Journal of Research in Budget and Finance

The Obstacles to Implementation of Operational Budgeting
in Non-Profit Universities of Mashhad

10

1

Seyed Javad Habibzadeh Baygi | Tahereh Amini

2

Vol. 3
Summer 2022

Abstract
Research Paper

Received:
26 April 2022

Accepted:
6 july 2022
P.P: 63-112

The use of optimal budgeting methods has always been of interest due to its
impact on various aspects of the administration of human societies. In Iran, since
many years ago, with the aim of linking the budget expenditures with the
performance of the organization, the budget system has been reformed, and as a
result, operational budgeting by the country's planning and budget institution has
replaced the previous methods. However, the performance-based budgeting
system has always faced challenges, and the purpose of this research is to identify
the obstacles to the implementation of performance-based budgeting in the higher
education institutions and non-profit universities of Mashhad. The mentioned
barriers have been examined in four main groups: human, structural, technological
and environmental, and results have been stated for each group. This research was
conducted in 2019 and the data collection tool was done through 2 questionnaires
with a practical purpose and a descriptive nature of survey, whose validity is
based on the opinion of professors' experts and the appropriate reliability direction
of questionnaire 2, based on Cronbach's alpha coefficient of 90% (0.90) ) has been
evaluated and to achieve the desired reliability of Questionnaire 1, the data has
been analyzed in two sections of inferential statistics and descriptive statistics
with the TOPSIS method. The results of this research have shown that among the
four main groups, the factor related to the human relations index is the most
important obstacle in the implementation of operational budgeting in the studied
universities.
Keywords:Function; University; budgeting.
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مقدمه
با توجه به معایبی که در مدلهای پیشین بودجه در سالهای قبل از  0831در سیستمهای عموو
مشاهده گردیده ،همت به اصالح شیوه بودجهریزی کشور گرفته شد و بر طبق تحقیقات انجا شده
توسط سازمان برنامهوبودجه کشور و پیشنهاد صاحبنظران گوناگون ،روش بودجهریزی بر مبنوای
عملکرد بهعنوان جایگزین سبک بودجهریزی بر مبنوای برناموه آشوکار و موورد توجوه بووده اسوت.
عالوه بر الزامات قانونی میتوان از منافع مختلفی که صاحبنظران اقتصادی و تصومیمگیوران اموور
مالی کشور ،از این تغییر مدل ،بهعنوان انگیزه و دالیل گرایش به سوی بودجوه عملیواتی یواد کورد،
بهطوریکه میتوان عملکرد سازمان را در سمت حصول کواربرد و اثربخشوی ،بوا اختصوا

بهینوه

بودجه به برنامهها مدیریت کرد (ابراهیمینژاد و فرجوند .)0831 ،جوردن و هاکبارت ،)0333( 0در
پژوهشی با موضوع هدف ها و نتیجه اجرا سازی بودجهریزی عملیواتی ،ارائوه دادنود کوه مسویولیت
پاسخگویی برنامهای ،در عوض هدف تخصیص بودجه ،اغلب در موفقیت اجرا نظوا بودجوهریوزی
بر اساس عملکرد مؤثر است .آنها به بازبینی مدلهای بودجهریزی بر اساس عملکورد اجراشوده بوه
درخواست دستگاه اجرایوی و هییوت ایالوتهوای آمریکوا پرداختنود .برآینود حاصول نشوان داد کوه
ضرایب متغیرهای تخمین زده شده در این الگوها منفی است .بهبیواندیگور ،بودجوهریوزی عملیواتی
باع و

تقلیوول هزینووههووا م ویشووود.حجووم و گونوواگونی زیوواد موضوووعات آموزشووی و پژوهشووی،

فارغالتحصیالن و رشتهها نمایانگر نقش ،تأثیر و استطاعت بالفعل و بالقوه دانشوگاه در شوکلگیوری
کیفیت مطلوب در جامعه میباشد .بنابراین اطالع و وثوق از میوزان دسترسوی بوه اهوداف متعلوق بوه
وجود سیستم گردآوریشده و منظم برای تأمین برنامهها ،وضعیت تأمین اعتبارات و تخصیص بهینه
منابع میباشد که اجرای نظا بودجهریزی عملیاتی میتواند با عرضه اطالعات دقیقتر به سرپرسوتان
و مدیران دانشگاه آنها را در تصمیمگیری بهینه کمک نماید.

به همین دلیل در این تحقیق سؤاالت زیر پاسخ داده خواهند شد:
 موانووع اجوورای نظووا بودجووهریووزی عملیوواتی در دانشووکدههووا و مؤسسووات آموووزش عووالی
غیرانتفاعی و غیردولتی مشهد کدا است؟
چه تدبیرهایی برای رفع موانع پیدایش نظا بودجهریزی عملیاتی وجود دارد؟
1. Jordan & Hackbart
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برحسب مطالعات بهعملآمده توسط مؤسسات مسیول (وقت) برناموهریوزی و بودجوه کشوور و
حسب توصیه صاحبنظران متعدد ،روش بودجهریوزی بور اسواس عملیوات و برحسوب هزینوهیوابی
فعالیت بهعنوان جانشین روش بودجهریزی برنامهای که تا قبول از آن مورداسوتفاده قورار مویگرفتوه
است ،انتخاب شد و مقررات و قوانین زیادی در راستای انطباق عملیات مالی دولت با روش جدیود
فراهم و ابالغ گردید (آیتاللهی .)0833 ،افزون بور آن الزاموات قوانونی کوه در جوای خوود نقوش
قابلتوجهی در این دگرگونی دارد ،میتوان از مزایا گوناگونی که در نظر صاحبنظوران اقتصوادی
کشور بوده ،همچون انگیزهها و دالیل رویکرد به طرف بودجه عملیاتی یاد کرد .همچنین مهمترین
این موارد ،وضع رابطه منطقی بین اعتبار بوا فورآوردههوا (خروجوی) اسوت ،بوهطووریکوه مویتووان
عملکرد نهادها را در جهت حصول توان و اثربخشی ،با اختصا

بهینه بودجه به فعالیتها مدیریت

کرد (ابراهیمینژاد و فرجوند.)0831 ،
مطالعه بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشوگاه تهوران بیوانگر
این است که با تصویب قانون ساختار وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری ،برنامه چهار توسعه؛ لزو
تغییرات اساسی در نظا مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمتورین بخوش ایون تغییورات
مربوط به نظا مالی دانشگاه است .در برنامه چهار  ،دانشگاهها در راستای اجرای مواده  93ملوز بوه
تهیه بودجه عملیاتی جهت دستیابی به بهای تما شده فعالیتهوای آموزشوی ،پژوهشوی و مشوخص
نمودن هزینه سرانه دانشجو بابت دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عموومی موی باشوند .بوه
این ترتیب ،با توجه به موارد فوق و بند  22سیاستهای کلی برناموه پونجم توسوعه کشوور مبنوی بور
اجرای بودجه ریزی عملیاتی ،تغییر در نظا بودجه ریزی دانشگاهها ،بوازنگری و تحوول اساسوی در
سیستم بودجه بندی حاضر ،بسیار ضروری می باشد (مشایخی و همکاران.)0838 ،
مقاومت پرسنل در مقابل تغییرات (به هر دلیلی از جمله ارتبواط بوه روشهوای قبلوی ،بویم از بوه
خطر افتادن امنیت شغلی و )...یکی از این مواردی است کوه مویتووان توقوع داشوت در برابور تغییور
سبک بودجهای نیز بروز نماید (جان بست .)0831 ،0فقدان آموزش و ناآشنایی پرسنل با روشهای
نوین نیز از جمله دیگر ابها های است که قابل شوناخت اسوت؛ لواا عوالوه بور مووارد پیشوین دسوته
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دیگری از بازدارندهها نیز وجود دارند که به دیدگاه انسانی و رفتاری برمیگردد .عوالوه بور تموامی
موارد فوق ،میتوان بیان کرد:
در قوانین حاکم بر امور مالی و بودجه دانشگاه تغییر الز جهت همواهنگی بوا شویوه جدیود بوه
عمل نیامده است .این مشکالت زمینهای و موارد دیگور از جملوه موانوع و مشوکالتی اسوت کوه در
صورت موجود بودن ،بر نحوه و کیفیت اجرا سازی نظا بودجهریزی عملیاتی در دانشگاه اثربخش
باشد (فرجوند.)0833 ،
عالوه بر به موارد فوق و با عنایت به اینکه؛ پیش از ایجاد هرگونه سیستم جدید و اقودا بورای
تغییرات در نهادها در مرحله اول بایستی شورایط موجوود شناسوایی شوود ،موانوع احتموالی پویش رو
شناسایی و تجزیهوتحلیل شود .نتایج بررسی ،بیانگر از این است که دانشگاه و مؤسسوات مشوهد در
اجرای بودجه عملیاتی مواجه با مشکالت و موانعی است .این پژوهش در پی آن است که ایورادات
و موانووع موواکور را نمایووان نمایوود؛ لوواا موضوووع تحقیووق شناسووایی و رجحووان مشووکالت اجوورای
بودجهریزی عملیاتی در دانشگاه و مؤسسات مشهد است و در آن تالش شده ضومن بررسوی وضوع
فعلی مشکالت و موانع اجرا نظا بودجه عملیاتی ،توصیههایی نیز در رابطه با مدل مناسب مبتنوی بور
بودجهبندی بر اساس عملیاتی برای تدوین برنامهها ارائه شود (جان بست.)0831 ،
بهمنظور بررسی اجزای مؤثر با ترکیب  2نظریه ،مدل شه و نظریه الگوی مدیریتی در سوه عامول
محیطی ،سازمانی و فردی معرفی و همچنین برای واکاوی اطالعات مربوط به پرسشنامه در تحقیوق
عوامل تأثیرگاار بر بودجهریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  08و اصالح مدل مصورف از
الگو «تاپسیس» استفاده شده است کوه نتوایج نشوان مویدهود ،بوهموجوب اطالعوات بوهدسوتآموده
مشووکالت فووردی اغلووب مووانع در اجرایووی نشوودن بودجووهریووزی عملیوواتی در دانشووگاه و مؤسسووات
موردمطالعه به شمار میرود و بازدارندههای محیطی و سازمانی به ترتیب در مزیتهای بعودی قورار
دارند (بیگلو و همکاران.)0830 ،
حصول به اهداف آموزشی و پژوهشی و تربیتی در دانشگاه به ادله گوناگون میتوانود اولویوت
داشته باشد .حجم و تنوع زیاد عنوانهای آموزشی و پژوهشی ،فارغالتحصیالن و رشتههوا نمایوانگر
نقش ،تأثیر و امکان بالفعل و بالقوه دانشگاه در تشکیل وضعیت مقبول در جامعه میباشود؛ بنوابراین
اطالع و حصول از میزان دسترسی به اهداف و شناخت از مقدار اجرای سیاسوتهوای اولیوه ،اقتضوا
00
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اعمال اصالح احتمالی و تعدیل اهداف ،مرتبط به وجوود سیسوتم مودون و یکپارچوه بورای نگوارش
برنامهها ،کیفیت تأمین اعتبارات و تخصیص مطلوب منابع میباشد .اجرا نظا بودجهریزی عملیواتی
میتواند این مهم را حاصل نماید .این سیستم مویتوانود بوا ارائوه اطالعوات رفتور بوه مسویوالن و
مدیران دانشگاه آنها را در تصمیمگیری مطلوب کمک کنود و همچوون وسویلهای سوودمند بورای
تصمیم سازی عمل کند (فرجوند.)0833 ،
جهت بررسی و آگاهی شاخصهای مربوط به الزامات و مشکالت استقرار بودجهریزی عملیاتی
در دانشگاه سیستان و بلوچستان برای حصول به نتایج در موورد الزاموات بودجوهریوزی عملیواتی در
دانشگاه ،از سنجش «دوجمله ای و مدل تاپسیس» بهره گرفته شده و برای تجزیوه داده هوا در موورد
موانع ،روش مرحله ها تحلیل چارچوبی مورد بهره برداری قرار گرفته اسوت .نتوایج حاصول از ایون
پژوهش نشان می دهد کوه عاملهوای محیطوی ،بنیوادی و فوردی ،از الزاموات بودجوهبنودی عملیواتی
میباشد و همچنین مهمترین آنها موی تووان بوه داشوتن پرسونلی کارآمود و متخصوص ،آمووزش و
توانمند سازی پرسنل و وجود حسابداری تعهدی عنوان نمود و نبود این هوا موی توانود موانعی مهوم
برای بنیاد تلقی گردد؛ لاا توصیه میشود هر گونه کوششی برای بهرهبرداری موفق از بودجهریوزی
عملیاتی ،باید بر مبنای درک عمیقی از الزاموات و موانوع بودجوهریوزی باشود (جوامی و همکواران،
.)0833
هدف اصلی مطالعه بررسی شاخصهای مؤثر بر استقرار نظا بودجهریزی بر مبنای عملکورد بوه
هنگا در ایران میباشد با توجوه بوه اینکوه نتوایج پوژوهش مویتوانود در نگوارش قوانون و مقوررات
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بخش عمومی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد ،از جونس پوژوهشهوای
کاربردی میباشد .برای نیل به این هدف ،پرسشونامهای از طریوق مصواحبه بوا خبرگوان امور توسوط
محققان طراحی گردید .اطالعات پژوهش بهصورت پرسشنامه با توزیوع بوهصوورت الکترونیکوی و
دستی و مراجعه مستقیم به افراد جامعه آماری در قالب پرسشنامه جمعآوری شود .نتوایج حاصول از
آزمون تحلیل اکتشافی نشان داد؛ از بعد عوامل محیطی؛ الزامات قانونی ،پایرش سیاسی و قووانین و
مقررات (شفافیت و پاسخگویی) ،اصالح ساختار و وظایف سازمان برنامهوبودجه و توجه به سرمایه
اجتموواعی و ارتبوواطی از بعوود عواموول انسووانی؛ سیاسووتهووای انگیزشووی و موودیریتی و از بعوود عواموول
سازمانی؛ وجود بانک اطالعاتی جامع ،زیرساختها و فناوری اطالعات ماننود معمواری سوازمانی و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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وجود سیستمهای یکپارچه با رویکرد گزارشگری یکپارچه ،از دیدگاه فنواوری اطالعوات ،حواف
فعالیتهای فاقد ارزش افزوده ،اصوالح زنجیوره ارزش ،اسوتفاده بهینوه از منوابع سوازمانی از دیودگاه
فرآیندی و استقرار نظا برنامهریزی استراتژیک ،نظا حسابداری و حسابرسی (عملکرد مودیریت و
عملیاتی) از دیدگاه برنامهریزی و مدیریت عملکرد از عوامل اساسی مؤثر در استقرار بودجوهریوزی
بر مبنای عملکرد به هنگا در بخش عمومی ایران میباشد (زینالی و همکاران.)0911 ،
از نظر (بلفو و تریگو ،)2101 ،0سیستمهای اطالعاتی حسابداری به سوی حسوابداری مبتنوی بور
فرآیندهای کسبوکار در حال حرکت است .ازاینرو ،بودجهریوزی مبتنوی بور عملکورد بوهعنووان
برنامهای راهبردی در سازمانها پروسه را خصو

تبدیل دادههای قابل انودازهگیوری بوه اطالعوات

معنیدار در جهت نتایج برنامهها فراهم میآورد .استفاده از گزارشگری یکپارچه در بخش عمومی
با رویکرد توسعه پایدار باع

بهبود مسیولیت پاسخگویی بخوش عموومی در برابور پاسوخ خواهوان

میشود (بیوندی و براسی.)2103 ،2
در پژوهش صورت گرفتوه توسوط ایکووزی و همکواران ،)2121( 8نشوان داده شوده اسوت کوه
حرکت به سمت گزارشگری یکپارچه و تغییرات آن در دانشگاههای ملی ایتالیا نیاز به ایجاد تفکور
یکپارچه و خلق مشترک ارزش در بخش عمومی دارد.

مبانی نظری
از یک طرف اثرگااری نوع دیدگاه یا نگاه نگرش به بودجه و از طورف دیگور شوروط خوا
زمانی و یا حاکم بودن نگاههای خا

به دولت ،اقتصاد و دیگر بخشهای مربوط با بودجه بر نووع

تعاریف تأثیر گااشته است .بهعنوان نمونه تأثیر نظریه تفکیک قوا در دورهای مختلف موجب بروز
تعاریف سیاسی از بودجه گردیده است (آیوتاللهوی .)0833 ،اسواس تنظیموات بودجوه را بایود در
زمینههای سیاسی ارزیابی نمود بودجه بعد از ایجاد مقوله حکومتهای پارلمانی تشکیل شود؛ یعنوی
زمانی که حق نظارت و کنترل مرد بهصورت کنترل و تنظیم درآمدها و مخارج سیستمهای دولتی
توسط نمایندگیها ایجاد شد و پارلمان تمایل نداشت بدون جلب رضوایت وی مالیوات را تنظویم و
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مخارج عمومی هزینه شود (قدیری اصلی .)0831 ،مثالی از این قسم در تاریخ بودجهریزی ایران را
میتوان در قوانین محاسبات مصووب  0231مشواهده نموود« :بودجوه قوانونی اسوت کوه معوامالت و
درآمد و هزینه کشور برای مدت مشخصی در آن پیشبینی شده باشود .زموان مزبوور را سوال مالیوه
میگویند و عبارت است از یک سال شمسی».
طرف دیگر ،با توجه به وابستگی بودجه بوه مسوائل موالی و اقتصوادی دارای تعواریف خوا

و

نگرش کاربردی میباشد که تشریح زیر یکی از این مثالها میباشد که به نقل از پروفسور وی کی
عنوان شده است .بودجهبندی قسمتی از اقتصاد کاربردی است که به اختصا

منوابع کمیواب بوین

نیازهای گوناگون میپردازد و باید از نگاه نظریه اقتصادی به حقیقت آن پوی بورد (ابراهیموینوژاد و
فرجوند .)0831 ،بودجه یک طرح مالی میباشد که در ایون پوژوهش نیازمنودیهوای موالی دولوت
بهطورکلی برای زمان محدودی پیشبینی میگردد (فرجوند .)0833 ،عالوه بر آن در سویر تکمیول
بودجهریزی در ایران و گرایش از بودجهبندی سنتی به جهت بودجهریزی برناموهای ،نگواه و منظور
دید قانونگااران را دستخوش تغییر و تحول یا بهعبارتدیگر تکوین نمود ،بوهطووریکوه در مواده
اول قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده شهریور  0811این نگاه از بودجه ارائه شده است:
دخلوخرج کل کشور برنامه مالی دولوت مویباشود کوه بورای یوک سوال موالی نگوارش و حواوی
پیشبینی درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار و برآورد مخارجها برای انجا عملیواتی کوه منجور بوه
حصول به سیاستها و هدفهای قانونی میشود و از سه بخش تشکیل شده است:
 -0بودجه عمومی دولت که متشکل از اجزای زیر میباشد:
الف) پیشبینی دریافتها و درآمد تأمین اعتبار که به روش مستقیم یا غیرمستقیم در سال موالی
قانون بودجه از طریق سازمانها از حسابهای خزانهداری کل اخا میگردد.

ب) پیشبینی هزینهها که از محل درآمد عمومی و یوا اختصاصوی بورای ردیوفهوای جواری و
عمرانی و اختصاصی سازمانهای اجرایی میتوانند در سال مالی مورداشاره انجا دهد.
 -2بودجه مؤسسات دولتی و بانکها حاوی پیشبینی درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار
 -8بودجه مؤسساتی که تحت مضمون غیر از عناوین فوق در بودجوه کول کشوور عنووان شوده
است.
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نکته :عنایت به اصول استفاده شده در تشریح اخیر و مقایسه آن بوا تعریوف سوالهوای گاشوته،
دگرگونی بوه وجوود آموده در انتظوارات و مقاصود مودنظر کوارگزاران از بودجوهریوزی را نموایش
میدهد.

بودجه را فرآیند «اختصا

منابع کمیاب به نیازهای نامحدود» میدانند .تجمیوع کوشوشهوایی

که صرف نگارش بودجه و اختصا

منابع میشود بورای «حوداکثر اسوتفاده از» منوابعی اسوت کوه

بهاصطالح اقتصادی «کمیاب» هستند (آیت اللهوی .)0833 ،مغوایرت و برخوورد دو حقیقوت یعنوی:
نامحوودود بووودن نیازهووا و محوودود بووودن منبووعهووا ،انسووان خردمنوود و اندیشوومند را بووه اندیشووهورزی
میخواند ،انسانها بهصورت سنجیده چنین نتیجهگیوری مویکننود کوه از منوابع کمیواب بایود بورای
نیازهای نامحدود آنچنان کمک گرفت که «قیواس متناسوب» رضوایت حاصول شوود و ایون اولوین
تصور بودجه است .افراد ،جوامع و دولتها با هم اسیر جنگ نیرومند محدودیت منوابع و نامحودود
بودن نیازها میباشند .پس برای تمامی اینها که مستقیم و غیرمستقیم از تنعم اندیشوه برخوردارنود،
تصور «بودجه» حادث میشود (فرجوند .)0831 ،بهعالوه در اهمیت بودجوه ایون نکتوه را مویتووان
ذکر کرد که بودجه و قانون مرتبط با آن همهساله ،فزونیترین اثر را در همه عرصوه زنودگی آحواد
مرد بر جای میگاارد .بودجه از نگاه حجم و عظموت بوزر تورین سوند موالی و از لحواأ توأثیر
مهمتورین عامول مسوتقل و جواری در کوالن اقتصوادی اسوت کوه جهوت حرکوت اداره و پیشورفت
اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده میشود این سند ،از لحاأ مقدار نسبی و اندازه و ترتیوب نمونوه
درآمدها و هزینهها دارای اهمیت زیادی است .از لحاأ نحوه تأمین منوابع درآمودی ،انودازه ،محول
مصارف ،مخارج و فاصله بین آنها نیز ،اثر زیاد و سرنوشتساز بر عملکرد واقعی دارد (کرباسیان،
 .)0813یکی از شیوههای تأثیرگااری دولت بر رشد اقتصادی از طریق بودجه است .قسمت مهموی
از وظایف دولتها در سیستمهای مختلف اقتصادی ،از طریق بودجه به مرحله عمل قرار مویگیورد.
درصورتیکوه فرآینود تهیوه و نگوارش بودجوه ،نظوا اجرایوی و روش نظوارت و وارسوی بور آن از
شایستگی الز برخوردار باشد ،امکان اجرای بهتر وظایف سپرده شده به دولت فراهم میگردد .در
اطالعیه مفهومی شماره یک کمیتوه اسوتانداردهای حسوابداری ( 0)GASBبودجوهبنودی و نظوارت
بودجهای ،همچون یکی از ویژگیهای وارسی محیط فعالیتهای نوع دولتی عنووان شوده و اضوافه
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گردیده که بودجه اصلیترین سند مالی میباشد که توسط دولت تهیه مویگوردد .بودجوه همچوون
یک برنامه مالی جهت هماهنگی درآمدها و هزینههوا کوه بورای نیول بوه اهوداف مشوخصشوده در
دسترس بوده و ضروری است تعریفشده و نحوه استفاده آن به شرح ذیل ارائه شده است:
الف -بودجه عنوان رسمی سیاستهای مالی میباشد که از فرآینود قوانونی حاصول مویشوود و
افووراد بووهصووورت مسووتقیم از طریووق مشوواوره و غیرمسووتقیم از طریووق نماینوودگان خووود در فرآینوود
بودجهبندی مشارکت مینمایند.
ب -بودجه برنامه مالی میباشد که طی آن مخارج سال مالی پیشبینوی و راههوای توأمین منوابع
پیشبینی میباشد.
ج -بودجووه وسوویله کنتوورل قووانونی اسووت کووه از طریووق آن اجووازه مصوورف درآموود صووادر و
محدودیتهای حاکم بر مصرف مالی تعیین میشود.

د -بودجه مبنایی جهت ارزیابی عملکرد فوراهم موینمایود .مقایسوه عملکورد واقعوی بوا بودجوه
مصوب میتواند اطالعات مهم جهت استفادهکنندگان در سنجش عملکرد دولت فراهم نماید.

با توجه به نکات مورد تأکید در اطالعیه مفهومی شماره یک بودجهبنودی ،عملیوات پویشبینوی
میزان و انواع مبالغی میباشد کوه بایود توسوط نهادهوای تابعوه دولوت دریافوت و طبوق یوک برناموه
مصوب ،در مدت مشخصی به مصرف برسد .درصورتیکه کنتورل بودجوه عبوارت اسوت از تعیوین
مقدار واقعی منابع و سایر منابع مالی و نیز تعیین مقدار واقعی هزینهها از یک سو و سونجش مسوتمر
مبالغ واقعی درآمد و هزینه با بودجه مصوب از طرف دیگر میباشد.

در قانون اساسی و مبانی مالی و محاسباتی بیشوتر کشوورها از جملوه ایوران در (اصول  ۵۵قوانون
اساسی) ،لزو ارزیابی بودجه مورد تو جه ویژه قرار گرفتوه اسوت و بوه عینوا عنووان شوده کوه هوی
مخارجی نباید از اعتبار مصوب تجاوز نماید .در اصل  ۵8بر ضرورت تحقق دو شرط الز و کوافی
برای انجا مخارج تأکید شده است که تمامی دریافتهای دولت در حسابهوای خزانوهداری کول
متمرکز و همه مخارج در حدود اعتبار مصوب بهموجب قانون انجا گردد .از طرفی در «اصول »۵۵
دیوان محاسبات را که طبق «اصل  »۵9ملز مینماید که حسابهای دستگاههای دولتوی را بررسوی
نماید تا هی خرجی از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید .این مهوم از ضورورتهوای قوانونی رعایوت
اصل کنترل بودجهای شامل میشود.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دولتها با تنظیم جریان درآمدها و مصارف بودجهای میتوانند بر گردش موالی در تموا اقتصواد
اثر بگاارند .تحقیقات متعدد نشان داده است که ارتباط بسیار زیادی بین ثبات اقتصوادی و انضوباط
مالی دولتها وجود دارد .انضباط مالی و قاعدهمند کردن رفتارهای بودجهای بوه سواختار یکپارچوه
اقتصادی نیز نیاز دارد .شایانذکر است زمانی که جریانهای مالی بودجهای شکل قابل قبولی بیابود،
ثبات اقتصادی کالن برقرار میگردد و رشد اقتصادی شکل پایدار مییابود .بودجوهبنودی از جهوت
تنظوویم ،تصووویب ،اجوورا و وارسووی ،اهووداف متفوواوتی را در سیاسووتهووای دولووت دنبووال م ویکنوود.
بهطورکلی ،اهداف و مقاصد و نقشهای بودجهبندی را میتوان موارد زیر دانست (ابراهیمینوژاد و
فرجوند:)0831 ،
 قضاوت در مورد تسهیم عادالنه وجوه :هودف کمیتوههوای برناموهوبودجوه مجلوس تسوهیم
عادالنه وجوه بین مؤسسات دولتی است.

 ایجاد یک سیستم پاسخگویی :قووه مقننوه مؤسسوات دولتوی را از جهوت بررسوی بودجوه و
تخصیص بودجه موردنیاز مرد و اطالع دادن به آنها از طریق الیحههای قانونی بودجه بوه
جواب دهی اجبار میکند.

 حصول مجوز قانونی برای فعالیتهای دولت :بودجه و مراتبی که بورای اجورای بودجوه در
کشورها موجود میباشد متضمن مجوزهای قانونی برای هزینههای دولتی و تحصویل منوابع
دولتی است.

 راهنمای اجرای سیاستهای دولت :بودجهبندی با ابزارها و ارزیابیها و بررسیهوایی کوه در
خصو

تعالی فعالیتهای دولوت معموول مویباشود ،بوه تصومیمات دولوت بورای اجورای

برنامهها کمک مینماید.

 ابزاری برای وارسی قوه مجریه توسط مجلس شورای اسوالمی :از اهوداف بودجوه تعیوین و
مشخص کردن عملیات و فعالیتها و میزان کواری اسوت کوه دولوت انجوا آن را تضومین
میکند .بدینصورت که مسیولیت دولت مسلم میگردد و اساسی برای نظارت بر مخوارج
سازمانهای دولتی فراهم میگردد .کنترل دلیل عمده سیستم بودجهریزی میباشد.

 ابووزار موودیریت مطلوووب :اسووتفاده رف از ابزارهووای آموواری ،حسووابداری عملیوواتی و
استانداردهای عملکرد حاکی از این است که پرسنل برنامهریز به نحو مطلوبی به کار گرفته
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شدهاند.

 برنامه ریزی دولت :یک مجموعه بودجهریزی مناسب ،نیازمند این مویباشود کوه مسویولین
بودجهریزی موسسه ،سطح برنامهها و مخارج آنهوا را حوداقل چنود سوال گاشوته بورآورد
نمایند .برای این اقدا الز میباشد که «هزینه و فایده راهکارهای برنامههوا موورد بوازبینی
قرار گیرد».
اصالحات بودجهبندی در ابتدای قرن نوزدهم میالدی اکثرا بهمنظور فزونی کوارایی حسوابدهی
حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال وارسی بیشوتر در حکوموتهوای شوبه پادشواهی
انجا میشد .توجه قانونگااران بهتدریج از مالیاتبنودی بوه تخصویص بهینوه هزینوههوای عموومی
معطوف شد.

تطبیق انعطافپایری بودجه با نظارت بودجهای ،نقش بودجهبندی در شورایط عود اطمینوان و
منعطف پایری مودیریت ،بوه بحوران نیواز بورای رفوع اهوداف موالی متفواوت و ضورورت آن بورای
انعطافپایری مدیریت که با افزایش بیثباتی بوازار و رشود سوریع و دگرگوونی تکنولوو ی ایجواد
میگردد؛ لاا فرجا آن نشان داد که سبک بودجهبندی یکپارچه بورای تفسویر راههوایی کوه در آن
یک نهاد درصدد برابری با اهداف دارای تناقض مواجه است بکار گمارده میشود .در بودجهبندی
پیوسته کاربردهای متفاوتی بودجوهبنودی بوا کنتورلهوای مودیریتی دیگور مودیران را بوا اسوتفاده از
صالحدید خود در موضوعات اجرایی تشویق میکنند و در نتیجه مدیران قوادر بوه اولویوتبنودی و
بازبینی برنامهها به جهت تحقق اهداف سازمانی میباشند (فرو و همکاران.)2101 ،0
رکود اقتصادی سالهای  0323و  0381منتهی گردید به مجموعه مشکالت جدیدی شد .بورای
روبرو شدن با مشکل برقراری تراز بودجه ،اصوالحاتی در جهوت تشوکیل نظوا بودجوه دوگانوه بوه
وجود آمد و مخارج جاری و سرمایهای مجزا گردیود .هودف از ایون اصوالح ،ایجواد یوک بودجوه
سرمایهای بود که فقط از روش استقراض تأمین مالی شده و داراییهای به وجود آمده از آن دارای
عمر مفید بیشتری بوده و قادر به وجود آوردن درآمد و در نتیجه بازپرداخوت مخوارج وا دریافوت
شده در آینده باشد.

1.Frowetal
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با بسط یافتن فعالیتهای دولت ،بودجه نیز گستره جدیدی پیدا کرد« .سر جان هویکس »0بورای
نخستین بار در فعالیتهای خود ابعاد اقتصادی را وارد فرآیند بودجه دولت کرد .این اقدا کوه اثور
زیادی در بودجه کشور انگلیس داشت تا یک دهه آینده که مالحظات اقتصادی اولویوت بیشوتری
در شکلدهی اصالحات پیدا کرد ،مورد توجوه زیوادی قورار نگرفوت .تغییورات بودجوهای در دهوه
 03۵1در کشورهای صنعتی و پیشرفته ،توجه حداکثری به سوی کاهش نظارتهای قانونی داشوت.
درحالیکه ممالک درحالتوسعه ،بودجه بهعنوان عاملی برای به چرخش درآوردن برنامههای رشد
و توسعه و به اقلیت رساندن تفاوتهوای سوازمانهوا بوین دسوتگاههوای موالی سونتی و دسوتگاههوای
برنامهریزی سازماندهی شده ،مورد اهمیت قرار گرفت .کاهش کنترلهای قوانونی در پایوان منجور
به تشکیل نظا بودجهریزی عملیاتی گردید .اسوتفاده از بودجوهبنودی عملیواتی ،بورای نخسوتین بوار
توسط «کمیسیون اول هوور »2در سال  0393پیشنهاد شد .در جواب به این پیشنهاد ،کنگره آمریکوا
در اصالحیه قانون امنیت ملی سال  0393نظر داد که بودجه عملیاتی در ارتش اجرایی گردد.

سالهای اول دهه  ،03۵1همچنین همگا با تالشهایی جهوت ایجواد عود تمرکوز در مودیریت
مالی میباشد؛ که با توجه به افزایش فعالیتهوای دولوت ،مشوخص گردیود یوک دسوتگاه متمرکوز
نمیتواند ایفای تما وظایف محوله در نظا بودجهریزی را انجا دهد .در نتیجه قسمتی از وظوایف
دولت در این زمینه به نهادهای اجرایی انتقال گردید.
سال  ،0311دهه خاصی از جهت اصوالحات بودجوهای بوود .در بوین کشوورهای توسوعهیافتوه،
جنبش از کشورهای کانادا ،انگلیس و آمریکا آغاز گردید« .انجمن پلودن »8در حرکتی پیشوگامانه
واقعیتهای جدیدی از دولت را در ابتدای این دهه ارائه نمود .به نظر انجمن ماکور ،مشکل اصلی
چگونگی کنترل بهتر مخارج دولتی و کوچک کردن آن در سطح مدنظر دولوت مویباشود .جهوت
حل این مشکل ،پیشنهادهای ذیل مطرح گردید:
 ایجاد بیشترین ثبات ممکن در مخارج دولتی
 استفاده از تحلیلهای اقتصادی در پرسه بودجهبندی
 استفاده از روشهای کمی برای مشخص شدن هزینهها
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در آمریکا ،روشهای نوینی در وزارتخانههای دفاع و کشاورزی مورداستفاده قرار گرفوت .در
اول دهه سال  0311در وزارت دفاع آمریکوا بسوته برناموهای بودجوهبنودی بوا عنووان مخفوف شوده
 ،0PPBمورداستفاده بود که این بسته شوامل ورودیهوا (پرسونل و تجهیوزات و )...و خروجویهوای
بودجه بود .در سال  031۵عنوان فوق برای سیستم جدید «برنامه ریزی ،طرحریزی و بودجوهبنودی»
به کار گرفته شد .در سال  ،031۵جانسون رئیسجمهور آمریکا استفاده از این سیستم را برای سوایر
نهادهای اجرایی آمریکا الزامی کرد .این دستور موجب اصالحات حداکثری در بیشوتر سوطحهوای
دولتی آمریکا گردید و تا سال  0313که نیکسون به ریاست جمهوری رسید ،سیسوتم طورحریوزی،
برنامهریزی و بودجهبندی را در نهادهای اجرایی آمریکا صادر کرد.
وزارت کشاورزی آمریکا در آغاز دهه  0311تجربه اسوتفاده از سیسوتم بودجوهریوزی از صوفر
( 2)ZBBرا شروع کرد .در این حالت از بودجهبندی تأکید حداکثری بر ایون مویباشود کوه سوطح
فعلی بودجه ،برنامه و طرحهای موجود را نباید بهعنوان شکل و اساس بودجه سالهای آتی در نظور
گرفت ،چراکه در تمامی سالها باید همه بررسیها از شروع صورت گیرد.

در پایان دهه  ،0311بهکارگیری از روش حسابداری تعهدی تمایول حوداکثری وجوود داشوت.
کمیسیون مفاهیم بودجه آمریکوا در سوال  ،0313پیشونهاد اسوتفاده از مودل حسوابداری تعهودی در
آمریکا را مطرح نمود .این پیشنهاد اگرچه مورداستفاده قرار گرفت ،ولوی بوه دلیول مشوکالت فنوی
زیادی اجرای آن با پروسه کند صورت گرفت .تغییرات دهه  ،0311از نظر آغاز استفاده از فناوری
رایانهای در بودجهبندی و حسابداری در جایگاه ویژهای بود.
در این دوره روشهای نوینی پیشنهاد گردید ،مشکالتی مانند:
 اخا تصمیم در خارج از پروسه بودجهبندی و بدون در نظر گرفتن توأثیرات آن بور مالیوات
دولت
 نبود هماهنگی بین منابع و مخارج
 نبود هدفهای مشخص
 فقدان نظا بودجهبندی پیشرفته و مشابه آن

1.Planning, Programming and Budgeting: PPB
2.Zero – Base Budgeting: ZBB
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مجددا مورد واکاوی قرار گرفت ولی در سالهای آغاز این دهه نتیجه موفقیتآمیزی نداشوت.
برای تسهیل تحلیل کاملتر این تغییرات میتوان آنهوا را از سوه دیودگاه «وجووه قوانونی» (نظوارت
بودجهای ،از دیدگاه کنترل رشد هزینهها مسیر نزولی داشته)« ،وجوه اقتصادی» (پیشبینوی مخوارج
موردعنایت بیشتری قرار گرفت و توجه حداکثری به مدیریت تقاضا و برنامههای مربوطه ،منجر بوه
از بین رفتن کنترل مالی گردید)« ،وجوه فنی» موردمطالعه قرار داد.

تغییرات عمده دیگر این دوره ،ایجاد دوباره بودجهریزی از صفر و استفاده از «بودجه لفافی »0و
«مدیریت هدفمند »2بود .جیمی کارتر فرماندار ایالت جورجیای آمریکا پس از انتخاب بوه ریاسوت
جمهوری در سال  0311شکل جدید بودجهبندی از صفر را ارائه کرد .این روش دارای سه ویژگی
اصلی زیر بود:
 -0برای پیشنهادهای بودجوه ،تموامی تصومیمات در نظور گرفتوه شوده بوود کوه بوه «بسوتههوای
تصمیمگیری» مشهور بود .بهطور تقریبی  010111بسته تصمیمگیری در هر سال آماده میشد.
 -2سطوح تأمین اعتبار برای هر بسته تصمیمگیری به شرح ذیل مورداستفاده قرار میگرفت:
 سطح حداقل ،مربوط به خدماتی که سطح آنها نسبت به شرایط موجود کاهش مییافت.

 سطح موجود ،خودماتی کوه بوا اضوافه شودن هزینوههوای پرسونلی و اداری سوطح آنهوا در
وضعیت موجود ثابت مانده بود.
 سطح حداکثری ،مربوط به خدماتی که بایستی نسبت به شرایط موجود افزایش مییافت.
 -8سطوح تأمین اعتبار بستههای تصمیمگیری بر طبق اهمیت اولویتگااری شده بودند.

از نظر بنیادی ،پس از سالهای عد تمرکز ،توالش در جهوت پاسوخگویی بوه تقاضوا منجور بوه
تمرکز تصمیمگیری در کشورهای توسعهیافته و ظهور طبقات جدیدی از مسویولین شود .اگور قوبال
کارشناسان بودجه بودند که وظایف زیادی را بر عهده داشتند ،در دهه  0311مسیولیتهوای جدیود
مانند سیاستگااران ،مدیران مالی ،برنامه ریزان و بودجهریزان ایجاد شد.
اصالحات بهعملآمده طی سالهای  0381 - 0331به دلیل نارساییهایی که داشتند موردانتقاد
زیادی قرار گرفتند .بخش زیادی از ادبیات مرتبط به تشکیالت دولتی و اصول سیاسی در خصو
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نظا های بودجهبندی استفاده شده ،به رویکردهای بودجهای سونتی و سیاسوی تووجهی نشوده اسوت
(بالوگون و همکاران.)2101 ،0
تغییرات سیستم بودجهبندی از سال  0331اکثرا حوول محوور اصولی مسوائل اساسوی فووق بوود.
کوششهای انجا شده طی این مدت را میتوان در شش فصل اصلی تقسیمبندی کرد:
 جنبه های ایدئولو یک و سیاسی بودجهریزی
 عد فدرالیسم و تمرکز مالی
 رشد شفافیت و مدیریت حسابهای مالی
 بودجهبندی مبتنی بر عملکرد
 سیستم نظارت ،کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج
 سیستم چارچوب میانمدت مخارج بودجه
با توجه به موارد پیشگفته شده در این پژوهش جهت سیر مراحل تکاملی بودجه به ایون نتوایج
دست مییابیم که؛ بودجوه بوهعنووان ابزارهوای« :کنترلوی ،مودیریت موالی ،برناموهریوزی ،مودیریت
راهبردی» میباشد.

مواد و روش کار
با عنایت به هدف ،ماهیت و موضوع پژوهش روشی مناسب انتخاب مویشوود .هموانطوور کوه
ذکر شد هدف این تحقیق پیودایش و اولویوتبنودی چوالشهوای پیوادهسوازی روش بودجوهریوزی
عملیاتی در دانشگاه میباشد .با عنایت به موارد فوق ایون پوژوهش از جهوت هودف یوک پوژوهش
کوواربردی توصوویفی -پیمایشووی (میوودانی و کتابخانووهای) مویباشوود ،زیوورا در ایوون قبیوول پووژوهشهووا
بهطورکلی هدف اصلی بررسی واقعیتهای موجوود مویباشود .از جهوت ماهیوت نیوز تحقیوق یوک
پژوهش توصیفی غیرآزمایشی میباشد ،به دلیل اینکه در پژوهشهای توصیفی غیرآزمایشی تحقوق
ورودیها را کنترل و تغییر نمینماید .با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش ،عوامول بازدارنوده در
راه پیادهسازی بودجه عملیاتی میباشد ،لاا این پژوهش توصیفی نیز محسوب میشود .این پژوهش
تجربی نیست ،زیرا با روابط در بوین متغیرهوای دسوتکواری نشوده ،در موقعیوتهوای طبیعوی و نوه
1.Balogun et al
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ساختگی سروکار دارند .ازآنجاکه وقایع و شرایط قبال اتفاق افتاده است یا در حال حاضور موجوود
میباشند محققان متغیرهای مطلوبی را برای تحلیل روابط آنها انتخواب کردنود .بورای جموعآوری
دادهها به اسناد و مدارک بودجه دانشگاه ،شبکه جهانی و اینترنتوی ،کتواب و پرسشونامه اتکوا شوده
است .از جهت زمانی نیز پژوهش حاضر نوعی تحقیق گاشتهنگر مویباشود بوه دلیول اینکوه در ایون
پژوهش ،اطالعات ما در مورد وقایع گاشته میباشد .این پوژوهش از جهوت هودف تحقیوق ،یوک
پژوهش کاربردی به حساب میآید به دلیل اینکه هدف اصلی آن یک حوزه خا  ،یعنی بررسوی
مشکالت استقرار بودجهریزی عملیاتی در دانشکدههای غیرانتفاعی مشهد میباشود و از نظور شویوه
جمعآوری دادهها توصیفی ،میدانی میباشد.

 -1جامعه آماری
این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از لحاأ ماهیت توصیفی -میودانی (پیمایشوی) مویباشود.
نوع اطالعات کیفی است که بهصوورت مقطعوی در سوال  0833انجوا شوده اسوت .جامعوه آمواری
تحقیق حاضر در  28دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد شامل  91نفر خبرگان آشونا
با سرفصلهای بودجه در دانشگاه میباشند که مشتمل بر مدیران و کارشناسان مشوغول بکوار در دو
قسمت مدیریت مالی و مدیریت طرح و برنامه که با سوابق کاری بین  1لغایت  23سال در دانشوگاه
میباشند .نامبردگان دارای تحصیالت مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشتههای مربووط بوه
مالی و حسابداری بوده و دارای تجربه در این زمینه نیز میباشوند .پوس از انتخواب موضووع و بیوان
مسیله یکی از تصمیمات مهم پژوهشگر انتخاب نمونه است .نمونهای که نماینده جامعهای باشد کوه
پژوهشگر بتواند یافتههای تحقیق خود را به آن تعمیم دهد .اگر محقق پژوهش خوود را بورای تموا
پرسنل مالی دانشگاه اجرا کند باید سرشماری صورت گیرد اما چون بیشتر محققان امکوان ،شورایط
و زمان تحقیق بر روی تموا افوراد را ندارنود بوه هموین خواطر پوژوهش خوود را محودود بوه نمونوه
کوچکی مینماید که در این پژوهش هم به کمک روش نمونهگیری تصادفی ساده ،انتخاب نمونه
انجا شد که تعداد بهدستآموده در ایون روش نمونوهگیوری  0۵نفور بوودهانود و موردمطالعوه قورار
گرفتند.
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 -2جمعآوری دادهها در این تحقیق با روشها و ابزار به ذیل زیرر صرور
گرفتهاند:
الف) روش کتابخانهای :به دلیل انجا تحقیقات کلی و نگارش مطالب نظری ،از سرفصلهوای
درجشده در کتب و نشریات گوناگون موجود در کتابخانهها (گروه مدیریت) ،آثار صاحبنظوران
و خبرگان حوزههای بودجه ،مالی ،مدیریت و پایاننامههای کارشناسی ارشد مطالعه و استفاده شده
است.
همچنین تحقیقات گوناگون محققان حوزههای بودجوه ،موالی و حسوابداری موردمطالعوه قورار
گرفته است .از جمله دیگر منابع موردمطالعه و استفاده شبکه جهانی اینترنت میباشد.

ب) روش پیمایشی (میدانی و کتابخانهای) :با اسوتفاده از پرسشونامه ،نقطوه نظورات کارشناسوان
مربوط به امر بودجهریزی و مالی در دانشگاهها گردآوری شده و پسازآن با استفاده از تحلیل آمار
اطالعات ،داده موردنیاز استخراج گردید.

ابزار جمعآوری داده موردنیاز این پژوهش استفاده از پرسشنامه محقق ،بر اساس طیف لیکرتوی
است که برای شناسایی و طبقهبندی موانع پیادهسازی سیسوتم بودجوهریوزی عملیواتی در مؤسسوات
آموزش عالی و دانشگاههای غیرانتفاعی مشهد مدنظر قرار گرفته است.

پرسشنامه :مشتمل بر مجموعهای از سؤالهایی میشود که جواب به آنهوا اطالعوات موردنیواز
محققان را تشکیل میدهد.

پرسشنامه اکثرا در پوژوهشهوای میودانی کوه نظرسونجی در آن نقوش اصولی را دارد ،اسوتفاده
میگردد.

 -3پرسشررمامه اسررتاندارد عوامررل درونسررازمانی اثرگرررار بررر پیررادهسررازی
بودجهریزی عملیاتی:
 2پرسشنامه استاندارد عوامل درونسوازمانی اثرگواار بور اجورای بودجوهبنودی عملیواتی در 82
سؤال با  9مؤلفه و  83سؤال با  9مؤلفه میباشند و بر اساس طیف لیکرت (کوامال مووافقم توا کوامال
مخالفم) نمرهگااری شده است 9 .عامل اصلی شاخص ایون پوژوهش بور اسواس تکنیوک تاپسویس
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رتبهبندی شدهاند و ضریب آلفای کرونباخ عوامل انسانی بوهدسوتآموده بواالی  11( 1/11درصود)
میباشد.

 -4تعریف مفهومی متغیر پرسشمامه
 -1-4عوامل انسانی
عوامل انسانی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شامل عوامل و ارتباط انسوانی در سوازمان اسوت کوه
هنجارهای رفتاری ،روابط غیررسمی و روشهای ویژه متصولبوههوم و محتووای اصولی سوازمان را
شکل میدهد .این مهم در واقع پویایی قسمت و بخش اصلی سوازمان تلقوی مویگردنود و هرگونوه
عوامل ،مؤلفه و متغیرهایی که بهطور مستقیم مربوط به پرسنل میباشند ،در این فصل قرار میگیرند
(مقیمی.)0831 ،
آشنایی کامل با عامل انسانی موجود در تشکیالت از آنجا مهم میباشد که این عامول اکثورا یوا
نقطهضعف یا نقطه قوت نهاد به حساب میآید .اصوال نقاط قوت منابع انسانی از مواردی است کوه
در تعیین و یا تعدیل بودجهبندی بر مبنای عملکرد تأثیر داشته است .شواخصهوای منوابع انسوانی در
مشکالت بودجهبندی بور مبنوای عملکورد سوازمانهوای دولتوی در چهوار بخوش بررسوی مویشوود
(روضهای و همکاران:)0831 ،
الف) دانش نیروی انسانی
مدیریت دانش و محدودههای مربوط به آن بر این واقعیت اشاره میکنند که در محیط اقتصواد
نوین جهانی ،رسیدن به مزیت رقابتی پایدار درگرو توانمندی و ظرفیت سازمان در حال گسوترش و
استفاده درست از منابع مبتنی بر دانش و اطالعات سوازمان مویباشود .البتوه کلیوه منوابع سوازمانی از
جایگاه یکسانی برای دستیابی به این مهم رقابتی برخوردار نمیباشند (امیری و گیویان.)0839 ،
ب) تعهد نیروی انسانی
تعهد نیروی انسانی سازمانی بسیار مهم میباشد .پژوهشهوا بیوانگر آن اسوت کوه تعهود انسوانی
دارای اثر مهمی بر عملکرد یک نهاد است زیرا یک کارمنود مسویولیتپوایر و متعهود ،خوود را بوا
هدفها و ارزشهای سازمان همجهت ساخته ،بهترینها را برای سازمان مویخواهود و تمایول دارد
که منش شهروندی سازمانی را در بهترین جایگاه به نمایش بگاارد بوه ایون معنوا کوه شوور درونوی
برای انجا امور فراتر از وظایف سازمانی داشته باشد .اگر پرسنل را مهمترین منابع سوازمان بودانیم،
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در این صورت پرسنل متعهد را باید بهعنوان مزیت رقابتی سازمان در نظر داشت (امیری و گیویوان،
.)0839
ج) مشارکت نیروی انسانی
نقش عامل انسانی در موفقیت و شکست برنامهها و اهداف سازمانی نقش مهمی اسوت .در ایون
صورت بایستی اصل فعالیت را بر روی پرسنل آموزشدیده ،باتجربه ،کارآمد ،متعهود و مخلوص و
مسیولیتپایر بنا نهاد .پرسنل بهعنوان اصلیترین سرمایه در نهادها به حساب مویآینود کوه مودیران
جهت نگه داشتن صیانت جایگاه این سرمایه بوزر

مسویولیتی سونگین بور عهوده دارنود .مودیر ،بوا

تفویض اختیار و مشورت با پرسنل خود ،آنها را در جریان امور اجرایی سوهیم موینمایود کوه ایون
مشارکت و تعامل باع

ایجاد انگیزه در میان کارکنان میشود و فعالیتها بهصورت منظم ،دقیق و

مطلوب رشد میکند .مشارکت پرسنل با مدیر این امکان را میدهد که بهراحتی از هوش ،اسوتعداد
و تجربه کاری کارکنان خود استفاده مناسب و مطلوب را ببرد تا فعالیوتهوا سوریعتور انجوا شووند
(امیری و گیویان.)0839 ،
هر) بودجهریزی عملیاتی
نظا بودجهریزی عملیاتی بهعنوان یک سیستم نظارتی بورای رشود موؤثر ،کوارایی و اثربخشوی
مصرف منابع سازمانی مورد اهمیت جدی دولتها در سطوح کالن و خرد میباشد .در این سیسوتم
اعتبارات بودجهای بور اسواس نتوایج بخوشهوای سوازمانی در جهوت تولیود سوتاندههوا (خودمات و
محصوالت) یا (همان هدفهای کوتاهمدت) و دستیابی به نتایج یا (هموان هودفهوای بلندمودت)،
اختصا

مییابد و به این صورت سازمان به سوی افزایش شفافسازی در نحوه انجا هزینه بورای

اجرای فعالیتها ،نتیجه در خروجیها و رسیدن به اهداف ،استراتژیها و نیوز پاسوخگوویی بیشوتر و
بهتر سوق مییابد (امیری و گیویان.)0839 ،
 -2-4عوامل ساختاری
عوامل ساختاری در فرآیند کارسوازی در برگیرنوده هموه عناصور ،علول و وضوعیت فیزیکوی و
غیرانسانی نهاد میباشند؛ که با قاعده و نظم خا

و بههمپیوسته؛ قالب ،چارچوب ،بدنه ،پوسته و یا

شکل فیزیکی و مادی نهاد را شامل میشوند .در نتیجه هموه منوابع موادی ،اطالعواتی و فنوی کوه بوا
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انضباط خاصی در ساختار کلی سازمان اجرا میشوند (عوامول غیرزنوده جوز عناصور انسوانی) جوزو
شاخه ساختاری قرار میگیرند (صمدی و همکاران.)0831 ،
ساختارمندی نحوه تخصیص منابع و افوزایش کوارایی و اثربخشوی منوابع ،برپوایی یوک جریوان
منطقی برای تصمیمگیری در جهت بودجه که بهصورت مسوتقیم بوا فرآینود برناموهریوزی ،کنتورل،
نظارت ،اجرا ،ارزشیابی و گوزارش عملکورد در ارتبواط مویباشوند ،تمرکوز بور رهبوری منعطوف و
ساختاریافته برای اجرای استراتژیهای عملیاتی سازمان ،تعهد مسیولین در قالب انسجا سوازمان در
کنترل هزینههای سازمانی ،تبیین ابعاد وابستگی سازمان به منابع و توانمندیهای خوارج از سوازمان،
آموزش و توسعه دانش عملیاتی و اجرایی در بخشهای بودجهای ،بهکارگیری مشاوران توانمنود و
تحلیلگر در زمینه تبیین و تشریح نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیصی ،تمرکز مسیر تصومیمگیوری
روی اصلیترین واقعیتها و چالشهایی که دستگاه اجرایی با آن مواجه میباشود (محمودی واال و
تمیمی.)0911 ،
 -4-3عوامل تکمولوژی
عواموول تکنولووو ی شووامل مووواردی بووه شوورح برنامووهری وزی اسووتراتژیک ،تعیووین شوواخص در
بودجهریزی ،موجود بودن اعتبار شاخص در بودجهریزی ،سیستم اطالعاتی مدیریت ،تغییر مناسوب
سیستم حسابداری و گزارشگیری موردبررسی قرار میگیرد (فضلی و حسینی.)0831 ،
با عنایت به پیشرفت فناوری و باال رفتن سطح توقع و انتظارات عمومی بودجهریزی سنتی جایی
نخواهوود داشووت .بوورای رشوود در پیوادهسووازی بودجووهبنوودی عملیوواتی الزاموواتی شووامل برنامووهریوزی
استراتژیک بهعنوان یک ابزار تصمیمگیری اصلی و داشوتن اعتبوار شواخصهوای عملکوردی بورای
ایجاد یک نظا موفق و نیز اصالح مسیر و همچنین تغییر سیستم حسابداری از سنتی بوه فرآینودی و
وجود سیستم داده مدیریت برای دسترسی به گزارشهای مالی گوناگون ضروری میباشد.
 -4-4عوامل محیطی
عوامل درونی (زمینهای) تأثیرگاار بر کارسازی نهادی شامل عوامول و شورایط محیطوی بیورون
سازمان هستند که محیط سازمان را شامل میشود ،با نهاد اثرگاار ،تأثیر متقابول و خوارج از کنتورل
سازمان میباشند .این عناصر عملکرد بیشتر سازمانها را تحت تاثیر خود قرار موی دهنود (صومدی و
همکاران.)0831 ،
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فضلی و حسینی ( ،)0831پژوهشی را با توجه به تحقیقات انجا شده اصلیتورین شواخصهوای
اثرگاار در اجرای بودجهریزی از قبیل علل و موانع انسانی ،محیطی ،فرآیندی و فنوی و رتبوهبنودی
آنها و همچنین تدابیر و راهکارهایی اتخاذ نمودند .شیوه انجا تحقیق میدانی ،از نوع همبسوتگی و
به جهت آزمون فرضیههای تحقیق دادههای موردنیاز از روش پرسشنامه میان کل جامعه آماری که
 11نفر از فعاالن بودجهبندی (معاونان موالی و اداری ،مودیران سوازمانهوای اجرایوی و کارشناسوان
بودجه) مورد ارزیابی قرار گرفت .با عنایت به نتایج حصول شده میان عوامل مدیریتی شوامل عامول
انسانی ،عامل فرآیندی و عامل محیطی رابطه وجود دارد.

 -5تعریف عملیاتی متغیر پرسشمامهها
در این پژوهش منظور از عوامل انسانی مؤثر بر اجرای بودجهریزی عملیاتی نموره ای مویباشود
که پرسنل به پرسشهوای  83گویوهای پرسشونامه و عوامول اصولی درونسوازمانی موؤثر بور اجورای
بودجهریزی عملیاتی نمرهای است که کارکنان به سؤاالت  82گویوهای پاسوخ دادهانود و بوه شورح
پیوست میباشند.
بر اساس این چارچوب ،رابطه میان مدیریت فرهنگ سازمانی و منابع انسوانی اثرگواار ،رشود و
نفوذ متقابل دارد و بهصورت یوک تعامول اثرگواار اسوت .ازایونجهوت ،مودیریت سورمایه انسوانی
خواستار تمرکز فرهنگ سازمانی بر روی کارکنوان و سواخت فرهنوگ سوازمانی مطوابق بوا فضوا و
محیط پویا است .ترکیب مؤثر جنبههای مرتبط با مدیریت منابع انسانی موجب شکلدهوی فرهنوگ
سازمانی و ایجاد مزیت کلیودی بورای سوازمان خواهود شود .ازایونرو مودیران بایود مجموعوهای از
سیاستهای منابع انسانی مشوق ،عادالنه و منطقی را در جهت پرورش یک فرهنگ سوازمانی قووی
و مشووارکتی بووه کووار گیرنوود .از سوووی دیگوور ،زمووانی کووه فرهنووگ سووازمانی (مخصوصووا در
کسبوکارهای مبتنی بر دانش) نقش محوری در موفقیت دارد ،یک عملیات مدیریت منابع انسانی
از آن فرهنگ ناشی شده و اجزای فرهنگ سازمانی موجوب توسوعه عملیواتی و راهبوردی عملیوات
مدیریت منابع انسانی میشوند .تعامل مثبت میان دو حوزه فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسوانی
عملیات کسبوکار از جمله عملکرد موالی ،غیرموالی و کوارآفرینی سوازمانی را تحوت توأثیر قورار
خواهد داد؛ بنابراین ،میتوان گفت پتانسیل ویژهای جهت ارتقای سطح کارآفرینی سازمانی بر پایوه
یک فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی قوی وجود دارد (مظفری و بهداد.)0833 ،
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در عصر اقتصاد دانش ،جوامع همواره در حال تغییر و توسوعه و رقابوت شودید هسوتند کوه ایون
خود نیازمند نوآوری است .منبع این نوآوری ،نکات جدید در اقودامات کارکنوان اسوت کوه مودا
توسط مدیریت منابع انسانی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته ،نهادینه شده و در نهایت بوه مفهوو
جدیدی تحت عنوان فرهنگ سازمانی تبدیل میشود (سیادونگ و همکاران.)2100 ،0
ما پریتو و پیالر پرز سانتانا ،)2102( 2به این نتیجه رسیدند که فرآینود مودیریت سورمایه انسوانی
منتج به تشکیل فرهنگ سازمانی میگردد که موجب تقویت و رشود عملکورد نوآورانوه و خالقانوه
کارکنان میشود و به اعتقاد نگوین و همکارانش )210۵( 8این هدف توسط توسعه سورمایه انسوانی
از لحاأ مهارت انسانی جهت ساخت فرهنگ سازمانی مناسب بهمنظور تولید خالقیت قابلدستیابی
خواهد بود (هینترگر.)2101 ،9
جدول  .1مؤلفههای پرسشنامه 0
متغيرهای اصلی

جمع سؤاالت

کواملاسااسی 

1

کواملساختاری

92

کواملت نولوژی 

5

کواملمحیطی 

6

جم 

 92
جدول  .2مؤلفههای پرسشنامه 2

متغيرهای عوامل انسانی

منبع

جمع سؤاالت

تعهفسیرویاسااسی 

الوواسگو)2992 5

99

داسشسیرویاسااسی

استوراتوهم اران)2991 6

1

مشارکتسیرویاسااسی 

راسلوهم اران)2999 7

99

اجرابودجهریزیکملیاتی 


محققساخته

 99

1. Xiaodong et al
2. Ma Prieto and Pilar Pérez-Santana
3. Nguyen et al
4. Hinteregger
5. Lau & Ngo
6. Stewart et al
7. Russell et al
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متغيرهای عوامل انسانی

منبع

جم 

جمع سؤاالت
 91

 -6روایی و پایایی پرسشمامه 2
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبوات آن در سونجش هور آنچوه انودازه
میگیرد؛ یعنی اینکه ابزار اندازهگیری در موقعیت مشخص توا چوه انودازه نتوایج یکسوانی حاصول
میسازد.
میان خرده مقیاسهای پرسشنامه عوامل انسانی درون نهوادی اثرگواار بور اجورای بودجوهبنودی
عملیاتی همبستگی مثبت و منفی مشاهده گردید که نمایانگر روایی همراسوتا و واگورای بهینوه ایون
پرسشنامه میباشد (امیری و گیویان.)0839 ،
به عالوه پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از شیوه سنجش آلفای کرونباخ محاسبه
گردید .غالبا دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( )1به معنی عد ثبات تا مثبت یوک ()+0
به معنی پایائی کامل قرار میگیرد که هر چه میزان بهدستآمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد،
قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر است .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عوامل درونسوازمانی اثرگواار
بر استقرار بودجهریزی عملیاتی  31( 1/31درصد) میباشد.
جدول  .3ضریب آلفای مؤلفههای پرسشنامه 2
متغیرهایکواملاسااسی 

سؤالها 
تعفاد 

سطحقابلقبول


ضریبآلفایکروسبا 

تعهفسیرویاسااسی 

99

9/7

9/19

داسشسیرویاسااسی

1

9/7

 9/75

مشارکتسیرویاسااسی 

99

9/7

9/19

اجرابودجهریزیکملیاتی 


 99

9/7

9/11
9/19

آلفایکروسبا کلپرسشنامه 

در این بازه پنج قضاوت برای جواب دهنده مورد توجه قرار گرفته شده که پاسخگو مویتوانود
یکی از آنها را انتخاب کند .این بازه به صورتهای متفاوتی بوه پاسوخگویان ارائوه مویگوردد کوه
رایجترین آن بهصورت زیر میباشد:
جدول  .4ارزشگااری گزینههای پرسشنامهها
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کامالًموافق 

موافق 

سظریسفارم 

مخالف 

کامالًمخالف 

5

2

9

2

9

 -7روایی و پایایی پرسشمامه 1
بدون اطمینان از روایی سؤالهای پرسشنامه نمیشود در رابطه با توجوه بوه اطالعوات حاصول از
آن اظهار عقیده کرد ،با عنایت به اینکه در پژوهش حاضر به پرسشنامه اتکا شده است.

به جهت سنجش روایی ابوزار گوردآوری دادههوا ،روایوی ابوزار پوژوهش (پرسشونامه) از شویوه
محتوایی کیفی استفاده میگردد ،در این مدل ،پژوهشوگر از متخصصوین مویخواهود در خصوو
مقدار هماهنگی ابزار قابلاستفاده با هدف تحقیق اظهارنظر کننود .در تحقیوق حاضور ابتودا از روش
فن دلفی سؤاالت اصلی و مهم پرسشنامهها طبوق سوؤاالت تحقیوق تودوین و طراحوی شوده ،سوپس
نمونهای از پرسشنامههای اولیه به استحضار استاد راهنما ،چند نفر از مدیران ،صاحبنظران و اساتید
حوزههای بودجه ،مدیریت ،امور موالی و همچنوین کارشناسوان رسویده ،بعود از اخوا نقطوه نظورات
آنها ،سؤاالت پرسشنامه رفع اشکال شده و منجر به تهیوه و تنظویم پرسشونامههوای نهوایی گردیوده
است .پایایی به اعتمادپایری ،تکرارپایری و ثبات نتایج اشاره میشود که عبوارت اسوت از کسوب
نتایج برابر و یکسان از پرسشنامه در شرایط متفاوت ،بهعبارتیدیگر ،اگر یک پرسشنامه در وضعیت
متفاوت بین پاسخدهندگان توزیع شود ،اما نتایج یکسانی ارائه گردد ،مویتووانیم مودعی باشویم کوه
دارای پایایی در حد باال است .پایایی در حقیقت همواهنگی درونوی ابوزار انودازهگیوری و سونجش
آزمونها و پرسشنامهها را محاسبه میکند.

در این تحقیق برای تجزیهوتحلیل اطالعات و دادهها از مودل ( TOPSISتاپسویس) اسوتفاده و
بهرهبرداری شده است ،این روش موقعی که عمول تصومیمگیوری در مقابول چنود فواکتور کموی و
کیفی است ،میتواند مفید و مؤثر باشود .ایون شویوه درصوورتیکوه برخوی از معیوار و موالکهوای
تصمیمگیری از نوع هزینه باشند که هدف ،کاهش آنها باشد ،برخی معیارهای مرتبط از نوع سوود
بوده و هدف ،افزایش آنها باشد ،بهراحتی جواب ایده آلی که مرکب از بهتورین مقوادیر دسوتیابی
تمامی معیارها اسوت ،پیودا مویکنود .بعوالوه بودترین جوواب کوه ترکیوب شوده از بودترین مقوادیر
قابلدستیابی به همین مالک و معیارها است ،مییابد.
60

سال سوم | شماره دوم | تابستان 1061

نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

 Topsisفاصلهها را هم از بهترین پاسخ و هم از بدترین پاسخ ایدئال بهطور همزمان ،با در نظر
گرفتن نزدیکی نسبی به پاسخ بهینه و با توجه به وزن معیارها ،اطالعات اصلی معیارهوا موورد توجوه
قرار میگیرد .جواب بستگی به وزنی دارد که از طریق تصمیمگیرنده به معیارها داده میشود.

یافتههای پژوهش
 -1آمار استمباطی
* شماسایی معیارها طبق مدل دلفی
در این تحقیق طبق مدل دلفی ابتدا بررسیهای اولیه و مشورت با خبرگان و کارشناسان موالی و
بودجه ،به تعداد  ۵2عامل بهعنوان موانع اجرای نظا بودجوهریوزی عملیواتی در مؤسسوات آمووزش
عالی و دانشگاههای غیرانتفاعی مشهد شناسایی و کشف شد که در این پژوهش بوه  9عامول اصولی
پرداخته شده است.
پرسشنامههای تحقیق طراحی ،تدوین و در هر مرحله پیشنهادهوای خبرگوان موردبررسوی قورار
گرفت و در صورت عد همپوشانی با دیگر عوامل پرسشنامه ،بهعنووان مؤلفوه جدیود مودنظر قورار
گرفت.

 -2آمار توصیفی
 -1-2جمسیت
در جدول ذیل ،نتایج آمار توصیفی جنسیت قابلمشاهده میباشد .طبق جدول 3101 ،درصود از
نمونه آماری ،مردان هستند.
جدول  .5آمار توصیفی جنسیت

جنسيت

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

خاس 

 99

 16۶7

 16۶7

آقا 

2

 99۶9

 999۶9

جم 

 95

 999۶9
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 -2-2سن
در جدول ذیل نتیجههای آمار توصیفی سن قابلمشاهده میباشد .طبق جودول 1101 ،درصود از
نمونه آماری ،شامل سن  80الی  91میباشند .مابقی نمونه آماری شامل سن بین  90الی  ۵1میباشد
و در طبقههای سنی  21الی  81و  ۵0به باال فردی شامل نمیشود.
جدول  .6آمار توصیفی سن
سن

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

 29-99

9

9

9

 99-29

 99

 66۶7

 66۶7

 29-59

5

 99۶99

 999

59بهباال 

9

9

 999

جم 

 95

 999



 -3-2مقطع تحصیلی
در جدول زیر نتیجه آمار توصیفی مقواطع تحصویلی قابولتوجوه مویباشود .طبوق جودول1101 ،
درصد از نمونه آماری ،دارای مودرک کارشناسوی مویباشوند .بقیوه جامعوه آمواری دارای مودرک
کارشناسی ارشد میباشند .هی کدا از اعضای جامعوه آمواری دارای مودرک کواردانی و دکتوری
نمیباشند.
جدول  .7آمار توصیفی مقطع تحصیلی

66

مقطع تحصيلی

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

کارداسی 

9

9

9

کارشناسی 

 99

 66۶7

 66۶7

کارشناسیارشف 

5

 99۶99

 999

دکتری 

9

9

 999

جم 

 95

 999
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 -4-2مد

خدمت

در جدول ذیل نتیجه آمار توصیفی سابقه خدمت قابلتوجه میباشد .طبق جدول 91 ،درصود از
جامعه آماری ،دارای مدت خدمت  0الی  01سال میباشند 2101 .درصد دارای مدت خودمت بوین
 00الی  0۵سال و بقیه دارای سابقه خدمتی بیشتر از  20سال هستند .هی کدا از افراد جامعه آماری
سابقه کاری  01الی  21سال نداشتند.
جدول  .8آمار توصیفی مدت خدمت
مدت خدمت

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

 99-9

6

 29

 29

 29-99

2

 26۶7

 66۶7

29بهباال 

5

 99۶99

 999

جم 

 95

 999



 -5-2مد

مدیریت

در جدول ذیل نتیجه آمار توصیفی مدت مدیریت قابلتوجه میباشد .طبق جدول 3101 ،درصد
از جامعه آماری ،دارای مدت مدیریت  0تا  01سال میباشند .بقیه شوامل سوابقه خودمتی  00توا 0۵
سال میباشند .هی کدا از افراد جامعه آماری سابقه کاری  01الی  21و  02به باال سال ندارند.
جدول  .9آمار توصیفی مدت مدیریت
مدت مدیریت

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

 99-9

 99

 16۶7

 16۶7

 95-99

2

 99۶9

 999

 29-96

9

9

 999

29بهباال 

9

9

 999

جم 

 95

 999
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 -3رتبهبمدی
شیوه  TOPSISزمانی که عمل تصمیمگیری با تعداد زیادی متغیر کموی و کیفوی روبروسوت،
میتواند مفید باشد .از مزیتهای این شیوه در مقایسه با شیوههای مشوابه ماننود  AHPآن مویباشود
که درصورتیکه بعضی از متغیرها تصمیمگیری از نوع مخارج باشند و هودف تعودیل منفوی آنهوا
باشد و مابقی متغیرهای مربوطه از نوع سود باشد و هدف تعدیل مثبت آنها باشد ،بهسادگی جواب
مطلوب را که شامل بهترین متغیرهای دستیابی تمامی متغیرها اسوت ،پیودا مویکنود .درصوورتیکوه
بدترین جواب را نیز که مرکب از بدترین مقادیر قابلدستیابی به همین متغیرها است ،مییابد.
 Topsisفاصلهها را هم از بهترین جواب مطلوب و هم بدترین پاسخ با گرفتن نزدیکی نسبی به
پاسخ بهینه ،بهطور همزمان در نظر میگیرد و دادههای مهم متغیرها را با توجه به وزن متغیرها مورد
توجه قرار میدهد .پاسخ وابسته به وزنی است که بهوسیله تصمیمگیرنده به متغیرها داده میشوند.

خوشبختانه برخی از شیوههای قابل اطمینان بورای ارزشویابی وزنهوا شناسوایی گردیودهانود کوه
مطلوبیت شیوه  Topsisرا افزایش داده است.

استفاده از این شیوه برای حل مسیله و برونآوری گزینهها با عنایوت بوه ایونکوه در ایون مسویله
تبادل بین شاخصها مجاز میباشد ،از بین الگوهای جبرانی  MADMگزینش شده است .در شیوه
Topsisانتخاب مطلوب ،گزینهای میباشد که به پاسخ ایدئال مثبت نزدیکتر و از ،جواب ایودئال
منفی دورتر شود .این شیوه ،هر انتخاب را بهصورت یک نقطه در فضای  nبعدی (تعداد متغیرها= n
) تصور میگردد.

مراحل روش تاپسیس عبارتاند از:
شیوه تر اقلیدسی ،ماتریس بیمقیاس میباشد.
با استفاده از شیوه آنتروپی (قضاوت افراد زبده) اوزان محاسبه میگردد.
ماتریس  Wرا تشکیل داده است و در این ماتریس کل عناصر آن بهغیوراز عناصور قطور اصولی
که عناصر بروی قطر اصلی وزنها بهدستآمده از شیوه آنتروپی میباشند ،صفر است .ماتریس بوی
مقیاس شده را در ماتریس آنتروپی ضرب کرده و ماتریس دیگری به محاسبه میگردد که از روی
آن ماتریس ،ایدئالهای مثبت و منفی را به دست مویآیود .جهوت متغیرهوای کوه مثبوت مویباشوند
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ایوودئال مثبووت آنهووا بیشووترین آنهاسووت و ایوودئال منفووی آنهووا کمتوورین آنهووا م ویباشوود .جهووت
شاخصهای منفی ایدئال مثبت آنها کمترین آن میباشد و ایدئال منفی آنها بیشترین آن میباشد.
جدول  .10نتیجه رتبهبندی موانع و مشکالت ناشی از عامل روابط انسانی و فرهنگ نهادی مؤسسات آموزش عالی

مؤلفه

سؤالهای پرسشنامه

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رت
به

درروشها،روسفهاو

مطل سبودنمفیراناجراییازتغییرهای
سظامبودجهریزیدر

بودجهبنفی،مواس تصحیح

قالبهای


 9  9۶662  9۶969  9۶999

یباشف 
مؤسااتآموزشکالیم 
یهوتحلیلمخارجرا
پرسنلبودجهمهارتکافیجهتتجز 
سفارسف .
یوههای
پرسنلبخشبودجهومالیداسشگاهازتغییرهایدرش 
بودجهبنفیبااطالعسیاتنف .

مفیرانحوزهبودجهریزیداسشگاهدرجهت

تجربیاتومهارت
کوامل
اسااسی 

امورمرتب بابودجهریزیکملیاتیسیات .
سگراسیساشیازکاهشاکتباراتسالیاسهحاصلازکاهشکمل رد
بهکنوانماسعیبرایاجرایاینسیات کملکنف .
یتواسف 
م
حسسگراسیپرسنلدرحینتغییراتبهکنوانماس تغییرشیوهبه
یشود .
بودجهریزیمحاوبم 

یتمنفیشغلیکافیجهتمشارکتدر
بودجهای،رضا 

پرسنل
تغییروتحولسظامبودجهبنفیراسفارسف .

مفیرانداسشگاهاسگیزشکافیبرایمشارکتفعالدرامرتغییرو
بودجهبنفیراسفارسف .

تحولسیات 
پرسنل،اسگیزشکافیبرایفعالیتدرامرتغییروتحولسظام
بودجهبنفیراسفارسف .


با عنایت به نتیجه رتبهبندی مشخص میباشد در مبح

 7  9۶522  9۶927  9۶929
 1  9۶299  9۶925  9۶951
 6  9۶515  9۶969  9۶929
 9  9۶199  9۶979  9۶991
 2  9۶655  9۶962  9۶999
 5  9۶626  9۶969  9۶999
 2  9۶619  9۶969  9۶921
 1  9۶272  9۶921  9۶952

ناشی از نووع روابوط انسوانی و فرهنوگ

نهادی اصلیتورین عامول «نگرانوی ناشوی از کواهش اعتبوارات سوالیانه حاصول از کواهش عملکورد
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میتواند بهعنوان مانعی برای اجرای این سیستم عمول کنود ».مویباشود و در موابین عوامول «پرسونل
بخش بودجه و مالی دانشگاه از تغییرهای در شیوههای بودجهبندی با اطالع نیستند ».اهمیت کمتری
دارد.
جدول  .11نتیجه رتبهبندی مشکلهای ناشی از شکل ساختاری دانشگاه

مؤلفه

سؤالهای پرسشنامه

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رت
به

بودجهبنفیدرحالحاضر،ماس 

یوههای
تمایلبهاستفادهازش 
پذیرشاستقراربودجهکملیاتیتوس مائولینارشفداسشگاه 2  9۶661  9۶227  9۶229 ،
یباشف .
م
سبودسیات پرداختوجبرانخفماتمبنیبرفعالیتپرسنل،
یباشف .
ازجملهمواس استقراربودجهکملیاتیم 

 2  9۶629  9۶912  9۶229

ازمش لهایبودجهکملیاتی،روشنسبودنافقداسشگاهاست 2  9۶629  9۶912  9۶229  .
ه جهتسبودناستراتژیوچش اسفازمؤسااتآموزشکالی
باجامعهی یدیگرازماس هایاستقراربودجهکملیاتیدر

 6  9۶629  9۶227  9۶251

یباشف .
داسشگاهم 
کوامل
ساختاری 

تمامشفهدرسظاممالیداسشگاهاز
سبودسظامحاابفاریبهای 
بودجهبنفیکملیاتیاست .

جملهمواس اجرای
سظامبودجهبنفی

شیوهحاابفاریفعلی،ازمواس استقرار
کملیاتیاست .

 9  9۶719  9۶219  9۶999
 99  9۶522  9۶929  9۶219

بودجهایبینمراکزمتفاوتتصمی گیریو

پراکنفگیوظیفه
اجراییازجملهمواس استقراربودجهکملیاتیمحاوب

 7  9۶697  9۶296  9۶251

یگردد .
م
طبقهبنفیقل هایبودجهازماس های
ی اانسبودنسیات  
یباشف .
بودجهبنفیکملیاتیم 

هاودستورالعملهایاجراییفعلیداسشگاهه جهت

بخش 
سامه

یباشف .
بابودجهبنفیکملیاتیدرداسشگاهسم 

یانمفتو
بینبرسامههایبلنفمفتوم 

کفمهماهنگیکافیما
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 96  9۶257  9۶969  9۶279
 1  9۶591  9۶929  9۶275
 92  9۶971  9۶221  9۶299
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مؤلفه

سؤالهای پرسشنامه

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رت
به

ساختاریاجرایبودجهریزی

کوتاهمفتداسشگاهازمش لهای

یباشف .
کملیاتیم 
مبه بودندرماموریتووظیفههایمحولهبهکنوانیک
کاملمش لسازدرراهاستقرارسیات بودجهکملیاتی

 99  9۶229  9۶219  9۶911

محاوبمیگردد .
تغییرهایزیاددرساختارتش یالتیداسشگاهوزیرمجموکه
جفیفبودجهبنفی  95  9۶991  9۶299  9۶227

آن،بهکنوانیکماس دراجرایسیات های

یگردد .
محاوبم 

با عنایت به نتیجه رتبهبندی مشخص میباشد که از نگاه بعد مشکالت ناشی از شکل سواختاری
اصلیترین عامل «نبود نظا حسابداری بهای تما شده در نظا مالی دانشگاه از جمله موانوع اجورای
بودجهبندی عملیاتی است ».است و در مابین عوامل یکسان نبودن سیستم طبقهبندی قلمهای بودجوه
از مانعهای بودجهبندی عملیاتی میباشد ».اهمیت کمتری دارد.
جدول  .12نتیجه رتبهبندی مشکالت ناشی از مسائل مرتبط با تکنولو ی دانشگاه

مؤلفه

سؤاالت پرسشنامه

بودجهایدرسظام

کفموجودقابلیتالزمجهتسظارت
یباشف .
حاابفاریداسشگاهماس اجرابودجهکملیاتیم 

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رت
به

 9  9۶625  9۶297  9۶229

کفموجودهماهنگیبینسظامبودجهومالیداسشگاهازحیث
کوامل

بودجهایماس اجرایبودجه

کناوین،طبقهبنفی

بهکارگیری


ت نولوژی 

یباشف .
کملیاتیم 
وفعالدادههاوآماردرداسشگاهماس 

کفموجودسیات کامل
یباشف .
بودجهبنفیکملیاتیم 

اجرای

 1  9۶522  9۶959  9۶211

 99  9۶266  9۶219  9۶999

یدرپیدرداسشگاهماس استقرار  92  9۶227  9۶251  9۶926
فقفانسظامارزشیابیکمل ردپ 
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مؤلفه

سؤاالت پرسشنامه

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رت
به

یباشف .
بودجهبنفیکملیاتیم 


با عنایت به نتیجه رتبهبندی مشخص میباشد که از بعد موانع ناشی مرتبط با مسوائل تکنولوو ی
مهمترین عامل «عد وجود قابلیت الز جهت نظارت بودجهای در نظا حسوابداری دانشوگاه موانع
اجرا بودجه عملیاتی میباشد ».است و در بین عوامل «عود وجوود سیسوتم کامول و فعوال دادههوا و
آمار در دانشگاه مانع اجرای بودجهبندی عملیاتی میباشد ».اهمیت کمتری دارد.
جدول  .13نتیجه رتبهبندی موانع و مشکالت مربوط با مسائل محیطی (برونسازمانی) و زمینهای

مؤلفه

سؤالهای پرسشنامه

یدرپیدرسطحکشورازجملهماس های
تغییراتوتحولهایپ 

بودجهبنفیکملیاتیاست .

برسامهوبودجهدر
وجودمرکزتصمی گیریمتعفددرجهت 
یباشف .
کشورماس استقراربودجهکملیاتیم 

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رت
به

 9  9۶215  9۶919  9۶917
 5  9۶999  9۶952  9۶999

سوعگزارشگیریسظامحاابفاریوزارتکلوموتحقیقاتو

فناوریمطابقباهف بودجهکملیاتی کنترلوسنجش
کوامل

یباشف .
کمل رد)سم 

محیطی 

ابالغشفهوزارتکلومبه
وبخشنامههای 

سامهها
ین 
سقردرآئ 
بودجهبنفیاست .

داسشگاهازجملهمواس تغییرسیات 

 2  9۶977  9۶965  9۶997

 6  9۶212  9۶959  9۶999

ومقرراتمالیوبودجهسازمانهایمائولبودجهدر

قاسون
بودجهبنفیدرداسشگاه

کشوری یازماس هایاصالحسیات 

 2  9۶291  9۶975  9۶917

یباشف .
م
کفموجودشرای ثباتاقتصادیکافیدرشرای فعلیاقتصادی
یباشف .
ماس ازاجرابودجهکملیاتیدرداسشگاهم 
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با عنایت به نتیجه رتبهبندی مشخص میباشد که از نگواه موانوع و مشوکالت مربووط بوا مسوائل
محیطی (برونسازمانی) و زمینه اصلیترین عامل «تغییرات و تحولهای متمادی در سوطح کشوور از
جمله مانعهای بودجهبندی عملیاتی است ».مویباشود و در موابین عوامول «نقوص در آئوینناموههوا و
بخشنامههای ابالغشده وزارت علو به دانشگاه از جملوه موانوع تغییور سیسوتم بودجوهبنودی اسوت».
اهمیت کمتری دارد.
جدول  .14نتایج رتبهبندی چهار مانع اصلی استقرار بودجه عملیاتی دانشگاه با استفاده از تکنیک تاپسیس

شاخصها

کوامل
اسااسی 

سؤاالت پرسشنامه

فاصله

فاصله

تا

تا

ایدئال

ایدئال

مثبت

منفی

CL

رتبه
نهایی

سگراسیساشیازکاهشاکتباراتسالیاسهحاصلازکاهش
بهکنوانماسعیبرایاجرایاینسیات 
یتواسف 
کمل ردم 

 9۶199  9۶979  9۶991

9

کملکنف .

کوامل

تمامشفهدرسظاممالیداسشگاهاز
سبودسظامحاابفاریبهای 

ساختاری 

بودجهبنفیکملیاتیاست .

جملهمواس اجرای

کوامل

بودجهایدرسظام

کفموجودقابلیتالزمجهتسظارت

ت نولوژی 

یباشف .
حاابفاریداسشگاهماس اجرابودجهکملیاتیم 

کوامل

یدرپیدرسطحکشورازجمله
تغییراتوتحولهایپ 


محیطی 

بودجهبنفیکملیاتیاست .

ماس های

 9۶719  9۶219  9۶999

2

 9۶625  9۶297  9۶229

9

 9۶215  9۶919  9۶917

2

همانطور که از جدول باال مشخص است گوروه الزاموات انسوانی و سوازمانی رتبوه اول ،گوروه
الزامات ساختاری و فنی رتبه دو  ،گروه الزامات تکنولو ی و سیستمی رتبه سو و گوروه الزاموات
محیطی و زمینهای رتبه چهار را به دست آوردند.

نتیجهگیری
سطح مقاطع تحصیلی نمونه آماری از کارشناسی تا کارشناسی ارشد مویباشود و توزیوع سوطح
تحصیالت مابین پاسخدهندگان به شرح ذیل است:
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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کارشنای  1101درصد ،کارشناسی ارشد  ،8808بدین ترتیب مشخص میباشد که تموامی افوراد
نمونه آماری را افرادی تشکیل دادهاند که دارا مقاطع تحصیلی دانشگاهی میباشند.
حسب اطالعات استخراج شده ،مشخص میباشد کوه در حودود  11درصود از جامعوه آمواری،
بیشتر از  01سال مدت خدمت دارند .این نکات در کنوار مودت مودیریت موابین حودود  31درصود
نمونه آماری میتواند ناشی از وجود نوعی مهارت و تجربه در موضوع مووردنظر باشود؛ بنوابراین از
این مورد میتوان نتیجه گرفت که نظرهای بهدسوتآموده مورداسوتفاده در جهوت شناسوایی و رفوع
مشکلهای مربوطه هستند.

در قسمت آمار استنباطی با استفاده از شیوه دلفی تعداد  9مانع مهم و زیرشاخههای آن مشخص
شده است .با عنایت به تائید سؤالهای تحقیق بهواسوطه پاسوخهوای جامعوه آمواری مویتووان نتیجوه
گرفت که دانشگاه مشهد برای اجرای بودجهریزی عملیواتی در  9شواخه رفتوار و فرهنوگ نهوادی،
ساختاری و فنی ،مسائل مربوط به فناوری و بعد زمینهای (محیط سازمانی) با مشکل مواجه میباشد.

با عنایت به نتیجههای تجزیهوتحلیل آماری اولویوت مشوکلهوای (از مواکزیمم بوه مینویمم) بوه
ترتیب ذیل میباشد:

 -1موانع و مشکلهای حاصل از نوع روابر

انسرانی و فرهمر

نهرادی بره

ترتیب اولویت عبار اند از:
 )0نگرانی حاصل از کم شدن اعتبارات سالیانه در نتیجه کاهش فعالیت.
 )2عد وجود انگیزه مسیولین دانشگاه.
 )8عد مطلع بودن مسیولین اجرایی بخشهای مالی و بودجه از دگرگونی در شیوهها ،رویوههوا
و قالبهای بودجهبندی.
 )9احساس نگرانی پرسنل در زمان تغییرات.
 )۵عد وجود رضایتمندی شغلی پرسنل طرح و برنامه در دانشگاه.
 )1همجهت نبودن تجربیات و مهارت مسیولین حوزه بودجه با بودجهریزی عملیاتی.
 )1عد وجود مهارت کافی جهت تجزیهوتحلیل مخارج در پرسنل طرح و برنامه دانشگاه.
 )3عد وجود انگیزه کارکنان طرح و برنامه در دانشگاه.
 )3عد وجود اطالع پرسنل بخش مالی و بودجه دانشگاه از تغییرات در شیوههای بودجهبندی.
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 -2موانع حاصل از شکل ساختاری و فمی دانشگاه به ترتیرب سرط اهمیرت
عبار اند از:
 )0فقدان سیستم حسابداری بهای تما شده در بخش مالی دانشگاه.
 )2گرایش به استفاده از شیوههای بودجهبندی در حال حاضر توسط مسیولین دانشگاه.
 )8عد وجود توانایی الز برای نظارت بودجهای در نظا مالی دانشگاه.
 )9فقوودان سیسووتم پرداخووت و جبووران خوودمات مبنووی بوور عملکوورد پرسوونل _ عوود شووفافیت
چشماندازهای دانشگاه.
 )۵ناهماهنگی استراتژی و آینده دانشگاه با جامعه.
 )1پراکندگی وظیفههای بودجهای بین بخشهای متعدد تصمیمگیری و اجرایی.
 )1عد هماهنگی نظا بودجه و مالی از جهت استفاده عناوین ،طبقهبندی و عناوین بودجهای.
 )3عد تناسب بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی در حال حاضر.
 )3شیوه حسابداری فعلی.
 )01عد وجود سیستم جامع و فعال دادهها و آمار.
 )00فقدان نظا ارزشیابی عملکرد پیدرپی و متوالی.
 )02عد شفافیت در مأموریت و وظیفه محوله.
 )08فقدان هماهنگی کافی بین برنامههای بلندمدت و میانمدت و کوتاهمدت.
 )09دگرگونی اتفاقی و زیاد در ساختار تشکیالتی دانشگاه و زیربخشها.
 )0۵یکسان نبودن سیستم طبقهبندی قلمهای بودجه (عنوانها و سرفصلها).

 -3مشکال

مربوط به مسائل فماوری به ترتیب سط اهمیت شامل:

 )0فقدان نر افزار هماهنگ و جامع حسابداری در دانشگاه.
 )2فقدان آموزشهای الز جهت کارکنان.
 )8عد مهارت و توانایی کارکنان درگیر در این امر.
 )9عد وجود و فرسودگی نظا ها و وسایل سختافزاری در دانشگاه.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 )۵عد وجود کافی زیرساختهای آموزشی و کمکآموزشی.
 )1فقدان سختافزارها و امکانات اداری.
 )1عد وجود مهارتهای الز جهت مسیولین مالی و بودجهای.
 )3عد آموزش کافی جهت صحیح از مهارت و تواناییهای پرسنل و نظرات آنها.

 -4مشکال

مربوط به مسرائل محیطری دانشرگاه بره ترتیرب سرط اهمیرت

عبار اند از:
 )0دگرگونیهای و تحوالت متوالی در سطح کشور.
 )2قانون و مقررات مالی و بودجهای سازمانهای دخیل بودجه در کشور.
 )8فقدان شرایط ثبات اقتصادی کافی در شرایط حال حاضر اقتصادی.
 )9متناسب نبودن گزارشگیری نظا حسابداری وزارت علوو  ،تحقیقوات و فنواوری بوا هودف
بودجه عملیاتی.
 )۵وجود داشتن مراکز تصمیمگیری پراکنده در زمینه برنامهوبودجه کشور.
 )1عد وجود القا کافی در آئیننامهها و بخشونامههوای ابوالغشوده وزارت علوو  ،تحقیقوات و
فناوری به دانشگاهها.

-5پیشمهاد به مدیران و مسئوالن
 -1-5پیشمهادهای مرتب
انسانی و فرهم

با مانع اول یعمی رفرع مشرکال

ناشری از عامرل روابر

سازمانی

ازآنجاکه در این تحقیق عوامل روابط انسانی و فرهنگ نهادی بهعنوان مشکل اصولی شناسوایی
شده است بنابراین برای رفع آنها موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 دخالت تأثیرات نتایج ارزشیابیها در میزان اختصا

منابع سازمان بوا اهوداف بهینوهسوازی

صرف امکانات و منابع (شامل منوابع انسوانی ،سوختافوزار ،بودجوه و ،)...بجوای در اختیوار
گااشووتن اعتبووارات برحسووب میووزان امکانووات فعلووی و یووا ش ویوههووای متووداول و موجووود
بودجهریزی.
 استقرار نظا متناسب با تشویق عملکرد و ارتقای کارکنان در پستهای سوازمانی ،متناسوب
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با مهارت و توان تخصصی بجای ترفیع رسمی و معمول.

 کاهش دادن تغییرات و یا انجا تغییرهوای داخلوی در حوداقل کوافی و ضوروری ،اسوتقرار
سیستم نظارت و مدیریت تغییرات به جهت پرهیز از دوبارهکاریهای احتمالی و اجتناب از
خسارات حاصل از تغییرات ،جابجاییها و دگرگونی در ساختارها و شیوهها.

 استقرار طرح گردش پرسنل شاغل در بخوشهوای برناموهریوزی ،بودجوه و موالی بوا هودف
آشنای پرسنل شاغل در بخش ماکور با مهارت و تخصصهای یکودیگر ،بوه جهوت لوزو
جایگزینی و تغییرات بهمنظور مورداستفاده قورار دادن از ظرفیوت کارکنوان در بخوشهوای
متناسب با مقطع تحصیلی ،مهارت و توان تخصصی آنها و اجتناب از تغییرات بویشازحود
کارکنان یا انتقال و اشتغال در امور غیرمربوط.

 -2-5پیشمهاد های مربروط بره مشرکال

دوم یعمری رفرع موانرع حاصرل از شرکل

ساختاری دانشگاه
 آموزش مسیولین و مسیولین ارشد دانشوگاه نسوبت بوه مزایوای ایون شویوه بودجوهبنودی در
مقایسه با سایر شیوهها و نیز یادآوری الزامات قانونی مشخص شوده بورای اسوتفاده از روش
بودجهبندی عملیاتی.

 برقراری سیستم کنترل فعالیت مسوتمر بوهمنظوور ارزشویابی عملیوات بخوشهوای گونواگون
دانشگاه از جهت رسویدن بوه هودف و مأموریوتهوای محولوه و ارزیوابی کوارایی و میوزان
اثربخشی فعالیتهای آنها.
 ایجاد سیستم جبران خدمت شفاف برای پرسنل و نیز انضباط برنامههای بلندمودت متناسوب
با هدف و سیاستها ،تنظیم بودجه سالیانه تطبیق با برنامهوبودجوه بلندمودت و پیشوگیری از
تغییرهای سلیقه در جهت روشنتر شدن آینده دانشگاه.
 هماهنگی مابین مرجعهای تصمیمساز داخلی در جهت بودجه دانشگاه با اهداف موردنظر.
 دریافت دادهها مربوط به نحوه اجرا ،خواستهها و روشهای بودجهای.
 اصالح عنوانهای و سرفصلهای مالی و بودجهای.
 تغییرات مقررات و آئیننامههای فعلی در دانشگاه و یا ارائه پیشنهادهوایی جهوت اصوالح و
تغییرات قوانین ابالغ شده به نهادهای مافوق دانشوگاه ،جهوت مورتبط کوردن هرچوه بیشوتر
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قوانین متفاوت مالک عمل (قووانین ،بخوشناموههوا و روشهوای فعلوی) بوا سیسوتم جدیود
بودجهبندی.
 -3-5پیشمهادهای مرتب

با مانع سوم یعمی رفع مشکال

تکمولوژی

 تهیه نر افزار یکپارچه با قابلیت هماهنگسازی تمامی عملکردهوای موالی و بودجوهای در
تمامی دانشگاه شامل معاونتها ،،دانشکدهها ،پژوهشکدهها و مراکز اقماری دانشگاه.
 اجرای کارگاهها و دورههای آموزشی جهت بازآموزی و آموزشهای کوافی و مربووط بوا
بودجهبندی عملیواتی و مهوارتهوای مربوطوه و آشونایی بوا دگرگوونی ،جهوت مسویولین و
پرسنل ،به جهت آشنایی با مزیتها ،ویژگیها ،مقررات و الزامات آنها و نیوز تهیوه لوواز
مهارتی و کمکآموزشی.
 تهیه و تصحیح زیرساختهای سختافزاری و نیز تجهیزات اداری حداقل در همجهتوی بوا
ضروریات جهت رفع این معایب.
 اطالعرسانی از متغیرهای لحظهای یا دائمی در روشهوای برناموهریوزی شوده ،بودجوهای و
مالی برای پرسنل مربوطه از طرف نهادهای مسیول در دانشگاه از راههای مختلف.
 آگاهسازی بخشها و مجموعههوای دانشوگاه از نحووه اجورا و کواربرد روش بودجوهبنودی
عملیاتی در جهت مرتفع کردن شبهات غیرواقعی با استفاده از شیوهها و روشهای متفاوت
اطالعرسانی (بخشنامهها ،نشریات ،همایشها و.)...
 -4-5برای رفع مشکال

ناشی از عامل محیطی بهعموان مانع چهرارم مروارد ذیرل

پیشمهاد میشود:


مدیریت تأثیرات تغییرات عموده کشوور و بوه کواهش رسواندن تبعوات آن در سوطوح موالی و
بودجهای دانشگاه.



کم شدن وابستگیها به منابع مالی کشور برای امورات متفاوت و ایجواد شوروط جواب منوابع
مالی از مابقی مراکز همچون قرارداد طرحهای پژوهشی و. ...



ایجاد کمیسیون جهت ایجاد هماهنگی نظا های نر افزاری و آئوینناموههوا و بخشونامههوای بوا
وزارتخانه مطبوع.
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 -6پیشمهادهایی به پژوهشگران آیمده
 از جمله کارهای پژوهشی الز برای بهتر نمودن وضعیت بودجهبنودی دانشوگاه طراحوی و
ارائه روشهای متناسب بودجهبنودی عملیواتی بورای دانشوگاه مویباشود .همچنوین پیشونهاد
میگردد که در این مورد ضمن پژوهش و امکانسنجی الز فعالیتهای پژوهشی صوورت
گیرد.
 شناسایی عامالن عد توازن بین سیستم مالی (سازمان مسیول طبقهبندی و نگهداری دادههوا
عملکرد مالی) و بودجوه سوازمان مسویول در جهوت پویشبینوی و توأمین نیواز موالی در ایون
مؤسسات آموزشی و ارائه راهکار به جهت برطرف کردن آن ،نیز از موضوعات تحقیقاتی،
مفید در این رابطه میباشد.
 الز میباشد که در جهت تهیه نر افزار یکپارچه بودجه دانشوگاه (شوامل سوطوح مختلوف
پیشبینی ،تخصیص ،کنترل و نظارت عملکرد و )...با همکاری خبرگان امر کوار پژوهشوی
صورت پایرد.
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سؤاال

پرسشمامه 1

ردیف 

کامالًمخالف

مخالف

نظری ندار

موافقم

کامال موافقم

مؤلفهها


گویههایکواملاسااسی

درروشها،

مطل سبودنمفیراناجراییازتغییرهای
9

بودجهبنفی،مواس تصحیحسظام

روسفهاوقالبهای






یباشف 
بودجهریزیدرمؤسااتآموزشکالیم 

2
9
2

پرسنلبودجهمهارتکافیجهتتجزیهوتحلیل
مخارجراسفارسف .
پرسنلبخشبودجهومالیداسشگاهازتغییرهایدر
بودجهبنفیبااطالعسیاتنف .

وههای
شی 
مفیرانحوزهبودجهریزیداسشگاه

تجربیاتومهارت
درجهتامورمرتب بابودجهریزیکملیاتیسیات .













سگراسیساشیازکاهشاکتباراتسالیاسهحاصلاز
5

بهکنوانماسعیبرایاجرای
یتواسف 
کاهشکمل ردم 





اینسیات کملکنف .
6

حسسگراسیپرسنلدرحینتغییراتبهکنوانماس 
یشود .
بهبودجهریزیمحاوبم 

تغییرشیوه





تمنفیشغلیکافیجهت
بودجهای،رضای 

پرسنل
7

مشارکتدرتغییروتحولسظامبودجهبنفیرا






سفارسف .
1

1

مفیرانداسشگاهاسگیزشکافیبرایمشارکتفعالدر
بودجهبنفیراسفارسف .

امرتغییروتحولسیات 
پرسنل،اسگیزشکافیبرایفعالیتدرامرتغییرو
تحولسظامبودجهبنفیراسفارسف .
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گویههایکواملساختاری 

بودجهبنفیدرحال

وههای
تمایلبهاستفادهازشی 
 99

حاضر،ماس پذیرشاستقراربودجهکملیاتیتوس 





یباشف .
مائولینارشفداسشگاه،م 
سبودسیات پرداختوجبرانخفماتمبنیبر
 99

فعالیتپرسنل،ازجملهمواس استقراربودجهکملیاتی





یباشف .
م
 92

ازمش لهایبودجهکملیاتی،روشنسبودنافق
داسشگاهاست .





ه جهتسبودناستراتژیوچش اسفازمؤساات
 99

آموزشکالیباجامعهی یدیگرازماس هایاستقرار





یباشف .
بودجهکملیاتیدرداسشگاهم 
تمامشفهدرسظاممالی
سبودسظامحاابفاریبهای 
 92

بودجهبنفیکملیاتی

داسشگاهازجملهمواس اجرای





است .
 95

شیوهحاابفاریفعلی،ازمواس استقرارسظام
بودجهبنفیکملیاتیاست .






بودجهایبینمراکزمتفاوت

پراکنفگیوظیفه
96

تصمی گیریواجراییازجملهمواس استقراربودجه





یگردد .
کملیاتیمحاوبم 
97

91

طبقهبنفیقل هایبودجهاز
ی اانسبودنسیات  
یباشف .
بودجهبنفیکملیاتیم 

ماس های
هاودستورالعملهایاجراییفعلیداسشگاه

بخش 
سامه

یباشف .
جهتبابودجهبنفیکملیاتیدرداسشگاهسم 

ه









بینبرسامههایبلنفمفتو

کفمهماهنگیکافیما
 91

وکوتاهمفتداسشگاهازمش لهای

انمفت
می 





یباشف .
ساختاریاجرایبودجهریزیکملیاتیم 

 29
160

مبه بودندرماموریتووظیفههایمحولهبهکنوان
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یککاملمش لسازدرراهاستقرارسیات بودجه
کملیاتیمحاوبمیگردد .
تغییرهایزیاددرساختارتش یالتیداسشگاهو
 29

آن،بهکنوانیکماس دراجرای
زیرمجموکه 





یگردد .
جفیفبودجهبنفیمحاوبم 

سیات های
گویههایکواملت نولوژی 

بودجهایدر

کفموجودقابلیتالزمجهتسظارت
 22

سظامحاابفاریداسشگاهماس اجرابودجهکملیاتی





یباشف .
م
کفموجودهماهنگیبینسظامبودجهومالیداسشگاه
 29

بودجهایماس 

کناوین،طبقهبنفی

بهکارگیری
ازحیث 





یباشف .
اجرایبودجهکملیاتیم 
 22
 25

وفعالدادههاوآماردر

کفموجودسیات کامل
یباشف .
بودجهبنفیکملیاتیم 

داسشگاهماس اجرای
یدرپیدرداسشگاه
فقفانسظامارزشیابیکمل ردپ 
یباشف .
بودجهبنفیکملیاتیم 

ماس استقرار









بودجهایدر

کفموجودقابلیتالزمجهتسظارت
26

سظامحاابفاریداسشگاهماس اجرابودجهکملیاتی





یباشف .
م
گویههایکواملمحیطی 

 27

یدرپیدرسطحکشوراز
تغییراتوتحولهایپ 

بودجهبنفیکملیاتیاست .

جملهماس های





وجودمرکزتصمی گیریمتعفددرجهت
 21

برسامهوبودجهدرکشورماس استقراربودجهکملیاتی






یباشف .
م
 21

سوعگزارشگیریسظامحاابفاریوزارتکلومو

تحقیقاتوفناوریمطابقباهف بودجهکملیاتی
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یباشف .
کنترلوسنجشکمل رد)سم 
ابالغشفهوزارت
وبخشنامههای 

سامهها
ن 
سقردرآئی 
 99

کلومبهداسشگاهازجملهمواس تغییرسیات 





بودجهبنفیاست .

سازمانهایمائول

ومقرراتمالیوبودجه

قاسون
 99

بودجهدرکشوری یازماس هایاصالحسیات 





یباشف .
بودجهبنفیدرداسشگاهم 

کفموجودشرای ثباتاقتصادیکافیدرشرای 
 92

فعلیاقتصادیماس ازاجرابودجهکملیاتیدر
یباشف .
داسشگاهم 
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سؤاال

پرسشمامه 2

ردیف

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

مؤلفهها

گویههایتعهفسیرویاسااسی

9
2
9

راضیامازاین هباقیماسفهزسفگیشغلیخودمرا

خیلی
دراینسازمانبگذراس  .
اینکهدرموردسازمانمحلکارمباافرادبیروسی
از 
میبرم .
صحبتکن ،لذت 
میکن کهمش التوماائلاینسازمان
احااس 
دغفغههایخودمهاتنف .
































میتواس بههماناسفازهکهبهاین
بهراحتی 
رمیکن  

ف
2

کالقهمنفم،بهسازماندیگریسیزواباتگیپیفا
سازمان 











کن  .
5
6
7

1

1
 99

درسازمانمحلکارمخودرای یازاکضای«خاسواده»
سمیکن  .
احااس 
کالقهچنفاسیبهاینسازمانسفارم .
ازجهتکاطفی 
اینسازمانبرایمنمعنیومفهومفردیوشخصی
بایارزیادیدارد .
احااسمتعلقبودنخیلیزیاد،سابتبهسازمانمحل
کارمسفارم .
ازتبعاتترککارفعلیخود،بفوندسترسیبهکار
دیگر،ترسیسفارم .
اکنونترککردنمحلکاربرای سختاستوهر
چنفکهمم ناستبهاینکارتمایلداشتهباش  .





























































گویههایداسشسیرویاسااسی 

 99

اسفازهگرفتنتصمی درستومطمئنباکنایتبه
داسشموجوددرسازماندرحفمناسبیاست.
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 92
 99
 92
 95
 96
97

وجوداکتمادکافیدرسازمانبرایارائهداسشافرادبه
کلسازماندرحفمطلوبیاست.
مقفارکاراییداسشدرجهتاهفا سازماسیدرمیان
پرسنلدرحفمناسبیاست.
شناساییپرسنلکلیفیومه جهتثبت،ضب و
اسجاممیپذیرد.

آنهادرسازمان
سگهفاریداسش 
مقفارکاراییداسشافراددرامورتصمی گیریدر
سازماندرحفمناسبیاست.
اسفازهگرفتنتصمی درستومطمئنباکنایتبه
داسشموجوددرسازماندرحفمناسبیاست.
تعفادبرگزاریجلااتماتمرومنظ برایتبادل
اطالکاتبینمفیرانوپرسنلدرحفمطلوبیاست .





























































ایفههاماسنفسظام
ساماسههایمفیریتسظرو 

وجود
91

پیشنهادها،شورایمشورتی،اتاقف رو...درسازمان












وجوددارد .
91

مقفارارزشمنفیتولیفداسش،سظروایفهجفیفو
سویندرسازماندرحفمطلوبیاست .











گویههایمشارکتسیرویاسااسی 

 29
 29
 22
 29
 22
 25

116

پاداشهایمالیو

پرسنلازروشمشارکتوکاب
میگردسف .
اقتصادیبراسگیخته 
مناحااسمیکن کهبهاینسازمانتعلقدارم .

مفیربهکارکنانفرصتمیدهفکارهارابهروشیکه

مطلوبمیداسنفاسجامدهنف .

خودشان
اگرببین کهکاریدرسازمانغل اسجاممیشود
اکتراضخودرابیانمیکن  .

کارکنانصر سظرازسطحوموقعیته ازی فیگر
چیزیادمیگیرسف .

اطالکاتمربوطبهمحی کاردردسترسهمهکارکنان
سازمانقرارگیرد .
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 26
 27
 21
 21

مفیراناهفا راهبردیسازمانرادراختیارهمه
میدهنف .
کارکنانقرار 
بهصورتتیمیموجبهم اریاکضا
ادارهسازمان 
برایحلماائلشفهاست .
مفیرهمچونمربیکملمیکنفیعنیبهکارکنان

رارشفمیدهف .

آنها
آموزشدادهو 
کارکنانبفونتوجهبهسطوحوکارکردهابای فیگر
کارمیکننف .










































بودجهریزیکملیاتی 

گویههایاجرا

 99
 99
 92
 99
 92
95
96
97
91
91

اجرایروشهایکاهشبوروکراسیدرکاهشمواس 

بودجهریزیکملیاتیمؤثراست .

هایسوینبودجهریزیدرکاهشمواس 


استفادهازروش
مؤثرمیباشف .

مفیریتداسشدربودجهریزیکملیاتی

استفادهاز
مؤثراست .
بهکارگیریسیات هایاطالکاتیدراجرای

بودجهریزیکملیاتیمؤثراست .

استفادهازسیرویکارمتخصردراجرایفراینف
کملیاتیمؤثرمیباشف .

مراحلبودجهریزی

ب ارگیریسیروهایتحصیلکردهدربهبودروسف
مؤثرمیباشف .

بودجهریزیکملیاتی

تغییرساختارداسشوساختاراداریدرکاهشمواس 
بودجهریزیکملیاتیمؤثراست .

هادربودجهریزی


تخصرمفیریتیمفیراندرسازمان
کملیاتیمؤثراست .
درکمشخراستراتژیهاواهفا سازماسیدر

بودجهریزیکملیاتیمؤثراست .

سقشحمایتیرهبرانسیاسیوح مراسیدرکاهش
مواس بودجهریزیکملیاتیمؤثراست .
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