Archive of SID

بررسی و شناسایی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به منظور
افزایش بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر حسین بوداقی
ایوب عیوض زاده *
چکیده
این مقاله شناسایی و اولویت بندی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه
ریزی عملیاتی به منظور افزایش بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد .با
توجه به محدودیت منابع بودجه ریزی ،اجرای بودجه ریزی عملیاتی در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد .لذا در این مقاله اجرای
بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد تاکید قرار گرفته است .جامعه
آماری پژوهش حاضر را کارشناسان خبره بودجه ای و مالی ،مسئوالن امور مالی واحد
های تابعه ،مدیران و روسای دخیل در بودجه ریزی و امور مالی تشکیل داد .داده های
مورد نیاز ،از طریق مصاحبه و پرسشنامه برای شناسایی موانع در سه محور اساسی
عوامل سازمانی و مدیریتی ،فردی و انسانی و محیطی در سال  931جمع آوری گردید.
داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceبا تکنیک تحلیل سلسله
مراتبی  AHPنسبت به تخصیص وزن عوامل و به صورت مقایسات زوجی انجام گردید.
نتایج نشان داد که از موانع و مشکالت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
علوم پزشکی تبریز به ترتیب اولویت موانع سازمانی و مدیریتی ،موانع فردی و انسانی و
موانع محیطی می باشند.
کلید واژه :بودجه ،بودجه ریزی عملیاتی ،الزامات ،موانع
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 .1مقدمه
نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به عنوان یک موجود زنده
می باشد که وظیفه انتقال خون حیاتبخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد .به همین دلیل هر
گونه اختالل؛ گرفتگی و بیماری در این شریان کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند .در ایران نیز از سال  5731اصالح
نظام
بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد توجه جدی قرار گرفت و در طرح دو مرحله ای که در همین زمینه تهیه و به
تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید ،تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است.
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت ،مهمترین سند دولتی است که دستگاههای اجرایی را در دستیابی به اهداف
چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند .از این رو تالش برای بهبود این سند مالی
و بهره وری بودجه در اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی همواره مورد توجه و چالش بوده است .بودجه ریزی در ایران به
رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد ،ابزاری ناکارآمد است .تهیه و
تصویب بودجه برای هر دوره مالی ،توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های
گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند .فرآیند تهیه و اجرای بودجه در نیم قرن گذشته به مسئله پیچیده
و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیام های نامطلوب و روبه تزاید را بر دولت تحمیل می کند و علی رغم
تاکید مواد  571و  511قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال  5715مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی
آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفاً به تغییر طبقه بندی اقالم درآمدی و هزینه ای خالصه شده و به علت وجود موانعی زمینه اجرایی
آن تغییر نکرده است.
در این مقاله مشکالت و موانع موجود این گونه بودجه ریزی به شیوه عملی مورد بررسی قرار گرفته است .از مهم ترین
مشکالت دانشگاه علوم پزشکی تبریز عدم تخصیص منابع بر اساس اهداف سازمانی و غیر عملیاتی و غیر شفاف بودن بودجه آن
می باشد .که موجب اتالف منابع و عدم تحقق اهداف سازمانی گردیده و کارایی و اثر بخشی بودجه را به عنوان ابزار برنامه ریزی
کاهش می دهد .با توجه به اینکه تخصیص منابع بر اساس برنامه ها و اهداف و اولویت بندی جزو توافقات همه مدیران سازمان
می باشد ،و تالش های زیادی در خصوص اجرای برنامه بودجه ریزی عملیاتی انجام گرفته ولی تاکنون علی رغم این تالش ها
اجرای آنها عقیم مانده است .از سوی دیگر تحقیقات گذشته نشان داده که توجه زیادی به این موضوع انجام نگرفته لذا این
تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز کدام عوامل
می باشند؟
در ایران نیز از سال  5731اصالح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد توجه جدی قرار گرفت و در
طرح دو مرحله ای که در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید ،تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک
هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است .از سال  5711در احکام مندرج در قوانین بودجه ساالنه دولت مکلف به انجام
اقدامات الزم برای اصالح نظام بودجه ریزی شده که یکی از محورهای اساسی این اصالح ،تهیه و تنظیم بودجه به روش
عملیاتی است .در ماده  571قانون برنامه چهارم توسعه نیز نسبت به این امر تاکید شده است (مقرب.)5711 ،
از آنجا که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه است،
بنابراین اهمیت الیحه بودجه نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان است .براساس همین اهمیت است که بسیاری از صاحب
نظران اقتصادی کشور معتقدند درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم ،بیکاری ،کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی
را باید در سند بودجه یافت .در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سطح کلی موانع و مشکالت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
مورد تحقیق قرار نگرفته است و در این مقاله برای اولین بار در سطح کلی مورد بررسی ،و شناسایی عوامل و مشکالت مربوطه
صورت گرفت.
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تالش های اقتصاددانان منطقی ،عموماً توجه به ریزه کاری های ریاضی و شکل های ساده ای است که هر چند از
ارزش های سیاسی اجتناب می کنند اما گوشه چشم کوچکی نیز به دنیای واقعی دارند .اندیشمندان سیاسی به طور طبیعی ابعاد
سیاسی تخصیص منابع و نقش بودجه در فرایند خطمشیگذاری را مورد بررسی قرار داده اند .منظر مدیریت دولتی به عنوان
فردی که در تالش برای حداکثر نمودن منافع بودجه است ،مشخصه اصلی آن است (حضوری .)5711 ،یکی از اصطالحات اخیر
نظام
در
بودجه ریزی کشور؛ حرکت به سوی « بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولتها تاکید می کند (ملکرز و
ویالگبی  .) 111،بودجه ریزی عملیاتی یکی از اصطالحات رایج در سراسر جهان می باشد و برای یک دهه در ایاالت متحده
یکی از موضوعات مهم مورد توجه بوده است ولی شواهد موجود نشان می دهد که این اصطالحات در سطح محدودی اجرا می
شود و این امر سوالت فراوانی را ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولت ها بودجه ریزی عملیاتی را به طور کامل اجرا می
کنند و چه نیازمندی هایی وجود دارد که اجرای کامل را تضمین نماید (آندریوس .) 111،در یک جمله دیدگاه ها و نظریه ها و
تعاریف بودجه به زمان و مکان مربوط می شوند .به طور کلی می توان این تعاریف را به چهار دسته تقسیم کرد (الماسی.)5715 ،
ماهیت مشترک برنامه و بودجه در عمل پیش بینی نهفته است و همین ویژگی پیش بینی است که آن دو را از سایر صورت
حساب ها و تجزیه و تحلیل های مالی متمایز می کند .تاٴکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعریف جدید و
معاصر است .البته تفکیک جنبه های برنامه ای و مالی کاری دشوار است .زیرا بودجه در عین حال که نوعی برنامه است ،جنبه
های اقتصادی و مالی نیز دارد و از این جهت بودجه را نوعی برنامه مالی دولت می دانند .تصویر فردای سازمان باید امروز با
تصمیم مدیران ترسیم شود .این آینده نگری را برنامه و برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه می نامیم (الماسی،
 .)5715بودجه بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها پیوستگی ایجاد می کند .بدین ترتیب بودجه به
مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها اطالق می گردد (الماسی.)5715 ،
روش های پیش بینی درآمد:

پیش بینی درآمد باید قبل از آغاز برآورد هزینه انجام یابد چون نیازمندی های دولت نامحدود و امکانات مالی او محدود
است .از این رو الزم است مقدمتاً مجموع عواید حاصل از منابع مختلف درآمد پیش بینی گردد و بعد چگونگی توزیع درآمد پیش
بینی شده بین نیازهای گوناگون از طریق برآورد هزینه تعیین شود که در اینجا روش های برآورد هزینه ها به شرح ذیل عنوان
می شود (آقایی.)5711 ،
روش های برآورد هزینه:

برخالف بودجه ریزی برنامه ای که هدف از تدوین و تامین برنامه ،تحقق اهداف و آرمان های بودجه است بودجه ریزی
عملیاتی نظام سنجش عملکرد را در فرآیند خود لحاظ کرده و از نتایج آن برای تخصیص منابع عمومی کمیاب استفاده می کند.
در کنار این هدف یکی دیگر از اهداف مهم بودجه ریزی عملیاتی ،کاهش فشار اعمال نفوذ مقامات سیاسی و انتخابی بر فرآیند
تخصیص منابع کمیاب عمومی است.
میلر ( ) 111معتقد است چنانچه سیاست گذاران تصمیمات بودجه ای را بر مبنای کارآیی و اثربخشی اتخاذ نمایند هم
آنها و هم مردم می توانند قضاوت دقیق و روشنی درباره عملکرد دولت داشته باشند .بنابراین بودجه ریزی عملیاتی نوعی
تصمیمات بودجه را با عملکرد دولت مرتبط ساخته تا مسئولیت و پاسخ گویی دولت در برابر ملت و پارلمان افزایش دهد.
بودجه ریزی عملیاتی معموالً به دنبال افزایش اطالعات تصمیم گیران اعم از کارشناسان و سیاستمداران از پیوند و
روابط موجود بین منابع پیشنهادی و نتایج عملکرد مورد انتظار است.
 -5بهبود کارایی فنی از طریق تعیین میزان کارآیی و بهره وری سازمان ها برای مدیران آن ها.
1 - Melkers
2 - Willoughby
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 بهبود اثربخشی از طریق مطلع ساختن مدیران از میزان تحقیق اهداف و مقاصد مورد نظر سازمان های متبوع ایشان(الماسی.)5711 ،
الزامات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی كشور

کمیل تاگن 5در مقاله خود تحت عنوان نقاط کنترلی حساس بر روی سیستم بودجه ریزی عملیاتی  ،چنین بیان می دارد
که؛ سیستم بودجه ریزی عملیاتی ،سیستمی است که تنها در صورتی یک عملکرد کارا خواهد داشت که تمام الزامات و عوامل
مؤثر بر آن مورد توجه قرار گیرند .این ممکن نیست که این سیستم قبل از اینکه زیر ساخت های مورد نیاز آن به صورت کامل و
یکپارچه وجود داشته باشد ،مستقر شود (توژن 9و آکدنیز.)1
ا لزامات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را می توانیم به سه قسمت تقسیم نماییم :
الف) الزامات سازمانی و مدیریتی ب) الزامات محیطی ج) الزامات انسانی و فردی
بدیهی است مبحث فرآیندگرایی فصل مشترک بسیاری از سیستمهای مدیریتی از قبیل سیستم مدیریت کیفیت ،تعالی
سازمانی بهرهوری طرح تکریم ارباب رجوع و  ...میباشد و اگر در سازمانی این مهم به خوبی انجام گردد میتوان ادعا نمود که
زیر ساخت بسیاری از سیستمهای مدیریتی تأمین شده است (گزارش شهرداری.)5713 ،
در نهایت ،قبل از محاسبه قیمت تمام شده خدمات بایستی فعالیت ها و فرآیند ها اصالح شده و از استانداردهای مناسب
دانشگا ه ها و مراکز بهداشتی و درمانی استفاده گردد.
محمودی ( ،)5711با پژوهشی تحت عنوان "بررسی مشکالت پیاده سازی بودجهریزی عملیاتی در سازمان هواشناسی
کشور و ارائه راهکارهای الزم جهت کاهش موانع" ،بدین نتیجه دست یافت که عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی به
ترتیب اولویت به علت عوامل فنی و فرآیندی  ،عوامل انسانی و عوامل محیطی در ارتباط است.
رابطی ( ،)5711در پژوهشی تحت عنوان "بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در ارتش جمهوری
اسالمی ایران " بدین نتیجه رسیده است که بین پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی با عوامل محیطی ،سازمانی و فردی ارتباط
معنی داری وجود دارد.
در پژوهشی دیگر یاسینی ( ،)5711تحت عنوان "بررسی موانع و مشکالت در استقرار بودجهریزی عملیاتی در حوزه
ستادی سازمان حفاظت محیط زیست " ،به این نتیجه دست یافته که وضعیت کنونی عوامل ساختاری سازمان تاثیری نداشته
ولی وضعیت نگرش و تدوین عامل ها و اهداف کمی سازمان حفاظت محیط زیست در عدم استقرار مطلوب نظام بودجهریزی
عملیاتی در حوزه ستادی آن سازمان تاثیرگذار می باشد.
حضرتی( ،)5713با پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بودجهریزی عملیاتی در استانداری تهران"،
بدین نتیجه دست یافته که بین عوامل مدیریتی ،عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و نیز کیفیت و اجرای مطلوب بودجهریزی
عملیاتی در استانداری تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
محمدی ( ،)5713در تحقیق خود تحت عنوان "امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور از دیدگاه کارشناسان" نتیجه تحقیق بیانگر مهیا بودن امکان استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی در سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور میباشد .مطابق با مدل الماس برای عوامل اثرگذار با توجه به میانگینهای بدست آمده به ترتیب صعودی به
نزولی در نظام پاسخگویی ،برنامهریزی  ،تحلیل هزینهها ،مدیریت تغییر  ،نظام انگیزشی و مدیریت عملکرد در سازمان فراهم

1 - Kamil TÜGEN
2 - Critical Control Points on Performance-Based Budgeting System
3- Tugen
4- Akdeniz
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است .ضمناً نتایج حاصل در شاخص های تعریف شده برای بررسی عوامل تأثیرگذار مدل ،مبین این است که با توجه به
میانگینهای بدست آمده حجم (تعدد و تکثیر) برنامهها و فعالیتهای سازمان از باالترین میانگین و در استفاده از فنآوری
اطالعات جهت تعیین هزینه تمام شده فعالیتها با کمترین میانگین برخوردار است.
مقرب ( ،)5711طی پژوهشی با عنوان "بررسی و شناسایی الزامات و موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های
علوم پزشکی کشور" بدین نتیجه رسیده است که عوامل محیطی ،سازمانی و فردی از الزامات بودجه بندی عملیاتی می باشد و از
جمله مهمترین آنها می توان به داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص ،آموزش و توانمند سازی کارکنان و وجود حسابداری
تعهدی اشاره نمود و نبود اینها می تواند مانعی برای سازمان تلقی گردد.
در تحقیق محمودی ،خالدی ( ،)5711تحت عنوان "استقرار و اجرای بودجه بندی در دانشگاه تهران" با توجه به عوامل
سهگانه مدل شه (توانایی ،اختیار ،و پذیرش) مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای پذیرش ،توانایی
و اختیار و امکان استقرار و اجرای بودجهریزی عملیاتی در دانشگاه تهران رابطه معنیدار وجود دارد .با توجه به نتایج حاضر ،انجام
تحقیقاتی در زمنیه تدوین سیستم حسابداری و سیستم اطالعاتی مناسب و مورد نیاز برای اجرای موفق بودجهریزی عملیاتی،
تدوین استانداردهای عملکرد و تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای بودجهریزی عملیاتی در دانشگاه تهران
ضروری به نظر میرسد.
در پژوهشی دیگر زارع زاده مهریزی ( ،)5711تحت عنوان "امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو" بدین نتایج دست یافتند که  :خدمات ارائه شده ،مخازن فعالیتهای انجام
شده همچنین مبنای تخصیص هزینهها به مخازن فعالیت و محرکهای فعالیت هر مخزن فعالیت ،در شرکت تعاونی اعتبار گروه
صنعتی ایران خودرو ،جهت پیادهسازی سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،قابل شناسایی و تفکیک است؛ یعنی در شرایط فعلی
امکان استقرار سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو ،وجود دارد.
محمد طاهری ( ،)5711در پژوهشی تحت عنوان " بررسی مشکالت پیاده سازی بودجهریزی عملیاتی در وزارت بازرگانی
و ارائه راهکارهای الزم جهت کاهش موانع" نتایج زیر حاصل گردید  -5بین عوامل محیطی و پیاده سازی ؛ عامل فنی و
تکنولوژی
پیاده سازی و عوامل انسانی و پیاده سازی بودجهریزی عملیاتی با رابطه معناداری وجود دارد لذا می توان ادعا کرد که در مجموع
بین عوامل مدیریتی و پیاده سازی بودجهریزی عملیاتی در وزارت بازرگانی رابطه معناداری وجود دارد.
باباجانی و رسولی ( ،)5711در پژوهشی تحت عنوان "شناسایی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه ریزی
عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور" به این نتیجه دست یافته که؛ کارشناسان بودجه ریزی عملیاتی و مالی بر این عقیده
هستند که نظام بودجه ریزی عملیاتی در عمل توفیق چندانی نداشته است  .این کارشناسان سه دسته از عوامل رفتاری و
ساختاری و محیطی را در عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی موثر می دانند که از بین آنها عوامل رفتاری نقش مهم تری
ایفا می کند.
دانش فرد و شیرآوند ( ،)5715در پژوهش خود با عنوان " موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی" بدین نتیجه رسیدند که بین شاخص های سیستم اطالعات مالی  ،سیستم ارزیابی عملکرد ،
سیستم مدیریت مالی  ،ساختار سازمانی ،نیروی انسانی و الزامات قانونی با عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی همبستگی وجود
دارد.
در پژوهشی که توسط پورزمانی و نادری ( ،)5715تحت عنوان "بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان های
مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران " صورت گرفته بدین نتیجه دست یافتند که ناتوانی در ارزیابی در عملکرد ،ناتوانی نیروی
انسانی ،نداشتن اختیار قانونی و نبود اختیاری رویه ای و همچنین نداشتن انگیزه های پذیرش به عنوان موانع استقرار بودجه
شدند.
شناسایی
عملیاتی
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با این وجود عواملی مانند توانایی فنی  ،اختیار سازمانی ،پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی به عنوان مانع تشخیص داده نشده اند.
در نتیجه سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی توانایی ،اختیار و پذیرش الزم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.
مرادی و همکاران ( ،)5715در پژوهشی تحت عنوان "امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل
شه (مطالعه موردی شهرداری شیراز)" بدین نتیجه دست یافتند که از نظر سه بعد توانایی یعنی توانایی ارزیابی عملکرد ،توانایی
انسانی و توانایی فنی؛ توان الزم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد و از لحاظ سه بعد اختیار یعنی اختیار قانونی ،رویه
ای و سازمانی ،اختیارات مناسبی در شهرداری شیراز وجود دارد نیز در ارتباط با دو بعد پذیرش سیاسی و مدیریتی  ،شرایط مناسبی
وجود داشته اما در بعد دیگر پذیرش یعنی پذیرش انگیزشی انگیزه مناسبی جهت پیاده سازی وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد
که پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی موجب صرفه اقتصادی در شهرداری شیراز می شود.
ارجمند وجدانی ( ،)5715در تحقیق با عنوان " امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش فنی و حرفه
ای کشور" بدین نتیجه دست یافت که بر اساس مدل الماس در صورتی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در آن سازمان امکان پذیر
می باشد که هر چهار عنصر یعنی مدیریت عملکرد  ،توانمند سازی  ،برنامه ریزی و تحلیل هزینه ها تقویت گردند.
پور علی و کاکوان ( ، )5717در پژوهش خود با عنوان " الزامات استقرار بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی  :دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل)" بدین نتیجه دست یافتند که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل توانایی (ارزیابی عملکرد  ،نیروی انسانی ،فنی) الزم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد و از طرفی
عوامل جنسیت ،تحصیالت و سابقه کار در این توانایی تاثیر گذار نیستند.
پژوهشی که توسط قدیمی ( ،)5717با عنوان " ارزیابی عوامل مدیریتی موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه
درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز" انجام گرفته که نتیجه پژوهش آنها بدین قرار است :تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی در گرو
ساختار برنامه ریزی ،مدیریت عملکرد ،تحلیل هزینه ،مدیریت تغییر ،نظام پاسخ گویی ،نظام انگیزشی ،الزامات قانونی و مدیریت
منابع انسانی می باشد .بهره گیری از افراد متخصص و دادن آموزش های الزم به مدیران و کارکنان از اهداف سازمان موثر می
باشد.
جعفرنیا و جاهد ( ،)5711در پژوهش خود تحت عنوان " شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت
امور اقتصادی و دارایی" بدین نتیجه دست یافتند که هر یک از موانع رفتاری ،زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی
مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند .همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هر یک از این
موانع نشان داد که الویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری ،رفتاری و زمینه ایی بوده است.
در تحقیق آندریوس ) (2004تحت عنوان "اصالح بودجه ریزی بر اساس پذیرش؛ توانایی و اختیار مبتنی بر عملکرد بر
اساس مدل بودجه ریزی عملیاتی ( ")shahبه بررسی عوامل موثر در بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است .مدل سه عاملی که در
این تحقیق پیشنهاد شده به عنوان اولین تالش در توضیح انواع عوامل موثر بر پیاده سازی اصالحات بودجه ریزی در نظر گرفته
شده است  .ایده این مدل این است که دولت نباید تنها به بخش فنی بودجه ریزی در یک حرکت اصالحی توجه نماید ،بلکه باید
به عوامل توانایی ،اختیار و پذیرش برای گسترش فضای اصالحات در بودجه ریزی عملیاتی توجه کافی داشته باشد.
در تحقیقی دیگر که توسط هاالچمی ( ) 111تحت عنوان "اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد
است" انجام پذیرفته که هدف آن نشان دهنده این واقعیت است که مدیریت عملکرد نسبت به اندازه گیری عملکرد  ،مفهومی
معنادارتر و گسترده تر دارد .تحقیق  ،اندازه گیری عملکرد را بعنوان یک زیر سیستمی از مدیریت عملکرد در نظر می گیرد.
پیشنهاد
تحقیق
می کند که بکارگیری مدیریت عملکرد در واقع بازگشت به مفهوم اولیه مدیریت می باشد که بر این فرض مبتنی است که برای
کسب اطمینان از بکارگیری منابع در جهت تحقق اهداف مورد نظر  ،نیاز به اندازه گیری عملکرد است.
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کینگ و کالرکسون ( ) 151در تحقیقی با عنوان "بررسی شیوه های بودجه ریزی و عملکرد در کسب و کارهای
درمانی کوچک" به این نتیجه دست یافته اند که بودجه ریزی مدون مرتبط با اندازه و ساختار است و برای آن که مؤسسات
تجاری بتوانند از این بودجه ریزی مدون استفاده کرده و آن را گسترش دهند می بایست ارتباط آن را با ساختار ،استراتژی و
عدم اطمینان محیطی درک شده در نظر بگیرند .بهسازی بیشتر آزمون های" تناسب" ،بین عوامل احتمالی )اقتضایی( کسب و
کار و میزان استفاده از بودجه عملیاتی است.
سوریانتی 9و دالیمونته ،) 151( 1در تحقیقی تحت عنوان " اجرای عملکرد بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی دولت"
به این نتیجه رسیده اند که دولت اندونزی از سال  117شروع به اصالح مدیریت مالی خود نموده است .یکی از این راههای
مورد عمل ،پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ،توسط دولت محلی و دولت مرکزی است .اجرای بودجه بر مبنای عملکرد
در اندونزی به سه مرحله تقسیم شده است .مرحله اول بعنوان مرحله مقدماتی در دوره  111تا سال  . 111انجام شد .مرحله دوم
تثبیت ،در سال  151تا سال  151طی گردید .مرحله سوم مرحله تکمیلی خواهد بود که پس از سال  151انجام شده است.
فیور 1و گوتان ،) 151( 1در تحقیقی تحت عنوان "بودجه بر اساس عملکرد  :چارچوب مفهومی و جزئیات پیاده سازی" در
خصوص پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در جمهوری مولداوی به نتایج زیر دست یافتند:
جمهوری مولداوی در حال حاضر برای رسیدن به مجموعه اهداف اصلی تقویت مالی و نظم و انضباط بودجه ،افزایش
درجه شفافیت در منطقه با اجرای بهترین تجارب بین المللی ،در زمینه روند اصالحات از سیستم مدیریت امور مالی عمومی .تعهد
و مسئولیت نهادهای  CPAو بودجه بهره گرفته است.
اصالحات مدیریت امور مالی عمومی شامل فرآیندهای دشوار و پیچیدگیهای فنی و سیاسی بوده که به مدت طوالنی
حاکم بوده است و در واقع باید به آنها پایان داد .بنابراین دولت تصمیم به اصالح سیستم مدیریت امور مالی عمومی و پیاده سازی
روش های مدرن ،از طریق اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد ) (PBBرا انتخاب نمود و در امور مالی عمومی محلی بودجه
عملکرد مبتنی بر ) (BBPرا قرارداد.
هر دو شکل بودجه ریزی از اهمیت ویژه برخوردار بوده ،بنابراین ،می توان آنها را به طور موثر در موازات و تکمیل
یکدیگر اجرا و بهم مرتبط نمود .بودجه ریزی برنامه ) (BPدر تخصیص منابع بودجه بر اساس عنوان برنامه ریزی شده و اولویت
برنامه،
با تاکید بر ارتباط بین منابع بودجه و نتایج به دست آمده توسط پروژه های تامین شده توسط این منابع است .برنامه های چرخه
بودجه مطابق با چرخه بودجه به طور سنتی توسط یک فاز جدید عبارتند از  :نظارت و ارزیابی .برنامه بودجه یک ابزار به منظور
افزایش  LPAجهت دستیابی به عملکرد باالتر است.

 .2ابزار و روش ها
تحقیق حاضر از نظر هدف ،نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی و از شاخه میدانی است .همانطور که از عنوان
پژوهش نیز بر می آید ،هدف از اجرای این پژوهش ،شناسایی و اولویت بندی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه
ریزی عملیاتی به منظور افزایش بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد .امور مالی واحدهای تابعه ،مدیران و رؤسای
دخیل در بودجه ریزی می باشد؛ که در  3معاونت 51 ،شبکه بهداشتی 57 ،مرکز آموزشی و درمانی در سطح شهر تبریز53 ،
1- King
2- Clarkson
3- Surianti
4- Dailimunthe
5- Elena Fuior
6- Valentina Gutan
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بیمارستان در سطح شهرستان ها 55 ،دانشکده و  1مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی در سال 5711مشغول به خدمت بوده
اند ،تشکیل داد .در پژوهش حاضر نمونه آماری عبارت است از 71نفر بصورت نمونه گیری ساده و تصادفی انتخاب شده و مورد
مصاحبه قرار گرفتند .الزم به ذکر است که در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی  ، AHPتعداد نمونه را با توجه به تعداد اعضای
جامعه آماری و یا با استفاده از فرمول های آماری نمی توان مشخص نمود .در این تکنیک ،تعداد نمونه در دسترس و قابل قبول
با توجه به نرخ ناسازگاری مشخص می شود ،بدین ترتیب که اگر نرخ ناسازگاری تعداد نمونه گرفته شده کمتر از  1/5باشد ،تعداد
نمونه گرفته شده قابل قبول است.
در این تحقیق نیز جهت مقایسات زوجی از نظرات کارشناسان ،مسئوالن و مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی
تبریز با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه بر اساس اطالعات مورد نیاز مدل  AHPطراحی گردیده و در برگیرنده
جداول زیر می باشد .وزن دهی این پرسشنامه ها بر اساس جدول ارائه شده از طرف پرفسور ساعتی است.
جدول :1-2مقایسات زوجی شاخصه های اصلی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
موانع محیطی

موانع فردی و انسانی

5

موانع سازمانی و مدیریتی
5

موانع سازمانی و مدیریتی

5

-

موانع فردی و انسانی

-

-

موانع محیطی

جدول :2-2مقایسات زوجی موانع سازمانی و مدیریتی
عدم وجود شاخص
های عملکرد
مبتنی بر روشهای
کمی

5

نبود سیستم های جامع نرم
افزاری و سخت افزاری
مربوط به امور مالی و بودجه
ریزی عملیاتی

ضعیف بودن سیستم
جامع مالی به روش
حسابداری تعهدی

عدم استاندارد
سازی ،مستند
سازی و اصالح
فرآیندها

فقدان حسابداری
بهای تمام شده
خدمات و محصول

نداشتن
برنامه
راهبردی

موانع سازمانی و مدیریتی

5

نداشتن برنامه راهبردی
فقدان حسابداری بهای تمام شده
خدمات و محصول
عدم استاندارد سازی ،مستندسازی و
اصالح فرآیندها
ضعیف بودن سیستم جامع مالی به
روش حسابداری تعهدی

5

-

5

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

-

نبود سیستم های جامع نرم افزاری و
سخت افزاری مربوط به امور مالی و
بودجه ریزی عملیاتی

-

-

-

-

-

عدم وجود شاخصای عملکرد مبتنی بر
روشهای کمی

)1 - Analytical Hierarchy Process (AHP
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جدول  :3-2مقایسات زوجی موانع فردی و انسانی
نداشتن نظام
حقوق و مزایای
مناسب

عدم تخصص و
تجربه مناسب

نبود نظام انگیزش
مدیران و کارکنان

عدم توانمند سازی و آموزش مدیران
و نیروی انسانی مرتبط با بودجه ریزی
عملیاتی

عدم وجود منابع انسانی کارآمد و
متخصص کافی در امر بودجه
ریزی عملیاتی

موانع فردی و انسانی

5

عدم وجود منابع انسانی کارآمد و
متخصص کافی در امر بودجه
ریزی عملیاتی

5

5

-

عدم توانمند سازی و آموزش
مدیران و نیروی انسانی مرتبط با
بودجه ریزی عملیاتی

5

-

-

نبود نظام انگیزش مدیران و
کارکنان

5

-

-

-

عدم تخصص و تجربه مناسب

-

-

-

-

نداشتن نظام حقوق و مزایای
مناسب

جدول  :4-2مقایسات زوجی موانع محیطی
نبود قوانین و
مقررات مناسب
بودجه عملیاتی

عدم وجود نظام پاسخگویی
مدیران و کارکنان

عدم شفافیت مدیران در
بودجه ریزی و عملکرد

سیاست زدگی در
بودجه

5

5

5

-

نبود اراده و باور مسئولین تصمیم
گیر برای استقرار بودجه ریزی
عملیاتی

موانع محیطی

5

نبود اراده و باور مسئولین تصمیم
گیر برای استقرار بودجه ریزی
عملیاتی

-

سیاست زدگی در بودجه

-

عدم شفافیت مدیران در بودجه
ریزی و عملکرد

5

-

-

-

عدم وجود نظام پاسخگویی
مدیران و کارکنان

-

-

-

-

نبود قوانین و مقررات مناسب
بودجه عملیاتی

جهت سنجش روایی پرشسنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است .این نوع روایی به سوال های تشکیل دهنده
وابزار اندازه گیری بکار گرفته شده بستگی دارد (سرمد و دیگران.)5711 ،
 -3روش تجزیه و تحلیل داده ها
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در این تحقیق داده های جمع آوری شده بوسیله نرم افزار اکسپرت چویس تجزیه و تحلیل شد .روش آماری مورد
استفاده از این تحقیق جهت الویت بندی فرضیه ها ،الگوریتم  AHPمی باشد .بر این اساس بعد از مرحله جمع آوری پرسشنامه
ارائه شده به کارشناسان و مسوالن و مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،وزن و نرخ سازگاری هر کدام از جداول
پرسشنامه ها توسط نرم افزار فوق محاسبه گردید که  1/11بدست آمد ،که به دلیل کمتر بودن از  1/5مورد پذیرش قرار گرفت.
الزم به ذکر است که در این تحقیق از تکنیک تصمیم گیری گروهی استفاده شده ،نسخه گروهی این نرم افزار مورد استفاده قرار
گرفته است.
مراحل كاربرد مدل  AHPدر تحقیق

مرحله اول :تعریف مسئله و ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم گیری
در این تحقیق در سطح اول ،یعنی هدف کلی ،موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
علوم پزشکی تبریز قرار دارد .در سطح دوم ،معیارهای تحقیق که شامل سه معیار اصلی می باشد و عبارتند از :موانع سازمانی و
مدیریتی ،موانع فردی و انسانی و موانع محیطی .در سطح سوم ،زیر معیارهای این سه معیار اصلی قرار دارند.
مرحله دوم :مقایسات زوجی و محاسبه وزن متغیرهای تحقیق
در  ، AHPمقایسات زوجی چندگانه بر اساس مقیاس نه درجه ای پیشنهادی از سوی ساعتی انجام می گیرد .در مقایسات
زوجی ،معیارها و زیر معیارهای مطرح شده در هر سطح به ترتیب و به صورت دو به دو مورد مقایسه قرار می گیرد .اساس انجام
مقایسات از طریق جدول پیشنهادی پرفسور ساعتی که مقدار آن از  5تا  1می باشد ،انجام می شود که در جدول زیر آمده است.

جدول :1-3مقیاس نه درجهای اهمیت
تعریف
اهمیت یکسان

شرح
دو عنصر ،اهمیت یکسانی داشته باشند.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ،نسبتاً ترجیح داده میشود.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ،زیاد ترجیح داده میشود.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ،بسیار زیاد ترجیح داده میشود.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ،ترجیح فوق العاده داده میشود.

نسبتا مرجح
ترجیح زیاد
ترجیح بسیار زیاد
ترجیح فوق العاده زیاد
ارزشهای بینابین در قضاوتها

درجه اهمیت
5
7
1
3
1
،1،1،1

به طور کلی ،یک ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیر نشان داده می شود که در آن  aترجیح عنصر  iام نسبت به
عنصر  jام است .حال با مشخص بودن  aها می خواهیم وزن عناصر ،یعنی  Wها را به دست آوریم.
…
= i,j

…

=A

=A

1,2,…, n

n×n

…

)1-Expert Choice (EC
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در این تحقیق در سطح دوم سه معیار و در سطح سوم 51 ،زیر معیار در  7گروه قرار گرفته اند .مقایسات زوجی این
متغیرها توسط کارشناسان ،مسئوالن و مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته است .اساس محاسبه وزن
متغیرهای تحقیق مقایسات زوجی می باشد .بعد از انجام مقایسات زوجی ماتریس تشکیل می شود که با استفاده از آن ماتریس
وزن نسبی عناصر محاسبه می شود .بایستی یادآور شد که وزن عناصر ابتدا به صورت وزن نسبی به دست می آید که از تلفیق
وزن های نسبی ،وزن نهایی محاسبه می گردد.
مرحله سوم :محاسبه نرخ ناسازگاری
در گام سوم بای د اطمینان حاصل نمود که سازگاری منطقی بین مقایسات زوجی صورت وجود داشته باشد زیرا کیفیت
خروجیهای  AHPاکیداً به سازگاری مقایسات زوجی صورت گرفته مربوط میباشد .بنابراین در این مرحله باید نرخ ناسازگاری
محاسبه شود .ابتدا باید بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی ) (λ maxمحاسبه گردد .سپس شاخص ناسازگاری از
رابطه زیر محاسبه میشود:
 max  n
n 1

II 

 nدر معادله فوق معرف تعداد سطرها و یا ستون ماتریس مقایسات (تعداد معیارها) میباشد.
در گام بعدی نرخ ناسازگاری محاسبه میشود:
II
IRI

IR 

الزم به ذکر است که ( IRIشاخص ناسازگاری تصادفی) از جدول مربوط استخراج میگردد و در صورتی که نرخ
ناسازگاری کوچکتر یا مساوی  1/5باشد ( .)IR≤ 1/5آنگاه نتیجه میگیریم در مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد و در غیر این
صورت ،الزم است تصمیمگیرنده در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.
جدول .2-3شاخص ناسازگاری تصادفی

7

1
1
1
3
1
1
51 55 5
57 51 51
1 1/11 1/11 5/5 5/ 1 5/7 5/15 5/11 5/11 5/15 5/1 5/11 5/13 5/11

5
1

n
IRI

همواره در فرایند تحلیل سلسله مراتبی می توان میزان سازگاری یا ناسازگاری تصمیم را محاسبه و نسبت به خوب یا بد
(قابل قبول یا مردود) بودن آن قضاوت کرد .میزان قابل قبول ناسازگاری یک ماتریس یا تصمیم ،بستگی به تصمیم گیرنده دارد.
اما پرفسور ساعتی ،عدد  1/5را به عنوان حد قابل قبول ارایه می نماید و معتقد است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از  1/5باشد
بهتر است در قضاوت ها تجدید نظر قرار گیرد .در این تحقیق نرخ ناسازگاری تمام ماتریس های مقایسات زوجی محاسبه و به
همراه اطالعات تحقیق ارائه شده است.
مرحله چهارم :اولویت بندی گزینه ها
پس از انجام مراحل ذکر شده سه گانه ،بر اساس امتیازات نهایی محاسبه شده ،می توان اولویت بندی گزینه ها را برای
انتخاب بهترین گزینه انجام داد.
ترسیم درخت سلسله مراتبی تصمیم

سطح اول (هدف کلی) :موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
سطح دوم (معیارها) :موانع سازمانی و مدیریتی ،موانع فردی و انسانی و موانع محیطی.
سطح سوم (زیر معیارها) )5 :موانع سازمانی و مدیریتی ) موانع فردی و انسانی  )7موانع محیطی
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 .4نتایج و بحث
در این تحقیق داده ها جمع آوری ،سپس ماتریس نرمالیزه شده ،و از روی آن ماتریس میانگین سطری عناصر نیز مورد
استفاده قرار گرفته است .وزن نسبی زیر معیار های موانع سازمانی و مدیریتی به این صورت بدست آمده است که عدم وجود
شاخص های عملکرد مبتنی بر روشهای کمی با وزن نسبی  ،1/133نبود سیستم های جامع نرم افزاری و سخت افزاری مربوط
به امور مالی و بودجه ریزی عملیاتی با وزن نسبی  ،1/111ضعیف بودن سیستم جامع مالی به روش حسابداری تعهدی با وزن
نسبی  ،1/571عدم استاندارد سازی ،مستند سازی و اصالح فرآیند ها با وزن نسبی  ،1/533فقدان حسابداری بهای تمام شده
خدمات و محصول با وزن نسبی  1/511و نداشتن برنامه راهبردی با وزن نسبی  1/7 1که در جدول زیر آورده شده است.
جدول  :1-4وزن نسبی موانع سازمانی و مدیریتی
نداشتن
برنامه
راهبردی

فقدان حسابداری
بهای تمام شده
خدمات و محصول

عدم استاندارد سازی،
مستند سازی و اصالح
فرآیند ها

ضعیف بودن سیستم
جامع مالی به روش
حسابداری تعهدی

نبود سیستم های جامع نرم افزاری
و سخت افزاری مربوط به امور
مالی و بودجه ریزی عملیاتی

عدم وجود شاخص
های عملکرد مبتنی
بر روشهای کمی

موانع سازمانی و
مدیریتی

1/7 1

1/511

1/533

1/571

1/111

1/133

وزن نسبی

وزن نسبی زیر معیار های موانع فردی و انسانی به این صورت بدست آمده است که نداشتن نظام حقوق و مزایای مناسب
با وزن نسبی  ، 1/513عدم تخصص و تجربه مناسب با وزن نسبی  ، 1/571نبود نظام انگیزشی مدیران و کارکنان با وزن نسبی
 ، 1/517عدم توانمند سازی و آموزش مدیران و نیروی انسانی مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی با وزن نسبی  1/ 11و عدم وجود
منابع انسانی کارآمد و متخصص کافی در امر بودجه ریزی عملیاتی با وزن نسبی  1/773که در جدول زیر آورده شده است.
جدول :2-4وزن نسبی موانع فردی و انسانی
عدم وجود منابع انسانی
کارآمد و متخصص کافی در
امر بودجه ریزی عملیاتی

عدم توانمند سازی و آموزش
مدیران و نیروی انسانی مرتبط با
بودجه ریزی عملیاتی

نبود نظام انگیزشی
مدیران و کارکنان

عدم تخصص
و تجربه
مناسب

نداشتن نظام حقوق
و مزایای مناسب

موانع فردی و انسانی

1/773

1/ 11

1/517

1/571

1/513

وزن نسبی

وزن نسبی زیر معیار های موانع محیطی به این صورت بدست آمده است که نبود قوانین و مقررات متناسب بودجه
عملیاتی با وزن نسبی ،1/111عدم وجود نظام پاسخگویی مدیران و کارکنان با وزن نسبی  ،1/11عدم شفافیت مدیران در بودجه
ریزی و عملکرد با وزن نسبی  ،1/575سیاست زدگی در بودجه با وزن نسبی  1/ 31و نبود اراده و باور مسئولین تصمیم گیر برای
استقرار بودجه ریزی عملیاتی با وزن نسبی  1/151که در جدول زیر آورده شده است.
جدول :3-4وزن نسبی موانع محیطی
نبود اراده و باور مسئولین
تصمیم گیر برای استقرار
بودجه ریزی عملیاتی

سیاست
زدگی در
بودجه

عدم شفافیت مدیران در
بودجه ریزی و عملکرد

عدم وجود نظام
پاسخگویی مدیران و
کارکنان

نبود قوانین و مقررات
متناسب بودجه عملیاتی

موانع محیطی

1/151

1/ 31

1/575

1/11

1/111

وزن نسبی

محاسبه نرخ ناسازگاری مقیاسات زوجی معیارهای اصلی
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یکی از مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،کنترل سازگاری تصمیم است .به عبارت دیگر همواره در فرایند تحلیل
سلسله مراتبی می توان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود و نسبت به خوب و بد و یا قبول یا مردود بودن آن قضاوت کرد.
فرض کنید که  Aدو برابر  Bاهمیت دارد ،و  Bنیز سه برابر  Cمهم است ،چنانچه اهمیت  Aشش برابر  Cدر نظر گرفته شود
این قضاوت را سازگار می گوییم.
نرخ ناسازگاری تمام مقایسات زوجی انجام گرفته از طرف کارشناسان ،مسئوالن و مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،محاسبه گردید .که نتایج محاسبات نهایی به این صورت بدست آمده است که نرخ ناسازگاری موانع سازمانی و
مدیریتی ( ،)1/13موانع فردی و انسانی ( )1/11و موانع محیطی( )1/11می باشد .با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری همه موارد زیر
 1/5قرار گرفته است ،پس مورد قبول واقع شده و توان ادامه تحقیق میسر می باشد که در جداول زیر نیز بطور کلی ارائه شده
است.
جدول :4-4نرخ ناسازگاری شاخص های اصلی
معیارها

موانع سازمانی و مدیریتی

موانع فردی و انسانی

موانع محیطی

نرخ ناسازگاری

1/13

1/11

1/11

اولویت بندی معیارهای اصلی و عناصر آن

پس از انجام مقایسات زوجی سه معیار اصلی و محاسبه وزن نسبی هر یک از متغیرها ،و استفاده از روش نرمالیزه کردن
اعداد برای سه عامل و عناصر آن ،و محاسبه وزن نهایی متغیرها که این عمل از طریق ضرب وزن نسبی متغیرها بر اعداد
نرمالیزه شده سه عامل و جمع آن انجام گرفت .وزن نهایی معیارهای اصلی محاسبه شده به این صورت می باشد که موانع
سازمانی و مدیریتی با وزن نهایی محاسبه شده به میزان  1/113و با توجه به اولویت بندی انجام شده رتبه  ،5معیار موانع فردی و
انسانی با وزن نهایی  1/ 1و با رتبه و معیار موانع محیطی با وزن نهایی  1/555و با رتبه  7در این اولویت بندی قرار گرفته
است.
جدول :5-4اولویت بندی سه معیار اصلی
معیارها

موانع سازمانی و مدیریتی

موانع فردی و انسانی

موانع محیطی

وزن نهایی

1/113

1/ 1

1/555

رتبه

5

7

اولویت بندی معیار موانع سازمانی و مدیریتی

وزن نهایی نداشتن برنامه راهبردی به میزان  1/7 1و با توجه به اولویت بندی در رتبه  ،5وزن نهایی فقدان حسابداری
بهای تمام شده خدمات و محصول به میزان  1/511در رتبه  ،وزن نهایی عدم استاندارد سازی ،مستند سازی و اصالح فرآیند ها
به میزان  1/533در رتبه  ،7وزن نهایی ضعیف بودن سیستم جامع مالی به روش حسابداری تعهدی به میزان  /571در رتبه ،1
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وزن نهایی نبود سیستم های جامع نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به امور مالی و بودجه ریزی عملیاتی به میزان  1/111در
رتبه  1و وزن نهایی عدم وجود شاخص های عملکرد مبتنی بر روشهای کمی به میزان  1/133در رتبه  1قرار گرفته است.
جدول :6-4وزن نهایی و اولویت بندی موانع سازمانی و مدیریتی
موانع سازمانی و
مدیریتی

نداشتن
برنامه
راهبردی

فقدان حسابداری
بهای تمام شده
خدمات و محصول

عدم استاندارد
سازی ،مستند
سازی و اصالح
فرآیند ها

ضعیف بودن سیستم
جامع مالی به روش
حسابداری تعهدی

نبود سیستم های جامع نرم
افزاری و سخت افزاری مربوط
به امور مالی و بودجه ریزی
عملیاتی

عدم وجود شاخص
های عملکرد مبتنی
بر روشهای کمی

وزن نهایی

1/7 1

1/511

1/533

1/571

1/111

1/133

رتبه

5

7

1

1

1

اولویت بندی موانع فردی و انسانی

وزن نهایی عدم وجود منابع انسانی کارآمد و متخصص کافی در امر بودجه ریزی عملیاتی به میزان  1/773و با توجه به
اولویت بندی در رتبه  ، 5وزن نهایی عدم توانمند سازی و آموزش مدیران و نیروی انسانی مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی به میزان
 1/ 11در رتبه  ،وزن نهایی نبود نظام انگیزشی مدیران و کارکنان به میزان  1/517در رتبه  ،7وزن نهایی عدم تخصص و
تجربه مناسب به میزان  1/571در رتبه  1و وزن نهایی نداشتن نظام حقوق و مزایای مناسب به میزان  1/513در رتبه  1قرار
گرفته است.
جدول :7-4وزن نهایی و اولویت بندی موانع فردی و انسانی
عدم وجود منابع انسانی
کارآمد و متخصص کافی
در امر بودجه ریزی
عملیاتی

عدم توانمند سازی و آموزش
مدیران و نیروی انسانی
مرتبط با بودجه ریزی
عملیاتی

نبود نظام
انگیزشی مدیران
و کارکنان

عدم تخصص و
تجربه مناسب

نداشتن نظام
حقوق و مزایای
مناسب

وزن نهایی

1/773

1/ 11

1/517

1/571

1/513

رتبه

5

7

1

1

موانع فردی
و انسانی

اولویت بندی موانع محیطی

وزن نهایی نبود اراده و باور مسئولین تصمیم گیر برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی به میزان  1/151و با توجه به اولویت
بندی در رتبه  ،5وزن نهایی سیاست زدگی در بودجه به میزان  1/ 31در رتبه  ،وزن نهایی عدم شفافیت مدیران در بودجه
ریزی و عملکرد به میزان  1/575در رتبه  ،7وزن نهایی عدم وجود نظام پاسخگویی مدیران و کارکنان به میزان  1/11در رتبه
 1و وزن نهایی نبود قوانین و مقررات متناسب بودجه عملیاتی به میزان  1/111در رتبه  1قرار گرفته است.
جدول :8-4وزن نهایی و اولویت بندی موانع محیطی
موانع محیطی

نبود اراده و باور مسئولین تصمیم گیر
برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی

سیاست زدگی
در بودجه

عدم شفافیت مدیران
در بودجه ریزی و
عملکرد

عدم وجود نظام
پاسخگویی مدیران و
کارکنان

نبود قوانین و مقررات
متناسب بودجه
عملیاتی

وزن نهایی

1/151

1/ 31

1/575

1/11

1/111

رتبه

5

7

1

1
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جدول  :9-4نتایج كلی به ترتیب اولویت بندی تک تک زیر معیارها
معیارها

رتبه بندی

وزن نهایی

5

نداشتن برنامه راهبردی

1/ 11

7
1
1
1
3
1
1
51
55
5
57
51
51
51

فقدان حسابداری بهای تمام شده خدمات و محصول
عدم استاندارد سازی ،مستند سازی و اصالح فرآیندها
عدم وجود منابع انسانی کارآمد و متخصص کافی در امر بودجه ریزی عملیاتی
ضعیف بودن سیستم جامع مالی به روش حسابداری تعهدی
عدم توانمند سازی و آموزش مدیران و نیروی انسانی مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی
نبود سیستم های جامع نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به امور مالی و بودجه ریزی عملیاتی
عدم وجود شاخص های عملکرد مبتنی بر روشهای کمی
نبود نظام انگیزشی مدیران و کارکنان
عدم تخصص و تجربه مناسب
نبود اراده و باور مسئولین تصمیم گیر برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی
نداشتن نظام حقوق و مزایای مناسب
سیاست زدگی در بودجه
عدم شفافیت مدیران در بودجه ریزی و عملکرد
عدم وجود نظام پاسخگویی مدیران و کارکنان
نبود قوانین و مقررات متناسب بودجه عملیاتی

1/553
1/555
1/111
1/111
1/131
1/111
1/111
1/117
1/171
1/173
1/171
1/1 1
1/15
1/11
1/11

نتایج بدست آمده و داده های حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که از بین سه مانع اصلی ،موانع سازمانی و
مدیریت از اولویت اول ،موانع فردی و انسانی از اولویت دوم و موانع محیطی از اولویت سوم برخوردار است .بر این اساس
بیشترین درجه اهمیت از نظر کارشناسان ،مسئوالن و مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،به موانع سازمانی و
مدیریتی اختصاص یافته است که در این سطح زیر معیار نداشتن برنامه راهبردی بیشترین میزان و پس از آن به ترتیب زیر
معیارهای ،فقدان حسابداری بهای تمام شده خدمات و محصول -عدم استاندارد سازی ،مستند سازی و اصالح فرآیندها -ضعیف
بودن سیستم جامع مالی به روش حسابداری تعهدی -نبود سیستم های جامع نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به امور مالی و
بودجه ریزی عملیاتی و در نهایت زیر معیار عدم وجود شاخص های عملکرد مبتنی بر روش های کمی کمترین میزان اهمیت را
در
است.
داده
اختصاص
خود
به
اولویت بندی دوم موانع فردی و انسانی قرار دارد که بیشترین میزان اهمیت به زیر معیار عدم وجود منابع انسانی کارآمد و
متخصص کافی در امر بودجه ریزی عملیاتی و پس از آن به ترتیب زیر معیارهای ،عدم توانمندسازی و آموزش مدیران و نیروهای
انسانی مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی -نبود نظام انگیزشی مدیران و کارکنان -عدم تخصص و تجربه مناسب و در نهایت
کمترین میزان اهمیت به نداشتن نظام حقوق و مزایای مناسب اختصاص یافته است .در اولویت بندی سوم ،موانع محیطی قرار
گرفته است که بیشترین درجه اهمیت در این معیار به نبود اراده و باور مسئولین تصمیم گیر برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی و
معیارهای،
زیر
ترتیب
به
آن
از
پس
سیاست زدگی در بودجه -عدم شفافیت مدیران در بودجه ریزی و عملکرد -عدم وجود نظام پاسخگویی مدیران و کارکنان و در
نهایت کمترین درجه اهمیت به نبود قوانین و مقررات متناسب بودجه عملیاتی اختصاص یافته است.
منابع:
 آقایی ،تیمور ؛ علی بابا ،سیف اللهی ( .)5711تکامل بودجه دولتی تا بودجه عملیاتی و نظام  .GFSانتشارات دانشگاه آزاداسالمی ،واحد تهران مرکز.
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ارجمند وجدانی ،علی ( .)5715امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور .رساله
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
الماسی ،حسن ( .)5715نظام بودجه ریزی دولتی در ایران .چاپ اول ،اصفهان ،انتشارات سپاهان.
باباجانی ،جعفر؛ رسولی ،مهدی ( .)5711شناسایی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه
های اجرایی کشور .فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی (علمی – تخصصی) ،سال اول ،شماره اول.
پورزمانی ،زهرا؛ نادری ،بابک ( .)5715بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی
ایران .فصلنامه حسابداری سالمت ،دوره اول .شماره اول .شماره پیاپی  .5ص .5-51
پور علی ،محمد رضا؛ کاکوان ،سعیده ( .)5717الزامات استقرار بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی :دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بابل) .دانش حسابرسی؛ سال چهارم ،شماره .13
جعفرنیا ،زهره؛ جاهد ،حسینعلی ( .)5711شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و
دارایی .مجله اقتصادی؛ شماره های  7و  .1ص .11- 1
حضرتی ،یگانه ( .)5713بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بودجهریزی عملیاتی در استانداری تهران .رساله کارشناسی ارشد.
حضوری ،محمدجواد؛ مقرب ،سید مهدی؛ جنتی ،علی ( .)5711شناسایی الزامات استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
های علوم پزشکی کشور .مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی ،تهران ،گروه مشاوران
پنکو 51 ،مرداد.
دانش فرد،کرم اهلل .شیرآوند ،صفدر ( .)5715موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان .دوره  .51شماره پی در پی .1
رابطی ،محمد ابراهیم ( .)5711بررسی موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در ارتش جمهوری اسالمی ایران .رساله
کارشناسی ارشد.
زارعزاده مهریزی ،بهزاد ( .)5711امکانسنجی استقرار سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت درشرکت تعاونی اعتبار گروه
صنعتی ایران خودرو .رساله کارشناسی ارشد.
قدیمی ،بهزاد ( .)5717ارزیابی عوامل مدیریتی موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی
تبریز .رساله کارشناسی ارشد.
محمد طاهری ،سمیه ( .)5711بررسی مشکالت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت بازرگانی و ارائه راه کارهای
الزم جهت کاهش موانع .رساله کارشناسی ارشد.
محمدی ،کیومرث ( .)5713امکانسنجی استقرار بودجه عملیاتی در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از دیدگاه
کارشناسان .رساله کارشناسی ارشد.
محمودی خالدی ،مجید ( .)5711امکانسنجی استقرار و اجرای بودجهریزی در دانشگاه تهران .رساله کارشناسی ارشد.
مرادی ،جواد؛ ولی پور ،هاشم؛ راضی ،محمد علی؛ منصور آبادی ،علیرضا؛ زارع ،رضا ( .)5715امکان سنجی پیاده سازی
بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه (مطالعه موردی شهرداری شیراز) .فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و
حسابرسی مدیریت .سال اول ،شماره چهارم ،ص .1 -11
مقرب ،سید مهدی ( .)5711بررسی و شناسایی الزامات و موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی
کشور .رساله کارشناسی ارشد.
یاسینی ،محمدعلی ( .)5711بررسی موانع و مشکالت در استقرار بودجهریزی عملیاتی در حوزه ستادی سازمان حفاظت
محیط زیست .رساله کارشناسی ارشد.
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Review and Identify Obstacles and Problems in the Implementation of
Performance-based Budgeting In order to increase productivity at the Tabriz Medical
Sciences University
Dr. Hoosein Budaghi Ph.D
Ayyub Eyvazzadeh Khabbaz*

Abstract
In this paper, our aim is to identify and prioritize existing obstacles and problems in the
implementation of performance-based budgeting In order to increase productivity at the
Tabriz University of Medical Sciences. Due to limited resources, budgeting, budget execution
and operational planning in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education is an
inevitable necessity. The implementation of the budget of the ministry's operational plan and
consequently in Tabriz University of Medical Sciences on this Takyd been great. Our
sample's budget and financial experts, officials of the finance subsidiary, managers and
directors involved in the budgeting and financial affairs.
The required data, through interviews and questionnaires to identify barriers in three
fundamental organizational and managerial factors, individual humans and the environment
were collected in 1394. Data obtained using the software Expert Choice. AHP technique of
assigning weight to the factors and for pairwise comparisons was performed.
Findings: The results showed that the problems of the establishment of performancebased budgeting in Tabriz University of Medical Sciences in order of priority managerial and
organizational obstacles, barriers and environmental barriers are human.
Keywords : budget, budgeting, requirements, obstacles
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