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 دهیچک

از آنجایی که کنترل و نظارت مالی از وظایف  کنترلهای بودجه ای است.اعتبارات هزینه ای هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند به 

اصلی مدیریت مالی محسوب می شود، عدم توجه به آن، پیامد اتالف منابع و هدررفت سرمایه ها را به همراه خواهدد داشدت و سدبق ندد  در     

استفاده صحیح از منابع مالی در تحدق برنامه های مصدوب   مدیریت صحیح مالی خواهد شد. اما، استدرار بودجه ریزی عملیاتی، کمک موثری به

خواهد داشت که توام با حفظ و حراست از بیت المال خواهد بود. موضوع این تحدیق، شناسایی و مدلسازی روابط درونی موانع اسدتدرار بودجده   

آن، یک مطالعه توصیفی)پیمایشی( بوده است. موانع  ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش

بعد از میدان   6شاخ  در  20پیش زمینه ای استدرار بودجه ریزی عملیاتی، بر مبنای مطالعات پیشین و بر اساس نظرات تیم خبرگان به تعداد 

طالعه شده است. آزمودنی ها شدامل  ریدی    عامل گزینش و تایید شده است که با مکانیزم دو پرسشنامه ماتریسی محور به روش دیمتل، م 35

ند که دانشگاه، معاونتها، مدیر مالی دانشگاه، معاونین، روسای واحدهای تابعه و مسئولین مالی ادارات مختلف دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده ا

منظور پاسخ به سواالت تحدیق و تعیین درجده  حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و ده سال سابده کار در حوزه مالی دانشگاه را داشته اند. به 

 MATLABافدزار  گیدری دیمتدل بده کمدک ندرم     اهمیت و مدلسازی روابط درونی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی از تکنیک آزمون تصدمیم 

استفاده شد که شامل مراحل تشکیل و نرمال سازی ماتری  روابط مستدیم، محاسبه ماتری  روابط کدل، محاسدبه مدددار آسدتانه و تشدخی       

اندع  روابط معنی دار بین عوامل و ترسیم دیاگرام علی بوده است. جمیع نظرات تلفیدی آزمودنی ها، حاکی از باالترین)بدترین( رتبه هدا بدرای مو  

یاپی مدیران واحدهای تابعه یا نبود ثبات مدیریتی و تعیین حدود و سدف برای حق الزحمه فعالیتهای مختلف در سازمان به ترتیق با تغییرات پ

بوده است. اما  موانع عدم استفاده مناسق از وجوه و عدم برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیدات بده ترتیدق بدا وزن      49/4و  51/4وزن نسبی 

 پایین ترین)بهترین( رتبه ها را داشته اند. 89/3و  96/3نسبی 

 بودجه ریزی عملیاتی، پاسخگویی، تکنیک دیمتل، شفاف سازی و عملکرد. هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه -1

 و وضعیت صورت شرح عنوان ریزی به بودجه محسوب می شود، سازمان ریزی و مدیریت برنامه ابزارهای از مهمترین با توجه به اینکه بودجه

 کردن آگاه با عملیاتی، ریزی یاری می رساند. بودجه سازمان، مالی سالمت و در کنترل را مدیران دوره، یک برای ها هزینه و درآمدها بینی پیش

 گیران تصمیم توانایی روند، می بکار مشترک اهداف به نیل برای که و مجموعه برنامه هایی برنامه هر نتایج درباره بهتر اطالعات به گیران تصمیم

دهد تا بستر الزم برای عدالت اجتماعی و توزیع مناسق منابع در جامعه حاکم شود.  می دستگاهها افزایش ای بودجه درخواستهای ارزیابی در را

 اقدامات زمندشامل می شود که نیا را فعالیتها هزینه از دقیدی تخمین و برنامه در غیرمستدیم الزم و مستدیم فعالیتهای عملیاتی، در واقع، بودجه

 عملیاتی، ریزی بودجه طی فرآیند مدیریت نظام و حسابداری ایجاب خواهد کرد که سیستم است. لذا، بودجه ریزی نظام فنی در ابعاد پیچیده ای

ضرورتی که در سیستمهای مالی و به طور کلی شیوه مدیریت است.  شود که نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم اطالعات مدیریت، دچار تحول

 آوردگام اول، شناسایی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی را می طلبد تا بستری برای توسعه بینشی با کفایت، در هدایت سازمان میسر شود. بر

 رفع شود. می وبمحس نیز سازمان خدمات بر نظارت وسیله ترین اصولی بلکه است، مدیریت امور ترین اساسی از تنها نه سازمان، اداره در بودجه

 بستگی آن مالی نیروی به زیادی بسیار حدود تا سازمان اساس و پایه در حدیدت و است امکانپذیر بودجه چارچوب در اهداف به دستیابی و نیازها

 کارآمددترین  زیدرا  شود، منجر انتظار مورد و مفید خدمات ارایه یا و کاالها تولید به که است اقتصادی و کارآمد در صورتی سازمان عملیات دارد.

 دولتدی  شدرکتهای  از بسدیاری  این، وجود با است. خود کار تعطیل از ناگزیر ندارد، وجود آن برای تداضایی که محصول یا خدمت هر تولیدکننده

 بده  منجر ( که32: 1380کنند)رییسی سرکندیز، می کار انجام، دالیل و عملیات نوع تعیین جای به عملیات، انجام چگونگی اصل بر مبنای هنوز

 بودجده  خصوص در کالسیک اقتصاددانان زمان سنتی اخیر مفاهیم سالهای در از این روی، است. شده آنها در متعددی مشکالت و مسایل ایجاد

 اند. سپرده جدیدی ضوابط و مفاهیم به را خود جای اند و شده اساسی تحول دچار ریزی

 تعیین و ممتاز مدیریت( ندش بهبود و ریزی دسترس)طرح در منابع از استفاده کردن حداکثر جهت ایی وسیله بعنوان بودجه معرفی امروزه، 

 مبنایی ارایه و اثربخشی و کارایی افزایش سازی، شفاف این، بر عالوه (.4: 1385رضایی، غالم و است)صفری داده نوین ریزی بودجه به ای کننده

 در کده  اسدت  مدواردی  اهم از برنامه عملکرد نتایج و بودجه بین ارتباط ایجاد نهایت در و منابع تخصی  خصوص در گیری تصمیم برای صحیح

 برحسق اعتبارات تفکیک بر عالوه ،1عملیاتی بندی بودجه در (.4: 1385مزیدی، و )سعیدی است گرفته قرار توجه مورد ریزی بودجه جدید روش

 بهدای  حسدابداری  روشهای براساس ذیربط واحدهای و سازمان عملیات اجرای های هزینه و عملیات حجم طرحها، و فعالیتها ها، برنامه وظایف،

 عملیات فعالیتها، ها، برنامه تفصیلی تحلیل و تجزیه به متکی عملیاتی بودجه در شده بینی پیش ارقام لذا، گردد. می تعیین و محاسبه شده، تمام

 واحدهای به ای سرمایه داراییهای و استهالک عمومی های هزینه از بخشی آن در که است سازمان مداصد و اهداف بر پایه آنها شده تمام قیمت و

 بده  گیدران  تصدمیم  کدردن  آگاه با عملیاتی ریزی بودجه طرفی، (. از32: 1380)رییسی سرکندیز، یابد می تخصی  فعالیتها و ها برنامه عملیاتی

 ارزیدابی  در را گیران تصمیم توانایی روند می کار به مشترکی اهداف به نیل برای که هایی برنامه مجموعه و برنامه هر نتایج درباره بهتر اطالعات

دهد. بودجه ریزی عملیاتی به عنوان روشی نوین در نظام بودجه ریزی، بر اهمیت شناسایی  می افزایش اجرایی واحدهای ای بودجه درخواستهای

نتایج قابل اندازه گیری حاصل از هزینه های عمومی تاکید داشته و می تواند شفافیت خاصی به فرآیند بودجه ریدزی در سدازمان دهدد و باعد      

دار جامعه، راهی جز صرفه جویی اقتصادی ندارد، زیدرا اگدر صدرفه جدویی اقتصدادی      افزایش پاسخگویی سازمان شود. رفاه و توسعه اقتصادی پای

صورت نگیرد، مصرف بی رویه، موجق تباهی منابع سرمایه گذاری و منابع مشارکت همگانی در هزینه های عمومی و بهبود توزیدع درآمدد مدی    

مکان پذیر نخواهد بود. ضعف بودجه ریزی سدنتی از آنجدایی اسدت کده     شود. لذا، بدون منابع سرمایه گذاری و مشارکت همگانی، توسعه پایدار ا

تفکیک روشنی بین امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی در آن وجود ندارد، شکل کنونی سند بودجه آن به گونه ای است کده مشدخ  نیسدت، چده     

ت. این موضوع مهمترین مانع کارآمدی اقتصاد است اهدافی از تنظیم آن دنبال می شود و اینکه برای رسیدن به اهداف چه میزان بودجه نیاز اس

که بودجه ریزی سنتی را فاقد کارآیی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی را حایز اهمیت ساخته است. طرحی کاربردی که با شناسایی و رتبه بنددی  

 اسق برای تحدق اهداف سازمانی ایجاد شود.موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی، نداط ضعف و قوت سازمانی را شناسایی می کند تا بستری من

، عوامدل  تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حداکم بدر سدازمان    شناسایی و رتبه بندی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی، کمک می کند

                                                           
1 . Hanlon and Heitzman 
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برای نداط ضعف، تدابیر نداط قوت زده و و ضعف استدرار، شناسایی شوند تا با امکان استفاده از فرصتها، تکیه به  نداط قوت ادارکی شفاف شده و

کرد. این طرح کاربردی، نه صرفا برای مدیران اجرایی بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشدکی مشدهد، بلکده بدرای     و اقدامات الزم را پیش بینی 

به کار آید، در غیر این صورت حداقل از  هریک از افرادی که به نحوی با زندگی اجتماعی سازمانها ارتباط دارند، می تواند قابلیت تعمیم داشته و

 حی  اطالع و دانش مفید واقع شود.

 پژوهشهاي و فرضیه ينظر يمبان -2
 و وضعیت صورت شرح عنوان ریزی به بودجه محسوب می شود، سازمان ریزی و مدیریت برنامه ابزارهای از مهمترین با توجه به اینکه بودجه

 کردن آگاه با عملیاتی، ریزی یاری می رساند. بودجه سازمان، مالی سالمت و در کنترل را مدیران دوره، یک برای ها هزینه و درآمدها بینی پیش

 گیران تصمیم توانایی روند، می بکار مشترک اهداف به نیل برای که و مجموعه برنامه هایی برنامه هر نتایج درباره بهتر اطالعات به گیران تصمیم

دهد تا بستر الزم برای عدالت اجتماعی و توزیع مناسق منابع در جامعه حاکم شود.  می دستگاهها افزایش ای بودجه درخواستهای ارزیابی در را

 اقدامات شامل می شود که نیازمند را فعالیتها هزینه از دقیدی تخمین و برنامه در غیرمستدیم الزم و مستدیم فعالیتهای عملیاتی، در واقع، بودجه

 عملیاتی، ریزی بودجه طی فرآیند مدیریت نظام و حسابداری ایجاب خواهد کرد که سیستم است. لذا، بودجه ریزی نظام فنی در ابعاد پیچیده ای

سیستمهای مالی و به طور کلی شیوه مدیریت است. ضرورتی که در  شود که نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم اطالعات مدیریت، دچار تحول

 ستدرار بودجه ریزی عملیاتی را می طلبد تا بستری برای توسعه بینشی با کفایت، در هدایت سازمان میسر شود. برآوردگام اول، شناسایی موانع ا

 رفع شود. می محسوب نیز سازمان خدمات بر نظارت وسیله ترین اصولی بلکه است، مدیریت امور ترین اساسی از تنها نه سازمان، اداره در بودجه

 بستگی آن مالی نیروی به زیادی بسیار حدود تا سازمان اساس و پایه در حدیدت و است امکانپذیر بودجه چارچوب در اهداف به دستیابی و نیازها

 کارآمددترین  زیدرا  شود، منجر انتظار مورد و مفید خدمات ارایه یا و کاالها تولید به که است اقتصادی و کارآمد در صورتی سازمان عملیات دارد.

 دولتدی  شدرکتهای  از بسدیاری  این، وجود با است. خود کار تعطیل از ناگزیر ندارد، وجود آن برای تداضایی که محصول یا خدمت هر تولیدکننده

 بده  منجر ( که32: 1380کنند)رییسی سرکندیز، می کار انجام، دالیل و عملیات نوع تعیین جای به عملیات، انجام چگونگی اصل بر مبنای هنوز

 بودجده  خصوص در کالسیک اقتصاددانان زمان سنتی اخیر مفاهیم سالهای در از این روی، است. شده آنها در متعددی مشکالت و مسایل ایجاد

 اند. سپرده جدیدی ضوابط و مفاهیم به را خود جای اند و شده اساسی تحول دچار ریزی

 تعیین و ممتاز مدیریت( ندش بهبود و ریزی دسترس)طرح در منابع از استفاده کردن حداکثر جهت ایی وسیله بعنوان بودجه معرفی امروزه، 

 مبنایی ارایه و اثربخشی و کارایی افزایش سازی، شفاف این، بر عالوه (.4: 1385رضایی، غالم و است)صفری داده نوین ریزی بودجه به ای کننده

 در کده  اسدت  مدواردی  اهم از برنامه عملکرد نتایج و بودجه بین ارتباط ایجاد نهایت در و منابع تخصی  خصوص در گیری تصمیم برای صحیح

 برحسق اعتبارات تفکیک بر عالوه ،1عملیاتی بندی بودجه در (.4: 1385مزیدی، و )سعیدی است گرفته قرار توجه مورد ریزی بودجه جدید روش

 بهدای  حسدابداری  روشهای براساس ذیربط واحدهای و سازمان عملیات اجرای های هزینه و عملیات حجم طرحها، و فعالیتها ها، برنامه وظایف،

 عملیات فعالیتها، ها، برنامه تفصیلی تحلیل و تجزیه به متکی عملیاتی بودجه در شده بینی پیش ارقام لذا، گردد. می تعیین و محاسبه شده، تمام

 واحدهای به ای سرمایه داراییهای استهالکو  عمومی های هزینه از بخشی آن در که است سازمان مداصد و اهداف بر پایه آنها شده تمام قیمت و

 بده  گیدران  تصدمیم  کدردن  آگاه با عملیاتی ریزی بودجه طرفی، (. از32: 1380)رییسی سرکندیز، یابد می تخصی  فعالیتها و ها برنامه عملیاتی

 ارزیدابی  در را گیران تصمیم توانایی روند می کار به مشترکی اهداف به نیل برای که هایی برنامه مجموعه و برنامه هر نتایج درباره بهتر اطالعات

دهد. بودجه ریزی عملیاتی به عنوان روشی نوین در نظام بودجه ریزی، بر اهمیت شناسایی  می افزایش اجرایی واحدهای ای بودجه درخواستهای

ند بودجه ریدزی در سدازمان دهدد و باعد      نتایج قابل اندازه گیری حاصل از هزینه های عمومی تاکید داشته و می تواند شفافیت خاصی به فرآی

افزایش پاسخگویی سازمان شود. رفاه و توسعه اقتصادی پایدار جامعه، راهی جز صرفه جویی اقتصادی ندارد، زیدرا اگدر صدرفه جدویی اقتصدادی      

بهبود توزیدع درآمدد مدی     صورت نگیرد، مصرف بی رویه، موجق تباهی منابع سرمایه گذاری و منابع مشارکت همگانی در هزینه های عمومی و

شود. لذا، بدون منابع سرمایه گذاری و مشارکت همگانی، توسعه پایدار امکان پذیر نخواهد بود. ضعف بودجه ریزی سدنتی از آنجدایی اسدت کده     

، چده  تفکیک روشنی بین امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی در آن وجود ندارد، شکل کنونی سند بودجه آن به گونه ای است کده مشدخ  نیسدت   

                                                           
1 . Hanlon and Heitzman 
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ت اهدافی از تنظیم آن دنبال می شود و اینکه برای رسیدن به اهداف چه میزان بودجه نیاز است. این موضوع مهمترین مانع کارآمدی اقتصاد اس

 که بودجه ریزی سنتی را فاقد کارآیی و اجرای بودجه ریزی عملیاتی را حایز اهمیت ساخته است. طرحی کاربردی که با شناسایی و رتبه بنددی 

 موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی، نداط ضعف و قوت سازمانی را شناسایی می کند تا بستری مناسق برای تحدق اهداف سازمانی ایجاد شود.

، عوامدل  تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حداکم بدر سدازمان    شناسایی و رتبه بندی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی، کمک می کند

برای نداط ضعف، تدابیر و ضعف استدرار، شناسایی شوند تا با امکان استفاده از فرصتها، تکیه به نداط قوت زده و  نداط قوت شفاف شده وادارکی 

کرد. این طرح کاربردی، نه صرفا برای مدیران اجرایی بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشدکی مشدهد، بلکده بدرای     و اقدامات الزم را پیش بینی 

افرادی که به نحوی با زندگی اجتماعی سازمانها ارتباط دارند، می تواند قابلیت تعمیم داشته و به کار آید، در غیر این صورت حداقل از هریک از 

 حی  اطالع و دانش مفید واقع شود.

و تنوع و همچنین ندش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله سازمانهایی است که به لحاظ ساختار خاص خود و اهداف و فعالیتهای متعدد 

ایدن  چشمگیری که در رشد و توسعه بهداشت جامعه و کشور دارد، با سایرسازمانها متفاوت می باشد. بر این اساس، انتظاراتی که افراد جامعه از 

د. از آنجایی کده بودجده   سازمان و نهاد مهم دارند به گونه ای است که دقت بیشتر و برنامه ریزی دقیدتر را نسبت به سایر سازمانها طلق می کن

ریزی، فرآیند تخصی  منابع محدود به نیازهای نامحدود است، مجموع تالشهایی که صرف تدوین بودجه و تخصی  منابع می شود، به منظدور  

ربخشدی و  حداکثر بهره وری منابع کمیاب است. در واقع، ضعف بودجه ریزی سنتی، عدم کفایت اطالعات در خصوص نتایج هزینه ها و میزان اث

کارایی برنامه ها است. از این روی، فرآیند بودجه ریزی عملیاتی، برای رفع مشکالت نظام بودجه ریزی سنتی مطرح شدده اسدت کده در جهدت     

، جهتخصی  هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیتهای سازمان، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بود

کمک در توجیه بودجه سازمان و... گام بر می دارد. هدف اصلی نظام بودجه بندی در سازمان، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانی مدی باشدد   

که این هدف در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالق سه معیار کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نمایان اسدت، تدا بددین ترتیدق، سدازمان در      

دق اهداف خود یاری شود. لذا، در قالق بودجه عملیاتی می توان به اصالح الگوی مصرف دست یافت. امروزه، سازمانها در صدد رسیدن جهت تح

به رشد اقتصادی، تحدق عدالت اجتماعی و صرفه جویی اقتصادی می باشند. برای تحدق این اهداف باید وظایف واحدهای تابعه در کنار وظدایف  

ان بخشهای مختلف مشخ  گردد، ساختار سازمان تعیین شود و به منظور تحدق اهداف، برنامه ریزی شود. برای تحددق برنامده   مدیران و کارکن

ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصی  منابع، وظایف سازمان اجرا شود. بودجه ریزی عملیاتی، روشی بدرای تخصدی  مندابع بده منظدور      

و نتایج ارزیابی شده است. در این روش، منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالق برنامه، به نحوی کارا و اثدربخش  دستیابی به اهداف، برنامه ها 

مه تخصی  می یابد. به عبارتی دیگر، عوامل صرفه جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می شود. لذا، بودجه ریزی عملیاتی، برنا

در راه صرفه جویی اقتصادی خواهد بود. برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، ابتدا، بایستی برخی از مشکالت موجدود،   مناسبی برای گام برداشتن

از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم شناخت مشکالت و موانع و آسیق شناسی اجرای بودجه عملیاتی است، بخصوص برای سازمانی 

ه مدرر است، پرچم دار سالمت جامعه بوده و موجبات تامین بهداشدت و درمدان بخشدی از افدراد جامعده را      نظیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ک

فراهم نماید. طرحی که به نظر می رسد به نوعی مغفول مانده است. لذا، در این راستا، شناسدایی و رتبده بنددی مواندع اسدتدرار بودجده ریدزی        

 عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح است.

این پژوهش فاقد فرضدیه   با توجه به ماهیت این پژوهش که شناسایی و رتبه بندی)مدلسازی( می باشد و از جن  تحدیق در عملیات است،

 می باشد. لذا، سواالت تحدیق به شرح ذیل می باشند:

 موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کدامند؟ -1

 موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چگونه است؟درجه اهمیت  -2

 روابط درونی بین موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چگونه است؟ -2
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 پژوهشتجربي  نهیشیپ -3

انجام داد. در این پژوهش، به پرسشهایی نظیدر اینکده    «اصالحات بودجه در مالزی در مدایسه با استرالیا»(، پژوهشی با عنوان 1998)1زاویر

یی چرا تغییرات کامالً مشابه در اصالحات مختلف اجتماعی، اقتصادی و مالی در این دو کشور رخ داده است و چرا پیاده سازی اصالحات و شناسا

این، در این پژوهش به سه موضوع اساسی زیر اشاره شدده  عوامل پایداری آنها و موانع آنها با هم متفاوت است؟، پاسخ داده شده است. افزون بر 

 است:

 شرایط الزم برای موفدیت سیاسی و اداری نیازمند اصالحات بودجه است. -

 هم خوانی فرهنگ اداری با فرهنگی که بر اساس آن تغییر بودجه ریزی آسانتر رخ می دهد. -

 منتج شود. مدل اصالحات با محدودیت مالی نمی تواند به آرامش مالی -

 

در نهایت، به این نکته اشاره شده است که کشور مالزی مدل بودجه خود را از نظام استرالیا اقتباس کرده است و محدودیت هزینه بده         

عنوان یک مدل مناسق در استرالیا است و این مدل اقتباس شده، برای رسیدن به آرامش مدالی در شدرایط موجدود در کشدور مدالزی مناسدق       

 یست.ن

(، نتایج نظرسنجی از مدامات اجرایی بودجه ایالتی را به منظور تعیین آثار عملیاتی کردن بودجده بدر تصدمیمات    1999) 2جوردن و هکبارت

 زیدابی بودجه ای را ارایه نمودند. آنها تایید کردند که بودجه ریزی عملیاتی به نحو گسترده ای در آمریکا بکار مدی رود، ولدی ایدن تنهدا شدیوه ار     

 عملکرد است که بر تخصی  منابع اثر می گذارد.

کارخانه در استرالیا انجام شد و مشخ  شده بود،  مدیرانی که  37مدیر در  114(، بر روی 2001مطالعه ای که سامبر امینیام و آشکاناسی)

نتایج تحدیق آنها نشان داد که مشارکت در درک باالیی از نوآوری دارند و در تنظیم بودجه مشارکت می کنند به بهبود عملکرد کمک می کنند. 

بودجه ریزی، اثری مثبت بر عملکرد مدیریت دارد و مدیریت سازمان باید تالش کند، بازخوردهایی از زیردستان در سطوح مختلف دریافت کند. 

 یشتر سازمان متعهد می شوند.همچنین هنگامی که مدیران اجازه یابند داده ها و ورودیهایی را به فرآیند بودجه ریزی وارد کنند، ب

به این نتیجه رسید که اسدتفاده از اطالعدات عملکدردی و بودجده ریدزی      « سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد»(، درمداله 2003)3یانگ

اجتمداعی و  ولی عالوه بر آن ممکن است عوامل سیاسی و  عملیاتی منجر به تصمیمات بهتر در تخصی  اعتبارات و بودجه در کنگره می شود.

در هر حال، نتیجه کلی این بوده که استفاده از بودجه ریزی عملیاتی باع  افزایش کارایی مندابع   اقتصادی هم در این امر دخالت داشته باشند.

 مصرفی دولت می شود.

بررسدی میدزان اهمیدت     بده  «اهداف و موفدیت پیاده سازی بودجه ریدزی عملیداتی  »(، با انجام پژوهشی با عنوان 2005جوردن و هاکبارت)

مسئولیت پاسخگویی و همچنین تحدق مناسق آن با اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی، دریافتند که هدف اصدلی دولدت از اجدرای سیسدتم     

سپ  پژوهشگران به بررسدی میدزان موفدیدت دسدتیابی بده هددفهای        بودجه ریزی عملیاتی، بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامه ای می باشد.

ار سیستم بودجه ریزی عملیاتی پرداختند. در این حالت هم میزان موفدیت در دستیابی به هدف بهبود پاسخگویی برنامه ای باالترین نمره استدر

را داشت و کمترین نمره به هدف تغییر در تخصی  بودجه مربوطه می شد. همچنین در بررسیهای بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزاری برای 

 به این نتیجه رسیدند که اندازه گیری عملکرد باع  بهبود مسئولیت پاسخگویی نسبت به دستگاههای اجرایی می شود.پاسخگویی، 

(، به این نتیجه رسیدند که در ارزیابی برنامه عمرانی)حمل و ندل( تغییرات در 2008بر اساس مطالعاتی که توسط جی کریتزا و همکارانش)

ایمنی، اثرات درازمدت در توسعه اقتصادی دارد که یکی از نگرانی های برنامه ریزان حمل و ندل که اغلق نادیده زمان سفر، هزینه وسیله ندلیه و 

 گرفته می شود، به علت عدم وجود روش قاب اعتماد برای برآورد پروژه های عمرانی)حمل و ندل( است.

                                                           
1.Zavir 

2.Jordan and Hackbart 

3.Yang 
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حمل و ندل از جمله احداث راه آهن نشان دادند که با استفاده (، در بررسی مسایل اقتصادی پروژه های 2008تی سوت و سومی و همکاران)

 از مدل آماری فاصله ای)مدلسازی فاصله ای(، می توان برای برآورد دقیق پروژه های عمرانی سود جست.

ه ای و کارشناسدی  (، نشان داده است که امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایالتهایی وجود دارد که در آنها تواندایی حرفد  2009آندروز)

 برای چنین تغییراتی بیشتر وجود دارد و مدامات برای اعمال چنین تغییراتی مشروعیت بیشتری دارند و میزان پذیرش تغییر نیز بیشتر است.

در  تاثیر حسابرسی عملکرد:»با عنوان  2010( دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری در سال1در پژوهشی که توسط )نورال آدریا عبد مناف

انجام گرفته است نشان می دهد که حسابرسی عملکرد موجق پاسخگویی بخش عمومی و بهبود عملکرد می شدود و از دیدد برخدی از    « نیوزلند

 مدیران بخش عمومی تاثیر حسابرسی عملکرد قابل توجه نبوده است.

 «است؟ نموده الزام آنی اجرا یبرا قانون که آنچهمتحده:  االتیا دری اتیعملی زیر بودجه» عنوان بای دیتحد در، (2011و همکاران)2 لویی 

ی م نشان ریاخ داتیتحد. اند پرداختهی اتیعملی زیر بودجه ستمیسیی اجرا تیفیک با آن ارتباط و عملکردی زیر بودجه قانونی محتوای بررس به

 یدا  شدود ی نم اجرا آنها دری اتیعملی زیر بودجه کهیی التهایا از شتریب، شودی م اجرای خوب بهی اتیعملی زیر بودجه ستمیس کهی االتیا در دهد

 دهدد  یم نشان آنها قیتحد جینتا. پردازندی می اتیعملی زیر بودجه ستمیس به مربوط مدررات و نیقوان قیتصو به گرددی م اجرا فیضع بصورت

 از تریقدو  اسدتفاده  به باشد عملکردی ها داده استفاده وی گزارشگر توسعه، دربارهی لیتفصی دستورالعملها شامل که عملکردی زیر بودجه قانون

 . شودی م منجر االتیا در عملکردی زیر بودجهی ستمهایس

بودجه بندی و پیکربندی دوباره هویدت حسدابداری    تبدیل حسابداری تعهدی،»(، در پژوهشی با عنوان 2011) و همکاران 3سباستین بچر

است که چگونده   مهم پژوهش در پی توضیح ایناین  هویت حسابداری بخش دولتی کرده اند.بر پیکربندی دوباره  یتمرکز بیشتر« بخش دولتی

PSAS (از طریق معرفی تعهدی خروجی بر اساس بودجه بندیAOBBدر دو کشور آلمان تبدیل شد )نشان مدی   نتایج حاصل از پژوهش ند.ه ا

که  مندبهره  یبوده است، بلکه حسابداران را با چالشهای خاصی در عک  العمل به دستگاههادهد که تغییر رژیم حسابداری یک راه سر راست ن

هویدت، کده    PSAs. این رفتار به یک جنبه وبری از ساخته استبرای ثبت نام آنها در شیوه های جدید مورد استفاده قرار گرفته است، مواجه 

و یا حتی پیشرفت  AOBBد، بلکه مانع بسیاری از ثبت نامهای راحت حسابداران در مانع رکود جدی پروژه و استراتژیهای مداومت کل می شون

در هماهنگی با  یکه گروههای متعددی از حسابداران، چالشهای مختلف داده استنشان  تحدیق. این سبق شده است کرده است،اشتیاق، لینک 

AOBB .را تجربه کرده اند و اینکه هر کدام مصلحت و سرمایه گذاریها را در توسعه با حسابداری تعهدی فرض کرده اند 

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی در شرکت مخابرات بدا  »عنوان  بادر پژوهشی  ،(2012) پاک مرام و همکاران

ی برای اتیعمل وی ادار ،یطیمحی کنترلها که اند دهیرس جهینت نیا بهی شرق جانیآذربا استان ابراتمخ شرکت در« TOPPIS استفاده از روش

 انید ب، نیهمچند . باشدد ی می اتیعملی زیر بودجهی اجرای برای مانع سازمانها در آنها وجود عدم و هستندی ضروری اتیعملی زیر بودجهی اجرا

 . دارند قراری بعدی تهایاولو دریی اجرا وی کنترل عوامل و باشدی م عامل نیموثرتری طیمح عامل ،پیش گفته عوامل از که اند نموده

شدواهد مربدوط بده     تکنیکهای جدید در بهبود تصمیم گیری برای بودجه بندی سرمایه:»(، در پژوهشی با عنوان 2013) و همکاران 4بنونا

هدف ارزیابی تکنیکهای جدید تصمیم گیری برای بودجه بندی سرمایه در کشور کانادا را شامل، اختیارات واقعی و ادغام نتایج بدا  « کشور کانادا

روند کار مدرتبط بده تکنیکهدای پیچیدده تدر       شرکت دنبال کرده است. یافته های تحدیق حاکی از آن است که  88بررسی های مشابه قبلی در 

ندد.  نکدرده ا ( اسدتفاده  DCFتدى) آدرصد از آنها از ارزش فعلى پرداختهدا و هزینده هدا      17در شرکتهای بزرگ،  است و  همچنان ادامه داشته

و  10از  1ند. در مجموع بین بوده ا(، IRR( و نرخ بازده داخلی)NPVثریت دارای ارزش خال  فعلی )، اکداده اندشرکتهایی که اینکار را انجام 

از  %8تنها  لذا، د.رده ان)ارزش فعلى پرداختها و هزینه ها  اتى( را اعمال نمی کDCFشرکت، بطور صحیحی جنبه های خاص مرتبط به  3از  1

نشان می دهد که همچنان شکاف کارکرد نظری در عوامل مفصل تکنیکهدای تصدمیم بدرای بودجده     ارزیابی  ند.کرده اانتخابهای واقعی استفاده 

و گزینه های واقعی وجود دارد. عالوه بر این، مهم می باشد تا مجموعه ای از مفاهیمی که با گذشت زمان توسعه یافته اند،  DCFبندی سرمایه 

تجزیه و تحلیل مفصلی از تصمیم گیری برای سرمایه گدذاری، ترکیدق و ادغدام     دنبال شد، پژوهش این در که آنچه بنابراین،. گیردمد نظر قرار 

                                                           
1.Nurul Athirah and Manaf 

2.Lu, and Yi 

3.Sebastian Becker 

4.Bennouna 

http://slg.sagepub.com/search?author1=Yi+Lu&sortspec=date&submit=Submit
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که مدایسه های جدید صورت گرفته، پیشنهاداتی به مدیران شده و فرصتهایی برای بهبود در است به طوری  بوده DCFچندین بررسی بر روی 

 .شده استتصمیم گیری برای سرمایه گذاری ایجاد 

، ندش بودجه «بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه»(، در پژوهشی با عنوان 2014) همکارانو  1ناتالی فرو

بده رشدد ادبیدات در رابطده بدا       کده  داده اسدت مورد بررسی قرار را بندی در متن الگوهای انعطاف پذیری مدیریت در شرایط مبهم و نامشخ  

 . کرده استاهداف ویژه مالی و نیاز به اشکال انعطاف پذیرتر و بدیع تر در مدیریت و کنترل کمک  کردنه تنشهای نیاز به برآورد

 تا روشدهایی را کده یدک سدازمان بدر      شده است، با توجه به مدارک و شواهد تحدیق موردی، ایده بودجه بندی مستمر ارایه در این پژوهش

یند بودجه بندی مستمر، با ترکیق کاربردهای گوناگون آرض است، مورد تاکید قرار دهد. فراساس آنها، به دنبال برطرف کردن اهداف بالدوه متعا

تا در هنگام مواجه با رویدادهای غیرمنتظره، عددل و بصدیرت خدود را در     کرده استبودجه بندی با کنترلهای مدیریتی دیگر، مدیران را ترغیق 

مدیران را توانا می سازد تا در صورت ضرورت، مسأله تجدید نظر در طرحها و باز تخصی   بودجه بندی مستمر، ،لذا. گیرندموارد اجرایی به کار 

نظیدر  تفویض اختیار به مدیران  یندآقرار دهند. عالوه براین، فرمنابع را به خاطر برآورده کردن اهداف سازمانی و راهبردی گسترده تر در اولویت 

یند بودجه بندی مستمر، مسئولیتهای شدید و سختی را بر مدیران تحمیل می کند و اطمینان می دهد که مددیران ملدزم بده دسدتیابی بده      فرآ

یند بودجه بندی مستمر، بدون وجود مدانع، بده شدیوه ای    فرآ بنابراین، نتیجه گیری شده است که. می باشنداهداف خود و اهداف مالی سازمان 

 کرده است.پذیری و کنترل مالی مستلزم در اجرای راهکارهای سودمند کمک  موثر به انعطاف

، نددش  «بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنتدرل بودجده  »(، در مطالعه ای با عنوان 2017) 2فری، مارگینسون و اوگدن

بده رشدد ادبیدات در رابطده بدا       که دادندمورد بررسی قرار ا ربودجه بندی در متن الگوهای انعطاف پذیری مدیریت در شرایط مبهم و نامشخ  

نوسان تنشهای نیاز به برآوردکردن اهداف ویژه مالی و نیاز به اشکال انعطاف پذیرتر و بدیع تر در مدیریت و کنترل کمک می کند. این ندشها با 

توجه به مدارک و شواهد تحدیق مدوردی، ایدده ی بودجده بنددی      ، بامطالعهشدید بازار و تغییرات ناگهانی و سریع فنی ایجاد می شوند. در این 

اساس آنها، به دنبال برطرف کردن اهداف بالدوه متعارض است، مورد تاکید قدرار دهدد.    تا روشهایی را که یک سازمان بر ه استمستمر ارایه شد

ل های مدیریتی دیگر، مدیران را ترغیق مدی کندد تدا در    ند بودجه بندی مستمر، با ترکیق کردن کاربردهای گوناگون بودجه بندی با کنترآیفر

دیران را توانا می م مستمر، بندی بودجه هنگام مواجه با رویدادهای غیرمنتظره، عدل و بصیرت خود را در موارد اجرایی به کار گمارند. بنابراین، 

کردن اهداف سازمانی و راهبردی گسترده تر در  اطر برآوردسازد تا در صورت ضرورت، مسأله تجدید نظر در طرحها و باز تخصی  منابع را به خ

را بدر مددیران    ییند بودجه بندی مسدتمر، مسدئولیتهای شددید   آتفویض اختیار دادن به مدیران مثل فر یندآاین، فر اولویت قرار دهند. عالوه بر

یندد بودجده بنددی    آمدالی سدازمان هسدتند. پد ، فر    تحمیل می کند و اطمینان می دهد که مدیران ملزم به دستیابی به اهداف خود و اهداف 

 مستمر، بدون وجود مانع، به شیوه ای موثر به انعطاف پذیری و کنترل مالی در اجرای راهکارهای سودمند کمک می کند.

ریدزی اسدتان   (، در تحدیدی با عنوان، بررسی استدرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان مدیریت و برنامه 1390) شیخ االسالمی نسق

، عوامل داخلی و خارجی موثر براجرای بودجه ریزی عملیاتی در استانداری خوزستان را شناسایی نموده SWOTخوزستان با استفاده از ماتری  

ر است. این مدل وجود شش فاکتور مدیریت برنامه ریزی، مدیریت هزینه، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر و نظدام  پاسدخگویی و انگیدزش را د   

، تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی الزم می داند. نتایج این تحدیق نشان داد که بودجه ریزی عملیاتی در سدازمان مدورد تحدیدق   

یک بودجه ریزی عملیاتی غیرواقعی است، زیرا ابتدا اعتبار به سازمان داده می شود، سپ  برطبق آن ریز برنامه ها نوشدته مدی شدود و مشدکل     

ری که در سازمان میان کارمندان آن به چشم می خورد، بی انگیزگی نسبت به استدرار بودجه ریزی عملیاتی است که آن را امری غیرممکن دیگ

تلدی می نماید. همچنین به دلیل اینکه فرآیند تغییر نظام بودجه ریزی، فرآیندی تدریجی است، انجام موازی سیسدتم بودجده ریدزی قبلدی بده      

 و اصالح در سیستم جدید پیشنهاد گردید. موازات تغییر

« تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر تخلفات مندرج در گزارش تفرید  بودجده ایدران   »(، با عنوان 1391پژوهشی که توسط شاه حیدری پور)

رش تفری  بودجه مدی  انجام گرفته است بیان شده اجرای حسابرسی عملکرد باع  کاهش تخلفات دستگاههای اجرایی و تخلفات مندرج در گزا

 گردد.

                                                           
1.Natalie Frow 

2.Frow, Marginson and Ogden, 
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دستگاه دولتی استان اصفهان بیانگر آن است که به غیر از توانمندی در ارزیابی عملکدرد،   50(، در 1392) نتایج تحدیق فروغی و همکاران

 نمندی فنی، مشروعیتسایر شرایط الزم برای اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی از جمله توانمندی کارکنان، توا

 )پذیرش سیاسی، مدیریتی و همخوانی مشوقها(، نیست. )مشروعیت قانونی، رویه ای و سازمانی( و پذیرش

صدنعتی ایدران    -(، در تحدیدی با عنوان بررسی موانع استدرار بودجه عملیاتی در سازمانهای منداطق آزاد تجداری  1392) پورزمانی و نادری

عملکرد، ناتوانی نیروی انسانی، نداشتن مشروعیت قانونی و نبود مشروعیت رویه ای و همچنین نداشتن انگیزه های پذیرش به ناتوانی در ارزیابی 

اسی عنوان موانع استدرار بودجه عملیاتی بر اساس مدل شه نشان دادند. با این وجود، عواملی مانند توانایی فنی، مشروعیت سازمانی، پذیرش سی

 که عنوان مانع تشخی  داده نشدند.و پذیرش مدیریتی 

(، به بررسی فرآیند استدرار بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در شهرداریها پرداخت. وی در تحدیق خود عنوان مدی  1393ابریشم)

ید. گزارش درآمددهای  کند که مبنای حسابداری تعهدی قادر است درآمدهای تحدق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی را گزارش نما

تحدق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی در ارتداء سطح مسدولیت پاسدخگویی، نددش در خدور مالحظده ای دارد و شدهروندان را در       

شدهرداریها  جریان حدایق و عملیاتی که دولتها در یک دوره انجام می دهند، قرار می دهد. همچنین ارایه اطالعات دقیق درآمدها و هزینه هدای  

ت در گزارشهای مالی و مدایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش بینی شده در بودجه ساالنه، تصدویر شدفافی از عملکدرد آنهدا جهد     

ات قضاوت آگاهانه واحدهای نظارتی بی طرف و مستدل و نمایندگان قانوی شهروندان در شورای اسالمی شهر و سایر استفاده کننددگان اطالعد  

س مالی، ارایه نموده و ارزیابی ایشان را دقیدتر می نماید. وی در ادامه، مراحل حرکت از سیستم حسابداری نددی به حسابداری تعهدی بدر اسدا  

 شرایط شهرداریها را ارایه نموده است.

مددیریت عملکدرد در بودجده     (، بیان شده است که اجرای برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینده هدا و  1394در پژوهشی که توسط خسروی)

ر ریزی عملیاتی با ارایه به موقع گزارش تفری  بودجه، کاهش تخلفات مندرج در گزارش تفری  بودجه و ارایه اظهار نظرهای دقیدتر جهت درج د

ه گزارش تفری  بودجه ای گزارش تفری  بودجه رابطه معناداری دارد و با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی می توان شاهد ارای

 با کیفیت تر توسط دیوان محاسبات کشور بود.

، را «سنجی استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علدوم پزشدکی و خددمات بهداشدتی درمدانی بابدل       امکان»(، 1395پورعلی و کاکوان)

ای در سطح کشور و به تبع آن در گسدتره دانشدگاههای علدوم     با توجه به ناکارایی بودجه ریزی برنامهمطالعه کردند. در این مطالعه آمده است، 

پزشکی، ضرورت تغییر به روش بودجه بندی عملیاتی و بکارگیری بودجه ریزی بدر مبندای فعالیت)سیسدتمهای بهایدابی بدر مبندای فعالیدت( و        

لی متاسفانه نتدایج دلخدواه حاصدل نگردیدده     حسابداری تعهدی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و در این خصوص اقداماتی صورت پذیرفته، و

است. شاید یکی از دالیل موفق نبودن این روند، توجه نکردن به الزامات و به تبع آن موانعی است که بددون آمداده سدازی زیرسداخت هدا، فدی       

ایی امکدان اجدرای نظدام بودجده ریدزی      البداهه به سراغ اجرای آن رفته و سرعت در کار را، اولویت اول قرار داده اند، این تحدیق در صدد شناس

از نظر هدف کداربردی و از ندوع   بوده است که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل  ،(2004« )مدل شه»عملیاتی بر اساس 

 30ه آماری تحدیق، شامل تحدیدهای تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطالعات از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامع

تانهای نفر ریی  و کلیه معاونین، مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه دانشگاه، روسا و معاونین مالی دانشکده ها و بیمارسد 

مورد تحلیل قدرار   SPSS20 زارد که با استفاده از سرشماری نظرات آنها با نرم افبوده اندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل 

بدر اسداس یافتده هدای تحدیدق حاضدر، توانایی)ارزیدابی عملکدرد، نیدروی انسدانی، فندی(، اختیار)قدانونی، رویده ای، سدازمانی( و                .ه استگرفت

 ،ته های تحدیدق پذیرش)سیاسی، مدیریتی، انگیزشی( به عنوان موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه تشخی  داده نشدند. یاف

است که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل توانایی، اختیار و پذیرش الزم برای  بوده نشان دهنده این واقعیت

 اجرای بودجه ریزی عملیاتی را دارد.

 

 تحقیق شناسيروش -4

( پیمایشدی  –)توصدیفی  کداربردی  –از نظر تدسیم بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی بدوده و بدرای انجدام آن از روش نظدری     این تحدیق،

و از آنجا  بوده، روش تحدیق، توصیفی است در این تحدیق به توصیف و مطالعه آنچه که هست پرداخته شدهبه این دلیل که استفاده شده است. 
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مدی  از ندوع پیمایشدی    قیهای جامعه مورد بررسی از طریق پیمایش مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد، این تحدیکه در تحدیق توصیفی، ویژگ

که این تحدیق در یک جامعه واقعی و پویا انجام گرفته و محدق در شرایط واقعی حضور یافته اسدت و بدا یدک گدروه      ییاز آنجا ،. همچنینباشد

لذا، می توان تحدیق حاضر را بر اساس معیارها و مبناهدای مختلفدی دسدته     این تحدیق از نوع تحدیدات میدانی می باشد. ،کنترل برخورد ندارد

علدت   بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می آورند که بتوان بر اساس آن تحدیدات را طبده بندی کرد. اما انواعی از تحدیدق، بده  

چیده ای که دارند در چندین طبده قرار می گیرند و این امر کار قضاوت شفاف و روشن را در این رابطه دچار مشکل می ماهیت چند بعدی و پی

 سازد. اما، به طور کلی می توان گفت که مفیدترین طرح طبده بندی انواع تحدیق، حالتی است که در آن دسته بندیها به حدداقل و تفاوتهدا بده   

اجدرای   تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشدد.   -(. این تحدیق، بر اساس طرح، از نوع توصیفی93: 1387حداکثر می رسند)خاکی،

(. بده عبدارتی   104: 1387تحدیق توصیفی، می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیدری باشدد)خاکی،  

و توصیف ویژگیهای متغیرهای تحدیق صورت می گیرد. از ایدن روی، هددف هدر مطالعده توصدیفی،      یک مطالعه توصیفی به منظور تبیین  دیگر،

-124: 1384)سدکاران،  صدنعتی و نظدایر آن   عبارت است از: تشریح جنبه هایی از پدیده های مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی، سازمانی،

زیرا به شناسدایی و تعیدین    وهش حاضر را یک تحدیق کاربردی محسوب نمود،می توان پژ (. از لحاظ دسته بندی تحدیدات برحسق هدف،123

درجه اهمیت و مدل سازی روابط درونی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از تکنیدک دیمتدل مدی    

علوماتی که از طریدق تحدیددات بنیدادی فدراهم مدی شدود، بدرای رفدع         پردازد. تحدیدات کاربردی با استفاده از ایجاد زمینه و بستر شناختی و م

مدورد   نیازمندیهای بشر، بهبود و بهینه سازی ابزارها و همچنین روشها و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و نیز ارتداء سطح زندگی انسانها،

 (.51: 1382)حافظ نیا، استفاده قرار می گیرند

 جامعه و نمونه آماري -4

جامعه آماری، عبارت است از: مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معموالً در هرپژوهشی، جامعه  یک

 (.41: 1379)نادری و دیگران، مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد

اند. به عبارتی دیگر، تعدادی مجموعه کوچکی از جامعه آماری است، مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شدهگروه نمونه، 

دهند. بدین ترتیق، گروه نمونه، مجموعه ای فرعی از جامعه آماری است که بدا  از اعضای جامعه آماری)اما نه همه( که گروه نمونه را تشکیل می

(. لذا، با توجه به تعاریف و مفاهیم مذکور و 295: 1388قادر خواهد بود که نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد)سکاران،  مطالعه آن محدق

سدای  نیز قلمروی زمانی و مکانی انجام این تحدیق، جامعه آماری این تحدیق، شامل  ریی  دانشگاه، معاونتها، مدیر مالی دانشدگاه، معداونین، رو  

عه و مسئولین مالی ادارات مختلف دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است که حداقل ده سال سابده کار در حوزه مدالی دانشدگاه را   واحدهای تاب

لذا، پرسشنامه های ماتریسی محور در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشدکی مشدهد در    داشته و حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده اند.

 توزیع شده اند. استان خراسان رضوی 

در این تحدیق، با توجه به مشروط شدن آزمودنی ها، حجم نمونه به معنای واقعی نداشته و کل واجدین شرایط در این مطالعه شرکت کرده 

در  اند. به عبارتی دیگر، کل جامعه آماری مشروط شده مورد مطالعه قرار گرفتند و از نمونه گیدری صدرف نظدر شدد. در ادامده، پرسشدنامه هدا       

نسخه در تجزیه و تحلیدل شدرکت داده    133واحدهای دانشگاه توزیع شدند که پ  از دریافت و حذف پرسشنامه های ناق  و مخدوش، تعداد 

 شدند.

 قیتحق يرهایو متغ الگو -5
 (. 142: 1382ظ نیا،)حاف ابزار اندازه گیری، وسایلی هستند که محدق به کمک آن قادر است، اطالعات مورد نیاز خود را گردآوری نماید

این روش ابزاری علمدی و مفیدد،    ایجاد شد، 1976تا  1972ژنو، بین سالهای 2، به وسیله برنامه علوم انستیتو باتل مموریال 1«دیمتل»روش 

روابط مبتنی بر عناصر  به خصوص برای نمایش ساختار پیچیده روابط علی و معلولی به وسیله نمودار و یا ماتری  است. ماتری  ها یا نمودارها،
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اثر هر یک از عناصر است. با توجه به اینکه برای اسدتفاده از روش دیمتدل بده     نمایانگر شدتسیستم را نشان می دهند که اعداد روی نمودارها، 

به منظور یکپارچه سازی و رفع ابهام آنهدا بهتدر    نظر کارشناسان نیاز خواهد بود و این نظرات، در برگیرنده عبارات کالمی مبهم و دو پهلو است،

یکی از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای تئوری گراف است که ما را قادر  این عبارات به اعداد فازی تبدیل شوند. روش دیمتل، است،

معلدول ترسدیم کندیم. محصدول نهدایی فرآیندد        -می سازد، تا برای درک بهتر روابط علی ندشه، روابط شبکه ای چندین معیار را در گروه علت 

خود را سازمان داده و جهت روابط میدان معیارهدا را مشدخ  مدی کندد)آقایی       فعالیتهای دیمتل، ارایه تصویری است که آزمودنی بر اساس آن،

 (. در این تکنیک سه گونه از سواالت مطرح می شود: 9: 1391همکاران،

 سواالتی مربوط به ویژگیها و شاخصهای موثر یک مساله مفروض.

 آن روابط به صورت امتیازدهی.سواالتی مربوط به روابط ممکن از شاخصها)یا مسایل مختلف( با مشخ  کردن شدت 

 سواالتی برای بررسی ماهیت عناصر مشخ  شده و ندد آنها به منظور بررسی احتمالی و مجدد. 

 

کاربرد دیمتل در ساختاردهی، دنباله ای از اطالعات مفروض است، بدین ترتیق که شدت ارتباطات را از طریق امتیازدهی بررسی می کندد.  

اهمیت، آنها را تجس  کرده و روابط انتدال ناپذیر را می پذیرد. این در حالی است که اطالعات تجربی نشان داده اسدت   لذا، بازخوردهای توام با

)شدکوه عبددی و    کم و بیش، خصوصیات انتدال پدذیری را تدامین مدی کندد     که قضاوت خبرگان، از طریق ارتباطات مستدیم عناصر با یکدیگر،

 (.22: 1390همکاران،

)شدامل مطالعده    هش، محدق برای جمع آوری اطالعات بخش ادبیات و پیشینه علمی و موضدوعی از روش مطالعده کتابخانده ای   در این پژو

کنفرانسها و همایشهای داخلی و خارجی و مستندات تحدیداتی و مطالعاتی و نیز گزارشات عملکرد( استفاده کرده اسدت   مداالت، نشریات، کتق،

ورد نیاز در خصوص شناسایی و تعیین درجه اهمیت و مدل روابط درونی موانع استدرار بودجه ریدزی عملیداتی در   و برای جمع آوری اطالعات م

دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تکنیک دیمتل و روش میدانی استفاده کرده است. روشهای میدانی، به روشهایی اطالق می شود که محدق برای 

سازمانها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستدیم با آنها، اطالعات مورد نیاز خدود را جمدع آوری    به افراد، گردآوری اطالعات ناگزیر است با مراجعه

 (. 179: 1382)حافظ نیا، نماید

محدق به منظور عملیاتی کردن و سنجش متغیرهای تحدیق از دو پرسشنامه محدق ساخته ماتریسی محور، استفاده کدرده   در این پژوهش،

عوامل ماحصل، مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحدیدات مختلف در حوزه بودجه ریزی عملیاتی در داخل و خارج کشور است که در است که این 

عامل توسط محدق مورد شناسایی قرار گرفت. در مرحله دوم، نظرات اساتید، خبرگان و صاحق نظران حوزه مالی جامعه مورد  35مرحله اول آن 

و گفتگو، اخذ شد که پ  از ترکیق و در مواردی تجمیع برخی از عوامل با یکددیگر، تاییدیده روایدی عوامدل از اسداتید       نظر با مکانیزم مصاحبه

شاخ  به عنوان  20مولفه به عنوان ابعاد یا عوامل اصلی، به همراه  6محترم راهنما و مشاور در مرحله بعدی این فرآیند اخذ شد که شناسایی، 

)مداتری  اول( جهدت انددازه     ناسق تشخصی  داده شد که در قالق دو پرسشنامه تنظیم گردید. پرسشنامه شماره یدک ابعاد یا عوامل فرعی، م

)بدا   عامدل فرعدی   20)با هدف تعیین و سنجش دیدگاه کلی( و پرسشنامه شماره دو)ماتری  دوم(، جهت اندازه گیری  بعد اصلی موانع 6گیری 

(، توزیع عوامدل منتخدق را بده تفکیدک ابعداد      1-5صورت مدایسه ای زوجی تنظیم شد. جدول) هدف تعیین و سنجش اختصاصی دیدگاهها( به

 نشان می دهد.
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(: توزيع شاخصهاي پرسشنامه ها به تفکیك مولفه ها1-5جدول)  

 (شاخ  ها)علل موانع استدرار بودجه عملیاتی ردیف
موانع استدرار بودجه 

 (مولفه ها)عملیاتی

 امر مدیریت و برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیاتکمبود مدیران مجرب در  1

عدم توافق مدیران 

پیرامون مالکهای 

 مناسق در عملکرد

 نامناسق بودن برنامه های آموزشی ضمن خدمت و به روز نبودن آن 2

3 
عدم تدوین برنامه های آموزشی توسط واحد آموزش مدیریت منابع انسانی در خصدوص مباحد    

 بودجه

 بودن تجربه کارکنان در مورد مباح  مرتبط و ضعف آموزش حرفه ای مستمرناکافی  4

ضعف پیاده سازی  عدم استفاده مناسق از وجوه 5

 فددان داده های کافی هزینه ای 6 عملیات بودجه

ضعف پیاده سازی  عدم مطلوبیت محاسبه برآورد هزینه 7

 عملیاتعدم برآورد صحیح بودجه در اجرای  8 عملیات بودجه

مدرون به صرفه نبودن  کوچک بودن حجم و اندازه واحدهای تابعه مورد مطالعه 9

ارزیابی استدرار بودجه 

 عملیاتی

 گران بودن پژوهش برای تدوین دستورالعمهای متناسق با فعالیتهای مختلف واحدهای تابعه 10

 مدطعی بودن یا فشار زمانی مدطعی در دوره زمانی مشخ  11

12 
نبود تعامل مناسق میان کارکنان واحدهای تابعه و کارکنان سازمان مرکزی برای تددوین دسدتور   

عدم وجود  العملها

 رشد قارچ گونه و بدون رویه واحدهای تابعه 13 دستورالعملهای مناسق

 عدم وجود واحد مناسق در سنجش و اندازه گیری حجم عملیات 14

حق الزحمه پایین  الزحمه فعالیتهای مختلف در سازمانتعیین حدود و سدف برای حق  15

 تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیران واحدها برای تعیین حق الزحمه فعالیتها 16 خدمات کارکنان

 عدم استدرار کمیته بودجه ای اثر بخش در واحدهای بزرگ و یا عدم استفاده موثر از آنها 17

سنتی بودن سیستم 

 های تابعه

 نبود فضای رقابتی بین مدیران واحدهای تابعه و اتکای آنها به روابط غیراقتصادی 18

 عدم اعتداد مدیران واحدهای تابعه به ضرورت و استدرار بودجه عملیاتی اثربخش 19

 تغییرات پیاپی مدیران واحدهای تابعه یا نبود ثبات مدیریتی 20

 

زوجی)محتمل با حاالت یک یا دو سویه(، همچنین شدت روابط نهایی با پدنج طیدف خیلدی    در این مکانیزم وضعیت طیف عوامل به صورت 

تا صفر سنجیده شده است که به دلیل پرهیز از تمایل عمومی قضداوت کننددگان    4زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و بدون تاثیر به ترتیق با امتیازات 

در نظر گرفتن این شدت تاثیر، اجتناب شده است. با توجه به متفاوت بدودن نظدرات   به انتخاب وضعیت متوسط و در نتیجه انحراف در نتایج، از 

   ارایه شده توسط خبرگان در مورد شدت تاثیر عناصر بر یکدیگر، تحلیل نهایی بر اساس میانگین نظرات صورت گرفته است.
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 هاتجزيه و تحلیل داده -6

کارشدناس)خبره( مدی    12تدا   10(، ارایده کدرد: ابتددا از    1976) (، پنج گام را برای روش دیمتل بر اساس روش فونتال و گدابوی 2008) 1وو

  aبدر  bو چنانچده متغیدر    bبدر  aتاثیرگذار است، جهت پیکدان از   bبر aخواهیم تا مدایسه زوجی را میان دو متغیر انجام دهند. چنانچه متغیر 

)دو طرفده( و شددت روابدط نهدایی و ترتیدق       خواهد بود. جهت روابط میان متغیرها می تواندد دو سدویه   aبه  bجهت پیکان از  تاثیرگذار است،

باشد. سپ  میانگین حسابی)یا هندسی( اعداد را که با توجه به متغیرهای  (100و یا از صفر تا  10از صفر تا  ،4امتیازدهی)برای نمونه از صفر تا 

 نشان می دهیم.. سپ  مجموع ردیفی هر سدطر از مداتری    Mآنها دیفازی شده است، محاسبه کرده و به صورت یک ماتری  کالمی مربوطه 

M' را محاسبه کرده و هر یک از درایه های ماتری M' کهaij ،نامیده می شود (را در معکوس بیشترین مجموع ردیفیα  از آن ماتری  ضدرب )

.  در ادامه، مجموع دنباله نامحدود از آثار مستدیم و غیرمستدیم از عناصر بر یکدیگر)همراه با کلیه بازخوردهای ممکن( به 'M(.α=Mمی کنیم )

صورت یک تصاعد هندسی، بر اساس قوانین موجود از گراف ها محاسبه می شود. مجموع دنباله نامحدود از اثرهدای مسدتدیم و غیرمسدتدیم از    

تدوین شود. تنها  Tبرای فیلتر کردن تاثیرات ناچیز در ماتری  ρاست. الزم است که ارزش آستانه ای M (M-1)1-رت عناصر بر یکدیگر به صو

بیشتر از ارزش آستانه ای است. انتخاب و در ندشه روابط شبکه ای نمدایش داده شدوند. حدال     Tباید برخی از معیارها که تاثیر آنها در ماتری  

( نشدان دهندده   D+Rبرابر ستون و سطر است. محور افددی)  Rو  Dمی شود که در آن   به گونه ای ترسیم T ( از ماتری D+R,D-Rنمودار)

( به طور قطع یک نفوذ D-Rمجموع شدت یک عنصر)در محور طول( هم از نظر نفوذ کننده و هم از نظر تحت نفوذ واقع شدن و محور عمودی)

 (.9: 1391)آقایی و همکاران، نفوذ)دریافت کننده( خواهد بود کننده بوده و در صورت منفی بودن، به طور قطع تحت

سازی روابط درونی موانع استدرار بودجده ریدزی عملیداتی،     در این تحدیق، به منظور پاسخ به سواالت تحدیق و تعیین درجه اهمیت و مدل

 بکار گرفته شد. MATLABافزار کمک نرمگیری دیمتل به های دوگانه ماتری  محور، تکنیک آزمون تصمیم پ  از تکمیل پرسشنامه

 

 فرآیند اجرای روش دیمتل 6-1

گیری دیمتل با بهره مندی از قضاوت خبره ها و کارشناسان در شناسایی عوامل موجود در یک سیسدتم و بدا بکدارگیری    در تکنیک تصمیم

مند از لی( عناصر پرداخته شده و ساختاری سلسله مراتبی و نظام اصول نظریه گرافها، به استخراج روابط تاثیرگذار یا تاثیرپذیر)روابط علی و معلو

ه دو گروه علت و بندی عوامل ب )گراف جهت دار( بنا نهاده شده است، بدین ترتیق با تدسیم آنها ارایه می شود. این روش که بر مبنای دیاگرافها

 .(1393)حبیبی، شودمی ارایهرابطه میان آنها را به صورت یک مدل ساختاری قابل درک  ی،معلول

 

 مزایای تکنیک دیمتل 6-2

 مزایای تکنیک دیمتل را می توان در موارد ذیل یافت:

 معیارهادر نظر گرفتن بازخورد روابط بین 

 ساختاردهی به عواملی پیچیده در قالق گروههای علت و معلولی

 دهی به عوامل مدلتعیین درجه اهمیت و وزن 

 تصمیم گیرنده و کارشناسان سازمانتشکیل تعامل بیشتر بین 

 

مربعی ماتری  گیری از نظر کارشناسان، روابط حاکم بر عوامل به صورت در این روش، بعد از تهیه فهرستی از عوامل موثر در مساله، با بهره 

و تعیین شدت روابط نهایی بدین  ی ده نمره جهت سپ گردد. میان عوامل که معرف میزان تاثیر رابطه بین آنها است، ارایه میزوجی  اتمدایس

های خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و بدون تاثیر به ترتیق با امتیازات چهار تدا صدفر در   ای با گویهپنج گزینه یک طیفعناصر ماتری )عوامل( 

                                                           

1.wu 
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یدا حتدی اعدداد بدا طیدف       9و  7، 5، 3، 1نظیر توان از سیستم عدددهی دیگری می 4تا  0به جای اعداد  شود)همچنین می تواننظر گرفته می

 (، طیف پنج درجه تکنیک دیمتل را نشان می دهد.1-6) (. جدولفازی استفاده کرد

 

 طیف پنج درجه تکنیک دیمتل(: 1-6جدول)

 تاثیر خیلی زیاد تاثیر زیاد تاثیر کم تاثیر خیلی کم بدون تاثیر

0 1 2 3 4 

 

و در نتیجه انحراف در نتدایج،   "متوسط"این نکته الزم به ذکر است که به دلیل پرهیز از تمایل عمومی قضاوت کنندگان به انتخاب وضعیت 

از در نظر گرفتن این شدت تاثیر، اجتناب شده است. با توجه به متفاوت بودن نظرات ارایه شده توسط خبرگان در مورد شدت تداثیر عناصدر بدر    

تحلیل نهایی بر اساس میانگین نظرات کل خبرگان صورت گرفته است. در ادامه بعد از اینکه قضاوت خبرگان برای ارتباطدات مسدتدیم   یکدیگر، 

 دهد.گیرد که این ماتری  شدت روابط مستدیم بین عوامل را نشان میشکل می  M̂بین عوامل بر یکدیگر سنجیده شد، ماتری  
 

 
 

دهد و حاصل از میانگین)هندسدی یدا حسدابی(    )ستون( را نشان می cj)سطر( بر معیار  ci( شدت نفوذ معیار aijکه هر مولفه این ماتری )

 باشد.می cjبر عامل  ciنظرات همه خبرگان)پاسخگویان( در خصوص شدت عامل 

 

مداتری    M̂نامیم. از حاصل ضرب مددار حاصل در می αرا معکوس کرده و آن را  M̂در مرحله بعد، بیشترین مددار جمع سطری ماتری  

M آید. این ماتری ، شدت نسبی حاکم بر روابط مستدیم را نشان می دهد.بدست می 

M = α. M̂   ;   α =
1

Max(∑ aij
n
j=1 )

 

 

 کندیم. ایدن  ( ماتری  روابط کل را محاسبه مدی Mو تشکیل ماتری  شدت نسبی حاکم بر روابط مستدیم) M̂بعد از نرماالیز کردن ماتری 

شدود و شددت   هدا حاصدل مدی    نامتناهی از آثار مستدیم و غیرمستدیم عوامل بر هم و بر اساس قوانین حاکم بر گراف ماتری ، از مجموع دنباله

 دهد.نسبی موجود از روابط مستدیم و غیرمستدیم را نشان می

 

T = lim
t→∞

(M + M2 + M3 + ⋯ + Mt) = lim
t→∞

(
M(I − M)−t

(I − M)
) = M(I − M)−1 

I  ماتری  همانیn×n  .است 

 

 تعیین سلسله مراتق عوامل 6-3
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-( کمک مدی Tمعلولی و تشخی  ساختار سلسله مراتبی عوامل از جمع سطری و ستونی ماتری  روابط کل ) -به منظور تعیین روابط علی

 گیریم. بر این اساس داریم:

 R های ماتری  : جمع سطری درایهT .است و معرف میزان تاثیرگذاری عامل نظیر بر سایر عناصر سیستم مورد بررسی است 

 Dهای ماتری   : جمع ستونی درایهT است و معرف در تاثیرپذیری عامل نظیر از سایر عناصر سیستم مورد بررسی است. 

R+D دهد. هر چده مدددار   دیگر نشان می: اولویت هر یک از عوامل را  بر حسق میزان اهمیت آنها در سیستم، نسبت به یکR+D   عداملی

 )اهمیت( عامل در سیستم بیشتر است. بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عناصر سیستم دارد  بنابراین وزن

 R-Dدهد. اگر : مددار نهایی تاثیرگذاری هر عامل بر سایر عناصر سیستم را نشان میR-D محسدوب  باشد، متغیر یک متغیدر علدی    مثبت

 بنابراین داریم:شود. شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب میمی

Rشود. عامل تاثیرگذار قطعی است و یک متغیر علت)اثرگذار( محسوب می > D → R − D > 0 

R.شودعامل تاثیرپذیر قطعی است و یک متغیر معلول)اثرپذیر( محسوب می < D → R − D < 0 

 

   1نمودار علی 6-4

نشدان   R+Dکند. آید که درون بینی با ارزشی برای تصمیم گیری فراهم می( به دست میR+D,R-Dمرتبهای)نمودار علی از ترسیم زوج 

نشان دهنده موقعیت عامل در محور عرضها است. مثبت  R-Dدهنده مجموع شدت اثرگذاری و اثرپذیری عامل در محور طولها است. همچنین، 

(، وضعیت اثرگذاری و اثرپدذیری  1-6ثرپذیری قطعی خواهد بود. نمودار)آن، نشان دهنده ا بودن آن، نشان دهنده اثرگذاری قطعی و منفی بودن

 و همچنین رابطه معیارها را  با تکنیک دیمتل نشان می دهد.

 

 
 (: نمودارعلی)اثرگذاری و اثرپذیری( و رابطه معیارها با استفاده از روش دیمتل1-6نمودار)

 

 آستانه روابط  مددار محاسبه 6-5

سازد، جهت فیلتر کردن آثدار جزیدی،   اطالعات مربوط به چگونگی اثرگذاری یک عامل بر عوامل دیگر را فراهم می Tاز آنجایی که ماتری  

که کوچکتر از  T ، تمامی مدادیر ماتری دهد( را نشان میk)شدت آستانه T . میانگین مدادیر ماتری شودارزش آستانه محاسبه الزم است که 

ای را  )یعنی چنین رابطده نظر کرده از روابط جزیی صرف شوند. به این ترتیقمیصفر در نظر گرفته شده و روابط جزیی ، به عنوان دنآستانه باش

با اهمیت در نظر گرفتده  شبکه روابط به عنوان  از مددار آستانه بزرگتر باشد Tو تنها روابطی که مدادیر آنها در ماتری  گیریم( علی در نظر نمی

 باشد.فرمول محاسبه مددار آستانه به صورت زیر می. شوندمیترسیم و  شده

                                                           
1.Causal Diagram 
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k =
∑ ∑ tij

n
j=1

n
i=1

N
 

 

tij   مولفه سطرi  ام وستونj ( ام ماتری  روابط کلTو )N  های این ماتری  است. یعنی:تعداد کل مولفه 

 

N = n × n 
 

است. متدداولترین روش، اسدتفاده از میدانگین مداتری      الزم به ذکر است، روشهای متفاوتی برای مشخ  کردن مددار آستانه معرفی شده 

( و یا توافق بر سر مدداری خاص است. البته در انتخاب مددار آستانه بایستی دقت شود  زیرا اگر مددار آستانه بزرگ انتخاب شود، Tروابط کلی)

اب شود، تعداد روابط بسیار زیاد خواهد شد. بدر ایدن   شوند و برعک  اگر کوچک انتخدار نادیده گرفته میای از روابط مهم و معنیقسمت عمده

و بلعکد ، پیچیدده   « دارروابدط معندی  »اساس بایستی دقت الزم را در یافتن مددار مناسق آستانه مبذول داشت تا از اتالف اطالعات مربوط به 

 داد. دار بین عوامل را نمایشتوان روابط معنی شدن مدل جلوگیری شود. به کمک مددار آستانه می

 تحقیق هاينتايج حاصل از آزمون فرضیه -7

آماری این تحدیق شامل  ریی  دانشگاه، معاونتها، مدیر مالی دانشگاه، معاونین، روسدای واحددهای تابعده و مسدئولین مدالی ادارات      جامعه 

مختلف دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است که دو پرسشنامه ماتری  محور، توسط کارشناسدان منتخدق آن، تکمیدل شدده اسدت. در ایدن       

شته است و آزمودنی ها از میان کارشناسان)خبره( که حداقل ده سال سابده کار در حوزه مالی سازمانهای متبدوع  تحدیق، حجم نمونه واقعی ندا

 را داشته اند و حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری بوده اند)ترجیحا از میان مدیران(، گزینش شده اند. برای پاسخ بده سدواالت  

افدزار  گیری دیمتل به کمک ندرم  سازی روابط درونی موانع بودجه ریزی عملیاتی از تکنیک آزمون تصمیم تحدیق و تعیین درجه اهمیت و مدل

MATLAB .استفاده شده است 

 

 یافته های تحدیق 7-1

 نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات این تحدیق در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرح ذیل بوده است.

 

 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موانع بودجه ریزی عملیاتی 7-1-1

در این تحدیق، شش عامل به عنوان موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی و مورد مطالعه قرار گرفت که 

 عبارتند از:

C1 عدم توافق مدیران پیرامون مالکهای مناسق در عملکرد : 

C2 ضعف پیاده سازی عملیات بودجه : 

C3 ون به صرفه نبودن ارزیابی استدرار بودجه عملیاتی: مدر 

C4 عدم وجود دستورالعملهای مناسق : 

C5 حق الزحمه پایین خدمات کارکنان : 

C6 سنتی بودن سیستمهای تابعه : 

 

گرفدت کده   همچنین، بیست عامل به عنوان موانع فرعی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی و مورد مطالعده قدرار   

 عبارتند از:

Q1کمبود مدیران مجرب در امر مدیریت و برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیات : 
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Q2نامناسق بودن برنامه های آموزشی ضمن خدمت و به روز نبودن آن : 

Q3عدم تدوین برنامه های آموزشی توسط واحد آموزش مدیریت منابع انسانی در خصوص مباح  بودجه : 

Q4ن تجربه کارکنان در مورد مباح  مرتبط و ضعف آموزش حرفه ای مستمر: ناکافی بود 

Q5عدم استفاده مناسق از وجوه : 

Q6فددان داده های کافی هزینه ای : 

Q7عدم مطلوبیت محاسبه برآورد هزینه : 

Q8عدم برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیات : 

Q9کوچک بودن حجم و اندازه واحدهای تابعه مورد مطالعه : 

Q10گران بودن پژوهش برای تدوین دستورالعمهای متناسق با فعالیتهای مختلف واحدهای تابعه : 

Q11 مدطعی بودن یا فشار زمانی مدطعی در دوره زمانی مشخ : 

Q12نبود تعامل مناسق میان کارکنان واحدهای تابعه و کارکنان سازمان مرکزی برای تدوین دستور العملها : 

Q13 و بدون رویه واحدهای تابعه: رشد قارچ گونه 

Q14عدم وجود واحد مناسق در سنجش و اندازه گیری حجم عملیات : 

Q15تعیین حدود و سدف برای حق الزحمه فعالیتهای مختلف در سازمان : 

Q16تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیران واحدها برای تعیین حق الزحمه فعالیتها : 

Q17ثر بخش در واحدهای بزرگ و یا عدم استفاده موثر از آنها: عدم استدرار کمیته بودجه ای ا 

Q18نبود فضای رقابتی بین مدیران واحدهای تابعه و اتکای آنها به روابط غیراقتصادی : 

Q19عدم اعتداد مدیران واحدهای تابعه به ضرورت و استدرار بودجه عملیاتی اثربخش : 

Q20د ثبات مدیریتی: تغییرات پیاپی مدیران واحدهای تابعه یا نبو 

 

 تعیین درجه اهمیت موانع بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7-1-2

 بندی شدند.موانع اصلی استدرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتیق زیر رتبه 

 رتبه اول: عدم وجود دستورالعملهای مناسق

 وم: مدرون به صرفه نبودن ارزیابی استدرار بودجه عملیاتیرتبه د

 رتبه سوم: عدم توافق مدیران پیرامون مالکهای مناسق در عملکرد

 رتبه چهارم: ضعف پیاده سازی عملیات بودجه

 رتبه پنجم: سنتی بودن سیستمهای تابعه

 رتبه ششم: حق الزحمه پایین خدمات کارکنان

 

 بندی شدند.موانع فرعی استدرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتیق زیر رتبه 

 رتبه اول: تغییرات پیاپی مدیران واحدهای تابعه یا نبود ثبات مدیریتی

 رتبه دوم: تعیین حدود و سدف برای حق الزحمه فعالیتهای مختلف در سازمان

 رتبه سوم: عدم استدرار کمیته بودجه ای اثر بخش در واحدهای بزرگ و یا عدم استفاده موثر از آنها

 رتبه چهارم: فددان داده های کافی هزینه ای

 رتبه رتبه پنجم: کوچک بودن حجم و اندازه واحدهای تابعه مورد مطالعه

 آنها به روابط غیراقتصادی رتبه ششم: نبود فضای رقابتی بین مدیران واحدهای تابعه و اتکای

 رتبه هفتم: گران بودن پژوهش برای تدوین دستورالعمهای متناسق با فعالیتهای مختلف واحدهای تابعه
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 رتبه هشتم: نبود تعامل مناسق میان کارکنان واحدهای تابعه و کارکنان سازمان مرکزی برای تدوین دستور العملها

 واحدهای تابعهرتبه نهم: رشد قارچ گونه و بدون رویه 

 رتبه دهم: عدم اعتداد مدیران واحدهای تابعه به ضرورت و استدرار بودجه عملیاتی اثربخش

 رتبه یازدهم: نامناسق بودن برنامه های آموزشی ضمن خدمت و به روز نبودن آن

 رتبه دوازدهم: عدم وجود واحد مناسق در سنجش و اندازه گیری حجم عملیات

 یار مجمع عمومی به مدیران واحدها برای تعیین حق الزحمه فعالیتهارتبه سیزدهم: تفویض اخت

 رتبه چهاردهم: ناکافی بودن تجربه کارکنان در مورد مباح  مرتبط و ضعف آموزش حرفه ای مستمر

 رتبه پانزدهم: کمبود مدیران مجرب در امر مدیریت و برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیات

 ا فشار زمانی مدطعی در دوره زمانی مشخ رتبه شانزدهم: مدطعی بودن ی

 رتبه هفدهم: عدم مطلوبیت محاسبه برآورد هزینه

 رتبه هجدهم: عدم تدوین برنامه های آموزشی توسط واحد آموزش مدیریت منابع انسانی در خصوص مباح  بودجه

 رتبه نوزدهم: عدم استفاده مناسق از وجوه

 رای عملیاترتبه بیستم: عدم برآورد صحیح بودجه در اج

 

 روابط درونی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7-1-3

، C1به ترتیق موثرترین موانع علی بر سایر ابعاد بوده اند و هر سه بر مواندع   C6و  C4 ،C3در مورد موانع اصلی، نتایج نشان داد که موانع 

C2  وC5 این در حالی بود که موانع ای داشته اندتاثیر قابل مالحظه .C1 ،C2  وC5  بودندد کده حداکی از     در قسمت منفی نمودار واقع شدده

داشت که نتیجه  C5و  C2بیشترین اثرپذیری را نسبت به دو مولفه  C1تاثیرپذیری بیشتر این موانع نسبت به سایر موانع بود. همچنین، مولفه 

دارای کمترین اهمیت نسبت به سایر موانع استدرار بودجه ریزی  C5دارای بیشترین اهمیت و مانع  C4شد با توجه به فاصله افدی از مبدا، مانع 

)اثرگدذاری( بدر    دارای کمترین نفوذ کننددگی  Q15دارای بیشترین و مانع  Q6عملیاتی بود. در مورد موانع فرعی نیز، نتایج نشان داد که مانع 

)اثرپذیری( بود. لذا، نتیجده شدد کده مدانع      دارای کمترین نفوذپذیری Q6رای بیشترین و مانع دا Q15سایر موانع داشته است. همچنین، مانع 

Q6   قویا بر روی موانع دیگر نفوذ داشته و مانعQ15  بندی انجام شده بدر اسداس مددادیر    قویا تحت نفوذ سایر موانع بوده است. در ادامه، رتبه

R+D  نشان داد که مانعQ20 در رتبه اول و مانع Q8 بندی انجام شده توسدط   در رتبه آخر اهمیت قرار داشته است. همچنین، بر مبنای رتبه

، Q19،Q5  ،Q10)تاثیرگدذار قطعی/نفوذگدذار( و مواندع     علدت  Q16و  Q6 ،Q4 ،Q2 ،Q1 ،Q12 ،Q3 ، Q7 ،Q14مواندع   R-Dمددادیر  

Q8،Q11 ،Q13 ،Q18 ،Q17،Q20  ،Q9  وQ15 نفوذپذیر( بوده اند. )تاثیرپذیر قطعی/ معلول 
 

 تفسیر نتایج تحدیق و مدایسه با نتایج دیگران  7-2

از آنجایی که شاخصهای عدم استفاده مناسق از وجوه و عدم برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیات رتبه های بسیار خدوبی بدسدت آورده   

وم پزشکی مشهد در این خصوص است. لدذا، سیسدتم کنتدرل    است)به ترتیق رتبه های نوزدهم و بیستم( که نشان از وضعیت خوب دانشگاه عل

بودجه ای به عنوان جزیی از نظام اطالعات مالی، وظیفه تنظیم اطالعات مفید برای تصمیم گیریهای مالی را بدر عهدده دارد. در ایدن خصدوص،     

قابلیت مدایسه، قابلیت اعتماد نیز در آن تعبیده  بایستی گفت که اطالعاتی مفید خواهند بود که افزون بر داشتن ویژگیهای کیفی، مربوط بودن، 

متیاز، شده باشد تا اطالعات آن درست و قابل اتکا برای تصمیم گیری مدیران باشد، پیشنهاد می شود: در این راستا به منظور بهره گیری از این ا

وری اطالعات، در کل واحددهای تابعده دانشدگاه اسدتفاده     با به هنگام سازی فرآیندهای اقتضایی کنترلهای بودجه ای با فناوری روز جامعه از فنا

ر شود، به ویژه در ارزیابی ماهیت کنترلهای بودجه ای که به طور عمده در تدویت اطالعات اعتباری مالی و قابلیت دسترسی سریع بده آنهدا مدوث   

 است. 

م استفاده موثر از آنها و فددان داده های کافی هزینه از آنجایی که شاخصهای استدرار کمیته بودجه ای اثربخش در واحدهای بزرگ و یا عد

)به ترتیق با رتبه های سوم و چهدارم( کده خدود نشدانی از وضدعیت       ای رتبه های نسبتا خوبی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بدست آورده اند

ورت و استدرار بودجه عملیاتی اثربخش و عدم خوب دانشگاه در این موانع است. همچنین، دو شاخ  عدم اعتداد مدیران واحدهای تابعه به ضر
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وجود واحد مناسق در سنجش و اندازه گیری حجم عملیات که شامل کسق رتبه های میانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده اند)به ترتیق 

بهتدر اسدت    است، رد توجه قرار نگرفتهبه اندازه کافی مو بودجه ریزی عملیاتی در شرایطی که هنوز فعالیتبا رتبه های دهم و دوازدهم( آن هم 

با  ،ایحرفهی ابتدا نهادضرورت خواهد داشت که  مرکزی صورت گیرد)درون سازمانی(. چرا که سازمان خود در داخل کنترلهای بودجه ایانجام 

زم را نددارد، در آن جایگداه قدرار    اگر حسابرسی داخلی تواندایی ال تعریف شود تا ایی هاستاندارد ،دنرا ایجاد و تدویت ک ماهیت نظارت بودجه ای

مکانیزمی ایجاد  دهد، قرار ارزیابی مورد را تا عملکرد بودجه ای تدویت شود ایای باشد. نهاد حرفههم دارای رفتار حرفه نظارت بودجه اینگیرد. 

تدویدت شدود.    ،یکنترلی و نظارتای جایگاه حرفه تا شودمی ، سبقای خود را مورد ندد قرار بدهد. این روشد رفتار حرفهنبتوان کارکنانکه شود 

(، را می توان هم راستا دانست که به بررسی بودجه بندی مستمر پرداخته اندد کده تطدابق    2014) در این خصوص مطالعه ناتالی فرو و همکاران

مستمر، بدون وجود مانع، به شیوه ای موثر به انعطاف پذیری بودجه با کنترل بودجه را مطالعه کرده اند. در این تحدیق که فرآیند بودجه بندی 

ی، اسدتفاده از  بودجه اجنبه مالی کنترلهای انعطاف پذیری و کنترل مالی مستلزم در اجرای راهکارهای سودمند کمک کرده است، در برگیرنده 

، تبعیت از دموجو هایرعایت دستورالعمل ،نظارتی بودجهاز نظر علمی و تجربی، وجود دستورالعملهای مدون جهت اجرای عملیات  توانا نیروهای

 بوده است.ای رعایت موازین رفتار و آیین حرفه

 پیشنهادات کاربردي تحقیق -8
 پیشنهادهای کاربردی پژوهش 8-1

 کده  دارد وجدود  چالشهایی یا محدودیتها و عملیاتی، موانع ریزی بودجه بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش، می توان گفت که در اجرای

 این فواید با مدیران آشنایی عدم و و اعتدادات فرهنگ موجود، مدررات نبودن متناسق به مربوط آنها که اهم سازد می کند یا متوقف را آن اجرای

 و محاسدبه  تعهدی حسابداری اجرای جهت قوی و مالی حسابداری نظام نبود روش، این از مشخ  تعریف و چارچوب نبود بودجه ریزی، روش

 و برنامده  سیاسدتگذاریها  موجدود در  اشدکاالت  کارشناسدی،  نظدرات  به سیاسی مسایل ندش افزایش نظارتی، سیستمهای ضعف شده، تمام بهای

 بودجه نظام اجرای برای الزم و بسترهای نبود زیرساختها مجموع ودر اجرایی دستگاههای استدالل و اختیارات نبودن کافی استراتژیک، ریزیهای

 را می توان در موارد ذیل شمرد:  عملیاتی در سازمان ریزی بودجه نظام تحدق برای الزم راهکارهای جمله باشد. لذا، از می عملیاتی ریزی

 عملیاتی. های و برنامه استراتژیها اجرای جهت در پایش عملکرد و سنجش برای شاخصهایی تهیه

 و الیق کارآمد مدیران پرورش

 عملیاتی های برنامه اجرای در پاسخگویی مدیران مسئولیت تعیین

 عملیاتی ریزی بودجه با متناسق قوانین تصویق و تهیه

 شده خدمات پ  از اجرایی شدن حسابداری تعهدی تمام قیمت حسابداری استدرار سیستم

 نتایج و خروجیها کنترل به مصرف منابع نحوه کنترل از نظارتی رویکرد تغییر

 آن دستاوردهای و عملیاتی ریزی بودجه از روشن تعریف

 سیاسی مالحظات به نسبت نظرات کارشناسی ندش افزایش

 مرتبط آموزشی های دوره برگزاری

 

 نددی حسابداری از عبور برای است، سرآغازی عملیاتی، ریزی بودجه سوی به ای برنامه ریزی بودجه از گذار برای دستگاههای دولتی، دوران

و  اصدالحات سداختاری   انجدام  بدرای  ای زمینده  و هدا  هزینه بیشتر هر چه سازی شفاف جهت در و مفید موثر گامی تعهدی، حسابداری به طرف

 و توزیدع  اجتمداعی  عملیداتی، عددالت   ریدزی  بودجه از استفاده با توان باشد. چرا که می می اقتصادی فعالیتهای در دولت ندش ترکردن عدالنی

 کرد. برقرار جامعه در را منابع مناسق

 حاصل از آزمونها، اقدامات مرتبط با مدیریت ذیل پیشنهاد می شود:بر مبنای نتایج 

 شود. تعیین عملیاتی های برنامه اجرای برای مدیران پاسخگویی مسئولیت

 شود. واگذار سازمانی درون مسئولیت اجرایی با مدیر یک به باید عملیاتی برنامه

 می کند. ایفا عملیاتی ریزی هبودج فرآیند در اساسی بسیار ندش والیق کارآمد مدیران پرورش
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 موضوع. این به اعتداد ایجاد و عملیاتی ریزی بودجه اهمیت و ضرورت بابت مدیران کردن توجیه

 عملیاتی. ریزی بودجه سیستم سازی پیاده با مرتبط کارشناسان و مدیران تمام آموزش

 مدیریتی. گیری تصمیم در عملکرد اطالعات از استفاده با ارتباط در به خصوص مدیران پذیرش

 شود. تعیین عملیاتی ریزی بودجه سیستم استدرار از حمایت برای مدیریتی الزامات

 شده تعیین تحدق اهداف منظور به استخدامی و مالی اداری، اصالحات انجام فرآیندها و تدوین برای مجری مدیران به اختیارات اعطای

 ریدزی  بودجده  های مصدوب  برنامه گیری بکار زمینه در مدیران توسط کارکنان انگیزه افزایش جهت تنبیهی و تشویدی طرحهای از استفاده

 عملیاتی.

 خصوصی بخش متخصصان و دانشگاهها اساتید و دولتی بخش مدیران بین ارتباط ایجاد

 عملیاتی ریزی بودجه اجرای برای مالی منابع تامین و حمایت در سیاسی مدامات پذیرش

 حاصل از آزمونها، اقدامات مرتبط با نظارت و حسابرسی ذیل پیشنهاد می شود:بر مبنای نتایج 

 بده جدای   شدده  انجدام  دستاوردهای اقدامات و نتایج ها، خروج کنترل و اجرایی واحدهای تابعه عملکرد بررسی در نظارتی در رویکرد تغییر

 منابع. مصرف نحوه کنترل

 مچگیرانه. رویکرد بجای پیشگیرانه رویکرد با بعهدقیق بر واحدهای تا عملیاتی حسابرسی و نظارت

 اجرایی. دستگاههای داخلی نظارت سیستم اهمیت بر تاکید

 صرف. رسی قانون و سنتی نظارت بجای علمی و جدید نظارتی سیستمهای به دادن اهمیت

 ظاهری و شکلی نظارت بجای معامالت ماهیتی نظارت و دولتی معامالت انجام بر دقیق نظارت

 عملکرد بر مبتنی ارزشیابی و کنترل نظام استدرار

 بر مبنای نتایج حاصل از آزمونها، اقدامات مرتبط با کار کارشناسی ذیل پیشنهاد می شود:

 سازمانی مالحظات به نسبت کارشناسی نظرات ندش افزایش

 صالحیت صاحق مشاوران از خدمات استفاده

 شدده  تمدام  قیمدت  تعیدین  با رویکدرد تعهددی و    حسابداری سیستم در الزم اصالحات انجام منظور به نیاز مورد مالی کارشناسان استخدام

 خدمات.

 عمرانی های پروژه اجرای در محیطی زیست و اجتماعی فنی، اقتصادی، توجیه جهت الزم مطالعات انجام

عملیدات   آندالیز  بده منظدور   اطالعات تکنولوژی سیستمهای ارتداء و واحدهای تابعه در روشها و سیستمها مهندسی و اطالعات و آمار تجهیز

 طرحها

 اطالعات و ها بندی داده طبده یافته بهبود روشهای و سیستمها به سازمان تجهیز و مدیریت اطالعات جامع سیستم از کارا و بهینه استفاده

 مالی

 بر مبنای نتایج حاصل از آزمونها، اقدامات مرتبط با آموزش ذیل پیشنهاد می شود:

 مالی و امور ریزی بودجه امر در تجربه تخص  و تحصیلی، رشته سوابق، تحصیالت، نظر از متناسق و شایسته پرسنل بکارگیری

 در شرکت جهت در پرسنل انگیزه ایجاد با همایشها و سمینارها آموزشی، کارگاههای و پودمانی و غیرحضوری و حضوری های دوره برگزاری

 آنها

 

 

 

 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 8-2

با توجه به نتیجه سوال اول تحدیق، مبنی بر شناسایی موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که ضرورت توجده و  

 ارزیابی بیش از پیش را می طلبد، پیشنهاد می شود  تالشهای مدیران مالی، معطوف به خرده معیارهای ذیل شود:
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 اعمال شدن سیاستها و خط مشی های بودجه ای سازمان 

 شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای بودجه ای سازمان 

 رعایت قوانین و مدررات با تاکید بر معطوف بودن کنترلهای مالی بر فعالیتهای بودجه ای 

 مدیریت کارآمد و اثربخش نیروی انسانی و سایر منابع 

 
ای بودجه ای به عنوان جزیی از نظام اطالعات مالی، وظیفه تنظیم اطالعات اعتباری در تصمیم گیریهای مالی را بر از آنجایی که کنترله     

عبیده  عهده دارد. اما، اطالعاتی مفید خواهد بود که افزون بر داشتن ویژگیهای کیفی، مربوط بودن، قابلیت مدایسه، قابلیدت اعتمداد نیدز در آن ت   

درست و قابل اتکا برای تصمیم گیری مدیران باشد، پیشنهاد می شود: در این راستا، بده منظدور بهدره گیدری از ایدن       شده باشد تا اطالعات آن

اده امتیاز، با به هنگام سازی فرآیندهای اقتضایی کنترلهای بودجه ای به کمک فناوری روز، از فناوری اطالعات، در کل واحدهای دانشدگاه اسدتف  

 ماهیت عملکرد اعتباری مالی که به طور عمده در تدویت اطالعات و قابلیت دسترسی سریع آنها موثر است. شود، به ویژه در ارزیابی 

 

با توجه به نتیجه سوال دوم تحدیق، مبنی بر درجه بندی اهمیت موانع استدرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علدوم پزشدکی مشدهد بدا     

رای شاخ  عدم وجود دستورالعملهای مناسق)با کسق رتبه اول( و پ  از آن کسق باالترین رتبده  توجه به کسق باالترین رتبه)بدترین مانع( ب

برای شاخ  مدرون به صرفه نبودن ارزیابی استدرار بودجه عملیاتی)با کسق رتبه دوم( کده بده عندوان مجموعده ای از سیسدتمهای اطالعداتی،       

که شامل عناصری می باشد که به منظور تصمیم گیری عملیاتی، برنامه ریزی و کنتدرل  اطالعات مختلفی را به کارکنان و مدیران ارایه می دهد 

 بودجه ای عملیاتی به کار می روند، می توان گفت  نظارتهای بودجه ای، می تواند در قالق فنون حسابداری، آثار مدالی گزینده هدای مختلدف را    

ات را برای تصمیم گیری مدیریت فراهم نماید و همچنین، به تعیین اهداف بودجده ای  مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و پشتیبانی الزم از اطالع

برنامده  سازمان یاری رساند. لذا، مکانیزم نظارتی بایستی به گونه ای طراحی شود که اطالعاتی را ارایه دهد که مدیران را در امر تصمیم گیری و 

در زمینه سنجش عملکرد بودجه ای واحدهای سازمان، یاری رسداند. لدذا، پیشدنهاد مدی      ریزی، یاری رساند. این تصمیمها، می تواند مدیران را

شود  این اهداف با ارایه برخی اطالعات مربوط به کنترلهای بودجه ای و گزارشهای عملکدردی، طبدده بنددی شدده و اطالعداتی جهدت کنتدرل        

ارتداء پایایی اطالعات بودجه ای در تصمیم گیریهای مدیران، الزم خواهدد   بازخورد هزینه ها، تامین شود. بدیهی است، به منظور تدویت روایی و

بود که مکانیزم اقتضایی مناسبی در هر فرآیند به کار گرفته شود و به این طریق، نوعی ارزیابی مستمر صدورت پدذیرد تدا پد  از رفدع ندواق        

 ساختاری بودجه، نسبت به شناخت و رفع مشکالت مربوطه اقدام گردد.

 
)رتبده دوم(، عددم    مبنای کسق رتبه های اولیه برای شاخصهای تعیین حدود و سدف برای حق الزحمه فعالیتهدای مختلدف در سدازمان    بر

)رتبه سوم( و نبود تعامل مناسق میان کارکندان واحددهای    استدرار کمیته بودجه ای اثربخش در واحدهای بزرگ و یا عدم استفاده موثر از آنها

ای نظدارت  ههم از سوی دستگاه ،بودجهدر تمام مراحل  سازمان مرکزی برای تدوین دستور العملها)رتبه هشتم( می توان گفت تابعه و کارکنان 

داشته و تدویت شود  تحددق   احساس پاسخگویی به مردم و مدامات مسئول وجودتا  ، الزم استکننده نظارت شونده و هم از سوی دستگاههای

فسداد اداری و اقتصدادی    ،شدود و نتیجده آن  مختل میبودجه نظارت فرآیند است و بدون آن هم  های مالیعملکرد شفافیت در این امر، مستلزم

در این راستا، توجه بیشتر مددیران   نتیجه غیرقابل اجتناب آن فساد خواهد بود. ،کاری و انحصار وجود داشته باشد جا پنهان زیرا هر خواهد بود.

 به موارد ذیل پیشنهاد می شود:

منده  تدوین آیین رفتاری بودجه ای به صورتی که اوال قابلیت اجرایی داشته باشد  ثانیا دارای جامعیت الزم باشد، به گونه ای که در آن به دا

ای از مطالق همچون  فصول برنامه ای اعتباری، پرداختهای غیرقانونی یا نابجا، رهنمودهای ضددرقابتی و مندع خریدد و فدروش یدا اسدتفاده از       

 العات محرمانه و ... اشاره گردد  ثالثا بر اجرای دقیق اعتباری آن نظارت گردد.اط

 در مورد آیین رفتاری بودجه ای دوره های آموزشی الزم برگزار گردد تا همه نسبت به مفاد آن به طور کامل و اثربخش تفهیم شوند.

 که از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کنند.برخورد صحیح، عادالنه)بدون تمایز( و مطابق با قوانین با کارکنانی 

)چه در مرحله شناسایی مشکل که حتمدا از روشدهای علمدی و تفکدر      برخورد صحیح، علمی و شجاعانه مدیریت با نشانه های وجود مشکل

 استراتژیک استفاده گردد و چه در مرحله تصمیم گیری که به صورت شجاعانه و مستدل تصمیم اتخاذ شود(.
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 ش مناسق، سنجیده و مطابق با قوانین مدیران در قبال ندض معیارهای رفتاریواکن

 رسیدگی و مستندسازی هر گونه انحراف از خط مشی های بودجه ای

 طراحی مناسق کنترلهای بودجه ای در جهت کاهش وسوسه ها و محرکها به گونه ای که هزینه تخلف، بسیار باال باشد.

 

)رتبده   ی برای شاخصهای عدم اعتداد مدیران واحدهای تابعه به ضرورت و استدرار بودجه عملیداتی اثدربخش  بر مبنای کسق رتبه های میان

)رتبه سیزدهم( و کمبود مدیران مجرب در امر مدیریت  دهم(، تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیران واحدها برای تعیین حق الزحمه فعالیتها

جناحهدای سیاسدی،    منظور استفاده از نظرات عامده،  ایجاد سیستم نظارت همگانی بهتبه پانزدهم(، )ر و برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیات

خصدوص مطبوعدات بدرای     بده  ،به نهادهای مددنی  دادن اختیار و تضمین قانونی ،های ارتباط جمعی و احزاب در امور نظارتی و همچنین رسانه

 اهمیت بیشتری می یابد. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد می شود: استن از مدیرانگونه اطالع از نظام اداری کشور و پاسخ خو کسق هر

 تناسق اختیارات بودجه ای با مسئولیتهای محول شده 

 مناسق بودن معیارهای شغلی از جمله شرح مناسق و دقیق وظایف کارکنان 

 

)رتبه دوازدهم(، ناکافی بودن  اندازه گیری حجم عملیات بر مبنای کسق رتبه میانی برای شاخصهای عدم وجود واحد مناسق در سنجش و

تجربه کارکنان در مورد مباح  مرتبط و ضعف آموزش حرفه ای مستمر)رتبه چهاردهم( و عدم تدوین برنامه های آموزشی توسط واحد آموزش 

پی مدیران واحدهای تابعه یدا نبدود ثبدات    )رتبه هجدهم( که در مدابل آن شاخ  تغییرات پیا مدیریت منابع انسانی در خصوص مباح  بودجه

)رتبه اول که به مفهوم شدیدترین مانع در استدرار بودجه ریزی عملیاتی بوده است( که به ندوعی ایدن    مدیریتی مشمول بدترین رتبه شده است

 د می شود:مشکل را می رساند که مدیران اجرایی شدیدا دستخوش تغییرات سلیده ای مدیران هستند، موارد ذیل پیشنها

 تمامی استخدامها بر اساس ضوابط و مدررات انجام پذیرد 

 تمامی دستمزدها و پاداشهای اعطایی بر اساس ضوابط و مدررات انجام پذیرد 

 تمامی ارتداهای شغلی بر اساس ضوابط و مدررات و بر اساس شایسته ساالری انجام پذیرد  

 اساس آیین نامه با متخلفان برخورد گردد  برای تنبیه ها آیین نامه مشخصی تدوین شود و بر

 

)رتبده   بر مبنای کسق رتبه های نهایی برای شاخصهای عدم مطلوبیت محاسبه برآورد هزینه)رتبه هفدهم(، عدم استفاده مناسدق از وجدوه  

بیشدتر مددیران اجرایدی     نوزدهم( و عدم برآورد صحیح بودجه در اجرای عملیات)رتبه بیستم(، موارد ذیل جهت حفظ وضعیت موجدود و توجده  

 پیشنهاد می شود:

 استدالل کمیته نظارت بر بودجه از مدیریت 

 اعضای کمیته نظارت بر بودجه ای از افراد دارای دانش و تجربه مناسق تشکیل گردد 

 بکارگیری کمیته نظارت بر بودجه در مواقعی که ایجاب می کند، مسایلی خاص مورد توجه واقع گردد 

 ع بودن جلسات کمبته نظارت بر بودجه با مدیران مالی، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستدل کفایت و به موق

 نظارت بر تعیین حدوق و مزایا و نصق و عزل مدیران اجرایی و کارشناسان پایش عملکرد و نظارت بر بودجه 

 دادن ندش به کمیته نظارت بر بودجه در نظارت بر پایبندی به آیین رفتاری بودجه 

 

 سایر پیشنهادهای تحدیق  8-3

سازمانهای دولتی می تواند عملکرد سازمانها را کارآمدتر کرده برون سازمانی در دستگاهها و مستمر نظارت  ( بودجه ریزی عملیاتی توام با1

 و باع  تدویت و توسعه بهره وری سازمانی گردد.

افراد آل و مطلوبیت دست یافت که همه  توان به ایدهمی. لذا، مادامی اردنیاز به عزم ملی در سطح کشور د( استدرار بودجه ریزی عملیاتی 2

طور مستمر مجموعه خدود را مدورد ارزیدابی و     همچون بازرسی کل کشور دایما و به (،نظارتی حتی خود دستگاههای)مسئولین دولتی و نه صرفا
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در کشور وجود ی بودجه هدفمند نشده و همچنان عدم مدیریت بهینه منابع اهداف اعتبار ،حدق نگرددمزمانی این امر . چرا که تا ندد قرار دهند

 داشت.خواهد 

ارزش و پشتوانه نظام و رسیدگی به امور  های با عنوان سرمایه توجه جدی به بازرسان قضایی و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به( 3

 وهای فعال و کارآمد ایجاد نماید.مضاعفی در نیر تواند انگیزهمعیشتی و دستمزدهای آنها می

هزینه کرد آنها را از  طرز کار ادارات و سازمانهای دولتی وامور بودجه ای بپردازد و به )اداره ای در سازمان( با این ماهیت که  ایجاد واحد( 4

 (.و افشای متخلفین اعتبارات و فصل و برنامه های محلهای اعتباری)ایجاد نظام قوی رسیدگی به  نظر اعتباری بررسی کند

فدردی بده    هدر ) صدورت گیدرد  از کارهای مورد انتظدار   یریزی دقید برنامهالزم است که  ،در سازمان خواهی قبل از انجام نظارت و پاسخ( 5

 .(جامدانشده توسط او به کجا می خواهند و کارهای انجامبداند از وی چه کاری می که داردرا حق  عنوان کارمند در سازمان خود این

 

 منابع و مأخذ
، FMADM))گیری چندشاخصده فدازی  (. سنجش عوامل کلیدی موفدیت اجرای مدیریت دانش با رویکرد تصمیم1389آذر، عادل. ) .1

 .18-14، ص 89مطالعه موردی: مرکز آمار ایران، سومین کنفران  ملی مدیریت دانش، بهمن 

 تاکید بر بودجه عملیاتی، چاپ اول، همدان، انتشارات نور علم. (. اصول و مبانی بودجه ریزی با1392احمدی، علی محمد. ) .2

 در سیستم عملیاتی ریزی بودجه عملکرد شاخصهای بکارگیری راهکارهای و (. چالشها1393پورمحسنی، مریم. ) اسکندری، کریم و  .3

 .39-35عملکرد. ص   برمبنای ریزی بودجه المللی بین کنفران  ششمین کشور، عالی آموزش

 ، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران. (MCDM)(. تئوری تصمیم گیری چند معیاره1385ر، محمد جواد. )اصغرپو .4

 .39، ص1 شماره ، اول سال ذیحساب، فصلنامه عملیاتی، ریزی (. بودجه1393اله. ) رحمت سید اکرمی، .5

 .رفتار سازمانی، تهران (.1380. )معمارزاده، س/غ، الوانی .6

 .بودجه بندی دولتی، تهران، مؤسسه علوم اداری (.1391. )اقتداری، عکپ، ترجمه -اورین ک  .7

 چاپ پنجم. (. حسابداری و کنترلهای مالی دولتی، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،1386باباجانی، جعفر. ) .8

دانشدکده حسدابداری و   رسداله دکتدری    ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری دولتی، (.1378عفر. )باباجانی، ج .9

 .109، ص  7، سال دوم، شماره مدیریت عالمه طباطبایی

(. بررسی تطبیدی فراز و فرود ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طریق گزارشگری مدالی دولتدی در   1390باباجانی، جعفر. ) .10

 .37-72، ص  44سال یازدهم، شماره پیاپی سده گذشته، دانش حسابرسی،

 در دستگاههای عملیاتی ریزی بودجه نظام در استدرار موجود مشکالت و موانع شناسایی (.1390) مهدی. رسولی، و جعفر نی،جا بابا .11

 .45اول، ص شماره اول، سال مالی، حسابداری تجربی پژوهشهای فصلنامه کشور، اجرایی

رویکرد نظام مند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام (. تحلیل ساختار و فرآیند بودجه ریزی در ناجا با 1388بابایی، جمشید، ) .12

 .84-79حسین)ع(، ص  

، 355 دهدم، شدماره   سال و دارایی، اقتصاد اخبار نامه هفته است، ملی ضرورت یک عملیاتی ریزی (. بودجه1390) محسن، زاد، برزو  .13

 .52-50ص  

 ، تهران.برنامه و بودجه دفتر مطالعات کل کشور، 1385درباره الیحه بودجه سال  (.1384لی. )پناهی، ع .14

 .119، ص 47بودجه ریزی عملیاتی)مفاهیم و الزامات(، مجل  و پژوهش، شماره  (.1383لی. )پناهی، ع .15

(. تحدیدی پیرامون تدوین بودجه عملیاتی در سازمان بنادر و کشتیرانی ایدران. پایدان نامده کارشناسدی     1384جهاندوست، سهراب. ) .16

 .125ات و مدارک علمی ایران، صارشد. مرکز اطالع

 ریدزی عملیداتی،   بودجده  در فعالیدت  مبنای بر یابی هزینه روش اجرای سنجی امکان (.1393) محسن و خسروانی، محسن. چراغی، .17

 .68-61، ص 1 شماره اول، سال ذیحساب، فصلنامه

 انتشارات سمت.ای بر روش تحدیق در علوم انسانی، تهران، (. مددمه1384نیا، محمدرضا. ) حافظ .18
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 تی، انتشارات دریا، تهران.عملیا ریزی بودجه نظام جامع مدل (.1386حسن آبادی، محمد و نجار صراف، علیرضا. ) .19

مددل المداس، چداپ اول، مرکدز      -(. مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیداتی 1386حسن آبادی، محمدحسن و نجار صراف، علیرضا. ) .20

 .آموزش و تحدیدات صنعتی ایران، تهران

(. سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بدر عملکدرد و مسدئولیت پاسدخگویی     1386خدامی پور، احمد، زینالی، مهدی. ) .21

 .43-39، ص  37دولت، حسابرس، شماره

لدین  (. مدیریت عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای مدل استراتژیک کارت امتیازی متدوازن، مدالده منتخدق نهدایی او    1386دهدان، ر، ) .22
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اه اسدالمی واحدد   (. بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسدخگویی، کنفدران  حسدابداری دانشدگ    1387زینالی، م و محمدی پور، ر. ) .24

 .88کرمانشاه، ص

 .انسانی دانشگاهها)سمت( مدیریت منابع انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم (.1380اله وردی. )سعادت،  .25

 (. بودجه ریزی عملیاتی)مبانی، مفاهیم و التزامات قانونی(، نشر نگاه دانش، تهران.1385سعیدی، پرویز و مزیدی علیرضا. ) .26
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 ..93عملکرد، ص   برمبنای ریزی بودجه المللی

(. بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکدرد بدر تخلفدات منددرج در گدزارش تفرید  بودجده. پایدان نامده          1391حسین. )شاه حیدری،  .29

 .53-49کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحدیدات واحد کرمان، ص  

 .حسابداری مدیریت، تهران، مرکز تحدیدات سازمان حسابرسی (.1380. )شباهنگ، ر .30
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نامه کارشناسی ارشدد دانشدکده مددیریت     بررسی نظام بودجه بندی تأمین اجتماعی و ارایه الگوی مناسق، پایان (.1380. )فروغی، م .36
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Identification and Modeling Internal Relations of Barriers to Establishing 

Operational Budgeting in Mashhad University of Medical Sciences Using the 

Dimithel Technique 

 

 

Abstract 

The cost of any organization, for the sake of effectiveness and efficiency, requires budget controls. 

Since financial control and monitoring are the main functions of financial management, the lack of 

attention to it will result in the loss of resources and the loss of capital and will lead to a malfunction in the 

proper management of finance. However, the deployment of operational budgeting will be an effective 

contribution to the proper use of funding for the implementation of approved programs, which will be 

consistent with the safeguarding of the bite. The topic of this research is identification and  Modeling 

Internal relations have been obstacles to the establishment of operational budgeting in Mashhad University 

of Medical Sciences in terms of its purpose and its method, a descriptive study is descriptive(Survey).The 

preliminary obstacles to the establishment of operational budgeting, based on previous studies and based 

on the team's opinion, were 20 indicators in 6 out of 35 selected and approved. This study was performed 

using a two-dimensional questionnaire. The subjects included the head of the university, the assistants, the 

university's financial director, the deputies, the heads of the subordinate units, and the financial authorities 

of various departments of the Mashhad University of Medical Sciences. Having at least a bachelor's 

degree and ten years of professional experience in the field of finance. In order to answer the research 

questions and determine the degree of importance and modeling the internal relations of the obstacles to 

the establishment of operational budgeting, using the MATLAB softwares, the decision-making technique 

of Dimmel was used. Which included the formation and normalization of the direct relationship matrix, 

the calculation of the total relationship matrix, the calculation of the threshold value, and the discovery of 

meaningful relationships between the factors and the plot of the causal diagram. All composite views of 

the subjects indicate the highest (worst) ratings for barriers to successive changes in the directors of the 

subsidiaries or lack of management stability and the setting of limits and ceilings for the remuneration of 

various activities in the organization, respectively, with a relative weight of 4.51 and 4.49 Is. However, the 

barriers of inappropriate use of funds and lack of proper estimation of the budget in running the operation 

had a relative weight of 3.96 and 3.89, respectively, of the lowest (best) rank. 

Keywords: Operational Budgeting, Accountability, Domestic Product, Transparency and Performance. 
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