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 اهواز پزشکی علوم دانشگاه در ریزی بودجه تنظیم های روش بندی رتبه و شناسایی
 

 طیبه میری زاده

 ، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی شوشتر ارشد مدیریتکارشناس  
tayebehmirizadeh@yahoo.com 

 

 چکیده 
شـده و   رفتـه یپذ جینتـا  هیـ منابع برپا نهیبه صیبـه تخص مربـوط ماتیاست که درآن تصم کیاستراتژ زییر محصول برنامه یزیبودجه ر

هدف از مطالعه  .ردیگ یهر سازمان صورت م یاتیاستراتژی ها و برنامه های عمل ،ی، اختصاص یمربوط به اهداف کلـ یمحک های سازمان

 موضوع، ماهیت دلیل به حاضر است. پژوهش اهواز یدر دانشگاه علوم پزشک یزیبودجه ر میتنظ یروش ها یو رتبه بند ییشناساحاضر 

کارشناسان ارشد دانشگاه جامعه آماری ان تحقیق شامل  است کاربردی هدف نظر از پژوهش این تحقیق روش. باشد می پیمایشی نوع از

امه های عمـومی و مقایاـات زوجـی جهـت سـن ش و      پرسشن از اطالعات گردآوری نفر می باشد .برای 53به تعداد اهواز  یعلوم پزشک

گردد. پایایی سئواالت پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفـای کرونبـا     می استفاده یزیبودجه ر میتنظ یروش هاشناسایی معیارهای 

پیشین و با توجـه نظـر بـه    ی با استفاده از تحقیقات زیبودجه ر میتنظ یروش هامورد تایید قرار گرفته است. پس از بررسی و شناسایی 

،  درآمدها یبودجه بر مبنا میتنظگزینه شناسایی گردید که معیار ها  شامل  9معیار و  2 ، اهواز یکارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشک

 دهیروش سن ،  میماتق ینیب شیروش پ، روش حد متوسط، روش سال ماقبل آخرو گزینه ها شامل ،  ها تهیهز یبودجه بر مبنا میتنظ

ی مـی  اتیـ عمل یزیـ بودجه ر ،صفر یبر مبنا یزیبودجه ری ، برنامه ا یزیبودجه ری ، شیافزا یزیبودجه ر،  متداول یزیبودحه ر،  منظم

دارای بـاالترین اولویـت در معیـار هـا و بودجـه       درآمد ها یبودجه بر مبنا میتنظباشد که بررسی حاصل از محاسبات نشان می دهد که 

 ی باالترین اولویت در گزینه  ها دارا می باشد.ریزی عملیاتی دارا

، فرهنـ    هـا  نـه یهز یبودجـه بـر مبنـا    میتنظـ ،  درآمد ها یبودجه بر مبنا میتنظی ، زیبودجه ر میتنظ یروش ها  واژگان کلیدی :

 یاتیعمل یزیبودجه رسازمانی، 

mailto:tayebehmirizadeh@yahoo.com
mailto:tayebehmirizadeh@yahoo.com
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 مقدمه -1

ترین وسیله نظـارت بـر خـدمات     رود بلکه اصولی یمار مشبه  یآموزش ازاساسی ترین امورمدیریت موساات بودجه درآموزش نه تنها برآورد

بـه   دانشـگاه ودرحقیقت پایـه واسـاس    بودجه امکان پذیراست چهارچوب در ها آموزش نیزمحاوب می شود. رفع نیازها و دستیابی به هدف

افزایش  به اصطالح انف اراطالعات باعث ن امروز یاموزش افراد درجهاآبه  ازیافزایش تصاعدی ح م انتشارات ون نیروی مالی آن باتگی دارد .

خدمات اطالعاتی ، اطالعات ملی ، منطقه ای  درخواست دانشمندان ومتخصصان برای آگاهی سریع وبه موقع از این اطالعات شده ولزوم ارایه

اهمیت این موضـوع بـه    یم دقیق آن است،لزوم بودجه کافی وتنظ عوامل موکد درم موع همه این است، رساختهاجتناب ناپذی وبین المللی را

 نیمی ازسال به مطالعه و تنظیم بودجه ونیمه دیگر سال به هزینه نمودن کامـل  بزرگ تقریبا  یازموساات آموزش ای است که دربعضیه انداز

م در ارتبـاط مـی باشـد و    . از سوی دیگر دانشگاه علوم پزشکی با ماائلی همچون درمان و بهداشت نیز بطور ماتقیبودجه اختصاص می یابد

بیمارستان های آموزشی بایاری مشغول ارائه خدمات به بیماران و مراجعه کنندگان می باشـند و از سـوی دیگـر بـه بررسـی و تحقیقـات و       

ر را نوآوری در عرصه پزشکی نیز مشغول می باشند این فعالیت ها اهمیت نقش بودجه را بیش از پیش مورد توجه قرار داده اسـت و ایـن امـ   

 طلب می نماید که بهترین روش تنظیم بودجه ریزی را شناسایی نموده و بر طبق آن عمل نماید.

 

 بیان مسئله -2

هـای مـالی خـود ، اعـم از کاـب درآمـد و        بدیهی است که بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی است ، زیرا سازمان می بایات تمام فعالیـت 

متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه ان ام دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همـه   پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های

نیـز ماننـد هـر     دانشـگاه هـا  برنامه ها و فعالیت های هر سازمانی بوده و نقش بایار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ارگان ایفـا مـی نمایـد.    

ب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد صورت می گیرد سازمانی تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کا

ایفـا مـی    دانشـگاه هـا  را در چهارچوب قانون بودجه ان ام می دهند بنابراین روش بودجه ریزی نقش بایار مهم و حیاتی در تحقـق اهـداف   

 . (3131)آذر و همکاران ، نماید

الش های نظام های اقتصادی بوده و هات که این مقوله در ایران نیز تاریخچه ای صد ساله دارد. تاریخ حکایت بودجه ریزی همواره یکی از چ

از آن دارد که طی دوران مختلف، دولت های حاکم تا حدود زیادی تکیه بر کارشناسان بین المللی را مبنای تحوالت ساختاری در بودجه قرار 

نیز بعنـوان  دانشگاه های پزشکی وادی صورت پذیرفته است تا بودجه به جایگاه امروزی خود رسیده است. داده اند و تحوالت بایاری در این 

شـناخته مـی    پیشرو درخدمات  پزشکیکه وظایف و خدمات گاترده ای را بعهده دارند و در عرف جهانی مظهری  هاموثرترین نهاد یکی از 

ست ناگزیر به مدیریت منابع مالی بـوده و ایـن ماـئله وجـود     ا ی که در دسترس آن هاشوند به جهت رفع نیاز های نامحدود و منابع محدود

بنابراین بودجه ضرورتی است که محدودیت منابع آن را ای اد کرده است. نخاتین  را اجتناب ناپذیر کرده است.و تنظیم بودجه ریزی بودجه 

)ایرج حدود خود را بین نیاز های نامحدود به شکلی مناسـب توزیـع نمایـد   پیام هر سند بودجه این است که سازمانی در صدد است تا منابع م

 . (3131پور و همکاران ،

رود بلکه اصولی ترین وسیله نظارت بر خـدمات   یبه شمار م یمدیریت موساات آموزش اساسی ترین امور بودجه درآموزش نه تنها از تنظیم

هـای  ودرحقیقت پایه واساس سـازمان   دف ها در چهارچوب بودجه امکان پذیراستآموزش نیزمحاوب می شود . رفع نیازها و دستیابی به ه

، بـه روز  به آمـوزش افـراد   ازیون دانش ویانآن باتگی دارد. افزایش تصاعدی ح م  مالیبه نیروی  ی به خصوص دانشگاه علوم پزشکیآموزش

 موکد لزوم بودجه کافی وتنظیم دقیـق آن اسـت،   همه و همه بودن دانش ویان پزشکی نابت به ماائل روز ، امکانات آموزشی جدید و غیره 
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سال به مطالعه و تنظیم بودجه ونیمه دیگر سال  بزرگ تقریبا نیمی از  یای است که دربعضی ازموساات آموزشه اهمیت این موضوع به انداز

 .(4591)قلی زاده و همکاران ، به هزینه نمودن کامل بودجه اختصاص می یابد

 یم رتبه بندی روش های تنظیم بودجه ریزی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز و  ییپژوهش شناسا نیبه مطالب باال هدف از ان ام ابا توجه  لذا

 .باشد

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -3
به شدت احااس  امروزه اداره کردن یک خانواده ، یک سازمان و یک کشور به تخصص و توجه نیاز دارد و اصوالً نیاز به مدیریت در این ارکان

می گردد. در شرایط نبود یک مدیریت ناکارا سازمان از مایر اصلی خود خارج شده و چه باا در ان ام مامورت های خود با مشکالت عدیـده  

ه مـدت  ای روبرو گردد. بهره وری و کارایی درسازمان نیازمند مدیریت و برنامه ریزی می باشد. با برنامه ریزی صحیح اهداف بلندمدت و کوتـا 

سازمان با سرعت بیشتری محقق می گردد و راه طوالنی رسیدن به موفقیت را می توان با برنامه ریزی صحیح ، کوتاه تر نمود. یکی از حیاتی 

ترین ماائل سازمان که بدون برنامه ریزی ، سازمان را با مشکالت بایاری و چه باا به نابودی می کشاند بحث برنامه ریزی در بودجـه مـی   

انشگاه علوم پزشکی از جنبه های مختلف قابل بررسـی  . شد. اداره کردن یک سازمان در طول یک سال بدون برنامه ریزی میار نخواهد شدبا

می باشد و آن را نمی توان با دیگر موساات آموزش عالی یکاان در نظر گرفت. تنوع بایار رشته های درمانی و پزشکی ، ارتباط ماتقیم با 

وری ها در زمینه درمان ، ارتباط تنگاتن  با درمان ، مراکز درمانی آموزشی و بایاری دیگر از موارد می طلبد که بودجه ریزی تحقیقات و نوآ

در این سازمان با حااسیت ویژه ای دنبال گردد تا نیاز های این سازمان را برآورده نماید. هرچند کـه سـازمان بخشـی از بودجـه خـود را از      

بهداشت و درمان دریافت می نماید اما بررسی ها نشان می دهد که این بودجه کافی نبوده و برطـرف کننـده نیازهـای     طریق دولت و وزارت

سازمان نمی باشد. لذا این مائله از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازمان اهداف و اقدامات مهم خـود را شناسـایی نمـوده و مهمتـربن     

ن رسیدن به اهداف با بودجه ای مشخص ، نیازمند انتخاب روش بودجـه ریـزی مناسـب مـی باشـد. در ایـن       اهداف خود را برآورده نماید . ای

پژوهش ما به بررسی روش های بودجه ریزی بر مبنای درآمد و هزینه پرداخته ایم و در این راستا زیر م موعه های بودجه ریزی هر دو روش 

 خاتمه بهترین روش مشخص و معین می گردد.   را مورد بررسی و اولویت بندی قرار می دهیم و در

 

 پیشینه پژوهش -4

 پژوهش های داخلی : 4-1

(، به بررسی امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصـادی واجتمـاعی در دانشـگاه    4931موید فر و همکاران )

یشی بوده است. جامعه مورد پـژوهش شـامل کلیـه مـدیران مـالی،      علوم پزشکی اصفهان پرداخته اند. این پژوهش از نوع توصیفی پیما

نفـر   052کارشناسان حاابداری شاغل در قامت های امور مالی و کارشناسان بودجه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تعـداد  

رسشـنامه محقـق سـاخته    بوده است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده صورت گرفته است. جهت گـردآوری داده هـا از پ  

استفاده شده و روایی آن از طریق روایی صوری به تایید متخصصـین مـرتبط رسـید. پایـایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از فرمـول آلفـای          

تعیین شد. برای ت زیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیرجدول توزیع فراوانی)درصـد(، میـانگین و انحـراف معیـار و     2/ 14کرونبا 

اسـتفاده   SPSS 19دو متغیره و آزمون تحلیل واریانس به کمک نـرم افـزار   Tتک متغیره، آزمون Tاستنباطی نظیر آزمون آماریآمار 

شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امکان استقرار بودجه ریزی عملیـاتی بـر اسـاس ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی و اجتمـاعی در        

هیچ کدام از فرضیه های پژوهش رد نگردیده اند. ضمنا یافته های پژوهش حاکی از آن اسـت   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارد و لذا

که در بعد سیاسی زمینه استقرار و اجرای بودجه بندی عملیاتی در شرایط بایار مطلوبی قرار دارد ولی در بعد اجتماعی باتر موجـود  

کری کارشناسان و دیگر نیروهای درگیر دارد تا بتوانند در تغییـر ایـن   نیاز به فعالیت های فرهنگی بیشتری جهت آماده کردن دیدگاه ف

 رویکرد مشارکت فعال تری داشته باشند.
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(، به بررسی امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی درشهرداری قزوین پرداختـه انـد. جامعـه آمـاری ایـن      4931بشکوه و همکاران )

ان مالی وکارشناسان برنامه ریزی شهرداری قـزوین تشـکیل مـی دهنـد. بـرای ت زیـه       تحقیق را مدیران ارشد، مدیران مالی ،کارشناس

وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تی تک نمونه ای، آنالیز واریانس و آزمون فریدمن) استفاده شده اسـت. نتـایج   

از نظر آزمون شـوندگان در ارتبـاط بـا وجـود سـه بعـد        حاصل از نرم افزار اس پی اس اس این پژوهش نشان داد که براساس مدل شه

 توانایی، یعنی توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی اناانی و توانایی فنی، توانایی های الزم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی وجـود دارد و 

، اختیارات مناسبی در شـهرداری قـزوین وجـود    از نظر افراد مذکور، در ارتباط با سه بعد اختیاریعنی اختیار قانونی، رویه ای و سازمانی

دارد. همچنین در ارتباط با دو بعد پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی، شرایط مناسبی وجود داشته، اما در بعـد دیگـر پـذیرش یعنـی     

یـزی عملیـاتی   پذیرش انگیزشی، انگیزه مناسب جهت پیاده سازی وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که پیاده سازی بودجه ر

موجب صرفه اقتصادی در شهرداری قزوین می  شود. در انتها، در ارتباط با مقایاه دیدگاه های گروه های مختلف نتایج نشان می دهد 

که به جز در متغیر صرفه اقتصادی، بین دیدگاه های گروه ها و رده های مختلف کارکنان، تفاوت معناداری وجود ندارد، به عبارت دیگر 

تباط با وجود یا عدم وجود زیر ساخت های الزم جهت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی به جز متغیر ذکر شده اتفاق نظر ناـبی  در ار

 . وجود دارد

(، به بررسی تأثیرات و نقش بودجه ریزی بر پاسخ گویی و علل عدم موفقیت آن پرداخته اند. اهمیت ایـن  4931جهاندیده و همکاران )

است که دولتمردان به عنوان نمایندگان مردم در قبال منابعی که در اختیار دارند در مقابل مردم پاسخگو هاـتند.   موضوع از آن جهت

این تحقیق می تواند تا حدی مشکالت و موانع اجرایی این نوع بودجه ریزی را برطرف نماید. نتایج بررسی نشان داد که بودجـه ریـزی   

شخص نمودن شیوه های مناسب محاسبه بهای تمام شده فعالیـت هـا(، یـافتن منـابع مـالی      عملیاتی ، تعریف شاخص های عملکرد )م

جدید، آموزش و فرهن  سازی و ای اد انگیزه در مدیران، کاهش اندازه و ح م دولت و در نهایـت کـاهش یارانـه هـای دسـتگاه هـا و       

 .شرکت های دولتی می باشد

 پژوهش های خارجی : 4-2

(، به بررسی ارزیابی کارآمدی نظام بودجه ریزی پرداختـه انـد.روش کـارو روش تحقیـق از لحـا، هـدف،       2490)1دالویگنا و همکاران 

نفر از کارکنان می باشـد کـه از روش    912کاربردی و از لحا، نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل 

ع آوری داده هاپرسشنامه محقق ساخت بود و روش ت زیه و تحلیل داده ها نفر محاسبه شد. ابزار جم 414فرمول کوکران ح م نمونه 

از طریق آزمون تی یک نمونه ای می باشد. یافته هاو نظام بودجه ریزی )تدوین، اجرا، حاابرسی بعد از اجرا(در شهرداری است. نتی ـه  

 ریزی کارآمدتر می باشد.گیریو با افزایش مولفه های تدوین، اجرا، حاابرسی بعد از اجرا، نظام بودجه 

(، به بررسی عوامل موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی به روش حاابداری بهای تمام شده در دانشـگاه و در مرحلـه   0241)2اسچیک 

بعد این عوامل را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت پیاده سازی این نـوع بودجـه بنـدی پرداختـه انـد. داده هـای ایـن        

ژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین رؤسای حاابداری، کارشناسان بودجه و مالی ستاد وواحدهای تابعه دانشگاه توزیع شـده،  پ

جمع آوری گردیده است. پس از آن با ت زیه و تحلیل اطالعات از طریق آزمون خی دو )کای دو (فرضیات تحقیق آزمـون شـده اسـت.    

که عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به روش حاابداری بهای تمـام شـده تـأثیر     نتایج این پژوهش نشان می دهد

معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق این نوع بودجه بندی باید به عوامل مدیریتی کـه شـامل عامـل اناـانی، عامـل فنـی و       

 .فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود

(، به بررسی رابطه بین بودجه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک سازمانی در بانک پرداخته اند. براین اساس تعداد 0241) 3بکر و همکاران

اسـتفاده  spssنفر می باشدبرای ت زیه و تحلیل داده ها از نرم افـزار  411نفر می باشد و تعداد نمونه آماری برابر با  052جامعه آماری 

رضیات تحقیق آزمون شد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مولفـه هـای توانـایی مـدیر، اختیـار      کرده است و تک تک دادها و ف
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مدیر، کیفیت ارتباط، ارزیابی درست محیطی، برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک رابطه دارد و در نهایت نتی ه گیـری و  

 .یشنهاد ارائه گردید

بررسی نظام بودجه ریزی و موانع استقرار آن از دیدگاه مدیران و متخصصـان مـالی پرداختـه انـد. روش      (، به0245) 4بالندو همکاران

نفر از مدیران و متخصصان و کارشناسان دانشگاه ها می باشد که پاسخ های ارائه  51پژوهش توصیفی)پیمایشی( وجامعه آماری شامل 

ن، به اولویت بندی عوامل اثرگذار پرداخته است. براساس نتایج بـه دسـت آمـده    شده پس از ت زیه و تحلیل با استفاده از آزمون فریدم

 .موانع استقرار نظام بودجه ریزی شامل عوامل محیطی، عوامل سازمانی وعوامل اناانی می باشند

شـگاه علـوم   دردان 0221(، به بررسی درصدد شناسایی امکان اجرای نظام بودجه ریزی براساس مدل شـه  0245) 5اهرنس و همکاران

پزشکی می باشد مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و ازنوع پژوهش های تحلیلی است که درآن برای جمع اوری اطالعـات موردنیـاز   

 92ازهردوروش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است که دربعد میدانی ازپرسشنامه استفاده گردید جامعه امـاری پـژوهش شـامل    

ن مدیران مالی مدیران برنامه و بودجه کارشناسان بودجه دانشگاه روسا و معاونین مالی دانشکده ها و بیمارستان نفررئیس و کلیه معاونی

مـورد تحقیـق قرارگرفـت      SPSS 20های دانشگاه علوم پزشکی درمانی می باشند که با استفاده ازسرشماری نظرات آن ها بانرم افزار

عیت است که درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی توانایی ارزیابی عملکـرد، نیـروی اناـانی    یافته های این پژوهش نشان دهنده این واق

 فنی اختیارقانونی، رویه ای، سازمانی و پذیرش سیاسی، مدیریتی و انگیزشی الزم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی رادارد.

 

 روش تحقیق  -5
 بودجه تنظیم های روش بندی رتبه و شناسایی برای توان می پژوهش این تایجن از زیرا است کاربردی هدف نظر از پژوهش این تحقیق روش

 بـه  تـوان مـی  است شده استفاده اطالعات گردآوری برای پژوهش این در که هاییروش ازنمود.  استفاده اهواز پزشکی علوم دانشگاه در ریزی

 حـوزه  در ارشـد  کارشناسـان  از نفـر  53 شامل تحقیق این آماری عهجام .کرد اشاره پرسشنامه و شده ان ام تحقیقات و ایکتابخانه مطالعات

 باشد می اهواز پزشکی علوم دانشگاه بودجه تنظیم و ریزی بودجه و بودجه

 

 پژوهش اهداف -6
 اهواز یها( در دانشگاه علوم پزشک نهیبرآورد درآمدها و برآورد هز ی)بر مبنایزیبودجه ر میتنظ یروش ها ییشناسا .1

 اهواز. یبودجه در دانشگاه علوم پزشک میتنظ یاز روش ها کیوزن هر  نییتع .2

 اهواز. یبودجه در دانشگاه علوم پزشک میتنظ یروش ها یبند تیاولو .5

 

 :ی پژوهشمتغیرها -7

 های تنظیم بودجه روش 

؛ زیرا بـرآورد ارقـامی    بودجه دو طرف دارد و درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بایار و صحت هر چه بیشتر سن یده شوند

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویای نیز . که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیات ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد

هـای   آورد هزینـه هـا روش  نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمـدها و بـر  

با توجه به طبقه بندی های بـه عمـل آمـده از     . ها افزوده می شود مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آن

 .(1531ن، )هدایتی و همکاراهاست اشاره داشته باشیم بودجه الزم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندی

 روش تنظیم بودجه بر مبنای درآمد و 

ت زیه و تحلیل درآمدها مرحله ای اساسی در بودجه بندی است . ح م بودجه و برنامه های دولت بیش از آنکـه متـاثر از نیازهـای عمـومی     

ش تهیه و تنظیم درآمد ) پیش بینی درآمد ( ، یعنی پـیش بینـی چگـونگی و    رو. جامعه باشد ، انعکاس از درآمدها و منابع در دسترس است
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محل کاب درآمد دولت . پیش بینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالی دولـت اسـت   

ص اقتصادی برای هر یک از منـابع درآمـد از چنـد روش بـه     امری بایار فنی و دقیق است ؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خا

ها و برآوردهای دولت صرف نظر از طبقه بندی های آنها به چهار روش ارائه می شود کـه عبارتنـد از و    طور همزمان استفاده شود. پیش بینی

 (.1531یتی و همکاران، )هداروش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پیش بینی ماتقیم و روش سن یده منظم

 روش سال ماقبل آخر و 

 در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سالی که بالفاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود ؛ زیرا اجرای بودجه سال

مثالً برای پیش  .رفته است گرفته می شودمالی جاری هنوز خاتمه نیافته است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه ای که اجرای آن خاتمه پذی

در  1325در ایـن روش کـه در سـال    . مورد استفاده قرار می گیرد 1533درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال  1531بینی درآمدهای سال 

)الفتـی و   فراناه مورد عمل قرار گرفت، برای پیش بینی درآمدهای سال آتی درآمدهای قطعی سال گذشـته مـالع عمـل قـرار مـی گیـرد      

  .(1533همکاران، 

 روش حد متوسط و 

در این روش حد متوسطه افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دوره قبلی ) سه تا پنج سال ( به دست آورده است. بـر اسـاس   

وسطه ها معروف اسـت، در سـال   روش سال ما قبل آخر با افزایش متوسط ، که به روش حد مت. آن درآمد سال آینده را پیش بینی می کنند

مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در اختالل چند سال گذشته محاسـبه مـی    .در فراناه مامور شد 1335

  .(1533)الفتی و همکاران، شود و پس از به دست آمدن آهن  آن ، درآمد سال ما قبل آخر اضافه می شود 

 

 موروش پیش بینی ماتقی  

هـای قبـل و سـایر آمارهـا و      های اقتصادی ، مبالغ وصول شده درآمـد در سـال   در این روش کارشناسان با مطالعه و ت زیه و تحلیل گرایش

و سـسس بـا تکیـه بـر تخصـص و ت ـارب        اطالعات ، اثر عوامل گوناگون را بر هر یک از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می سن ند

 . (1533)الفتی و همکاران، پیش بینی درآمد برای دوره آتی می نمایندخویش مبادرت به 

  و منظم دهیروش سن 

های خاص است و پیش بینی درآمد بر اساس ت زیه و تحلیل همباتگی و جمع آوری پرسشنامه های نمونـه   این روش دارای فنون و فرمول

ن وصول مالیات ها و منایع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره هـای معـین   و غیره ان ام می شود. در ت زیه و تحلیل همباتگی ، ارتباط میا

اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد و سسس بر اساس آن و با توجه به پیش بینی وضع اقتصادی در دوره آتی میزان درآمدهای پـیش بینـی   

های پیشـین معمـول گردیـد.     ن خطاهای فاحش روشدر فراناه جهت از بین بر د 4932می گردد. شایان ذکر است که این روش در سال 

 .  (1533)الفتی و همکاران، ضریب اشتباه این روش تنها یک درصد بود

 و متداول یزیه رجبود 

در ایـن   .بودجه متداول یا سنتی یعنی بودجه ای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و موارد هزینه مشـخص مـی گـردد   

ولی مشخص نمی گردد که هر هزینه برای نیل بـه کـدام هـدف و یـا بـرای       .، نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده می شود روش بودجه ریزی

 .  (1535)فتحی و همکاران، اجرای کدام برنامه و یا فعالیت خاص ان ام شده است

 ی وشیافزا یزیبودجه ر 

هایی که قبالً در زمینه  این روش ، برای تصمیم گیری جدید به تصمیم ین روش با شیوه تغییرات جزئی در تصمیم گیری انطباق دارد. طبقا

مورد نظر گرفته شده مراجعه و با توجه به نیازهای موجود ، تغییراتی جزئی در آنها داده می شود. بودجـه ریـزی افزایشـی بـرای اجتنـاب از      

. بدین ترتیب هر سال م دداً از اول اقدام به کار پیچیده بودجه مشکالت ناشی از کار عظیم و پر درد سر بودجه نویای ساالنه ابداع شده است

نویای نمی شود ؛ بلکه بودجه ریزان با قبول بودجه سال گذشته توجه را روی تغییرات افزایشی متمرکز می کنند. در این شیوه ، بودجه سال 
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ن در نظر گرفته می شود کـه باـتگی بـه رونـد تغییـرات      گذشته به عنوان پایه ای برای مصارف جاری فرض شده، افزایش ساالنه ای برای آ

 .  (1535)فتحی و همکاران، ها ، تغییر ح م عملیات موجود ، تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد قیمت

 بودجه برنامه ای 

ها باید در سال مـالی   هایی که آن امه ها و فعالیتهای دولتی بر حاب وظایف ، برن بودجه برنامه بودجه ای است که در آن اعتبارات سازمان

اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود ان ام دهند ، پیش بینی می شود . به عبارت دیگر ، در بودجه برنامه ای مشخص می شود که دولت و 

برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید چـه  های دولتی در سال جاری بودجه اوالً چه اهداف ، وظایف و مقاصد مصوبی دارند و ثانیاً  دستگاه

 .  (1535)فتحی و همکاران، هایی را با چه میزان اعتبارات ان ام دهند برنامه ها ، عملیات و فعالیت

 بودجه ریزی بر مبنای صفرو 

 نیصفر ا یبرمبنا یزری بودجه هیفرض ات؟یگذشته چ های تیتداوم فعال لیپرسش است که دل نیصفر، ا یبرمبنا یزری بودجه یجوهر اصل

بـرد)چن و   به کـار  مند نظام یزری برنامه  ادیو ا یعموم های استیشکل دادن به س یبرا یبه عنوان ابزار ی توانرا م یزری است که بودجه

 .(2113،  6همکاران

 بودجه ریزی عملیاتی و 

به هر برنامـه بـا    افتهی صیوجوه تخص زانیم انیکه رابطه معبارت است از برنامه عملکرد ساالنه به همراه بودجه ساالنه  یاتیعمل یزری بودجه

 نیاز اهـداف تـأم   ینـ یم موعـه مع  دیـ به هـر برنامـه با   افتهی صیاعتبار تخص زانی. با هر می دهدآن را نشان م اجرای از آمده دست به جینتا

 .(2142)چن و همکاران ، شود

 

و درخت سلاله مراتب4شکل   

                                                           
chen & et al 2017- 6 
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  یافته ها-8

 فرضیه اول 

 ال فرعی اول:سو

 اهواز کدام است ؟ یدر دانشگاه علوم پزشک یزیبودجه ر میتنظ یروش ها

 و معیارهای منتخب جهت 1جدول 

و گزینه  معیارها  ردیف

 ها

 میانگین شاخص ها

بودجه بـر   میتنظ 4

 درآمد ها یمبنا

 212/1 محل کاب درآمد ها کامل پیش بینی شده است.

 931/5 م بودجه مشخص گردیده است.مقادیر درآمد ها قبل از تنظی 2

روش سال ماقبل  5

 آخر

 112/1 در روش تنظیم بودجه از برآورد بودجه سال قبل استفاده می شود.

زمانی که تنظیم بودجه و شناسایی درآمد ها و هزینه ها ممکن نباشد از  برآورد آخرین بودجه  1

 قرار می دهند.تصویبی استفاده می شود و آن را مالع بودجه سال جاری 

445/1 

ــد  3 روش حــــــ

 متوسط 

حد متوسطه افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دوره قبلی ) سه تا پنج سال ( 

 . می شودبه دست آورده 

121/1 

 222/1 آهن  توالی هزینه ها و درآمد ها در سال های گذشته مورد شناسایی قرار می گیرد. 6

 312/5 سالی به سال دیگر در اختالل چند سال گذشته محاسبه می شود افزایش درآمدها از 2

 ینیب شیروش پ 2

 میماتق

 223/1 با توجه به پیش بینی وضع اقتصادی در دوره آتی میزان درآمدهای پیش بینی می گردد

 955/5 اصول بودجه ریزی بر مبنای ت ربه افراد بنا نهاده شده است. 9

 دهیروش ســـن  41

 منظم

بینی درآمد بر اساس ت زیه و تحلیل همباتگی و جمع آوری پرسشنامه های نمونه و  پیش

 غیره ان ام می شود

142/1 

 162/1 خطاهای فاحش در تنظیم بودجه در گذشته ، شناسایی می شود. 44

بودجه بـر   میتنظ 42

 ها نهیهز یمبنا

 993/5 شده است.نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده 

 494/1 می گردد.ل گذشته به عنوان پایه ای برای مصارف جاری فرض بودجه سا 45

ــه ر 41 ــبودجـ  یزیـ

 متداول

برآورد هزینه بر مبنای هزینه های قطعی سال ما قبل آخر و نیمه اول سال جاری به عمل می 

 .آید

345/1 

ــه ر 43 ــبودجـ  یزیـ

 یشیافزا

 193/1 باشد. می ا قبول بودجه سال گذشته توجه را روی تغییرات افزایشی متمرکزب

می  هایی که قبالً در زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه رای تصمیم گیری جدید به تصمیمب 46

 گردد.

262/5 

ــه ر 42 ــبودجـ  یزیـ

 یبرنامه ا

 162/1 .دنها، پیش بینی می شو اعتبارات بر حاب وظایف ، برنامه ها و فعالیت

 555/1 می باشد . ینه طبقه بندی اعتبارات بر حاب فصول و مواد هز 42

 263/5 مواد هزینه در داخل برنامه و یا فعالیت تهیه و تنظیم می شود 49

بـر   یزیـ بودجه ر 21

 صفر یمبنا

 411/1 .هزینه سال پیش که به مصرف رسیده یک نقطه آغاز به حااب می آید

 693/5 مبنای کار نخواهد بود.سطوح هزینه های گذشته و کارهای ان ام شده  24
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ــه ر 22 ــبودجـ  یزیـ

 یاتیعمل

 اجرای تصدی سازمان های که هایی پروژه و عملیات ، وظایف اساس بر عملیات حاب بر بودجه

 شود. می تنظیم دارند عهده به را آن ها

411/1 

 231/5 از اندازه گیری کار استفاده می گردد. 25

 
گزینه بدست آمـد و در   9معیار و  2اول معیارهای موثر انتخاب شده که همانطور که مشاهده می شود با توجه به ت زیه و تحلیل پرسشنامه 

 2محاسبه شد که معیارهایی که از این میانگین کل کمتر باشند حذف شـدند . لـذا کلیـه     624/5جدول باال آورده شده است . میانگین کل 

 گزینه بیان شده در اولویت بندی شرکت داده می شوند. 3شاخص و 

 سوال دوم :

 هر یک از روش های تنظیم بودجه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز به چه میزان است؟ وزن

با وزن  ها هزینه یبودجه بر مبنا میتنظ،  222/1با وزن نابی  درآمد ها یبودجه بر مبنا میتنظشود، معیار همچنانکه در جدول زیر دیده می

مـی باشـد ، سـازگاری     4/1بدسـت آمـده اسـت کـه چـون کـوچکتر از        12/1بدست آمد . نر  ناسازگاری مقایاات زوجی   425/1نابی  

 باشد. پرسشنامه مورد تایید می

 و  وزن معیار های  اصلی2 جدول

هامعیار نماد  اولویت وزن 

C1 222/1 درآمد ها یبودجه بر مبنا میتنظ  4 

C2 ها هزینه یبودجه بر مبنا میتنظ  425/1  2 

 

،   222/2ی بودجه ریزی در جدول زیر مشخص گردیده است که بودجه ریزی عملیـاتی بـا وزن ناـبی    از سوی دیگر وزن هریک از شیوه ها

  264/2،  بودجه ریزی یر مبنای صفر با وزن نابی  041/2، بودجه ریزی افزایشی با وزن نابی  092/2بودجه ریزی متداول با وزن نابی 

،  066/2، روش سن یده منظم بـا وزن ناـبی    270/2اقبل آخر با وزن نابی ، روش سال م026/2، بودجه ریزی برنامه ای با وزن نابی 

 بدست آمد.  229/2و در نهایت روش حد متوسط با وزن نابی  222/2روش پیش بینی ماتقیم با وزن نابی 

 و وزن شیوه های بودجه ریزی کارآمد3جدول

 نماد وزن گزینه

یاتیعمل یزیبودجه ر  221/1 A1 

 A2 491/1 متداول یزیبودجه ر

یشیافزا یزیبودجه ر  415/1 A3 

صفر یبر مبنا یزیبودجه ر  161/1 A4 

یبرنامه ا یزیبودجه ر  416/1 A5 

 A7 122/1 روش سال ماقبل آخر

منظم دهیروش سن   466/1 A6 

میماتق ینیب شیروش پ  122/1 A8 

 A9 119/1 روش حد متوسط

 سوال سوم:
 اهواز چگونه است ؟ یدانشگاه علوم پزشک بودجه در میتنظ یروش ها یبند تیاولو
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 ، دارای اولویت بیشتری نابت بـه روش  222/1با وزن نابی  درآمد ها یبودجه بر مبنا میتنظشود، معیار همچنانکه در جدول زیر دیده می

است کـه چـون کـوچکتر از     بدست آمده 19/1دارد. نر  ناسازگاری مقایاات زوجی   425/1هزینه ها با وزن نابی  یبودجه بر مبنا میتنظ

 باشد. می باشد ، سازگاری پرسشنامه مورد تایید می 4/1

 های اصلیبندی شاخصو  اولویت4 جدول

هامعیار نماد  اولویت وزن 

C1 222/1 درآمد ها یبودجه بر مبنا میتنظ  4 

C2 ها هزینه یبودجه بر مبنا میتنظ  425/1  2 
 

 یزی کارآمدو  اولویت بندی شیوه های بودجه ر5جدول

 نماد وزن گزینه اولویت

یاتیعمل یزیبودجه ر 1  221/1 A1 

 A2 491/1 متداول یزیبودجه ر 2

منظم دهیروش سن  5  466/1 A6 

یشیافزا یزیبودجه ر 1  415/1 A3 

یبرنامه ا یزیبودجه ر 3  416/1 A5 

 A7 122/1 روش سال ماقبل آخر 6

صفر یبر مبنا یزیبودجه ر 3  161/1 A4 

میماتق ینیب شیوش پر 3  122/1 A8 

 A9 119/1 روش حد متوسط 3

 

باشد و وزن  یهدف م یبر مبنا گریروش د 9 نیدر ب تیاولو نیباالتر یدارا یاتیعمل یزیباشد بودجه ر یهمانطور که از جدول باال مشخص م

و قـرار دارنـد   466/1و  491/1 یبا وزن ناـب  بیمنظم به ترت دهیمتداول و روش سن  یزیباشد و پس از آن بودجه ر یم 221/1آن  یناب

در جدول  416/1و  415/1رتبه های چهارم و پن م جدول شامل بودجه ریزی افزایشی و بودجه ریزی برنامه ای می باشد که با وزن نابی 

دارای وزن ناـبی  مشخص گردیده است.رده های ششم و هفتم متعلق به روش سال ماقبل آخر و بودجه ریزی بر مبنای صفر می باشـد کـه   

می باشند و در نهایت اولویت های هشتم و نهم این پژوهش مربوط به روش پیش بینی ماتقیم و روش حـد متوسـط مـی    161/1و  122/1

  می باشند. 119/1و  122/1باشد که دارای وزن نابی 

 

 نتیجه گیری :

اهواز می پردازد ، ابتدا اقدام به  پزشکی علوم دانشگاه در ریزی بودجه تنظیم های روش بندی رتبه و با توجه به هدف پژوهش که به شناسایی

( معیارها و زیر معیار های 2146بررسی تحقیقات در زمینه روش های تنظیم بودجه گردید و در نهایت با توجه به تحقیقات تان و همکاران )

لذا با تشکیل یک پرسشنامه با توجه بـه ابعـاد و روش هـای     مرتبط شناسایی گردید اما از آن ا که این تحقیق مربوط به آن جامعه بوده است 

 55تنظیم بودجه ریزی اقدام به شناسایی این ابعاد از دیدگاه کارشناسان و خبرگان در دانشـگاه علـوم پزشـکی گردیـد . ایـن پرسشـنامه از       

یکرت مشخص گردید و این امتیازات با میانگین سئوال تشکیل شده و پس از توزیع در بین خبرگان میانگین امتیاز هر سوال بر مبنای طیف ل

کلی سئواالت مورد مقایاه قرار گرفت. سواالتی که از میانگین نظر خبرگان پایین تر بود حـذف گردیـد و در نهایـت بـه بررسـی معیارهـای       

در گام دوم اقدام به تشکیل درخت باقیمانده پرداخته شد و آن معیارهای باقیمانده به عنوان روش های تنظیم بودجه ریزی شناسایی گردید. 
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سلاله مراتب و ماتریس مقایاات زوجی گردید . معیار های شناسایی شده در ماتریس مقایاات زوجی وارد شده و مورد ارزیـابی از دیـدگاه   

ویـت نخاـت در بـین    خبرگان قرار گرفت. در نهایت مشخص گردید که با توجه به نظر خبرگان امر،  تنظیم بودجه بر مبنای درآمـدها در اول 

 معیارها و بودجه یزی عملیاتی در بین گزینه ها از بیشترین اهمیت و ارزجحیت برخوردار است.

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده  -11

 با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات برای تحقیقات آتی به شرح ذیل عنوان می گردد و

و با جامعه بیشتر به ان ام برسد تا محدودیت های جامعه و همچنین مکان تحقیق از بین رفته  پیشنهاد می شود این پژوهش در سطوح باالتر

 و نتایج پژوهش با قابلیت تائید بیشتری در دسترس محققین و پژوهشگران این حوزه و حوزه های دیگرر قرارگیرد.

 . بررسی راهکارهای تقویت تنظیم بودجه بر مبنای درآمد ها در بین مدیران 

 تخاب روش بودجه ریزی عملیاتی در جهت تنظیم بودجه.ان 

 .بین روش های بودجه ریزی با یکدیگر مقایاه صورت گیرد 

 منابع:

 منابع فارسی:

 در ریـزی  برنامـه  و پـژوهش  دانشگاهی، ریزی بودجه در فازی آرمانی ریزی برنامه از استفاده( . 4939. ) پ ، احمدی,  ر.  م امینی،, ع ، آذر 

 . 01 - 4 صص ;( 20) 0  شماره,  02  دوره,  4939 تاباتانو    عالی آموزش

 5  دوره,  تحـول  و توسعه مدیریت خدماتی، سازمان یک در عملیاتی ریزی بودجه نظام استقرار بررسی( . 4930. )،ع نیا ترابی, ،ع پور ایرج  ,

 . 11 - 14صص ; 45  شماره

 مـدیریت  رسـالت قـزوین،   درشـهرداری  عملیـاتی  ریزی بودجه سازی پیاده امکان ررسیب به . (4931). کیاک وری،د ؛ ق, ،م؛ حامدی بشکوه 

 442-39 صص(و 4)4 ،(دولتی مدیریت) دولتی

 ایران، در عملیاتی ریزی بودجه های چالش و موانع و گویی پاسخ در عملیاتی ریزی بودجه نقش(. 13۳4.) ز.س. نوراللهی میر ، ح, جهاندیده 

 . 11 - 52 صص ;( 15) 9  شماره,  49  دوره, عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش

 صـص  ،(4)4 تحـول،  و بهبود مدیریت مطالعات مهراقتصاد، دربانک عملیاتی ریزی بودجه استقرار سن ی امکان(. 13۳3)،ح ..آروم ؛ ز, فتحی 

55-10 

 سـازمان  موردی مطالعه دولتی دستگاههای در ملیاتیع ریزی بودجه شدن عملیاتی موانع بررسی(. 13۳5.) قربانی،ب  کاظمی،م ؛  ع؛, الفتی 

 421-15 صص(و 04)1 صنعتی، مدیریت مطالعات تابعه، وادارات کرمانشاه استان کشاورزی جهاد

 عـالی  آمـوزش  در ریـزی  برنامـه  و پژوهش کشور، عالی آموزش نظام در عملیاتی ریزی بودجه الزامات(. 4931. ) ،ا روز کهن,  ح.م زاده قلی ,

 . 53 - 93 صص ;( 25) 4  شماره,  04  دوره

 دردانشـگاه  اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ابعاد اساس بر عملیاتی ریزی بودجه استقرار امکان( . 4931. ) ع. صفدریان د،. فروغی ح؛, فر موید 

 . 35 - 15 صص ; 1  شماره,  42  دوره( , اناانی علوم مدرس) ایران در مدیریت های پژوهش اصفهان پزشکی علوم

 ،و توسـعه  مـدیریت  اسـتانی،  گـاز  شرکتهای در آن استقرار بر مؤثر وعوامل عملیاتی ریزی ،بودجه بودجه(.  13۳4.) حیرانی، ف  ؛ م هدایتی 

 33-11 صص(و 2)9تحول،

 منابع التین:
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