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تاريخ پذيرش49/12/20 :

چكیده
با توجه به ناکارایی بودجهریزي برنامهاي در سطح کشور و به تبع آن در گستره دانشگاههاي علوم پزشکی،
ضرورت تغییر به روش بودجهبندي عملیاتی و به کارگیري بودجهریزي بر مبناي فعالیت (سیستمهاي بهایابی بر
مبناي فعالیت) و حسابداري تعهدي مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و در این خصوص اقداماتی صورت پذیرفته،
ولی متأسفانه نتایج دلخواه حاصل نگردیده است .شاید یکی از دالیل موفق نبودن این روند ،توجه نکردن به الزامات و
به تبع آن موانعی است که بدون آماده سازي زیرساختها ،فی البداهه به سراغ اجراي آن رفته و سرعت در کار را،
اولویت اول قرار دادهاند ،این تحقیق در صدد شناسایی امکان اجراي نظام بودجهریزي عملیاتی بر اساس «مدل
شه»( )4002در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل میباشد .این تحقیق از نظر هدف کاربردي و
از نوع تحقیقهاي تحلیلی است که در آن براي جمعآوري اطالعات از هر دو روش کتابخانهاي و میدانی استفاده
شد .جامعه آماري تحقیق ،شامل  00نفر رئیس و کلیه معاونین ،مدیران مالی ،مدیران برنامه و بودجه ،کارشناسان
بودجه دانشگاه ،رؤسا و معاونین مالی دانشکدهها و بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بابل میباشند که با استفاده از سرشماري نظرات آنها با نرم افزار  SPSS 40مورد تحلیل قرار گرفت.
براساس یافته هاي تحقیق حاضر ،توانایی(ارزیابی عملکرد ،نیروي انسانی ،فنی) ،اختیار(قانونی ،رویهاي،
سازمانی) و پذیرش(سیاسی ،مدیریتی ،انگیزشی) به عنوان موانع استقرار بودجهریزي عملیاتی بر اساس مدل شه
تشخیص داده نشدند .یافته هاي این تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی بابل توانایی ،اختیار و پذیرش الزم براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را دارد.
واژههاي کلیدي :بودجهریزي عملیاتی ،توانایی ،اختیار ،پذیرش ،دانشگاه علوم پزشکی بابل.

 - 1استادیار حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس (مسئول مکاتبات)

Pourali@Iauc.Ac.Ir

 - 4کارشناس ارشد مدیریت دولتی -مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

Kakvan.s@gmail.com
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رسیدهایم؟ یعنی نتایج حاصله تا چه حدي با نتایج

 -1مقدمه
بودجهریزي عملیاتی نوعی سیستم برنامهریزي،

مورد انتظار مطابقت دارد .این نتایج تا چه حدي به

بودجهریزي و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه

تحقق برنامههاي دولت کمک کرده است و رفاه

شده و نتایج مورد انتظار تأکید میورزد .در چارچوب

عمومی را افزایش داده است(پناهی.)1032 ،

بودجهریزي عملیاتی ،بخشهاي مختلف اداري بر

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم ،تحقیقات و

اساس استانداردهاي مشخصی تحت عنوان شاخص

فناوري و برنامه چهارم ،لزوم تغییرات اساسی در نظام

هاي عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین

مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین

بهترین شیوه نیل به نتایج ،از اختیار عمل بیشتري

بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است.

برخوردارند .از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه

(ماده  10قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت

اي مشارکت سیاستگذاران ،مدیران و حتی شهروندان

علوم ،تحقیقات و فناوري و ماده  49برنامه چهارم

در قالب برنامههاي راهبردي ،اولویتهاي هزینهاي و

توسعه) در برنامه چهارم ،دانشگاه ها نه تنها وظیفه

ارزیابی عملکرد ،صورت میگیرد .شناسایی ارتباط

دارند سیستم بودجهبندي خود را از برنامهاي به

میان برنامهریزي راهبردي و تخصیص منابع ،با توجه به

عملیاتی تغییر دهند ،بلکه در اجراي (بندالف) ماده 49

افقهاي بلندمدت ،از اهداف دیگر بودجهریزي

قانون برنامه چهارم ،ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به

عملیاتی تلقی میشود.

منظور دستیابی به بهاي تمام شده فعالیت هاي آموزشی

اندیشهاي که در وراي بودجهریزي عملیاتی قرار

و تحقیقی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور

دارد این است که اگر سیاستگذاران  ،تصمیمات مالی

دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی

را به گونهاي عینی و بر مبناي کارایی و اثربخشی

هستند .بدین ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی

استوار سازند ،آنگاه هم آنها و هم مردم میتوانند

تغییر در نظام بودجهریزي دانشگاهها و بازنگري و

درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند.

تحول اساسی در سیستم بودجهبندي موجود ،بیش از

در واقع بودجهریزي عملیاتی ،با مرتبط ساختن

پیش ضروري میباشد(ساکتی و سعیدي.)1031 ،

تصمیمات بودجهاي و عملکرد دولت ،پاسخگویی

از ارکان توسعه پایدار ،سالمت ملی و آموزش

دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت میکند

عالی و تحقیقات است و انجام قسمت بزرگی از این

.با مرتبط ساختن برنامههاي بودجهبندي شده،

مأموریت بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش

عملکرد پاسخگویی دولت در برابر مردم و قانونگذار

پزشکی و دانشگاههاي علوم پزشکی نهاده شده است.

افزایش مییابد .به طور کلی فرایند بودجهریزي

ازجمله رسالتهاي مهم وزارت بهداشت و درمان

عملیاتی قبل از تخصیص منابع از مدیران میخواهد به

آموزش پزشکی در راستاي توسعه پایدار ،تأمین

سؤاالت زیر پاسخ دهند :جایگاه کنونی ما کجاست؟

بهداشت و درمان مردم و تولید سالمت است که ساالنه

میخواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف

براي تحقق آن منابع مالی زیادي مورد نیاز است .هدف

برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟ پس از

نهایی بودجهریزي عملیاتی درنظام سالمت کشور،

تخصیص منابع باید به این سؤاالت پاسخ داد که تا

ارتقاء سالمت مردم ،برقراري و پیشبرد عدالت

چه حدي از منابع و امکانات تخصیصی استفاده مفید

بهداشتی در میان آنان است(ویانچی.)1031،

به عمل آمده است؟ تا چه حدي به اهداف مورد نظر
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براي دستیابی به اهداف پیشبینی شده در برنامه
چهارم و پنجم توسعه و براي استفاده موفق از بودجه
ریزي عملیاتی ،نیازمند شناسایی دقیق و درك عمیقی

به کاال و خدماتی که وسایل اجراي فعالیتها هستند،
خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام شود،
1

مورد توجه قرار میگیرد»(دایموند .)4004 ،

از الزامات بودجهریزي عملیاتی میباشیم .با توجه به

بودجه عملیاتی شبیه یک قرارداد پیمانکاري است.

ناکارایی بودجهریزي فعلی در سطح کشور و به تبع آن

یک پیمانکار ابتدا شرح عملیات و خدمات خود را

در گستره دانشگاههاي علوم پزشکی ،ضرورت تغییر

ارائه میدهد و بر اساس صورت وضعیت و شرح

روش بودجهبندي مورد توجه دولتمردان قرار گرفته

هزینهها و نتایج کار خود مبلغ قرارداد را دریافت می-

است و در این خصوص اقداماتی صورت پذیرفته،

کند ،یعنی در قبال عملیات انجام شده به پیمانکار

ولی متأسفانه نتایج دلخواه حاصل نگردیده است .از

وجه پرداخت میشود .در بودجهریزي عملیاتی رابطه

آنجایی که بحث اجراي بودجهریزي عملیاتی همزمان

دولت با دستگاههاي اجرایی شبیه به رابطه کارفرما با

با سایر سازمانها در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

پیمانکار است .اعتبارات در قبال عملیات و نتایج کار

انجام گرفته ولی پس از گذشت چند سال هنوز فاصله

مورد انتظار به دستگاههاي اجرایی تخصیص مییابد.

زیادي تا اجراي عملی نظام بودجهریزي در دانشگاه

دستگاه اجرایی در قبال در یافت بودجه پاسخگو

هاي علوم پزشکی کشور وجود دارد .شاید یکی از

خواهد بود .بنابراین اعتبارات نه بر مبناي بزرگی و

دالیل موفق نبودن این روند ،توجه نکردن به الزامات و

کوچکی دستگاه اجرایی بلکه بر حسب بهاي تمام

به تبع آن موانعی است که بدون آماده سازي

شده حجم عملیات مورد انتظار تخصیص می-

زیرساختها ،فی البداهه به سراغ اجراي آن رفته و

یابد(اسچیک1110 ،4؛ و سازمان همکاري اقتصادي و

سرعت در کار را ،اولویت اول قرار دادهایم(حضوري و

توسعه.)1111 ،0

همکاران .)1031 ،هدف این تحقیق شناسایی امکان

این بودجهریزي طراحی شده است تا کارایی

اجراي نظام بودجهریزي در دانشگاه علوم پزشکی و

بلندمدت فعالیتهاي دولت را بهبود دهد .در این

خدمات بهداشتی درمانی بابل میباشد .از این رو

روش بودجهریزي مبتنی بر همبستگی بین آنچه که

مسأله اصلی تحقیق شناسایی عوامل تأثیرگذار و امکان

دولت انجام میدهد و پولی که خرج میکند .به

پیادهسازي بودجهریزي عملیاتی در این دانشگاه می-

مدیران امکان میدهد تا حجم کار و هزینه هرواحد

باشد.

محصول را اندازهگیري کنند .بودجه از حاصل ضرب
هزینه هر واحد خروجی در تعداد محصوالت و

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

خدمات مورد نیاز در سال آینده به دست میآید.

 -1-2مبانی نظري پژوهش

تأکید روي گستردگی و بزرگی بودجه و اندازه دولت

بودجهریزي عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات

نیست بلکه به اندازهگیري حجم کار دستگاه اجرایی

عبارت است از «بودجهاي که بر اساس وظایف،

توجه میشود .تأکید روي کاري است که باید انجام

عملیات و پروژههایی که سازمان هاي دولتی تصدي

شود نه فواید و اهداف آن کار ،بودجهریزي عملیاتی

اجراي آن را به عهده دارند ،تنظیم میشود .در تنظیم

فرایند بودجهاي دولت گستر نیست بلکه تأکید روي

بودجه عملیاتی ،به جاي توجه به کاال و خدماتی که

انسجام اطالعات فعالیتها و بودجهریزي است(بانک

سازمان خریداري میکند و یا به عبارتی به جاي توجه

2

جهانی واشنگتن .)1113 ،
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ه) زمینهسازي براي کنترل اثربخشی،

هدف اصلی نظام بودجهبندي ،پاسخگویی و
ارزیابی عملکرد شرکتها است .این هدف در نظام

و) افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج،

بودجهریزي عملیاتی در قالب سه معیار کارایی،

ز) بهبود نحوه تخصیص منابع،

اثربخشی و صرفه اقتصادي نمایان میشود تا بدین

ح) فراهم آوردن اطالعات مربوط به هزینههاي
واحد قابل مقایسه.

ترتیب ،دستگاههاي دولتی را در جهت تحقق اهداف
خود یاري رساند .لذا مزایاي بودجهریزي عملیاتی را

امروزه به دلیل پیچیدگیهاي فزاینده محیطی،

میتوان به شرح ذیل برشمرد(قدیمپور و طریقی،

وجود متغیرهاي بیشمار و مؤثر در فرایند تصمیم-

:)1033

گیري مدیران و از طرفی تقاضاي روزافزون نسبت به

الف) شفافسازي فرایند بودجهریزي،

ارائه خدمات با کیفیت باالتر ،فشار براي پاسخگویی

ب) افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد از طریق

و شفافیت عملکرد ،نیاز به کاهش هزینههاي جاري و

تمرکز منافع در جهت ضروريترین و مهم-

موضوع افزایش بهرهوري واثربخشی مدیریت ،کانون

ترین نتایج،

توجه مدیران را به سوي بودجهریزي عملیاتی

ج) اصالح و بهبود تصمیمگیري در مورد

معطوف داشته است که اجراي این بودجهریزي داراي

مؤثرترین راه برا استفاده از منابع محدود،

ویژگیهاي برجستهاي خواهد بود که به شکل زیر
ارائه میگردد.

د) بهبود عملکرد از طریق پیوند بودجه و عملکرد
برنامه،

ارقام منظور در بودجه
مستند به تحلیل تفصیلی
مستلزم استفاده از

عملیات و قیمت تمام شده
آنهاست.

حسابداری تعهدی
مبتنی بر جریان منابع

بر پاسخگویی مالی

اقتصادی است.

و عملیاتی تأکید دارد.

منابع مورد نیاز بر اساس
میزان خدمات و کارایی

نظام جامع حسابرسی

و اثربخشی تخصیص

شامل مالی و رعایت

داده میشود.

ويژگيهاي

عملیاتی.

بودجهريزي عملياتي

مستلزم استفاده از
مقیاسهای اندازهگیری
منابع را از طریق فعالیت

است.

به محصول و نتایج پیوند
میدهد.
بر اندازهگیری عملکرد
تأکید دارد.

مأموریت سازمانی و
هدف از ارائه خدمت
تعیین میشود.

ویژگیهاي بودجهریزي عملیاتی(باباجانی.)1831 ،
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توجهات اخیر به اجراي بودجهریزي عملیاتی،

عملیاتی ،عقایدي را در مورد عوامل تأثیرگذار بر

عقایدي را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجراي موفق

اجراي موفق این نظام ایجاد کرده است که این

این نظام ایجاد کرده است .یک چنین مجموعهاي از

مجموعه از عقاید ،ارائه «شه» در مدل نهادي بخش

عقاید در مدل نهادي بخش دولتی «شه»( )4002ارائه

دولتی تحت عنوان شده است .این مدل ،بر سه عامل

گردیده است .این مدل بر سه عامل اثرگذار با اتخاذ

اثرگذار برانجام اصالحات یعنی توانایی ،اختیار و

اصالحات تأکید میکند که عبارتند از :توانایی ،اختیار
و پذیرش.

1

پذیرش تأکید میکند(آندریوس .)4002 ،
اختیار قانونی :فرایندهاي رسمی بودجهریزي اغلب

یکی از حدسهاي رایج در مورد اجراي ناموفق

داراي پشتوانه قانونی محکمی است و اصالحات

بودجهریزي عملیاتی ،ظرفیت پایین یا توانایی پایین

جدید در صورت تعارض با این قوانین نمیتواند اجرا

سازمانی است .موردکاويها و گزارشها در مورد پیاده

شود(فولتین.)1111 ،

سازي بودجهریزي عملیاتی نشان میدهد که سه بعد از

اختیار رویهاي :سنجش عملکرد و استفاده بالقوه از

توانایی سازمانی شامل توانایی ارزیابی عملکرد،

اطالعات عملکرد اغلب در فرایندهاي بودجه موجود،

توانایی نیروي انسانی و توانایی فنی براي پیاده سازي

مورد غفلت واقع میشود .مشخصه فرایندهاي موجود،

کامل بودجهریزي عملیاتی اساسی است(کتل1114 ،1؛

رویهاي رسمی است که به عنوان یک قاعده ،رفتار

و فولتین .)1111 ،1توانایی ارزیابی عملکرد بر همه

بودجهریزي را ملزم میکند .اجراي موفقیتآمیز

مراحل اجراي بودجهریزي عملیاتی تأثیر گذار است و

اصالحات نیازمند سازگاري مدل اصالحات با این

براي اجراي معنادار بودجهریزي عملیاتی ،اطالعات

قوانین و رویهها است(زاویر.)1113 ،10

حاصل از ارزیابی عملکرد باید صحیح و قابل اطمینان

اختیار سازمانی :خطوط اختیار سازمانی بر اجراي

بوده و در مدیریت و تصمیمگیري ،تخصیص منابع و

بودجهریزي عملیاتی اثرگذار است ،به ویژه هنگامی که

طراحی طرح هاي تشویقی مورد استفاده قرار گیرد.

قصد استفاده از اطالعات عملکرد وجود دارد .اگر

افزون بر این ،توانمندي نیروي انسانی در اجراي

اختیارهاي الزم واگذار شود و به مدیران اجازه داده

بودجهریزي عملیاتی نقش مهمی دارد .توانمندي مورد

شود که تصمیمهایی در مورد استخدام ،بودجهریزي،

نیاز متفاوت بوده و به تمام مراحل اجراي بودجه

گزارشگري و قدرت تصمیمگیري داشته باشند،

ریزي مرتبط است .نیروي انسانی مورد نیاز باید داراي

بودجه عملیاتی به صورت اثربخشتر اجرا می

مهارتهاي ویژه در سنجش عملکرد ،حفظ و مدیریت

شود(کتل.)1114 ،

بانکهاي اطالعاتی و توانایی استفاده از اطالعات

پذیرش سیاسی :پذیرش مقامات سیاسی در

عملکرد در تدوین هدفهاي عملکردي باشد(فولتین،

حمایت و تأمین منابع مالی براي اجراي بودجه

 .)1111ملزومات فنی خاصی باید در راستاي جمع

عملیاتی ،بسیار حیاتی است و پذیرش اطالعات

آوري اطالعات عملکرد و ایجاد بانک اطالعاتی بکار

عملکردي به وسیله مقامهاي سیاسی و مد نظر قرار

گرفته شود که به وسیله آن اطالعات عملکرد به

دادن این اطالعات در تصمیمگیريها نقش مهمی در

صورت آنی ،به شکلهاي مناسب و براي طیف
3

متنوعی از کاربران تهیه شود(ملکرز 7و ویلوباي ،

اجراي موفقیت آمیز بودجهریزي عملیاتی دارد
(آندریوس.)4002 ،

 .)1113گرایش هاي اخیر به اجراي بودجهریزي
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پذیرش مدیریتی :پذیرش بودجهریزي عملیاتی از

یافتهاند که بودجهریزي عملیاتی بر عملکرد شعب

جانب مدیران به ویژه در ارتباط با استفاده از اطالعات

بانک کشاورزي شهر تهران و تمامی ابعاد آن(عملکرد

عملکرد در تصمیمگیري مدیریتی و ایجاد طرحهاي

مالی ،عملکرد مشتریان ،عملکرد فرآیندهاي داخلی و

انگیزشی ،به عنوان یک عامل اساسی در فرایند بودجه

عملکرد رشد و یادگیري) تأثیر مثبت و معنادار دارد.

ریزي عملیاتی محسوب میشود .چرا که یک چالش

فروغی و همکاران( )1011با هدف امکان سنجی

اساسی در بودجهریزي عملیاتی متقاعد کردن مدیران

اجراي روش هزینه یابی بر

مبناي فعالیت در

برنامه در مورد ارزش طرحهاي راهبردي و سنجش

بودجهبندي عملیاتی دستگاههاي دولتی(مطالعه

عملکرد است(دیوان محاسبات ایاالت متحده

موردي :دستگاه هاي دولتی استان اصفهان) به این

آمریکا.)2 :1111 ،11

نتیجه دست یافتهاند که در  10دستگاه دولتی استان

پذیرش انگیزشی :فرایند بودجه ریزي سرشار از

اصفهان به غیر از توانمندي در ارزیابی عملکرد ،سایر

مشوقها است ،مقامهاي سیاسی مانند مدیران ،انگیزه

شرایط الزم براي اجراي روش هزینهیابی بر مبناي

هایی براي استفاده از انواع ویژهاي از اطالعات و

فعالیت در بودجهبندي عملیاتی از جمله توانمندي

رفتارهاي معین دارند .بنابراین ،انگیزهها و مشوقها

کارکنان ،توانمندي فنی ،مشروعیت (مشروعیت

باید جزیی از بودجهریزي عملیاتی باشد ،به نحوي که

قانونی ،رویهاي و سازمانی) و مقبولیت (مقبولیت

پاداشها و تنبیههایی براي عملکرد مناسب و نا مناسب

سیاسی ،مدیریتی و همخوانی مشوقها) ،مهیا نیست و

در اجراي برنامههاي مصوب و براي موفق بودن یا

توصیه کاربردي دادهاند که هنوز عوامل مؤثر الزم براي

نبودن در اجراي بودجه عملیاتی در نظر گرفته شود.

اجراي هزینه یابی بر مبناي فعالیت در بودجهبندي

مطالعات نشان میدهد که تعامل این سه عامل،

عملیاتی فراهم نیست .این در حالی است که بدون

فضاي اصالحات که در آن بودجهریزي عملیاتی اجرا

بکارگیري روشهاي نوین هزینهیابی در بودجهبندي

میشود را تعیین میکند(آندریوس.)4002 ،

عملیاتی ،سخن گفتن از اصالحات در نظام بودجه
بندي و تغییر از بودجه برنامهاي به عملیاتی کار
مشکلی است.

 -2-2پیشینه پژوهش
مشایخی و همکاران( )1010در تحقیقی به عنوان

پورزمانی و نادري( )1011با هدف بررسی موانع

بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزي

استقرار بودجه عملیاتی در سازمان هاي مناطق آزاد

عملیاتی در دانشگاههاي دولتی ایران (مطالعه موردي

تجاري -صنعتی ایران به این نتیجه دست یافتهاند که

دانشگاه تهران) بر لزوم استقرار سیستم بودجهبندي

نا توانایی در ارزیابی عملکرد ،نا توانایی نیروي انسانی،

عملیاتی و بکارگیري سیستم بودجهریزي بر مبناي

نداشتن اختیار قانونی و نبود اختیار رویهاي و همچنین

فعالیت (به عنوان جزئی از سیستم بودجهریزي

نداشتن انگیزههاي پذیرش به عنوان موانع استقرار

عملیاتی) با توجه به بکارگیري سیستمهاي بهایابی بر

بودجه عملیاتی بر اساس مدل شه شناسایی شدند .با

مبناي فعالیت در دانشگاه تهران تأکید کردند.

این وجود ،عواملی مانند توانایی فنی ،اختیار سازمانی،

مهدي زینالی و همکاران( )1010با عنوان بررسی

پذیرش سیاسی و پذیرش مدیریتی به عنوان مانع

تأثیر سیستم بودجهریزي عملیاتی بر عملکرد بانک

تشخیص داده نشدند و این تحقیق نشان دهنده این

کشاورزي با استفاده از مدل  BSCبه این نتیجه دست

واقعیت است که در حال حاضر ،سازمان مناطق آزاد
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تجاري -صنعتی توانایی ،اختیار و پذیرش الزم براي

ریزي عملیاتی مؤثر میدانند که از بین آنها عوامل

اجراي بودجه ریزي عملیاتی را ندارد.

رفتاري نقش مهمتري ایفا میکند که از میان عوامل

دانش فرد و شیراوند( )1011با هدف بررسی

رفتاري“ ،عدم آشنایی مدیران با منافع حاصل از

موانع استقرار بودجهریزي عملیاتی در حوزه درمان

اجراي موفقیتآمیز بودجهریزي عملیاتی” و “عدم

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دادههاي

آموزشهاي کافی براي مدیران و کارشناسان در

مورد نیاز را از طریق پرسشنامه براي شناسایی موانع در

ارتباط با پیادهسازي بودجهبندي عملیاتی” و از میان

شش محور نیروي انسانی ،سیستم مدیریت مالی،

عوامل ساختاري “فقدان انگیزههاي تشویقی براي

سیستم اطالعات مالی ،ساختار سازمانی ،سیستم

مدیران در جهت استقرار بودجهریزي عملیاتی” و از

ارزیابی عملکرد و الزامات قانونی در سال  1031جمع
آوري کردهاند ،به این نتیجه دست یافتهاند که در
شاخص سیستم اطالعات مالی ،عدم به کارگیري
سیستم حسابداري تعهدي( )0/1212و در شاخص
سیستم ارزیابی عملکرد ،ضعیف بودن شاخصهاي
کمی و مناسب براي برآورد عملکرد برنامهها()0/1224
به عنوان باالترین موانع تعیین شدند .در ساختار
سازمانی ،واگذاري اختیارات و مسئولیت به مدیران و
کارشناسان( )0/1227از اولویت بیشتري برخوردار
بودند .ضعف سیستم کنترل دقیق هزینهها()0/1221
بیشترین رتبه را در سیستم مدیریت مالی به خود
اختصاص داد .مقاومت و ایستادگی کارکنان()0/1221
باالترین رتبه در شاخص نیروي انسانی و ضعف
مقررات و دستورالعمل هاي داخلی براي پیاده سازي
بودجه ریزي( )0/1212باالترین رتبه را در الزامات
قانونی به خود اختصاص داد و توصیه کاربردي داده-
اند که شاخصهاي سیستم اطالعات مالی ،سیستم
ارزیابی عملکرد ،سیستم مدیریت مالی ،ساختار
سازمانی ،نیروي انسانی و الزامات قانونی با عدم
استقرار بودجهریزي عملیاتی همبستگی وجود دارد.

باباجانی و رسولی( )1010با هدف شناسایی موانع
و مشکالت موجود در استقرار نظام بودجهریزي
عملیاتی در دستگاههاي اجرایی کشور به این نتیجه
دست یافتهاند که سه دسته از عوامل رفتاري،
ساختاري و محیطی را در عدم استقرار نظام بودجه-

میان عوامل محیطی “عدم آگاهی افراد و سازمانهاي
مرتبط با دستگاههاي اجرایی از فرایند بودجهریزي
عملیاتی” مهمترین عامل بازدارنده براي استقرار
بودجهریزي عملیاتی شناسایی گردید و توصیه
کاربردي دادهاند که کارشناسان مذکور بر این عقیده
هستند که نظام بودجهریزي عملیاتی در عمل توقیق
چندانی نداشته است.
طاهرپور کالنتري و دیگران( )1010با هدف
شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی
در سازمانهاى دولتی به این نتیجه دست یافتهاند که
عوامل مؤثر بر عدم استقرار قانون بودجه عملیاتی به
ترتیب اولویت در دستگاههاى دولتی عبارتند از)1 :
توجه به فرهنگ و رهبرى؛  )4تعهد به اجرا؛  )0شرایط
گروه هدف؛  )2توجه به دانش و ساختار؛  )1شرایط
تدوین قانون؛  )1توجه به گرایش مجریان و جو
سازمان؛  )7توجه به سادگى اجراى قانون و فناورى.

امیري و همکاران( )1031با هدف بررسی چالش
ها ،موانع و ساز وکارهاي نظام هاي بودجهریزي در
آموزش عالی :مطالعهي موردي :دانشگاه تهران به این
نتایج دست یافتهاند که «بیشتر وقت مسئوالن دانشگاه
و دانشکدهها صرف چانه زنی ،در زمان تخصیص
اعتبار و اخذاعتبارات دریافتی است ،چانهزنی براي
دریافت اعتبار کارشناسان بودجه را به فعالیتهاي
سیاسی سوق میدهد» که چالش رفتاري به شمار می-
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آید «عدم شفافیت و تضاد در قوانین بودجه کشور از

برخی از آنها عبارتند از قانونمداري و الزام آور بودن و

جهت اصطالحات ،عبارات و تعدد قوانین مربوط» مهم

محدودیتهاي نظام متمرکز مالی و بودجهبندي دولتی
میدهد،

ترین مشکل معنایی در نظام بودجهریزي دانشگاه

که مجال اندکی براي رویکردهاي علمی

است ،دیگر آن که «رعایت نکردن فصل کاري در ابالغ

آماده نبودن مدیریتهاي دانشگاهی ،دشواري تعریف

تخصیص بودجههاي عمرانی» مهمترین مشکل محیطی

شاخصهاي عملکردي آموزشی ،تحقیقی و خدماتی،

آن است ،که نظام بودجهریزي دانشگاه با آن مواجه

فقدان یا جامع نبودن پایگاههاي اطالعات درون

است .مهمترین مشکل نیز عدم تخصیص کامل بودجه

دانشگاهی ،پیچیدگی سنجش پذیر کردن کیفیات

است و توصیه کاربردي داده است که راهکارهاي

آموزشی و تحقیقی و خدماتی و تعقیب نکردن و عدم

عملیاتی که براي بهبود نظام بودجهریزي دانشگاه

استقرار برنامههاي استراتژیک دانشگاهی .دو گروه

تهران ارایه شده است میتواند در تنظیم و اصالح آیین

راهکار نظري و عملیاتی براي رویارویی با چالشهاي

نامههاي مالی و معامالتی دانشگاهها و همچنین در

باال پیشنهاد شدهاند که توجه به راهکارهاي نظري و

فرآیند تهیه و تنظیم ،تصویب ،اجرا و کنترل و نظارت

کار بست و پیادهسازي راهکارهاي عملیاتی و اجرایی

بودجه دانشگاهها مورد استفاده سیاستگذاران و مجریان

پیشنهادي زمینه استقرار بودجه ریزي عملیاتی در

قرار گیرد.

آموزش عالی کشور را فراهم میسازد.

حضوري و همکاران( )1031با هدف شناسایی

ضیائی و همکاران( )1037با هدف شناسایی موانع

الزامات استقرار بودجهریزي عملیاتی در دانشگاههاي

استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران به این نتیجه

علوم پزشکی کشور به این نتیجه دست یافتهاند که

دست یافتهاند که عوامل مؤثر بر عدم استقرار قانون

عوامل محیطی ،سازمانی و فردي ،از الزامات بودجه

بودجه عملیاتی عبارتند از :توانایی ارزیابی عملکرد،

بندي عملیاتی بوده و عدم رعایت آنها در سازمان،

توانایی فنی ،توانایی نیروي انسانی ،اختیار سازمانی،

مانعی براي استقرار بودجهریزي عملیاتی خواهد بود.

اختیار قانونی ،اختیار رویهاي ،پذیرش سیاسی ،پذیرش

از جمله مهمترین الزامات میتوان به استقرار

مدیریتی و پذیرش انگیزشی در این تحقیق وضع

حسابداري تعهدي ،داشتن نیروي انسانی کارآمد و

موجود این عوامل در دانشگاه تهران با نظرسنجی از

متخصص و توانمندسازي و آموزش مداوم کارکنان

مدیران دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و عواملی که

اشاره نمود .لذا توصیه شده است هرگونه تالشی براي

وضعیت مناسبی نداشتند به عنوان مانع اجراي بودجه

استفاده موفق از بودجهریزي عملیاتی ،باید بر اساس

عملیاتی در دانشگاه تهران شناسایی گردیدند.

درك عمیقی از الزامات چنین بودجهریزي باشد و
نسبت به پیادهسازي آنها اقدام الزم صورت گیرد.

طالبنیا و محمودي ( )1031با هدف بررسی
مشکالت پیادهسازي بودجهریزي عملیاتی در سازمان-

ساکتی و سعیدي( )1033با هدف بررسی چالش

هاي دولتی و ارائه راهکارهاي الزم جهت کاهش

ها و راهکارهاي بکارگیري شاخصهاي عملکردي در

موانع به این نتیجه دست یافتهاند که در پیادهسازي

بودجه ریزي عملیاتی در دانشگاههاي دولتی ایران به

بودجهبندي عملیاتی به ترتیب شاخصهاي عوامل

این نتیجه دست یافتهاند که طراحی ،استقرار و نهادینه

فنی و فرایندي ،عوامل انسانی ،عوامل محیطی با

سازي نظام بودجهریزي عملیاتی در دانشگاههاي

عوامل مدیریتی مرتبط میباشند .لذا پیشنهاد گردیده

دولتی کشور با چالشهاي گوناگونی روبرو است که

است در اجراي پیادهسازي بودجهبندي عملیاتی این
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موانع شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام
نمود.

بودجه بوده که همه این تغیرات از طریق قانون بودجه
دولتی به شماره  01در سال  4004صورت گرفته

14

فرو و همکاران ( )4010با عنوان انطباق انعطاف

است ،انجام گردید که هدف اصلی از این پژوهش

پذیري بودجه با کنترل بودجهاي آنها نقش بودجه-

تعیین و توصیف و تحلیل فعالیتهاي بودجهبندي و

بندي در شرایط عدم اطمینان و انعطاف پذیري

شرایط گزارشدهی در واحدهاي دولتی بحرین بوده

مدیریت با شرایط مذکور را انجام دادند که در این

که نتایج این تحقیق نشان داد ،بودجهبندي مهمترین

تحقیق آنها به تنش بین نیاز براي رفع اهداف مالی

مؤلفه سیستم حسابداري در دولت است که بر مبناي

خاص و نیاز براي انعطاف پذیري مدیریت که با

حسابداري نقدي تعدیل شده میباشد .در تدوین

افزایش ناپایداري بازار و رشد سریع و تغییرات

بودجه از روش بر خط استفاده شده است و پاسخ

تکنولوژي ایجاد میشود پرداختند که نتایج نشان داد

دهندگان پرسشنامه از روش

بودجهبندي موجود

روش بودجهبندي یکپارچه براي تشریح راههایی که

ناراضی بوده و با وجود این قانون بودجه دولتی بیان

در آن یک سازمان در صدد انطباق با اهداف متناقض

میکند که مراحل الزم براي اجراي بودجهبندي بر

مواجه است بکارگرفته میشود .در بودجهبندي

مبناي عملکرد در کنار بودجه بر خط انجام شده است

یکپارچه کاربردهاي مختلف بودجهبندي با کنترلهاي

و عالوه بر این در بازبینی بودجه ،بودجههاي

مدیریتی دیگر مدیران را به استفاده از صالحدید خود

اضطراري مورد استفاده قرار گرفتهاند.

در موضوعات عملیاتی تشویق مینمایند و در نتیجه

اسچیک ( )4007با هدف بررسی بودجهبندي

آن مدیران قادر به اولویتبندي و بازبینی برنامهها به

اجرا و بودجهبندي تعهدي :قواعد تصمیمگیري یا

منظور تحقق اهداف سازمانی میباشند.

ابزار تحلیلی؟ به این نتیجه دست یافتهاند که پیاده

کینگ و همکاران )4010(10با هدف بررسی شیوه-

سازي بودجهریزي بر مبناي عملکرد و تبدیل آن به

هاي بودجه ریزي و عملکرد در کسب و کارهاي

یک قاعده تصمیمگیري ،مستلزم حداقل توانمنديهاي

درمانی کوچک به این نتیجه دست یافتهاند که بودجه-

زیر خواهد بود :دولت نیاز به اطالعات و تخصص

ریزي مدون مرتبط با اندازه و ساختار است و براي آن

دارد تا فعالیت ها و ستاندهها را به واحدهاي استاندارد

که مؤسسات تجاري بتوانند از این بودجهریزي مدون

تجزیه نماید؛ سپس باید هزینهها را به این واحدها

استفاده کرده و آن را گسترش دهند می بایست ارتباط

اختصاص دهد و ظرفیت اندازهگیري نتایجی را که هر

آن را با ساختار ،استراتژي و عدم اطمینان محیطی

واحد ایجاد نموده است ،به دست آورد.

درك شده در نظر بگیرند .بهسازي بیشتر آزمون هاي

جوردن و هاکبارت )4001(11در تحقیقی تحت

"تناسب" ،بین عوامل احتمالی (اقتضایی) کسب و کار

عنوان مزیت استفاده از بودجه عملیاتی در سازمان-

و میزان استفاده از بودجه عملیاتی است.

هاي دولتی در خصوص میزان اهمیت پاسخگویی و

سایل رامدحان )4001(12با هدف بودجهبندي و

همچنین تحقق مناسب آن با اجراي سیستم بودجه-

اقدامات گزارشدهی در دستگاههاي دولتی کشور

بندي بر مبناي عملکرد صورت گرفت که این تحقیق

بحرین که بیانگر ایجاد تغییرات مدیریتی مهم و

بر نتایج مهم زیر تأکید داشت:

اصالحات عمدهاي با هدف بهبود بازدهی و کارایی،
شفافیت ،عملکرد و پاسخگویی و مدیریت صحیح



هدف دولت از استقرار سیستم بودجهبندي
بر مبناي عملکرد چیست؟
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بینشها در مورد راهبرد و رویکردهاي

عملکرد باعث فراهم شدن پاسخگویی نسبت به

مربوط به اجراي سیستم بودجهبندي بر مبناي

قانونگذار میشود.
آندریوس( )4002در تحقیقی تحت عنوان اختیار،

عملکرد به چه صورت است؟
نتایج تحقیق نشان داد که پاسخدهندگان،

پذیرش ،توانایی و اصالحات بودجهریزي عملیاتی بیان

هدفهاي دولت از اجراي سیستم بودجهبندي بر

کرد که بودجه بندي عملیاتی یک اقدام اصالحی

مبناي عملکرد را به این صورت بیان کردهاند :بیشترین

برجسته در جهان است .شواهد تحقیق وي نشان داد

نمره به بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامهاي  31/1و

که از این اصالحات در شیوه اي محدود استفاده می

کمترین نمره به تغییرات در سیاستهاي ایالتی 01/4

شود و اختیار ،پذیرش وتوانایی عوامل تعیین کننده

داده شده است .سپس پژوهشگران به بررسی موفقیت

یک فضاي اصالح شده براي بودجهبندي عملیاتی

دستیابی به هدفهاي سیستم بودجهبندي بر مبناي

است.

عملکرد پرداختند و نمرههاي موفقیت براي هر کدام

مک گیل )4001(11با هدف بررسی بودجه

از هدفها به صورت میانگین محاسبه شد .موفقیت

عملیاتی به این نتیجه دست یافته است که مفهوم

به صورت رتبههاي خیلی موفق ،موفق ،متوسط و نا

فرایندهاي توسعه سازمانی و توسعه سازمانی در

موفق مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از

مرحله تشخیصی تحلیل سازمانی در اصالح خدمات

آنها به صورت  2 ،0 ،4 ،1بود .در این حالت هم

دولتی و توسعه سازمانی در اصالح خدمات دولتی در

میزان دستیابی به موفقیت در هدف بهبود پاسخگویی

ارتباط با تجزیه و تحلیل وظایف مبتنی بر مشتري

برنامهاي باالترین نمره را داشت و کمترین نمره به

است که منجر به اصالح ساختار و فرآیند ها شده

تغییر در تخصیص بودجه مربوط میشد .در ادامه

است ،تحت شرایط عمومی بودجه ریزي عملیاتی

پژوهشگران به بررسی موفقیت نسبی بودجهبندي بر

پرداخته است.

مبناي عملکرد در ارتباط میان وظایف و برنامهها

جوردن و هاکبارت()1111

با هدف بررسی

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فعالیتهاي

اهداف و موفقیت بودجهریزي عملیاتی به این نتیجه

مربوط به آموزش داراي بیشترین رتبه هستند.

دست یافتهاند که مسئولیت پاسخگویی برنامهاي به

همچنین در بررسیهاي مربوط به بودجهبندي بر

جاي هدف تخصیص بودجه بیشتر در موفقیت

مبناي عملکرد به عنوان ابزاري براي پاسخگویی ،به

استقرار سیستم بودجهریزي عملیاتی بیشتر است .این

این نتیجه رسیدند که اندازهگیري عملکرد باعث بهبود

محققان اهداف اجراي سیستم بودجه ریزي عملیاتی

مسئولیت پاسخگویی نسبت به دستگاههاي اجرایی

را شامل - 1 :بهبود پاسخگویی برنامهاي  -4افزایش

میشود 11 .مورد از پاسخدهندگان پذیرفتند که

مؤثر بودن برنامه  -0افزایش کارایی برنامه - 2

اندازهگیري عملکرد باعث فراهم شدن مسئولیت

تغییرات در تخصیص بودجه ایالتها  -1تغییرات در

پاسخگویی نسبت به شهروندان میشود 12 ،مورد از

فرایند بودجه  -1تغییرات در سیاست ایالتها - 7

پاسخدهندگان اذعان نمودند که اندازهگیري عملکرد

تغییرات در مدیریت برنامه میدانند.

باعث فراهم شدن پاسخگویی مالی و  10مورد از

ملکرز و ویالبی( )1113با هدف بررسی بودجه-

اندازهگیري

ریزي مبتنی بر عملکرد مورد نیاز به این نتیجه دست

پاسخدهندگان هم تأکید کردند که

یافتهاند که مهم ترین الزامی که در بودجه ریزي بر
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مبناي عملکرد بر آن تأکید می شود ،تعهد به توسعه

ساخته در واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی

مستمر معیارهاي عملکرد و تمایل به بازنگري در

بابل که روایی آن به تأیید خبرگان مالی و مدیریت

سیستم هاي بودجهریزي بر مبناي عملکرد با توجه به

رسید ،جمعآوري شده است .جامعه آماري این

برنامهریزي استراتژیک و فعالیتهاي به گزینی است.

تحقیق ،تعداد  00نفر میباشند که از روش سرشماري

زاویر( )1113تحقیقی با عنوان اصالحات بودجه
در مالزي در مقایسه با استرالیا انجام داد .در این

استفاده شده است.
جامعه آماري تحقیق ،شامل رئیس ،کلیه معاونین،

تحقیق ،به پرسشهایی نظیر این که چرا تغییرات کامالً

مدیران مالی ،مدیران برنامه و بودجه ،کارشناسان

مشابه در اصالحات مختلف اجتماعی ،اقتصادي و

بودجه دانشگاه  ،رؤسا و معاونین مالی دانشکدهها و

مالی در این دو کشور رخ داده است ،و چرا پیادهسازي

بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

اصالحات و شناسایی عوامل پایداري آنها و موانع آن

بهداشتی درمانی بابل که در بهار سال  1010حائز

ها با هم متفاوت است ،پاسخ داده شده است .افزون بر

مسئولیتهاي یاد شده بودهاند ،میباشد.

این ،در این تحقیق به سه موضوع اساسی زیر اشاره

همچنین ،تجزیه و تحلیل یافتهها ،با استفاده از نرم

شده است .1 :شرایط الزم براي موفقیت سیاسی و

افزار آماري  SPSS 40انجام شده است و تحلیل

اداري نیازمند اصالحات بودجه است .4 ،هم خوانی

استنباطی از طریق جدول توزیع فراوانی صورت

فرهنگ اداري با فرهنگی که بر اساس آن تغییر نظام

گرفته است.

بودجه ریزي آسانتر رخ میدهد .0،مدل اصالحات با
محدودیت مالی نمیتواند به آرامش مالی منتج شود.

 -4سؤاالت پژوهش

در نهایت ،به این نکته اشاره شده است که کشور

براساس عوامل سهگانه بنیادي عنوان شده در مدل

مالزي مدل بودجه خود را از نظام استرالیا اقتباس کرده

شه ( )1113و با توجه به متغیرهاي زیرمجموعه آنها

است و محدودیت هزینه به عنوان یک مدل مناسب در

که در خالل بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق ،مشخص

استرالیا است و این مدل اقتباس شده ،براي رسیدن به

شدهاند ،سؤاالت تحقیق در قالب  0سؤال ،به شرح زیر

آرامش مالی در شرایط موجود در کشور مالزي مناسب

ارائه شدهاند:

نیست.

سؤال( :)1آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل ،توانایی الزم براي اجراي بودجه

 -8روش شناسی پژوهش

ریزي عملیاتی را دارد؟

با توجه به این که هدف اصلی تحقیق حاضر امکان

سؤال( :)4آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

سنجی بودجه ریزي عملیاتی در دانشگاه علوم

بهداشتی درمانی بابل ،اختیار الزم براي اجراي بودجه

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل است ،این

ریزي عملیاتی را دارد؟

تحقیق از نوع تحقیقهاي کاربردي و از نوع تحقیق-

سؤال( :)0آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

هاي تحلیلی محسوب میشود .دادههاي مورد نیاز در

بهداشتی درمانی بابل ،پذیرش الزم براي اجراي بودجه

بعد نظري با مطالعه کتب و مقاالت و پایاننامههاي

ریزي عملیاتی را دارد؟

تحصیلی استخراج و در بعد میدانی براي آزمون

سؤاالت تحقیق به همراه تعداد سؤاالت متناظر با آن در

سؤاالت تحقیق ،از طریق توزیع پرسشنامه محقق

جدول شماره  1ارائه شده است.
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جدول :1سؤاالت تحقیق و سؤاالت متناظر
مــــوضــــوع

 -5یافتههاي پژوهش

شماره تعداد شماره

براي بررسی پایایی پرسشننامه تحقینق حاضنر از

سوال سوال سوال

ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده اسنت کنه نتنایج

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

حاصل از آن در جدول شماره ( )4ارائه شنده اسنت.

بهداشتی درمانی بابل ،توانایی ارزیابی

4

عملکرد دقیق کلیه فعالیتهاي انجام شده

1-4

همان طور که مالحظه میشنود آلفناي کرونبناخ کنل

براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را دارد؟

پرسشنامه  0/33مشاهده شنده اسنت .ضنریب آلفناي

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

تفکیکی متغیرهاي تواننایی و اختینار و پنذیرش بنین

بهداشتی درمانی بابل ،نیروي انسانی الزم
براي اجراي بودجه ریزي عملیاتی را

اول

0

0-1

کرونبنناخ کننل بننیش از  %70اسننت ،بنننابراین پایننایی

دارد؟

پرسشنامه تأیید میشود.

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل ،توانایی فنی الزم
براي اجراي

 %77تا  % 31است .با توجه به اینکه ضریب آلفناي

0

بودجهریزي عملیاتی را

7-1

جدول( )2ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفاي کرونباخ)

دارد؟

براي متغیرهاي تحقیق

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

ردیف

بهداشتی درمانی بابل ،اختیار قانونی الزم

1

میزان توانایی بودجهریزي عملیاتی در دانشگاه

10

براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را

1

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

4

دارد؟
بهداشتی درمانی بابل ،اختیار رویهاي الزم
براي اجراي

بودجهریزي عملیاتی را

متغیرها
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

ضرایب
0/31

میزان اختیارات بودجهریزي عملیاتی در
دوم

4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی بابل

11-14

میزان پذیرش بودجهریزي عملیاتی در دانشگاه

دارد؟
آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل ،اختیار سازمانی الزم

0

براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را

10-11

دارد؟

0

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

2

آلفاي کرونباخ کل

0/77
0/31
0/33

نتایج جدول توزیع فراوانی مربوط به عنصر
توانایی اجراي بودجهریزي عملیاتی در جدول شماره

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل ،پذیرش سیاسی

0

الزم براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را

11-13

( )0و ( )2ارائه شده است .همان طور که در جدول
شماره  2مالحظه میشود در مورد سؤال فرعی  ،1از

دارد؟

مجموع  10پاسخ سؤاالت  1و  4پاسخدهندگان 14

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

مورد به گزینه کم 04 ،مورد به گزینه متوسط11 ،

بهداشتی درمانی بابل ،پذیرش مدیریتی
الزم براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را

سوم

2

11-44

پاسخ دادهاند .قابل ذکر است که به گزینه خیلیکم

دارد؟

پاسخی داده نشده است .بنابراین با توجه به فراوانی

آیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل ،پذیرش انگیزشی
الزم براي اجراي بودجهریزي عملیاتی را
دارد؟
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مورد به گزینه زیاد و  1مورد به گزینه خیلی زیاد

0

40-41

گزینههاي طیف لیکرت در  40درصد موارد،
پاسخدهندگان گزینه کم را انتخاب نمودهاند .همچنین
 10درصد موارد گزینه متوسط را پاسخ دادهاند و در
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 13درصد موارد گزینه زیاد و  3درصد موارد هم

عملکرد مالی و بودجه دولتی در دانشگاه علوم

گزینه خیلیزیاد را انتخاب نمودند .بنابراین در 30

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل وجود دارد.

درصد موارد پاسخدهندگان حداقل گزینه متوسط را

در مورد سؤال فرعی  ،0از مجموع  10پاسخ

انتخاب نمودند که از  10درصد تفاوت فاحشی دارد.

مربوط به سؤاالت  3 ،7و  1 ،1مورد به گزینه

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در دانشگاه علوم

خیلیکم 12 ،مورد به گزینه کم 01 ،مورد به گزینه

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل شاخصها و

متوسط 43 ،مورد به گزینه زیاد و  11مورد به گزینه

معیارهاي عملکرد مناسب در رابطه با سنجش

خیلی زیاد پاسخ دادهاند .بنابراین در  1/11درصد

عملکرد مالی و بودجهاي جهت انجام و اجراي

موارد گزینه خیلیکم 11/11 ،درصد گزینه کم03/31 ،

بودجهریزي عملیاتی وجود داشته و همچنین

درصد موارد گزینه متوسط 01/11 ،درصد موارد به

اطالعات حاصل ارزیابی عملکرد مالی و بودجهاي

گزینه زیاد و تنها در  14/44درصد موارد گزینه خیلی

صحیح و قابل اطمینان میباشد.

زیاد پاسخ دادهاند .در نتیجه در  30درصد موارد

همچنین در مورد سؤال فرعی  ،4از مجموع 140

پاسخدهندگان حداقل گزینه متوسط را انتخاب نمودند

پاسخ سؤاالت  1 ،2 ،0و  ،1پاسخدهندگان در  2مورد

که تفاوت فاحشی با  10درصد دارد .با توجه به

به گزینه خیلی کم 02 ،مورد گزینه کم 11 ،مورد به

مطالب فوق میتوان بیان داشت که  77درصد موارد

گزینه متوسط 40 ،مورد به گزینه زیاد و  0مورد به

پاسخدهندگان اظهار داشتند که سیستم حسابداري

گزینه خیلی زیاد پاسخ دادهاند .بنابراین با توجه به

کارایی الزم براي اجراي بودجهریزي عملیاتی دارد،

فراوانی گزینههاي طیف لیکرت در  0/00در موارد به

همچنین در  77درصد موارد نظر پاسخدهندگان بدین

گزینه خیلی کم و در  43/0001درصد موارد به گزینه

صورت بیان شده است که نظام اطالعاتی دانشگاه

کم و در  21/17درصد موارد به گزینه متوسط و در

قابلیت تأمین اطالعات فوري و قابل استفاده از

 11/17درصد موارد به گزینه زیاد و در  4/1درصد

چگونگی عملکرد مالی و بودجهاي در دانشگاه علوم

موارد به گزینه خیلی زیاد پاسخ دادهاند.

پزشکی را دارا میباشد ،در  12درصد موارد پاسخ

بنابراین تقریباً در  11درصد موارد پاسخ دهندگان
حداقل گزینه متوسط را انتخاب نمودهاند که از 10

دهندگان اظهار داشتند که منابع مالی براي اجراي
بودجهریزي عملیاتی وجود دارد.

درصد موارد تفاوت دارد .بنابراین میتوان نتیجه

در مورد سؤال اصنلی اول ،بنا توجنه بنه جندول

گرفت که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

شماره ( ،)2از مجموع  470پاسخ سؤاالت مربوط بنه

متخصصین و کارشناسان در زمینه ایجاد حفظ و

تواننایی (شنامل ارزیننابی عملکنرد و نینروي انسننانی

نگهداري بانک اطالعاتی در دانشگاه در  70درصد

وتوانایی فنی ) پاسخ دهندگان  10مورد به گزینه کنم،

نظرات پاسخدهندگان به اندازه کافی وجود دارد.

 140مورد به گزینه متوسط 11 ،مورد به گزینه زیاد و

همچنین در  17درصد موارد کارشناسان مالی خبره در

 11مورد به گزینه خیلی زیاد پاسخ دادهاند ،قابل ذکنر

زمینه اصالح سیستمهاي حسابداري و تعیین قیمت

است که به گزینه خیلیکم  1منورد پاسنخ داده شنده

تمام شده کاال و خدمات در دانشگاه نظر مثبت دارند.

است .بنابراین باتوجه به فراواننی گزیننه هناي طینف

قابل ذکر است که در  70درصد موارد پاسخدهندگان

لیکرت در  44/44درصد موارد پاسخدهنندگان گزیننه

معتقدند که کارشناسان خبره در زمینه سنجش

کم را انتخاب نموده اند .همچنین  21/11درصد موارد
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محمدرضا پورعلی و سعیده کاکوان

گزینه متوسنط را پاسنخ دادهانند و در  41/31درصند

نمودند که از  10درصد تفاوت دارد .بنابراین میتنوان

موارد گزینه زیناد و  7/00درصند منوارد هنم گزیننه

نتیجه گرفت که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

خیلی زیاد را انتخاب نمودند .بننابراین در  71درصند

بهداشتی درمنانی بابنل تواننایی الزم جهنت انجنام و

موارد پاسخ دهندگان حداقل گزینه متوسط را انتخناب

اجراي بودجهریزي عملیاتی وجود داشته است.

جدول( )8توزیع فراوانی مربوط به سؤاالت عناصر توانایی براي اجراي بودجهریزي عملیاتی
متغیرهاي تحقیق

سؤاالت
سؤال 1

توانایی ارزیابی عملکرد
سؤال 4
سؤال0
سؤال 2
توانایی نیروي انسانی
سؤال 1
سؤال 1
سؤال 7
توانایی فنی

سؤال 3
سؤال 1

توزیع فراوانی

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بیپاسخ

فراوانی

-

1

11

3

4

-

درصد فراوانی

0

11/7

10

41/1

1/7

0

فراوانی

-

7

17

0

0

-

درصد فراوانی

-

40/0

11/7

10

10

0

فراوانی

1

7

14

3

1

1

درصد فراوانی

0/0

40/0

20

41/7

0/0

0/0

فراوانی

1

7

11

1

-

4

درصد فراوانی

0/0

40/0

10

11/7

-

1/7

فراوانی

1

3

11

1

-

-

درصد فراوانی

0/0

41/7

10/0

11/7

-

0

فراوانی

1

14

10

4

4

-

درصد فراوانی

0/0

20

20/0

1/7

1/7

0

فراوانی

-

1

10

7

0

1

درصد فراوانی

0

40

20/0

40/0

10

0/0

فراوانی

1

1

14

7

2

-

درصد فراوانی

0/0

40

20

40/0

10/0

0

فراوانی

-

4

10

12

2

-

درصد فراوانی

0

1/7

00/0

21/7

10/0

0

جدول( )4توزیع فراوانی مربوط به سؤاالت توانایی براي اجراي بودجهریزي عملیاتی
توانایی
ارزیابی عملکرد
نیروي انسانی
توانایی فنی
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توزیع فراوانی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بیپاسخ

فراوانی

-

14

04

11

1

-

درصدفراوانی

0

40

10/00

13/00

3/00

0

فراوانی

2

02

11

40

0

0

درصدفراوانی

0/00

43/00

21/17

11/7

4/1

4/1

فراوانی

1

12

01

43

11

1

درصد فراوانی

1/11

11/11

03/31

01/11

14/44

1/11
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نتایج جندول توزینع فراواننی مربنوط بنه عنصنر

همچنین در مورد سؤال فرعنی  ،1در  7منورد بنا

اختیار اجراي بودجهریزي عملیاتی در جدول شنماره

 11/11درصد پاسخ دهنندگان گزیننه کنم را انتخناب

( )1و ( )1ارائه شده است .با توجنه بنه نتنایج ارائنه

نموده اند 01 .منورد بنا  03/33درصند منوارد گزیننه

شده در جدول شماره ( )1در مورد سؤال فرعی  ،2در

متوسط و در  11مورد با  01/11درصد منوارد گزیننه

 1مورد گزینه خیلی کم 7 ،مورد با  40/0درصد گزینه

زینناد توسننط پاسننخدهننندگان انتخنناب شننده اسننت.

کم و در  1مورد بنا  00درصند گزیننه متوسنط و 14

همچنین در  14مورد با  10/00درصند منوارد گزیننه

مورد در  20درصد موارد گزینه زیاد و تنها  1درصند

خیلی زیاد انتخناب شنده اسنت .بننابراین  31درصند

موارد  0/0درصند منوارد گزیننه خیلنی زیناد توسنط

موارد پاسنخ دهنندگان حنداقل گزیننه متوسنط بنراي

پاسخ دهندگان انتخناب شنده اسنت .بننابراین در 70

سواالت  12 ،10و  11انتخناب نمودنند کنه تفناوت

درصد موارد حداقل گزینه متوسط انتخاب شده است

فاحشی با  10درصد دارد .قابل ذکر است کنه در 32

لذا قوانین الزم براي تسنهیل بودجنه رینزي عملیناتی

درصنند مننوارد پاسننخدهننندگان کننه شننامل منندیران

پیش بینی و تصویب شده اسنت کنه بننابراین اختینار

کارشناسان منالی و بودجنه دانشنگاه علنوم پزشنکی

قانونی الزم براي اجراي بودجه ریزي عملیاتی وجنود

درمانی بابل بوده اند ،معتقدند که اختیارات الزم بنراي

دارد.

اجراي بودجه ریزي عملیاتی در دانشنگاه وجنود دارد.

همان طور در مورد سؤال فرعی  ،1از مجموع 10

همچنین در  30درصد موارد پاسخدهنندگان معتقدنند

پاسخ سؤاالت  11و  14مربوط به پاسنخدهنندگان در

کننه اختیننارات الزم از اطالعننات عملکننرد مننالی و

 11مورد به گزینه کم 40 ،مورد به گزینه متوسنط11 ،

بودجه اي در دانشگاه وجود دارد .در نهاینت ،حنداقل

مورد به گزینه زیاد و  1مورد بنه گزیننه خیلنی زیناد

در  10درصد موارد حجم پاسخ دهندگان معتقدند کنه

پاسخ داده اند .بنابراین باتوجه به فراواننی گزیننههناي

آزادي عمل الزم درخصوص درخواست بودجه وجود

طیف لیکرت در  13/0درصد موارد گزینه کم و 00/0

دارد.

درصد موارد به گزینه متوسط 01/7 ،درصد به گزیننه

در مورد سؤال اصنلی دوم ،بنا توجنه بنه جندول

زیاد و  11درصد موارد گزینه خیلی زیناد را انتخناب

شماره ( ،)1از مجموع  130پاسخ سؤاالت مربوط بنه

نمودند .بننابراین منیتنوان نتیجنه گرفنت کنه در 30

اختیار شنامل (اختینار قنانونی ،روینهاي و سنازمانی)

درصد موارد حداقل گزینه متوسط را انتخاب نمودهاند

پاسخدهندگان  41مورد به گزیننه کنم 12 ،منورد بنه

که تفاوت فاحش با  10درصد دارد .لنذا در دانشنگاه

گزینه متوسط 10 ،مورد به گزینه زیاد و  44منورد بنه

علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل ،ضمانت اجراي

گزینه خیلی زیاد پاسخ داده اند قابنل ذکنر اسنت کنه

الزم و نظارت در رابطه بنا قنوانین نناظر بنر اجنراي

گزینه خیلنی کنم  0منورد پاسنخی داده شنده اسنت.

بودجه ریزي عملیاتی وجود داشنته کنه در  70درصند

بنابراین با توجه به فراوانی گزینههاي طیف لیکرت در

موارد پاسخ دهندگان معتقدند کنه همچننین قنوانین و

 10/33درصد منوارد  ،پاسنخ دهنندگان گزیننهکنم را

مقررات موجود در دانشگاه اجراي بودجنه عملیناتی

انتخاب نموده اند .همچنین  01/11درصد موارد گزینه

همخوانی دارد که در  37درصد موارد پاسخ دهندگان

متوسط را پاسنخ دادهانند و در  47/77درصند منوارد

به این مطلب نظر مثبت دارند.

گزینه زیاد و  14/44درصد منوارد هنم گزیننه خیلنی
زیاد را انتخاب نمودند .بنابراین در  17درصند منوارد
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پاسخ دهندگان حداقل گزینه متوسط را انتخاب نمودند

بهداشتی درمنانی بابنل اختینار الزم جهنت انجنام و

که از  10درصد تفاوت دارد .بنابراین میتنوان نتیجنه

اجراي بودجهریزي عملیاتی وجود داشته است.

گرفننت کننه در دانشننگاه علننوم پزشننکی و خنندمات
جدول( )5توزیع فراوانی مربوط به سؤاالت عناصر اختیار براي اجراي بودجهریزي عملیاتی
متغیرهاي تحقیق
اختیار قانونی

سؤاالت
سؤال 10
سؤال 11

اختیار رویهاي
سؤال 14
سؤال 10
اختیار سازمانی

سؤال 12
سؤال 11

توزیع فراوانی

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بیپاسخ

فراوانی

1

7

1

14

1

-

درصد فراوانی

0/0

40/0

00

20

0/0

0

فراوانی

1

7

1

10

1

-

درصد فراوانی

0/0

40/0

40

00/0

40

0

فراوانی

-

2

12

1

0

-

درصد فراوانی

-

10/0

21/7

00

10

0

فراوانی

1

0

14

1

1

2

درصد فراوانی

0/0

10

20

00

0/0

10/0

فراوانی

-

0

12

10

-

0

درصد فراوانی

-

10

21/7

00/0

-

10

فراوانی

-

1

1

12

1

1

درصد فراوانی

-

0/0

00

21/7

0/0

11/7

جدول( )6جدول توزیع فراوانی مربوط به سؤاالت اختیار دانشگاه براي اجراي بودجهریزي عملیاتی
اختیار
اختیار قانونی
رویهاي
سازمانی

توزیع فراوانی

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

بیپاسخ

فراوانی

1

7

1

14

1

-

درصدفراوانی

0/0

40/00

00

20

0/0

0

فراوانی

1

11

40

11

1

-

درصدفراوانی

0/0

13/0

01/11

41/00

11

0

فراوانی

1

7

01

11

14

14

درصد فراوانی

0/0

11/11

03/33

41/11

10/00

10/00

نتایج جندول توزینع فراواننی مربنوط بنه عنصنر

زینناد توسننط پاسننخدهننندگان انتخنناب شننده اسننت.

پذیرش اجراي بودجهریزي عملیاتی در جدول شماره

همچنین در  11مورد با  14/44درصند منوارد گزیننه

( )7و ( )3ارائه شده است .با توجه به نتایج ارائه شده

خیلی زیاد انتخاب شنده اسنت .بننابراین  12درصند

در جدول شماره ( )7در مورد سنؤال فرعنی  ،7در 1

موارد پاسنخ دهنندگان حنداقل گزیننه متوسنط بنراي

مورد با  1/11درصد پاسخدهندگان گزینه خیلی کم را

سواالت  17 ،11و  13انتخناب نمودنند کنه تفناوت

انتخاب نموده اند 01 .مورد با  20درصد موارد گزیننه

فاحشی با  10درصد ندارد .قابل ذکر است کنه در 10

کننم و در  41مننورد بننا  47/73درصنند مننوارد گزینننه

درصد موارد پاسخ گویان که شامل مدیران کارشناسان

متوسط و در  10مورد با  12/22درصد منوارد گزیننه

مننالی و بودجننه دانشننگاه علننوم پزشننکی و خنندمات
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بهداشتی درمانی بابل بنوده انند معتقدنند کنه مقامنات

همچنین در مورد سؤال فرعنی  ،1در  1منورد بنا

سیاسی بودجه عملیناتی را بنه عننوان روش مناسنب

 1/11درصد پاسخدهندگان گزینه خیلی کم را انتخاب

بنراي بودجننه ریننزي پذیرفتنهاننند  .همچنننین در 10

نمودهاند 1 .مورد با  10درصد موارد گزیننه کنم و در

درصد موارد پاسنخ دهنندگان معتقدنند کنه مقامنات

13مورد با  40درصد منوارد گزیننه متوسنط و در 22

سیاسی اطالعات حاصل از ارزیابی عملکنرد منالی و

مننورد بننا  23/31درصنند مننوارد گزینننه زینناد توسننط

بودجه اي را قابل اطمینان میدانند .در نهایت ،حداقل

پاسخ دهندگان انتخناب شنده اسنت .همچننین در 13

در  10درصد موارد حجم پاسخ دهندگان معتقدند کنه

مورد با  40درصد موارد گزینه خیلیزیاد انتخاب شده

مقامات سیاسی براي استفاده از اطالعنات حاصنل از

است .بنابراین  31درصد موارد پاسخ دهندگان حداقل

ارزیابی عملکرد مالی و بودجهاي در تصمیمگیريهاي

گزینه متوسط بنراي سنؤاالت  42 ،40و  41انتخناب

خود تمایل نشان دهند.

نمودند که تفاوت فاحشی با  10درصد دارد .قابل ذکر

در مورد سؤال فرعی  ،3در  1مورد با  2/17درصد

است که در  100درصند منوارد پاسنخ دهنندگان کنه

پاسخدهندگان گزینه خیلی کم را انتخناب نمنودهانند.

شامل مدیران کارشناسان مالی و بودجه دانشگاه علوم

 44مورد با  13/00درصد موارد گزیننه کنم و در 22

پزشکی درمانی بابل بوده اند ،معتقدند کنه طنرحهناي

مورد با  01/17درصد موارد گزیننه متوسنط و در 02

تشویقی و تنبیهی در راستاي اجراي بودجنه عملیناتی

مننورد بننا  43/00درصنند مننوارد گزینننه زینناد توسننط

را به عنوان روش مناسب براي بودجهریزي پذیرفته-

پاسخ دهندگان انتخناب شنده اسنت .همچننین در 11

اند  .همچنین در  100درصد منوارد پاسنخ دهنندگان

مورد با  14/1درصد موارد گزینه خیلی زیاد انتخناب

معتقدند که طرحهاي تشویقی و تنبیهی براي عملکرد

شده است .بنابراین  77درصد منوارد پاسنخدهنندگان

مالی و بودجهاي مناسب در برنامنهاي مصنوب پنیش

حداقل گزینه متوسط براي سؤاالت  41 ،40 ،11و 44

بینی شنده اسنت .در نهاینت ،حنداقل در  17درصند

انتخاب نمودند که تفاوت فاحشی با  10درصند دارد.

موارد حجم پاسخ دهندگان معتقدند کنه آمنوزش الزم

قابل ذکر است که در  30درصد موارد پاسخ دهندگان

در رابطه با کسب شناخت و مهنارتهناي الزم بنراي

که شامل مدیران کارشناسان مالی و بودجنه دانشنگاه

اجراي بودجهریزي عملیاتی بنراي کارشناسنان ارائنه

علوم پزشکی درمانی بابل بوده انند ،معتقدنند مندیران

شده است.

دانشگاه بودجه عملیاتی را به عننوان روشنی مناسنب

در مورد سؤال اصلی سوم ،بنا توجنه بنه جندول

براي بودجهریزي پذیرفتهاند .همچننین در  10درصند

شماره ( ،)3از مجموع  000پاسخ سؤاالت مربوط بنه

موارد پاسخ دهندگان معتقدنند کنه مندیران دانشنگاه

پذیرش (شامل پذیرش سیاسی ،مدیریتی و انگیزهاي)

بودجه عملیاتی را به عنوان روشی براي بهبود فراینند

پاسخدهندگان  17مورد به گزیننه کنم 37 ،منورد بنه

بودجه اي نه براي تنبیه و مؤاخذه در نظر منیگیرنند.

گزینه متوسط 11 ،مورد به گزینه زیاد و  22منورد بنه

در نهایت ،حداقل در  71درصد موارد حجنم پاسنخ-

گزینه خیلی زیاد پاسخ داده اند ،قابل ذکر است که بنه

دهندگان معتقدند که افراد دخینل در فراینند بودجنه-

گزیننه خیلنیکننم  11منورد پاسننخ داده شنده اسننت.

ریزي بودجه عملیاتی را به عنوان روش مناسب براي

بنابراین با توجه به فراوانی گزینههاي طیف لیکرت در

بودجهریزي پذیرفتهاند .

 44/00درصد موارد  ،پاسنخ دهنندگان گزیننه کنم را
انتخاب نمودهاند .همچننین  41درصند منوارد گزیننه
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متوسط را پاسنخ دادهانند و در  00/00درصند منوارد

که از  10درصد تفاوت دارد .بنابراین میتنوان نتیجنه

گزینه زیاد و  12/17درصد منوارد هنم گزیننه خیلنی

گرفننت کننه در دانشننگاه علننوم پزشننکی و خنندمات

زیاد را انتخاب نمودند .بنابراین در  72درصند منوارد

بهداشتی درمانی بابنل پنذیرش الزم جهنت انجنام و

پاسخدهندگان حداقل گزینه متوسط را انتخاب نمودند

اجراي بودجهریزي عملیاتی وجود داشته است.

جدول( )1جدول توزیع فراوانی مربوط به سؤاالت عناصر پییرش براي اجراي بودجهریزي عملیاتی
متغیرهاي تحقیق

سؤاالت
سؤال 11

پییرش سیاسی

سؤال 17
سؤال 13
سؤال 11
سؤال 40

پییرش مدیریتی
سؤال 41
سؤال 44
سؤال 40
پییرش انگیزشی

سؤال 42
سؤال 41

توزیع فراوانی

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی

0

1

10

1

4

درصد فراوانی

10

00

0030

40

1/7

فراوانی

1

10

3

0

1

درصد فراوانی

0/0

20/0

41/7

10

11/7

فراوانی

1

12

7

2

2

درصد فراوانی

0/0

21/7

40/0

10/0

10/0

فراوانی

1

10

11

0

1

درصد فراوانی

0/0

00/00

01/7

10

11/7

فراوانی

1

1

14

3

2

درصد فراوانی

0/0

11/7

20

41/17

10/00

فراوانی

1

4

12

3

1

درصد فراوانی

0/0

1/7

21/7

41/7

10/0

فراوانی

4

1

7

11

1

درصد فراوانی

1/7

11/7

40/0

10

0/0

فراوانی

-

-

1

17

3

درصد فراوانی

0

0

11/7

11/7

41/7

فراوانی

-

-

1

11

3

درصد فراوانی

0

0

10

10/00

41/17

فراوانی

1

1

7

11

4

درصد فراوانی

0/0

00

40/0

01/7

1/7

جدول( )3جدول توزیع فراوانی مربوط به سؤاالت پییرش دانشگاه براي اجراي بودجهریزي عملیاتی
پییرش
سیاسی
مدیریتی
انگیزهاي
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توزیع فراوانی

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

فراوانی

1

01

41

10

11

درصدفراوانی

1/11

20

47/73

12/22

14/44

فراوانی

1

44

22

02

11

درصدفراوانی

2/17

13/00

01/17

43/00

14/1

فراوانی

1

1

13

22

13

درصد فراوانی

1/1

10

40

23/33

40
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 )1تهیه سیستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري

 -6نتیجهگیري و بحث
بر اساس یافتههاي این تحقیق شرایط و عوامل

مربوط به امور مالی و بودجهریزي عملیاتی و

مقدمه استقرار بودجهریزي عملیاتی یعنی توانایی،

بومیسازي نرم افزارهاي موجود متناسب با

اختیار و پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

شرایط مربوطه و کشور.

بهداشتی درمانی بابل وجود داشته است و به عنوان

 )7پیگیريهاي قانونی در پیادهسازي بودجهبندي بر

مانع نبودهاند و زیرساختها و بسترهاي الزم از جمله

مبناي فعالیت توسط دستگاههاي نظارتی ،مسئولین

سیستم حسابداري تعهدي در دانشگاههاي علوم

و مجریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

پزشکی اجرا میشود و با توجه به اینکه در راستاي

بهداشتی درمانی بابل.

برنامه چهارم (بند الف ماده  )21دانشگاهها را ملزم به

 )3استفاده از دستورالعملهاي اجرائی ،فرمها و

اجراي بودجهریزي عملیاتی نموده است ،دانشگاه

استاندارهاي بودجهبندي عملیاتی در تهیه بودجه

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل باید در

ساالنه شرکت توسط کارشناسان مربوطه

استقرار هر چه سریعتر یک نظام بودجهریزي عملیاتی
موفق که بتواند راهگشایی براي نشان دادن مفهوم مالی

 )1تعریف دقیق نتایج و ستادهها و شاخصهاي
اندازهگیري عملکرد مورد انتظار دانشگاه.

برنامهها بر مبناي کارائی ،اثربخشی و همچنین

 )10برگزاري دورههاي آموزشی گسترده سطوح

شناساندن منابع مورد نیاز اجراي برنامهها و به دست

مختلف مدیران و کارشناسان سازمان در راستاي

آوردن معیارهاي سنجش و کنترل باشد ،تالش نماید

آشنایی با مفاهیم و توانمندسازي نیروي انسانی

که در این راستا پیشنهادهایی به شرح ذیل عنوان می-

مرتبط به بودجهبندي عملیاتی ،این آموزش باید

گردد:

همه جانبه و فراگیر ،کاربردي و مستمر باشد.

 )1استقرار سیستم هزینهیابی بر مبناي فعالیت
( )ABCدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 )11استفاده از منابع انسانی کارآمد و متخصص در
امر بودجهبندي عملیاتی.
 )14واحد جداگانهاي براي سنجش عملکرد کلی

بهداشتی درمانی بابل.
 )4در تهیه بودجه ساالنه شرکت ارقام بهاي تمام

دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهاي تابعه

شده (عملکرد) با استانداردهاي مربوطه تطبیق

تشکیل گردد و اطالعات این واحد در تصمیم-

داده شود.

گیريهاي دانشگاه منظور گردد.

 )0فعالیتها و برنامههاي اولویتدار و غیرضروري

اطالعات مدیریتی براي برآورد نیازهاي مدیریتی،

از هم تفکیک شود.
 )2مهندسی مجدد فعالیتها ضروري است تا تعادل
بین قیمت تمام شده هر فعالیت و بودجه برقرار

نظارت و گزارشدهی متناسب.
 )12تأکید مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی بابل در بودجهبندي

شود.
 )1استفاده از سیستم جامع مالی به روش حسابداري
تعهدي با اعمال و اجراي استانداردهاي
حسابداري در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل.

 )10استفاده از برنامههاي استراتژیک و نظام جامع

عملیاتی و ضابطهمند نمودن و ممانعت از قدرت
چانهزنی در تخصیص منابع اثرگذار.
 )11قوانین و رویههاي اداري موجود باید به فراخور
نیازمندیهاي بودجه عملیاتی اصالح گردند.
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 )11برگزاري جلسات توجیهی با واحدهاي عملیاتی

نظام بودجهریزي عملیاتی در دستگاههاي اجرایی

در خصوص خرج کرد بودجه هزینههاي مرتبط

کشور« .فصلنامه تحقیقهاي تجربی حسابداري

با آن و برقراري نظام کنترل بودجههاي مصوب و

مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی ،دوره،1

کارائی هزینههاي مرتبط.

شماره  ،1صص .04-10

 )17برقراري سیستم نظرسنجی از واحدها در زمان

 پناهی ،علی ،)1032( ،بودجهریزي عملیاتی(مفاهیم

تأمین اعتبار و تخصیص بودجه مربوط به آنها.

و الزامات) ،فصلنامه مجلس و تحقیق مرکز

 )13طرحهاي تشویقی و تنبیهی براي عملکرد

تحقیقهاي مجلس شوراي اسالمی ،دوره ،0

مناسب یا نامناسب در اجراي برنامههاي مصوب.

شماره  ،27ص .11

 )11اختیارات الزم براي اجراي بودجه عملیاتی به

 پورزمانی ،زهرا ،بابک نادري » ،)1011( ،بررسی

دانشگاه علوم پزشکی بابل از جانب سازمانهاي

موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمانهاي

باالدستی باید واگذار گردد.

مناطق آزاد تجاري -صنعتی ایران« .فصلنامه

 )40اختیارات الزم براي استفاده از اطالعات عملکرد

حسابداري سالمت دانشگاه علوم پزشکی و

در تصمیمگیريها به مدیران دانشگاه واگذار

خدمات درمانی فارس ،دوره اول ،شماره ،1

گردد.

صص .1-11

 )41بازنگري در اهداف کمی وظایف مختلف سازمان

 حضوري ،محمد جواد ،سید مهدي مقرب و علی

و شاخصهاي ارزیابی عملکرد با مشارکت کلیه

جنتی» ،)1031( ،شناسایی الزامات استقرار بودجه

واحدها و دفاتر درگیر جهت کاربردي شدن

ریزي عملیاتی در دانشگاههاي علوم پزشکی

اهداف کمی و شاخصهاي ارزیابی در فرمهاي

کشور« .مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس بین

گزارش عملکرد.

المللی بودجهریزي عملیاتی ،تهران :گروه

 )44تدوین برنامههاي راهبردي و به تبع آن برنامه-
هاي میان مدت و کوتاه مدت و تجدید ساختار
دانشگاه متناسب با بودجهریزي عملیاتی.

مشاوران پنکو 11 ،مرداد.
 دانش فرد ،کرماله ،صفدر شیراوند» ،)1011( ،

موانع استقرار بودجهریزي عملیاتی در حوزه درمان

 )40تعامل هنر چنه بیشنتر نهادهنا و سنازمانهنا بنه

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی«.

خصوص وزارت اقتصاد و دارایی بنراي اسنتقرار

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ،دوره

بودجهبندي عملیاتی در کشور.

 ،12شماره  ،4صص.10-11
 زینالی ،مهدي ،حیدر محمد زاده و محمد خوشه

فهرست منابع

گل گروسی( » ،)1010بررسی تأثیر سیستم

 باباجانی ،جعفر » ،)1037( ،نقش حسابداري و

بودجهریزي عملیاتی بر عملکرد بانک کشاورزي

حسابرسی در استقرار نظام بودجهریزي عملیاتی«.

با استفاده از مدل  .«BSCمجموعه مقاالت

دومین کنفرانس بین المللی بودجهریزي عملیاتی،

ششمین کنفرانس بودجهریزي بر مبناي عملکرد،

تهران :گروه مشاوران پنکو 13 -11 ،اردیبهشت.

تهران :پژوهشکده مدیریت سازمانی نوین خبره،

 باباجانی ،جعفر ،مهدي رسولی» ،)1010( ،

 11-14خرداد.

شناسایی موانع و مشکالت موجود در استقرار
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مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی.«

 » چالش،)1033( ، احمد سعیدي، پرویز، ساکتی

، گروه مشاوران پنکو: تهران،بودجهریزي عملیاتی

ها و راهکارهاي بکارگیري شاخصهاي

. فروردین44-40
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