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  چکیده

مذکور پژوهش  بود.عالی کشور نظام آموزش ریزي عملیاتی دربودجههدف پژوهش حاضر بررسی الزامات 
توجه به ادبیات پژوهش، بررسی این امر با  براي. بودپیمایشی  - و نوع آن توصیفی از نظر هدف کاربردي 

شامل عوامل مدیریتی، عوامل محیطی، عوامل انسانی، عوامل فنی و در این امر گذار تأثیرپنج عامل 
ریزي بودجهخبرگان  هايگیري از نظربعد از آن با بهرهشناسایی شدند. ي و عوامل ساختاري فرایند

) و با استفاده از روش قات و فناوري، تحقیدانشگاه منتخب وزارت علوم 35عالی (عملیاتی در آموزش
AHP داد که از میاننتایج نشان  بندي شدند.بررسی و اولویتشاخصهاي آنها هر یک از عوامل و زیر 

 عالیریزي عملیاتی در نظام آموزشبودجهترین عامل در استقرار مهمعوامل مذکور، عوامل مدیریتی 
   رود.شمار میبهکشور 

  
  .، ایرانریزي عملیاتی، الزاماتبودجه، ریزيالی، بودجهعآموزش :واژگانکلید 

  
  مقدمه
 در دستیابی را ییاجرا دستگاههاي که است دولتی سندترین مهم دولت عملیات مالی بیان نوانعبه بودجه
رساند. می یاري اثربخش وظایف خود دادن انجام و کشور توسعه ايبرنامه و اندازچشم سند اهداف به

 اعتبارات پیوند با تا کندمی تالش مالی سند این محوري نتیجه هدف با عملیاتی ریزيبودجهنظام 
  دست یابد. بودجه اثربخشی و ییکارا شفافیت، ی،یوجاهداف صرفه نتایج اقدامات دولت به به ايبودجه

 وانعم کاهش طریق از رقابت افزایش و اطالعات جریان سریع تغییرات آن بارز ویژگی که جهانی در   
 نیروهاي تجاري الزامات واجد سازمانهاي به آرامی به عالیآموزش است، نظامهاي مبادالت و تجاري
 عالیآموزش نظامهاي جدید قرن آستانه در .(Ezzati, 2008, pp. 56-157)شوندتبدیل می محوربازار
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 از ترکیبی آن را ند، برخیناممی تعادل نبود را تغییرات این ايعدهکه  کنندمی تجربه را جدیدي تغییرات
 کنترلهاي به درونداد کنترلهاي تبدیل از ناشی را تغییرات نیز برخی و بیشتر گوییپاسخ و بیشتر استقالل
 و دولتها مالی نقشهاي ایفاگران اساسی محور گذشته در حالی که در اند.نامیده به برونداد مربوط

 ؛شوندمی محسوب مجموعه این اصلی عناصر بازار و هدولت، دانشگا لفهؤم سه امروزه بودند، دانشگاهها
 در این. است عالیموضوعات آموزش و مسائل در مهم و جدید يعنصر بازار ساختار ،دیگر عبارت به

در  عالیآموزش مؤسسات به بیشتري اختیارات کشورها اغلب در اخیر سالهاي طی که است حالی
 داده دولتی غیر درآمدهاي کسب براي بازار رویکردهاي زا استفاده و مالی منابع داخلی تخصیص خصوص
   .(Asgandri & Pourmohseny, 2014, p. 16) است شده

کاستیها و نارساییها  از شود، بیانگر وجود برخیعالی ایران میاي که اکنون به نظام آموزشنگاه نقادانه   
گیرد. برخی از کاستیهاي موجود در می تنشئپاسخگویی به نیازهاي جامعه  نبوددر این نظام است که از 

  ند از: اعالی کشورمان عبارتنظام آموزش
  ؛افت تدریجی کیفیت دانشجویان ورودي به دانشگاهها .1
 ؛علمی در بررسی مسائل علمی هیئت اعضاي انگیزه پایین .2
  ؛و غیرههاي تحصیالت تکمیلی از نظر استاد، امکانات و تجهیزات، اعتبارات پایین بودن ظرفیت دوره .3
 ؛هاي توسعه کشورقرار نگرفتن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در مسیر تدوین و اجراي برنامه .4
 ؛مناسب منابع، امکانات، تجهیزات و غیرهناتوزیع  .5
 وجود ساختار متمرکز که نظارت بر عملکردها و کیفیتها را ناممکن ساخته است. .6

محدودیتها و تنگناهاي  از ) برخی1384توسعه( عالی در برنامه چهارمهمچنین در سند توسعه آموزش
  عوامل زیر ذکر شده است:عالی ناشی از نظام آموزش

  ؛عالی از اعتبارات عمومیناکافی بودن سهم آموزش .1
  ؛عالی براي حفظ و جذب نخبگانناکافی بودن امکانات آموزش .2
  ؛ناکافی بودن سرانه فضا، امکانات و منابع اطالعاتی در دانشگاهها .3
   .عالی و غیرهنظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاري در عرصه آموزشنبود  .4

کلی مربوط به هر واحد ابزاري مهم براي مدیریت،  بودجهمالی و  هاياز آنجایی که تهیه برنامه   
عالی شود، براي همگام سازي نظام آموزشهماهنگی، کنترل و ارزشیابی یک دانشگاه محسوب می

هایی مانند جهانی شدن، گسترش فناوریهاي ارتباطی و ه با پدیدههت جهانی و مواجکشورمان با تحوال
سازکار اجرایی  د بازار در جذب دانشجویان و غیرهاطالعاتی، رقابتی شدن دانشگاهها و گسترش رویکر

جه با توریزي است. بودجهتواند چاره ساز باشد، استقرار نظام پاسخگویی و اصالح نظام قدرتمندي که می
خاصیت و خصلت  بدونعالی در کشورمان ریزي نظام آموزشبودجهروشهاي پیشین به اینکه 

و سازکارهاي قبلی امکان استقالل و پاسخگویی واحدهاي است سیاستگذاري مبتنی بر پاسخگویی 
زه گیري و ارتقاي کارایی و ایجاد انگیتصمیم فرایندآموزشی به نیازهاي جامعه، مشارکت همه عامالن در 
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راه  ،، از این روسازدگیري از تمام فرصتها و ظرفیتهاي آموزشی و پژوهشی را میسر نمیکافی براي بهره
  کرد. وجوریزي جستبودجهدر نظام را باید حل اساسی در بهینه سازي 

کارگیري رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر ارزیابی عملکرد منظور رفع نارساییهاي مذکور، بهبه   
خصوص شود. این رویکرد در ریزي عملیاتی) براي تضمین پاسخگویی مالی و آموزشی توصیه میودجهب(

کاهش حمایتهاي مالیاتی به  دادنعالی و نیز در پاسخ توجه عموم به پاسخگویی و نتایج اقدامات آموزش
  .(Ezzati, 2008, pp. 172-173) در سطح جهان پدید آمده است

  ند، کنکه اعتبارات خود را از دولت دریافت می ،عالی (دانشگاههاي دولتی)شدر آموز بودجهاهمیت    
برعهده دهی علمی و فرهنگی نسل جوان در جامعه در جهتدانشگاهها به دلیل نقش بسیار مهمی که 

 دچار مهم عرصه این در را منابع تخصیص نادرست بنديبودجه است است. بدیهی زیاد، بسیار دارند
اجراي ماده  خصوصدر  ،از طرفی .وارد خواهد شد ملی سطح در کشور به جدي صدمات و دکنمیاشتباه 

قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها ملزم به تهیه  219و  20قانون برنامه چهارم توسعه و مواد  138
 شتريبی اختیارات عالیآموزش مؤسسات به اخیر در سالهاي دلیل، همین به ند.هستریزي عملیاتی بودجه
 کسب براي بازار رویکردهاي از و استفاده دولتی اعتبارات بازگرداندن و منابع داخلی تخصیص در

در  مالی، منابع تخصیص قبلی روشهاي ییاکارنا دلیل به ،بنابراین. است شده داده دولتی غیر درآمدهاي
 مالی منابع کردن هزینه درعالی آموزش مؤسسات به استقالل اعطاي سمت به گرایش کشورها بیشتر

بر  مالی منابع تخصیص روشهاي و یافته شدت بیشتري آنان به اعطایی نقدي کمکهاي و یافته اختصاص
 تخصیص قبلی روشهاي جایگزین تدریج به مؤسسات این فعالیت نوع و عملکردي شاخصهاي مبناي
سایی الزامات هر یک از شنا ،بندي عملیاتیبودجهشناسایی ابعاد  اهداف پژوهش حاضر شامل .است شده
بندي بودجهبندي الزامات اولویتو  بندي عملیاتیبودجهبندي ابعاد اولویت ،بندي عملیاتیبودجه ابعاد

  بود. عملیاتی
ریزي بودجهتوان دریافت که ضرورت توجه به الزامات استقرار با توجه به مطالبی که بیان شد، می   

این پژوهش به همین موضوع  در و استز اهمیت خاصی برخوردار عالی کشور اعملیاتی در نظام آموزش
ند. شوریزي عملیاتی بررسی و مطالعه بودجهترین ابعاد و الزامات مربوط به است تا مهم شده پرداخته
عالی ریزي عملیاتی در نظام آموزشبودجهسوال اصلی پژوهش این است که الزامات اجراي  ،بنابراین
   بندي این الزامات چگونه است؟و اولویت چیستکشور 

  
  مبانی نظري و پیشینه 

 همین به و یابدص میاختصا انتظار مورد نتایج و هااساس ستانده بر اساساً بودجه عملیاتی ریزيبودجه در
 نظام گویند. درنیز می» مدیریت هزینه یا مدیریت نتایج« اصطالحاً را عملیاتی ریزيبودجه ،دلیل

  براي که اعتباراتی یعنی ؛است» فایده -تحلیل هزینه «بر  مبتنی عملیاتی زيریبودجه دانشگاهی
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 و خدماتی پژوهشی، آموزشی، کارکردهاي صرف باید شود،می داده به دانشگاهها جاري هايهزینه
 هايبرنامه خصوص این دارند. در اقتصادي و توجیه مالی که بشود دانشگاهی پشتیبانی فعالیتهاي
 و صنعت) براي هاي تحقیقاتی(نظیر پروژه اجتماعی خدمات پژوهشی، آموزشی، یلقب از دانشگاهی
تمام  است الزم دانشگاهها عملیاتی ریزيبودجه در شوند. بندياولویت باید دانش بر مبتنی کارآفرینی
   علمی)، هیئت اعضاي پژوهشی فعالیتهاي (مانند است کیفی آنها از برخی که ییفعالیتها و کارکردها

  .(Asgandri & Pourmohseny, 2014, p.19) شوند پذیر و سنجش ینددرآ یکم صورتبه
منابع  و ساز استاي است که به راحتی هزینهگونهسازمانهاي دولتی کشور اکنون به بودجهساختار    

تی ریزي رایج در دستگاههاي دولبودجهکند. در شیوه واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی
دهد سال جاري خود را معیار قرار می بودجهها مطرح است؛ یعنی هر دستگاه حفظ سقف هزینه فقط ایران

از عملکرد خود و اینکه هزینه واقعی هر واحد از تولید کاال یا  ايونه ارزیابیگ هر اجرايو سپس، بدون 
و سایر متغیرهاي احتمالی در  شود، با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشورچقدر تمام می خدمات آن عمالً

سال  بودجهبینی عنوان پیشکند و بههاي سال جاري اضافه میها، درصدي را به درآمدها و هزینههزینه
دستگاههاي دولتی ایران استمرار حیات  بودجهدر  ،این بر دهد. عالوهآینده خود به دولت ارائه می

بررسی موضوعاتی از قبیل اهداف و فلسفه  ،لذا نه ضرورتهاي واقعی جامعه؛و دستگاهها مطرح است 
عملیاتی براي دستگاههاي دولتی مورد توجه و بازنگري  بودجهوجودي و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه 

به ریزي بودجهرایج در  هايشیوه .(Abdesabour & Ravand, 2010, p. 110)گیرند قرار نمی
  :قرار زیر است

 ی)(سنت ریزي متداولهبودج. 1
ابزار مـالی و حسـابداري دریافتهـا و پرداختهـاي بخـش       رب ات صرفاًتأکیدریزي متداول هدفها و بودجهدر 

اسـت و نقـش مجلـس    معطوف » هزینه -مواد -دستگاه«به  دولتی استوار است و توزیع اعتبارت منحصراً
کـه هـیچ    سـت احفظ و کنترل مخارج دولـت در چـارچوب اعتبـارات مصـوب      صرفاً بودجهنیز در بررسی 

در دسـتگاههاي   مـؤثر د؛ بنابراین، مبناي صحیحی براي مـدیریت  کناي از اعتبارات مصوب تجاوز نهزینه
  .(Abdesabour & Ravand, 2010, p. 112) آید اجرایی به حساب نمی

 افزایشی ریزيبودجه. 2
 ابـداع  نویسی ساالنههبودج پر دردسر و عظیم کار از ناشی از مشکالت اجتناب براي افزایشی ریزيبودجه
 افزایشـی  تغییـرات  بـر   را خـود توجـه   گذشـته  سال بودجه قبول با ریزانبودجه در این روشاست.  شده

 افـزایش  یک فرض و جاري مصارف براي ايپایه عنوانبه گذشته سال بودجه ،واقعکنند. در می متمرکز
 تقبـل  و عملیـات موجـود   حجم تغییر تها،قیم تغییرات روند به شود کهمی گرفته نظر در آن براي ساالنه
قبیـل   ایـن  از عـواملی  و دولتـی)  دانشـگاههاي  ماننـد  دولت (دستگاههاي اجرایـی  طرف از جدید وظایف
  .(Mashaykhi,  Abdzadh Kanavi &.Farajy, 2014, p.16)دارد  بستگی
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 ايریزي برنامهبودجه. 3
 بایـد  آنها که و فعالیتهایی هابرنامه وظایف، حسب بر یدولت سازمانهاي اعتبارات ايریزي برنامهبودجهدر 
 دیگـر،  عبـارت  بـه  ؛شـود بینی میپیش دهند، انجام خود اهداف به نیل براي بودجه اجراي مالی سال در

 مقاصد و وظایف اهداف، چه اوالً بودجه اجرایی سال در دولتی دستگاههاي و دولت که شودمی مشخص
 بـا  را فعالیتهایی و عملیات ها،چه برنامه باید مذکور مقاصد و اهداف به نیل براي ثانیاً و دارند مصوباتی و
  .(Javadian, Aghaei, Moradi & Qadri, 2011, p. 326) دهند انجام اعتبارات میزان چه
 یزي عملیاتیربودجه. 4

تـر اجـراي   و روشـن تـر  که به نحو دقیـق  است ايبرنامهریزي بودجههمان  ،عملیاتی در واقع ریزيبودجه
ها را از دیدگاه فایده و هزینه تجزیه و تحلیل و از طریق آشکارسازي علل افزایش قیمت تمام شـده  برنامه

اجـراي   خصوصسیستم مستلزم وجود اطالعات دقیق در  این کند. استقرار به مدیریت سازمان کمک می
عملیاتی موجـب گسـترش و    ریزيبودجه سويحرکت به  ،لذا و ها، فعالیتها و عملیات هر واحد استبرنامه

 .Abdesabour & Ravand, 2010, p) شـود نگهداري حسابها و جزئیات در امور مالی دستگاه مـی 
111).  

هاي حسابداري و نظامهاي اطالعات مدیریت، نظامریزي عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادي در بودجه    
ریزي عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان بودجهی است. در شیوه مدیریت دستگاههاي دولت ،طورکلیبه

  ولی  ،هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند و شاخصهاي عملکرد و تخصیص منابع است
و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهاي مرتبط با  کنند اي را تسهیلبودجهتوانند سیاستگذاري می

  .(Diamond, 2002, p.10)مخارج عمومی را افزایش دهند
  موارد زیر ضروري است: توجه به ریزي عملیاتیبودجهبراي استقرار و اجراي نظام    
 ؛ریزي تدریجی و گام به گام استبودجهتغییر نظام  فرایندباید توجه داشت که  .1
 ؛ردریزي افزایشی (فعلی) باید مهارتهاي مدیریتی مورد توجه ویژه قرار گیبودجهبراي گذر از مرحله  .2
  ؛وجود داشته باشد نریزي در مسئوالبودجهباید درك کلی از نیاز به تحول و اصالحات در نظام  .3
که این طوريبه ،ها و فعالیتها باید در چارچوب تفکر و نگرش استراتژیک قرار گیردساختار برنامه .4

نیز و  نندشتیبانی کبندیهاي سیاسی را پگیریها و اولویتاي تعریف شوند که تصمیمگونهساختارها به
 ؛ها و اولویتهاي سیاسی برقرار باشدارتباط شفافی میان برنامه

 ؛ي پیشرفته استفاده کردفناورریزي عملیاتی نباید از بودجهدر ابتداي استقرار نظام  .5
بسیار  يبهبود مدیریت دولتی و امر فرایندکلیدي در  يعنوان ابزاربا توجه به اینکه ارزیابی عملکرد به .6

 ؛الزم است که در ارزیابی عملکرد از شاخصهاي عملکردي مناسب استفاده شود است، مهم
براي مدیریت قیمت تمام شده خروجیها الزم است قیمت تمام شده فعالیتهایی که به تولید خروجیها  .7

 کردیابی بر مبناي فعالیت استفاده محاسبه شوند. بدین منظور باید از روشهاي هزینه شود،منجر می
(Brown, 2014, p. 145).   
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 ریزيبودجه و ریزيطرح ریزي،برنامه سیستم ریزيبودجه
هـایی  گذاري با ارائه دادهریزي عبارت از درك خط مشیبودجهریزي و ریزي، برنامههدف اصلی نظام طرح

 گیـري ها و مزایاي روشهاي مختلف دستیابی به هـدفهاي گونـاگون پیشـنهاد شـده و انـدازه     درباره هزینه
 ,Azar & Khadivar)منظور تسهیل دستیابی اثربخش به هـدفهاي انتخـاب شـده اسـت     ها بهستانده

2014, p. 47).  
 صفر مبناي بر ریزيبودجه
ها در سازمان از نظر اثربخشی و کارایی تجزیه و فعالیتها و برنامه تمام ،ریزيبودجهروش از  این در

شود. فعالیتهایی که از ویت آنها نسبت به یکدیگر تعیین میدرجه اولسپس، و شوند میتحلیل و ارزشیابی 
شوند و در سایر فعالیتها اند، در صورت لزوم حذف میهاي بسیار پایین قرار گرفتهنظر اهمیت در رتبه
هاي حاصل از حذف فعالیتهاي جوییآید. فعالیتهاي مهم نیز از محل صرفهعمل میاصالحات ضروري به

صورت ریزي بر مبناي صفر بهبودجهفرد یابند. جنبه منحصر بهشوند و توسعه میاهمیت تقویت میبی
 فقطاست تا از این طریق کاهش منابع مالی را هم در بر بگیرد و  بودجهاطالعات و تعریف مجدد مبناي 

 .(Azar & Khadivar, 2014, p. 51) شامل افزایش نشود
  ریزي عملیاتیبودجهمفهوم 

شده شامل کند که زنجیره یادی میریزي عملیاتی کل زنجیره مبتنی بر نتایج را کمبودجهنظام جامع 
  :استموارد زیر 

 ؛هامنابع براي تولید ستانده :ايورودیها و ورودیهاي واسطه §
 ؛ندشویت و کیفیت کاالها و خدماتی که تولید و ارائه میکم :هاستانده §
 ؛پیشرفت در دستیابی به اهداف برنامه :پیامد §
 ؛اهداف برنامه :تأثیر §
 شوند.افرادي که از یک برنامه منتفع یا متضرر می :دسترسی §

عنوان دستاورد فرعی ریزي عملیاتی شاخصهاي مفیدي از کارایی و کیفیت عملیات دولت را بهبودجه
 ,Azar & Amirkhani, 2011) کندزنجیره مبتنی بر نتایج عرضه می دراطالعات ارائه شده 

pp.160-161).   
 روابط تعیین طریق از زیرا ،است مذکور هدف تحقق براي ابزارها بهترین از یکی عملیاتی ریزيبودجه   

 هايتصمیم اتخاذ در و دهدمی نیز توضیح را روابط این ایجاد چگونگی» هاهزینه« و »نتایج«بین 
در  دارد. دنبال به را ثربخشیآن ا تبع به و وريبهره افزایش خود امر این و دارد را ثیرأبیشترین ت اساسی
 آن مخارج و فعالیتها خود به فعالیتها، وسایل اجراي و ملزومات به توجه جاي به عملیاتی بودجه تنظیم

  .(McGill, 2001. p. 379) شودتوجه می
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  عملیاتی ریزيبودجه اهداف
از  مؤثرو استفاده  بهینه تخصیص به و کمک بودجهشفاف سازي  عملیاتی ریزيبودجه اصلی اصوالً هدف

بیان کرد  صورت زیربهریزي عملیاتی را بودجهتوان اهداف تر می. در یک نگاه کلیاستمنابع سازمان 
)Lutfi Dehgan, 2013, p. 47(:  

  منابع؛ تخصیص خصوص در تصمیم اتخاذ براي صحیح مبناي هئارا −
  است؛ حصول قابل خاص بودجه تخصیص یک از که انتظار مورد و سنجش قابل نتایج تعیین −
  است؛ مواجه آن با دستگاه که چالشهایی و لئمسا ترینمهم بر گیريتصمیم فرایند تمرکز −
   فرایند با مستقیم طوربه که بودجه خصوص در گیريتصمیم براي منطقی يفرایند دایجا −

  باشد؛ ارتباط در عملکرد گزارش و کنترل، ارزیابی و اجرا ریزي،هبرنام
  ح و تنظیم برنامه؛بهبود چگونگی طر −
ارائه بهترین ابزارهاي ممکن بر اساس نتایج براي اطمینان دادن به جامعه که منابع کشور در برآوردن  −

  شود.احتیاجات ضروري جامعه مصرف می
تخصیص  فرایندکاهش فشار اعمال نفوذ سیاسی بر  ریزي عملیاتیبودجهیکی دیگر از اهداف اصلی    

  شوند.رزیابی عقالنی اقالمی است که با منابع عمومی خریداري میگیري از امنابع با بهره
  عملیاتی ریزيبودجه مزایاي
 ,Abrahimi) از نداعبارت دیگر آن مزایاي و است وییجصرفه عملیاتی ریزيبودجه مزیت ترینمهم

Fardany, Mohammad Nabi & Valiani, 2009, p. 4): 
 ؛ریزيبودجه فرایند سازي شفاف -
 ؛اقتصادي جوییصرفه  -
 ؛کاري موازي از پرهیز  -
 کارآمدي؛ ارتقاي  -
 و ترینضروري جهت در منابع تمرکز طریق از سازمانها و دولت عملکرد اثربخشی و کارایی افزایش  -

 نتایج؛ ترینمهم
  کشور؛ محدود منابع از استفاده براي راه ثرینؤم باره در گیريتصمیم بهبود و اصالح  -
 برنامه؛ عملکرد و بودجه دادن پیوند یقطر از عملکرد بهبود -
 گذارند؛می ثیرأت بودجه نتایج بر که تصمیماتی قبال در مدیران ساختن پذیرتر لیتئومس  -
 عملکرد سنجش با بودجه عملکرد سنجش و برنامه ،بودجه نتایج دادن پیوند با مدیریت بهتر حمایت  -

 نتایج؛ و گزارش کنترل فرایند در برنامه
 و سنجش قابل ياپایه براً اساس بودجه به مربوط گیریهايتصمیم آن در که يفرایند و سیستم هئارا  -

 گیرد؛ اولویت صورت داراي اهداف
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 را خود عملکرد اطالعات به دسترسی دولتها از بسیاري چه اگر .نتایج اساس بر پاسخگویی افزایش  -
 عملیاتی ریزيبودجه از منتج کردعمل اطالعات سیاسی، بحثهاي وراي در اما ،سازندمی پذیرامکان

 اطالع به عملکرد گزارش و راهبردي هايي، برنامهابودجه اسناد نظیر مختلف هايشیوه به تواندمی

 برسد؛ عموم
 کارایی ندامایل که است مدیرانی استفاده مورد بیشتر عملکرد اطالعات .عملکرد مدیریت بهبود  -

  دهند؛ افزایش را ودخ هاي کاريفرایند و هابرنامه عملیاتی
 مرتبط .دنشومی مرتبط  عملکرد شاخصهاي با منابع عملیاتی ریزيبودجه در .تخصیص نحوه بهبود -

 هدف مبناي بر منابع تخصیص اصلی الزامات از یکی منابع تخصیص به ریزي راهبرديبرنامه ساختن

  است؛
 را روابط این ایجاد چگونگی نیز و ندکمی مشخص بین هزینه و نتایج را روابط عملیاتی ریزيبودجه -

 کارگیريبه توانندمی مدیران» واقعیتها«و » هابرنامه«بین  انحراف بروز و هنگام دهدمی توضیح

 و اثربخشی تعیین منظوربه را انتظار مورد نتایج و منابع ارتباط بین برقراري چگونگی و بررسی را منابع
  ؛ندکن تحلیل و تجزیه اهبرنامه کارایی

  است. اجرایی نهاد بهتر کنترل عملیاتی ریزيبودجه مزیت ترینبزرگ -
 ریزي عملیاتیبودجه مراحل اجراي

 ددارخر اهمیت أتقدم و ت از نظراست که  زیر ریزي عملیاتی نیازمند طی مراحلبودجهدقیق  ياجرا
(Panahi, 2007, pp. 74-88):  

ایجاد زمینه و حفظ چارچوب حمایتی در قالب دو . یمرحله اول: جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصل
شوند. رویکرد اول ریزي عملیاتی محسوب میبودجهرویکرد اصلی براي ایجاد ساختارهاي الزم بلندمدت 

پایین به « آن قوه مقننه است و رویکرد دوم رویکرد أیا قوانین اجباري است که مبد هاناظر بر دستورالعمل
این رویکرد بر اساس یک برنامه آزمایشی  ت. درساجماع در سطوح پایین سازمانها است که به دنبال» باال

هاي سنتی و برخی دیگر شیوه ،د که در آن برخی از بخشهاشواي استفاده میریزي دوگانهبودجهنظام 
  گیرند.کار میریزي عملیاتی را بهبودجه

اجراست که  فرایندیکی از عناصر بسیار مهم در  برنامه زمانی. مرحله دوم: تنظیم برنامه زمانی براي اجرا
  برگیرد:  کم موارد زیر را درباید دست

   ؛به سازمانها بودجههاي ابالغ دستورالعمل −
   ؛نظرخواهی از شهروندان −
   ؛دهنداي که سازمانها تحویل میبودجهتکمیل اسناد  −
  ؛ايبودجهبرگزاري جلسات با نمایندگان براي تشریح اسناد  −
   ؛به مجلس بودجهنویس شارجاع پی −
  ؛ايبودجهمعرفی ابعاد پیشنهاد جدید  −
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  ؛بودجهتصویب  −
   ؛بودجهابالغ  −
 .برنامه زمانی باید واقع بینانه تنظیم شود −

ریزي عملیاتی آموزش گسترده بودجهیکی از الزامات اساسی استقرار . مین آموزشهاي الزمأمرحله سوم: ت
  :ه شوددر نظر گرفت زیراست. در آموزش مرتبط باید موارد  این شیوه اندرکاران استقراردست مؤثرو 
ü ؛عملیاتی و پرورش قابلیتها بودجه يافزایش ظرفیتهاي الزم براي اجرا   
ü  ریزي یا کارگاههایی براي معرفی مفاهیم سنجش عملکرد و برنامه جلسات توجیهیبرگزاري

  ؛يابودجهیران و سیاستگذاران دبراي م راهبردي
ü ؛ايبودجه رهنمودهاي و هاعملدستورال تدوین   
ü مستمر آموزش.  

ریزي راهبردي ابزاري قدرتمند براي تعیین برنامه. هاي راهبرديمرحله چهارم: بررسی و توسعه برنامه
تواند چارچوب ریزي راهبردي میاولویتها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره آینده است. بنابراین، برنامه

  ساالنه ایجاد کند.  ودجهببلندمدتی براي تصمیمات 
 ریزي عملیاتی نیازمندبودجه. مرحله پنجم: ایجاد سیستم اطالعات و حسابداري قیمت تمام شده

هاي خدمات پشتیبانی ویژه هزینهبه[هاي غیرمستقیم حسابداري مدیریتی مناسبی است که بتواند هزینه
ساب باید از دقت معقولی برخوردار باشد. تعیین به برنامه سازمان مرتبط کند. این انترا  ]داخلی هر سازمان

شامل  و عرضه یک کاال یا خدمت» کامل«هاي براي شناسایی هزینه روشیهزینه بر مبناي فعالیت 
  هاي سربار است.هاي نیروي انسانی، مواد و سایر هزینههزینه

اینکه آیا فعالیتهاي هر  ، براي تعیینبودجه يپس از اجرا. گزارش نتایج مرحله ششم: ارزیابی عملکرد و
براي ارزیابی  .نیاز استشود یا خیر، به تحلیل ادواري اطالعات عملکرد برنامه به نتایج دلخواه منجر می

   م ارزیابی طراحی کرد.نظااي نیز باید دوره
 از ریزي عملیاتی مستلزم واگذاري برخیبودجه ياجرا. مدیریتی هايزمینه کردن فراهم: هفتم مرحله
لیتهاي بیشتر به دستگاههاي اجرایی در ئویارات مدیریتی است، ولی قبل از اقدام براي واگذاري مساخت

یریت مالی دم و کارآمد ثرؤم چارچوبتخصیص منابع، باید اطمینان حاصل کرد که دستگاهها داراي 
   .هستند

به ه از اطالعات عملکرد موارد براي تشویق سازمان به استفاد در بسیاري از. مرحله هشتم: اقدامات نهایی
 ها)محرکهاي انگیزشی (پاداشها و تنبیه شود.ه خدمات از محرکهاي انگیزشی استفاده میئابهبود ار منظور

 .گیردهاي سازمان را در بر میولیتئاز افزایش منابع مالی سازمان تا افزایش مس
 عملیاتی ریزيبودجه تمشکال
ولی این شیوه در  ،تواند نظام مالی یک سازمان را متحول کندریزي عملیاتی در صورت استقرار میبودجه

  :(Panahi, 2007, pp. 87-88)مواجه است  زیر بعد اجرایی و ساختاري با مشکالت بنیادي
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 آن صحیح نشدن اجرا به ايبودجه اصالحات دیگر همچون عملیاتی ریزيبودجه مشکالت از بخشی   
  .گیردصورت نمی زدگیشتاب و با آمیز اغراق تبلیغات با معموالً اصالحات نوع این. گرددمی بر
  :از نداعبارت ساختاري از مشکالت برخی   
ü دشواري وجود دارد؛ مقاصد و اهداف تعریف در  

  شود؛نمی بیان مقننه قوه یا سیاستگذار طرف از صریح طوربه غالباً مقاصد و اهداف −
  هستند؛متعارض  یکدیگر با اهداف گاه −
 .نیستند شدن یکم قابل مقاصد و اهداف اغلب −
ü هزینه تحلیل محدودیتهاي  

  نیستند؛ یکم ارقام به تبدیل قابل منافع و هاهزینه تمام −
  ؛شودتأکید می برنامه اهداف در کارایی بر حد از بیش −
 .هستند دستکاري قابل سادگی به تحلیلها این نتایج −
ü بودجه فرایند شدن متمرکز  

  شود؛می محدود مقننه قوه ريسیاستگذا نقش زیادي حدود تا −
  شود؛می مهار مجریه قوه ارشد مدیریت دست به متمرکز بودجه فرایند −
گاه از آودناخ جانبداري به تواندمی موارد اغلب در کیفی تحلیلهاي جاي به یکم تحلیلهاي بر تأکید −

 غیرقابل اهداف اب مفید چند هر هايو برنامه دارند روشنی و یکم اهداف که شودمنجر  هاییبرنامه
شوند؛می گذاشته کنار شدن یکم  

 بدیلهاي و هاگزینه تعیین که چرا ،نیست پذیرامکان مدیران به دست بدیل هايگزینه تعیین امکان −
  .هاي قبلی استرنامهب همه دادن تغییر مستلزم معموالً جدید

ه شناسـایی الزامـات   ب (Hozori, Mogarab & Jannati, 2011, pp. 3-8) حضوري و همکاران   
 -ریزي عملیاتی در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور پرداختند. این پژوهش از نوع توصـیفی بودجهاستقرار 

 آموزش پزشکی و درمان بهداشت، وزارت در عملیاتی زيیربودجه تحلیلی بود و جامعه آماري آن خبرگان
 السؤ 27 قالب در پرسشنامه توزیع ز طریقا نیاز مورد ند. اطالعاتبود کشور پزشکی علوم دانشگاههاي و

افزار  نرم از تحلیل اطالعات و تجزیه شد. براي آوريجمع بودجه و مالی امور نامتخصص نفر از 110 بین
SPSS اسـت. نتـایج    شـده  استفاده» تاپسیس«و روش » دوجمله اي«آزمون  از نتایج به دستیابی براي و

ریـزي  بودجـه عوامـل محیطـی، سـازمانی و فـردي از الزامـات       که داداز این پژوهش نشان  دست آمدهبه
  .نددار اهمیت عملیاتی ریزيبودجه استقرار براي الزامات تک و تک استعملیاتی 

   مشکالت بررسی« پژوهشی با عنوان (Mahmoudi, 2007, pp. 396-398)محمودي    
انجام  »موانع کاهش جهت الزم ارهايراهک و ارائه دولتی سازمانهاي در عملیاتی ریزيبودجه سازيپیاده
 پرسشنامه توزیع طریق از نیاز مورد اطالعات و دبو همبستگی -پیمایشی نوع از وي پژوهش روشداد. 
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آوري و آزمون جمع ،ندبود )معاونان و (مدیران دولتی سازمان خبرگان از نفر 50 که آماري جامعه کل بین
 ارتباط مدیریتی عوامل با عملیاتی بنديبودجه سازيیادهپ بین که داد نشان هدست آمدبه نتایج .شد
 عوامل ،يفرایند و فنی عوامل ترتیببه عملیاتی بنديبودجه ازيسپیاده مشکالت و وجود دارد دارامعن

  .ندهست مرتبط مدیریتی عوامل که با ندبود محیطی انسانی و عوامل
 (Sadre Hagegi, Asgandari & Bigelow, 2012, pp. 32-37)صدرحقیقی و همکاران    

و اصالح  13ریزي عملیاتی دانشگاههاي آزاد اسالمی منطقه بودجهبر  مؤثرعوامل «پژوهشی با عنوان 
با ترکیب دو نظریه، مدل شه و نظریه مدل  مؤثرانجام دادند. براي این منظور عوامل  »الگوي مصرف

نین براي تجزیه و تحلیل اطالعات همچ وفردي تعریف  و محیطی، سازمانی مدیریتی در سه عامل
دست آمده بر اساس اطالعات به ،استفاده شده است. در نهایت» تاپسیس«مربوط به پرسشنامه از روش 

شمار ریزي عملیاتی در دانشگاههاي مورد مطالعه بهبودجه اجرایی نشدنموانع فردي بیشترین مانع در 
   .ولویتهاي بعدي قرار دارندود و موانع محیطی و سازمانی به ترتیب در ارمی
پژوهشی با عنوان  (Ghodrati,  Fattahi & Fattahi, 2011, pp. 1-15)قدرتی و همکاران    
 راهکارهاي و ارائه قم شهرداري در عملیاتی بنديبودجه سیستم سازيپیاده مشکالت و موانع بررسی«

 انسانی و يفرایندو  محیطی، فنی دسته سه به انجام دادند که در آن عوامل »موانع رفع جهت الزم
 اطالعات .بود پیمایشی نوع از پژوهش روش .ندشد ارزیابی و سنجیده شاخص 14 به وسیله و بنديطبقه

مدیران  نیزو  دانشگاهها تادانو اس صاحبنظران از دو گروه بین هاییپرسشنامهتوزیع   طریق از مورد نیاز
 Expert و Excelو  SPSSفزار نرم از طریقها داده .دست آمدهب یزيربودجه با مرتبط و کارشناسان

Choice  از عملیاتی یزيربودجه سازيپیاده که مشکالت داد نشان دست آمدهبه . نتایجشدند تحلیل 
  هستند.محیطی  و يفرایند و عوامل انسانی، فنی ترتیب به آماري نمونه دو هر دهندگان درنظر پاسخ

پژوهشی  (Azar, Asgandari, Asgandari & Poorbabaei, 2012, p. 12)آذر و همکاران    
براي تجزیه و تحلیل انجام دادند و  »ریزي عملیاتیبودجه در استقرار مؤثربندي عوامل اولویت«با عنوان 

توافق سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در امر «. در این روش کردنداستفاده » تاپسیس« اطالعات از روش
عنوان کنترلی به و عامل از عوامل محیطی، اجرایی 53با بیشترین امتیاز در بین » ریزي عملیاتیبودجه

عملیاتی در شرکت مورد مطالعه (شرکت مخابرات  ریزيبودجهترین عامل در استقرار اولین و مهم
ه در امر سه قو میانداشتن توافق  وجود توان گفت کهآذربایجان شرقی) شناخته شده است. همچنین می

، بودجهتصویب  خصوصریزي عملیاتی، آگاهی و شناخت نمایندگان مجلس در بودجهتصویب و اجراي 
 ریزي عملیاتیبودجهاستفاده از روش حسابداري تعهدي، داشتن نیروي انسانی متخصص و توانمند در امر 

ترین الزامات توان مهممیریزي عملیاتی را بودجهتوانمندسازي و آموزش نیروي انسانی متناسب با امر  و
  .شده است تأکید ها بیشترلفهؤاین م بر ریزي عملیاتی بیان کرد که در یافته این پژوهشبودجهدر استقرار 

در پژوهشی با  (Natalie, Marginson & Ogden, 2010, pp. 444-461) ناتالی و همکاران   
بندي در شرایط عدم اطمینان و بودجهه نقش ب »ايبودجهبا کنترل  بودجهپذیري انطباق انعطاف«عنوان
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بندي یکپارچه براي بودجهروش  که نتایج نشان داد .پرداختندپذیري مدیریت با شرایط مذکور انعطاف
  کار گرفته صدد انطباق با اهداف متناقض مواجه است، به تشریح راههایی که در آن یک سازمان در

بندي با کنترلهاي مدیریتی، دیگر مدیران را به بودجهاي مختلف بندي یکپارچه کاربردهبودجهشود. در می
  به  توانندمیمدیران  ،و در نتیجه دکناستفاده از صالحدید خود در موضوعات عملیاتی تشویق می

   .بپردازندمنظور تحقق اهداف سازمانی ها بهها و تخصیص مجدد برنامهبندي و بازبینی برنامهاولویت
در پژوهشی با  (Lu, Willoughby & Arnett, 2011, pp. 79-94) و همکاران لو   

 در باره، »آنچه قانون براي اجراي آن الزام نموده است - ریزي عملیاتی در ایاالت متحده بودجه«عنوان
بررسی ریزي عملیاتی بودجهریزي عملکرد و ارتباط آن با کیفیت اجرایی سامانه بودجهمحتواي قانون 

هاي تفصیلی که شامل دستورالعمل ،ریزي عملکردبودجهقانون  داد کهج پژوهش آنها نشان نتای .اندکرده
ریزي بودجهتر از سامانه عملکرد باشد، به استفاده قوي يهاداده از و استفاده درباره توسعه، گزارشگري

   .شودمنجر میمتحده عملکرد در ایاالت 
مزایاي «پژوهشی با عنوان  (Najafi & Ahmadkhani, 2012, p. 106)نجفی و احمدخانی    

ریزي بودجهکه  به این نتیجه رسیدندو  دادندانجام  »ریزي عملیاتی در سازمان دولتیبودجهاستفاده از 
کردن جزئیات عملیاتی به سازمانهاي دولتی براي رسیدن به خدمات با کیفیت باال از طریق مشخص

تر براي محصوالت عملکرد بهتر و همچنین رسیدن به هزینه دقیق گیريریزي و معیار اندازهبودجه فرایند
   .کندو خدمات کمک می

  
  روش پژوهش

جامعه آماري مدیران و کارشناسان  .بودپیمایشی  - این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نوع توصیفی
ات و فناوري بودجه دانشگاههاي منتخب (دانشگاههاي مادر استانها) زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیق

هاي مورد نیاز از دو روش اسنادي و پرسشنامه و براي تجزیه و تحلیل آوري دادهراي جمعند. ببود
  د.شاستفاده  AHPاطالعات از روش 

ریزي عمل آمده، عوامل و الزامات استقرار بودجهاي و بررسیهاي بهابتدا پس از مطالعات کتابخانه   
عامل و سی الزام که آیا عوامل و  پنجاي حاوي صورت پرسشنامهبه عملیاتی شناسایی و گردآوري شد و

الزامات آن مناسب هستند یا مناسب نیستند، تهیه شد و در اختیار متخصصان قرار گرفت. بعد از دریافت 
الزام  36عامل و  5اي با اصالحات الزم، پرسشنامه اعمالمتخصصان و صاحبنظران مربوط و  هاينظر
الزام، عوامل فنی و  6الزام، عوامل انسانی با  6الزام، عوامل محیطی با  8یریتی با عوامل مد شامل

الب هر یک قپرسشنامه تهیه شده در  ،الزام تهیه شد. در نهایت 7الزام و عوامل ساختاري با  9فرایندي با 
   ت و فناوري، تحقیقادانشگاه منتخب زیر مجموعه وزارت علوم 35از عوامل و الزامات آنها در اختیار 

  (به شرح پیوست) قرار گرفت. 
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  استفاده شد:  زیر ابزارهاي از پرسشنامه محتواي افزایش روایی برايحاضر  پژوهش در   
 ؛یزيربودجه امر در کارشناسان و متخصصان نظرهاي از استفاده .1
 .مجالت و مشابه، مقاالت، کتب ايهپرسشنامه مطالعه .2

با هدف مفید و مناسب بودن هر یک از  پرسشنامه تعدادي رسشنامه ابتداپ اعتبار و روایی افزایش براي   
 و توزیع متخصصان بین ،»مناسب نیست«و  »مناسب است«االت مربوط به هر متغیر در دو گزینه ؤس

 دیگر تعدادي و حذف االتؤس از تعدادي ،ترتیب بدین. شد مشخص االتؤس خصوصدر  ابهامات کلیه
ابهامات، عوامل و الزامات هر یک از آنها شناسایی  و رفع شدن شفاف از پس ،نهایت در و شدند جایگزین

  .دش توزیع و تهیه نهایی مورد نظر و پرسشنامه
 

  (Khodashenas, 2012, p. 43)کشورها  از ریزي برخیبودجهمقایسه نظام  -1جدول 

  کشور
  روش 

  ویژگیهاي اساسی  بودجهمسئول تهیه   ریزيبودجه
روش 

  حسابداري

ریزي بودجه  ولیويب
  عملیاتی

بر  نبودن ساالنه، متمرکز، باال به پایین، مبتنی  وزارت دارایی  
ولی  ،شفافیت، محمل قانونی محکم بدونبرنامه، 

  نبود تمکین

  نقدي کامل

ریزي بودجه  غنا
  عملیاتی

ساالنه، متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه،  3  وزارت دارایی
  شفافیت  بدون

  ملنقدي کا

ریزي بودجه  کامبوج
  عملیاتی

ساالنه، متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه،  3  وزارت اقتصاد و دارایی
  اجراي موفق در بخشهاي آموزش و بهداشت

  نقدي کامل

ریزي بودجه  تانزانیا
  عملیاتی

ساالنه، متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه،  3  وزارت دارایی
  شفافیت بدون

  کامل نقدي

ریزي بودجه  اوگاندا
  عملیاتی

ریزي و وزارت دارایی، برنامه
  توسعه اقتصادي

  نقدي کامل  متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامهساالنه، نا 3

ریزي بودجه  شیلی
  عملیاتی

بر  نبودن مبتنیالنه، متمرکز، باال به پایین، سا 3  وزارت دارایی
  جامعبرنامه، شفافیت زیاد، محمل قانونی 

  نقدي کامل

ریزي بودجه  برزیل
  عملیاتی

و  بودجهریزي، وزارت برنامه
  مدیریت

ساله، متمرکز، باال به پایین،  4مبتنی بر برنامه 
  شفافیت خوب

  نقدي کامل

آفریقاي 
  جنوبی

ریزي بودجه
  عملیاتی

ساالنه، متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه،  4  وزارت دارایی
  شفافیت خوب

  کاملنقدي 

ریزي بودجه  مالزي
  عملیاتی

ساالنه، نیمه متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر  3  وزارت اقتصاد و دارایی
برنامه، شفافیت خوب، اجراي موفق در بخشهاي 

  بهداشت و آموزش

  نقدي کامل

ریزي بودجه  سنگاپور
  عملیاتی

 ساالنه، متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه، 5  وزارت دارایی
  شفافیت خوب

  نقدي کامل

ریزي بودجه  آمریکا
  عملیاتی

متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه، ناساالنه،  3  بودجهدفتر مدیریت و 
ولی  ،شفافیت در سطح باال، چارچوب قانونی جامع

  تمکین در سطح پایین

نقدي به استثناي 
داد و ستدهاي 

  خاص

ریزي بودجه  دانمارك
  عملیاتی

متمرکز، باال ناساالنه بر اساس پیمانهاي مدیریتی،  4  یوزارت دارای
به پایین، مبتنی بر برنامه، شفافیت در سطح باال، 

  محمل قانونی جامع

  تعهدي کامل

ریزي بودجه  انگلیس
  عملیاتی

متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه، ناساالنه،  3  اريدوزارت خزانه
  امع شفافیت در سطح باال، محمل قانونی ج

  تعهدي کامل

ریزي بودجه  استرالیا
  عملیاتی

متمرکز، باال به پایین، مبتنی بر برنامه، ناساالنه،  3  وزارت دارایی و امور اداري
  شفافیت در سطح باال، محمل قانونی جامع

  تعهدي کامل

ریزي بودجه  کره جنوبی
  عملیاتی

ین، مبتنی بر برنامه، ساالنه، متمرکز، باال به پای 5  بودجهریزي و وزارت برنامه
  شفافیت در سطح پایین، محمل قانونی جامع

  تعهدي کامل
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شد که  است، از نرخ ناسازگاري استفاده AHPبراي تعیین پایایی پرسشنامه که شامل پرسشنامه    
یا کمتر  1/0تقسیم شاخص ناسازگاري بر شاخص تصادفی، در صورتی که نرخ ناسازگاري :عبارت است از
  آمده است. 2میزان نرخ ناسازگاري پرسشنامه در جدول  .، بیانگر سازگاري در مقایسات استاز آن باشد

  
  میزان نرخ ناسازگاري پرسشنامه -2جدول 

  عنوان
عوامل 
  مدیریتی

عوامل 
  محیطی

عوامل 
  انسانی

 و فنی عوامل
  يفرایند

 عوامل
  عوامل اصلی  ساختاري

  07/0  07/0  09/0  09/0  08/0  09/0  ناسازگاري کل
  

  هایافته
  :اجرا شده استاالت زیر ؤگویی به ساین پژوهش براي پاسخ

  ؟یستعالی کشور چبندي عملیاتی در نظام آموزشبودجهالزامات اجراي  .1
  بندي این الزامات چگونه است؟اولویت .2

  صورت جداگانه در ها بهاطالعات مربوط به هر یک از پرسشنامهبراي پاسخگویی به سؤاالت مذکور 
. آمددست بهپرسشنامه یک ماتریس واحد  35وارد شد و پس از تلفیق  Expert Choice 11ر افزانرم

و همچنین  8تا  3بندي شاخصهاي اصلی و زیرشاخصهاي آنها مطابق با جداول اولویت ،در نهایت
  دست آمد. هب 9 افزار مطابق با جدولوسیله نرمه شده بهئراالزامات ابندي لویتوا

  
  AHPبر اساس  ي اصلیبندي شاخصهاولویتجدول ا - 3جدول

  رتبه  وزن   شاخص 
  1  410/0 عوامل مدیریتی
  2  298/0 عوامل محیطی
  3  194/0 عوامل انسانی

  4  050/0 يفرایندعوامل فنی و 
  5  048/0 عوامل ساختاري

          
  .شده است ارائه 4در جدول شاخصهاي هر شاخص زیر شد،با توجه به اهمیت شاخصهایی که مطرح    
  

  بندي زیرشاخصهاي مدیریتیجدول اولویت - 4جدول
  رتبه  وزن  زیر شاخص  شاخص 

عوامل 
  مدیریتی

  1  389/0 هاي راهبرديتدوین برنامه
  5  096/0 پذیري مدیرانانعطاف

  3  134/0 افزایش اختیارات مدیران
  2  146/0 ریزي عملیاتیبودجهمتخصصان و کارشناسان در تدوین  هاياستفاده از نظر

  4  109/0 واگذاري مسئولیتهاي بیشتر به دستگاههاي اجرایی در تخصیص منابع
  6  071/0 پاسخگویی در برابر نتایج نظاموجود 

  8  026/0 ثبات مدیریتی در سازمان
  7  029/0 ریزي عملیاتیبودجهافزاري مربوط به امور مالی و هاي نرمتهیه سیستم
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  دي زیرشاخصهاي محیطیبنجدول اولویت -5 جدول
  رتبه  وزن   زیر شاخص  شاخص 

  عوامل محیطی

  1  300/0 سیاسی نظام هر بر مؤثر ویژگیهاي و شرایط
  2  250/0 بودجه کنترل براي قانونی چارچوب وجود
  3  181/0 جامعه برابر در سازمان پاسخگویی منظا وجود

  4  135/0 مقننه و مجریه قوه بین هماهنگی
  5  099/0 قانونی الزام ایجاد با تدول پشتیبانی
  6  035/0 سازي فرهنگ

  
  هاي انسانیجدول اولویت بندي زیرشاخص - 6جدول

  رتبه  وزن   زیر شاخص  شاخص 

  عوامل انسانی

  1  381/0 ریزي عملیاتیبودجهوجود منابع انسانی کارآمد در زمینه  
  3  168/0 ریزي عملیاتیبودجهوجود آموزشهاي الزم در زمینه 

  2  197/0 تحصیلی و تجربی) از نظررعایت شرایط احراز مشاغل (
  4  125/0 وجود نظام تشویقی 
  5  095/0 وجود نظام پرداخت حقوق و مزایاي مناسب 
  6  034/0 ایجاد انگیزه در کارکنان 

  
  يفرایند و بندي زیرشاخصهاي فنیجدول اولویت -7جدول 

  رتبه  وزن   زیر شاخص   شاخص 

  يفرایند و عوامل فنی

  1  247/0 استراتژیک ریزيبرنامه وجود 
  5  081/0 عملیاتی ریزيبودجه در معتبر و الزم شاخصهاي وجود 
  2  200/0 عملیاتی ریزيبودجه در شاخصها اعتبار وجود 
  6  074/0 مدیریت اطالعات منظا  وجود 

  4  114/0 گیريگزارش و حسابداري سیستم تغییر
  3  123/0 نظر مورد سازمان با متناسب موجود هايفرایند اصالح

  7  060/0 مالی منابع تدارك 
  8  051/0 اهداف چارچوب در همکاریها نوع تعریف 
  9  050/0 مسئولیتها روشن تعریف 

  
  جدول اولویت بندي زیرشاخصهاي ساختاري - 8جدول

  رتبه  وزن  زیر شاخص  شاخص

عوامل 
  ساختاري

  2  238/0 بودجهستادي  وجود هماهنگی بین دستگاههاي
  4  129/0 بودجهموریت و اهداف با أمطابقت م

  1  292/0 وجود حسابداري تعهدي براي محاسبه قیمت تمام شده
  3  177/0 هاي مورد انتظار سازمانتعریف دقیق نتایج و ستاده
  6  062/0 نظام کدگذاري ساختارمند

  5  077/0 ریزي عملیاتیبودجهو  افزاري مربوط به امور مالیهاي سختتهیه سیستم
  7  025/0 دولت گريکاهش تصدي
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  AHPبر اساس  بنديجدول اولویت - 9جدول
وزن   شاخصها

وزن معیار   زیر شاخصها  شاخصها
  در زیرگروه

وزن 
  رتبه  نهایی

عوامل 
  41/0  مدیریتی

  1 140/0  389/0 هاي راهبرديتدوین برنامه
  10 035/0  096/0 پذیري مدیرانانعطاف

  7 048/0  134/0 افزایش اختیارات مدیران
ریزي بودجهمتخصصان و کارشناسان در تدوین  هاياستفاده از نظر

 عملیاتی
146/0  053/0 6  

  9 039/0  109/0 واگذاري مسئولیتهاي بیشتر به دستگاههاي اجرایی در تخصیص منابع
  14 026/0  071/0 م پاسخگویی در برابر نتایجنظاوجود 

  24 009/0  026/0 ثبات مدیریتی در سازمان
  22 010/0  029/0 ریزي عملیاتیبودجهافزاري مربوط به امور مالی و هاي نرمتهیه سیستم

عوامل 
  298/0  محیطی

  2 102/0  300/0 بر هر نظام سیاسی مؤثرشرایط و ویژگیهاي 
  3 085/0  250/0 بودجهوجود چارچوب قانونی براي کنترل 

  5 061/0  181/0 پاسخگویی سازمان در برابر جامعه نظام وجود
  8 046/0  135/0 هماهنگی بین قوه مجریه و مقننه
  11 034/0  099/0 پشتیبانی دولت با ایجاد الزام قانونی

  21 012/0  035/0 فرهنگ سازي

عوامل 
  194/0  انسانی

  4 066/0  381/0 ریزي عملیاتیبودجهوجود منابع انسانی کارآمد در زمینه 
  13 029/0  168/0 ریزي عملیاتیبودجهوجود آموزشهاي الزم در زمینه 

  12 034/0  197/0 تحصیلی و تجربی) از نظررعایت شرایط احراز مشاغل (
  15 022/0  125/0 وجود نظام تشویقی

  16 017/0  095/0 وجود نظام پرداخت حقوق و مزایاي مناسب
  28 005/0  034/0 نانایجاد انگیزه در کارک

عوامل فنی 
  05/0  يفرایندو 

  17 017/0  247/0 ریزي استراتژیکوجود برنامه
  29 006/0  081/0 ریزي عملیاتیبودجهوجود شاخصهاي الزم و معتبر در 

  19 014/0  200/0 ریزي عملیاتیبودجهوجود اعتبار شاخصها در 
  30 005/0  074/0 م اطالعات مدیریتنظاوجود 

  26 008/0  114/0 گیريتغییر سیستم حسابداري و گزارش
  25 009/0  123/0 هاي موجود متناسب با سازمان مورد نظرفراینداصالح 

  31 004/0  060/0 تدارك منابع مالی
  32 004/0  051/0 تعریف نوع همکاریها در چارچوب اهداف

  35 003/0  050/0 تعریف روشن مسئولیتها

عوامل 
  048/0  ريساختا

  20 014/0  238/0 بودجهوجود هماهنگی بین دستگاههاي ستادي 
  27 007/0  129/0 بودجهموریت و اهداف با أمطابقت م

  18 017/0  292/0 وجود حسابداري تعهدي براي محاسبه قیمت تمام شده
  23 010/0  177/0 هاي مورد انتظار سازمانتعریف دقیق نتایج و ستاده

  33 004/0  062/0 ري ساختارمندنظام کدگذا
  34 004/0  077/0 ریزي عملیاتیبودجهافزاري مربوط به امور مالی و هاي سختتهیه سیستم
  36 001/0  025/0 دولتگري کاهش تصدي
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  گیريبحث و نتیجه
امل دسته از عو پنجبندي دهد که رتبهبا توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده، نتایج پژوهش نشان می

و  05/0ي با فرایند، عوامل فنی و 194/0، عوامل انسانی با 298/0، عوامل محیطی با 41/0یریتی با مد
  ریزي عملیاتی در نظام بودجهترتیب بیشترین اهمیت را در استقرار به 048/0عوامل ساختاري با 

  عالی کشور دارند. آموزش
دهد عالی کشور نشان میي عملیاتی در نظام آموزشریزبودجهالزام از الزامات  36بررسی  ،در مجموع   

 ویژگیهاي و ، شرایطاولرتبه  دراز عوامل مدیریتی  14/0با وزن نهایی  هاي راهبرديتدوین برنامهکه 
 براي قانونی چارچوب ، وجودمرتبه دو دراز عوامل محیطی  102/0سیاسی با وزن نهایی  نظام هر بر مؤثر
وجود منابع انسانی کارآمد در زمینه ، ومرتبه س دراز عوامل محیطی  085/0 با وزن نهایی بودجه کنترل
م پاسخگویی نظاوجود  و رتبه چهارم دراز عوامل انسانی  066/0با وزن نهایی  عملیاتی ریزيبودجه

اند و همچنین رتبه پنجم قرار گرفته دراز عوامل مدیریتی  061/0معه با وزن نهایی اجدر برابر سازمان 
، 053/0با وزن نهایی  عملیاتی ریزيبودجهمتخصصان و کارشناسان در تدوین هاي فاده از نظراست

، 046/0، هماهنگی بین قوه مجریه و مقننه با وزن نهایی 048/0افزایش اختیارات مدیران با وزن نهایی 
     ، 039/0مسئولیتهاي بیشتر به دستگاههاي اجرایی در تخصیص منابع با وزن نهایی  واگذاري
، 034/0، پشتیبانی دولت با ایجاد الزام قانونی با وزن نهایی 035/0پذیري مدیران با وزن نهایی انعطاف

ریزي با وزن بودجه، وجود آموزشهاي الزم در زمینه 034/0رعایت شرایط احراز مشاغل با وزن نهایی 
، وجود نظام تشویقی با وزن 026/0م پاسخگویی در برابر نتایج با وزن نهایی نظا، وجود 029/0نهایی 
ریزي ، وجود برنامه017/0، وجود نظام پرداخت حقوق و مزایاي مناسب با وزن نهایی 022/0نهایی 

، وجود حسابداري تعهدي براي محاسبه قیمت تمام شده با وزن نهایی 017/0استراتژیک با وزن نهایی 
، وجود هماهنگی بین 014/0نهایی  عملیاتی با وزن ریزيبودجه، وجود اعتبار شاخصها در 017/0

 هايسیستم ، تهیه012/0سازي با وزن نهایی ، فرهنگ014/0با وزن نهایی  بودجهدستگاههاي ستادي 
   و نتایج دقیق ، تعریف010/0عملیاتی با وزن نهایی  ریزيبودجه و مالی امور به مربوط افزارينرم
، 009/0، ثبات مدیریتی در سازمان با وزن نهایی 010/0سازمان با وزن نهایی  انتظار مورد هايستاده
 و حسابداري سیستم ، تغییر009/0نظر با وزن نهایی  مورد سازمان با متناسب موجود هايفرایند اصالح
، ایجاد 007/0با وزن نهایی  بودجه با اهداف و موریتأم ، مطابقت008/0گیري با وزن نهایی گزارش

عملیاتی با وزن  ریزيبودجه در معتبر و الزم شاخصهاي ، وجود005/0 انگیزه در کارکنان با وزن نهایی
، تدارك منابع مالی با وزن نهایی 005/0مدیریت با وزن نهایی  اطالعات منظا ، وجود006/0نهایی 

، نظام کدگذاري ساختارمند با وزن 004/0اهداف با وزن نهایی  چارچوب در همکاریها نوع ، تعریف004/0
عملیاتی با وزن نهایی  ریزيبودجه و مالی امور به مربوط افزاريسخت هايسیستم تهیه، 004/0نهایی 
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گریهاي دولت با وزن نهایی کاهش تصدي و 003/0، تعریف روشن مسئولیتها با وزن نهایی 004/0
  .اندقرار گرفتههاي بعدي به ترتیب در رتبه 001/0

ي و فرایندامل مدیریتی، محیطی، انسانی، فنی و که در پژوهش حاضر عو است نکته قابل توجه این   
محیطی  و سازمانی ،، اما در پژوهش آذر و همکاران عوامل مدیریتی، فنی، فرديندساختاري شناسایی شد

  انسانی شناسایی شده است. و يفرایندعوامل محیطی، فنی و نیز شناسایی و در پژوهش محمودي 
 مؤسساتریزي عملیاتی در تغییر رفتار بودجهکه اجراي  ن دادنشااز پژوهش حاضر  دست آمدهبهنتایج    

ها، عالی از جمله امکان بهینه مدیریت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی اعتبارات، کاهش هزینهآموزش
زیادي خواهد  تأثیردر برگرفتن کلیه سطوح مدیریت  و افزایش پاسخگویی، بهبود نحوه تخصیص منابع

  داشت.
  
  شنهادهاپی
  شود:پیشنهادهاي زیر ارائه میتوجه به نتایج پژوهش  با
عالی کشور عوامل مدیریتی ریزي عملیاتی در نظام آموزشبودجهدر استقرار  مؤثرترین عامل مهم. 1

هاي راهبردي براي تدوین برنامهعملیاتی به  ریزيبودجهشود در اجراي پیشنهاد می ،بنابراین است؛
و  متخصصان و کارشناسان هاياستفاده از نظرصهاي با اهمیت و نیز بندي شاخشناسایی و اولویت

متناسب با مسئولیتهاي محول شده به آنان و واگذاري مسئولیتهاي  افزایش اختیارات مدیران همچنین
 اي شود.بیشتر به دستگاههاي اجرایی در تخصیص منابع توجه ویژه

دن شرایط و ویژگیهاي کربا لحاظ  ،بنابراین ؛عوامل محیطی است در این پژوهش مؤثردومین عامل . 2
به دست با ایجاد الزاماتی  بودجهچارچوب قانونی براي کنترل  فراهم شدنبر هر نظام سیاسی و  مؤثر

 بین قوه مجریه وبیشتر توافق و هماهنگی  نیزدولت و همچنین پاسخگویی سازمان در برابر جامعه و 
  ریزي عملیاتی موفقیت آمیز خواهد بود. بودجه، اجراي بودجهبه  مقننه براي استمرار اصالحات مربوط قوه

کارآمد و  کارکنانکارگیري با به ،بنابراین ؛در این پژوهش عوامل انسانی است مؤثرسومین عامل . 3
ریزي عملیاتی و ایجاد بودجهشایسته از نظر تحصیالت و تجربه و نیز برقراري آموزشهاي الزم در زمینه 

 د.کرریزي عملیاتی را تسهیل بودجهاجراي  توانمی نظام تشویقی
براي موفقیت در اجراي  ،بنابراین ؛ي استفرایندعوامل فنی و  در این پژوهش مؤثرچهارمین عامل . 4

گیري قوي و وجود عنوان یک ابزار تصمیمریزي استراتژیک بهریزي عملیاتی الزاماتی نظیر برنامهبودجه
ها و همچنین تغییر فرایندبراي داشتن یک سیستم موفق و نیز اصالح اعتبار شاخصهاي عملکردي 

م اطالعات مدیریت براي داشتن گزارشهاي مالی نظاسیستم حسابداري از سنتی به عملیاتی و وجود 
 .استمتفاوت ضروري 
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ن شرایط ساختدر صورت فراهم  ،بنابراین ؛در این پژوهش عوامل ساختاري است مؤثرپنجمین عامل . 5
و  بودجهاي حسابداري تعهدي براي محاسبه قیمت تمام شده و هماهنگی بین دستگاههاي ستادي اجر

و  بودجهموریت و اهداف با أم اهنگی بینهاي مورد انتظار سازمان و همنیز تعریف دقیق نتایج و ستاده
  .شودپذیر میعالی امکانریزي عملیاتی در نظام آموزشبودجهافزاري اجراي ن امکانات سختساختفراهم 
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