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دهد كه اين اصالحات  شواهد موجود نشان مي. كند ها تأكيد مي ملكرد دولتاست كه بر سنجش ع

كند كه چرا تعداد كمي از  شود و اين امر سئواالت فراواني را ايجاد مي در سطح محدودي اجرا مي
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  بيان مساله و اهميت آن
 اسـت و يـك      هاي دولتي ضروري   تنظيم بودجه براي برآورد و سنجش عملكرد سازمان       

هـاي خـاص     لذا در هنگام تنظيم بودجه بايد استراژي      . آيد شمار مي  ابزار مديريتي سودمند به   

نظـر   هاي مديريت در ايجاد سـازمان مـد        هاي سودآوري و ديدگاه    هر سازمان را با تمام جنبه     

ريـزي اسـتراتژيك متكـي اسـت         هاي دولتي به برنامـه     هاي خاص سازمان   استراتژي. قرار داد 

هاي مديريت  توان به تمام جوانب و خواسته ريزي استراتژيك مي اساس برنامهوري كه برط به

دوري ..  .، دوبــاره كــاري وهــا دســت يافــت و از هرگونــه كوچــك شــمردن بعــضي برنامــه

  .]۲[جست

دهـد و آن را در   دولت ايران بيش از دو سوم درآمدهاي ملي را به خـود اختـصاص مـي       

هـاي اصـولي     ايـن امـر اهميـت و نقـش روش         . كند ها هزينه مي   ليتها و فعا   قالب انواع برنامه  

سـازد،   هاي مختلف اقتصاد جامعه آشـكار مـي        دهي بخش  بندي را در هدايت و جهت      بودجه

ريـزي   هاي مختلـف اقتـصاد، برنامـه       ترين عوامل پيشرفت در بخش     طوري كه يكي از مهم     به

مانـدگي و عـدم توسـعه در         قـب همچنـين ع  . باشد اصولي عمليات دولت در قالب بودجه مي      

بنـدي   توان به نواقص و كمبودهاي نظام بودجـه      هاي مختلف اقتصادي جامعه را نيز مي       بخش

  .]۳[نسبت داد

بينـي شـده ،      هاي پيش  ها و فعاليت   اجراي صحيح بودجه مصوب و همچنين اجراي طرح       

يح منـابع و    منظور حـصول اطمينـان از تحـصيل صـح           مردم به  نمستلزم ادامه نظارت نمايندگا   

ارت مـالي و   اين مهـم از طريـق نظـ       . مصرف آن در جهت تحقق اهداف مصوب خواهد بود        

بودجه عملياتي با تعريف اسـتاندارد عملكـرد و قيمـت تمـام             . ]۱[ گيرد عملياتي صورت مي  

 . كند شده نظارت مالي و عملياتي را تسهيل مي
 ياتيـ  بودجـه عمل    کـشور حرکـت بـه سـمت        يا ر در نظام بودجـه    ي از اصالحات اخ   يکي

،  دولـت  يهـا  تيـ  فعال يسازج در استاندارد  ي را ي از راهکارها  يکي ياتيبودجه عمل . باشد يم

  .باشد ي مختلف ميها  و بهبود عملکرد آن در سطح دولتييگو ش پاسخيافزا

شود كسب اطمينـان از       ريزي عملياتي مي   هايي كه صرف بودجه    با توجه به منابع و تالش     

گـران از    لبا اين وجود بايد اذعـان كـرد كـه بـسياري از تحليـ              . استكارايي اين روش مهم     

ريـزي عمليـاتي تقريبـاً هميـشه         اعتقاد دارند كه تالش براي اجـراي بودجـه         »اسچيك«جمله  

  .]۱۲[خورد شكست مي

. انـد  اند و بـه همـين نتيجـه رسـيده          ريزي عملياتي را بررسي كرده     بسياري تجارب بودجه  
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  : اياالت متحده طي گزارشي در دهه گذشته اعالم كردچنانچه اداره بودجه كنگره

هـاي   ريـزي عمليـاتي در سـطح محلـي، ايـالتي و دولـت              شواهد كمي از پيشرفت بودجه    

ســنجش عملكــرد تــوان محــدودي بــراي تــاثير بــر تخــصيص منــابع  . خــارجي وجــود دارد

  .]۱۱[دارد

، لـزوم   هـارم تحقيقـات و فنـاوري و برنامـه چ        ،  ا تـصويب قـانون سـاختار وزارت علـوم         ب

مهمتـرين بخـش ايـن      . تغييرات اساسي در نظام مديريت دانشگاهي ايران قطعي شـده اسـت           

 ، وظـايف و تـشكيالت      قـانون اهـداف    ۱۰مـاده   .(انشگاه است تغييرات مربوط به نظام مالي د     

  ) برنامه چهارم توسعه۴۹، تحقيقات و فناوري و ماده وزارت علوم

اي  بندي خـود را از برنامـه        وظيفه دارند سيستم بودجه    ها نه تنها   ، دانشگاه در برنامه چهارم  

، ملزم بـه تهيـه       قانون برنامه چهارم   ۴۹ماده  ) الف(، بلكه در اجراي بند      به عملياتي تغيير دهند   

بودجه عملياتي به منظور دستيابي به بهاي تمـام شـده فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهـشي و                     

سـهم بودجـه دولتـي خـود از بودجـه عمـومي            منظـور دريافـت      تعيين هزينه سرانه دانشجو به    

هـا و    ريزي دانشگاه  بدين ترتيب از نقطه نظر مديريت دانشگاهي تغيير در نظام بودجه           .هستند

  .باشد ، بيش از پيش ضروري ميموجودبندي  بازنگري و تحول اساسي در سيستم بودجه

نشگاه تهران در اين تحقيق به دنبال شناسايي موانع استقرار بودجه عملياتي در دا

  .باشيم  مي

  
  مروري بر پيشينه و چارچوب نظري تحقيق

هاي  ريزي عملياتي افزايش كارايي تخصيصي و توليدي در پرداخت         هدف اصلي بودجه  

گونه  ريزي عملياتي را اين    بودجه »سازمان همكاري و توسعه اقتصادي    «  .]۱۳[باشد  دولت مي 

ات تخصيص يافته را به نتايج قابل سـنجش         ريزي كه اعتبار   شكلي از بودجه  : كند  تعريف مي 

ريـزي عمليـاتي را       بودجـه  »اداره كـل حـسابداري ايـاالت متحـده        «و    .]۱۰[ دهـد   ارتباط مي 

ريزي كه اطالعات عملكرد را بـه بودجـه ارتبـاط            سبكي از بودجه  : كند  گونه تعريف مي   اين

هـا كـه     كردها و فعاليت  ها الزم است تمام كار     ريزي عملياتي دانشگاه    در بودجه   .]۷[دهد  مي

  .پذير شوند ها كيفي است به صورت كمي درآمده و سنجش برخي از آن

مـوزش عـالي كـشور يـك        آدانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه رسمي ايران و نمـاد            

المللي با هدف توسعه مبتني بـر دانـايي          دانشگاه جامع دولتي است كه با ماموريتي ملي و بين         

  .پردازد هاي آموزشي و پژوهشي مي ، فنون و هنر به فعاليتهاي علوم در زمينه
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در . باشـد  ، بهبود عملكـرد و كـارايي تخصيـصي منـابع مـي            هدف اصلي بودجه عملياتي   

هـاي مـورد نيـاز       هـا و فعاليـت     راستاي اجراي بودجه عملياتي در دانشگاه تهران، كليه برنامـه         

بـراي  د عملكـرد و قيمـت تمـام شـده     براي نيل به اهداف خود بايد تعريف گردد و استاندار       

دانـشگاه  هاي مختلف    اساس اين استانداردها، بودجه بخش    واحد فعاليت مشخص گردد و بر     

.  نظارت مالي و عملياتي نيز بر مبناي اين استانداردها صورت گردد           پيشنهاد و تنظيم گردد و    

  : د به شرح ذيل توضيح داده شده استاين فراين
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  فرايند تهيه بودجه عمليات در دانشگاه تهران): ۱(ار نمود

  
 »شه«ريزي عملياتي با استفاده از مدل  تبيين عوامل موثر بر اجراي موفق بودجه

ريزي عملياتي، عقايدي را در مورد عوامل تاثيرگذار بـر           توجهات اخير به اجراي بودجه    

از عقايـد در مـدل نهـادي        اي    يك چنـين مجموعـه    . اجراي موفق اين نظام ايجاد كرده است      

 اهداف دانشگاه تهران

 براي نيل به اين اهداف درهاي مورد نيازها و فعاليتشناسايي كليه برنامه

 ها و واحدهاي دانشگاه تهرانكليه بخش

 ها د عملكرد در هر يك از فعاليتتدوين استاندار

  شده براي واحد استاندارد عملكردتعيين قيمت تمام

  بودجه براساس اين استانداردهاپيشنهاد، تهيه و تنظيم

 دانشگاه براساس اين استانداردهانظارت مالي و عملياتي بر بودجه

 تنبيهتشويق
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ذ اصـالحات   اين مدل بر سه عامـل اثرگـذار بـر اتخـا           . ارائه گرديده است  » شه «بخش دولتي 

  .پذيرش و اختيار، توانايي: كند تاكيد مي

ريزي  دهد كه تعامل اين سه عامل، فضاي اصالحات كه در آن بودجه             مطالعات نشان مي  

  .]۴[كند شود را تعيين مي عملياتي اجرا مي

  
  يريزي عمليات انايي براي اجراي بودجهتو

ا ريزي عملياتي، ظرفيـت پـايين يـ         يكي از حدسيات رايج در مورد اجراي ناموفق بودجه        

ريزي عمليـاتي   ها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه    كاويمورد. عدم توانايي سازماني است   

زي عملياتي، كليدي   ري دهد كه سه بعد از توانايي سازماني براي اتخاذ كامل بودجه            نشان مي 

   .توانايي ارزيابي عملكرد، توانايي نيروي انساني و توانايي فني: باشند مي

ريـزي    توانايي سنجش عملكرد بر همه مراحـل اجـراي بودجـه           :توانايي ارزيابي عملكرد  

ها توانايي سنجش عملكرد بـه طـور مفيـد را نداشـته            اگر دولت  .]۶[گذارد  عملياتي تاثير مي  

هـا متوجـه     از دولـت  ياري بـس  ياز طرفـ   .ريزي عملياتي شكست خواهد خـورد      باشند، بودجه 

 از  ياريباشـد و هنـوز بـس       ير مـ  يگ ار وقت ي، مشکل و بس   يجه و خروج  ياند که سنجش نت    شده

ن احتمال وجـود دارد     ي موارد ا  يدر برخ . باشند ي م يج و خروج  يف نتا يها مشغول تعر   دولت

 کند امـا بـا   ي را منتفياتي بالقوه بودجه عمليرا، اج  عملکرد يابي مشکالت موجود در ارز    که

ن يـ هـا، ا   الزم در دولت  يها يي توانا يريگ  عملکرد و شکل   يابيتوجه به گسترش صنعت ارز    

، اطالعـات حاصـل از      ياتيـ بودجـه عمل   دار يمعنـ  ي اجـرا  يبـرا  .مشکالت کمتر خواهد بود   

 يهـا   طـرح  يراحـ ص منـابع و ط    ي، تخـص  يريـ گ ميت و تـصم   يريمد د در ي عملکرد با  يابيارز

 يابيـ ن است که اطالعات حاصـل از ارز     يگر ا ي نکته مهم د   .رديمورد استفاده قرار گ    يقيتشو

  .نان باشديح و قابل اطميد صحيعملکرد با

هـاي    مطالعات همچنين بـر اهميـت اطمينـان از وجـود توانمنـدي             :توانايي نيروي انساني  

هـاي مـورد نيـاز       توانمنـدي . كنـد   ميريزي عملياتي، تاكيد     نيروي انساني براي اجراي بودجه    

  . باشد ريزي مرتبط مي باشد و به تمام مراحل اجراي بودجه متفاوت مي

هـاي خـاص در سـنجش عملكـرد، حفـظ و             نيروي انساني مورد نياز بايد داراي مهارت       

ــك ــديريت بان ــند  م ــاتي باش ــاي اطالع ــازمانيدر واحــدها .ه ــي اجراي س ــيقن و تي ــ باين د ي

 کننـدگان از   هدن اسـتفا  ي ارتبـاط بـ    ين اهداف عملکـرد و برقـرار      يتدوه  ني در زم  يکارشناسان

 نيازمنـد   ياتيـ  بودجه عمل  ي اجرا يها در راستا   سازمان. اطالعات عملکرد وجود داشته باشند    
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هــايي در رابطــه بــا شناســايي و ســنجش عملكــرد و اســتفاده از اطالعــات  توســعه توانمنــدي

  .باشند عملكرد در يك مسير سازنده مي

ريــزي عمليــاتي همچنــين اهميــت  هــا در رابطــه بــا بودجــه تجربــه دولــت :ايي فنــيتوانــ

آوري اطالعات   بايد در راستاي جمع   يملزومات فني خاص  . دهد  هاي فني را نشان مي     توانايي

عملكرد و ايجاد بانك اطالعاتي تدارک گردد كه به وسيله آن اطالعات عملكرد فوري، به 

بانك اطالعاتي بايد با طيف     . عي از كاربران تهيه گردد    هاي مناسب و براي طيف متنو      شكل

كننده مبنايي بـراي حـسابداري، نظـارت و          ها هماهنگ باشد كه تامين     وسيعي از ساير سيستم   

  .باشند دهي در دولت  گزارش

ريـزي جـدا    اگر اطالعات عملكرد به طـور فنـي از سـاير عمليـات حـسابداري و بودجـه        

گيـري مـرتبط بـا سـاير         ريـزي عمليـاتي، فراينـدهاي تـصميم        هباشند، به احتمال فراوان بودج    

هـاي ورودي باشـد بـه         عمليات را درك نخواهد كرد و اگر نظام حسابداري مبتنـي بـر داده             

  .]۱۳[ راحتي اصالحات مبتني بر عملكرد را تسهيل نخواهد كرد

 ي بـرا  ازيـ  مـورد ن   يهـا  ي فنـاور  يابيها در مرحله ارز     از دولت  ياريرسد که بس   يبه نظر م  

 بـا مـشکل مواجـه       يت مـال  يري مـد  يهـا   در نظـام   ياريباشند و بـس    ي م ياتي بودجه عمل  ياجرا

 يز معتقدند که کمبـود منـابع مـال        ي ن ي برخ .باشد يار مهم م  ي بس يريگ ميباشند که در تصم    يم

ن مـشکالت در    ي از مهمتـر   يکـ ي ي و اطالعـات   يد مـال  يـ  جد يهـا   توسعه نظام  ياز برا يمورد ن 

  .باشد ي مياتيجه عمل بودي اجرايراستا

  
  ر براي اجراي بودجه ريزي عملياتياختيا

هاي اختيار   گذارد به مكانيزم    ريزي عملياتي به تاثير مي     عامل دوم كه براي اجراي بودجه     

ريزي عمليـاتي و يـا در مراحـل          ريزان در اجراي بودجه    اگر بودجه . ها ارتباط دارد   در دولت 

اختيـار  مهـم از    سـه بعـد     . ا با مشكل روبـرو خواهـد شـد        آن اختيار الزم را نداشته باشند اجر      

  .و اختيار سازماني اي اختيار قانوني، اختيار رويه: وجود دارد

اي قانونمنـد    ريـزي اغلـب بـه صـورت فـشرده           فرايندهاي رسـمي بودجـه     :اختيار قانوني 

 يدر برخـ . تواند اجـرا شـود   شود اصالحات جديد در صورت تعارض با اين قوانين، نمي      مي

 ين و مقـررات منـابع انـسان      ي عملکرد در بودجه توسط قوان     يابيها استفاده بالقوه از ارز     ولتد

، هـا   سـازمان  يه مـال  يـ ق وتنب ي در رابطـه بـا تـشو       يني کـشورها قـوان    يدر برخ  .شود يمحدود م 

 يهـا  م سـود و پرداخـت     ين بـا تـسه    ين قوان ين شده است که اغلب ا     يواحدها و اشخاص تدو   
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  .باشد ي در تعارض مها و کارکنان لکرد به سازمان در رابطه با عميقيتشو

شـود   ي م يم و سازمانده  يها تنظ  ي ورود يل که بوجه بر مبنا    ين دل يها به ا    دولت يدر برخ 

 که  يبه طور باشند   ي مشکل م  ين استفاده از اطالعات عملکرد در بودجه دارا       يدر مورد قوان  

شـود کـه     يه مـ  يـ ت توج يـ ن واقع يـ ا ياستفاده حداقل از اطالعات عملکرد در بودجه بر مبنـا         

  .]۵[شود  يب ميبودجه بدون اطالعات عملکرد تصو

 ســنجش عملكــرد و اســتفاده بــالقوه از اطالعــات عملكــرد اغلــب در :اي اختيــار رويــه

هـاي    مشخصه فرايندهاي موجود، رويه   . شود   مورد غفلت واقع مي     فرايندهاي بودجه موجود،  

آميز  اجراي موفقيت . كند  ريزي را ملزم مي    ر بودجه عنوان يك قاعده، رفتا    رسمي است كه به   

  .باشد ها مي اصالحات نيازمند سازگاري مدل اصالحات با اين قوانين و رويه

ق فـصول ومـواد     يح دق يها و تشر   ي بودجه بر ورود   يها هين و رو  ي، قوان ها  دولت يدر برخ 

 عملکـرد را    يابيـ ن موضوع نقش بالقوه اطالعـات حاصـل از ارز         يکنند که ا   يد م ينه تاک يهز

ار يـ د کننـد و اخت    يـ هـا تاک   يبـر ورود  ران و قانونگـذاران ملـزم هـستند         يدم.کند   يف م يتضع

، اسـتفاده   ايـ فرنيبـه طـور مثـال در کال        . را ندارنـد   يگري اقدام به صورت د    ي الزم برا  يا هيرو

ــات عملکــ  ــرد توســط قانونگــذارانمحــدود از اطالع ــ از روي، ناش ــا هي ــام يه  موجــود نظ

  .باشد ي سابق ميزير بودجه

هـايي بـراي الـزام      ريـزي سـنتي علـي رغـم تـالش          هـاي بودجـه     بسياري از بقايان و رويـه     

ريزي بر مبناي عملكـرد، هنـوز        گيرندگان براي استفاده از اطالعات حاصله از بودجه        تصميم

  .]۱۴[وجود دارند

ر ريـزي عمليـاتي اثرگـذا       خطـوط اختيـار سـازماني، بـر اجـراي بودجـه            :اختيار سازماني 

ريزي  بودجه. باشد، مخصوصاً هنگامي كه قصد استفاده از اطالعات عملكرد وجود دارد            مي

تر اجرا خواهد شد اگر اختيارات الزم واگذار شود و به مـديران              صورت اثربخش  عملياتي به 

دهـي و غيـره داشـته        ريـزي، گـزارش     بودجـه   اجازه داده شود تصميمات راجع كارمنـديابي،      

  . را فراهم کنديريگ مين قدرت تصميد چنيجود باارات موي، اختباشند

  
  اجراي بودجه ريزي عملياتي ي برايرشذپ

ها و كاركنـان   مقاومت در برابر اصالحات از جانب برخي مقامات دولتي، روساي بخش       

  .]۹[ممكن است بزرگترين مانع براي اجرا و استفاده از سنجش عملكرد باشد

ها پذيرفته شود به احتمال فراوان اجرا خواهد         وهريزي عملياتي توسط اين گر     اگر بودجه 
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ريزي عمليـاتي، مقامـات دولتـي، مـديران          شود براي اجراي موفق بودجه      شد چنانچه بيان مي   

ريـزي عمليـاتي در خـور تـالش بـه منظـور        اداري و كاركنان بايد متقاعد گردند كه بودجـه   

سه جنبه از . باشد  و اجتماع مي   ها و نيل به منافع كوتاه مدت و بلند مدت دولت            كاهش هزينه 

  .يزشيو پذيرش انگ پذيرش سياسي، پذيرش مديريتي: باشد پذيرش مورد نياز مي

 ي اجـرا  ي بـرا  ين منـابع مـال    يت و تـام   يـ  در حما  ياسيرش مقامات س  ي پذ :پذيرش سياسي 

 سنجش و اسـتفاده از اطالعـات عملكـرد           که يباشد در حال   ي م ياتيار ح ي بس ياتيبودجه عمل 

كنند كه    نظران تاكيد مي   تعدادي از صاحب  . دهايي براي مقامات انتخابي و انتصابي دارد      پيام

سياستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطالعات عملكرد در تصميمات تخصيصي مقاومت            

دهد بـه     ها در برابر مردم را افزايش مي       پذيري آن  كنند چون يك چنين اطالعاتي، آسيب       مي

هاي بلند مدت كه ممكن است در كوتاه مـدت بـه خـوبي اجـرا                  رنامهخصوص در رابطه با ب    

ک يـ عنـوان    بهيا  بودجهيها يريگ مي در تصمياسي مقامات سياطالعات عملکرد برا   .نشود

 در اسـتفاده از  ياسـ يشـود کـه مقامـات س    ين سـوال مطـرح مـ      يـ را ا يباشد ز  يد مطرح م  يتهد

 يهـا  يريـ گ مي در تـصم   ي؟ از طرفـ   د دارنـ  ياريـ  عملکرد چه اخت   يابيارزاطالعات حاصل از    

   .رديگ ي اهداف بلند مدت مورد توجه قرار مي اغلب اهداف کوتاه مدت به جاياسيس

ريـزي عمليـاتي از جانـب        دهد كه پـذيرش بودجـه       ها نشان مي    بررسي :پذيرش مديريتي 

گيـري مـديريتي و    خصوص در ارتباط با استفاده از اطالعات عملكـرد در تـصميم        مديران به 

ريزي عملياتي متقاعد    يك چالش اساسي در بودجه    .  اساسي است   هاي انگيزشي،  اد طرح ايج

  .]۶[باشد هاي استراتژيك و سنجش عملكرد مي كردن مديران برنامه در مورد ارزش طرح

كننده اين حقيقت اسـت      اي توجيه  كلي استفاده كم از اطالعات عملكرد تا اندازه       به طور 

  .]۸[هد شداند كه اين طرح، اجرايي نخوكن ها فكر مي كه برخي سازمان

باشـد، سياسـتمداران و      هـا مـي    ريـزي سرشـار از مـشوق        فرايند بودجـه   :پذيرش انگيزشي 

هايي براي استفاده از انـواع خاصـي از اطالعـات و رفتارهـاي                مديران مشابه يكديگر، انگيزه   

ند اجـراي آن بـا مـشكل    ريزي عملياتي باشـ  ها ناسازگار با بودجه ه  اگر اين انگيز  . معين دارند 

اهـان   بـه و خو    ب معتقـد  ريـزي عمليـاتي اغلـ      صاحبنظران در زمينه بودجه   . روبرو خواهد شد  

هـا    باشند و معتقدند انگيزه     استراتژي انگيزشي براي استفاده از اطالعات مبتني بر عملكرد مي         

 ي بـرا  يهاتيبتنها و     که پاداش  ي به نحو  ،دنريزي عملياتي باش   ها بايد جزئي از بودجه     و مشوق 

ت در  يا عدم موفق  يت  ي موفق ي مصوب و برا   يها  برنامه يمناسب در اجرا  عملکرد مناسب و نا   

 يهـا  کـه نظـام   ن اعتقـاد وجـود دارد       يـ ن ا يهمچن.  در نظر گرفته شود    ياتيبودجه عمل  ياجرا
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کـرد  يابـل رو کند که اغلـب در مق  يجاد مي اييها ند محور مشوق ي و فرا  ي ورود يزير بودجه

  .ر قرار داردجه محوينت

  
  قيات تحقيفرض

  .ريزي عملياتي را ندارد  تهران توانايي الزم براي اجراي بودجه دانشگاه .۱ه يفرض

  .ريزي عملياتي را ندارد دانشگاه تهران اختيارات الزم براي اجراي بودجه. ۲ه يفرض

ريـزي عمليـاتي وجـود       در دانشگاه تهران، پذيرش در رابطه بـا اجـراي بودجـه            .۳هيفرض

  .ندارد 

  

  روش تحقيق 
منظور دستيابي به اهداف تحقيق، مشكالت و موانع  جا كه در پژوهش حاضر، به از آن

گردند، تحقيق از  ها بدون دستكاري گردآوري مي وند و داده موجود توصيف و تشريح 

جا كه در اين پژوهش، به بررسي  همچنين از آن. باشد آزمايشگاهي ميهاي غير نوع پژوهش

آوري اطالعات از خبرگان و متخصصان، اقدام  جود متغيرها با استفاده از جمعوضعيت مو

  .گردد بندي مي  پيمايشي طبقه‐شده است، در رديف مطالعات توصيفي

  
   اطالعاتيآورابزار گرد

  : العات در اين تحقيق بدين شرح استهاي گردآوري اط مهمترين روش

ات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيـق         جهت گردآوري اطالع  : اي  مطالعات کتابخانه : الف

 و نيز از شبکه جهاني اطالعـات        مرتبطهاي   اي، مقاالت، کتاب    موضوع، از منابع کتابخانه   

  . استفاده شده است

هـا و اطالعـات بـراي تجزيـه و تحليـل از               آوري داده   که به منظور جمـع    : تحقيقات ميداني . ب

  . باشديم) هيگو( سوال ۲۹ق  شامل  ين تحقيپرسشنامه ا. پرسشنامه استفاده گرديده است

ز ينامه آمده است، اما شامل نه دسته سـواالت متمـا  ک پرسشين سواالت در  يچه مجموعه ا  اگر

  .باشد ياز هم م
  

  فنون تجزيه و تحليل اطالعات
آزمــون «  مربــوط بــه هــر عامــل ازيهــا ع پاســخيــبــه منظــور آزمــون نرمــال بــودن توز
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م از  يتـوان  يهـا مـ    ع پاسـخ  يـ در صورت نرمال بودن توز    . ميکرد» رنوفي اسم ‐کولموگوروف

ک يـ ن صـورت از آزمـون نـا پارامتر        يـ ر ا يم در غ  يها استفاده کن   هي فرض آزمون ي برا tآزمون  

   .ميد استفاده کنيبا» عالمت«

 در دانـشگاه تهـران بـا        ياتي عمل يزير  بودجه يبه منظور شناسايي مشكالت و موانع اجرا      

 اقـدام بـه آزمـون فرضـيات تحقيـق      ،»يانگين يك جامعه يا گـروه     آزمون م «استفاده از روش    

  . مزبور گرديد

 در دانشگاه تهـران از نظـر   ياتيز عملي بودجه ر ي عوامل موثر در اجرا    ي چگونگ يبند  رتبه يبرا

هـاي    رود کـه داده     اين آزمون هنگامي به کار مـي      . دياستفاده گرد » دمنيآزمون فر « از   يبازدارندگ

بـه   . بندي دو طرفه مرتب نمـود       ها را در رده    ي باشند و بتوان با مفهوم ترتيبي آن       آماري حداقل ترتيب  

  . بندي نمود توان متغيرهاي موجود در تحقيق را رتبه کمک اين آزمون مي

  
  يجامعه آمار

، هـا   دانـشکده  يران کـل، روسـا    ين دانشگاه، مـد   ين پژوهش شامل معاون   يا يجامعه آمار 

کارشناسان بوجه دانشگاه   وي حسابداري، روسا ها  دانشکده س و ي پرد ي و مال  ين ادار يمعاون

  .باشد يتهران م

گيري تـصادفي    در نمونه . باشد گيري در اين تحقيق از نوع تصادفي ساده مي         روش نمونه 

در ايـن  . ساده هر يك از عناصر جامعه مورد نظر براي انتخاب شدن، شـانس مـساوي دارنـد      

هرسـت جامعـه آمـاري بـه صـورت تـصادفي انتخـاب             روش افراد يا اشـياي مـورد نيـاز، از ف          

  . شوند مي

  
  هاي پژوهش يافته

ع يـ  بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه توز           رنوفي اسـم  ‐کولموگـوروف  با اسـتفاده از آزمـون     

  .کند يت ميع نرمال تبعي مربوط به هر سه عامل از توزيها پاسخ

  
   ها هيآزمون فرض

: ، کـم    ۱: ار کم   ي که بس  ن صورت يد بد باش ي م ۵ تا   ۱ پرسشنامه از    يها  از پاسخ يف امت يط

هـا در   کـه شـاخص   نيـ باشـند و بـا توجـه بـه ا     يمـ  ۵: اد  يـ ار ز ي و بـس   ۴: اد  يـ ، ز ۳ :، متوسط   ۲

 عامـل مـورد نظـر از        يها ن شاخص يانگي، اگر م  اند ف گشته يپرسشنامه به صورت مثبت توص    
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 در دانـشگاه    يتايـ  عمل يزيـ ر  بودجـه  ي اجرا ي برا يعنوان مانع  کوچکتر باشد آن عامل به    » ۳«

استفاده نمود کـه در  » نيانگيآزمون م«د ازين مورد باي اي بررس يبرا. شود ي م ييتهران شناسا 

 ‐فکولمـوگرو «کـه بـا اسـتفاده از آزمـون        نيـ باشـد و بـا توجـه بـه ا          يمـ » ۳ «يآن حد مرز  

باشـد   يع نرمال م  ي توز ي عوامل دارا  ي تمام يها ع پاسخ يد که توز  يمشخص گرد » فرنوياسم

  .مياستفاده کن»  ميانگين يك جامعه آزمون«م ازينتوا يم

  :ه اوليآزمون فرض

   μ<  =٣: فرض صفر 

   μ > ٣: ک يفرض 

   سطح خطا<سطح معناداري  :قاعده رد فرض صفر 

  

 يي عامل تواناين برايانگي آزمون ميها ي خروج):۱( نگاره
 درصد ۹۵ن فاصله اطمينا

  t   اختالف
درجه 
 آزادي

سطح 
معناداري 
  يك دامنه

اختالف 
  ميانگين

  باال حد  پايين حد
 ‐/۱۲۳۰ ‐/۵۵۳۱ ‐/۳۳ /۰۰۶ ۳۹ ‐۱۸/۳  عامل توانايي

  

» /۰۵«كوچكتر از سطح خطـا      » /۰۰۶« محاسبه شده    يدارنکه سطح معنا  يبا توجه به ا   

 در  يعنـوان مـانع    بـه » ييتوانـا « م و عامـل     يم فرض صـفر را تاييـد کنـ        يتوان يباشد نم  يم

  .شود ي ميي در دانشگاه تهران شناساياتيمل عيزير  بودجهياجرا

  :ه دوم يآزمون فرض

   µ<  =٣: فرض صفر 

   µ > ٣: ک يفرض 

   سطح خطا<سطح معناداري  :قاعده رد فرض صفر 

  

   عامل اختيارين برايانگي آزمون ميها ي خروج):۲( نگاره

 ۹۵فاصله اطمينان 
  t   رصد اختالفد

درجه 
 آزادي

سطح 
معناداري 
  يك دامنه

اختالف 
  ميانگين

  باال حد  پايين حد
‐۸۵/۳  عامل اختيار ٣٧ ۰۰۰/ ۴۳/‐ ۶۵۸۰/‐ ۲۰۴۶/‐ 



  ۱۳۸۷بهار  ،۵۱ شماره ،۱۵ دوره، های حسابداری و حسابرسی بررسی

  

٩٨

 

م يتـوان  يباشد نم  يم درصد   ٥كمتر از    محاسبه شده    يدارنکه سطح معنا  يبا توجه به ا   

 يزيـ ر  بودجـه  ي در اجـرا   يعنـوان مـانع    بـه » اختيـار «م و عامـل     يفرض صـفر را تاييـدکن     

  .شود ي مييسا در دانشگاه تهران شناياتيعمل

  :ه سوميآزمون فرض

   μ<  =٣: فرض صفر

   µ > ٣: کيفرض 

   سطح خطا<سطح معناداري  :قاعده رد فرض صفر

  

   عامل پذيرشين برايانگي آزمون ميها ي خروج):۳( نگاره

 ۹۵فاصله اطمينان 
  t   درصد اختالف

درجه 
 آزادي

سطح 
معناداري 
  يك دامنه

اختالف 
  ميانگين

  باال حد  پايين حد
 ‐۰۰۴۷/۰ ‐/۵۱۳۵ ‐/۲۵ /۱۰۸ ٣٧ ‐۹۸/۱  عامل پذيرش

 
» /۰۵«بزرگتـر از سـطح خطـا        » /۱۰۸« محاسـبه شـده      يدارکـه سـطح معنـا      نيبا توجه به ا   

 ي در اجـرا   يعنـوان مـانع    بـه » پـذيرش «م و عامـل     يم فرض صـفر را رد کنـ       يتوان يباشد نم  يم

  .شود ي نميي در دانشگاه تهران شناساياتي عمليزير بودجه

  
  منديمون فرآز

کنـد و   ي مـ ي مورد نظـر را بررسـ  يرهايع احتمال متغيکسان بودن توزي» دمنيفر«آزمون  

نجـا  ي در ا   .ديـ نما ي مـ  يبند ها را رتبه   ، آن ع احتمال يکسان بون توز  يصورت عدم   ن در   يهمچن

  :دنبال آزمون آن است عبارت است ازبه » منديرف« که آزمون يفرض صفر

 مـشابه   ياتيـ  عمل يزيـ ر  بودجـه  ي عوامل موثر در اجـرا     يمع احتمال تما  يتوز: فرض صفر 

  .است

 ياتيـ  عمليزيـ ر  بودجـه يع احتمـال حـد اقـل دو عامـل مـوثر در اجـرا         يتوز: کيفرض  

  .ستيکسان ني

   سطح خطا<سطح معناداري  :ض صفرقاعده رد فر
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  دمني آزمون فريها ي خروج):۴( نگاره

 ۳۱ تعداد
 ۰۶۵/۳۳ كاي دو

 ۸ درجه آزادي

 /۰۰۰ اداريسطح معن

  

» /۰۵«از سـطح خطـا      کـوچکتر   ) /۰( محاسـبه شـده      يدارکـه سـطح معنـا      نيـ با توجه به ا   

ع احتمال حد اقل دو     يتوزم که   يريگ يجه م يم و نت  يد کن ييم فرض صفر را تا    يتوان يباشد نم  يم

  .ستيکسان ني ياتي عمليزير  بودجهيعامل موثر در اجرا

دهـد   ي عوامل ارائه مـ    يبند  رتبه ي برا يا نگاره» دمنيفر«، آزمون    فوق يريگ جهيبعد از نت  

 .ر استيکه به شرح ز
زان ياند به هر م    ف گشته ير به صورت مثبت در پرسشنامه توص      ي عومل ز  که نيبا توجه به ا   

 ي در اجـرا   يتـر  عنـوان عامـل بازدارنـده      تـر باشـد آن بـه       نيين رتبه عامل مورد نظر پـا      يانگيم

  .باشد ين مطرح م در دانشگاه تهراياتي عمليزير بودجه

  

   درياتي عمليزير  بودجهي عوامل موثر در اجرايبند رتبه ):۵( نگاره

  يدانشگاه تهران از لحاظ بازدارندگ

  ن رتبهيانگيم  نام عامل  رتبه
  ۸۹/۳  ي فنييتوانا  ١

  ۱۰/۴  يا هيار روياخت  ٢

  ۲۳/۴  يزشيرش انگيپذ  ٣

  ۸۱/۴  يار سازمانياخت  ٤

  ۹۰/۴  ي انسانييتوانا  ٥

 ١١/٥   سنجش عملکرديياناتو  ٦
 ٢٣/٥  يار قانونياخت  ٧
  ۶۰/۵  ياسيرش سيپذ  ٨

 ١٥/٧  يتيريرش مديپذ  ٩

  
  شنهاداتيپ

 موفق بودجه ير به منظور اجرا   يشنهادات ز ي انجام شده پ   يسنجبا توجه به مطالعات و نظر     
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  : گردد ي در دانشگاه تهران ارائه مياتيعمل

ها هماهنـگ    ه با طيف وسيعي از ساير سيستم      که گردد   يد ته ي با ي جامع ي اطالعات ستميس 

دهي در دانشگاه تهـران       نظارت و گزارش  ،  كننده مبنايي براي حسابداري    باشد كه تامين  

  .باشند

د در نظر گرفته    يگاه تهران با   در دانش  ياتي عمل يزير  بودجه ي اجرا ي برا ي کاف يمنابع مال  

  .شود

 ياز بـرا يـ  مـورد ن يهـا  مهـارت جاد شناخت و کـسب  ي الزم به منظور ا   يها د آموزش يبا 

  .  به کارکنان ارائه گرددياتي عمليزير  بودجهياجرا

 اصـالح   ياتيـ  بودجه عمل  يها يازمنديد به فراخور ن   ي موجود با  ي ادار يها هين و رو  يقوان 

  .گردند

د يـ  با ياتيـ نـاموفق بودجـه عمل    /  موفـق  ي اجـرا  ي در راسـتا   يهـ ي و تنب  يقي تشو يها طرح 

  . ف گردديتعر

 يهـا   برنامـه ينـا مناسـب دراجـرا   /   عملکـرد مناسـب  ي بـرا يهي و تنبيقي تشو يها طرح 

  .ف گردديد تعريمصوب با

 يهـا   بـه دانـشگاه تهـران از جانـب سـازمان           ياتي بودجه عمل  ي اجرا ي برا ارات الزم ياخت 

  .د واگذار گرددي بايباالدست

دانشگاه ران  يا به مد  ه يريگ مي استفاده از اطالعات عملکرد در تصم      يارات الزم برا  ياخت 

  .واگذار گردد

ل ي تابعـه تـشک    ي دانشگاه تهران و واحدها    ي سنجش عملکرد کل   ي برا يا واحد جدگانه  

  . دانشگاه منظور گردديها يريگ مين واحد در تصميگردد و اطالعات ا

  .ف گردندي تعريد به خوبينشگاه با مورد انتظار دايها ج و ستادهينتا 
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