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چکیده
مقدمه :دانشگاهها در راستای اجرای سیاستهای دولت وظیفه دارند تا نظام بودجهریزی خوود را ا برناموهای بوه بودجوهریوزی بور مناوای
عملکرد تغییر دهاد .در این پژوهش به امکانساجی پیادهسا ی بودجهریزی منتای بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر ا نوع توصیفی -تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در سال  0379انجام شد .جامعه آمواری را کلیوه کارکاوان
مالی ،کارشااسان بودجه ،کارشااسان حسابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشوکدههوای تابعوه بوه تعوداد  012نفور تشوکید دادنود .ا
پرس شاامه محقق ساخته دارای ابعاد توانایی ،اختیار و پذیرش برای گردآوری دادهها استفاده گردید .ا آ مون همنستگی پیرسون برای تحلید
دادهها استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسخه  01وارد شدند.
یافتهها :هر سه معیار توانایی ،اختیار و پذیرش برای پیادهسا ی بودجهریزی منتای بر عملکرد در سطح متوسو قورار داشوتاد .بوین متغیور
پذیرش و گروه سای پاسخ دهادگان ارتناط معکوس و معااداری وجود داشت .بین متغیر پوذیرش انگیزشوی و گوروه سوای و سوابقه خودمت
پاسخدهادگان ارتناط معکوس و معااداری وجود داشت (.)P>1/10
بحث و نتیجهگیری :پیادهسا ی بودجه ریزی منتای بر عملکرد در جامعه مذکور ،در گرو ایجاد تخصو و ماوارال م م جاوت محاسونه
باای تمام شده خدماال ارائه شده ،استاندارد بودن رویههای درونسا مانی و برونسا مانی ،مطرح بودن انگیزهها و مشوقهایی برای شوروع و
اجرای مااسب فرآیاد بودجهریزی منتای بر عملکرد میباشد.
واژگان کلیدی :بودجهریزی منتای بر عملکرد ،توانایی ،اختیار ،پذیرش ،آمو ش دانشجویان
ارجاع :رضاپور عزیز ،سلطانی عربشاهی سید کامران ،کوهپایهزاده جلیل ،غالمی ثمرین ارسالن .امکان سنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در
دانشگاه علوم پزشکی ایران .مجله پژوهشهای سالمتمحور 9911؛ .901- 19 :)9(4
 .9دانشیار ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .1استاد ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .9استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .4کارشناس ارشد ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
علوم مدیریت و اقتصاد سالمت
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* نویسنده مسئول :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،خیابان رشید یاسمی ،پالک  ،4دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

دستگاههای اجرایی به دلیل افزایش فشار برای بهبود

بدون نظام بودجهریزی که بهصورت هدفمند به

پاسخگویی و شفافیت عملکرد ،به رویکردهای نوین

تخصیص منابع میپردازد ،به اهداف خود دست یابد

مدیریت ازجمله تغییر نظامهای بودجهریزی به

( .)6کل مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه سال

نظامهای عملکرد محور روی آوردهاند .بدینترتیب

 1331به میزان  363هزار میلیارد تومان پیشبینی شده

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بهعنوان بهینهترین

بود .از این میزان ،هزینههای دولت در الیحه بودجه

روش بودجهریزی پذیرفته شده و در کانون توجه

 11درصد رشد داشته است درحالیکه اعتبارات

دستگاههای اجرایی ،دولتی قرار گرفته است ( .)1یکی

هزینهای وزارت بهداشت 22 ،هزار میلیارد تومان

از اشکاالت اساسی نظام بودجهریزی فعلی،

است که  13درصد رشد داشته است (.)1

غیرعملیاتی و غیرشفاف بودن بودجه میباشد .هرچند

عدم وجود برنامهریزی مالی درازمدت و منسجم در

به نظر میرسد که اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر

بخش سالمت ،عدم امکان سنجش مسئولیت

عملکرد با موانعی ازجمله تغییر رویکرد حسابداری

ارائهکنندگان خدمات بهداشتی -درمانی و همچنین

دولتی از نقدی به تعهدی و اصالح قانون محاسبات

عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات ،ازجمله

عمومی کشور روبهرو است؛ اما تغییر نظام

معضالت اصلی وجود ناکارآمدی در مدیریت منابع

بودجهریزی فعلی به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد،

مالی بخش سالمت است .بخشی از این ناکارآمدی به

امری ضروری برای اقتصاد کشور است (.)2

خاطر نبود نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میباشد

بودجهریزی در واحدهای آموزشی را نمیتوان از

( .)3از الزامات اصالح ساختار اقتصادی بخش

محیطی که در آن فعالیت میکنند و یا از اقتصاد و

سالمت ،اصالح روشهای بودجهریزی و توزیع منابع

محیط سیاست عمومی مجزا نمود ( .)3مفهوم

آن است .به دلیل آن که اختصاص هدفمند اعتبار به

بودجهریزی و مدیریت عملکرد برای واحدهای

فعالیتهای مرتبط با سالمت میتواند ضمن

آموزشی نیازمند مالحظه عوامل خاصی همچون

شفافسازی نحوه توزیع منابع ،امکان پایش عملیاتی

کنترل داخلی ،پاسخگویی اجتماعی و تأمین وجه از

و امکان دسترسی به نتایج هزینهها را فراهم کند،

محل درآمدهای عمومی است ( .)4واحدهای

ازاینرو استفاده از روشهای بودجهریزی مناسب،

آموزشی درعینحال که با رشد متقاضیان خود روبهرو

گام مؤ ثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات در

هستند ،در مواجهه با بسیاری از محدودیتها که

این بخش خواهد بود (.)3

مهمترین آنها محدودیت مالی است ،مجبور به

طبق ماده  17برنامه ششم توسعه کشور ،دولت

بازبینی و سازماندهی مجدد سازوکارهای تخصیص

مکلف است در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد

منابع خود هستند (.)5

مقاومتی ،بهمنظور تحقق سیاستهای کلی سالمت،

دانشگاههای علوم پزشکی ازجمله سازمانهای کالن

تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت ،توسعه

جامعه هستند که طیف وسیعی از فعالیتهای

کمی و کیفی بیمههای سالمت و مدیریت منابع

آموزشی ،بهداشتی و درمانی را انجام میدهند .بدیهی

سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت
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مقدمه

است که چنین ساختار سازمانی عظیمی نمیتواند

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نظام بودجهریزی

اگرچه در این مدل منابع مالی و دولتی ،بخش بزرگی

مبتنی بر عملکرد را اجرا کند ( .)17همچنین جهت

از بودجه آموزش عالی را در بر میگیرد؛ اما

دستیابی به خروجی موردانتظار در دانشگاههای نسل

دانشگاهها اختیار مالی بیشتری دارند و این مورد به

سوم که شامل طی شدن گذار دانشگاههای علوم

دانشگاهها اجازه میدهد تا در مورد چگونگی و محل

پزشکی به دانشگاههای نسل سوم ،تبیین جایگاه

هزینه منابع مالی با بهرهوری بیشتری تصمیم بگیرند.

دانشگاههای علوم پزشکی در اقتصاد دانش کشور و

مدل تجاری به دلیل جنبه مشارکتی آن بین عوامل

به حداقل رساندن وابستگی دانشگاهها به بودجههای

مؤثر در سیستم آموزش عالی ،موقعیتی منحصربهفرد

دولتی میباشند ،الزم است در محور طراحی و

دارد .این عوامل عبارت است از :ارائهدهندگان

استقرار نظام تأمین و تخصیص مالی پایدار ،عدالت

آموزش عالی (اساتید) ،استفادهکنندگان از خدمات

محور ،آموزش عالی سالمت مبتنی بر مطالعات

(دانشجویان) ،دولت و همچنین نهادهای ارزیابی

اثربخشی ،بازگشت سرمایه و افزایش بهرهوری

اثربخشی و کیفیت دانشگاه (.)13
نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شیوههای

حرکت نمود (.)11
برای تأمین منابع مالی به دانشگاهها و مراکز آموزش

کارایی بودجه توجه داشته و سبب استفاده بهینه از

عالی پیشنهاد میدهند .از نظر سرمایهگذاری در

منابع میگردد ( .)14غیرعملیاتی بودن ،شفاف نبودن

سیستمهای آموزش عالی ،مدلهای تأمین منابع

و عدم دستیابی به اهداف موردنظر از اشکاالت

بوروکراتیک ،مشارکتی و تجاری را میتوان معرفی

اساسی نظام بودجهریزی فعلی دستگاههای اجرایی

کرد ( .)12مهمترین اصل مدل بوروکراتیک،

میباشد ( .)15به همین جهت ،دستگاههای اجرایی به

بهرهگیری از منابع دولتی بهعنوان تنها منبع تأمینکننده

دلیل افزایش فشار برای بهبود پاسخگویی و شفافیت

هزینههای دانشگاه است .در این حالت دولت بهطور

عملکرد خود به رویکردهای نوین مدیریت ازجمله

مستقیم بر همه ابعاد فعالیت مراکز آموزش عالی نفوذ

تغییر نظامهای بودجهریزی خود به نظامهای عملکرد

حقوقی و مالی داشته و ساختار این مراکز را تعیین

محور روی آوردهاند .بدینترتیب بودجهریزی مبتنی

میکنند .تأمین مالی تمرکزگرا و سختگیرانه تقریبا

بر عملکرد بهعنوان بهینهترین روش بودجهریزی

استقالل مراکز آموزش عالی را به صفر رسانده و

پذیرفته شده و در کانون توجه دستگاههای اجرایی

آزادی آنها را در زمینه تصمیمگیریهای مهم

قرار گرفته است؛ زیرا بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

دانشگاهی از بین میبرد .مدل مشارکتی به حقوق

ارتباط بین دادهها و ستاندهها را موردتوجه قرار

دانشگاه در کسب درآمد از بخش خصوصی تمرکز

میدهد .از ویژگیهای اساسی بودجهریزی مبتنی بر

دارد و بر اختیار هزینه کرد منابع مالی با تشخیص

عملکرد ،اصالح روشهای مدیریت و ارزیابی

دانشگاه تأکید میکند .ساختار چنین مدلی بر نگرش

کارکردهای دستگاههای اجرایی بر اساس معیارهای

سنتی وابستگی مالی مراکز آموزش عالی و روابط

سنجش فعالیتهای آنان میباشد (.)16

اعتماد متقابل بین دانشگاه و دولت استوار است.
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دانشمندان اقتصاد و مدیریت ،مدلهای گوناگونی را

بودجهریزی تجاری است که هم بر اثربخشی و هم بر

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

 Shahرا میتوان در قالب سه بعد توانایی ،اختیار و

در خصوص «بودجهبندی مبتنی بر عملکرد برای

پذیرش استخراج نمود .یکی از حدسهای رایج در

خدمات آموزشی :دیدگاه آموزش عالی تایلند» انجام

مورد اجرای ناموفق بودجهریزی مبتنی بر عملکرد،

دادند .نتایج نشان داد که شاخصهای تعداد دانشجو،

ظرفیت پایین یا توانایی پایین سازمان است.

نفوذ سیاسی و شرایط اقتصادی ازجمله متغیرهای

موردکاوی و گزارشها در مورد اجرای بودجهریزی

قابلتوجه در فرآیند تصمیمگیری بودند که میزان

مبتنی بر عملکرد نشان میدهد که سه بعد توانایی

منابع بودجهای را برای خدمات آموزشی تعیین

سازمانی شامل توانایی ارزیابی عملکرد ،توانایی

میکردند ( .)27نتایج مطالعه  Luو همکاران نشان داد

نیروی انسانی و توانایی فنی برای اجرای بودجهریزی

که

شامل

مبتنی بر عملکرد دارای اهمیت است .عامل دوم که بر

دستورالعملهای تفصیلی درباره توسعه ،گزارشگری و

اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأثیر میگذارد،

استفاده از دادههای عملکردی میباشد ،به استفاده

با فرآیندهای اختیار در سازمانها ارتباط دارد .اگر

قویتر

در

بودجهریزان در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

ایاالتمتحده آمریکا ،منجر شده است (.)21

بودجهریزی

قانون

سامانه

از

عملیاتی

بودجهریزی

که

عملیاتی

اختیار الزم را نداشته باشند ،اجرا با مشکل روبهرو

در ایران نیز دشمنزیاری و همکاران ،در مطالعهای

خواهد شد .سه بعد مهم اختیار شامل اختیار قانونی،

که بر روی  32نفر از مدیران و کارشناسان مالی

رویهای و سازمانی است (.)11

دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادند و به بررسی

مقاومت در برابر اصالحات از جانب برخی مقامات،

تأ ثیر عوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجهریزی

رؤسای بخشها و کارکنان ممکن است بزرگترین

عملیاتی در دانشگاههای علوم پزشکی پرداختند ،به

مانع برای اجرا و سنجش بودجهریزی مبتنی بر

این نتیجه رسیدند که عوامل انسانی و فنی بر استقرار

عملکرد باشد .سه جنبه از پذیرش شامل پذیرش

بودجهریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیاسی ،مدیریتی و انگیزشی موردنیاز است (.)13

مؤثر بود (.)22

سیاستها و بودجهبندی مبتنی بر عملکارد» بار روی

«امکانسنجی استقرار بودجهریزی عملیاتی در

 33کشور عضو سازمان همکااریهاای اقتصاادی در

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» بر روی  257نفر از

خالل سالهای  1335تاا  1335انجاام دادناد .نتاایج

مدیران مالی ،کارشناسان حسابداری و کارشناسان

تحقیقات نشان داد بودجاهبنادی مبتنای بار عملکارد

بودجه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام

بهعنوان یکی از برناماههاای اصاالحات دولتای قارار

دادند .نتایج حاکی از آن بود که امکان استقرار

گرفته است .طبق نتاایج ،مادل انتشاار سیاساتهاای

بودجه بندی عملیاتی در این دانشگاه وجود داشت.

کشورها با بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،سازگار بوده

ضمن این که بعد محیطی ،زمینه استقرار و اجرای

و بهعنوان الزامات پیادهسازی بودجهریازی مبتنای بار

بودجهبندی عملیاتی در شرایط بسیار مطلوبی قرار

عملکاااارد شناسااااایی شااااده اساااات (.)13

داشت؛ اما در بعد اجتماعی ،بستر موجود ،نیاز به

 Sangiumviboolو  ،Chonglertthamماطالاعهای

فعالیتهای فرهنگی بیشتری جهت آماده کردن
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 Clarkو همکاااران ،مطالعااهای بااا عنااوان «ابااال

فروغی و موئدفر ،مطالعهای تحت عنوان

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

دیدگاه فکری کارشناسان و دیگر نیروهای درگیر

سؤال) بود .معیار توانایی شامل زیر معیارهای توانایی

داشت تا بتواند در تغییر این رویکرد مشارکت

ارزیابی عملکرد ( 4سؤال) ،توانایی نیروی انساانی (4

فعالتری داشته باشد (.)23

سؤال) ،توانایی فنی ( 3سؤال) بود .معیار اختیار شامل

در نهایت حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم،

زیر معیارهای اختیار قانونی ( 3سؤال) ،اختیار رویهای

در اصلیترین محور خود نیاز به بازبینی و بازنگری

( 5سؤال) ،اختیار سازمانی ( 3سؤال) و همچنین معیار

ساختار و عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی دارد

پااذیرش شااامل زیاار معیارهااای پااذیرش سیاساای (4

( .)11امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر

سااؤال) ،پااذیرش ماادیریتی( 4سااؤال) و پااذیرش

عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

انگیزشاای( 2س اؤال) بااود ( .)24-26جهاات بررساای

بهداشتی -درمانی ایران ،این امکان را فراهم میسازد

روایی پرسشنامه از روایی محتوایی با کساب نظار از

تا با بهرهگیری از نتایج پژوهش ،نسبت به الزامات

مدیران و کارشناسان مرکز بودجه و پاایش عملکارد،

پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و وضعیت

امور مالی دانشگاه علوم پزشکی ایاران اساتفاده شاد.

هر یک از این الزامات آگاهی یافته و شرایط را جهت

همچنین بهمنظور تعیین پایایی ،آلفای کرونباخ محاسبه

بهکارگیری مؤثر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد،

شد که  7/36بود و نشان از پایایی مناسب پرسشانامه

مناسب ساخت.

داشت .ویژگیهای دموگرافیک افراد موردبررسی نظیر
جنساایت ،ساان ،وضااعیت تحصاایالت در ابتاادای

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی باود کاه باه

با استفاده از مقیاس پنجتایی لیکرت بود به ایان نحاو

شیوه مقطعی در بازه زمانی فروردین تا شهریور ساال

که امتیاز یک نشاندهنده امتیاز خیلی کم و امتیاز پانج

 1331بر روی  173نفر از معاون توسعه و مادیران و

نشان دهنده امتیاز خیلی زیاد بود و در نهایت میاانگین

کارشناسان مرکز بودجه و پایش عملکارد ،مادیران و

امتیازها با صالحدید اساتید باه ساه طبقاه ناامطلو

کارشناسان امور ماالی و حساابداری دانشاگاه علاوم

(پااایینتاار از  ،)2/32متوسااط (بااین  2/33و  )3/13و

پزشکی ایران و دانشکدههاای بهداشات ،پرساتاری و

مطلو

(باالی  )3/13در نظر گرفته شاد .آماارههاای

مامااایی ،پزشااکی ،پیراپزشااکی ،طااب ایراناای ،علااوم

توصاایفی نظیاار درصااد ،میااانگین و انحااراف معیااار

توانبخشااای ،علاااوم رفتااااری و ساااالمت روان،

محاساابه شااد .تجزی اهوتحلیل دادههااا بااا اسااتفاده از

فناوریهای نوین پزشکی ،مادیریت و اطاالعرساانی

ناارمافاازار  SPSSنسااخه  27انجااام گرفاات .سااط

پزشکی انجاام شاد .باهمنظور جماعآوری دادههاا از

معناداری 7/75 ،در نظر گرفته شد.

پرسشنامههای محقق سااخته اساتفاده گردیاد .مبناای
طراحاای پرسشاانامه اسااتفاده از ماادل  Shahجهاات

یافتهها

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

در ایاان بخااش بااه توزیااع فراواناای ویژگاایهااای

بود .پرسشنامه مذکور شاامل  32ساؤال و ساه معیاار

دموگرافیک افراد موردبررسی از لحاظ جنسیت ،گروه

توانایی ( 11سؤال) ،اختیار ( 11سؤال) و پذیرش (17

ساانی ،سااابقه خاادمت ،رشااته تحصاایلی و ماادر
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روش بررسی

پرسشنامه آورده شد .امتیازدهی به سؤاالت پرسشانامه

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

تحصیلی اشاره شد.

عزیز رضاپور و همکاران

درصد آنان دارای سابقه خدمت بین  11الی  27سال
تحصیلی لیسانس

نتایج نشان داد که زنان 54/6 ،درصد از نمونه آمااری

بودند 33 .درصد آنان دارای مدر

را تشاااکیل دادناااد 43/5 .درصاااد از نموناااههای

بااوده و رشااته تحصاایلی  64/3درصااد آنااان نیااز

موردبررسی در گروه سانی  36-45ساال بودناد41 .

حسابداری بود.

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک افراد موردبررسی
آماره توصیفی

تعداد(درصد)

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

گروه سنی

سابقه خدمت

آماره توصیفی

تعداد(درصد)

ویژگیهای دموگرافیک
زن

)94/1(91

حسابداری

)14/7(10

مرد

)49/4(41

مدیریت دولتی

)10/9(11

جمع

)900(907

مدیریت مالی

)1/9(90

 19- 99سال

)91/1(91

سیاستگذاری سالمت

)1/7(9

 91- 49سال

)49/9(41

اقتصاد

)1/7(9

41- 99سال

)91(40

جمع کل

)900(907

 91سال به باال

)9/1(1

دیپلم

)1/1(90

جمع کل

)900(907

فوقدیپلم

)91/1(97

≤90

)91/4(19

لیسانس

)97(49

99- 10

)41/9(99

فوقلیسانس

)94/1(91

19- 90

)91/4(99

دکتری

)9/1(1

≤99

)0/1(9

جمع کل

)900(907

جمع کل

)900(907

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

و سایر ابعاد

میانگین  2/33بود .بیشترین امتیاز در بعد پذیرش،

در وضعیت متوسط برای پیادهسازی بودجهریزی

مربوط به پذیرش مدیریتی با میانگین  3/11و کمترین

مبتنی بر عملکرد در جامعه آماری قرار داشتند.

امتیاز مربوط به پذیرش انگیزشی با میانگین 2/52

بیشترین امتیاز در بعد توانایی ،مربوط به توانایی فنی

بود؛ بنابراین در بین ابعاد پیادهسازی بودجهریزی

با میانگین  3/73و کمترین امتیاز مربوط به توانایی

مبتنی بر عملکرد ،بیشترین امتیاز مربوط به بعد اختیار

ارزیابی عملکرد با میانگین  2/31بود .بیشترین امتیاز

سازمانی با میانگین  3/11و کمترین امتیاز مربوط به

در بعد اختیار ،مربوط به اختیار سازمانی با میانگین

بعد پذیرش انگیزشی با میانگین  2/52بود.

و پذیرش انگیزشی در وضعیت نامطلو
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بر طبق نتایج جدول  2ابعاد توانایی ارزیابی عملکرد

 3/11و کمترین امتیاز مربوط به اختیار رویهای با

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

جدول  :2میانگین امتیاز ابعاد پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
آماره توصیفی

انحراف معیار ±میانگین

وضعیت ابعاد

ابعاد پیادهسازی
توانایی ارزیابی عملکرد

1/79±0/11

نامطلوب

توانایی نیروی انسانی

9/9±0/7

متوسط

توانایی فنی

9/01±9/91

متوسط

1/11±0/11

متوسط

اختیار قانونی

9/99±0/1

متوسط

اختیار رویهای

1/11±0/97

متوسط

اختیار سازمانی

9/91±0/19

متوسط

9/07±0/99

متوسط

پذیرش سیاسی

1/77±0/19

متوسط

پذیرش مدیریتی

9/99±0/19

متوسط

پذیرش انگیزشی

1/91±0/71

نامطلوب

میانگین کل

1/1±0/99

متوسط

میانگین کل ابعاد پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

1/11±0/47

متوسط

توانایی

میانگین کل
اختیار
میانگین کل
پذیرش

پاسخدهندگان رابطه آماری معکوسی وجود داشت به

میزان  7/21و  7/23کاهش دیده شد .در رابطه با سایر

این معنا که با افزایش سن پاسخدهندگان ،در میزان

متغیرها نیز رابطه معناداری بین متغیرهای توانایی،

پذیرش برای پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر

توانایی ارزیابی عملکرد ،توانایی نیروی انسانی،

عملکرد به میزان  7/22کاهش دیده شد .بین متغیر

توانایی فنی ،اختیار ،اختیار قانونی ،اختیار رویهای،

پذیرش مدیریتی و گروه سنی و سابقه خدمت

اختیار سازمانی ،پذیرش سیاسی ،پذیرش انگیزشی و

پاسخدهندگان رابطه آماری معکوسی وجود داشت به

ویژگیهای پاسخدهندگان شامل جنسیت ،گروه سنی،

این معنا که با افزایش سن و سابقه خدمت

سابقه خدمت ،رشته و مدر

تحصیلی رابطه آماری

پاسخدهندگان ،در میزان پذیرش مدیریتی برای

معناداری وجود نداشت.
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مطابق جدول  ،3بین متغیر پذیرش و گروه سنی

پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به ترتیب به

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

جدول  :3ارتباط ویژگیهای دموگرافیک افراد موردبررسی با ابعاد پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
متغیر
توانایی
توانایی ارزیابی عملکرد
توانایی نیروی انسانی
توانایی فنی
اختیار
اختیار قانونی
اختیار رویهای
اختیار سازمانی
پذیرش
پذیرش سیاسی
پذیرش مدیریتی

جنسیت

گروه سنی

سابقه خدمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

ضریب

-0/091

-0/071

-0/011

0/049

-0/041

P-Value

0/791

0/400

0/499

0/140

0/191

ضریب

0/910

-0/947

-0/071

0/011

0/017

P-Value

0/011

0/911

0/400

0/411

0/411

ضریب

-0/091

-0/974

-0/914

0/991

-0/009

P-Value

0/717

0/091

0/019

0/901

0/119

ضریب

0/991

0/900

0/047

-0/019

-0/991

P-Value

0/999

0/904

0/119

0/917

0/991

ضریب

0/099

-0/011

-0/091

0/019

0/091

P-Value

0/109

0/491

0/109

0/791

0/919

ضریب

0/001

-0/019

-0/099

-0/091

-0/091

P-Value

0/190

0/717

0/147

0/714

0/749

ضریب

0/011

-0/091

-0/090

0/091

0/009

P-Value

0/411

0/109

0/191

0/741

0/111

ضریب

0/014

-0/919

-0/099

0/041

0/990

P-Value

0/701

0/191

0/919

0/199

0/911

ضریب

0/090

-0/111

-0/917

0/041

0/091

P-Value

0/110

0/019

0/019

0/191

0/910

ضریب

-0/091

-0/091

-0/017

0/071

0/001

P-Value

0/744

0/911

0/114

0/911

0/111

ضریب

-0/011

-0/110

-0/191

-0/097

0/019

P-Value

0/949

0/009

0/099

0/799

0/997

ضریب

0/107

-0/971

-0/947

0/091

0/091

P-Value

0/999

0/094

0/919

0/101

0/719

بودجهریزی مبتنی بر

ضریب

0/094

-0/940

-0/901

0/049

0/091

عملکرد

P-Value

0/779

0/941

0/110

0/149

0/791

پذیرش انگیزشی

بحث و نتیجهگیری

میانگین  2/31و در وضعیت نامطلو

میانگین امتیاز بعد توانایی ،اختیار و پذیرش به ترتیب

امتیاز در بعد اختیار ،مرباوط باه اختیاار ساازمانی باا

باود .بیشاترین

میتوان نتیجه گرفت که دانشگاه علوم پزشکی ایاران

مربااوط بااه اختی اار روی اهای بااا می اانگین  2/33و در

از لحاظ تواناایی ،اختیاار و پاذیرش جهات اجارای

وضعیت متوسط بود .بیشترین امتیاز در بعد پذیرش،

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سط متوساط قارار

مربوط باه پاذیرش مادیریتی باا میاانگین  3/11و در

داشت .بیشترین امتیاز در بعاد تواناایی ،مرباوط باه

وضعیت متوسط و کمترین امتیاز مربوط باه پاذیرش

توانایی فنی با میانگین  3/73و در وضعیت متوساط و

انگیزشی باا میاانگین  2/52و در وضاعیت ناامطلو

کمترین امتیاز ماربوط به توانایی ارزیاابی عاملکرد با

بود.
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 3/73±7/53 ،2/33±7/66و  2/3±7/51بود؛ بناابراین

میانگین  3/11و در وضعیت متوسط و کمترین امتیااز

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

نتایج حاصل با نتایج مطالعاه پاورعلای و کااکوان از

است که نداشتن اختیار قانونی و نبود اختیار رویاهای

لحاظ زیر معیار توانایی ارزیاابی عملکارد همخاوانی

و سازمانی مانع استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

نداشت؛ ولی از لحاظ زیر معیار توانایی نیروی انسانی

میشود ( .)21ازجمله دالیل همخوانی نداشتن نتاایج

و توانایی فنی همخوانی دیده شد .آنان در پژوهشی به

پژوهش وی با نتاایج پاژوهش حاضار مایتاوان باه

بحث درباره الزامات استقرار بودجهریزی عملیاتی در

حمایت قوانین و مقررات موجاود حااکم بار فرآیناد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشاتی و درماانی

بودجهریزی در سط دولت از فرآیناد بودجاهریازی

بابل پرداخته و به این نتیجاه رسایدند کاه شارایط و

مبتنی بر عملکرد ،برخوردار باودن از قاوانین ماالی و

عوامل مقدمه اساتقرار بودجاهریازی عملیااتی یعنای

محاسباتی در سط کالن و کارآمدی و منطق مناسب

تواناییهای سهگانه نظیر توانمندی ارزیاابی عملکارد،

برای بودجهریزی مبتنی بار عملکارد ،برخاورداری از

توانمندی نیروی انسانی و توانمندی فنی در دانشاگاه

استاندارد الزم جهت طبقهبندی درآمدها و هزینههاای

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل وجاود

بودجه ،وجود دستورالعمل مناسب برای پیاادهساازی

داشت ( .)25ازجمله دالیل همخوانی نداشاتن نتاایج

بودجهریزی مبتنی بار عملکارد بهصاورت مادون در

این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر در بعاد تواناایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران نام برد.

صورت گرفته و خروجای آنهاا ،قابلاعتمااد نباودن

لحاظ زیر معیار پذیرش انگیزشی بارای پیاادهساازی

نتایج حاصل از ارزیاابی عملکارد در دانشاگاه علاوم

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد همخوانی داشته؛ ولی از

پزشکی ایران اشاره کارد .ازجملاه دالیال همخاوانی

لحاظ زیر معیار پذیرش مدیریتی و پاذیرش سیاسای

داشتن نتایج پژوهش وی با نتایج پژوهش حاضار در

همخوانی ندارد .آنان در پژوهشای باه بحاث دربااره

ابعاد توانایی نیروی انسانی و تواناایی فنای مایتاوان

الزامات اجرای بودجاهریازی مبتنای بار عملکارد در

استفاده کردن از نظاامهاای آموزشای مناساب بارای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشاتی و درماانی

کارکنان در آشنایی و پیادهسازی فرآیند بودجاهریازی

ارومیه پرداخته و به ایان نتیجاه رسایدهاناد کاه باین

مبتنی بر عملکرد ،وجود بسترهای فنی و تکنولوژیکی

وضااعیت موجااود و وضااعیت مااوردانتظااار اجاارای

الزم برای پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بار عملکارد،

بودجهریازی مبتنای بار عملکارد در دانشاگاه علاوم

یکپارچه بودن سیستمهای بودجاهریازی ،حساابداری

پزشکی ارومیاه تفااوت معنااداری وجاود دارد (.)23

عملکاارد و سیسااتمهااای مااالی بااهویژه حسااابداری

ازجمله دالیل همخوانی داشتن نتایج پژوهش وی باا

مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی ایران نام برد.

نتایج پژوهش حاضار از لحااظ زیار معیاار پاذیرش

نتایج حاصل از لحاظ بعد اختیار بارای پیاادهساازی

انگیزشاای ماایتااوان بااه عاادم وجااود انگیاازههااا و

بودجااهری ازی مبتن ای باار عملکاارد بااا نتااایج مطالعااه

مشوقهایی برای اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

 Andrewsهمخوانی ندارد .وی در پژوهشای تحات

و عدم ارتباط بین میزان موفقیت نظاام بودجاهریازی

عنااوان توانااایی ،پااذیرش و اختیااار و اصااالحات

مبتنی بر عملکرد و نظامهای پاداش و تنبیه در جامعه

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد باه ایان نتیجاه رسایده

آماااری هاار دو پااژوهش نااام باارد .ازجملااه دالیاال
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ارزیابی میتوان به عدم توانایی سنجش فعالیاتهاای

نتایج حاصل با نتایج مطالعاه رضاایی و رساتمی از

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

عزیز رضاپور و همکاران

همخوانی نداشتن نتایج پژوهش وی با نتایج پژوهش

دقیق و صحی عملکرد کارکناان کاه بتواناد معیااری

حاضر از لحاظ زیر معیار پذیرش مدیریتی و سیاسای

برای بودجهریازی باشاد ،اساتفاده گاردد .بایساتی از

میتوان به راضی نبودن به وضع موجاود و مقاومات

سیسااتم جااامع اطالعااات ماادیریت بهصااورت کااارا

نکردن در برابر تغییر در بین مدیران ،گرایش مادیران

استفاده شده و سازمان باه سیساتمهاای بهباود یافتاه

به بودجهریزی با فرآیند بلنادمادت و نهادیناه شادن

طبقهبنادی دادههاا و اطالعاات ماالی تجهیاز گاردد.

ارزش طرحهای استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی

دورههااای آموزش ای در سااطوح مختلااف ماادیران و

ایران نام برد.

کارشناسان دانشگاه در راستای آشانایی باا مفااهیم و

بین متغیر پذیرش و گروه سنی پاسخدهندگان رابطه

توانمندسازی نیروی انسانی مارتبط باا بودجاهریازی

آماری معکوسی وجود داشات .همچناین باین متغیار

مبتنی بر عملکرد برگزار گردد بهطوریکه این آموزش

پااذیرش ماادیریتی و گااروه ساانی و سااابقه خاادمت

همهجانبه و فراگیر ،کاربردی و مستمر باشد .همچنین

پاسخدهندگان رابطه آماری معکوسی وجاود داشات.

ضروری است که از ارقام محاسبه شده از طریق بهای

نتااایج حاصاال از لحاااظ رابطااه بااین ویژگاایهااای

تمام شاده بار مبناای فعالیات و تطبیاق هزیناههاای

دموگرافیک افراد موردبررسی با یافتههای پژوهش باا

عملکرد باا اساتانداردهای مربوطاه در تهیاه صاورت

نتایج مطالعه رضاایی و رساتمی همخاوانی نداشات.

بودجه ساالنه دانشگاه استفاده شود .میتوان باهمنظور

نتایج مطالعه آنهاا نشاان داد باهطورکلی تفااوت در

ایجاد تعادل بین بهای تمام شده هر فعالیت و بودجه،

عواماال جنس ایت ،تحص ایالت و سااابقه کااار عواماال

اقاادام بااه مهندس ای مجاادد فرآیناادها کاارد .پیشاانهاد

تأثیرگااذار باار توانمناادی دانشااگاه علااوم پزشااکی و

میگردد تا جلسات توجیهی با واحدهای عملیاتی در

خاادمات بهداشااتی درمااانی باباال در پیااادهسااازی

خصوص خرج کرد بودجه هزینههای مرتبط باا آن و

بودجهریزی عملیااتی نیساتند ( .)23از جملاه دالیال

برقراری نظام کنترل بودجاههاای مصاو

و کاارایی

همخوانی نداشتن نتایج پژوهش وی با نتایج پژوهش

هزینههای مرتبط برگازار گاردد .در نهایات پیشانهاد

حاضر میتوان به این موارد اشاره کرد که در دانشگاه

میگردد تا طرحهای تنبیهای و تشاویقی در راساتای

علوم پزشکی ایران اکثر مدیران که در گروه سنی بااال

اجرای موفق یا ناموفق بودجهریزی مبتنی بر عملکارد

قرار دارند ،دارای ساابقه خادمت بیشاتری هساتند و

تعریف و اجرا گردد.

پااذیرش بودجااهریاازی مبتناای باار عملکاارد را بااا
برابر میدانند و بااور دارناد کاه اطالعاات عملکارد

ای ان مقالااه حاصاال بخش ای از پایاننامااه بااا عنااوان

ابزاری بارای مؤاخاذه توساط ساازمانهاای نظاارتی

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

میباشد.

و تدوین شااخصهاای ارزیاابی مارتبط در معاونات
آموزش ای دانشااگاه علااوم پزشااکی ای اران در م ااقطع

پیشنهادها

کارشناساای ارشااد در سااال  1331و کااد اخااالق

از استانداردهای مناساب جهات ارزیاابی و سانجش
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پاسخگویی مداوم در برابر معیارهای ارزیابی عملکرد

سپاسگزاری

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی

.نمایند

عزیز رضاپور و همکاران

بود که با حمایت دانشکده مادیریت و اطاالعرساانی
.پزشااکی دانشااگاه علااوم پزشااکی ای اران اجاارا شااد

تضاد منافع

نویسندگان بر خود الزم میدانناد تاا از حمایتهاای

.بین نویسندگان تعارض منافعی وجود نداشت

دانشگاه علوم پزشکی ایران و همهکسانی که در انجام
ایان تحقیاق نقااش داشااتهاند صاامیمانه سپاسااگزاری
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Abstract
Background & Objectives: According to the government policies, universities are suggested
to change their budgeting system from a programming budgeting system to the performancebased one. This study was conducted to investigate the feasibility of implementation of the
performance-based budgeting system in Iran University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted in 2018. The
statistical population of the study was all 108 financial staff, budget experts, and accounting
experts of Iran University of Medical Sciences and subsidiary colleges. A researcher-made
questionnaire with dimensions of ability, discretion, and acceptance was used to collect data.
Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient by SPSS version 20 software.
Results: For implementing performance-based budgeting system, all three criteria (ability,
discretion, and acceptance) were at the moderate level. There was an inverse and significant
correlation between acceptance variable and age of respondents. There was also an inverse
and significant relationship between motivational acceptance variable, age and work
experience of respondents (P<0.05).
Conclusion: Implementation of performance-based budgeting in Iran University of Medical
Sciences requires development of the expertise and skill required to calculate the cost of
services provided, standardization of the internal and external organizational procedures, and
creating motivations and incentives to start and implement the performance-based budgeting
process appropriately.
Keywords: Performance-based budgeting, Ability, Discretion, Acceptance, Students training.
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