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 پذيرش نهايي96/5/23 :

تأثيرعوامل انساني و فني بر استقرار بودجهریزي عملياتي در دانشگاههاي
علوم پزشکي

چکيده

اسفتدیار دشمنزیاري /9محمدصادق ضيایي /2سپيده ضميري3

مقدمه :بودجه از ديرباز به عنوان يکي از فنون و روشهاي موثر براي نيل به اهداف سازمانها مطرح بوده است .بودجه يک برنامه
مالي است که با پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه ها رسيدن به اهداف سازمان را در مدت زمان مشخص تسهيل ميکند.
بودجهريزي عملياتي ،نوعي نظام برنامهريزي است که بر رابطه بودجه صرف شده و نتايج مورد انتظار تأکيد دارد .بحث اجراي
بودجهريزي عملياتي همزمان با ساير سازمانها در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور نيز مطرح بوده است .متاسفانه پس از گذشت
چند سال استقرار آن تنها در حد حرف و وعده باقي مانده است .عوامل متعددي مي تواند بر استقرار اين شيوه بودجهريزي تاثير
داشته باشد .از جمله عوامل مورد غفلت قرار گرفته دو عامل انساني و فني مي باشد که اين تحقيق بنا دارد ميزان تاثير آنها را
مشخص نمايد.
روش پژوهش :روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردي ،نوع پژوهش توصيفي و روش پيمايشي است .جامعه آماري پژوهش؛
کليه مديران و کارشناسان مالي دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد  29بوده است .روش نمونهگيري سرشماري است که تمام
جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد .ابزار گردآوري اطالعات عالوه بر مطالعات کتابخانه اي ،پرسشنامه است .روايي پرسشنامه
با نظر خبرگان و تحليل عاملي تأييدي تعيين و پايايي از طريق روش آلفاي کرونباخ در سطح  08درصد تأييد شد.
یافتهها :يافتههاي تحقيق نشان ميدهد؛ عوامل انساني و فني  3/92به دست آمد که از طريق آزمون  tتک نمونهاي با عد ثابت
 3که مالک حد وسط بود آزمون گرديد حد پايين و حد باالي آزمون مثبت ميباشد .مقدار آزمون از ميانگين جامعه بيشتر است و
همچنين آماره آزمون  t = 7/469بزرگتر از مقدار جدول  t = 1/694از روي توزيع  tميباشد
نتيجهگيري :عوامل انساني و فني با مقدار  t=7/46بر استقرار بودجهريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي تهران مؤثر است.
کليد واژهها :استقرار بودجهريزي عملياتي ،دانشگاه علوم پزشکي ،عوامل انساني ،عوامل فني.

 -1استاديار ،گروه مديريت بازرگاني ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونيک:
Doshmanziari@gmail.com
 -9استاد ،گروه مديريت دولتي ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -3کارشناسيارشد مديريت دولتي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران
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تأثيرعوامل انساني و فني بر استقرار بودجهریزي

مقدمه
بودجه نمايانگر همه فعاليتها و برنامههاي دولت بوده
است و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي
ايفا ميکند .با توسعه وظايف دولت و افزايش سريع
هزينههاي دولتي و پيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد
کشور ،کنترل مخارج اهميت خود را از دست داد و نياز به
بهبود در نظامهاي برنامهريزي ،کنترل و مديريت منابع
بخش عمومي مطرح شد تا تصميمگيرندگان را قادر سازد
ديد جامعتري پيدا کرده و اطالعات وسيعتري در مورد
نتايج عملکردها و هزينههاي اجراي فعاليتها داشته
باشند .در اين ميان ،نظام بودجهريزي عملياتي و
برنامهاي را ميتوان براي بازنگري و ارزيابي مديريت
فعاليتهاي دولتي مطرح کرد .وجه تمايز اين نظام با
نظام بودجهاي متداول ،تکيه اين نظام بر هدفها ،نتايج
و منابع حاصل از هر يک از اقالم هزينهها و پاسخ دادن
به اين سؤال است که درآمدها براي چه کاري خرج
ميشوند و نتايج آن چه تأثيري دارد؟[.]1
در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکي هر کشور،
مديريت تأمين و توزيع منابع مالي از مهمترين دغدغه
سياستگذاران نظام سالمت محسوب ميشود .لذا و
ضرورتا تا زماني که زيرساخت مناسب براي استفاده
اثربخش از منابع و پولها موجود نباشد؛ تا کارآمدي،
اثربخشي و ارزيابي و نظارت در منابع مالي امکانپذير
نشود ،افزايش اعتبارات مالي نيز تأثيري در استفاده
مناسبتر و بهتر از اين منابع نخواهد داشت .عدم وجود
برنامهريزي مالي بلندمدت و منسجم در بخش بهداشت
و درمان از نظر فني ،ناکافي بودن مقررات دولتي در
رابطه با کنترل قيمتها و عدم امکان سنجش
مسؤوليت ارائهکنندگان خدمات بهداشتي درماني از نظر
نيروي انساني کارآمد و به خصوص نبود تعريف تعرفه
واقعي در بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از
جمله معضالت اصلي وجود ناکارآمدي در مديريت منابع
مالي و الجرم نظام بودجهريزي بخش بهداشت و درمان
است .با اين وجود ،دولت از طريق بودجه ،سياستهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خود را طبق روال اعمال
ميکند .در حالي که ،توسعه و رشد اقتصادي هر
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کشوري در گرو بودجهريزي و بودجهبندي صحيح و
کارا با سبک و شيوه روز دنيا براي آن کشور است[ .]9با
توجه به موارد باال ،در شرايط کنوني غالب کشورهاي
دنيا از شيوه بودجهريزي عملياتي استفاده ميکنند.
بودجهريزي عملياتي نوعي نظام برنامهريزي ،بودجه
ريزي و ارزيابي است که بر رابطه بودجه هزينه شده و
نتايج مورد انتظار تأکيد ميکند .اهميت موضوع اين
است که در چارچوب بودجهريزي عملياتي ،بخشهاي
مختلف اداري بر اساس استانداردهاي مشخصي تحت
عنوان شاخصهاي عملکرد پاسخگو هستند و مديران
در تعيين بهترين شيوه نيل به نتايج از اختيار عمل
بيشتري برخوردارند .از طرف ديگر ،در چارچوب چنين
شيوهاي مشارکت سياستگذاران ،مديران و حتي
شهروندان در قالب برنامههاي راهبردي ،اولويتهاي
هزينهاي و ارزيابي عملکرد انجام ميشود .شناسايي
رابطه بين برنامهريزي راهبردي و تخصيص منابع با
توجه به افقهاي بلندمدت ،از هدفهاي ديگر
بودجهريزي عملياتي است .انديشهاي که در وراي
بودجهريزي عملياتي قرار دارد اين است که اگر
سياستگذاران تصميمهاي مالي را به گونهاي عيني و
بر مبناي کارايي و اثربخشي اتخاذ کنند آن گاه همه
آنها و مردم ميتوانند درباره عملکرد دولت قضاوت
روشنتري داشته باشند .در واقع بودجهريزي عملياتي با
مرتبط ساختن تصميمهاي بودجهاي و عملکرد دولت،
پاسخگويي دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را
تقويت ميکند[]1
به طور کلي اين پژوهش به دنبال روشن ساختن پاسخ
به اين پرسشها در بطن بودجهريزي عملياتي است .به
عنوان نمونه؛ جايگاه کنوني ما کجاست؟ ميخواهيم
کجا باشيم؟ چگونه بايد به اهداف خود برسيم؟ چگونه
بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟ چگونه ميتوان اين نظام
بودجهريزي را در يک سازمان استقرار داد؟ چه عواملي
از جمله انساني و فني بر استقرار بودجه عملياتي
تأثيرگذار هستند؟ کدام يک از اين عوامل تأثير بيشتري
دارند؟
اين پژوهش با طرح فرضيه اصلي مبني بر اين که

اسفند دشمنزیاري و همکاران

عوامل انساني و فني بر استقرار بودجهريزي عملياتي
تأثير دارند ،به بررسي تأثير عوامل انساني و فني بر
استقرار بودجهريزي عملياتي برآمده و به دنبال بررسي
اين فرضيه ،پنج فرضيه فرعي زير به عنوان اهداف
تحقيق مورد توجه بود؛ ارائه آموزش مربوط به نحوه
بودجهريزي به کارکنان بر استقرار بودجهريزي عملياتي
تأثير دارد ،شرايط احراز مشاغل از لحاظ تحصيل و از
لحاظ تجربي بر استقرار بودجهريزي عملياتي تأثير دارد،
تغيير متناسب سيستم حسابداري و گزارشگري بر
استقرار بودجهريزي عملياتي تأثير دارد و وجود يک
سيستم اطالعات مديريت جامع بر استقرار بودجهريزي
عملياتي تأثير دارد .اهداف پژوهش نيز در راستاي تعين
و مشخص کردن ميزان تاثير هر يک از متغيرهاي
مطروحه در فرضيهها است.
بودجهریزي عملياتي :بودجهريزي عملياتي ،نوعي
بودجهريزي است که به گونهاي نظاممند شاخصهاي
عملکرد را در فرآيند تخصيص منابع عمومي کمياب
مورد استفاده قرار ميدهد[.]3
عوامل انساني :در اين مقوله نقش ،اختيار و اثر
ويژگيهاي فردي مدير و مسؤول به عنوان بخشي از
عوامل مؤثر در استقرار بودجه عملياتي مورد نظر
ميباشد .مهمترين اين عوامل عبارت است از :شرايط
احراز مشاغل ،نظام تشويق و تنبيه ،نظام حقوق و مزايا
و آموزش[.]9
شرایط احراز شغل :شرايط احراز شغل بنا به
تعريف ،شرح صفات و خصوصياتي است که متصدي
شغل بايد دارا باشد تا بتواند با شايستگي از عهده انجام
آن برآيد.
آموزش :آموزش ،کليه مساعي و کوششهايي است
که در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي ،مهارتهاي
فني ،حرفهاي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب
در کارکنان يک سازمان به عمل ميآيد و آنان را آماده
انجام وظايف و پذيرش مسؤوليتهاي شغلي خود
مينمايد[.]4
عوامل فني :سازمانهاي بهرهمند از بودجه عمومي
کشور از نظر ساختاري با همديگر تفاوت معناداري
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داشته و به تناسب نوع دستگاه ،داراي روشهاي خاص
بودجهاي و مالي بوده و نوع ساختار و تشکيالت و
اختيارات آنان در ارتباط با بودجه عمومي و نحوه درآمد
و هزينهها ميباشد .مهمترين اين عوامل سيستم
اطالعات مديريت و تغيير سيستم حسابداري و
گزارشگري است[.]9
حسابداري و گزارشگري مالي :در دو دهه اخير،
دولتهاي کشورهاي توسعه يافته و اغلب کشورهاي در
حال توسعه تالش نمودهاند تا با انجام مطالعات علمي و
تجربي نسبت به تدوين چارچوب نظري ،اصول و
استانداردهاي حسابداري دولتي اقدام کرده و مباني
نظري حاکم بر نظامهاي حسابداري مورد عمل خود را
استحکام بخشند[ .]6سيستمهاي اطالعاتي
مدیریت :سيستم اطالعاتي ،معموالً ،سيستم
نرمافزاري يکپارچهاي است که به طور جامع و کلي،
نيازهاي پردازش اطالعات را براي اهداف مختل در
شرکت مرتفع ميکند و مديران و کارمندان را قادر
ميکند دادهها و اطالعات را در حوزههاي مختل
وظيفهاي به طور کارا و اثربخش ،مديريت کنند .اين
سيستمها ،اغلب بر فرآيند کسب و کار اثر گذاشته و از
رفتار کارکنان در سطح شرکت تأثير ميپذيرد[.]7
سيستم اطالعاتي عبارت است از سيستمي که دادهها و
اطالعات در آن از يک شخص يا بخش به شخص يا
بخش ديگر منتقل ميشود[ .]0پورعلي و کاکوان
( )1323در مطالعهاي با عنوان "الزامات استقرار
بودجهريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني بابل" با استفاده از روش پيمايشي،
نشان دادند که توانايي سنجش عملکرد مفيد براي
استفاده در مديريت تصميمگيري ،تخصيص منابع و
طراحي طرحهاي تشويقي براي پيادهسازي بودجهريزي
عملياتي وجود دارد و نيروي انساني با مهارتهاي
خاص براي ايجاد و حفظ مديريت بانک اطالعاتي
سنجش عملکرد و همچنين محاسبه بهاي تمام شده و
آشنا به مفاهيم بودجهريزي عملياتي وجود دارد[.]2
حاجيها و ساالروند در مطالعهاي با عنوان "شناسايي و
رتبهبندي عوامل محيطي مؤثر بر استقرار بودجهريزي
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عملياتي در ايران" بر اساس روش اکتشافي  -توصيفي
نشان دادند که عوامل محيطي به ترتيب شامل محيط
سياسي ،محيط قانوني ،محيط سازماني و محيط
اقتصادي تأثير با اهميتي بر استقرار بودجهريزي
عملياتي در ايران دارد و با توجه به نظر خبرگان و
کارشناسان بودجهريزي عملياتي دستگاههاي اجرايي
کشور ،محيط سياسي بيشترين و محيط اقتصادي
کمترين تأثير را بر استقرار بودجهريزي عملياتي در
ايران دارد[.]1
طالبنيا و همکاران در پژوهشي با عنوان "شناسايي و
اولويتبندي متغيرهاي استقرار بودجهريزي عملياتي با
تأکيد بر پيادهسازي آن در سازمان امور مالياتي کشور"
با روش پيمايشي – اکتشافي نشان دادند که متغيرهاي
الزم جهت استقرار بودجهريزي عملياتي شناسايي
شدهاند ،سپس لزوم وجود اين متغيرها در استقرار اين
نظام بررسي شده است و در نهايت با استفاده از نظر
خبرگان اين رشته متغير مهم و کلي اساسي در ايران به
تأييد رسيده است .اين متغيرها در نهايت در قالب سه
عامل سياستگذاري ،اجرا و نظارت معرفي شدهاند[.]18
اکر در تحقيقي با عنوان "تأثير مشارکت بودجه بر
عملکرد مديريتي از طريق تعهد سازماني مطالعه موردي
روي  48شرکت در ترکيه" به صورت پيمايشي ،نشان
داد که مشارکت بودجه از طريق تعهد سازماني چگونه
بر عملکرد مديريتي در کسب و کار تأثير ميگذارد[.]11
کينگ و همکاران در مطالعهاي توصيفي با عنوان
"بررسي شيوههاي بودجهريزي و عملکرد در کسب و
کارهاي درماني کوچک" به اين نتيجه دست يافتهاند
که بودجهريزي مدون مرتبط با اندازه و ساختار است و
براي اين که مؤسسات تجاري بتوانند از اين
بودجهريزي مدون استفاده کرده و آن را گسترش دهند،
بايد ارتباط آن را با ساختار ،استراتژي و عدم اطمينان
محيطي درک شده ،در نظر بگيرند .بهسازي بيشتر
آزمونهاي "تناسب" ،بين عوامل احتمالي (اقتضايي)
کسب و کار و ميزان استفاده از بودجه عملياتي
تشخيص داده شد[ .]19رابينسون و دونکان در مقالهاي
با عنوان "مدل پايهاي براي بودجهريزي عملياتي"
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مدل چند جانبهاي را براي اجراي اثربخش بودجهريزي
عملياتي در اياالت متحده آمريکا تدوين و ارائه کردند
که در ترسيم مدل مفهومي اين پژوهش به شرح زير
کمک کرد[( .]13شکل ) 1
روش پژوهش
اين پژوهش از نوع توصيفي ،روش پيمايشي و هدف
کاربردي است .جامعه آماري تحقيق را کليه مديران و
کارشناسان مالي دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد
 29نفر تشکيل ميدهند .لذا ،با توجه به محدود بودن
جامعه آماري با استفاده از روش تمامشماري کل جامعه
به عنوان نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامه محقق ساخته بود .روايي پرسشنامه با نظر
خبرگان تعيين شد .پايايي با استفاده از آلفاي کرونباخ
در سطح  08درصد محاسبه گرديد .تجزيه و تحليل
دادهها با استفاده از آمار توصيفي شامل جداول فراواني
و نمودارهاي ستوني براي متغيرهاي جمعيت شناختي و
به منظور طبقهبندي ،خالصه کردن و توصيف دادههاي
به دست آمده مورد استفاده قرار گرفت .براي تحليل
فرضيهها و نرمال بودن دادهها از آزمون کلوموگروف -
اسميرونف ،جهت سنجش روايي پرسشنامه از تحليل
عاملي تأييدي ،جهت سنجش آزمون فرضيهها از آزمون
تي تک نمونهاي استفاده گرديد و براي اولويتبندي
ابعاد از آزمون ناپارامتريک فريدمن در بستههاي
نرمافزاري  SPSSو  Lisrelاستفاده شد.
یافتهها
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که  93/9درصد نمونه
مورد مطالعه مرد و  76/6درصد آنها زن ميباشند .نتايج
بر حسب وضعيت سني نشان داد که  94/2درصد نمونه
مورد مطالعه بين ( )98-38سال 90/1 ،درصد بين
( )38-98سال 10/4 ،درصد بين ( )98-48سال و 7/4
درصد  48سال به باال سن داشتند .نتايج بر حسب
وضعيت تحصيالت نشان داد  11/1درصد از نمونه مورد
مطالعه فوق ديپلم 94/2 ،درصد ليسانس و  44/6درصد
افراد فوق ليسانس و  7/9درصد داراي مدرک تحصيلي
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دکتري هستند .نتايج بر حسب سابقه خدمت نشان داد
 11/1درصد از نمونه مورد مطالعه داراي سابقه خدمت
زير  4سال 92/3 ،درصد بين ( 4تا  18سال) و 11/1
درصد افراد بين ( 18تا  14سال) 0/6 ،درصد افراد بين
( 14تا  98سال) و  12/2درصد  98سال به باال سابقه
داشتند.
براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون
کلموگروف  -اسميرنوف استفاده کردهايم .فرض صفر
در اين آزمون نرمال بودن توزيع متغير است .اگر مقدار
sigبزرگتر از  4درصد يا سطح معناداري باشد توزيع
دادهها نرمال خواهد بود؛ و در غير اين صورت غير
نرمال است .باتوجه به نتايج جدول  1چون دادهها
نرمال بودند از آزمون تي تک نمونهاي استفاده شد.
(جدول )1
با توجه به اين که در تحليل عاملي مرتبه اول رابطه
بين شاخصها و پرسشها بار عاملي است و بايد همه
بارهاي عاملي هر متغير بزرگتر از  8/4باشند تا پذيرفته
شوند؛ در شکل باال بارهاي عاملي هر چهار بعد بزرگتر
از  8/4هستند .لذا ،ميتوان گفتغ اين متغير به خوبي
توسط پرسشها سنجيده شده است .همانطور که در
شکل باال نيز مشخص است تمام عاملها داراي
بارهاي عاملي معنادار و نسبتاً بااليي هستند .نتايج به
دست آمده از شکل فوق نشانگر تأييد تحليل عاملي
تأييدي ميباشد .در شکل فوق مستطيلها نقش متغير
مشاهدهگر و بيضيها نقش متغير مکنون را دارند.
(شکل )9
منظور از معنادار بودن يک ضريب ،اين است که عدد
آن بزرگتر از  1/26يا کوچکتر از  -1/26باشد .در اينجا
تمام ضرايب بزرگتر از  1/26ميباشند که نشانگر تأييد
تحليل عاملي تأييدي و معناداري در اين مرحله
ميباشد( .شکل )3
در اين مرحله به بررسي ارتباط ابعاد و عوامل انساني و
فني مؤثر بر بودجهريزي عملياتي پرداخته ميشود.
نتايج تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم عوامل انساني و
فني مؤثر بر استقرار بودجهريزي عملياتي نشان ميدهد
که مدل اندازهگيري آن مناسب و کليه اعداد و
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پارامترهاي مدل معنادار است .همچنين ،نتايج حاکي از
وجود روابط همبستگي مثبت و معناداري بين ابعاد
عوامل انساني و فني است .نتايج تخمين (قسمت
زيرين شکل) در مدل مرتبه دوم حاکي از مناسب
بودن نسبي شاخص ها است  .با توجه به خروجي
ليزرل مقدار  χ 2محاسبه شده برابر با 160 / 76
مي باشد که نسبت به درجه آزادي (  ) 188کمتر از
عدد  3مي باشد .مقدار  RMSEAنيز برابر با
 8 / 823مي باشد .حد مجاز 8 / 1 ، RMSEA
است( .شکل  9و ) 4
براي آزمون فرضيهها پس از جمعآوري دادهها و محاسبه
ميانگين نمرات آزمودنيها و اطمينان از نرمال بودن
دادهها ،از آزمون تي تک نمونهاي با مقدار ثابت ()3
استفاده شد که نتيجه در جدول ( )9مشاهده ميشود .بر
اساس جدول ( )9مقدار  ،tدر سطح معناداري آزمون براي
همه فرضيهها معنادار ميباشد .در واقع هرگاه حد پايين و
حد باالي آزمون مثبت باشد ،مقدار آزمون از ميانگين
جامعه بيشتر است .لذا با توجه به اينکه آماره آزمون
بزرگتر از مقدار جدول  t=1/69از روي توزيع  tميباشد و
در سطح خطاي  8/84و اطمينان  24درصد فرض صفر
رد ميشود .به عبارتي ،عوامل انساني و فني و ابعاد آنها
بر بودجهريزي عملياتي مؤثر هستند( .جدول )9
نتيجه ميانگين رتبهها نشان ميدهد که براي
اولويتبندي عوامل انساني و فني ،آموزش اوليه عوامل
انساني با ضريب  9/28در اولويت اول و بيشترين تأثير
را دارد .سيستم حسابداري و گزارشگري عوامل فني با
ضريب  9/18در اولويت آخر ميباشد( .جدول )3
بحث و نتيجهگيري
نتايج حاصل از آزمون فرضيهها نشان ميدهد که عوامل
انساني و فني بر استقرار بودجهريزي عملياتي تأثير دارند.
نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق حاجيها و ساالروند[ ]1با
عنوان شناسايي و رتبهبندي عوامل محيطي مؤثر بر
استقرار بودجهريزي عملياتي در ايران ،طالبنيا و
همکاران[ ]18با عنوان شناسايي و اولويتبندي متغيرهاي
استقرار بودجهريزي عملياتي با تأکيد بر پيادهسازي آن در

تأثيرعوامل انساني و فني بر استقرار بودجهریزي

سازمان امور مالياتي کشور همسو ميباشد .نتايج ما درباره
ارائه آموزش اوليه مربوط به نحوه بودجهريزي به کارکنان
بر استقرار بودجهريزي عملياتي تأثير دارد ،با نتايج
تحقيقات توگن[ ]19با عنوان عوامل مؤثر بر بودجهريزي
عملياتي ،حاجيها و ساالروند[ ]1با عنوان شناسايي و
رتبهبندي عوامل محيطي مؤثر بر استقرار بودجهريزي
عملياتي در ايران ،طالبنيا و همکاران[ ]18با عنوان
شناسايي و اولويتبندي متغيرهاي استقرار بودجهريزي
عملياتي با تأکيد بر پيادهسازي آن در سازمان امور مالياتي
کشور همسو ميباشد .نتايج اين تحقيق ،درباره شرايط
احراز مشاغل چه به لحاظ تحصيل و چه به لحاظ تجربي
بر استقرار بودجه ريزي عملياتي تأثير دارد ،با نتايج
تحقيقات حاجيها و ساالروند[ ]1با عنوان شناسايي و
رتبهبندي عوامل محيطي مؤثر بر استقرار بودجهريزي
عملياتي در ايران ،توگن[ ]19با عنوان عوامل مؤثر بر
بودجهريزي عملياتي همسو ميباشد .نتايج ما درباره تغيير
متناسب سيستم حسابداري و گزارشگري بر استقرار
بودجهريزي عملياتي تأثير دارد با نتايج تحقيقات يگانه
حضرتي با عنوان بررسي تأثير عوامل مديريتي بر
بودجهريزي عملياتي در حوزه استانداري تهران ،حاجيها و
ساالروند[ ]1با عنوان شناسايي و رتبهبندي عوامل
محيطي مؤثر بر استقرار بودجهريزي عملياتي در ايران،
توگن[ ]19با عنوان عوامل مؤثر بر بودجهريزي عملياتي
همسو ميباشد .نتايج ما درباره وجود يک سيستم
اطالعات مديريت جامع بر استقرار بودجهريزي عملياتي
تأثير دارد با نتايج تحقيقات پورعلي و کاکوان[ ]2با عنوان
عنوان الزامات استقرار بودجهريزي عملياتي در دانشگاه
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل ،توگن[]19
با عنوان عوامل مؤثر بر بودجهريزي عملياتي همسو
ميباشد .در جهت عملياتي کردن نتايج تحقيق
پيشنهادهاي زير توصيه ميشود:
پيشنهاد ميگردد در تهيه و تدوين بودجه به

طور دقيق و کامل ،نه به شکل صوري ،از روش
بودجهريزي عملياتي استفاده گردد .در واقع کليه مديران
و کارشناسان مرتبط از طريق آموزش با اين روش و
مزايا و معايب آن به طور کامل آشنا گردند .دورههاي
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آموزشي شامل بودجهريزي عملياتي ،قوانين و مقررات
مالي و محاسبات عمومي ،آييننامه مالي و معامالتي
دانشگاه ،تحليل هزينه ،درآمدها و انواع آن در اين زمينه
ميتواند مفيد باشد.
پيشنهاد ميگردد براي استقرار بودجهريزي

عملياتي از کارکنان متخصص و مسلط به اصول
بودجهريزي و داراي مهارت برآورد اعتبارات مالي و
پيشنهادهاي بودجه استفاده شود .همچنين دارا بودن
دانشنامه ليسانس ،فوق ليسانس يا دکترا در يکي از
رشتههاي گروه :اقتصاد ،امور مالي و حسابداري ،امور
اداري و مديريت و حصول تجارب مربوط به اين رشته
ميتواند جهت استقرار بودجهريزي عملياتي مناسب
باشد.
پيشنهاد مي گردد براي استقرار بودجهريزي

عملياتي کارايي و اثربخشي دستگاه هاي اجرايي مورد
توجه بيشتر قرار گيرد .سيستم حسابداري و
گزارش گري مناسب در دستگاه ها اجرا گردد و
بودجه ريزي عملياتي استقرار يابد.
با توجه به اين که اکثر دستگاه هاي اجرايي

مبناي نقدي در سيستم حسابداري خود را استفاده
مينند؛ پيشنهاد ميگردد اين سيستم هر چه سريعتر
اصالح و مبناي حسابداري تعهدي و تعهدي تعديل
شده جايگزين آن شود.
پيشنهاد ميگردد ضمن به کارگيري سيستم

اطالعات مديريت جامع ،توضيح قانون بودجه ساالنه و
همين طور روشها و تکنيکهاي مناسب و متناسب
پيشبيني بودجه براي همه مديران ،مسؤولين مالي و
بودجه و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي برگزار شود.
تهيه و ارسال نشريات و نرمافزارهاي مالي و آموزشي
جديد نيز در اختيار افراد بسيار مؤثر خواهد بود.
تشکر و قدرداني
پژوهشگران از همکاري صميمانه کارکنان بخش مالي
دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران به خصوص
دانشگاه علوم پزشکي تهران تشکر و قدرداني
مينمايند.
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جدول  - 9نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش

متغير

سطح معناداري

نتيجهگيري

آموزش اوليه

8/946

نرمال

شريط احراز مشاغل
سيستم حسابداري و گزارشگري
سيستم اطالعات مديريت جامع
عوامل انساني
عوامل فني

8/192
8/991
8/826
8/393
8/048

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

جدول  - 2نتيجه آزمون  tتک نمونهاي فرض اصلي

فرض

درجه

مقدارآماره

سطح

آزادي

آزمون ()t

معناداري

ميانگين

فاصله در سطح اطمينان  19درصد
حد پایين

حد باال

عوامل انساني و فني

08

7/469

8/888

3/92

8/366

8/697

ارائه آموزش اوليه

08

2/409

8/888

3/67

8/430

8/098

شرايط احراز مشاغل

08

7/780

8/888

3/43

8/430

8/326

08

9/792

8/888

3/30

8/993

8/490

08

9/966

8/888

3/32

8/914

8/469

سيستم حسابداري و
گزارشگري
سيستم اطالعات
مديريت جامع

جدول  – 3اولویتبندي عوامل انساني و فني
عوامل انساني و فني
آموزش اوليه

ميانگين رتبهها
9/28

رتبهها
1

شرايط احراز مشاغل

9/61

9

سيستم اطالعات مديريت جامع

9/32

3

سيستم حسابداري و گزارشگري

9/18

9
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عوامل فني

عوامل انساني

تغيير سيستم

آموزش
استقرار
بودجه

حسابداري و
گزارشگري

عملياتي

شرایط احراز

سيستم اطالعات

مشاغل
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Abstract

Doshmanziari A , ziaee MS2, zamiri S3

Introduction: The current research study aims to examine the effect of human and
technical factors on establishment of the operational budgeting at TUMS. To achieve
this goal, after studying and reviewing the findings of the previous studies which had
been carried out in theoretical research, the desired framework was proposed.
Methods: The research methods, in terms of research objectives and data collection,
were practical and descriptive, respectively. In the survey, 92 participants consisting
TUMS managers and financial officers were selected as the sample of statistical
population. Sampling method was the population census. For data collection, in addition
to the library studies, a survey questionnaire, which its validity confirmed by the experts
and confirmatory factor analysis and its reliability approved through Cronbach's alpha
method at the level of 80 percent, was used.
Results: In order to analyze the conceptual framework for hypotheses assessment, onesample t-Test, and for Prioritization of dimensions, Friedman test were used.
Conclusion: The findings indicate that human and technical factors with t=7/56
influences on establishment of the operational budgeting at Tehran University of
Medical Sciences.
Keywords: Human factors, Medical Sciences University, Operational budgeting
establishment, Technical factors.

1- Assistant Professor, Department of Business Administration, Islamshahr Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran, Correspondent Author, Email: Doshmanziari@gmail.com
2- Professor, Department of Governmental management, West Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran
3- M.A Governmental Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

)2( 8 ؛9316 مدیریت بهداشت و درمان

/ 33

