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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارائه الگوی مؤلفههای قابلیت استراتژيك مالی در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی
عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی میباشد .روش پژوهش از لحاظ هدف تحقیق ،توسعهای ،از جهت رويکرد
جمعآوری دادهها به کمك روشهای مطالعه و مصاحبه نیمهساختاريافته و بررسی اسناد مربوط به برنامه راهبردی
بودجهريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در محدوده سالهای  8931-8931صورت گرفته است .در
بخش کیفی ،حجم نمونه بر مبنای پاسخهای هفده نفر از خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونهگیری هدفمند؛
در بخش کمی نیز حجم نمونه برابر  821نفر و به روش تصادفی انتخاب گرديد .مدل تدوينشده با استفاده از مدل
معادلات ساختاری و نرمافزار  SmartPLSمورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشان داد که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
میتوانند موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی را تحت تأثیر ابعاد و مؤلفههای قابلیت استراتژيك مالی از طريق
قابلیت مديريت برنامهريزی ،قابلیت مديريت سیستمهای اطلاعاتی ،قابلیت مديريت انگیزش ،قابلیت مديريت تغییر،
قابلیت مديريت دانش و مهارتهای کاربردی و قابلیت مديريت فرايندها تسهیل نمايند.

کلمات کلیدی
بودجهريزی عملیاتی  -قابلیت استراتژيك مالی  -دانشگاه آزاد اسلامی

-8گروه مديريت دولتی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران شمال ،ايرانe.kkheradmand@gmail.com .
-2گروه مديريت ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ،ايران (.نويسنده مسئول) khani451@yahoo.com
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مقدمه
بودجه نمايانگر همه برنامهها و فعالیتهای سازمانها بوده و نقش مهم و حیاتی در توسعه و پیشرفت آنها
ايفا میکند .با توسعه و افزايش سريع هزينههای سازمانها و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ،اهمیت
کنترل مخارج و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامهريزی و مديريت صحیح منابع ،مديران را قادر میسازد تا با
ديد وسیع و اطلاعات گستردهای در مورد نتايج عملکردها و هزينههای اجرايی پروژه تصمیمگیری نمايند .اين
موضوع نظر و توجه سازمانها را به اقتصادی بودن ،کارايی و اثربخشی منابع به عبارتی مديريت مالی جلب
نمود .برقراری اين شرايط نیازمند بهبود روشهای بودجهبندی میباشد .در اين میان سیستم بودجهريزی
عملیاتی را میتوان برای بازنگری و ارزيابی مديريت فعالیتهای سازمانها و بهبود سیستمهای برنامهريزی و
مديريت صحیح منابع مطرح ساخت (طاهری و همکاران .)8913 ،بودجه عملیاتی را میتوان بهمثابه نظام
اطلاعات مالی سازمانها بر مبنای فعالیتهايی که عهدهدار انجام آنها است تلقی نمود .مانند همه
فعالیتهای اقتصادی ،وجود اطلاعات مالی صحیح و معتبر باعث اتخاذ تصمیمهای مفید اقتصادی میگردد
(سیرانی و طاهرشمس.)8932 ،سازمانها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده
بهینه از اين منابع بايد به قابلیتهايی مجهز شوند و آنها را تقويت کنند .قابلیت از نظر مديران ،توان سازمان
برای ايجاد ظرفیتها و تحمل محدوديتها و نارسايیها برای رسیدن به اهداف معین است .اما گاهی سازمانها
از اين امر غافل میشوند و بهسبب عدم برخورداری از قابلیتها ،منابع خود را به هدر میدهد .در مواردی علت
اين غفلت را کمبود بودجه ،ضعف مديريت و برتری رابطه بر ضابطه ،عدم تجهیز سازمان به تکنولوژی روز و
غیره بیان میکنند .باوجوداين ،اگر سازوکارهای ارتقای قابلیتهای سازمانی شناخته شود میتوان گام
ارزشمندی در جهت دستيابی بیشتر به اهداف سازمانی برداشت (دانايیفرد و همکاران .)8934 ،دای 8معتقد
است قابلیت به دانش ،مهارت و روندهايی اشاره دارد که توانايی شرکت برای خلق و ارائه ارزش برتر برای
مشتريان را شکل میدهد .تبادل و کسب اطلاعات مقدمات مهم قابلیتهای سازمانی هستند .يادگیری سازمانی
نیرو محرکه تکامل قابلیتهای سازمانی است (لیو ،2وانگ ،9يوان .)2182 ،4توجه به امور زيربنايی موجب
ضعف سازمانها و درگیری بیش از پیش آنها با مسائل روزمرهشان شده است بهطوریکه اين سازمانها
ديگر فرصت توجه به ظرفیتهای سازمان و رسیدن به اهداف کلی را ندارند .اين دسته از مشکلات علت
نبوده بلکه خود معلول مسايلی میباشد که ريشه در عدم توجه به ارتقای قابلیتهای سازمانی در واحدهای
دانشگاه آزاد اسلامی دارد .بدينسبب بهنظر میرسد در راستای رسیدن به يك نظام کارآمد و توسعهيافته
سازمانی که در آن منافع تمامی آحاد جامعه تأمین گردد راهحلی بهجز ارتقای قابلیتهای سازمانی وجود
ندارد .تاکنون قابلیتهای سازمانی در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است.
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با شناسايی قابلیتهای استراتژيك مالی برای بودجهريزی عملیاتی ،متغیرهای مهم سازمانی مؤثر بر
پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی شناسايی میشوند .اين قابلیتها طیف وسیعی از متغیرهای سازمانی
مرتبط با بودجهريزی را شامل میشوند که میتوانند زمینه موفقیت اين نوع بودجهريزی را در سازمان
فراهم کنند .پژوهش حاضر با تمرکز بر مهمترين حلقهی مفقوده زنجیره تحقیق تا پیادهسازی موفق
بودجهريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ،و با بهکارگیری يك مطالعه تجربی در تلاش است ،تا
با معرفی ابعاد و مؤلفههای قابلیتهای استراتژيك مالی در پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای
دانشگاه آزاد اسلامی ،بتواند راهکارهايی در جهت بهبود منابع و مصارف دانشگاه ارائه نمايد .لذا هدف اصلی
اين پژوهش «طراحی مدل الگوی شناسايی قابلیتهای استراتژيك مالی در موفقیت پیادهسازی بودجه-
ريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی» با رويکرد استفاده بهینه از منابع مالی واحدهای دانشگاه
آزاد اسلامی است.
مبانی نظری
بودجه يك پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خطمشیها ايجاد میکند.
به بیان ديگر بودجه به مجموعهای از اهداف و برنامهها بههمراه قیمتهای مربوط به آنها اطلاق میگردد.
درواقع بودجه شرحی از کالاها و خدماتی است که سازمانها و مؤسسات در طی دوره يكساله خريداری
میکند (حسنآبادی و نجارصراف .)8911 ،بودجهريزی شامل انواع مختلفی است :بودجهريزی برنامهای،
نظام بودجه ريزی بر مبنای صفر ،بودجهريزی افزايشی ،بودجهريزی عملیاتی.رای ارائه تعريفی از
بودجهريزی بر مبنای عملکرد ،آلن شیك معتقد است که شیوه بودجهريزی به تعداد سازمانهايی که آن را
بهکار گرفتهاند ،معانی گوناگون دارد .هر سازمان نگرش خاص خود ،تعريفها و متدهای مجزايی برای وارد
کردن اطلاعات عملکرد به فرآيند بودجه دارد .نگرشهای متعدد را میتوان در طیفی از سختگیرانهترين
مفاهیم تا سهلگیرانهترين آنها طبقهبندی کرد و انواع متعددی نیز میان اين دو حد جای میگیرند .در
تعريف سهلگیرانه هر سیستمی که اطلاعاتی پیرامون حجم ستاندهها ،فعالیتهای سازمانها ،بارکاری آنها،
شاخصهای تقاضا ،نیاز برای خدمات عمومی ،يا تأثیر هزينهها ارائه کند ،بودجهريزی بر مبنای عملکرد
محسوب میشود .در تعريف سختگیرانه ،بودجهريزی بر مبنای عملکرد سیستمهايی هستند که بهطور
رسمی افزايش در هزينه را به افزايش در نتايج متصل میسازند (شیك .)2111 ،1اداره کل حسابداری ايالات
متحده 1بودجهريزی عملیاتی را اينگونه تعريف میکند :مفهومی است که اطلاعات عملکرد را به بودجه
ارتباط میدهد (رابینسون .)2111 ،1بودجهريزی عملیاتی يا بودجه بر حسب عملیات عبارتست از بودجهای
که بر اساس وظايف عملیات و پروژههايی که سازمانهای دولتی ،تصدی اجرای آن را به عهده دارند تنظیم
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میشود .در تنظیم بودجه عملیاتی بهجای توجه به ملزومات و وسايل اجرای فعالیتها به خود فعالیتها و
مخارج آن توجه میشود (مكگیل .)2111 ،1بودجهريزی عملیاتی بهدنبال ايجاد پیوند میان شاخصهای
عملکرد مشخص و قابلسنجش و تخصیص منابع است .چنین پیوندهايی اغلب ضعیف هستند ولی میتوانند
تصمیمگیری بودجهای را تسهیل و نظارت بر نتايج و دستاوردهای مرتبط را افزايش دهند (پناهی.)8914 ،
قابلیت استراتژيك مالی :بودجهبندی عملیاتی استراتژيك ،بهبود در عملیات جاری را منعکس میکند.
پیام اول؛ سازمانهای استراتژی محور ،در برنامه و بودجه سازمانی ،برای اقدامات استراتژيك ،منابع مالی
و انسانی تعهد میکنند و آنها را جدا از هزينههای جاری خود مديريت میکنند ،پیام دوم اين است که
برنامههای تحول استراتژيك میبايست بهعنوان ابزار تلقی شوند نه هدف ،در تحقیقات حوزه مديريت
قابلیتهای سازمانی مالی بهعنوان انجام فعالیتهای کارکردی اساسی سازمان تعريف شدهاند و محققان
دريافتهاند قابلیت را میتوان با استفاده از يك طبقهبندی عملکردی استاندارد از فعالیتهای سازمان
شناسايی کرد (لوو .)2182 ،3ابعاد مهم قابلیتهای استراتژيك مالی در بررسی تحقیقات محققین و
سازمانها که برای اجرای آن تأکید بیشتری شده است ،به شرح ذيل اشاره شده است -8 .قابلیت مديريت
برنامهريزی در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی  -2قابلیت مديريت سیستمهای اطلاعاتی در
موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی  -9قابلیت مديريت تغییر در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی
عملیاتی  -4قابلیت مديريت انگیزش در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی  -1قابلیت مديريت
دانش و مهارت تخصصی مالی .پژوهشهای مختلفی در حوزه بودجهريزی عملیاتی انجام شده است که
به برخی از آنها اشاره میشود.
قدرتی و همکاران ( ،)2188در پژوهشی با عنوان بررسی موانع و مشکلات پیادهسازی سیستم
بودجهبندی عملیاتی در شهرداری قم و ارائه راهکارها» انجام دادند .نتايج بهدستآمده نشان داد که
مشکلات پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی از نظر پاسخ دهندگان به ترتیب عوامل انسانی ،فنی و فرايندی
و محیطی هستند.پاکمرام 81و همکاران ( ،)2182تحقیقی در خصوص «شناسايی و اولويتبندی عوامل
مؤثر بر بودجهريزی عملیاتی در شرکت مخابرات با استفاده از روش  »TOPPISانجام داد .نتايج تحقیق
نشان میدهد ،کنترلهای محیطی ،اداری و عملیاتی برای اجرای بودجهريزی عملیاتی ضروری هستند و
عدم وجود آنها در سازمانها مانعی برای اجرای بودجهريزی عملیاتی میباشد .نجفی و احمدخانی
) ،)2182در پژوهشی با عنوان «مزايای استفاده از بودجهريزی عملیاتی در سازمان دولتی» به اين نتیجه
رسیدند که بودجهريزی عملیاتی به سازمانهای دولتی برای رسیدن به خدمات با کیفیت بالا از طريق
مشخص کردن جزئیات فرايند بودجهريزی و معیار اندازهگیری عملکرد بهتر و همچنین رسیدن به هزينه
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دقیقتر برای محصولات و خدمات کمك میکند.لو و ويلابی ،)2181( 88در تحقیقی با عنوان «بودجهريزی
عملیاتی در ايالت متحده امريکا :چارچوبی برای يکپارچهسازی عملکرد با بودجهريزی» نتیجه گرفتند که
اصول قانونی ،مديريت عملکرد ،مسئولیتها و وظايف مشترک و ايجاد ظرفیت و توانمندی ،مهمترين
عوامل بوده و عوامل محیطی نیز به لحاظ آماری معنی دار نیستند.زينیاما و نما ،)2181( 82تحقیقی با
عنوان «برنامهريزی بر مبنای عملکرد زيمبابوه :مفاهیم و عوامل موفقیت» ،چارچوب قانونی ،برنامهريزی
استراتژی ،توانمندی و ظرفیت اولويتبندی هزينهها ،فرمول و ساختار بودجهريزی ،انتقال انگیزه،
استراتری ارتباطات ،پاسخگويی ،گزارش و نظارت و ارزيابی را بعنوان عوامل کلیدی موفقیت در استقرار
بودجهريزی عملیاتی ،شناسايی کردند .بديعی و همکاران ( ،)8934تحقیقی در خصوص «بررسی
بودجه ريزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)» ،انجام داد .بر
اساس نتايج تحقیقات انجامشده بسته بودجهريزی عملیاتی تهیهشده برای دانشگاه آزاد اسلامی کاربردی
بوده و در ارزيابی و کنترل واحدهای دانشگاهی و تصمیمگیری عقلايی در ايجاد رشتههای جديد راهنما
میباشد.پورعلى و کاکوان ( ،)8939تحقیقی در خصوص «الزامات استقرار بودجهريزی عملیاتی مطالعه موردی:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل» انجام داد .يافتههای اين پژوهش نشاندهنده اين
واقعیت بود که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل توانايی ارزيابی عملکرد ،نیروی
انسانی ،فنی لازم برای اجرای بودجهريزی عملیاتی را دارد و از طرفی عوامل جنسیت ،تحصیلات و سابقه
کار در اين توانايی تأثیرگذار نیستند .شیخالاسلامی و همکاران ( ،)8934در پژوهشی به «بررسی عوامل داخلی
و خارجی مؤثر در استقرار نظام بودجهريزی عملیاتی در سازمان مديريت و برنامهريزی استان خوزستان با
استفاده از ماتريس  »swotپرداختند .نتايج اين تحقیق نشان میدهند که عوامل برنامهريزی ،مديريت هزينه
و مديريت عملکرد از لحاظ بهکارگیری در سازمان در رتبههای اول تا سوم و عوامل مديريت تغییر ،نظام
انگیزش و پاسخگويی ،کمترين رتبه را از لحاظ بهکارگیری در سازمان را در اجرای نظام بودجهريزی عملیاتی
دارند و سازمان بیشتر در زمینه مديريت عملکرد ،مديريت تغییر نظام پاسخگويی و انگیزش مشکل دارد.
با توجه به مبانی نظری ارائهشده سوالات زير مطرح میشود:
 مؤلفههای قابلیتهای استراتژيك مالی برای موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای
دانشگاه آزاد اسلامی کدامند؟
 مدل قابلیتهای استراتژيك مالی برای موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه
آزاد اسلامی چگونه است؟
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 برازش مدل طراحیشده برای قابلیتهای استراتژيك مالی در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی
عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟
روششناسی تحقیق
روش پژوهش از نوع پژوهشهای آمیخته (ترکیبی) با ترکیب کیفی-کمی است .پژوهش ترکیبی
زمانی کاربرد دارد که پژوهشگر قصد دارد بر اساس يافتههای يك مرحله از پژوهش (کیفی) ،مرحله بعدی
(کمی) را انجام دهد (کرسول و همکاران .)8938 ،با توجه به موضوع و ماهیت اين پژوهش ،مطالعه
ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است .بدينترتیب که ابتدا دادههای کیفی و سپس دادههای کمی
گردآوری و تحلیل شدند .در اين تحقیق ،دادههايی که بهمنظور ارايه الگوی ابعاد و مؤلفههای شناسائی
قابلیتهای استراتژيك مالی در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
از طريق مصاحبه گردآوری شدند ،از نوع کیفیاند و دادههايی که بهمنظور اعتبارسنجی و بررسی روابط
بین متغیرها در مدل از طريق پرسشنامه گردآوری شدهاند از نوع کمی هستند .جامعه مورد مطالعه در
بخش کیفی پژوهش ،خبرگان و متخصصان دانشگاه آزاد اسلامی هستند .خبرگان مدنظر برای انجام اين
تحقیق از بین اعضای دانشگاه آزاد اسلامی افرادی هستند که در خصوص موضوعات مرتبط با اين تحقیق
دارای سوابق و زمینه تحصیلی ،آثار علمی (کتاب ،مقاله) سوابق تدريس يا تحقیقاتی هستند .يا سمتها
و سوابق اجرايی مرتبط دارند و يا در منابع و مصارف و موارد بودجهريزی دانشگاه تصمیمگیری میکنند.
حجم نمونه برای بخش کیفی شامل  81نفر بود که به روش اشباع نظری تعیین گرديد .از مصاحبه
دهم به بعد ،تکرار در اطلاعات دريافتی مشاهده شد ،اما برای اطمینان تا مصاحبه هفدهم ادامه يافت .روش
نمونهگیری در بخش کیفی از نوع غیراحتمالی و بهصورت هدفمند بود .در بخش کمی ،جامعه آماری
پژوهش را معاونین اداری ،مالی خزانهداران و مديران مالی استانی همچنین برنامه و بودجه واحدهای
جامع و بسیار بزرگ دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور که تعداد آنها  211نفر بودند تشکیل
میدهند .با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 821نفر برآورد گرديد .جهت انتخاب نمونهها
از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده گرديد .محقق ،جهت گردآوری اطلاعات ،در بخش کیفی از
مصاحبه ساختاريافته و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده نموده است .در بخش کیفی مؤلفهها و
سؤالات مربوط به هر يك از مؤلفهها شناسايی شد .در ادامه با تبديل آنها به پرسشنامه به جمعآوری
دادههای کمی اقدام شد .برای اين منظور  1شاخص با  42سؤال مورد سنجش قرار گرفت .پرسشنامه بر
اساس مقیاس طیف  1درجهای لیکرت طراحی گرديد .جهت بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای
کرونباخ استفاده شد .نظر به اينکه همه شاخصها دارای ضريب آلفای کرونباخ بالای  1/11بودند پايايی
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پرسشنامه مورد تأيید قرار گرفت .در اين تحقیق ،برای بررسی مدل تحقیق ،از روش مدلسازی معادلات
ساختاری و رويکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  SmartPLSاستفاده شده است که مدل نهايی تحقیق در
آخر پژوهش حاضر میباشد.
یافتههای تحقیق
آزمون سؤال اول
مؤلفههای شناسايی قابلیت استراتژيك مالی برای موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای
دانشگاه آزاد اسلامی کدامند؟ بر اساس استنباط محقق از مؤلفههای قابلیت استراتژيك در ادبیات تحقیق
و مصاحبههای نیمهساختاريافته ،قابلیت مديريت برنامهريزی ،قابلیت مديريت سیستمهای اطلاعاتی ،قابلیت
مديريت انگیزش ،قابلیت مديريت تغییر ،قابلیت مديريت دانش و مهارتهای تخصصی و قابلیت مديريت
فرايندها در قالب مضمون فراگیر و بهعنوان قابلیتهای استراتژيك مالی ،شناسايی و بهصورت مدل طراحی
گرديد که مجموع کدبندیها شامل نقلقول از مصاحبهها  292کد ،مضامین پايهای  894کد ،خلاصه
مضامین پايهای  91کد و مضامین سازماندهنده از متن مصاحبهها  1کد ،شناسايی و مستخرج شدند.
بر اساس استنباط محقق و مقايسه با ادبیات تحقیق ،مؤلفههای قابلیت استراتژيك در حوزه مالی به شرح
زير نشان داده شده است.

شکل  -0مؤلفههای قابلیت استراتژیك مالی
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آزمون سؤال دوم
مدل قابلیتهای استراتژيك مالی در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد
اسلامی چگونه است؟ نتايج مدل ساختاری در شکل شماره  8و  2آورده شده است .شکل  8نشانگر بارهای
عاملی هر سؤال است ودر شکل  2میزان معنیداری بارهای عاملی و ضرايب مسیر آورده شده است.
همانگونه که از شکل مشخص است ،ضرايب مربوط به مسیر بین «قابلیت مديريت برنامهريزی»« ،قابلیت
مديريت انگیزش» و «قابلیت مديريت فرايندها» با «موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی» از 8/31
بیشتر است که معنادار بودن اين مسیرها را نشان میدهد .اما ارتباط بین «قابلیت مديريت سیستمهای
اطلاعاتی»« ،قابلیت مديريت تغییر» و «قابلیت دانش و مهارت مالی» با «موفقیت پیادهسازی بودجهريزی
عملیاتی» معنادار نشد و کمتر از  8/31هستند.

شکل  -2مدل همراه با ضرایب استانداردشده بار عاملی
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شکل  -3مقادیر  Zبرای مدل نهایی ()T-values

آزمون سؤال سوم
برازش مدل طراحیشده برای قابلیتهاياستراتژيك مالی در موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟ برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری سه معیار پايايی،
روايی همگرا و روايی واگرا استفاده میشود که به تفصیل در ادامه به آنها پرداخته میشود .پايايی خود
از طريق بررسی ضرايب بارهای عاملی ،ضرايب آلفای کرونباخ و آلفای  ،rho_Aو پايايی ترکیبی محاسبه
میشود .نتايج ضريب بار عاملی در شکل  8و نتايج آلفای کرونباخ ،شاخص دلون-گلديستین رو و پايايی
ترکیبیو همچنین روايی همگرا در جدول  8نشان داده شده است.
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جدول -0شاخصهای پایایی مدل اندازهگیری
آلفای
کرونباخ

rho_A

پايايی
ترکیبی

روايی همگرا
)(AVE

متغییرهای پژوهش
(متغیر پنهان)
قابلیت مديريت برنامهريزی

14141

14111

14112

14114

قابلیت مديريت سیستمهای اطلاعاتی

14132

14191

14199

14111

قابلیت مديريت تغییر

14111

14119

14139

14111

قابلیت مديريت انگیزش

14111

14113

14131

14114

قابلیت دانش و مهارت مالی

14111

14111

143111

14191

قابلیت مديريت فرايندها

14138

14138

14381

14141

موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی

14388

14382

14394

14141

با توجه به نتايج ارائهشده در جدول فوق همه بارهای عاملی سازهها بالاتر از  1/4و ضريب شاخصهای
آلفای کرونباخ ،شاخص دلون-گلديستینرو و پايايی ترکیبی نیز بالاتر از  1/1هستند که پايايی مناسب مدل
را نشان میدهد و میتوان نتیجه گرفت که قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدل در وضعیت مطلوبی قرار
دارد .روايی همگرای همه متغیرها بالاتر از  1/1است که مقدار مطلوبی است .ضرايب  R2مربوط به متغیرهای
پنهان وابسته مدل است .ضريب  R2معیاری است که نشان از تأثیر يك متغیر مستقل بر يك متغیر وابسته
دارد و سه مقدار  1/99 ،1/83و  1/11بهعنوان ملاک برای مقادير ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته
میشود .مقدار  R2برای متغیر وابسته موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی برابر  1/193است که با
توجه به سه مقدار ملاک ،قوی بودن برازش مدل ساختاری را تأيید میسازد .در نهايت برازش کلی مدل با
استفاده از شاخص  89gofبررسی شده است .شاخص کلی برازش بر اساس فرمول زير تعیین میشود.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ = 𝐹𝑂𝐺
GOF = √0. 608 ∗ 0. 739 = 0. 670
با توجه به سه مقدار  1/21 ،1/18و  1/91که بهعنوان مقادير ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF

معرفی شده است (وتزلس و همکاران ،)2113 ،حصول مقدار  1/111برای اين معیار ،برازش بسیار مناسب
مدل کلی را تأيید می کند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نتايج بهدستآمده از سؤالات پژوهش ،مدل نهايی الگوی قابلیتهای استراتژيك مالی در
موفقیت پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بهصورت شکل شماره  9قابلارائه
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است .در خلال پژوهش حاضر پیشنهاداتی به نظر پژوهشگر رسیده است که با توجه به نو پا بودن موضوع
بودجهريزی عملیاتی و اثرگذاری آن بر عملکرد بخشهای مختلف جامعه ،بهشرح ذيل ارائه میگردد .قابلیت
مديريت برنامهريزی در درجه اول مستلزم درک صحیح نقش و اهمیت آن است .با توجه به وجود رابطه
معنی داری بین مديريت برنامهريزی و موفقیت در پیادهسازی بودجه ريزی عملیاتی واحدهای دانشگاه
آزاد اسلامی يايد نقش و اهمیت آن در حوزه عمل به عنوان يکی از ابزارهای اصلی و با اهمیت تحقق
اهداف و اثربخشی نتايج ،برای ،کارشناسان ،ذيحسابان و مديران مالی و ساير مسئولین در تهیه بودجه
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی روشن شده و به باور عمومی اين قبیل مقامات تبديل شود ،تا شاهد رشد
و پیشرفت دانشگاهها در اجرای بهتر برنامهها و فعالیتها و دسترسی به اهداف شود .دانشگاه آزاد اسلامی
با بودجهريزی عملیاتی میتواند الف) برنامه متناوب با نیاز واحدها تدوين و اجرائی کند .ب) درآمدهای
اختصاصی واحدهای گوناگون را با اخذ گزارشهای ادواری محقق کند .ج) به تناسب نیازهای هر واحد
مطابق با برنامه پیشبینیشده (کوتاه مدت ،میات مدت و بلندمدت) با معیار و شاخص مشخص ،تخصیص
اعتباردهد .د) نحوه هزينه کرد بودجه را به تفکیك عملکرد هر واحدکنترل نمايد .با توجه به وجود
معنیداری در بحث انگیزش ،بیانگیزگی کارکنان اعم از هیات علمی وغیرهیات علمی عمدتا به علت نبود
ابزارهای تشويقی و سهیم نبودن آنها در مزايا و منافع حاصل از اجرای مطلوب روش بودجهريزی عملیاتی
است .پاداشهای تشويقی برای کارکنان واحدهايی که بتوانند از محل اجرای اين روش ،از محل
صرفهجويی کاهش هزينهها را داشته وکارايی را افزايش داده باشند ،در نظر گرفته شود .دانشگاه آزاد
اسلامی با پیادهسازی موفق بودجهريزی عملیاتی بايد ،هم تمرکزگرايی و تفويض اختیار در کلیه ردههای
سازمانی را اجرايی کند .همچنین نتايج مثبت و منفی عملکرد مديران واحدها را ارزشیابی نمايد .با توجه
به وجود رابطه معنیدار بین مديريت فرايندها ،و موفقیت در پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی واحدهای
دانشگاه آزاد اسلامی ،الزاماتی نظیر نیز اصلاح فرايندها برای تغییر سیستم حسابداری از سنتی به عملیاتی
و وجود نظام اطلاعات مديريت برای داشتن گزارشهای مالی متفاوت ضروری است .بنابراين ،عوامل فنی
و فرايندی از عوامل مؤثر در اين پژوهش میباشد .نويسندگان بدينوسیله مراتب تقدير و تشکر خود را
بهپاس مشارکت پاسخ دهندگان به پرسشنامه ،شامل مديران و کارشناسان محترم بودجه دانشگاه آزاد
اسلامی سراسر کشور اعلام مینمايد .امید است اين حرکت علمی موجب ارتقا جايگاه بودجهريزی عملیاتی
در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور شود.
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منابع
 )8اسعدی ،محمود؛ ابراهیمی ،محسن و باباشاهی ،جبار ( .)8911شناسايی موانع استقرار بودجه عملیاتی
در گمرک جمهوری اسلامی ايران بر اساس مدل شه ،دومین کنفرانس بینالمللی بودجهريزی عملیاتی
ايران ،تهران ،سالن همايشهای رازی.
 )2اسکندری ،کريم و پورمحسنی ،مريم ( .)8939شناسايی عوامل مؤثر بر استقرار بودجهريزی بر مبنای
عملکرد ،ششمین کنفرانس بینالمللی بودجهريزی بر مبنای عملکرد ،تهران :مرکز همايشهای برج میلاد.
 )9بديعی ،حسین؛ دهنوی ،دهقان ،حسن و اعرابی ،مهران ( .)8934شناسايی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر
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وجود سیستمهای اط عات حسابداری در سازمان
وجود سیستمهای اط عات بودجه ای در سازمان
وجود سیستمهای خودپايشی و خودکنترلی در سازمان
تطابق سیستمهای حسابداری با بودجه ريزی
حمايت سازمان از سیستمهای نرم افزاری به جای سیستم
های دستی
يکپارچه شدن سیستمهای اط عاتی

مشخص و روشن بودن استراتژی عمومی سازمان
سازگاری استراتژی تدوين شده با اجرايی آن
مستند بودن استراتژی عمومی
ارزيابی استراتژی سازمان
پیش بینی استراتژيهای بودجه ريزی
اط ع مديران از اهمیت بودجه ريزی عملیاتی

تأثیر طرح های تشويقی مناسب جهت استقبال از پیاده
سازی بودجه ريزی عملیاتی
ايجاد انگیزه برای پیاده سازی بودجه ريزی عملیاتی در
مديران با تفويض اختیار
ايجاد فرصت های رشد برای مديران مبتنی بر بودجه
ريزی عملیاتی
ايجاد فرصت های رشد برای کارکنان مبتنی بر بودجه
ريزی عملیاتی
ايجاد انگیزه برای پیاده سازی بودجه ريزی عملیاتی در
کارکنان با تفويض اختیار

مديريت مقاومت های در مقابل تغییر در بودجه ريزی
بهبود نگرش مديران به تغییر در بودجه ريزی
ايجاد بستر و اص حات ساختاری برای بودجه ريزی عملیاتی
مشارکت کاربران ازتغییرات در پیاده سازی بودجه ريزی عملیاتی
تغییر و همسان سازی قوانین و مقررات بودجه ريزی

زم برای آموزش کارکنان در اجرای بودجه

ايجاد فرصت های
ريزی عملیاتی
وجود پرسنل متخصص و پشتیبان سیستمهای نرم افزاری بودجه
ريزی عملیاتی
وجود پرسنل متخصص برای محاسبات قیمت تمام شده خدمات
سازمان
وجود پرسنل متخصص و مهارت محور برای غلبه بر پی یدگی
های بودجه ريزی

قابلیت دان

شناسايی فرايندها
استفاده از توانايی کارکنان در بهبود فرايندها
استاندارد سازی فرايندها
مکانیزه کردن فرايندها
بهنگام شدن فرايندها
بهبود فرايند ها

و

قابلیت مدیریت

مهارت ت صصی

فرآیندها

مالی

قابلیت های
استراتژیك مالی

قابلیت

قابلیت مدیریت

مدیریت ت ییر

انگیزش کارکنان

قابلیت مدیریت

قابلیت مدیریت

برنامه ریزی

بازخورد

اجرای موفق
بوجه ریز ی
عملیاتی
برون داد

سیستمهای
ا

عاتی
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