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چکیده
مقدمه :در کشوری مانند ایران که دانشگاه های دولتی میزان قابل توجهی از منابع خوود را از طریو تخصوی

بودجوه

دولت بهدست میآورند ،بررسی فرایند تدوین بودجوه در جهوت یوافتن راههوای بهبوود احتموالی مهوم اسوت .هود

از

پژوهش حاضر شناسوایی درک ذهنوی مشوارکتکننوداان در فراینود تودوین بودجوه و تحلیول پیامودهای آن در نظوا
بودجهای با استفاده از نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی است.
روش پژوهش :این پژوهش در حوزه تدوین بودجه دانشگاه ها و به روش نظریه بنیادی در قالب نظریه نقشهوای بودجوهای
ویداوسکی انجا شده است .اطالعات این پژوهش طی انجا  43مصاحبه عمی در سه دستگاه اجرایوی شوامل وزرات علوو ،
تحقیقات و فناوری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در سال  1311جموعآوری شوده
است.
یافتهها :نتایج پژوهش حاکی از آن است که دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به عنوان خرجکننوداان بودجوه ،بودجوه
را «مذاکرهای» میدانند و این ادراک ذهنی به «سوایری» در تدوین بودجه منتهی میشوود .هومچنوین ،درک ذهنوی در
وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان نگهبانان بودجه ،بوه ترتیوب ،حواکی
از «خروجیمحور بودن» و «اطالعاتمحور بوودن» بودجوه اسوت کوه منجور بوه «اسوتاندارد شودن فلالیوت دانشوگاههوا و
مؤسسات پژوهشی» میشود.
نتیجهگیری :ادراکات ذهنی خرجکننداان بودجه و نگهبانان بودجه در نظا تدوین بودجه در دانشگاههای ایران
یکسو نیست و این امر منجر به بروز پیامدهای متضاد در فرایند تدوین بودجه از جانب کنشاران میشود .به این
ترتیب ،پیشنهاد میشود در راستای تغییر در نظا بودجهریزی کشور یافتههای پژوهش حاضر برای شناخت بیشتر فرایند
بودجهریزی بکار ارفته شود.
واژههای کلیدی :ادراکات ذهنی ،بودجه دانشگاهها ،نظریه بنیادی ،نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی ،نقشهای
بودجهای.
 .1دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران.
 .4دانشیار حسابداری دانشگاه تهران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهMashaykhi@ut.ac.ir :
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مقدمه

تدوین بودجه تلیین میکند .یلنی ،اار فرد در دستگاه
اجرایی شاغل باشد که درایر اجرای برنامه است نقش

طب قوانین برنامههای چهار (ماده  ،)131پنجم (ماده

وی به عنوان محافظ برنامه و خرجکننده بودجه مطرح

 )411و ششم (بند پ ماده  )7توسله اقتصادی،

میشود ( .)1نقش افراد در فرایند تدوین بودجه

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دولت

موضوعی است که پژوهشگران از جنبههای اونااون

موظف است زمینههای الز به منظور استقرار نظا

به آن پرداختهاند ( .)3-1در واقع ،وجود چنین

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در کلیه دستگاههای

پژوهشهایی نشان میدهد که این موضوع از اهمیت

اجرایی را فراهم کند .بررسی پژوهشهای انجا شده

ویژهای برخوردار است .به این ترتیب ،مسأله پژوهش

در زمینه بودجه در ایران ( 1و  )4نشان میدهد که در

حاضر ناشناختهبودن ادراکات ذهنی تدوینکننداان

مورد شناخت اجتماعی و رفتاری بودجهریزی به

بودجه دانشگاهها در ایران با توجه به نقش آنها در

عنوان پدیده اجتماعی ،پژوهشی انجا نشده است اما

فرایند تدوین بودجه و پیامد این ادراکات ذهنی برای

تغییر و اصالح نظا های بودجهریزی موضوعی است

نظا بودجهریزی دانشگاهها است .برای این منظور ،در

که همواره با بحثهای زیادی همراه است .شناخت

این پژوهش ،ابتدا ،به درک ملانی ذهنی

کافی سازمانها از فرایند بودجهریزی و عوامل مؤثر

تدوینکننداان بودجه پرداخته میشود .سپس ،نتایج

بر آن برای اصالح و تغییر در نظا بودجهریزی

در قالب نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی تفسیر

ضروری است .آااهی از نحوهی نگرش افراد و تأثیر

میشود .استفاده از نتایج پژوهش حاضر و شناخت

آن بر مسیر اصالحات بودجهای در سازمانها یکی از

ادراکات ذهنی متفاوت در دستگاههای اجرایی مرتبط

این عوامل است .ویداوسکی در سال  1162میالدی

با تدوین بودجه میتواند به نحوهی ورود به فرایند

الگویی ارائه کرد که در آن مشارکتکننداان در

تغییر در نظا بودجهای کمک کند .در ادامه ،ساختار

فرایند تدوین بودجه دو نقش اساسی به عنوان

مقاله به این شکل است که ابتدا ،مبانی نظری و پیشینه

«خرجکننداان بودجه» و «نگهبانان خزانه» ایفا

پژوهش و سپس روش پژوهش ارائه شده است .در

میکردند .این نقشها قابل انتصاب به دستگاههای

بخش بلد نتایج حاصل از پژوهش تحلیل شده و

اجرایی درایر در فرایند تدوین بودجه است (.)3

سرانجا  ،نتیجهایری بیان شده است.

میتوان چنین عنوان کرد که خرجکننداان بودجه از
سازمانهای مربوط به اجرای برنامهها و نگهبانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بودجه از سازمانهای مرکزی هستند که بودجه را

بودجه در رویکرد تفسیری

کنترل میکنند ( .)2به عبارت دیگر ،موقلیت شغلی

با توجه به رویکردهای مختلف ،تلریفهای

هر فرد در دستگاه اجرایی ،نقش وی را در فرایند

متفاوتی از بودجه بیان شده است .به عنوان نمونه ،در
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رویکرد دستوری تأکید اصلی بر برنامه ،فلالیت و منابع

این جهت ب کار رفته است که بازیگران و عملکرد آنها

مالی است .در این رویکرد ،بودجه برنامهای جامع از

در زمینه بودجه را مورد توجه قرار دهد .آنان در

عملیات و فلالیتها است که در قالب واژاان مالی

بافتهای مختلف مشاهده کردند که مشارکتکننداان

بیان میشود ( .)6در مقایسه با رویکرد دستوری که

به صورت فرصتطلبانه در نقش خود بازی میکنند .به

جنبههای انسانی تدوین بودجه در آن نادیده ارفته

اونهای که بر بودجه اثر داشته و با هد

حصول

شده در رویکرد تفسیری به طور وسیلی به این

اعتماد و تلهد سازمان ،نقش خود را به صورت

موضوع پرداخته شده است ( .)6بر اساس رویکرد

هنرمندانهای اجرا میکنند .در برخی از پژوهشها،

تفسیری ،بودجه فرآیندی است که از افراد اثر

بودجه به عنوان نتیجه تلامل میان کنشارانی ملرفی

میپذیرد ( )7و بر رفتار آنها اثر میاذارد ( 1و  .)1به

شده که نقش خود را از طری فرایند اجرایی میایرند

عنوان نمونه ،فارستر و آدامز ( )11در پژوهشی رفتار

( .)2ایمبئو در پژوهشی بودجه دولت را از طری تلامل

افرادی که در فرایند تهیه بودجه دخیل هستند را

میان کنشاران درایر در فرایند تدوین بودجه بررسی

بررسی و در قالب الگوی «عامل-کارازار و نظریه

کرد ( .)1این همان الگویی است که ویداوسکی به این

بودجه» ارائه کردند .اهمیت موضوعهای رفتاری در

منظور ارائه کرده است .در دولت نقشهای اجرایی

حوزه تدوین بودجه در پژوهشهای ویداوسکی (،)3

وجود دارد که منجر به سیاستهای مقتضی میشود

به عنوان یکی از مهمترین نظریهپردازان در زمینه

مانند یک بازیگر که به وی نقشی داده میشود و طب

بودجه بخش عمومی ،نیز مورد تأکید قرار ارفته

همان نقش هنرنمایی میکند.

است .از جمله ،این که وی کشمکش ذاتی میان
اجراکننده بودجه و تهیهکننده بودجه را مهم تلقی

نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی

کرده و بیان میکند که این موضوع بهعنوان یک

به افته نیسکانن ،در فرایند تدوین بودجه،

فرایند برای پژوهشهای در زمینه بودجه اهمیت

ویداوسکی همانند «آدا اسمیت» است ( .)14چرا که

زیادی دارد (.)11

به تلامالت راهبردی میان کنشاران درایر در فرایند
تدوین بودجه توجه کرده است ( .)1نقش افراد در

نقش در بودجه

فرایند تدوین بودجه در قالب رویکردهایی از جمله

موض وع نقش در بودجه از جمله موضوعهایی است

رویکرد بازی و نقش مورد توجه قرار ارفته است .با

که به صورت الگوها و نمادها در پژوهشهای بسیاری

وجود این که افراد بسیاری در فرایند تهیه بودجه

ذکر شده است .از جمله ،ارانهاگ و ایمز ( ،)6در

دخیل هستند اما سطح درایری افراد مختلف متفاوت

پژوهشی برای نشاندادن این موضوع ،استلارهای از

است .ویداوسکی در پژوهش خود نشان داد که

هنرهای نمایشی و تئاتر به عاریه ارفتند .این استلاره از

بازیگران بودجهای تصمیمهای بودجهای خود را در
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محیطی عاری از هر اونه عامل مداخلهار نمیایرند

دهند .بازیگران منافع متلددی دارند که در

بلکه تصمیمهای آنها با توجه به تصمیمهای مورد

نقشهایشان منلکس شده است و طب نظریه نقشهای

انتظار دیگر مشارکتکننداان در فرایند تدوین بودجه

بودجهای ویداوسکی ،ملانی مورد استفاده به وسیله

اتخاذ میشود ( .)3همچنین ،بازیگران بودجهای ،بر

بازیگران با اقتصاد در ارتباط است؛ چرا که در رابطه با

اساس آن چه برای سایر بازیگران پیشبینی شده

منابع کمیاب است .یک موضوع دیگر در رابطه با

تصمیمهای خود را تلدیل میکنند ( .)13وی روش

نظریه نقشهای بودجهای این است که این نظریه در

جدیدی را برای بررسی فرایند تدوین بودجه دولتی

مورد سازمانهای بخش عمومی بوده و چنین

رویههای دستوری ساب در رابطه

سازمانهای بخش خصوصی

ارائه کرد .برخال

سازمانهایی برخال

با این که دولت چهطور باید بودجه را تدوین کند،

که منابع خود را ایجاد میکنند ،منابع خود را در نتیجه

ویداوسکی تمرکز اصلی خود را بر جنبههای

تصمیمهای بودجهای دریافت میکنند .در واقع ،نوع

پیچیدهای از فرایند تدوین بودجه اذاشت و نشان داد

بازی که به وسیله ویداوسکی ترسیم میشود ،درباره

که چگونه کنشاران (خرجکننداان و نگهبانان)

نزاع توزیع در خزانه دولت است ،در حالیکه در

بودجه در زمینه تضادهای خود عمل میکنند (.)3

بخش خصوصی درباره ایجاد منابع است (.)6

هر چند ویداوسکی دواانگی میان خرجکننداان
و نگهبانان را به عنوان یک تضاد ملرفی میکند اما آن

پیشینه پژوهش

را تضادی مشکلدار نمیداند .تدوین بودجه

دوئرن و همکاران در پژوهشی عنوان میکنند که

موفقیتآمیز ،به عنوان محصول ارتباط درست میان

سبک تحلیلی شبیه آن چه ویداوسکی بیان کرده است

خرجکننداان و نگهبانان است و هر دو نقش یاد شده

در محیط کانادا وجود ندارد ( )12اما بلد از آنان

مشروعیت دارد و در جهت حل تصمیمهای بودجهای

ساویی ( )11در پژوهشی با بکارایری چارچوب نقش

الز است .چارچوب «خرجکننده-نگهبان» که به

ویداوسکی به این نتیجه رسید که در کانادا همانند

وسیله ویداوسکی ارائه شد ( )3در واقع ،تصور

آمریکا بخش مخارج نقش خرجکننده و طرفدار

پژوهشگران حوزه علو سیاسی در رابطه با تدوین

اجرای برنامهها را بر عهده دارد و به دنبال افزایش

بودجه دولتی را نشان میدهد.

دادن مخارج است و بنگاههای مرکزی از قبیل بخش

همانطور که پیش از این در بحث نقش در بودجه

مالی و خزانه سلی میکنند بر مخارج کنترل داشته

بیان شد ،ایده نقش از تئاتر میآید و بنابراین ،نظریه

باشند .در واقع ،از پژوهش ساویی به عنوان اولین

نقشها میتواند بر اساس یک استلاره باشد .بر اساس

تالش در زمینه بکارایری الگوی ویداوسکی در

ظرفیت شناخت محدود ،بازیگران برای این که با

کانادا یاد میشود ()1؛ تا این که در دهه  1111میالدی

نقشهای پیچیده خود کنار بیایند ،باید اقداماتی انجا

ایمبئو بر اساس الگوی ویداوسکی تحلیلی در زمینه
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فرایند تدوین بودجه در سه ایالت کانادا انجا داد .وی

انتخاب شده است .علت این است که نقطه شروع در

به این نتیجه رسید که مدیران میتوانند وضلیت

این راهبرد ،جهان اجتماعی کنشاران اجتماعی مورد

نقشهای خرجکننده-نگهبان را از طری مداخلههای

بررسی است و هد

کشف برداشتهای آنها از

رویهای و ملنایی تغییر دهند ( .)16در پژوهشی

واقلیت ،شیوههای آنها در مفهو سازی و ملنا

متفاوت آرنز و الرنس به بررسی درونزایی نقشهای

بخشیدن به جهان اجتماعی و ملرفت ضمنی آنهاست

بودجهای با استفاده از نظریه پرکتیس ویتکنشتاین

( .)11همچنین ،در این پژوهش از میان چارچوبهای

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تا زمانی که

ذهنی اثباتی ،تفسیری و انتقادی ،چارچوب ذهنی

سیاست بر تدوین بودجه اثراذار است ،نمیتوان

تفسیری انتخاب شده است .چرا که از منظر

فرایند آن را به مثابه فنی ساده در نظر ارفت و باید

هستیشناسی ،ملرفتشناسی و روششناسی چارچوب

مسائلی همچون قدرت نقشها را در نظر داشت (.)17

ذهنی تفسیری کمک میکند که دریابیم چگونه ملانی

ایمبئو در پژوهشی عنوان میکند که با فرض این

تدوین بودجه به صورت اجتماعی ایجاد و تقویت

که افتار شکلی از رفتار است ،بر اساس نقشی که به

میشود ( .)11این در حالی است که چارچوب ذهنی

وسیله سخناو بازی میشود محتوای سیاسی

انتقادی به موضوع قدرت پرداخته و بودجه را به مثابه

افتمانها متفاوت است .به این ترتیب ،در صورت

ابزاری در دست قدرتمندان میداند .به این ترتیب،

مؤثر بودن نقش خرجکنندای و نگهبانی در فرایند

با توجه به مطالب باال پژوهش حاضر با بهرهایری از

تدوین بودجه باید افتار خرجکننداان از نگهبانان

رویکرد کیفی و روش نظریه بنیادی انجا شد .منظور

خزانه متفاوت باشد ( .)1نتایج پژوهش ایمبئو نشان داد

از نظریه بنیادی نظریهای است که به صورت مستقیم از

که حداکثرکننداان بودجه (خرجکننداان و

دادههایی استخراج شده است که در جریان پژوهش به

طرفداران اجرای برنامه) نسبت به حداقلکننداان

صورت منظم اردآوری و تحلیل شده است (.)41

بودجه (نگهبانان بودجه) ملموالً کمتر به کسری و

مایر ( )41در پژوهشی عنوان کرد که مهمترین فرضیه

بدهی بودجه عمومی توجه میکنند .همچنین ،وی این

نظریه بنیادی این است که افراد به عنوان سازنداان

موضوع را نیز بیان میکند که حداکثرکننداان بودجه

واقلیت اجتماعی سازمانها ،دانا و آااه هستند.

به طرحهای سیاسی خاصی نیز توجه میکنند (.)2

جامله آماری پژوهش را دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی تحت نظر وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری

روش پژوهش

( 164دانشگاه و مؤسسه در سال  ،)1311بخش
آموزش عالی و پژوهش سازمان مدیریت و

در پژوهش حاضر از میان راهبردهای استقرایی،

برنامهریزی کشور 1و بخش بودجه و تشکیالت

قیاسی ،پسکاوی و استفهامی ،راهبرد استفهامی

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری تشکیل میدهند .در
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راستای بکارایری روش نظریه بنیادی با  43نفر از

مصاحبهها در قالب پرونده دادههای متنی تایپ و با

کارشناسان و مدیران بخش بودجه شاغل در وزارت

استفاده از نر افزار  MAXQDAنسخه  11کداذاری

علو  ،تحقیقات و فناوری ،سازمان مدیریت و

و تحلیل شد.

برنامهریزی کشور و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

در پژوهش حاضر با توجه به این که تحلیل نظریه

کشور مصاحبههای عمی انجا شد .روش نمونهایری

نقشهای

بود،

پژوهش حاضر به صورت هد مند و با استفاده از

مصاحبهشونداان از سه دستگاه اجرایی کامالً متفاوت

منط نمونهایری نظری بوده است .این نمونهایری بر

انتخاب شد که در زمینه تدوین بودجه در دانشگاهها و

اساس مقولههای پدیدار شده و با این هد

انجا

بودجهای

ویداوسکی

مدنظر

مؤسسات پژوهشی کشور فلالیت داشتند ،تا بتوان به

میشود که دامنه ابلاد یا شرایط متغیری شناسایی شود

تحلیل نقش هر یک از دستگاههای اجرایی ذکر شده

که ویژایها در امتداد آنها تغییر میکند .این

در فرایند تدوین بودجه پرداخت .با بکارایری

نمونهایری تا جایی ادامه مییابد که پژوهش به اشباع

رویههای کداذاری باز ،محوری و ازینشی سلی بر

نظری برسد ( .)41به این ترتیب ،روش نمونهایری به

آن شده است تا کدهای استخراجی از هر یک از

صورت انتخابی از میان کارشناسانی بوده است که

دستگاههای اجرایی جدااانه تحلیل و تفسیر شود.

بیشترین اطالعات را در زمینه موضوع پژوهش

از نظر استرواس و کوربین ( )41ملیارهای ارزیابی

میتوانند در اختیار بگذارند .به عنوان نمونه ،اار یکی

روایی و پایایی مربوط به پژوهشهای نظریه مبنایی

از مشارکتکننداان در حین مصاحبه به فردی اشاره

شامل دو مورد است .اول این که روشها به روشنی

کند که در زمینه موضوعهای مهم مطرح شده

بیان شده باشد که خواننداان بتوانند آنها را بسنجند.

اطالعات خاصی دارد ،پژوهشگر برای تکمیل دادهها،

دو این که قابلیت تکرار وجود داشته باشد .به این

فرد مورد اشاره را انتخاب میکند .اطالعات مربوط به

ملنا که با نگرش نظری مشابه ،اردآوری اطالعات و

مصاحبهشونداان در جدول شماره  1ارائه شده است.

تحلیل مشابه ،نتایج تکرار شود اما آن چه بیشتر از همه

طی مراحل اجرایی پژوهش ،مصاحبههای انجا شده

به روایی و اعتبار پژوهش کمک میکند تحلیل و

از سه اروه مورد بررسی ضبط شد .سپس ،متن

جمعآوری همزمان دادههاست.

جدول  :1اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان
عنوان دستگاه اجرایی

6

تعداد

جایگاه مصاحبهشوندگان

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری

1

مدیر و کارشناس بخش بودجه و تشکیالت

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

1

کارشناسان بخش آموزش و پژوهش

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

1

مدیران و کارشناسان بخش بودجه
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در پژوهش حاضر برای ارزیابی کیفیت ،مراحل

کداذاری استراوس و کوربین ( ،)41مورد تحلیل و

انجا شده برای تحلیل دادهها به طور کامل تشریح و

کداذاری باز قرار ارفت .نتایج حاصل از این

مستندسازی شده است .همچنین ،تحلیل و جمعآوری

کداذاری در جدول شماره  4ارائه شده است.

دادهها همزمان انجا شده است .افزون براین ،با

در مرحله بلد ،کداذاری محوری انجا شد و

کداذاران در نر افزار

کدهای بهدست آمده از مرحله قبل دستهبندی و با

 MAXQDAو با بهرهایری از متنهای مشابه با

توجه به مفاهیم طبقهبندی شد .سپس ،کداذاری

کداذاران مختلف درجه هماهنگی میان کدهای

ازینشی انجا شد و مقولههای بهدست آمده در

داده شده به میزان  %71ارزیابی شد .این

مراحل قبلی به تفکیک شرایط علّی ،پدیده محوری،

درصد میزان شباهت کدهای الصاقشده به وسیله دو

شرایط مداخلهار و پیامدها دستهبندی شد« .پدیده

کداذار مستقل به متن نمونه پژوهش را نشان میدهد.

محوری» مفهومی است که بیش از سایر مفاهیم مورد

استفاده از امکان تواف

تخصی

بحث قرار ارفته است .در جدول شماره  3نمونهای از
یافتهها

مقولههای شناسایی شده و فراوانی آن به تفکیک
دستگاههای اجرایی مورد بررسی ارائه شده است.
با کارشناسان و

همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده

مدیران بخش بودجه و تشکیالت مستقر در وزارت

است فراوانی مقولهها با توجه به دستگاههای اجرایی

کارشناسان بخش

مورد بررسی متفاوت بوده و به این ترتیب در پژوهش

آموزش عالی و پژوهش در سازمان مدیریت و

حاضر پس از کداذاری و استخراج مفاهیم ،نتایج در

برنامهریزی کشور و همچنین ،کارشناسان و مدیران

دو سطح خرجکننداان و نگهبانان بودجه ارائه شده

بخش بودجه در دانشگاهها متن مصاحبهها طب روش

است.

پس از انجا مصاحبههای عمی
علو  ،تحقیقات و فناوری و

جدول  :2آمار توصیفی مصاحبههای انجام شده
تعداد

تعداد کدهای باز

عنوان دستگاه اجرایی
وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری

1

311

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

1

111

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

1

633

مجموع

43

1111
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جدول  :3فراوانی مقولههای تخصیص داده شده به تفکیک دستگاههای اجرایی مورد بررسی
وزارت علوم،

سازمان مدیریت و

دانشگاهها و

تحقیقات و فناوری

برنامهریزی کشور

مؤسسات پژوهشی

محوریت اطالعات در تدوین بودجه

41

46

12

61

ایرادهای رویه بودجهریزی

3

11

31

17

مذاکرهای بودن بودجه

-

11

23

13

حرکت به سمت استانداردشدن

11

41

-

23

خروجی محورشدن

41

11

-

23

محاسبات سرانه دانشجو

11

41

6

21

اهمیت کارشناس

6

42

1

31

جمع

11

131

116

331

عنوان کد

جمع

در سطح خرجکننداان بودجه

ارتباط مسئول است باید به نوعی همراه باشد و

درک ذهنی از مذاکرهای بودن بودجه

بتواند از بند چانهزنی استفاده کند تا بتواند

در بین مصاحبههای انجا شده با مسئوالن بودجه

حوزهی خود را مدیریت کند.

مستقر در دانشگاهها و مراکز پژوهشی« ،مذاکره» به
عنوان ابزاری برای مهم جلوه دادن آموزش عالی و

کارشناس بودجه یکی از پژوهشگاهها نیز بیان کرد
که:

قرار ارفتن به عنوان اولویت مطرح میشود .به عنوان

موضوع قدرت چانهزنی اروههای ذینفوذ

نمونه ،یکی از ملاونان بودجه و تشکیالت دانشگاهها

و ذیقدرتی که به نوعی در چرخه

اظهار داشت که:

خطمشیاذاری وجود دارد ،در بحث

نقش مذاکرات و این که شما تا چه میزان قادر

بودجه هم قطلاً هست.

باشید آموزش عالی را در مقایسه با سایر

به بیان مصاحبهشونداان ،مفهو

بخشها مهم جلوه بدهید و به عنوان یک

مذاکره تا حدی اهمیت دارد که موضوع برنامهریزی

اولویت جا بیندازید ،در نظر دولتمردان در

را زیر سؤال میبرد .به عنوان نمونه ،یکی از

سطح کالن اثر میاذارد.

کارشناسان بودجه دانشگاه ابراز کرده است که:

همچنین ،یک کارشناس در بخش بودجه دانشگاه
ملتقد است که:
در تخصی

8

چانهزنی و

نمیپرسند که چه برنامهای دارند و این بیشتر به
قدرت چانهزنی دستگاه و نماینده دستگاه

اعتبار به دستگاهها یکی از ابزاری

ارتباط دارد.

که ملموالً به آن توجه میشود بحث بودجهای

به بیان ملاونت بودجه و تشکیالت دانشگاهی

است که اختصاص یافته و کسی هم که در این

میزان رشد بودجه در دانشگاهها و نهادهای آموزشی
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تنها به قدرت مذاکره مدیران بخشها بستگی دارد .به

عنوان خرجکننداان بودجه و محافظان اجرای

این شرح که:

برنامهها است.

بنابراین ،زمانی که شما یک واحد از چندین
واحدی میشوید که دارد تغذیه میکند از
اعتبارات دولتی و بسیار هم وابسته هستید به این

پیامد درک ذهنی :سوایری در تدوین بودجه
در بخش قبل نتایج کداذاری مصاحبههای انجا

اعتبارات دولتی شما قدرت مانور خیلی زیادی

شده با خرجکننداان بودجه ارائه شد و نشان داد که

به عنوان یک واحد ندارید .در سطح کالنتر

درک ذهنی از مذاکرهای بودن بودجه در میان

میزان چانهزنی که متولی آموزش عالی در

مسئوالن دستگاههای اجرایی خرجکننده بودجه

کلیت کار ،یلنی وزیر علو  ،تحقیقات و

دانشگاهها وجود دارد .در این بخش به بیان نتایج ناشی

فناوری به عنوان یک عضو از اعضای هیأت

از کداذاری و یافتن پیامدهای درک ذهنی پرداخته

دولت در مقایسه با سایر وزارتخانهها میکند

میشود.

ممکن است روی این موضوع اثر بگذارد که

سوایری و تبلیض در فرآیندهای تدوین بودجه از

مثالً میزان رشد بودجه آموزش عالی چقدر

موضوعهای مورد توجه در میان مشارکتکننداان در

بوده است.

پژوهش بوده است .به عبارت دیگر ،در مصاحبههای

در یک نظا متمرکز مقایسهای با بازیگران

انجا شده در این پژوهش افراد به سوایری به عنوان

متلدد امکان این که مثالً شما بتوانید بودجه

یکی از راهبردها در شرایط «مذاکرهمحور بودن فرایند

خود را زیر و رو بکنید اصالً وجود ندارد مگر

تدوین بودجه» اشاره میکنند .به عنوان نمونه ،یکی از

این که در سطح کالن تصمیمایری بشود که

ملاونان بودجه دانشگاهها به تمایز میان دانشگاهها

مثالً بودجه آموزش عالی کشور ما  %41یا %31

اشاره کرده و بیان داشت که:

رشد پیدا کند .بنابراین ،شما هم مشمول آن

ما در صحبتهایی که ]در زمان تدوین بودجه[

خواهید شد ولی در سطح خرد این درصدها را

داریم خوشبختانه دانشگاه ما به خاطر سابقه

شما امکان ندارد بتوانید (مگر این که در موارد

تاریخی که دارد و بسیاری از مأموریتهای

خاصی بتوانید) با چانهزنی بهدست بیاورید و

ملی که دارد همه افراد به نوعی با آن آشنایی

تأثیر بگذارید.

دارند.

آن چه از مجموع مفاهیم استخراج شده از
مصاحبهها بر میآید ،اهمیت موضوع مذاکره در

سوایری از زبان یکی از کارشناسان به این
صورت بیان شده است که:

تدوین بودجه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از منظر

کل اطالعات را جمع میکند و بلد میآید

مسئوالن بودجه مستقر در دانشگاهها و پژوهشگاهها به

اولویتبندی میکند .به عنوان نمونه ،میاوید
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دانشگاه  Xدانشگاه مادر است هوایش را
داشته باش و این را بیاور پایین.

به عنوان نمونه:
باز هم این جا یکسری اتفاقات میافتد جوری

سوایری در بودجه یکی از عوارض و پیامدهایی

که خیلی از دستگاهها میآیند با این رویکرد

است که در حالت استفادهنکردن حداکثری از بودجه

که ما درآمدمان را پررنگ نشان دهیم چه بسا

و منابع پدید میآید .سوایریهای بودجهای به

تأثیر مستقیم بر بحث اعتبارات جاری و تملک

شکلهای مختلف ظاهر میشود که شامل موضوعهای

بگذارد.

مرتبط با نظریه نمایندای ( )44و رفتارهای نامناسب

با توجه به آن چه از مصاحبههای پژوهش در

است .مطاب با نظریه نمایندای ،کارازار منافع خود را

دستگاههای اجرایی خرجکننده بودجه بر میآید،

مدنظر دارد و ممکن است انگیزه پیدا کند که

سوایری در تدوین بودجه پیامد با اهمیت مذاکرهای

اطالعات خصوصی را به صورت نادرست ارائه کند

شدن فرایند تدوین بودجه است .این یافته پژوهش از

(.)43

دیدااه نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی اهمیت

به عنوان نمونه ،به پدیده آب بستن به بودجه در

بسیاری دارد .چرا که افزون بر این که توانسته است

میان صحبتهای مصاحبهشونداان به این ترتیب اشاره

میان نقشهای بودجهای مختلف در دستگاههای

شده است که:

اجرایی تمایز ایجاد کند ،نشان داده است که ادراکات

بلضی از این دستگاهها هم بیشتر از این واهمه

ذهنی متناسب با نقش دستگاههای اجرایی منجر به

دارند که اار این مبلغ بودجهای که میخواهم

پیامدهای خاص آن نیز شده است.

پیشنهاد بدهم رقمش نسبت به سال اذشته
پایینتر باشد عمالً اون دستگاه تصمیمایرنده با

در سطح نگهبانان بودجه

این رویکرد ورود پیدا میکند که نکند این

مقوله محوری در درک ذهنی :لزو تدوین بودجه بر

دستگاه نسبت به عملکردی که به او محول

مبنای خروجی

شده بود دارد یک جورهایی اعتبار کمتری را

آن چه از مراحل مختلف کداذاری مصاحبههای

پیشنهاد میدهد .ملموالً ما دست به افزایشمان

کارشناسان بخش بودجه و تشکیالت وزارت علو ،

بد نیست ،به ویژه حاال که از باال دارند تصویب

تحقیقات و فناوری حاصل شده حاکی از آن است که

میکنند .چون این اطمینان صد در صد را ما

با وجود این که این دستگاه اجرایی میتواند به عنوان

نداریم که عیناً همان وجههایی که داریم

یک دستگاه اجرایی واسطهای میان خرجکننداان

پیشنهاد میدهیم به ما اختصاص بدهند.

بودجه و نگهبانان بودجه مورد توجه قرار ایرد،

از دیدااه کارشناسان بودجه مستقر در

مقولهمحوری در ادراکات ذهنی افراد مستقر در این

پژوهشگاهها نیز پدیده آب بستن به بودجه وجود دارد؛

دستگاه اجرایی «لزو تدوین بودجه بر مبنای خروجی»
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است .به این ترتیب ،میتوان با این ادراک ذهنی،

هر چقدر سرمایهاذاری بیشتر شود در سالهای

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری را به عنوان نگهبان

آینده خروجش را خواهد دید.

بودجه دستهبندی کرد .در این راستا ،اسماعیلیکیا و

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری به دنبال

مالنظری ( )42در پژوهشی وزارت علو  ،تحقیقات و

مأموریت محور کردن دانشگاهها و مؤسسات

فناوری را در زمینه نظا مالی و عملیاتی دانشگاهها به

پژوهشی است .یلنی ،بر اساس اساسنامه آنها

عنوان پیشبرنده شناسایی کردهاند.

برایشان مأموریت تلریف میکنند .برای این
که بتوانند خروجیهایشان را اندازهایری کنند

اهمیت خروجی در موضوع تدوین بودجه بسیار

و بودجه تخصی

زیاد است .خروجی ،به نتیجه فلالیت یک دستگاه

دهند.

اجرایی اطالق میشود و به عنوان ستاده نیز بیان

موضوعهای مطرح شده در باال نشان میدهد که

میشود .در واقع ،در این سبک از تدوین بودجه،

درک ذهنی کارشناسان و مسئوالن بخش بودجه و

اعتبار به دانشگاهها و مؤسسات

تشکیالت وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری بیش از

پژوهشی ،کمیت و کیفیت نتیجه عملیات آنها بوده

هر چیز ملطو

به تدوین مناسبترین بودجه بر اساس

که در دانشگاهها عموماً دانشجویان و در پژوهشگاهها،

خروجیهاست .در واقع ،چنین میتوان افت که این

طرحهای پژوهشی و تجاریسازی آنها است .لزو

افراد بودجه را به عنوان مقولهای نتیجهمحور میفهمند

توجه به خروجی در دانشگاهها از جانب کارشناسان

و مقولهای میبینند که در کنشهای مرتبط با آن باید

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری به حدی است که

به خروجی آن توجه کرد .نتیجهارا بودن را میتوان

به عنوان پدیدهمحوری در الگوی

یکی از رویکردهای عقالنی به بودجه دانست که بر

چارچوب ذهنی درک ذهنی این دستگاه اجرایی

اساس این رویکرد تدوین بودجه برنامهای و عملیاتی

شناسایی شد.

نیز قابل تلریف است.

مبنای تخصی

این مفهو

شده با

با توجه به مطالبی که پیش از این بیان شد تدوین

بخشهایی از مصاحبههای انجا

کارشناسان بخش بودجه و تشکیالت وزارت علو ،

بودجه خروجیمحور از جانب افراد شاغل در وزارت

تحقیقات و فناوری حاوی نکاتی در زمینه لزو توجه

علو  ،تحقیقات و فناوری را میتوان به نوعی با نظریه

به خروجی در فرایند تدوین بودجه به شرح زیر است:

نقشهای بودجهای ویداوسکی تشریح کرد.

ضرری که فارغالتحصیل بیکیفیت دارد بسیار

کارشناسان وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری به عنوان

زیاد است و در همه بخشهای جامله خودش

نگهبانان بودجه با اتخاذ رویههای مبتنی بر خروجی با

را نشان میدهد.

توجه به منابع محدود درصدد کارا کردن منابع قابل
به دستگاههای اجرایی مرتبط با آموزش

چرخه درست این است که نیروی انسانی باید

تخصی

خوب تربیت شود.

عالی هستند.
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محوریت دریافت اطالعات در بودجه
سومین دستگاه اجرایی مورد بررسی در این

عامل را با این جزئیات داشته باشد .به این ترتیب،
عامل میتواند با استفاده از این شکا

اطالعاتی در

پژوهش کارشناسان بخش آموزش عالی و پژوهش

رابطه با کارازار مزیت کسب کند .در نتیجه ،سازمان

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده است .آن

مدیریت و برنامهریزی کشور به دنبال دریافت

اونه که از مصاحبههای انجا شده با کارشناسان

اطالعات بیشتر برای کاهش این شکا

اطالعاتی

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر میآید،

است .فرضیه مهم در این رابطه این است که تما

مقولهمحوری در درک ذهنی این اروه از

عوامل و کارازاران به عنوان یک کنشار ملقول و

مشارکتکننداان در تدوین بودجه« ،محوریت

منطقی در جهت منافع خود فلالیت میکنند .همچنین،

دریافت اطالعات در فرایند تدوین بودجه» است .به

نظریه نمایندای فرض میکند که در هد های افراد

بیان دیگر ،آن چه کارشناسان در این سازمان از فرایند

تواف

و

تدوین بودجه میفهمند این است که «تدوین بودجه

نامتقارنی اطالعات است .به عنوان نمونه،

فرآیندی است برای جمعآوری اطالعات دقی در

مصاحبهشونداان بیان کردهاند که:

راستای تدوین درست بودجه».
به عنوان نمونه ،مصاحبه شونداان بیان کردهاند
که:

وجود ندارد و این به ملنای نبود تواف

شما ]کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور[ باید اطالعاتش ]دانشگاه[ را بگیرید.
با یک چارچوبهای خاصی باید این اطالعات

در فصل بودجه برای بودجه دانشگاهها نیاز به

را بگیرید .هم چارچوب عملکردی و هم

یکسری اطالعات داریم.

هزینههایش را باید بگیرید و رابطه بین این دو

موارد دیگر ارتباط در فصل بودجه است و

تا را برقرار کنید و بلد هم میتوانید روی

مبنای تصمیمایری اطالعات است .دستگاه

عوامل و هد ها سیاستاذاری کنید و

باید اطالعات خوب و دقیقی بدهد.

متناسب با آن بودجه را تلیین کنید .اطالعات

به طور کلی ،دریافت اطالعات بخش با اهمیتی در
فرایند تدوین بودجه است .این مقوله به دلیل نامتقارنی

هم بر این اساس است .در بخشهای پژوهشی
هم همینطور است.

اطالعات میان دو دستگاه اجرایی دریافتکننده بودجه

در رابطه با مواردی که پیش از این مطرح شد

و پرداختکننده آن است و جمعآوری اطالعات در

میتوان این موضوع را بیان کرد که یکی از

راستای کاهش این نامتقارنی انجا میشود .از آن جا

راهبردهای فردی برای تأثیراذاری بر سایر

که عامل (دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی) اطالعات

کنشاران بودجهای ،اطالعات است .به طور کلی،

بیشتری در زمینه فلالیت خود دارد ،کارازار (سازمان

راهبردهای فردی شامل استفاده مستقیم از قدرت به

مدیریت و برنامهریزی کشور) نمیتواند اطالعات

وسیله کنشاران بودجهای برای تأثیراذاشتن بر سایر
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کنشاران بودجهای و در جهت حمایت دیگران از

تصمیم و ارزیابی پیامدهای هر یک از ازینهها و

اولویتهای آنها طی فرایند تدوین بودجه است.

انتخاب از میان ازینهها بر اساس قواعد تصمیم است

شش نوع از مبانی قدرت عبارت است از :خبرای،

( .)13چارچوب ذهنی عقالنیت محدود شامل

ارجاع ،مشروعیت ،پاداش ،قوه قهریه و قدرت

نظریههای انتخابی میشود که توانایی پردازش

اطالعات .استفاده از قدرت اطالعات زمانی رخ

اطالعات را برای کنشاران محدود میداند (.)41

میدهد که کنشار بودجه دانش و اطالعاتی که

انتخاب منابع مختلف اطالعاتی یکی از راهحلهای

دیگران نیاز دارند را پردازش میکند .کنشاران

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای

بودجهای که قدرت اطالعاتی دارند میتوانند

کاهش نامتقارنی اطالعات است .به عنوان نمونه،

اطالعات مورد نیاز برای سایر کنشاران بودجه را به

مصاحبه شوندهای در مصاحبه خود عنوان کرد که:

اونهای مخابره کنند که در راستای حمایت از

ما یکسری اطالعات را از خزانه میتوانیم

اولویتهای خودشان باشد (.)13

بگیریم .فهرستی میدهد که کلیه دانشگاهها

به عنوان نمونه ،مصاحبه شونداان در مصاحبههای
خود ابراز کردند که:

تلداد اعضای هیأت علمی ]رسمی[ و
پیمانیشون چقدر است.

دانشگاهها در رابطه با بودجه خودشان فر های

در ادبیات مربوط به بودجه نیز آمده است که

پیوست بخشنامه را تکمیل میکنند و میفرستند

ارچه تفاوت با اهمیت مفهومی و عملی بین نظریههای

اما این کار مثل این است که به شما بگویند

نمایندای و سنتی وجود دارد اما هیچکدا نمیتواند

شما چقدر حقوق بگیرید براتون بس است؟ در

الگوی جاملی در زمینه رفتار سازمانی ارائه کند .هر دو

واقع ،دستگاه نیاز خود را دست باال میایرد و

در راستای توسله راهبردهای مبتنی بر رفتار و

اعال میکند اما در واقع ،کار سازمان این است

کنترلهای مبتنی بر پیامد و نظا های مبتنی بر تصمیم و

که بتواند اطالعات دقی بهدست بیاورد چرا

فرآیندهای بودجهای مبتنی بر اطالعات است (.)46

که در برخی موارد دستگاه کمتر برآورد
میکند چون اطالعات کامل ندارد.

با توجه به مطالب باال ،کارشناسان سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور به عنوان دستگاه اجرایی نگهبان

در مباحث مربوط به اطالعات میتوان موضوع
«عقالنیت محدود» را نیز مطرح کرد .این موضوع در

بودجه سلی در تدوین هر چه درستتر بودجه بر
اساس اطالعات دقی تر و مستندات قابلاتکاتر دارند.

تصمیمایری نشان میدهد که دانش کنشاران
بودجه برای انتخاب از میان ازینههای مختلف

پیامد درک ذهنی :حرکت به سمت استانداردشدن

بودجهای محدود است .در این دیدااه ،تصمیمایری

فلالیت دانشگاهها

فرایندی است که شامل شناخت ازینههای مختلف

طب نتایج حاصل از کداذاری مصاحبههای مربوط
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به دو دستگاه اجرایی محافظ بودجه ،عجیب نیست اار

الگو میاوید که برای تربیت دانشجو مثالً 111

پیامد مجموعه ادراکات بودجه در زمینه حرکت به

ریال پول الز است .اار همه چیزها استاندارد

سمت خروجیمحور شدن (از جانب وزارت علو ،

باشد .بلد این میرود سازمان.

تحقیقات و فناوری) و تدوین بودجه مبتنی بر اطالعات

آنطور که به نظر میرسد درک ذهنی

(از جانب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) با

تدوینکننداان بودجه در وزارت علو  ،تحقیقات و

وجود شرایط علّی ذکر شده و عوامل مداخلهار و

فناوری ،که بودجه را بیش از هر چیز مقولهای

راهبردهای اتخاذ شده ،استانداردشدن فلالیت دانشگاهها

نتیجهمحور میپندارند ،در نتیجه پیامد این اونه درک

باشد .واضح است که فرایندی به این ترتیب اصولی و

ذهنی ،رساندن دستگاههای اجرایی به سطحی از

مبتنی بر مشاهدهها میتواند پیامدی چنین منطقی و

کارایی و اثربخشی است که منجر به استانداردشدن

مبتنی بر عقالنیت داشته باشد.

فلالیت دستگاههای اجرایی مزبور میشود .به عنوان

آن اونه که در مصاحبههای انجا شده با

نمونه ،به بیان مصاحبهشونداان:

کارشناسان و مدیران بخش بودجه و تشکیالت

دولت دستش باز نبوده است که آن اعتباری

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری بهدست آمده است،

که ما نیاز داریم برایمان تأمین کند .چون ما

میتوان افت در صورت ملرفی دانشگاه استاندارد به

میاوییم یک سطح استانداردی باید وجود

عنوان الگوی دانشگاهها میتوان به نزدیک شدن به

داشته باشد برای آموزش و این سطح استاندارد

این الگو امیدوار بود .به عنوان نمونه ،در مصاحبههای

یک هزینههایی را برای امکانات آموزشی و

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری آمده است که:

پژوهشی میطلبد .استادان با پیشنه علمی مناسب

بلد از آن که الگو ارائه شد ،کارشناسان متوجه

و فضاها و آزمایشگاهها .اینها باید مشخ

شدند که خودشان را باید نزدیک به الگو و

میشد تا یک کف استانداردی وجود داشته

استانداردها کنند.

باشد برای دانشگاهها.

به بیان برخی مصاحبهشونداان ،دانشگاهها و

مراحل تبیین الگوی درک ذهنی تدوینکننداان

مؤسسات پژوهشی از الگوی استاندارد فاصلهای بسیار

بودجه در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نشان

دارند .به عنوان نمونه:

میدهد که پیامد درک ذهنی فللی کارشناسان این
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سرانه را ما ]وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری[

سازمان مشابه با مدیران و کارشناسان وزارت علو ،

پیشنهاد میدادیم اما آنها قبول نمیکردند.

تحقیقات و فناوری در خصوص حرکت به سمت

ضمن این که این سرانهای که ما بهدست

استاندارد شدن دانشگاهها است .ارچه مقولهمحوری

آوردیم اعدادش خیلی دور از دسترس بود

در وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری «خروجیمحور

چون بر اساس الگوی استاندارد بود.

شدن دانشگاهها» و در سازمان مدیریت و برنامهریزی
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کشور «محوریت دریافت اطالعات» در فرایند تدوین

استاندارد بودن دانشگاهها را نشان دهد و در راستای

بودجه است .استاندارد شدن در این جا به مفهو

استاندارد شدن به آنها کمک کند .به عنوان نمونه:

منابع و

مثالً میآییم بر اساس سرانه ضرب میکنیم

رسیدن به کارایی الز در مورد مصر

حصول خروجیهای مرتبط با منابع مورد استفاده و در

برای یک دانشگاه میبینیم مقدار بودجهاش

نتیجه ،استفاده حداکثری از منابع در دسترس است.

کمتر شد این نشان میدهد کارا عمل نکرده

در مصاحبههای انجا شده با کارشناسان سازمان

است؛ بهینه نیست .اعتباری که دارد میایرد

مدیریت و برنامهریزی کشور ،به این موضوع اشاره

بیشتر از حقش است یا الگوی ما ایراد دارد یا

شد که استفاده درست از نظا سرانه دانشجو در

آمار دانشجو ایراد دارد.

صورتی امکانپذیر است که مقدمات استاندارد شدن

مثالً هر دانشگاهی یک محدودهای دارد و اار

مهیا شده باشد .به عنوان نمونه:

کمتر از این باشد یلنی دانشگاه مشکل دارد و

در نظا سرانه االن یک عددی میایرند،

کارشناس هم باید آن موضوع را مدنظر قرار

تقسیم میکنند ،میشود سرانه دانشجویی که

دهد.

فقط مبنای شکلی دارد .از سطح خرد شروع

حاال دیگه این دانشگاه باید برود خودش را با

نشده است .از استانداردسازی شروع نشده

استانداردها وف دهد .اار دانشگاه استاندارد

است .اار دانشگاهی استاندارد باشد پولی که

باشد کم نمیآورد .مثالً اار کارکنان غیر

آموزش میکند.

هیأت علمیش زیاد باشد دچار مشکل میشود.

میایرد صر

این موضوع به این دلیل است که به علت
استانداردنبودن دانشگاه استفاده از رویههایی مانند

تحلیل نتایج

بودجه (و حتی توزیع آن)

مقولهمحوری در پژوهش حاضر در سه اروه

میتواند دانشگاهها را با مشکل روبهرو کند .به عنوان

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری ،سازمان مدیریت و

نمونه ،به بیان برخی مصاحبهشونداان:

برنامهریزی کشور و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

سرانه دانشجو در تخصی

چون دانشگاههای ما با استانداردها فاصله

به صورت جدااانه شناسایی شد و دلیل این امر

دارند ،یک مدت زمانی تحت فشار خواهند بود

اختال

میان کدهای شناسایی شده در مصاحبههای

که ]این فشار[ روی عملکردشان تأثیر

انجا شده ،است .البته ،با وجود این که شباهتهایی

میاذارد.

میان کدهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و

افزون بر مطالب باال ،کارشناسان سازمان مدیریت

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری مشاهده شد ،بیشتر

و برنامهریزی کشور بیان کردهاند که استفاده از نظا ها

کدهای مشابه در راهبردهای تلامل و شرایط علّی یافت

و رویههایی مانند سرانه دانشجو میتواند میزان

شد .همچنین ،در حالیکه مقولهمحوری یافت شده در
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الگوهای مربوط به وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری و

طی سالهای اخیر در برنامههای پنج ساله توسله

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور متفاوت است،

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

پیامد کل الگو مشابه است .در ادامه ،جزئیات بیشتری

ایران ،سلی شده است تا نظا تدوین بودجه در

از نتایج پژوهش ارائه میشود.

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به سمت تدوین بودجه
مبتنی بر عملکرد سوق پیدا کند .از جمله تالشها در

ادراکات ذهنی

با استناد به نتایج پژوهش میتوان عنوان کرد که

این زمینه تهیه براهها به تفکیک عملیات برای
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از طر

سازمان

درک ذهنی مشارکتکننداان در فرایند تدوین

مدیریت و برنامهریزی کشور و الگوسازی تدوین

بودجه در دانشگاهها در سه اروه مختلف وزارت

بودجه بر اساس سرانه دانشجو از طر

وزارت علو ،

علو  ،تحقیقات و فناوری ،سازمان مدیریت و

تحقیقات و فناوری بوده است .نتایج پژوهش حاضر

برنامهریزی کشور و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

نشان میدهد اار چه آییننامهها و دستورعملها خبر

متفاوت است .این نتیجهایری در واقع تأییدی بر

از بروز تحول در نظا تدوین بودجه در دانشگاهها و

نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی است .زیرا ،طب

مؤسسات آموزش عالی دارد اما آن چه از الگوی

نتایج پژوهش حاضر درک ذهنی افرادی که در

درک ذهنی تدوینکننداان بودجه مستقر در

دانشگاهها و پژوهشگاهها فلالیت میکنند ،از بودجه به

دانشگاهها و پژوهشگاهها بر میآید حاکی از آن است

عنوان پدیدهای «مذاکرهای» است .این در حالی است

که محوریت این تفکر که بودجه بر اساس مذاکره

که وزات علو  ،تحقیقات و فناوری ،بودجه را به

تدوین و توزیع میشود ،غالب بوده و میتواند به

عنوان پدیدهای «خروجیمحور» و در سازمان مدیریت

عنوان یکی از دالیل مهم در زمینه اجرایینشدن

و برنامهریزی کشور بودجه به عنوان یک «فرایند مبتنی

رویههای نوین تدوین بودجه طب برنامههای توسله و

بر اطالعات» درک میشود .در ادامه ،ادراکات ذهنی

آییننامهها باشد .پیامد این درک ذهنی که غالباً در

استخراج شده از نتایج پژوهش با بهرهایری از نظریه

مؤسسات وجود دارد ،اقدا همراه با سوایری در قبال

نقشهای بودجهای ویداوسکی بلد از هر یک از این

تدوین بودجه است .در این زمینه پِفِر در پژوهشی

ادراکات مورد بررسی قرار میایرد.

بررسی میکند که چهطور قدرت مذاکرهکننده برای
بودجه نهایی بر سطوح بودجه ،سوایری در تدوین

محوریت مذاکره در فرایند تدوین بودجه در

بودجه و انگیزه تأثیر دارد ( .)47وی به بررسی اثر

دانشگاهها از دید خرجکننداان بودجه

اونههای مختلف مذاکرات بودجهای به ویژه قدرت و

فرایند تدوین بودجه در دانشگاهها دستخوش

توزیع اطالعات بر سطح بودجه و کشف ارتباط

تغییرات بسیاری از بُلد رویهها و ساختارها بوده است.

پیامدهای اقتصادی آن بر عملکرد شرکت ،ارزش

06

مجله حسابداری سالمت ،سال ششم ،شماره اول ،پیاپی  ،17بهار و تابستان 1316

فرزانه جاللی علیآبادی و دکتر بیتا مشایخی

برنامهریزی در شرکت و بهای مذاکره در شرکت

قرار میایرد (.)41

پرداخته است .نتایج پژوهش پِفِر نشان داد که در
جواملی که قدرت به صورت سلسله مراتبی از باال به

محوریت خروجی در فرایند تدوین بودجه در

پایین حکمفرماست و نامتقارنی اطالعات وجود دارد،

دانشگاهها از دید نگهبانان بودجه

عملکرد بودجهای در سطح باالیی قرار دارد .این در
حالی است که

این جوامع هزینه زیادی برای

مذاکرهای بودن بودجه متحمل میشوند.

«خروجیمحور بودن بودجه» یکی از موضوعهای
بسیار با اهمیت در مورد تدوین بودجه است .تحق
رویکرد خروجیمحور در تدوین بودجه یکی از

در دستگاههای اجرایی مختلف شرایط علّی مربوط

هد ها و مزایای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به

به درک ذهنی افراد متفاوت است .ارچه شباهتهایی

شمار میرود .در واقع ،میتوان افت با استقرار

نیز در این شرایط علّی در دستگاههای اجرایی

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،دستگاههای نظارتی به

«خرجکننده» به تلبیر نظریه نقشهای بودجهای

جای ورود به فرآیندها و بررسی اقال هزینه و کنترل

ویداوسکی دیده میشود .نتایج پژوهش حاضر حاکی

مراحل هزینه ،به اندازهایری پیامدها و خروجیهای

از آن است که مقولههایی همچون بودجه افزایشی،

اقدامات دستگاههای اجرایی توجه میکنند .به این

ضلف دستگاههای اجرایی باالدستی ،حس نبود اعتماد

ترتیب ،از آن جا که یکی از اا های نظا

نسبت به سایر دستگاههای اجرایی و رویههای موجود

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برآورد هزینه

میتواند این درک ذهنی را در افراد ایجاد کند که

خروجیهای برنامهها بر اساس فنها و شیوههای

فرایند تدوین بودجه بیش از هر چیز دیگری فرآیندی

ملمول هزینهیابی است ،میتوان از شاخ

های مالی و

مذاکرهای است .با استناد به نظریه نقشهای بودجهای

غیرمالی برای ارزیابی عملکرد نیز استفاده کرد .طب

ویداوسکی خرجکننداان بودجه ،که با توجه به نتایج

مفاد مواد  131و  122قانون برنامه چهار و مفاد ماده

پژوهش حاضر مسئوالن بودجه مستقر در دانشگاهها و

 411قانون برنامه پنجم توسله اقتصادی ،اجتماعی و

پژوهشگاهها

هستند،

همواره

بودجه

بیشتری

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به منظور استقرار نظا

میخواهند .نتایج پژوهش حاضر کامالً در این

بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،دولت موظف است

راستاست که مذاکره به عنوان ابزاری در جهت

زمینههای الز را برای تهیه بودجه به این روش را در

بیشترکردن سهم از بودجه عمومی بکار ارفته میشود.

کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد .همچنین ،در

در رابطه با مذاکره در بودجه ،در پژوهشهای پیشین

برنامه چهار توسله اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

بیان شده است که وقتی مشارکت مدیران و اهمیتی که

جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاهها ،در راستای اجرای

آنان برای بودجه در نظر میایرند در زمان مذاکرات

مفاد ماده  ،21به منظور دستیابی به بهای تما شده

بودجهای زیاد باشد ،بودجه کمتر مورد نقدهای بلدی

فلالیتهای آموزشی و پژوهشی و تلیین هزینه سرانه
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دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از

کمبود منابع امکان تحصیل هر آنچه دستگاههای

بودجه عمومی ملز به تدوین بودجه با استفاده از

خرجکننده بودجه میخواهند وجود ندارد .با توجه به

روش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هستند.

نتایج پژوهش حاضر درک ذهنی در وزارت علو ،

در ماده  131برنامه چهار توسله اقتصادی،

تحقیقات و فناوری از بودجه ماهیتی شبیه به درک

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران آمده

ذهنی نگهبانان بودجه دارد ،به اونهای که

است که دستگاههای اجرایی باید فلالیت و خدمات

خروجیمحور کردن بودجه مانع از تخصی

بیرویه

خود را شناسایی کرده و قیمت تما شده آن را

منابع به دستگاههای اجرایی میشود.

متناسب با کیفیت تلیین کند .سپس ،الیحه بودجه بر
اساس حجم فلالیتها و خدمات تنظیم شده و
اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج تخصی

یابد.

محوریت اطالعات در فرایند تدوین بودجه در
دانشگاهها از دید نگهبانان بودجه

تمامی مراحل ذکر شده در این ماده قانونی حکایت از

برقراری هر نظا تدوین بودجه مستلز فراهمبودن

خروجیمحور شدن بودجه طب چشمانداز آینده دارد

زیرساختهای اطالعاتی الز است .در تفکر غالب

و آن چه به عنوان مقولهمحوری در الگوی درک

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور این

ذهنی از فرایند تدوین بودجه در دفتر بودجه و

نکته به چشم میخورد که فارغ از هر نظا تدوین

تشکیالت وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری شناسایی

بودجه ،دریافت اطالعات اولویت دارد .این موضوع

شده است حکایت از این مهم در ساختار این

نشان میدهد که از نظر کارشناسان سازمان مدیریت و

وزارتخانه دارد که هنوز در تفکر مسئوالن بودجه

برنامهریزی کشور ،تدوین بودجه به مثابه یک فرایند

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی جای خود را باز نکرده

تصمیمایری بوده و نیازمند اطالعات بیشتر و دقی تر

است .به نظر میرسد آن چه در راستای تدوین بودجه

است .همانطور که کوالسکی نیز در پژوهشی بیان

بر مبنای خروجی یا تدوین بودجهریزی مبتنی بر

کرده است بودجه به عنوان ابزاری برای دستیابی به

عملکرد مورد نیاز است نه فقط فراهمکردن

کنترل بر فلالیتهای سطوح میانی و پایینی سازمان از

زیرساختهای اطالعاتی و نیروی انسانی متخص

طری جریان باال به پایین اطالعات است ( .)41این

بلکه آمادهسازی ذهنی کارکنان دستگاهها به عنوان

موضوع میتواند حاکی از احساس نامتقارنی اطالعات

مبدأ فرایند تدوین بودجه در دانشگاهها در راستای

از جانب کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی

پذیرش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است.

کشور باشد .به عبارت دیگر ،میتواند این مفهو را در

با استناد به نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی،

بر داشته باشد که کارکنان دستگاهها در زمینه

انتظار میرود دستگاههای اجرایی که نقش نگهبانان

فلالیتهای خود اطالعاتی دارند که کارشناسان

بودجه دارند این موضوع را مطرح کنند که به دلیل

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان مسئول
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تدوین بودجه دستگاهها از داشتن آن اطالعات محرو

مطلوبیت چارچوبی برای تصمیمهای بودجهای از
تلامالت و جمعآوری اطالعات ارائه کرده

هستند .همانطور که در مصاحبهها بیان شد ،نامتقارنی

طری

اطالعات در چنین مواردی تنها به کسب مزیت

است (.)31

مؤسسات منتهی نمیشود بلکه در بسیاری از مواقع

تردیدی نیست که نقش سازمان مدیریت و

میتواند منجر به متضرر شدن آنها شود .علت آن

برنامهریزی کشور با استناد به نتایج پژوهش حاضر ،در

است که کسب اطالعات بیشتر از جانب سازمان

قالب محافظان خزانه یا نگهبانان بودجه قابل تحلیل

مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند موجب تقویت

است .آن چه در نگاه این نگهبانان اهمیت دارد ،تکیه

همکاری بین دستگاههای اجرایی شود .

بر اطالعات و مستندات در راستای تخصی

منابع

موضوع محوریت اطالعات میتواند طب

محدود است .همچنین ،عقالنیت محدود نیز به عنوان

چارچوب ذهنی عقالنیت محدود ،ناشی از

یکی از موضوعهای مورد اشاره در نظریه نقشهای

محدودیتهای پردازش اطالعات به وسیله کنشاران

بودجهای ویداوسکی مشاهده شده است ،که نگهبانان

بودجهای باشد .طب این نظریه کارشناسان بودجه در

بودجه با استفاده از اطالعات در صدد حل آن بر

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر اساس ناتوانی

میآیند .ارتباط میان ادراکات ذهنی (مقولههای

در پردازش کامل اطالعات نیاز به اطالعات بیشتر

محوری) در سطح خرجکننداان و نگهبانان بودجه در

برای رسیدن به تصمیمهای عقالیی دارند .به طور

شکل شماره  1نشان داده شده است.

کلی ،فرآیندهای بودجهای مبتنی بر اطالعات اونهای
از راهبردهای بودجهای بر اساس نظریه نمایندای

راهبردها و پیامدهای ادراکات ذهنی در سطح

است ( .)46در این راستا ،نظریه انتخاب عمومی نیز

خرجکننداان و نگهبانان بودجه

کاربرد دارد .نظریه انتخاب عمومی ،یک روش مدنظر

راهبردهای تلامل که به استاندارد شدن دانشگاهها

منابع و خروجیهای

منتهی میشود و به عنوان پیامد درک ذهنی غالب در

بودجهای است .این نظریه در جهت بیشینهسازی

وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و

برای درک تصمیمهای تخصی

محوریت مذاکره در فرآیند
تدوین بودجه

محوریت خروجی و اطالعات در
فرآیند تدوین بودجه

شکل  :1ارتباط مقولههای محوری
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برنامهریزی کشور شناسایی شده است از راهبردهای

دارد .این موضوع میتواند یکی از دالیلی باشد که

تلامل در سطح دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کامالً

هد

حرکت به سمت استاندارد شدن دانشگاهها به

مجزا است .همچنین ،به نظر میرسد وزارت علو ،

نتیجه نرسد .چرا که برای رسیدن به این هد

تحقیقات و فناوری نیز به عنوان بازوی اجرایی دولت

کنشاران درایر باید هم هد

عمل کرده و به جای نقش خرجکننده بودجه ،که به

است که فلالً وجود ندارد.

تما

شوند و این چیزی

دلیل منافع شخصی در پی دریافت منابع مالی بیشتر
است ،نقش خود را به عنوان محافظ یا نگهبان بودجه

نتیجهگیری

ایفا کند.
حرکت به سمت استاندارد شدن دانشگاهها ملنای

همانطور که پیش از این نیز عنوان شد ویداوسکی

بسیار استردهای دارد .اار همین تفکر به عنوان تفکر

( )3در مفهو سازی فرایند تدوین بودجه ،نقشها را

غالب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حاکم

مدنظر قرار میدهد .وی به نقشها به اونهای مینگرد

شود ،میتوان این امید را داشت تا حرکت به سمت

که اویی نوعی تقسیم کار در میان مشارکتکننداان

رویههای نوین تدوین بودجه به نتیجه برسد .این در

فرایند تدوین بودجه انجا شده است .از نظر نقشی،

حالی است که پیامد تفکر غالب موجود در دانشگاهها

خرجکننداان و نگهبانان بودجه به صورت مکمل

و مؤسسات پژوهشی ،پیامدی جز سوایری و آب

یکدیگر عمل میکنند و نقش آنها باید به طور کامل

بستن به بودجه نخواهد داشت .به طور کلی ،تا زمانی

درک شود .در واقع ،در تلامل میان کنشاران

که استثنائات بودجهای از روال اصلی و منطقی آن

مختلف افراد طرفدار اجرای برنامهها قصد دارند

بیشتر باشد ،نمیتوان انتظاری جز ناکارایی در تدوین

هزینهها را برای اجرای برنامههای خود افزایش دهند و

بودجه و آب بستن به بودجه داشت.

افرادی که به عنوان نگهبانان خزانه هستند قصد دارند

همانطور که در شکل شماره  4نشان داده شده
است ،دو پیامد (سوایری در تدوین بودجه و حرکت
به سمت استاندارد شدن) در خال

جهت هم قرار

سوگیری در تدوین
بودجه

هزینهها را تا جایی که امکان دارد کاهش دهند .به این
ترتیب ،نقشها حالت محاسباتی دارد (.)1
با توجه به نتایج پژوهش حاضر آنچه از

حرکت به سمت
استاندارد شدن

شکل  :2پیامدهای الگوی چارچوب ذهنی درک ذهنی مشارکتکنندگان در فرایند
تدوین بودجه (خرجکنندگان بودجه در مقابل نگهبانان بودجه)
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جمعبندی مقولههای محوری بر میآید حاکی از آن

است از نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجهایری کرد

است که سه موضوع («مذاکره»« ،اطالعات» و

که با توجه به سازمانی که مشارکتکننداان در آن

«خروجی») از اهمیت بسیاری در تدوین بودجه

فلالیت میکنند درک ذهنی آنها در مورد فرایند

دانشگاهها برخوردار است .این سه موضوع مهم درک

تدوین بودجه نیز متفاوت است .به زبان نظریه

ذهنی تدوینکننداان بودجه را شکل میدهد .بررسی

نقشهای بودجهای ویداوسکی ،میتوان این اونه بیان

دقی تر کدهای استخراجی نشان میدهد از آن جا که

کرد که درک ذهنی افرادی که نقش «نگهبانان

مذاکره نیز ابزاری برای ارائه اطالعات است ،در

بودجه» را دارند ،اطالعاتمحور و خروجیمحور

بسیاری از مواقع میتواند به دستگاههای اجرایی برای

بودن بودجه است و در مقابل «خرجکننداان» که در

ارائه اطالعات به سازمانهای مسئول تدوین بودجه

واقع ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی هستند ،بودجه را

کمک کند .با این وجود شناسایی مقولههای محوری

به صورت مذاکرهای درک میکنند .همچنین،

در سه اروه یاد شده به دلیل تفاوت در کدهای

پیامدهای ادراکات ذهنی ،استانداردکردن فلالیت

استخراج شده میتواند تأییدی بر نظریه نقشهای

دانشگاه از سوی نگهبانان بودجه است .در حالی که

بودجهای ویداوسکی باشد .این تأیید از آن جا ناشی

خرجکننداان بودجه موجب سوایری در بودجه

میشود که کنشاران در فرایند تدوین بودجه بر

میشوند .این تقابل میان الگوی ذهنی دو اروه

اساس نقشهای بودجهای خود درک ذهنی متفاوتی

مشارکتکننداان در فرایند تدوین بودجه در

از فرایند تدوین بودجه داشته و این درک متفاوت،

دانشگاهها ،در کنار سایر عوامل منجر به تأخیر در

علل و پیامدهای متفاوتی در فرایند تدوین بودجه نیز

فرایند عملیاتیکردن تدوین بودجه در دانشگاهها و

خواهد داشت.

مؤسسات پژوهشی میشود و انتظار میرود

همانطور که در شکل شماره  3نیز نشان داده شده
نگهبانان بودجه (وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور)

نزدیککردن این دیدااهها منجر به تسریع فرآیند
خرجکنندگان بودجه
(دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی)

اطالعاتمحور
بودن بودجه

خروجی محور
بودن بودجه

مذاکره محور
بودن بودجه

شکل  :3ارتباط درک ذهنی مشارکتکنندگان در فرایند تدوین بودجه و
نظریه نقشهای بودجهای ویداوسکی
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اصالح نظا تدوین بودجه در کشور شود .از بین

میشود در پژوهشهای آینده ،در راستای شناخت

پژوهشهای انجا شده در این حوزه ،کاسیوا ( )31و

بیشتر از نقش افراد در سایر فرایندهای مالی و

اودارد ( )34در پژوهشهایی اقدا به الگوسازی

بودجهای از قبیل تصویب بودجه ،اجرای بودجه،

کردهاند .در پژوهش کاسیوا ( )31تالش برای

نظارت بر بودجه و همچنین حسابرسی و حسابداری،

همارایی در بودجه به عنوان مقولهمحوری شناسایی

ادراکات ذهنی و نقشآفرینی افراد و دستگاههای

شده که پیامدهای آن دستیابی به مشروعیت و

اجرایی در فرایندهای مذکور مورد بررسی قرار ایرد.

کارایی است .در پژوهش اودارد ( )34مقولهمحوری

با توجه به رویکرد پژوهش حاضر ،محدودیت این

به عنوان پاسخاویی در بودجه شناسایی شده که در

پژوهش این است که تفسیرهای بیان شده یکی از

پژوهش حاضر شناسایی نشده است .شرایط علّی این

تفسیرهای ممکن و پذیرفتنی در این رابطه بوده و

درک ذهنی شامل مواردی چون ساختارها و روابط

امکان دارد تفسیرهای مختلف دیگر هم از پدیده مورد

موجود ،بحران تغییر ،جهانبینی و دولت است و

بررسی وجود داشته باشد .افتنی است به دلیل

پیامدهای آن درک رویههایهای حسابداری ،تمایل

رویکرد کیفی مقاله امکان تلمیمپذیری نتایج و یافتهها

به تغییر و دستکاری است.

به دیگر شرایط و موقلیتها وجود ندارد.

نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتواند با ایجاد
شناخت عمی تر نسبت به نقش افراد و ادراکات ذهنی

یادداشت

آنان در فرایند تدوین بودجه ،به روند قانوناذاری و
اجرای قوانین در راستای تغییرات در نظا بودجهریزی

 .1افتنی است سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

کشور کمک کند .به این ملنا که به افراد و ادراکات

در مردادماه  1311به دو سازمان مجزا به نا های

ذهنی آنها در نحوهی اجرایی کردن قوانین مصوب

سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی

توجه شده و اتکا به نظا دستوری تلدیل شود .پیشنهاد

تفکیک شده است.
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