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 چکیده
 

 بودجوه  تخصوی   طریو   از را خوود  منابع از میزان قابل توجهیی دولتی ها دانشگاه که ایران مانند کشوری در :مقدمه

 از هود  . اسوت  مهوم  احتموالی  بهبوود  هوای  راه یوافتن  جهوت  در بودجوه  تدوینفرایند  بررسی آورند، می دست هب دولت
 نظوا   در آن پیامودهای  تحلیول  و بودجوه  تودوین فراینود   در کننوداان  مشوارکت  ذهنوی  درک شناسوایی  حاضر پژوهش

  .است ویداوسکی ای بودجه های نقش نظریه از استفاده با ای بودجه

 ای بودجوه  هوای  نقش نظریه قالب در بنیادی نظریه روش به و ها دانشگاه بودجه تدوین حوزه در پژوهش این :روش پژوهش

 علوو ،  وزراتشوامل   دستگاه اجرایوی  سه مصاحبه عمی  در 43 اطالعات این پژوهش طی انجا   .است شده انجا  ویداوسکی
آوری شوده   جموع  1311در سال  و مؤسسات پژوهشی ها دانشگاهو کشور  ریزی برنامه و مدیریت سازمان ،فناوری و تحقیقات

 . است

کننوداان بودجوه، بودجوه     ها و مؤسسات پژوهشی به عنوان خرج حاکی از آن است که دانشگاه پژوهشنتایج  :ها یافته

درک ذهنوی در   ،چنوین  هوم . شوود  منتهی می در تدوین بودجه  «سوایری»دانند و این ادراک ذهنی به  می« ای مذاکره»را 
حواکی  ، بوه ترتیوب،   نگهبانان بودجه ی کشور به عنوانریز برنامهو سازمان مدیریت و  علو ، تحقیقات و فناوریوزارت 

هوا و   اسوتاندارد شودن فلالیوت دانشوگاه    »بودجوه اسوت کوه منجور بوه       «بوودن  محور اطالعات»و  «محور بودن خروجی»از 
 .دشو می «مؤسسات پژوهشی

های ایران  در نظا  تدوین بودجه در دانشگاهو نگهبانان بودجه  کننداان بودجه خرجاکات ذهنی ادر :گیری نتیجه
 به این .شود میان ار کنش تدوین بودجه از جانبفرایند و این امر منجر به بروز پیامدهای متضاد در  سو نیست یک

شناخت بیشتر فرایند  برایحاضر  پژوهشهای  یافته ریزی کشور راستای تغییر در نظا  بودجه در شود پیشنهاد می ،ترتیب
 . کار ارفته شودریزی ب بودجه

 

 های نقشویداوسکی،  ای بودجه های نقش بنیادی، نظریه ها، نظریه دانشگاه بودجه ذهنی، ادراکات: های کلیدی واژه
 .ای بودجه
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 مقدمه

 

ماده )پنجم ، (131ماده ) چهار  های برنامه قوانین طب 

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

دولت ، ایران اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

به منظور استقرار نظا  های الز   موظف است زمینه

ی ها دستگاهمبتنی بر عملکرد در کلیه ریزی  بودجه

انجا  شده  های پژوهش بررسی. دکنفراهم را  اجرایی

ه در دهد کنشان می( 4و  1)در زمینه بودجه در ایران 

ریزی به مورد شناخت اجتماعی و رفتاری بودجه

پژوهشی انجا  نشده است اما  ،عنوان پدیده اجتماعی

ریزی موضوعی است  ههای بودجاصالح نظا تغییر و 

شناخت  .های زیادی همراه است بحثبا که همواره 

مؤثر و عوامل ریزی  از فرایند بودجهها سازمانکافی 

 ریزیبرای اصالح و تغییر در نظا  بودجهآن بر 

نگرش افراد و تأثیر  ی نحوه آااهی از. است ضروری

یکی از ها سازمانای در آن بر مسیر اصالحات بودجه

میالدی  1162در سال ویداوسکی  .این عوامل است

کننداان در  که در آن مشارکت الگویی ارائه کرد

تدوین بودجه دو نقش اساسی به عنوان فرایند 

ایفا  «خزانه نگهبانان»و « کننداان بودجه خرج»

های  دستگاهها قابل انتصاب به این نقش. دکردن می

. (3) استتدوین بودجه فرایند درایر در  اجرایی

کننداان بودجه از  خرجکه  عنوان کردتوان چنین  می

نگهبانان ها و  های مربوط به اجرای برنامه سازمان

مرکزی هستند که بودجه را  های سازماناز  بودجه

 موقلیت شغلی ،به عبارت دیگر .(2) ندکنکنترل می

فرایند ، نقش وی را در در دستگاه اجرایی هر فرد

 دستگاهدر  فرداار  ،یلنی .کند تدوین بودجه تلیین می

باشد که درایر اجرای برنامه است نقش شاغل  اجرایی

کننده بودجه مطرح  وی به عنوان محافظ برنامه و خرج

 بودجه تدوین فرایند در افراد نقش .(1) شودمی

 اونااون های جنبه از پژوهشگران که است موضوعی

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

 اهمیت از موضوع این که دهد می نشان هایی پژوهش

 پژوهشله أمسبه این ترتیب،  .است برخوردار ای ویژه

کننداان  بودن ادراکات ذهنی تدوین حاضر ناشناخته

 در ها آن نقش به توجه با ایران در ها دانشگاهبودجه 

 ذهنی برای و پیامد این ادراکات بودجه تدوین فرایند

در  ،برای این منظور. است ها دانشگاه ریزی بودجه نظا 

به درک ملانی ذهنی  ،ابتدا ،پژوهشاین 

نتایج  ،سپس. شود پرداخته میکننداان بودجه  نتدوی

ویداوسکی تفسیر  ای بودجه های نقشنظریه  در قالب

استفاده از نتایج پژوهش حاضر و شناخت . شود می

مرتبط  اجرایی های دستگاهادراکات ذهنی متفاوت در 

فرایند ورود به  ی تواند به نحوه با تدوین بودجه می

 ساختاردر ادامه، . ای کمک کند تغییر در نظا  بودجه

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

در . شده است ارائهپژوهش و سپس روش پژوهش 

تحلیل شده و نتایج حاصل از پژوهش  بلدبخش 

 .شده است بیان ایری سرانجا ، نتیجه

 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 تفسیریبودجه در رویکرد 

های  تلریف ،با توجه به رویکردهای مختلف

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

ای جامع از  در این رویکرد، بودجه برنامه. مالی است

ها است که در قالب واژاان مالی  عملیات و فلالیت

یسه با رویکرد دستوری که در مقا(. 6)شود  بیان می

در آن نادیده ارفته  های انسانی تدوین بودجه  جنبه

تفسیری به طور وسیلی به این  در رویکرد شده

بر اساس رویکرد . (6)است  پرداخته شدهموضوع 

که از افراد اثر است بودجه فرآیندی تفسیری، 

به . (1و  1) اذارداثر می ها آنو بر رفتار  (7)پذیرد  می

رفتار  پژوهشیدر  (11) فارستر و آدامزعنوان نمونه، 

را تهیه بودجه دخیل هستند فرایند افرادی که در 

نظریه کارازار و -عامل» یالگوو در قالب  بررسی

رفتاری در  های اهمیت موضوع. کردندارائه  «بودجه

، (3) ویداوسکی های پژوهشدر  حوزه تدوین بودجه 

ینه پردازان در زمترین نظریه مبه عنوان یکی از مه

نیز مورد تأکید قرار ارفته  ،بودجه بخش عمومی

کشمکش ذاتی میان  این که ویاز جمله،  .است

را مهم تلقی  بودجهکننده و تهیه اجراکننده بودجه

عنوان یک  به موضوعکند که این کرده و بیان می

اهمیت  بودجه زمینه در های پژوهش برایفرایند 

 .(11)زیادی دارد 

 
 نقش در بودجه

 است هایی وع نقش در بودجه از جمله موضوعموض

بسیاری  های پژوهشها و نمادها در  الگوکه به صورت 

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

ای از دادن این موضوع، استلاره نشان پژوهشی برای

این استلاره از . ندی نمایشی و تئاتر به عاریه ارفتهنرها

ها  کار رفته است که بازیگران و عملکرد آناین جهت ب

در  آنان. در زمینه بودجه را مورد توجه قرار دهد

کننداان  د که مشارکتای مختلف مشاهده کردنه بافت

به  .کنندمی بازیطلبانه در نقش خود به صورت فرصت

اثر داشته و با هد  حصول   ای که بر بودجهاونه

نقش خود را به صورت اعتماد و تلهد سازمان، 

 ها، پژوهشبرخی از در . دکننای اجرا میهنرمندانه

ملرفی انی ار کنش بودجه به عنوان نتیجه تلامل میان

د نایراجرایی میفرایند  خود را از طری  که نقش شده

بودجه دولت را از طری  تلامل  پژوهشیدر ایمبئو . (2)

بررسی  تدوین بودجه فرایند ان درایر در ار کنش میان

است که ویداوسکی به این  ییالگوهمان این . (1)کرد 

های اجرایی در دولت نقش. منظور ارائه کرده است

 شود های مقتضی می وجود دارد که منجر به سیاست

شود و طب   مانند یک بازیگر که به وی نقشی داده می

 .کند می هنرنماییهمان نقش 

 

 وسکیای ویداهای بودجهنظریه نقش

تدوین بودجه، فرایند در به افته نیسکانن، 

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

فرایند ان درایر در ار کنش میان راهبردیبه تلامالت 

 در افراد نقش. (1)است  تدوین بودجه توجه کرده

قالب رویکردهایی از جمله  در بودجه تدوین فرایند

با . ارفته است رویکرد بازی و نقش مورد توجه قرار

فرایند تهیه بودجه که افراد بسیاری در  وجود این

سطح درایری افراد مختلف متفاوت دخیل هستند اما 

که  دادنشان در پژوهش خود  ویداوسکی. است

در  ای خود را بودجه های ای تصمیم بازیگران بودجه
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ایرند ار نمیاونه عامل مداخله اری از هرمحیطی ع

مورد  های ها با توجه به تصمیم آن های بلکه تصمیم

تدوین بودجه فرایند کننداان در انتظار دیگر مشارکت

ای، بر  بازیگران بودجه ،چنین هم. (3) دشواتخاذ می

بینی شده  برای سایر بازیگران پیشآن چه اساس 

وی روش  .(13)کنند  خود را تلدیل می های تصمیم

دولتی  جدیدی را برای بررسی فرایند تدوین بودجه 

های دستوری ساب  در رابطه  برخال  رویه. ارائه کرد

طور باید بودجه را تدوین کند،  با این که دولت چه

های  ویداوسکی تمرکز اصلی خود را بر جنبه

ای از فرایند تدوین بودجه اذاشت و نشان داد  پیچیده

( هباناننگکننداان و  خرج)اران  که چگونه کنش

 .(3)کنند  بودجه در زمینه تضادهای خود عمل می

کننداان  خرجچند ویداوسکی دواانگی میان  هر

آن  اما کند می ملرفیبه عنوان یک تضاد  را نگهبانانو 

تدوین بودجه . داند نمی دار مشکل یتضادرا 

میان  درستبه عنوان محصول ارتباط  ،آمیز موفقیت 

شده  است و هر دو نقش یاد نگهبانانکننداان و  خرج

 ای بودجه های میمد و در جهت حل تصمشروعیت دار

به که « نگهبان-کننده خرج»چارچوب . استالز  

تصور  ،در واقع (3)د شویداوسکی ارائه  وسیله

حوزه علو  سیاسی در رابطه با تدوین  پژوهشگران

 .دهد نشان میرا بودجه دولتی 

 بودجه در پیش از این در بحث نقش طور که همان

نظریه  ،بنابراین آید و شد، ایده نقش از تئاتر می بیان

اساس  بر. اساس یک استلاره باشد تواند بر ها می نقش

که با  ظرفیت شناخت محدود، بازیگران برای این

اقداماتی انجا   دهای پیچیده خود کنار بیایند، بای نقش

دارند که در  بازیگران منافع متلددی. دهند

های  است و طب  نظریه نقشهایشان منلکس شده  نقش

 به وسیلهویداوسکی، ملانی مورد استفاده  ای بودجه

چرا که در رابطه با  ؛تباط استبازیگران با اقتصاد در ار

یک موضوع دیگر در رابطه با . منابع کمیاب است

ای این است که این نظریه در های بودجهنظریه نقش

های بخش عمومی بوده و چنین  مورد سازمان

های بخش خصوصی هایی برخال  سازمان سازمان

یجه کنند، منابع خود را در نتکه منابع خود را ایجاد می

نوع  در واقع،. کنندای دریافت میبودجههای  تصمیم

شود، درباره  ویداوسکی ترسیم می به وسیلهبازی که 

که در  است، در حالی در خزانه دولت نزاع توزیع

 .(6)بخش خصوصی درباره ایجاد منابع است 

 

 پژوهشپیشینه 

 که کنند در پژوهشی عنوان میدوئرن و همکاران 

کرده است  بیانویداوسکی آن چه سبک تحلیلی شبیه 

ان اما بلد از آن (12)وجود ندارد در محیط کانادا 

کارایری چارچوب نقش با ب در پژوهشی (11) ساویی

همانند در کانادا که  به این نتیجه رسیدویداوسکی 

کننده و طرفدار  آمریکا بخش مخارج نقش خرج

عهده دارد و به دنبال افزایش  ها را بر اجرای برنامه

 بخشیل های مرکزی از قب ارج است و بنگاهدادن مخ

کنند بر مخارج کنترل داشته  مالی و خزانه سلی می

به عنوان اولین ساویی  پژوهشاز  ،در واقع. باشند

ویداوسکی در  یالگوکارایری تالش در زمینه ب

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

در زمینه  ویداوسکی تحلیلی یالگواساس  بر ایمبئو
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وی . ا  دادکانادا انج ایالتسه  تدوین بودجه درفرایند 

توانند وضلیت  مدیران مینتیجه رسید که به این 

های  را از طری  مداخله نگهبان-کننده خرجهای  نقش

ی پژوهشدر  .(16)ای و ملنایی تغییر دهند  رویه

های  زایی نقش درون بررسی به الرنسو  آرنز متفاوت

با استفاده از نظریه پرکتیس ویتکنشتاین  ای بودجه

تا زمانی که  نتایج پژوهش آنان نشان داد که. رداختندپ

توان  است، نمیاثراذار تدوین بودجه سیاست بر 

ساده در نظر ارفت و باید  یفنآن را به مثابه فرایند 

 . (17) ها را در نظر داشت مسائلی همچون قدرت نقش

 با فرض این کند که در پژوهشی عنوان میایمبئو 

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

محتوای سیاسی شود  او بازی می وسیله سخن

در صورت  ،ترتیب به این. ها متفاوت است افتمان

فرایند در  نگهبانیکنندای و  خرجنقش  مؤثر بودن

کننداان از نگهبانان  خرجافتار باید تدوین بودجه 

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

کننداان و  خرج)جه بودکننداان حداکثرکه 

کننداان  نسبت به حداقل( ای برنامهطرفداران اجر

تر به کسری و  کم ملموالً( نگهبانان بودجه)بودجه 

این وی  ،چنین هم. کنند بدهی بودجه عمومی توجه می

حداکثرکننداان بودجه  کند که می بیاننیز  را موضوع

 .(2) کنند توجه میهای سیاسی خاصی نیز  طرحبه 

 

 روش پژوهش

 
های استقرایی، راهبردحاضر از میان  پژوهشدر 

استفهامی  راهبردکاوی و استفهامی،  قیاسی، پس

علت این است که نقطه شروع در . انتخاب شده است

مورد ان اجتماعی ار کنش ، جهان اجتماعیراهبرداین 

ها از  های آن است و هد  کشف برداشت بررسی

سازی و ملنا  ها در مفهو  های آن واقلیت، شیوه

هاست  و ملرفت ضمنی آن تماعیبخشیدن به جهان اج

های  چارچوباز میان  پژوهشدر این  چنین، هم. (11)

 چارچوب ذهنیاثباتی، تفسیری و انتقادی،  ذهنی

را که از منظر چ. تفسیری انتخاب شده است

 چارچوبشناسی  شناسی و روش شناسی، ملرفت هستی

کند که دریابیم چگونه ملانی  تفسیری کمک می ذهنی

اجتماعی ایجاد و تقویت  تدوین بودجه به صورت

 ذهنی چارچوبست که ا این در حالی .(11)د شو می

انتقادی به موضوع قدرت پرداخته و بودجه را به مثابه 

به این ترتیب، . داندمندان می ابزاری در دست قدرت

از ایری  با بهره با توجه به مطالب باال پژوهش حاضر

منظور . انجا  شدی رویکرد کیفی و روش نظریه بنیاد

از  ای است که به صورت مستقیم از نظریه بنیادی نظریه

در جریان پژوهش به هایی استخراج شده است که داده

 .(41) صورت منظم اردآوری و تحلیل شده است

ترین فرضیه  مهمدر پژوهشی عنوان کرد که ( 41)مایر 

نظریه بنیادی این است که افراد به عنوان سازنداان 

 .ها، دانا و آااه هستند واقلیت اجتماعی سازمان

سسات ها و مؤ دانشگاهرا  آماری پژوهش جامله

ت علو ، تحقیقات و فناوری زارپژوهشی تحت نظر و

 ، بخش(1311 سسه در سالدانشگاه  و مؤ 164)

 و مدیریت سازمان پژوهش و عالی آموزش

 تشکیالت و بودجه بخش و 1ریزی کشور برنامه

در . دهند می تشکیل فناوری و تحقیقات علو ، وزارت
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نفر از  43با  یراستای بکارایری روش نظریه بنیاد

وزارت شاغل در بودجه  بخش ارشناسان و مدیرانک

سازمان مدیریت و ، علو ، تحقیقات و فناوری

هشی ها و مؤسسات پژو دانشگاهریزی کشور و  برنامه

ایری  روش نمونه. انجا  شد عمی  های مصاحبه کشور

مند و با استفاده از   حاضر به صورت هد پژوهش

 ایری بر این نمونه. بوده استایری نظری  منط  نمونه

های پدیدار شده و با این هد  انجا  اساس مقوله

 شناسایی شودد که دامنه ابلاد یا شرایط متغیری شو می

این . ندک ها تغییر می ها در امتداد آنکه ویژای

یابد که پژوهش به اشباع  ایری تا جایی ادامه می نمونه

ایری به  روش نمونه ،به این ترتیب(. 41)نظری برسد 

صورت انتخابی از میان کارشناسانی بوده است که 

 پژوهشبیشترین اطالعات را در زمینه موضوع 

اار یکی  نمونه،به عنوان . توانند در اختیار بگذارند می

دی اشاره کننداان در حین مصاحبه به فر از مشارکت

مهم مطرح شده  های کند که در زمینه موضوع

ها،  تکمیل داده برای پژوهشگراطالعات خاصی دارد، 

 به مربوط اطالعات. دکن فرد مورد اشاره را انتخاب می

. ارائه شده است 1شونداان در جدول شماره  مصاحبه

 انجا  شدههای  ، مصاحبهپژوهشطی مراحل اجرایی 

متن  ،سپس. ضبط شدسه اروه مورد بررسی از 

و با  تایپمتنی  های پرونده دادهها در قالب  مصاحبه

اذاری کد 11نسخه   MAXQDAافزار  از نر  استفاده

 .شدو تحلیل 

در پژوهش حاضر با توجه به این که تحلیل نظریه 

ای ویداوسکی مدنظر بود،  های بودجه نقش

اجرایی کامالً متفاوت  شونداان از سه دستگاه مصاحبه

ها و  انتخاب شد که در زمینه تدوین بودجه در دانشگاه

داشتند، تا بتوان به مؤسسات پژوهشی کشور فلالیت 

اجرایی ذکر شده  های تحلیل نقش هر یک از دستگاه

با بکارایری . در فرایند تدوین بودجه پرداخت

های کداذاری باز، محوری و ازینشی سلی بر  رویه

آن شده است تا کدهای استخراجی از هر یک از 

 .اجرایی جدااانه تحلیل و تفسیر شود های دستگاه

ملیارهای ارزیابی ( 41)ربین از نظر استرواس و کو

نظریه مبنایی  های روایی و پایایی مربوط به پژوهش

ها به روشنی  اول این که روش. شامل دو مورد است

. ها را بسنجند بیان شده باشد که خواننداان بتوانند آن

به این . که قابلیت تکرار وجود داشته باشد دو  این

ت و اطالعا رش نظری مشابه، اردآوریملنا که با نگ

د اما آن چه بیشتر از همه تحلیل مشابه، نتایج تکرار شو

کند تحلیل و  کمک می پژوهشبه روایی و اعتبار 

 .هاست زمان داده آوری هم جمع

 
 شوندگان مصاحبه به مربوط اطالعات: 1 جدول

 شوندگان جایگاه مصاحبه تعداد دستگاه اجرایی عنوان

 مدیر و کارشناس بخش بودجه و تشکیالت 1 علو ، تحقیقات و فناوریوزارت 

 کارشناسان بخش آموزش و پژوهش 1 کشور ریزی سازمان مدیریت و برنامه

 مدیران و کارشناسان بخش بودجه  1 پژوهشی مؤسساتها و  دانشگاه
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، مراحل کیفیتارزیابی در پژوهش حاضر برای 

ها به طور کامل تشریح و   انجا  شده برای تحلیل داده

آوری  تحلیل و جمع چنین، هم. مستندسازی شده است

افزون براین، با . است انجا  شدهزمان  ها همداده

افزار  استفاده از امکان تواف  کداذاران در نر 

MAXQDA های مشابه با  ایری از متن و با بهره

کداذاران مختلف درجه هماهنگی میان کدهای 

ین ا. ارزیابی شد% 71داده شده به میزان  تخصی 

دو  به وسیلهشده  درصد میزان شباهت کدهای الصاق

 . دهد را نشان می پژوهشکداذار مستقل به متن نمونه 

 

 ها یافته

 
های عمی  با کارشناسان و  پس از انجا  مصاحبه

مدیران بخش بودجه و تشکیالت مستقر در وزارت 

و  کارشناسان بخش  علو ، تحقیقات و فناوری

آموزش عالی و پژوهش در سازمان مدیریت و 

چنین، کارشناسان و مدیران  و هم ی کشورریز برنامه

طب  روش ها  متن مصاحبه ها بخش بودجه در دانشگاه

 ومورد تحلیل ، (41)کداذاری استراوس و کوربین 

نتایج حاصل از این . قرار ارفتکداذاری باز 

 .استارائه شده  4جدول شماره  درکداذاری 

در مرحله بلد، کداذاری محوری انجا  شد و 

بندی و با  دست آمده از مرحله قبل دسته هکدهای ب

سپس، کداذاری . ی شدبند توجه به مفاهیم طبقه

دست آمده در  ههای ب ازینشی انجا  شد و مقوله

ی، پدیده محوری، مراحل قبلی به تفکیک شرایط علّ

پدیده ». بندی شد ار و پیامدها دسته شرایط مداخله

مفهومی است که بیش از سایر مفاهیم مورد « محوری

ای از  نمونه 3در جدول شماره . قرار ارفته است بحث

های شناسایی شده و فراوانی آن به تفکیک مقوله

 .مورد بررسی ارائه شده است اجرایی های دستگاه

نشان داده شده  3 رهطور که در جدول شما همان

 اجرایی های دستگاهها با توجه به است فراوانی مقوله

ترتیب در پژوهش  به اینمورد بررسی متفاوت بوده و 

، نتایج در حاضر پس از کداذاری و استخراج مفاهیم

بودجه ارائه شده  نگهبانان و  کننداان دو سطح خرج

 . است

 
 های انجام شده آمار توصیفی مصاحبه: 2 جدول

 تعداد کدهای باز تعداد اجرایی دستگاهعنوان 

 311 1 علو ، تحقیقات و فناوریوزارت 

 111 1 ی کشورریز برنامهسازمان مدیریت و 

 633 1 ها و مؤسسات پژوهشی دانشگاه

 1111 43 مجموع
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 مورد بررسی اجرایی های دستگاههای تخصیص داده شده به تفکیک  فراوانی مقوله :3 جدول

 عنوان کد
، وزارت علوم

 تحقیقات و فناوری

و  مدیریتسازمان 

 ریزی کشور برنامه

ها و  دانشگاه

 سسات پژوهشیؤم
 جمع

 61 12 46 41 در تدوین بودجه اطالعاتمحوریت 

 17 31 11 3 ریزی رویه بودجه هایایراد

 13 23 11 - ای بودن بودجه مذاکره

 23 - 41 11 حرکت به سمت استانداردشدن

 23 - 11 41 خروجی محورشدن

 21 6 41 11 محاسبات سرانه دانشجو

 31 1 42 6 اهمیت کارشناس

 331 116 131 11 جمع

 

 کننداان بودجه در سطح خرج

 ای بودن بودجه درک ذهنی از مذاکره

های انجا  شده با مسئوالن بودجه  در بین مصاحبه

به « مذاکره»ها و مراکز پژوهشی،  مستقر در دانشگاه

عنوان ابزاری برای مهم جلوه دادن آموزش عالی و 

 به عنوان. شود به عنوان اولویت مطرح می ارفتنقرار 

ها  کیالت دانشگاهیکی از ملاونان بودجه و تش نمونه،

 :که اظهار داشت

قادر میزان شما تا چه  که ینمذاکرات و انقش 

 یربا سا یسهدر مقا را یآموزش عال یدباش

 یکو به عنوان  یدهها مهم جلوه بد بخش

مردان در  در نظر دولت ید،ندازیجا ب یتاولو

 .داذار سطح کالن اثر می

یک کارشناس در بخش بودجه دانشگاه  ،چنین هم

 : ملتقد است که

 یابزار از یکی ها دستگاه به اعتبار تخصی  در

ای  بودجه بحث ودش می به آن توجه ملموالً که

در این  که هم کسی و یافته اختصاص که است

 و باشد همراه نوعی به بایدارتباط مسئول است 

 اندبتو تا کند استفاده زنی چانه بند از اندبتو

 .کند مدیریتی خود را   حوزه

بیان کرد  ها نیز از پژوهشگاهکارشناس بودجه یکی 

 :که

 نفوذ ذی یها اروه زنی چانه قدرت موضوع

 چرخه در نوعی به که قدرتی ذی و

 بحث وجود دارد، در اذاری مشی خط

 .هست قطلاً هم بودجه

زنی و  مفهو  چانه ،شونداان به بیان مصاحبه

ریزی  که موضوع برنامه داردمذاکره تا حدی اهمیت 

یکی از  نمونه، به عنوان. برد ال میرا زیر سؤ

 :راز کرده است کهکارشناسان بودجه دانشگاه اب

 به بیشتر این و ددارن ای برنامهچه  که پرسند نمی

 دستگاه نمایندهو  دستگاه زنی چانه قدرت

 .رددا ارتباط

 یبه بیان ملاونت بودجه و تشکیالت دانشگاه

ها و نهادهای آموزشی  در دانشگاه میزان رشد بودجه
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به . داردها بستگی  تنها به قدرت مذاکره مدیران بخش

 :این شرح که

زمانی که شما یک واحد از چندین  ،بنابراین

از  دکن تغذیه می دشوید که دار واحدی می

اعتبارات دولتی و بسیار هم وابسته هستید به این 

اعتبارات دولتی شما قدرت مانور خیلی زیادی 

تر  ح کالندر سط. ریدبه عنوان یک واحد ندا

زنی که متولی آموزش عالی در  میزان چانه 

و  تحقیقات ،کلیت کار، یلنی وزیر علو 

ت أری به عنوان یک عضو از اعضای هیفناو

 ندک ها می خانه دولت در مقایسه با سایر وزارت

که  ردروی این موضوع اثر بگذا ن استممک

میزان رشد بودجه آموزش عالی چقدر  مثالً

 .است بوده

ای با بازیگران  نظا  متمرکز مقایسه در یک

بودجه نید اشما بتو که مثالً متلدد امکان این

مگر  دوجود ندار اصالًزیر و رو بکنید خود را 

که  ودایری بش که در سطح کالن تصمیم این

 %31 یا %41بودجه آموزش عالی کشور ما  مثالً

ن آشما هم مشمول  ،بنابراین .دکنرشد پیدا 

 راها  ر سطح خرد این درصدخواهید شد ولی د

موارد  که در مگر این)نید ابتو دشما امکان ندار

رید و وبیا دست به زنی با چانه (نیدابتو خاصی

 .ذاریدگثیر بأت

از مجموع مفاهیم استخراج شده از آن چه 

آید، اهمیت موضوع مذاکره در  می ها بر مصاحبه

ها و مؤسسات پژوهشی از منظر  تدوین بودجه دانشگاه

ها به  ها و پژوهشگاه مسئوالن بودجه مستقر در دانشگاه

کننداان بودجه و محافظان اجرای  عنوان خرج

 .ها است برنامه

 

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

که  نشان دادکننداان بودجه ارائه شد و  با خرج شده

ای بودن بودجه در میان  رهدرک ذهنی از مذاک

کننده بودجه  خرج اجرایی های دستگاه مسئوالن

در این بخش به بیان نتایج ناشی . ها وجود دارد دانشگاه

ذهنی پرداخته  امدهای درکاز کداذاری و یافتن پی

 .شود می

از  رآیندهای تدوین بودجه سوایری و تبلیض در ف

کننداان در  مورد توجه در میان مشارکت های موضوع

های  در مصاحبه ،به عبارت دیگر. بوده است پژوهش

سوایری به عنوان  بهافراد  پژوهشاین  در شدهانجا  

فرایند محور بودن  مذاکره»ها در شرایط  راهبردیکی از 

یکی از  نمونه،به عنوان . کنند اشاره می« تدوین بودجه

ها  ها به تمایز میان دانشگاه ملاونان بودجه دانشگاه

 :که اشاره کرده و بیان داشت

 ]در زمان تدوین بودجه[ هایی که ما در صحبت

به خاطر سابقه  ماداریم خوشبختانه دانشگاه 

های  موریتأو بسیاری از م دتاریخی که دار

 آن آشنایی همه افراد به نوعی با ددارملی که 

 .دارند

 به اینسوایری از زبان یکی از کارشناسان 

 :صورت بیان شده است که

د یآ و بلد می دکن جمع می راکل اطالعات 

 ویدا می ه عنوان نمونه،ب .ندک بندی می اولویت
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 را  شیهوا است  دانشگاه مادر Xدانشگاه 

 .ر پایینوبیا راداشته باش و این 

در بودجه یکی از عوارض و پیامدهایی  سوایری

از بودجه  حداکثری نکردن است که در حالت استفاده

به  ای های بودجه سوایری. آیدو منابع پدید می

 های د که شامل موضوعشو ظاهر میهای مختلف  شکل

و رفتارهای نامناسب  (44)نمایندای  مرتبط با نظریه

را  منافع خودکارازار  ،نظریه نمایندای ب  بامطا. است

ممکن است انگیزه پیدا کند که و دارد مدنظر 

د کنارائه نادرست به صورت اطالعات خصوصی را 

(43).  

ه بودجه در پدیده آب بستن ببه  نمونه،به عنوان 

ترتیب اشاره  به اینشونداان  های مصاحبه میان صحبت

 :شده است که

 واهمه این از بیشتر همها  دستگاه از این بلضی

 مهخوا می کهای  بودجه مبلغ این اار که ددارن

 اذشته سال به نسبت رقمش مهبد پیشنهاد

 با ایرنده تصمیم دستگاه اون عمالً دباش تر  پایین

 این دنکن که دکن می پیدا ورود رویکرد این

 محول او به که عملکردی به نسبت دستگاه

 را تری کم اعتبار اییهجور یک ددار بود شده

 ناافزایشم به دست ما ملموالً .دده می پیشنهاد

 تصویب ددارن باال از که حاال، به ویژه نیست بد

 ما را صد در صد اطمینان این چون. دکنن می

 داریم که هایی وجه ناهم عیناً که نداریم

 .دنهبد اختصاص ما به یمهد می پیشنهاد

از دیدااه کارشناسان بودجه مستقر در 

ها نیز پدیده آب بستن به بودجه وجود دارد؛  پژوهشگاه

 :نمونهبه عنوان 

 جوری دافت می اتفاقات سری یک جا این هم باز

 رویکرد این با دنیآ می ها دستگاه از خیلی که

 بسا چه یمهد نانش پررنگرا  نامدمدرآ ما که

 تملک و جاری اعتبارات بحث بر مستقیم ثیرتأ

 .دبگذار

در  پژوهشهای  از مصاحبهآن چه  با توجه به

آید،  می کننده بودجه بر خرج اجرایی های دستگاه

ای  پیامد با اهمیت مذاکره در تدوین بودجه  سوایری

از  پژوهشاین یافته . استتدوین بودجه فرایند شدن 

ویداوسکی اهمیت  ای بودجههای  دیدااه نظریه نقش

که توانسته است  این افزون برچرا که . بسیاری دارد

 های دستگاهای مختلف در  های بودجه میان نقش

کات راتمایز ایجاد کند، نشان داده است که اد اجرایی

منجر به  اجرایی های دستگاهذهنی متناسب با نقش 

 .ده استشخاص آن نیز  پیامدهای

 
 در سطح نگهبانان بودجه

بر  تدوین بودجه  لزو  : ه محوری در درک ذهنیمقول

 مبنای خروجی

های  از مراحل مختلف کداذاری مصاحبهآن چه 

، کارشناسان بخش بودجه و تشکیالت وزارت علو 

است که  آنحاصل شده حاکی از  تحقیقات و فناوری

تواند به عنوان  می اجرایی دستگاهکه این  با وجود این

کننداان  خرجای میان  واسطه اجرایی دستگاهیک 

مورد توجه قرار ایرد، بودجه  نگهبانانبودجه و 

محوری در ادراکات ذهنی افراد مستقر در این  مقوله

« لزو  تدوین بودجه بر مبنای خروجی» اجرایی دستگاه
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توان با این ادراک ذهنی،  می ،ترتیب ه اینب. است

بان را به عنوان نگه علو ، تحقیقات و فناوریوزارت 

کیا و  اسماعیلیدر این راستا،  .دکربندی  بودجه دسته

تحقیقات و  ،وزارت علو در پژوهشی ( 42)مالنظری 

ها به فناوری را در زمینه نظا  مالی و عملیاتی دانشگاه

 .اندبرنده شناسایی کرده عنوان پیش

بسیار  ین بودجه تدو خروجی در موضوع اهمیت

 دستگاهبه نتیجه فلالیت یک  خروجی،. است زیاد

بیان شود و به عنوان ستاده نیز  اطالق می اجرایی

در این سبک از تدوین بودجه،  ،در واقع .شود می

ها و مؤسسات مبنای تخصی  اعتبار به دانشگاه

 بودهها  پژوهشی، کمیت و کیفیت نتیجه عملیات آن

ها، پژوهشگاهها عموماً دانشجویان و در که در دانشگاه

لزو  . استها  سازی آن تجاری های پژوهشی و طرح

از جانب کارشناسان  ها دانشگاهتوجه به خروجی در 

است که به حدی  ، تحقیقات و فناوریوزارت علو 

ی الگومحوری در  این مفهو  به عنوان پدیده

 اجرایی دستگاهدرک ذهنی این  چارچوب ذهنی

 . شدشناسایی 

با  انجا  شدههای از مصاحبه هاییبخش

، کارشناسان بخش بودجه و تشکیالت وزارت علو 

حاوی نکاتی در زمینه لزو  توجه  تحقیقات و فناوری

 :استزیر  به شرحتدوین بودجه فرایند به خروجی در 

کیفیت دارد بسیار  بی التحصیل فارغضرری که 

های جامله خودش  زیاد است و در همه بخش

 .دده ن میانش را

 باید انسانی نیروی که است این درست چرخه

 .ودش تربیت خوب

 یها سال در شود بیشتر اذاری سرمایه چقدر هر

 .خواهد دیدرا  خروجش یندهآ

، تحقیقات و فناوری به دنبال وزارت علو 

ها و مؤسسات  موریت محور کردن دانشگاهمأ

 ها ننامه آ اساس اساس بر ،یلنی .استپژوهشی 

 برای این .کنند می موریت تلریفن مأاشیبرا

 دکننایری  اندازه ا ر انشیها خروجی دنناکه بتو

 .دنهدو بودجه تخصی  

دهد که نشان می های مطرح شده در باال موضوع

درک ذهنی کارشناسان و مسئوالن بخش بودجه و 

بیش از  ، تحقیقات و فناوریتشکیالت وزارت علو 

اساس  ترین بودجه برهر چیز ملطو  به تدوین مناسب

این توان افت که چنین می ،در واقع. ستهاخروجی

فهمند محور می ای نتیجهبودجه را به عنوان مقوله افراد

های مرتبط با آن باید بینند که در کنشای میو مقوله

توان  ارا بودن را می نتیجه. به خروجی آن توجه کرد

 یکی از رویکردهای عقالنی به بودجه دانست که بر

ای و عملیاتی برنامه رویکرد تدوین بودجه اساس این 

 .استنیز قابل تلریف 

تدوین  که پیش از این بیان شد یبا توجه به مطالب

محور از جانب افراد شاغل در وزارت  خروجی بودجه 

توان به نوعی با نظریه  را می ، تحقیقات و فناوریعلو 

. تشریح کردویداوسکی  ای بودجههای  نقش

به عنوان  ، تحقیقات و فناوریعلو کارشناسان وزارت 

های مبتنی بر خروجی با  با اتخاذ رویه نگهبانان بودجه

دن منابع قابل کرتوجه به منابع محدود درصدد کارا 

ش زمرتبط با آمو اجرایی های دستگاهتخصی  به 

 .عالی هستند
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 محوریت دریافت اطالعات در بودجه

مورد بررسی در این  اجراییدستگاه سومین 

کارشناسان بخش آموزش عالی و پژوهش  هشپژو

 آن. ریزی کشور بوده است سازمان مدیریت و برنامه

با کارشناسان  انجا  شدههای  اونه که از مصاحبه

آید،  ریزی کشور بر می سازمان مدیریت و برنامه

محوری در درک ذهنی این اروه از  مقوله

محوریت »تدوین بودجه،  کننداان در مشارکت

به . است« تدوین بودجهفرایند دریافت اطالعات در 

فرایند کارشناسان در این سازمان از آن چه  ،بیان دیگر

تدوین بودجه » فهمند این است که تدوین بودجه می

آوری اطالعات دقی  در  فرآیندی است برای جمع 

 «.بودجهدرست راستای تدوین 

 اند بیان کردهونداان مصاحبه ش نمونه،به عنوان 

 :که

ها نیاز به  در فصل بودجه برای بودجه دانشگاه

 .سری اطالعات داریم یک

ارتباط در فصل بودجه است و  موارد دیگر

دستگاه . ایری اطالعات است مبنای تصمیم

 .باید اطالعات خوب و دقیقی بدهد

دریافت اطالعات بخش با اهمیتی در  ،به طور کلی

ی تقارننامدلیل  بهاین مقوله . تدوین بودجه استفرایند 

کننده بودجه  دریافت اجرایی دستگاهمیان دو  اطالعات

آوری اطالعات در  و جمع آن است کننده و پرداخت

جا  از آن. شود انجا  می یقارننامتراستای کاهش این 

اطالعات ( ها و مؤسسات پژوهشیدانشگاه)که عامل 

سازمان )دارد، کارازار ود در زمینه فلالیت خبیشتری 

تواند اطالعات  نمی( کشور یریز برنامهمدیریت و 

 ،ترتیب به این. را با این جزئیات داشته باشد عامل

تواند با استفاده از این شکا  اطالعاتی در  عامل می

سازمان در نتیجه، . دکنرابطه با کارازار مزیت کسب 

 ه دنبال دریافتبکشور ریزی  و برنامهمدیریت 

کاهش این شکا  اطالعاتی  اطالعات بیشتر برای

فرضیه مهم در این رابطه این است که تما  . است

ملقول و  ار کنش عوامل و کارازاران به عنوان یک

 ،چنین هم. کنند می فلالیت منطقی در جهت منافع خود

افراد  های هد کند که در  نظریه نمایندای فرض می

تواف  و نبود ی دارد و این به ملنانتواف  وجود 

به عنوان نمونه، . است عاتاطال یتقارننام

 :که اند بیان کردهشونداان  مصاحبه

ریزی  و برنامه کارشناس سازمان مدیریت[شما 

. را بگیرید ]دانشگاه[باید اطالعاتش ] کشور

های خاصی باید این اطالعات  با یک چارچوب

هم چارچوب عملکردی و هم . را بگیرید

 و رابطه بین این دو دباید بگیرییش را ها هزینه

روی  دنیاتو و بلد هم می دکنیبرقرار  اتا ر

و د کنیاذاری  سیاست ها و هد  عوامل

اطالعات . تلیین کنید ن بودجه رامتناسب با آ

های پژوهشی  در بخش. است هم بر این اساس

 .است طور هم همین

 مطرح شد ی که پیش از ایندر رابطه با موارد

کرد که یکی از  را بیانتوان این موضوع  می

 اذاری بر سایر های فردی برای تأثیر راهبرد

 ،به طور کلی. اطالعات است ،ای ان بودجهار کنش

به ز قدرت های فردی شامل استفاده مستقیم ا راهبرد

 اذاشتن بر سایرتأثیر ای برای ان بودجهار کنش وسیله
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یگران از ای و در جهت حمایت د ان بودجهار کنش

. ستتدوین بودجه افرایند ها طی  های آن اولویت

خبرای،  :از شش نوع از مبانی قدرت عبارت است

ارجاع، مشروعیت، پاداش، قوه قهریه و قدرت 

استفاده از قدرت اطالعات زمانی رخ . اطالعات

بودجه دانش و اطالعاتی که  ار کنش دهد که می

ان ار کنش .کند دیگران نیاز دارند را پردازش می

توانند  ای که قدرت اطالعاتی دارند می بودجه

ان بودجه را به ار کنش اطالعات مورد نیاز برای سایر

ند که در راستای حمایت از کنای مخابره  اونه

 .(13)باشد  شانهای خود اولویت

های  مصاحبه شونداان در مصاحبه ،نمونهبه عنوان  

  :که ندکردخود ابراز 

های  ها در رابطه با بودجه خودشان فر  دانشگاه

فرستند  کنند و می پیوست بخشنامه را تکمیل می

 بگویندکه به شما  استاما این کار مثل این 

؟ در است شما چقدر حقوق بگیرید براتون بس

و  ردای دستگاه نیاز خود را دست باال می ،واقع

 استکار سازمان این در واقع، اما  دکن اعال  می

چرا  بیاورددست  هاطالعات دقی  ب بتواندکه 

ورد تر برآ در برخی موارد دستگاه کم که

 .نداردچون اطالعات کامل  کند می

توان موضوع  در مباحث مربوط به اطالعات می

در  این موضوع. دکر مطرحنیز  را «عقالنیت محدود»

ان ار کنشدانش دهد که  ایری نشان می تصمیم

های مختلف  از میان ازینه برای انتخاببودجه 

ایری  در این دیدااه، تصمیم .محدود استای  بودجه

های مختلف  یندی است که شامل شناخت ازینهفرا

ها و  تصمیم و ارزیابی پیامدهای هر یک از ازینه

اساس قواعد تصمیم است  ها بر انتخاب از میان ازینه

ذهنی عقالنیت محدود شامل  چارچوب .(13)

شود که توانایی پردازش  های انتخابی می نظریه

 . (41)داند  اران محدود می اطالعات را برای کنش

های  حل انتخاب منابع مختلف اطالعاتی یکی از راه

برای  ریزی کشور و برنامه کارشناسان سازمان مدیریت

، به عنوان نمونه. است اطالعاتی تقارننامکاهش 

 :که عنوان کرد خود مصاحبه در ای ه شوند مصاحبه

نیم اتو از خزانه می اسری اطالعات ر ما یک

ها  کلیه دانشگاه که دده می فهرستی. بگیریم

و  ]رسمی[ت علمی تلداد اعضای هیأ

 .است پیمانیشون چقدر

در ادبیات مربوط به بودجه نیز آمده است که 

های اهمیت مفهومی و عملی بین نظریه تفاوت باارچه 

د توان کدا  نمیهیچاما  تی وجود داردنمایندای و سن

هر دو . دکنجاملی در زمینه رفتار سازمانی ارائه  یالگو

های مبتنی بر رفتار و راهبرددر راستای توسله 

های مبتنی بر تصمیم و نظا های مبتنی بر پیامد و  کنترل

 . (46) استای مبتنی بر اطالعات فرآیندهای بودجه

کارشناسان سازمان مدیریت ، با توجه به مطالب باال

نگهبان  اجرایی دستگاهی کشور به عنوان ریز برنامهو 

 بودجه بر تر  درستبودجه سلی در تدوین هر چه 

 . دارند تر  اتکا و مستندات قابل  تر اساس اطالعات دقی 

 

شدن حرکت به سمت استاندارد: پیامد درک ذهنی
 ها فلالیت دانشگاه

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

ودجه در زمینه حرکت به پیامد مجموعه ادراکات ب

، از جانب وزارت علو )محور شدن  سمت خروجی

اطالعات  برمبتنی  ین بودجه و تدو( تحقیقات و فناوری

با ( ریزی کشور و برنامه از جانب سازمان مدیریت)

ار و  ی ذکر شده و عوامل مداخلهوجود شرایط علّ

ها راهبردهای اتخاذ شده، استانداردشدن فلالیت دانشگاه

ه این ترتیب اصولی و ب فرایندیواضح است که . باشد

تواند پیامدی چنین منطقی و  می ها مبتنی بر مشاهده

 . مبتنی بر عقالنیت داشته باشد

با  انجا  شدههای  اونه که در مصاحبه آن

کارشناسان و مدیران بخش بودجه و تشکیالت 

آمده است،  دست به ، تحقیقات و فناوریوزارت علو 

توان افت در صورت ملرفی دانشگاه استاندارد به  می

توان به نزدیک شدن به ها میعنوان الگوی دانشگاه

های  در مصاحبه نمونه،به عنوان . الگو امیدوار بوداین 

 :آمده است که فناوری، تحقیقات و وزارت علو 

بلد از آن که الگو ارائه شد، کارشناسان متوجه 

شدند که خودشان را باید نزدیک به الگو و 

 .استانداردها کنند

ها و دانشگاه ،شونداان هبه بیان برخی مصاحب

ای بسیار  استاندارد فاصله یالگومؤسسات پژوهشی از 

 :به عنوان نمونه. دارند

 ]، تحقیقات و فناوریوزارت علو [ما را  سرانه

 .کردند ا قبول نمیه ندادیم اما آ پیشنهاد می

 دست به ای که ما که این سرانه ضمن این

از دسترس بود  آوردیم اعدادش خیلی دور

 .استاندارد بود یالگواساس  چون بر

 111 که برای تربیت دانشجو مثالً ویدا می الگو

اار همه چیزها استاندارد . است ریال پول الز 

 .سازمان ودر بلد این می. دباش

رسد درک ذهنی  طور که به نظر می آن

، تحقیقات و کننداان بودجه در وزارت علو  تدوین

ای  که بودجه را بیش از هر چیز مقوله ،فناوری

اونه درک  پیامد این  نتیجه پندارند، در محور می جهنتی

به سطحی از  اجرایی های دستگاهرساندن  ،ذهنی

شدن ثربخشی است که منجر به استانداردکارایی و ا

به عنوان . دشو مزبور می اجرایی های دستگاهفلالیت 

 :شونداان هنمونه، به بیان مصاحب

اعتباری  آنکه  ه استباز نبوددولت دستش 

چون ما . کندمین تأ یمانکه ما نیاز داریم برا

سطح استانداردی باید وجود  کیم یویا می

برای آموزش و این سطح استاندارد  دداشته باش

برای امکانات آموزشی و را  هایی هزینه کی

با پیشنه علمی مناسب  تاداناس. طلبد پژوهشی می

ها باید مشخ   این. ها آزمایشگاهو فضاها و 

شد تا یک کف استانداردی وجود داشته  می

 .ها برای دانشگاه دباش

کننداان  مراحل تبیین الگوی درک ذهنی تدوین

ریزی کشور نشان  بودجه در سازمان مدیریت و برنامه

دهد که پیامد درک ذهنی فللی کارشناسان این  می

وزارت علو ، مدیران و کارشناسان سازمان مشابه با 

ت حرکت به سم ر خصوصد تحقیقات و فناوری

محوری  ارچه مقوله .ها است استاندارد شدن دانشگاه

محور  خروجی»، تحقیقات و فناوری در وزارت علو 

 ریزی و برنامهو در سازمان مدیریت « ها شدن دانشگاه
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تدوین فرایند در « محوریت دریافت اطالعات» کشور

جا به مفهو   استاندارد شدن در این. استبودجه 

رسیدن به کارایی الز  در مورد مصر  منابع و 

در های مرتبط با منابع مورد استفاده و  حصول خروجی

 . استاستفاده حداکثری از منابع در دسترس  نتیجه،

انجا  شده با کارشناسان سازمان  های مصاحبهدر 

به این موضوع اشاره  ،کشور ریزیمدیریت و برنامه

ت از نظا  سرانه دانشجو در استفاده درس که شد

پذیر است که مقدمات استاندارد شدن  صورتی امکان

 :نمونهبه عنوان . مهیا شده باشد

 ،دایرن سرانه االن یک عددی می در نظا 

سرانه دانشجویی که  ودش می ،دکنن تقسیم می

از سطح خرد شروع . دفقط مبنای شکلی دار

 سازی شروع نشدهاز استاندارد. است نشده

اار دانشگاهی استاندارد باشد پولی که . است

 .دکن صر  آموزش می دایر می

 به علتاست که به این دلیل  موضوعاین 

هایی مانند  استفاده از رویه دانشگاه استانداردنبودن

( و حتی توزیع آن)سرانه دانشجو در تخصی  بودجه 

به عنوان  .دکنرو  هها را با مشکل روب تواند دانشگاه می

 :شونداان هه بیان برخی مصاحبنمونه، ب

های ما با استانداردها فاصله  چون دانشگاه

دارند، یک مدت زمانی تحت فشار خواهند بود 

روی عملکردشان تأثیر  ]این فشار[که 

 .اذارد می

 کارشناسان سازمان مدیریت افزون بر مطالب باال،

ها  نظا اند که استفاده از  کردهبیان  کشور ریزی و برنامه

تواند میزان  هایی مانند سرانه دانشجو می و رویه

 در راستای ها را نشان دهد و دانشگاه استاندارد بودن

 :به عنوان نمونه. کند کمک ها آنبه  استاندارد شدن

کنیم  اساس سرانه ضرب می ییم برآ می مثالً

اش  بینیم مقدار بودجه برای یک دانشگاه می

 کارا عمل نکرده دهد می نشانکمتر شد این 

 دایر می داعتباری که دار. بهینه نیست ؛است

یا  دما ایراد دار یالگویا  است حقش ازبیشتر 

 .دمار دانشجو ایراد دارآ

و اار  دارد ای محدودههر دانشگاهی یک  مثالً

و  داردیلنی دانشگاه مشکل  باشدتر از این  کم

قرار  مدنظر ران موضوع کارشناس هم باید آ

 .دهد

 با راخودش  برود دیگه این دانشگاه باید حاال

اار دانشگاه استاندارد . دهداستانداردها وف  

کارکنان غیر اار مثالً . وردآ نمیکم  باشد

 .شود می دچار مشکل باشدت علمیش زیاد هیأ

 

 تحلیل نتایج

حاضر در سه اروه  پژوهشمحوری در  مقوله

سازمان مدیریت و  ،، تحقیقات و فناوریوزارت علو 

 ها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاه کشورریزی  برنامه

د و دلیل این امر شبه صورت جدااانه شناسایی 

های  در مصاحبهاختال  میان کدهای شناسایی شده 

هایی  که شباهت با وجود این ،البته. است ،انجا  شده

و کشور ی ریز برنامهمیان کدهای سازمان مدیریت و 

د، بیشتر شمشاهده  تحقیقات و فناوری، وزارت علو 

ی یافت کدهای مشابه در راهبردهای تلامل و شرایط علّ

محوری یافت شده در  که مقوله در حالی ،چنین هم. شد
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و  علو ، تحقیقات و فناوریهای مربوط به وزارت  الگو

، استریزی کشور متفاوت  سازمان مدیریت و برنامه

جزئیات بیشتری  ،ادامهدر . مشابه است الگوپیامد کل 

 .شود ارائه می پژوهشاز نتایج 

 
 ادراکات ذهنی

 توان عنوان کرد که می پژوهشبا استناد به نتایج  

تدوین فرایند کننداان در  درک ذهنی مشارکت

وزارت در سه اروه مختلف  ها دانشگاهبودجه در 

و  سازمان مدیریت، علو ، تحقیقات و فناوری

 و مؤسسات پژوهشی ها دانشگاه کشور و  ریزی برنامه

ایری در واقع تأییدی بر  این نتیجه. متفاوت است

طب   ،زیرا .استویداوسکی  ای بودجههای  نظریه نقش

درک ذهنی افرادی که در حاضر  پژوهشنتایج 

کنند، از بودجه به ها فلالیت می ها و پژوهشگاهدانشگاه

ست ااین در حالی . است« ای مذاکره»ای عنوان پدیده

بودجه را به  ،علو ، تحقیقات و فناوریکه وزات 

در سازمان مدیریت و « محور خروجی»ای عنوان پدیده

مبتنی فرایند »بودجه به عنوان یک  کشورریزی و برنامه

ادراکات ذهنی در ادامه، . شود میدرک « بر اطالعات

ایری از نظریه  با بهره پژوهشاستخراج شده از نتایج 

هر یک از این  بلد ازویداوسکی  ای بودجههای  نقش

 . دایرادراکات مورد بررسی قرار می

 
تدوین بودجه در فرایند محوریت مذاکره در 

 کننداان بودجه از دید خرج ها دانشگاه

 خوش دست ها دانشگاهتدوین بودجه در فرایند 

. ها و ساختارها بوده است تغییرات بسیاری از بُلد رویه

توسله های پنج ساله  برنامه درهای اخیر  طی سال

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

، سلی شده است تا نظا  تدوین بودجه در ایران

ها و مؤسسات پژوهشی به سمت تدوین بودجه  دانشگاه

ها در  از جمله تالش. سوق پیدا کند مبتنی بر عملکرد

لیات برای به تفکیک عم ها براهاین زمینه تهیه 

ها و مؤسسات پژوهشی از طر  سازمان  دانشگاه

سازی تدوین  الگوو  کشور ریزی و برنامه مدیریت

علو ، اساس سرانه دانشجو از طر  وزارت  بودجه بر

حاضر  پژوهشنتایج . بوده است تحقیقات و فناوری

ها خبر  عملها و دستورنامه چه آیین دهد اار نشان می

ها و تدوین بودجه در دانشگاهاز بروز تحول در نظا  

 یالگواز آن چه مؤسسات آموزش عالی دارد اما 

کننداان بودجه مستقر در  درک ذهنی تدوین

است  آنآید حاکی از می ها بر ها و پژوهشگاه دانشگاه

اساس مذاکره  که محوریت این تفکر که بودجه بر

تواند به  شود، غالب بوده و میتدوین و توزیع می

نشدن  از دالیل مهم در زمینه اجرایی کیعنوان ی

های توسله و های نوین تدوین بودجه طب  برنامه رویه

پیامد این درک ذهنی که غالباً در . ها باشدنامه آیین

مؤسسات وجود دارد، اقدا  همراه با سوایری در قبال 

در پژوهشی  در این زمینه پِفِر .استتدوین بودجه 

کننده برای  مذاکره طور قدرت هچکه کند  بررسی می

وایری در تدوین بودجه نهایی بر سطوح بودجه، س

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

قدرت و  به ویژهای  های مختلف مذاکرات بودجهاونه

کشف ارتباط طالعات بر سطح بودجه و توزیع ا

، ارزش شرکت پیامدهای اقتصادی آن بر عملکرد
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شرکت در و بهای مذاکره  در شرکت ریزی برنامه

در که  پژوهش پِفِر نشان دادنتایج  .پرداخته است

مراتبی از باال به  جواملی که قدرت به صورت سلسله

وجود دارد،  نامتقارنی اطالعاتفرماست و پایین حکم

این در  .ای در سطح باالیی قرار دارد عملکرد بودجه

زیادی برای  هزینهاین جوامع که   است حالی

 .شوندای بودن بودجه متحمل می مذاکره

 مربوطی شرایط علّمختلف  اجرایی های دستگاهدر 

هایی  ارچه شباهت. به درک ذهنی افراد متفاوت است

 اجرایی های دستگاهدر  ینیز در این شرایط علّ

 ای بودجههای  به تلبیر نظریه نقش« کننده خرج»

حاکی حاضر  پژوهشنتایج . شود ویداوسکی دیده می

افزایشی،  هایی همچون بودجه است که مقوله آناز 

اعتماد نبود باالدستی، حس  اجرایی های دستگاهضلف 

های موجود  و رویه اجرایی های دستگاهنسبت به سایر 

د که کنتواند این درک ذهنی را در افراد ایجاد  می

رآیندی تدوین بودجه بیش از هر چیز دیگری ففرایند 

 ای بودجههای  با استناد به نظریه نقش. است ایمذاکره

که با توجه به نتایج  ،کننداان بودجه ویداوسکی خرج

ها و ئوالن بودجه مستقر در دانشگاهمس حاضر پژوهش

همواره بودجه بیشتری  ،ها هستندپژوهشگاه

در این  کامالً حاضر پژوهشنتایج . خواهند می

راستاست که مذاکره به عنوان ابزاری در جهت 

. شودکار ارفته میبیشترکردن سهم از بودجه عمومی ب

پیشین  های پژوهشدر رابطه با مذاکره در بودجه، در 

مشارکت مدیران و اهمیتی که وقتی که است شده  بیان

در زمان مذاکرات  ایرند در نظر میآنان برای بودجه 

بلدی تر مورد نقدهای  شد، بودجه کمای زیاد با بودجه

 (.41)ایرد قرار می

 

در تدوین بودجه فرایند محوریت خروجی در 
 از دید نگهبانان بودجه ها دانشگاه

 های یکی از موضوع« بودجه محور بودن خروجی»

تحق  . ین بودجه استتدو موردبسیار با اهمیت در 

 تدوین بودجه یکی ازمحور در  رویکرد خروجی

به  ریزی مبتنی بر عملکرد و مزایای بودجه ها هد 

توان افت با استقرار  می ،در واقع. رودشمار می

های نظارتی به  ، دستگاهعملکرد بر مبتنی ریزی بودجه

  هزینه و کنترل جای ورود به فرآیندها و بررسی اقال

 هایایری پیامدها و خروجی اندازهمراحل هزینه، به 

 به این. کنند توجه میهای اجرایی اقدامات دستگاه

های نظا  جا که یکی از اا  از آن ،ترتیب

برآورد هزینه ریزی مبتنی بر عملکرد   بودجه

های  ها و شیوه ها بر اساس فنهای برنامه خروجی

های مالی و  شاخ توان از  می، استیابی  ملمول هزینه

 طب . تفاده کردارزیابی عملکرد نیز اس برایغیرمالی 

ماده مفاد قانون برنامه چهار  و  122و  131اد وم مفاد

توسله اقتصادی، اجتماعی و قانون برنامه پنجم  411

به منظور استقرار نظا   فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

، دولت موظف است عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه

روش را در این های الز  را برای تهیه بودجه به  زمینه

 در ،چنین هم. های اجرایی فراهم آورد کلیه دستگاه

توسله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  چهار  برنامه

 اجرای راستای در ،ها دانشگاه ،جمهوری اسالمی ایران

 شده تما  بهای به یابی دست منظور به، 21 ماده مفاد

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

بودجه با استفاده از  تدوین به ملز  عمومی بودجه

  .هستند عملکرد بر مبتنی ریزی بودجهروش 

توسله اقتصادی، برنامه چهار   131در ماده 

آمده  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

های اجرایی باید فلالیت و خدمات  است که دستگاه

ده و قیمت تما  شده آن را کرخود را شناسایی 

 الیحه بودجه بر ،سپس. ندک متناسب با کیفیت تلیین

ها و خدمات تنظیم شده و  اساس حجم فلالیت

. اساس عملکرد و نتایج تخصی  یابد اعتبارات بر

حکایت از انونی تمامی مراحل ذکر شده در این ماده ق

دارد  یندهانداز آ محور شدن بودجه طب  چشم خروجی

درک  یالگوی در محور مقوله به عنوانآن چه و 

تدوین بودجه در دفتر بودجه و فرایند ذهنی از 

شناسایی  علو ، تحقیقات و فناوریتشکیالت وزارت 

این شده است حکایت از این مهم در ساختار 

دارد که هنوز در تفکر مسئوالن بودجه  خانه وزارت

ها و مؤسسات پژوهشی جای خود را باز نکرده دانشگاه

در راستای تدوین بودجه آن چه رسد  به نظر می. است

مبتنی بر   ریزی بر مبنای خروجی یا تدوین بودجه

کردن  فراهممورد نیاز است نه فقط  عملکرد

 و نیروی انسانی متخص های اطالعاتی  زیرساخت

به عنوان  ها کارکنان دستگاهسازی ذهنی  بلکه آماده

در راستای  ها دانشگاهدجه در تدوین بوفرایند أ مبد

.مبتنی بر عملکرد است ریزی  بودجهپذیرش 

ویداوسکی،  ای بودجههای  با استناد به نظریه نقش

نگهبانان نقش  که اجرایی های دستگاهرود انتظار می

این موضوع را مطرح کنند که به دلیل دارند  بودجه

های  چه دستگاه ع امکان تحصیل هر آنبکمبود منا

با توجه به . خواهند وجود ندارد کننده بودجه می خرج

درک ذهنی در وزارت علو ، حاضر  پژوهشنتایج 

به درک  از بودجه ماهیتی شبیهتحقیقات و فناوری 

ای که  دارد، به اونه نگهبانان بودجهذهنی 

رویه  محور کردن بودجه مانع از تخصی  بی جیخرو

 .شود می اجرایی های دستگاهمنابع به 

 
 در تدوین بودجهفرایند محوریت اطالعات در 

 از دید نگهبانان بودجهها  دانشگاه

بودن  فراهممستلز   برقراری هر نظا  تدوین بودجه 

در تفکر غالب . است الز های اطالعاتی  زیرساخت

این  کشور ریزی و برنامه سازمان مدیریتکارشناسان 

خورد که فارغ از هر نظا  تدوین  نکته به چشم می

موضوع این . دریافت اطالعات اولویت دارد ،بودجه

دهد که از نظر کارشناسان سازمان مدیریت و  نشان می

فرایند ، تدوین بودجه به مثابه یک کشور ریزیبرنامه

تر اطالعات بیشتر و دقی ایری بوده و نیازمند تصمیم

 بیاندر پژوهشی طور که کوالسکی نیز  همان. است

یابی به  بودجه به عنوان ابزاری برای دستکرده است 

های سطوح میانی و پایینی سازمان از کنترل بر فلالیت

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

 اطالعاتنامتقارنی حاکی از احساس تواند  موضوع می

ریزی  و برنامه از جانب کارشناسان سازمان مدیریت

تواند این مفهو  را در  می ،به عبارت دیگر. باشد کشور

ها در زمینه  دستگاه کارکنانداشته باشد که  بر

های خود اطالعاتی دارند که کارشناسان  فلالیت

به عنوان مسئول  کشور ریزی و برنامه سازمان مدیریت
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از داشتن آن اطالعات محرو   ها دستگاهتدوین بودجه 

ی تقارننام شد، بیانها  طور که در مصاحبه همان. هستند

در چنین مواردی تنها به کسب مزیت  اطالعات

بلکه در بسیاری از مواقع  شودمؤسسات منتهی نمی

 آنعلت . ها شود تواند منجر به متضرر شدن آنمی

طالعات بیشتر از جانب سازمان است که کسب ا

تقویت موجب تواند  می کشور ریزی و برنامه مدیریت

. شود اجرایی های دستگاه بینهمکاری 

تواند طب   وع محوریت اطالعات میموض

عقالنیت محدود، ناشی از  چارچوب ذهنی

ان ار کنش به وسیلههای پردازش اطالعات محدودیت

طب  این نظریه کارشناسان بودجه در . ای باشد بودجه

 ناتوانیاساس  بر کشور یریز برنامهسازمان مدیریت و 

عات بیشتر در پردازش کامل اطالعات نیاز به اطال

به طور . عقالیی دارند های برای رسیدن به تصمیم

ای ای مبتنی بر اطالعات اونهفرآیندهای بودجه ،کلی

اساس نظریه نمایندای  ای برجههای بودراهبرداز 

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

نظر نظریه انتخاب عمومی، یک روش مد. کاربرد دارد

های تخصی  منابع و خروجی های برای درک تصمیم

سازی  بیشینهدر جهت  این نظریه. ای است بودجه

ای از  بودجه های تصمیمبرای  چارچوبی مطلوبیت

ارائه کرده آوری اطالعات  جمعطری  تلامالت و 

 .(31)است 

تردیدی نیست که نقش سازمان مدیریت و 

حاضر، در  پژوهشبا استناد به نتایج  کشوری ریز برنامه

نگهبانان بودجه قابل تحلیل  یاقالب محافظان خزانه 

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

بر اطالعات و مستندات در راستای تخصی  منابع 

حدود نیز به عنوان عقالنیت م ،چنین هم. محدود است

های  مورد اشاره در نظریه نقش های یکی از موضوع

که نگهبانان  ،ویداوسکی مشاهده شده است ای بودجه

با استفاده از اطالعات در صدد حل آن بر  بودجه

های  مقوله)ارتباط میان ادراکات ذهنی . آیند یم

نگهبانان بودجه در  و کننداان خرج در سطح( محوری

 . نشان داده شده است 1شکل شماره 

 
راهبردها و پیامدهای ادراکات ذهنی در سطح 

 کننداان و نگهبانان بودجه خرج

ها  دانشگاه به استاندارد شدن کهراهبردهای تلامل 

 به عنوان پیامد درک ذهنی غالب در شود و منتهی می

و وزارت علو ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت
 

 

 

 

 یمحور یها مقوله ارتباط : 1 شکل

محوریت مذاکره در فرآیند 
 تدوین بودجه

محوریت خروجی و اطالعات در 
 فرآیند تدوین بودجه
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ده است از راهبردهای ششناسایی  ریزی کشور برنامه

کامالً  پژوهشیها و مؤسسات  تلامل در سطح دانشگاه

، رسد وزارت علو  به نظر می ،چنین هم. است مجزا

نیز به عنوان بازوی اجرایی دولت  تحقیقات و فناوری

کننده بودجه، که به به جای نقش خرجعمل کرده و 

دریافت منابع مالی بیشتر دلیل منافع شخصی در پی 

بودجه نقش خود را به عنوان محافظ یا نگهبان  است، 

 .ایفا کند

ها ملنای حرکت به سمت استاندارد شدن دانشگاه

اار همین تفکر به عنوان تفکر . ای دارد بسیار استرده

ها و مؤسسات آموزش عالی حاکم دانشگاهغالب در 

توان این امید را داشت تا حرکت به سمت  شود، می

 این در. های نوین تدوین بودجه به نتیجه برسد رویه

ها  غالب موجود در دانشگاهاست که پیامد تفکر  حالی

و مؤسسات پژوهشی، پیامدی جز سوایری و آب 

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

ای از روال اصلی و منطقی آن که استثنائات بودجه

کارایی در تدوین ناتوان انتظاری جز  بیشتر باشد، نمی

 .ه بودجه داشتو آب بستن ب بودجه 

نشان داده شده  4شکل شماره در که طور  همان

 حرکتو  بودجه تدوین در سوایری)است، دو پیامد 

در خال  جهت هم قرار ( شدن استاندارد سمت به

تواند یکی از دالیلی باشد که  این موضوع می. ددار

ها به  هد  حرکت به سمت استاندارد شدن دانشگاه

چرا که برای رسیدن به این هد  تما  . نتیجه نرسد

ن درایر باید هم هد  شوند و این چیزی ارا کنش

 .است که فلالً وجود ندارد

 

 گیری نتیجه

 

ویداوسکی  که پیش از این نیز عنوان شدطور  نهما

 راها تدوین بودجه، نقشفرایند سازی  در مفهو ( 3)

نگرد ای می ها به اونه وی به نقش. دهد قرار می مدنظر

کننداان  نوعی تقسیم کار در میان مشارکتکه اویی 

از نظر نقشی، . فرایند تدوین بودجه انجا  شده است

نگهبانان بودجه به صورت مکمل و کننداان  خرج

به طور کامل  ها باید کنند و نقش آن عمل مییکدیگر 

ان ار کنش در تلامل میاندر واقع، . درک شود

ارند قصد دها  طرفدار اجرای برنامه مختلف افراد

های خود افزایش دهند و  اجرای برنامه ها را برای هزینه

افرادی که به عنوان نگهبانان خزانه هستند قصد دارند 

به این . جایی که امکان دارد کاهش دهند ها را تا هزینه

 .(1)ها حالت محاسباتی دارد  ترتیب، نقش

چه از آنبا توجه به نتایج پژوهش حاضر 
 

کنندگان در فرایند  ذهنی درک ذهنی مشارکت پیامدهای الگوی چارچوب: 2 شکل

 (کنندگان بودجه در مقابل نگهبانان بودجه خرج)تدوین بودجه 

حرکت به سمت 
 استاندارد شدن

سوگیری در تدوین 
 بودجه
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آن آید حاکی از می های محوری بر بندی مقوله جمع

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

از اهمیت بسیاری در تدوین بودجه ( «خروجی»

درک  موضوع مهمسه  این. استبرخوردار  ها دانشگاه

بررسی . دده شکل میکننداان بودجه را  ذهنی تدوین

جا که  از آندهد  مینشان  کدهای استخراجی تر  دقی 

، در ستارائه اطالعات ا مذاکره نیز ابزاری برای

های اجرایی برای  دستگاهتواند به  بسیاری از مواقع می

های مسئول تدوین بودجه  سازمان بهاطالعات  ارائه

های محوری  با این وجود شناسایی مقوله. دکنکمک 

در کدهای در سه اروه یاد شده به دلیل تفاوت 

های  تواند تأییدی بر نظریه نقش استخراج شده می

ناشی  آن جایید از این تأ. ویداوسکی باشد ای بودجه

 تدوین بودجه برفرایند ان در ار کنش شود که می

ای خود درک ذهنی متفاوتی های بودجهاساس نقش

تدوین بودجه داشته و این درک متفاوت، فرایند از 

در فرایند تدوین بودجه نیز علل و پیامدهای متفاوتی 

 .خواهد داشت

نشان داده شده نیز  3 شمارهر که در شکل طو همان

ایری کرد  توان نتیجه نتایج پژوهش حاضر می ازاست 

کننداان در آن که با توجه به سازمانی که مشارکت

ها در مورد فرایند  کنند درک ذهنی آن فلالیت می

به زبان نظریه . است متفاوتنیز تدوین بودجه 

اونه بیان  توان اینای ویداوسکی، می های بودجه نقش

نگهبانان »کرد که درک ذهنی افرادی که نقش 

محور  محور و خروجی را دارند،  اطالعات« بودجه

که در « کننداان خرج»بودن بودجه است و در مقابل 

ها و مؤسسات پژوهشی هستند، بودجه را واقع، دانشگاه

چنین،  هم. کنند ای درک میبه صورت مذاکره

انداردکردن فلالیت پیامدهای ادراکات ذهنی، است

که در حالی . دانشگاه از سوی نگهبانان بودجه است

سوایری در بودجه  کننداان بودجه موجب خرج

 این تقابل میان الگوی ذهنی دو اروه. ندشو می

کننداان در فرایند تدوین بودجه در  مشارکت

 ، در کنار سایر عوامل منجر به تأخیر درها دانشگاه

 ها و وین بودجه در دانشگاهکردن تد فرایند عملیاتی

رود  شود و انتظار می مؤسسات پژوهشی می

ها منجر به تسریع فرآیند  کردن این دیدااه نزدیک

 
خرج کنندگان بودجه  

دانشگاه ها و مؤسسات  )
(پژوهشی  

وزارت علوم،  )نگهبانان بودجه 
تحقیقات و فناوری و سازمان  
 (مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی محور 
 بودن بودجه

اطالعات محور  
 بودن بودجه

مذاکره محور  
 بودن بودجه

 و بودجه نیتدو ندیفرا در کنندگان مشارکت یذهن درک ارتباط : 3 شکل

 یداوسکیو یابودجه یها نقش هینظر
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 بیناز  . دشودر کشور  نظا  تدوین بودجه اصالح 

و ( 31)کاسیوا  ،در این حوزهانجا  شده  های پژوهش

الگوسازی اقدا  به هایی  در پژوهش (34)اودارد 

تالش برای ( 31)کاسیوا  پژوهشدر . اند کرده

ی شناسایی محور مقوله به عنوانر بودجه ارایی د هم

مشروعیت و  یابی به پیامدهای آن دست شده که

 یمحور مقوله (34)اودارد در پژوهش . استکارایی 

که در  شدهاویی در بودجه شناسایی  پاسخبه عنوان 

ی این شرایط علّ. است شناسایی نشدهحاضر  پژوهش

درک ذهنی شامل مواردی چون ساختارها و روابط 

و  بینی و دولت است تغییر، جهانموجود، بحران 

های حسابداری، تمایل  های پیامدهای آن درک رویه

 .کاری است به تغییر و دست

تواند با ایجاد حاضر می پژوهشنتایج حاصل از 

تر نسبت به نقش افراد و ادراکات ذهنی شناخت عمی 

اذاری و  روند قانونبه آنان در فرایند تدوین بودجه، 

ریزی نظا  بودجه اجرای قوانین در راستای تغییرات در

افراد و ادراکات  به لنا کهم به این. کمک کندکشور 

صوب مقوانین  کردناجرایی  ی در نحوه ها ذهنی آن

پیشنهاد . دشووری تلدیل شده و اتکا به نظا  دست توجه

، در راستای شناخت های آینده پژوهشدر  شود می

بیشتر از نقش افراد در سایر فرایندهای مالی و 

ای از قبیل تصویب بودجه، اجرای بودجه،  بودجه

چنین حسابرسی و حسابداری،  نظارت بر بودجه و هم

 های دستگاهآفرینی افراد و  ادراکات ذهنی و نقش

. یندهای مذکور مورد بررسی قرار ایرددر فرا اجرایی

حاضر، محدودیت این  پژوهشبا توجه به رویکرد 

یکی از  تفسیرهای بیان شدهاین است که  پژوهش

تفسیرهای ممکن و پذیرفتنی در این رابطه بوده و 

از پدیده مورد دارد تفسیرهای مختلف دیگر هم امکان 

افتنی است به دلیل  .داشته باشدبررسی وجود 

ها پذیری نتایج و یافتهامکان تلمیمکرد کیفی مقاله روی

 . وجود نداردها به دیگر شرایط و موقلیت

 

 یادداشت

 

ریزی کشور  افتنی است سازمان مدیریت و برنامه .1

 های سازمان مجزا به نا  به دو 1311در مردادماه 

سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی 

 .تفکیک شده است
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