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چكیده
نظر به اهمیت تدوین بودجه بخش عمومی در ایران در تحقیق حاضر قصد داریم به تبیین مدل ذهنی درک
بودجهریزی توسط مسئوالن بودجه مستقر در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در ایران بپردازیم .این تحقیق با
بکارگیری روش نظریه داده بنیان ،و با استفاده از مصاحبههای ساختارنیافته و عمیق با مسئوالن بودجه دانشگاهها و
موسسات پژوهشی و کدگذاری های باز ،محوری و گزینشی انجام شده است .جهت کدگذاری دادهها در تحقیق
حاضر از نرمافزار  MAXQDAنسخه  01استفاده شده است و سپس کدهای استخراج شده از متون در نرم افزار
اکسل نسخه  3102مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی از این است که پدیده محوری در درک ذهنی از بودجه در میان مسئوالن بخش بودجه
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی" ،مذاکره ای بودن بودجه" است که تحت شرایط علی و راهبردهای آن قابل تبیین
است و پیامد این درک ذهنی "سوگیری" در تدوین بودجه از جانب تدوین کنندگان بودجه می باشد.
واژههای كلیدی :بودجه دانشگاه ها ،درک ذهنی ،نظریه داده بنیان ،مذاکره ،سوگیری در بودجه.

 -0دکتری حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Fajalali@ut.ac.ir

 -3دانشیار گروه حسابداری -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2استاد گروه مدیریت اسالمی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
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 -1مقدمه
نظام مالی دانشگاهها از جمله بخشهای بااهمیت و
تاثیرگذار بوده و کارایی و اثربخشی آن نقش تعیین
کنندهای در تحقق اهداف این نهاد دارد .با تصویب
قانون ساختار وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و برنامه
چهارم توسعه ،لزوم تغییرات اساسی در نظام مدیریت
دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش
این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است .در
برنامه چهارم ،دانشگاهها در راستای اجرای ماده 44
ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به
بهای تمام شده فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و
تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم
بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند .به این
ترتیب ،با در نظر گرفتن موارد فوق و همچنین بند 33
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر
تبدیل نظام بودجهریزی کشور به بودجهریزی عملیاتی،
تغییر در نظام بودجهریزی دانشگاهها و بازنگری و تحول
اساسی در سیستم بودجهبندی موجود ،بیش از پیش
ضروری مینماید (ساکتی و سعیدی.)0211 ،
تحقیقات متعددی در حوزه موانع استقرار بودجهریزی
عملیاتی انجام شده است ،اما با وجود این هیچیک
نتوانسته اند گره از مسئله پیادهسازی بودجهریزی
عملیاتی بگشایند (به عنوان مثال مشایخی و همکاران
 ،0242ضیایی و همکاران  ،0211خدارحمی ،0240
باباجانی و رسولی  .)0241بدین ترتیب در تحقیق
حاضر قصد داریم این مساله را از رویکردی جدید مورد
بررسی قرار دهیم.
بررسی مطالعات پیشین در حوزه بودجه ،نشان
میدهد که موضوع بودجهریزی را از سه منظر میتوان
مورد بررسی قرار داد .دیدگاه اول بودجه را به مثابه
یک تکنیک در نظر میگیرد .در این رویکرد بودجه به
صورت واقعیتی خارج از ذهن افراد در نظر گرفته می-
شود که بدین ترتیب افراد و نحوه ادراک آنها بر آن
تأثیری ندارد .این رویکرد در اصطالح رویکرد دستوری
عنوان گرفته است (گرانهاگ و ایمز .)0440 0از نگاه
تفسیری اما ،بودجه واقعیتی است که از تعامالت
کنشگران و معانی ذهنی و درک کنشگران آن ساخته
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و برساخته میشود .این دیدگاه از سوی محققان
بسیاری در مطالعات در زمینه نظام بودجهریزی بهکار
گرفته شدهاست (کوالسکی و همکاران،3102 3
کاسیوا ،3100 2ال-سوقایر ،3113 4رویالرد،0445 5
برادشا .)0414 6این حوزه ،که از آن تحت عنوان حوزه
توصیفی-رفتاری نیز در مطالعات بودجه یاد شده
است ،در پی بررسی نقش افراد و درک ذهنی آنها از
فرایند بودجهریزی ،در نظام بودجهریزی و اصالحات
مربوط به آن است .اینگونه مطالعات در جهت تبیین
رفتار افراد درگیر در فرایند تهیه بودجه ،معنای
زیربنایی ذهنی و درک آنها از پرکتیس بودجه را مورد
بررسی قرار میدهند (کاسیوا .)3100 ،از سوی دیگر
رویکرد سوم که رویکرد انتقادی خوانده میشود ،بودجه
را به مثابه قدرت دانسته و آن را به عنوان ابزاری در
دست قدرتمندان ارائه مینماید (ویداوسکی،0416 1
کوالسکی  .)0412،0416بررسی مطالعات داخلی
حاکی ازین است که برخالف توجهی که به رویکرد
تفسیری به بودجهریزی در بافتهایی غیر از ایران شده
است ،مطالعات داخلی بر تحقیقات کمّی ،و بیشتر در
زمینه موانع استقرار بودجهریزی عملیاتی متمرکز
بودهاند.
بدین ترتیب با توجه به نیاز به تغییر در نظام
بودجه ریزی کشور و با علم به اینکه در زمینه درک و
نگرش تهیهکنندگان بودجه در ایران مطالعهای صورت
نپذیرفته است ،درمطالعه حاضر قصد داریم ،پدیده
بودجه ریزی در ایران را با رویکرد تفسیری و از منظر
اجتماعی و با توجه به درک تهیهکنندگان آن مورد
بررسی قرار دهیم ،تا با ورود این نگرش جدید در
حوزه مطالعات بودجه ،گره از مشکالت در زمینه
اصالحات نظام بودجهریزی بازگردد.
تحقیق با بکارگیری روش نظریه داده بنیان ،با
استفاده از مصاحبههای ساختار نیافته و عمیق و
کدگذاریهای باز ،محوری و گزینشی انجام شده است.
جهت کد گذاری داده ها در تحقیق حاضر از نرم افزار
 MAXQDAنسخه  01استفاده شده است و سپس
کدهای استخراج شده از متون در نرم افزار اکسل
نسخه  3102مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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نتایج حاکی از این است که پدیده محوری در درک
ذهنی از بودجه مذاکره ای بودن ان است که تحت
شرایط علی و پیامدهای آن قابل تبیین است .در
ادامه ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا
تعاریف گوناگون بودجه و موضوعات اجتماعی و ذهنی
مرتبط با آن عنوان میشود ،سپس مروری بر مبانی
نظری و پیشینه تحقیق صورت میپذیرد .پس از
توضیحات مربوط به روش شناسی تحقیق ،نتایج
مربوط به تحقیق و مدل استخراج شده از آن ارائه می-
گردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 تعاریف بودجه
آنگونه که از تحقیقات در حوزه بودجه برآمده
است ،موضوع تدوین بودجه از جمله موضوعاتی بوده
است که توجه محققان را از جنبه های مختلف به
سوی خود جلب کرده است .بدین ترتیب تعاریفی که
برای بودجه میتوان در تحقیقات یافت ،به خوبی این
چنددستگی را نشان میدهد .به عنوان مثال بودجه به
عنوان ابزاری در جهت تسهیل و ممکن ساختن فرایند
تحصیل ،تخصیص و مصرف منابع در راستای هدف
سازمان در نظر گرفته شده است که این رویکرد
کنترل کامل ،هدفمند و عقالیی بر واحدهای زیردست
را میطلبد (ایجیری  ،0461آنتونی  ،0465برن و
واترهاوس ( )0415به نقل از کوالسکی .)0416
از نظر ویداوسکی ( )0464اما بودجه تالشی جهت
تخصیص منابع مالی از طریق فرایندهای سیاسی است
که در خدمت اهداف انسانی مختلف است .همچنین
بودجه همواره به عنوان ابزاری برای دستیابی به
کنترل بر فعالیتهای سطوح میانی و پایینی سازمان از
طریق جریان باال به پایین اطالعات بوده است
(کوالسکی و دیرمیش .)0412،در چنین وضعیتی
بودجه به عنوان ابزار مذاکره در نظر گرفته می شود
که مدیران سطوح میانی از حقوق کارکنان سطح
پایین در مقابل مدیران ارشد دفاع می کنند .چنین
تصویری از بودجه در حقیقت جریان پایین به باالی
اطالعات است و با تصویری که سازمان ها قصد دارند

در محیط داشته باشند ،همخوانی بیشتری دارد .از
سویی دیگر تعریف مرسوم و واقعگرایانه بودجه ،که در
ادامه ذکر خواهد شد و به تئوری های دستوری در
حوزه بودجه تعلق دارد ،بودجه را سند یا مجموعهای از
اسناد میداند که شامل شرح تفصیلی از درآمدها و
مخارج مورد انتظار یک نهاد بوده که در واقع با
فعالیتهای برنامهریزی شده برای دستیابی به اهداف
خاص در دوره زمانی خاص پیوند خورده است
(گانکالوز.)3104 ،
همچنین از بعد انتخاب بودجه بندی به معنی
انتخاب بین گزینه های ممکن براساس قواعد و اصول
معین است .انتخاب مقوله ای سیاسی است و تبعیت از
اصول و قواعد مقولهای فنی .در مقوله سیاسی (چه
کاری انجام شود) زمینههای نظری انتخاب یا
سیاستگذاریهای بودجهای تحت تاثیر ساختار قدرت
و سازمان سیاسی تعامل قوا با یکدیگر و با گروه های
اجتماعی شکل می گیرد .اما در مقوله فنی (چگونه
انجام شود) قواعد سخت افزاری و کارکردهای فرایند
بودجه بندی در مراحل تهیه و تصویب ،اجرا و نظارت
ظهور و بروز دارد (پناهی.)0216 ،
در میان تعاریف ارائه شده ،کِلی و ریونبارک
( )3112دو فرض در زمینه بودجه بیان می کند که
عبارتند از اینکه اوالً بودجه یک سیستم باز است که
برای ارائه عقیده عمومی قادر به تغییر است و دوم
اینکه بودجه ابتدای به ساکن ابزار کنترل است که
مداخالت دولتی در زمینههای دولتی و خصوصی را
محدود و تسهیل میکند .همانگونه که تاکنون اشاره
گردید ،بودجه پدیدهای چند وجهی ست و بدین
ترتیب از جنبههای مختلف قابل تعریف است.
 بودجه از منظر اجتماعی
آنگونه که در برخی از تحقیقات اخیر برمیآید،
بودجه به عنوان پدیده ای اجتماعی میتواند در نظر
گرفته شود .پدیده اجتماعی به پدیدهای اطالق می-
گردد که از تعامل میان کنشگران ایجاد میشود و از
این تعامل تولید و بازتولید می شود .به عبارت دیگر و
از زبان مارکی ( ،)0436پدیده اجتماعی شامل تمامی
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رفتارهایی است که تاثیر میگذارد و تاثیر میپذیرد .در
حسابداری یک منظر جدید ظهور کرده است که
بودجهریزی را در خلق یک واقعیت اجتماعی دخیل
میداند .از این منظر گفتگوهای بودجه ای شیوهای
است که انتظارات اجتماعی بیان میشوند و سازمانها را
تغییر میدهند .عمل سازمان هم باید به گونهای باشد
که این انتظارات اجتماعی را بازتولید کند و به بقای
سازمان کمک کند (کوالسکی و دیرمیش .)0411 ،در
همین راستاست که نئوبی ( )0441عنوان میکند که
چون بودجه یک پدیده اجتماعی است و متغیرهای
اجتماعی زیادی در آن دخیل هستند ،بایستی شناخت
بیشتری از آن کسب کرد و سپس اقدام به تئوری
سازی نمود.
آهرنز و چاپمن ( )3116در مطالعه خود بیان می-
کنند که بودجهریزی اهداف متنوعی را فراتر از نقش
ابزاری خود در تایید تصمیمگیری عقالنی دارد و
میتواند به عنوان یک پدیده اجتماعی که به سازمان
مشروعیت میدهد و ارزشهای اجتماعی را بیان می-
کند ،دیده شود.
همچنین کوالسکی و همکاران ( )3102در
مطالعه خود این جنبه از بودجهریزی را توسعه داده و
در زمینه توسعه بخشی از ادبیات حسابداری و بودجه-
ریزی کمک نموده است که بودجه را به عنوان مفهوم
ساخت اجتماعی و یک پدیده چند وجهی در نظر
گرفته است .این تحقیق بنابراین در حوزهای از
تحقیقات حسابداری قرار میگیرد که بررسی میکند
که چطور رژیمهای جدید بودجهریزی در پاسخ به
اصالحات دولتی مبتنی بر بازار ،رفتارها را توسط
سیاستها و کاربرد قدرت تغییر میدهند.
در این نگاه به بودجهریزی در واقع به پیروی از
موضوعی که درزمینه تئوریهای بودجه دنبال شد،
افراد و کنشگران به عنوان عوامل موثر بر بودجه نادیده
گرفته نشده و برخالف سایر رویکردها در محوریت
اصلی قرار میگیرند .اصوالً در مقولهای مانند بودجه
که در در رابطه با افراد موضوعیت پیدا میکند،
نمیتوان معادله را بدون حضور کنشگران ترتیب داد.
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 درک معانی ذهنی
وبر می گوید هر کنشی معنایی دارد و هر معنایی
برآمده از یک نظام ارزشی ونهایتاً فرهنگی است .پس
برای درک معنای یک کنش باید به چارچوب های
فرهنگی آن جامعه پرداخته شود (وبر .)0444 ،به نظر
وبر برای فهم مطلب باید اول به سراغ معنای ذهنی
کنشگر رفت که آن را تفهم (فرشتهن )Vershtehen
میگویند در مقابل تبیین ( )Expalinعلتیابی علل
خارجی بوده و از علوم طبیعی آمده است و توسط
اثباتگرایان به کار برده میشود .وبر معتقد است که
با ترکیب این دو روش تبیین تفهیمی یا تبیین
تفسیری پدید میآید .در این روش ابتدا معانی ذهنی
را استخراج کرده و در مرحله دوم تبیین صورت می-
گیرد .بدین ترتیب در این روش آنچه باید بدست آید
این است که یک کنش برای کنشگر چه معنایی دارد.
پیشینه تحقیق
كاربرد نظریه داده بنیان در مطالعات بودجه ای
از میان مطالعاتی که اقدام به مدلسازی فرایندهای
بودجهریزی نمودهاند ،تعداد معدودی از رویکرد
تفسیری و روش نظریه داده بنیان به این منظور بهره
بردهاند .مطالعات ذکر شده به روش تئوری زمینهای
که با رویکرد تفسیری صورت پذیرفتهاند ،بنا به گفته
محققان با هدف حرکت از رویکرد سنتی و به دنبال
راه جدیدی در بیان تئوری بودجه (رویالرد )0445
صورت پذیرفته است و مسئله اساسی در تحقیقات
اینچنینی عدم کفایت تحقیقات مبتنی بر رویکرد
تفسیری در مطالعات حسابداری و بودجه ذکر شده-
است .برای نمونه در تحقیق رویالرد ( )0445عنوان
شده است که رویکرد تفسیری و روششناسی نظریه
داده بنیان ازاینرو به کار گرفته شده است تا گزاره-
هایی از جنبههای اجتماعی بودجهریزی در بخش
عمومی را ایجاد نماید .کاسیوا ( )3100به دنبال درک
این مطلب است که چطور سیستم های بودجهریزی
1
که تحت مدیریت عمومی جدید  ،بانک جهانی و IMF
کار میکنند مورد پذیرش قرار گرفته اند و کار می-
کنند .نتایج تحقیق نشان میدهد که سازمانها تغییرات
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حسابداری را برای بدست آوردن مشروعیت ،حقانیت،4
اثربخشی و منافع شخصی پذیرفتهاند و اجرا میکنند.
همچنین السوقایر ( )3113بودجه و فرایند بودجه
ریزی را در دو سازمان خصوصی و عمومی در عربستان
سعودی بررسی کرده است .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که بودجه دربردارنده روابط دو طرفه قدرت
است که در آن زیردستان میتوانند قدرت را در
اثرگذاری بر فعالیتها و تصمیمات باالدستان خود
تجربه کنند .همچنین مطالعه پِفِر ( )0446بررسی
میکند چطور قدرت مذاکره کننده برای بودجه نهایی
بر سطوح بودجه ،اسلک و انگیزه تاثیر دارد .تریمل
( ، )3101ری ( ، )3114رویالرد ( )0445و نای
( )3114نیز از جمله مطالعات در این زمینه بوده اند.
بدین ترتیب با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق
حاضر بررسی فرآیند تدوین بودجه از منظر اجتماعی و
ادراک کنشگران درگیر در این فرآیند در حوزه علوم،
تحقیقات و فناوری در ایران میباشد ،سواالت تحقیق
حاضر به شرح زیر می باشد:
 درک ذهنی تدوین کنندگان بودجه دانشگاه
ها و موسسات پژوهشی ایران از بودجه چگونه
است؟
 چه مؤلفههایی بر درک ذهنی تدوین کنندگان
بودجه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مؤثر
هستند؟
 درک ذهنی تدوین کنندگان بودجه دانشگاه
ها و موسسات پژوهشی چه پیامدهایی در
نظام بودجهای دارد؟
 -3روششناسی پژوهش
روش شناسی تحقیق با انتخاب استراتژی تحقیق،
پارادایم و روش تحقیق همراه است .از میان استراتژی-
های تحقیق استراتژی پژوهش استفهامی برای تحقیق
حاضر مناسب به نظر میرسد .چرا که نقطه شروع در
این استراتژی ،جهان اجتماعی کنشگران اجتماعی
مورد پژوهش است .هدف این استراتژی در راستای
هدف تحقیق حاضر ،کشف برداشت های آنها از
واقعیت ،شیوه های آنها در مفهومسازی و معنا

بخشیدن به جهان اجتماعیشان و معرفت ضمنی
آنهاست .دسترسی عمده محقق به این برداشتها از
طریق معرفتی است که کنشگران اجتماعی از طریق
تولید ،بازتولید و تفسیر پدیدهی تحت پژوهش مورد
استفاده قرار میدهند (بلیکی .)0243 ،در تحقیق
حاضر پارادایم تفسیری انتخاب شده است که کمک
میکند که دریابیم چگونه معانی بودجه ریزی به
صورت اجتماعی ایجاد و تقویت می شوند( .محمدپور
.)0214
رویکرد تحقیق حاضر رویکرد کیفی میباشد .ازنظر
استراوس و کوربین ( ،)0441رویکرد کیفی در
پژوهشی وجود دارد که آن پژوهش یافته هایی تولید
کند که با توسل به عملیات آماری یا سایر روشهای
شمارشی حاصل نیامده باشد .از آنجا که در تحقیق
حاضر قصد داریم با ورود به حوزهای نوین اقدام به
مدلسازی نماییم ،روش مناسب برای انجام این
پژوهش کیفی ،نظریه داده بنیان است .منظور از نظریه
داده بنیان نظریهای است که مستقیماً از دادههایی
استخراج شده است که در جریان پژوهش به صورت
منظم گردآمده و تحلیل شدهاند (استراوس و کوربین
.)0441
تحقیق حاضر با مطالعه دقیق مبانی نظری و
مطالعات مشابه پیشین آغاز شد .مطالعه مبانی نظری
و پیشینه تحقیق نه به منظور استفاده از متغیرها و
مفاهیم آنها بلکه به منظور آشنایی هر چه بیشتر با
حوزه و گستره مفاهیمی است که در تحقیق میتواند
بروز پیدا کند .در مرحله بعدی کار با مصاحبههای
عمیق ادامه یافت و بنابر روش نظریه داده بنیان،
تحلیل همزمان دادهها نیز صورت میپذیرد .از آنجا که
هدف از انجام این تحقیق بررسی معانی و درک تهیه-
کنندگان بودجه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر فرایند
بودجهریزی و تغییرات و اصالحات کالن مرتبط با آن
میباشد ،محیط تحقیق بخش برنامه و بودجه در
دانشگاه ها و پژوهشگاه های بخش عمومی ایران
خواهد بود و افراد مرتبط با مرحله تهیه و تنظیم
بودجه مدنظر خواهند بود .در این خصوص کارشناسان
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و مدیران بودجهریزی در سطوح مختلف در دانشگاه ها
و مؤسسات پژوهشی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند.
روش نمونهگیری تحقیق حاضر به صورت هدفمند
و با استفاده از منطق نمونهگیری نظری بوده و این
نمونهگیری براساس مقولههای پدیدار شده و با این
هدف انجام میگیرد که دامنه ابعاد یا شرایط متغیری
را شناسایی کنیم که ویژگیها در امتداد آنها تغییر
میکنند .این نمونهگیری تا جایی ادامه مییابد که
پژوهش به اشباع نظری برسد (استراوس و کوربین
.)0441
در تحقیق حاضر تعداد  4نفر از متخصصان و
کارشناسان حوزه بودجهریزی در دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی مورد مصاحبههای عمیق قرار
گرفتند .مصاحبههای صورت گرفته ،ساختار نیافته
بوده و شامل سواالت کلی در رابطه با روند تدوین
بودجه در سازمان مورد نظر و موضوعات مرتبط با آن
است .در مصاحبهها سعی گردیده است تا مصاحبه
شوندگان به صورت غیرمستقیم به بیان تجربیات
شخصی و ادراکات ذهنی در زمینه تدوین بودجه سوق
داده شوند .برای ضبط مصاحبهها به جز یک مورد ،از
دستگاه ضبط صدا استفاده شده و سپس گفتوگوها
به طور کامل تایپ شده و در قالب فایلهای متنی
مورد تحلیل قرار گرفتند .جهت کدگذاری و تحلیل
دادهها در تحقیق حاضر از نرمافزار  MAXQDAنسخه
 01استفاده شده است و سپس کدهای استخراج شده
از متون در نرم افزار اکسل نسخه  3102مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.
جدول  -1مشخصات افراد مورد مصاحبه براساس
سمت سازمانی
سمت سازمانی

02

تعداد مصاحبه
شوندگان

مدیر اداره کل برنامه ،بودجه

0

رئیس بخش بودجه

5

کارشناس بخش بودجه

2

روش تحلیل داده ها
روش تحلیل داده ها در تحقیقات کیفی که با
روش نظریه داده بنیان صورت می پذیرد ،با استفاده از
انواع کدگذاریها انجام میشود .انواع کدگذاری های
مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
 كدگذاری باز
فرایندی تحلیلی است که مفهوم ها توسط آن
شناسایی و ویژگی ها و ابعاد آنها در دادهها کشف
میشوند (استراوس و کوربین  .)0441این مرحله به
عنوان مرحلهی خردکردن ،بررسی ،مقایسه ،مفهومی
ساختن و مقوله بندی داده ها تعریف می شود.
کدگذاری باز از بسیاری جهات ،قلب نظریه داده بنیان
بوده و هدف آن تولید مقولههای مختلفی تا حد ممکن
برای بخش یا واحدمعنا در داخل متن است.
به عبارت دیگر می توان گفت در این مرحله داده
ها از هم مجزا می شوند و پس از انکه عبارت های
تقطیع شده براساس واحدهای معنایی دسته بندی
شدند ،مفاهیم یا کدهایی به آنها ضمیمه می شوند.
این مفاهیم یا کدها را می توان از آثار و ادبیات علوم
اجتماعی (کدهای برساخته) یا از اصطالحات مصاحبه
شوندگان (کدهای درونی ،کدهای زنده) تهیه کرد.
جدول -2تعداد كدهای باز استخراج شده از
مصاحبهها
تعداد

تعداد كدهای

مصاحبهها

باز

دانشگاه ها

6

211

موسسات پژوهشی

2

346

مجموع

9

333

نوع سازمان

در تحقیق حاضر عالوه بر کدگذاری زنده در
مرحله کدگذاری باز از کدهای برساخته نیز استفاده
گردیده است .از جمله کدهای برساخته مورد استفاده
نمونه های زیر هستند:
" 011دستگاه زیرمجموعه وزارت علوم بین
سازمان مدیریت و وزارت علوم رد وبدل می شود و هر
کدام ردیف مستقل دارند که براساس عملکرد سال
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گذشته و یک درصدی افزایش نسبت به عملکرد سال
گذشته ]بودجهریزی افزایشی[ بسته میشود".
در نقل قول مورد اشاره مصاحبه شونده به تشریح
شیوه ای از بودجهریزی پرداخته است که در ادبیات
تخصصی ،بودجهریزی به روش افزایشی میباشد .بدین
ترتیب کد برساختی "بودجهریزی افزایشی" در مورد
این متن به کار رفته است .همچنین در مورد سایر
کدگذاریها درمرحله کدگذاری باز سعی شده است تا
از اصطالح یا عبارتی استفاده شود که مفهوم کل
عبارت را به درستی در خود جای دهد.
 كدگذاری محوری
فرایند مرتبط کردن مقولهها به مقولههای فرعی
است .از آنجا که این کدگذاری در محور یک مقوله
صورت میگیرد ،مقولهها را در سطح ویژگیها و ابعاد
به یکدیگر مرتبط میکند (استراوس و کوربین
 .)0441این کار مستلزم تشخیص شرایطی است که
مقولهها و آنچه در پی آنها میآید ،تحت آن شرایط
روی دهد .این مرحله تهیه یک تصویر کلی را امکان-
پذیر میسازد .در تحقیق حاضر این مرحله با جمع
بندی کدهای باز در قالب مقوله های بزرگ تر صورت
پذیرفت که در نهایت پنجاه مقوله کلی حاصل گردید.
که برای مرحله کدگذاری گزینشی مورد استفاده قرار
گرفت.
 كدگذاری گزینشی
این کدگذاری کار یکپارچهسازی و پاالیش نظریه را
برعهده دارد.
در مرحله کدگذاری گزینشی ،مقولهها در حول
یک مفهوم مرکزی که قدرت توضیحدهندگی دارد،
مرتب میشوند .پس از شکلگیری طرح نظری و
اعتبارسنجی آن از طریق عرضه آن به پاسخگویان،
نظریه یا مدل ارائه میشود .در این پژوهش با توجه به
اینکه مدل ذهنی تدوین کنندگان بودجه در حوزه
علوم ،تحقیقات و فناوری موضوع و مسأله اصلی
تحقیق است مقوله محوری با توجه به این موضوع
انتخاب شده است .پدیده محوری مقولهای است که
بیشتر از سایر مقوالت در مصاحبهها بدان اشاره شده

است .لذا در مدلهای استخراج شده ،پدیده محوری
در مرکز مدل قرار دارد و سایر مقولهها به آن مرتبط
شدهاند.
از نظررر اسررترواس و کرروربین ( )0242معیارهررای
ارزیابی روایری و پایرایی خراص مطالعرات نظریره داده
بنیان عبارتند از اینکه روش ها به روشرنی بیران شرده
باشند که خوانندگان بتوانند آنهرا را بسرنجند و آنچره
بیشتر از همه به این موضوع کمک می کند این مطلب
است که تحلیل و جمع آوری داده هرا همزمران انجرام
شده است .با توجه به مطالب عنروان شرده در تحقیرق
حاضر نیز سعی گردیده است موارد فوق الرذکر جهرت
ارتقای کیفیت تحقیق صورت پرذیرد .در ایرن تحقیرق
عالوه بر تشریح کامرل مراحرل صرورت گرفتره جهرت
تحلیررل داده هررا و همچنررین مسررتند سررازی تمررامی
مراحل ،با استفاده از امکران توافرق کدگرذاران در نررم
افزار  MAXQDAو با بهره گیری از متن هرای مشرابه
با کدگذاران مختلف درجره همراهنگی میران کردهای
تخصرریص داده شررده ارزیررابی گردیررد .همچنررین در
تحقیق حاضر ،تحلیل و جمرع آوری همزمران داده هرا
انجام شده است.
 -4یافتههای پژوهش
پس از تجزیه و تحلیل دادهها در مراحل کدگذاری
باز و محوری ،در نهایت در مرحله کدگذاری گزینشی،
دادهها در شش دسته مجزا ارتباط دهی شدند .حاصل
ارتباط مفاهیم و مقوالت در این شش دسته ،الگوی
پارادایمی تحقیق بود که در شکل  0آمده است.
در این الگوی پارادایمی مذاکره محور بودن بودجه
به عنوان مقوله محوری شناسایی گردید .بدین معنا
که بیشترین مفهوم مورد اشاره توسط مصاحبه
شوندگان این موضوع بود که بودجه بیش از هر چیز
قابل مذاکره است و مذاکره مهمترین پدیده در تدوین
بودجه است .این مقوله محوری شرایط علی خاص
خود را دارد که منجر به بروز آن می شود .به عبارت
دیگر مصاحبهشوندگان شرایطی را به عنوان علل بروز
این درک از بودجه اعالم نمودهاند که در ادامه مورد
بحث و بررسی قرار میگیرند.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوپنجم

05

فرزانه جاللی علی آبادی ،بیتا مشايخی ،علی اصغر پورعزت و عزتاله عباسیان
شرایط زمینه ای:
قلمرو
شدت
تکرار

شرایط علی:
بودجه افزایشی
فشاردرون سازمانی
سیاسی بودن بودجه
عدم توجه به برنامه
ایراد در رویه ها
عدم اعتماد

پدیده محوری:
مذاکره ای بودن بودجه

راهبردهای عمل/تعامل:
شناخت
رویه های جدید بودجه ریزی

پیامد:
سویه بودجه ای

ضعف نهادهای باالدستی
منافع شخصی

شرایط میانجی:
تخصص
نوع سازمان
دولت حاکم
ذات سرمایه گذاری اموزش عالی

شكل  -1الگوی پارادایمی درک ذهنی بودجه

در این میان شرایط زمینهای و میانجی در شکل-
گیری راهبردهای عمل و تعامل در مورد پدیده
محوری تاثیر دارند .شرایط زمینهای که حالت عمومی
دارند و شرایط میانجی که خاص موضوع مورد مطالعه
هستند منجر به راهبردهایی از قبیل شناخت ،ارتباط،
سوگیری و ایجاد حس همدلی و همراهی می شود.
شرایط میانجی دریافت شده در این مطالعه شامل
مفاهیمی از قبیل تخصص ،نوع سازمان و دولت حاکم
میباشد .در ادامه این مفاهیم و مقولهها مورد بحث و
بررسی قرار خواهند گرفت.
شرایط علّی
در این بخش به ارائه یافته هایی می پردازیم که به
آن دسته از رویدادها و وقایعی اشاره دارد که بر پدیده
محوری اثر می گذارند یا موجب گسترش آن می
شوند و با عنوان "شرایط علی یا سبب ساز" معرفی
می شوند .آنچه در این بخش مطرح می شود پاسخ به
این سوال است که کدام رویداد یا واقعهای منجر به
ایجاد و خلق پدیده محوری یعنی "درک ذهنی
مذاکره محور بودن بودجه در ایران" میشود.

00

بودجهبندی افزایشی
یکی از مفاهیمی که مکرراً توسط مصاحبه-
شوندگان مورد اشاره قرار گرفته است و به عنوان یکی
از علل درک ذهنی از مذاکره محور بودن بودجه مورد
توجه بوده است ،وجود بودجهبندی افزایشی در نظام
بودجه بندی دانشگاه ها در ایران است .از گفته های
مصاحبهشوندگان چنین بر می آیدکه رویکرد افزایشی
در بودجه ابزاری برای بروز مذاکره در فرایند تدوین
بودجه تلقی می شود .به عنوان مثال مصاحبهشوندگان
ابراز داشتهاند که:
" 011دستگاه زیرمجموعه وزارت علوم بین
سازمان مدیریت و وزارت علوم رد و بدل می شود و هر
کدام ردیف مستقل دارند که براساس عملکرد سال
گذشته و یک درصدی افزایش نسبت به عملکرد سال
گذشته بسته میشود".
" ...با توجه به اینکه در مملکت میگویند از طریق
چانهزنی بودجه میگیرند .در سالهای اخیر 03-01
سال اخیر نمیآیند برآورد کنند که چه برنامهای دارند
و برآورد کنند که چقدر بودجه نیاز دارند معموالً فقط
یک درصدی روی بودجه سال گذشته اضافه
میکنند".
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ضعف نهادهای باالدستی

اطالعات محور بودن بودجه

وزات علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد
متولی در زمینه بودجه در دانشگاه ها و مؤسسات
پژوهشی انتظار میرود که نقش موثری در تدوین
بودجه در این سازمان ها داشته باشد .درک ذهنی
مصاحبهشوندگان اینچنین است که این وزارتخانه
توانایی کافی برای مداخله کامل در تدوین بودجه
مؤسسات زیرمجموعه را نداشته و سازمان ها این خأل
را از طریق مذاکره بودجه با سایر نهادها حل میکنند.
به عنوان مثال برخی از مصاحبهشوندگان اظهار
داشتهاند که:
"وزارت علوم خیلی ضعیف است و اصال توانایی
اینکه به عنوان یک ستاد بتواند کمک کند به
دانشگاهها و سیاست گذاری کند از طریق دولت ندارد.
نه مدیرش و نه مجموعه کارشناسانش .در نتیجه
دانشگاه ها مستقیم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در ارتباط هستند".

یکی از مهمترین دالیل برای اقدام به مذاکره در
زمینه بودجه ،اطالعات محور بودن بودجه است .به این
معنا که افراد برای تصمیم گیری های بودجه ای نیاز
به اطالعاتی دارند که به عقیده کارشناسان در این
حوزه ،از طریق مذاکره منتقل می گردد.
"این بحث مرور ،مذاکره و تکرار مال زمانی است
که به نوعی چون شناخت کلی و دقیقی از وضعیت
موجود دستگاهها نیست دولت میآید و با اینها
مینشیند و یک گزارش اولیه از اینها میگیرد و حاال
از طریق دستگاههای نظارتی و از همان تفریغ
بودجهاش که منعکس میشود با خود دستگاه ها
میآید ورود پیدا میکند".

فشارهای درون سازمانی و برون سازمانی
یکی از موضوعات مورد توجه در مصاحبههای
صورت گرفته فشارهای داخلی سازمانهاست که به
پدیده محوری "مذاکرهای بودن بودجه" منتهی می-
شود .منظور از فشارهای درون سازمانی ،نیاز واحدهای
مختلف سازمانی برای دریافت بودجه بیشتر میباشد.
"چون خود عدد خیلی بزرگ نیست .معاونت
فرهنگی مثال فشار اوردند در هیات رئیسه که بودجه را
در نظر گرفتند .ما اعتبار رو براساس سرانه دانشجو از
وزارت علوم دریافت می کنیم برای اموزش در قالبش
کار فرهنگی هم باید بشود و رفاهی هم باید بشود" .
فشارهای برون سازمانی نیز مبنایی برای ایجاد مذاکره
در فرایند بودجه ریزی می باشد.
"من پارسال برای دانشکده کشاورزی دعوا کردم
هر چی گفت بنویس گفتم نمینویسم .چون این
]دانشکده کشاورزی[ فردا میاد یقه ما رو می گیرد"

ایراد در رویه ها
یکی از موضوعاتی که توسط بیشتر مصاحبه
شوندگان مطرح شد ،وجود ایراد در رویه ها بود .به این
معنا که انها معتقدند احساس نیاز به مذاکره در فرایند
بودجهریزی ناشی از ایرادات خرد وکالن در فرایند
بودجهریزی است که نهادهای خرد را ناچار به اتخاذ
راه حل های مذاکره ای در جهت حل مشکالت خود
می کند .از جمله موارد ذکر شده عبارتند از:
" ما مشکل شاخص داریم چون شاخصها براساس
دانشگاهها تعریف شده و دانشگاهها عمده فعالیتشان
اموزشی هست و با ما تفاوت دارند".
وجود حسابهای متمرکز که براساس اصولی
متفاوت از رویههای موجود توزیع میشوند ،از جمله
مواردی است که مورد توجه مصاحبه شوندگان بوده
است:
" برای همین در وزارت علوم یک اعتبار متمرکز
در نظر گرفته اند که اگر این اتفاقات بیافتد بعدا توزیع
کنند .مثالً قرار بگذارند تمام دانشگاههایی که زیر
بیست درصد رشد پیدا کردند این مابه التفاوت بهشون
از طریق آن متمرکز به آنها پرداخت شود".
بدین ترتیب از نتایج تحقیق چنین برمی آید که
زمانی که رویههای اصولی جای خود را به قضاوتهای
فردی و رویههای نادرست میدهند ،درک ذهنی
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مشارکتکنندگان در تدوین بودجه ،بودجه را فرایندی
مذاکره محور می دانند.
عدم اعتماد متقابل
بودجه ریزی فرایندی است که طی آن ذینفعان
مختلف شرکت میکنند و عدم اعتماد پدیدهای است
که ناگزیر در میان آنها به وجود میآید .این موضوع در
میان صحبتهای برخی از مصاحبهشوندگان به چشم
میخورد .آنها بر این عقیده بودند که عدم اعتماد
متقابل به اعداد ،منجر به مذاکرهای شدن بودجه
میشود.
"من به دوستانی هم که در سازمان برنامه بودند و
در وزارت علوم گفتم اما با توجه به نوساناتی که وجود
دارد و برخی از آنها خارج از اختیار برنامهریزان است
خیلی نمیشود روی این موضوع تکیه کرد کهآماری
که از ما میگیرند مبنای تصمیمگیری خواهد بود.
بنابراین یک حسی از عدم اعتماد نسبت به کل این
فرایند وجود دارد"
عدم توجه به برنامه
تدوین برنامه و تحصیل بودجه براساس برنامه
مصوب،از جمله ابزارهای دستیابی به بودجه متناسب
با عملکرد می باشد .از جمله موضوعاتی که به عنوان
عاملی در کاهش مذاکره ای بودن بودجه مورد اشاره
قرار گرفته است ،وجود برنامه راهبردی در سازمان ها
و توجه به ان در تدوین بودجه بوده است .بسیاری از
مصاحبه شوندگان بر این عقیده هستند که چون
بودجهبندی براساس برنامه های از قبل تهیه شده
نیست ،بدین ترتیب مسئوالن بودجه به این نتیجه
میرسند که مذاکره در زمینه بودجه می تواند آنها را
به هدف برساند.
" اگر دستگاه برنامه راهبردی هم داشته باشد
دیگر کسی نمیتواند دخل و تصرفی داشته باشد .حاال
با توجه به اعتباری که مد نظر است با یک مقدار
افزایش یا کاهش معموال براورد صورت میگیرد".
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سیاسی بودن بودجه
بودجه به عنوان یک ابزار سیاسی و ابزار قدرت می
تواند منجر به مذاکرهای شدن فرایند آن گردد:
"بودجه اموزش عالی به طور کلی در کشور ما به
شدت یک بودجه سیاسی هست ،به خاطر اینکه چانه
زنی هایی که در سطح مجلس انجام میشود با توجه
به مدل گسترش اموزش عالی که متاثر از عوامل
سیاسی در کشور ما بوده"
منافع شخصی
در مصاحبههای صورت گرفته این موضوع مورد
اشاره قرار گرفته بود که وجود منافع شخصی در
مذاکرهای کردن بودجه دانشگاه ها نقش بسزایی دارد.
از جمله اینکه:
" عواملی که مثال به طور خاص در رابطه با حوزه
انتخابیه بوده و نه براساس یک امایش واقعی و براورد
تعداد نیروهای تحصیلکرده که در بخش های مختلف
نیاز داریم خود همین روی بودجه اثر می گذارد".
موارد مورد اشاره را می توان در تئوری نمایندگی
(جنسن و مکلینگ ،)0416 ،نیز یافت .تئوری
نمایندگی ریشه در تئوری اقتصادی شرکت ،تئوری
تصمیم ،جامعه شناسی ،تئوری سازمانی و تئوریهای
سیاسی دارد.
شرایط میانجی
شرایط میانجی شرایطی هستند که شرایط علی را
به راهبردها رهنمون میسازند .به این معنا که این
شرایط میانجی شرایط خاص مرتبط با موضوع مورد
مطالعه هستند که بر بروز راهبردها اثر می گذارند .به
عبارت دیگر شرایط میانجی شامل دایرهای وسیع از
عواملی است که بر استراتژیها تأثیرگذار است .نمی-
توان گفت هریک از این عوامل به تنهایی سبب بروز
پدیده و راهبردهای اداره و کنترل آن می شود ،بلکه
معموالً مجموعهای از آنها مؤثر واقع می شوند .در ادامه
این بخش شرایط میانجی استخراج شده از متن
مصاحبه ها توضیح داده خواهند شد.
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ذات سرمایه گذاری در اموزش عالی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان
نهادهای مسئول در زمینه تربیت نیروی انسانی
متخصص نقش بسیار مهمی در توسعه جامعه دارند .از
مصاحبه های به عمل امده چنین برمی اید که ذات
سرمایهگذاری در آموزش عالی با سایر بخشهای
جامعه متفاوت بوده و همین امر برخوردها و
راهبردیهای متفاوتی را در این بخش می طلبد.
"شاید قسمتی از مشکل به ذات سرمایه گذاری در
امر آموزش برگردد ،که یک سرمایه گذاری بلندمدت
است و لزوما در کوتاه مدت جواب نمیدهد .شما
زمانی که بودجهای را اختصاص میدهید به بخش
بهداشت و درمان مثال بیمه همگانی برای افراد مهیا
میکنید همه بالفاصله اثراتش را میبینید و از مقامات
مسئول تشکر به عمل میآید ،این خیلی خوب است
ولی اگر شما روی آموزش ،سرمایهگذاری کنید زمان
زیادی میبرد تا دانشجوی شما به مرحلهای که علمش
کاربردی بشود ،برسد"
بدین ترتیب انگونه که به نظر می رسد ویژگی
های ذاتی سرمایه گذاری در حوزه آموزش یکی از
مواردی است که بر راهبردهای مذاکره بودجه ای تاثیر
گذار است.

برای جامعه داشته باشد شاید جزو تخصص آنها نبوده
که به صورت تخصصی کار کنند و از آن دفاع کنند".
نوع سازمان
یکی از مواردی که در اتخاذ راهبردهای بودجه
مذاکره محور تاثیر دارد ،نوع سازمان است .برخی
سازمان ها براساس نوع فعالیت خود پذیرش بیشتری
برای موضوعات تحمیلی دارند و برخی دیگر بسته به
اندازه و اهمیت ممکن است استراتژی دیگری در پیش
بگیرند.
"بسته به سازمان است که برای بودجه چانه زنی
کند .بیشتر درباره کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم
و آنها میگویند از شما دفاع میکنیم .آن وقت با
موسسه ما آشنا میشوند و برای دفاع از ما تالش
میکنند .اما بعضی از دستگاه ها اینکار را نمیکنند
که شاید از نظر بودجه مشکلی هم ندارند .معموالً برای
بازدید جلسه میگذاریم یا دعوت میکنیم .اگر بودجه
کم داشته باشیم باید تعدیل کنیم و تعدیل یعنی
اینکه یکسری کارها تعطیل شود و ما چون داریم برای
کشور کار می کنیم باید توضیح دهیم که این کار
چقدر اهمیت دارد".
دولت حاكم

تخصص
موضوع تخصص افراد درگیر در حوزه بودجه در
سطوح مختلف سازمانی مورد اشاره بوده است .از
جمله مواردی که ذکر شده است تاثیر تخصص مدیران
ارشد اموزش عالی در اتخاذ راهبردهای بودجه ای و
دفاع از مواضع سازمانهای زیر مجموعه می باشد.
"بحثی که در رابطه با بحث کالن اثر میگذارد
این است که وزنی که یک وزیر میتواند داشته باشد.
میزان اهتمامی که یک وزیر داشته باشد .این که این
موضوع چقدر مهم باشد و چقدر برای آن چانهزنی
کند .نه اینکه با مسائلش آشنا نباشند اما این که بتواند
در رابطه با نقشی که آموزش عالی میتواند و
پیامدهایی که سرمایهگذاری در اموزش عالی میتواند

در مقاطعی از زمان بسته به سیاستها و
استراتژیهای حاکم دولتها توجهات متفاوتی به
وظایف برنامهریزی و بودجهریزی داشته اند .این
موضوع منجر به تفاوتهایی در زمینه اتخاذ راهبردها
در زمینه مذاکرهای بودن بودجه گردیده است.
مصاحبه شوندگان تحقیق حاضر نیز به این مهم اشاره
داشته اند .از جمله اینکه:
"در سالهای اخیر  03-01سال اخیر برآورد کنند
که چه برنامهای دارند و چقدر بودجه نیاز دارند معموالً
فقط یک درصدی روی بودجه سال گذشته اضافه
میکنند .معموالً یک عملکرد میگیرند 03 .سال قبل
به این صورت نبود روال بودجه ریزی صحیح بود.
فعالیت ها و هزینه ها مشخص میشدند" .

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوپنجم

01

فرزانه جاللی علی آبادی ،بیتا مشايخی ،علی اصغر پورعزت و عزتاله عباسیان

بدین ترتیب وضعیت دولت حاکم در هر مقطع
زمانی منجر به پذیرش سیاست های خاص بودجه
ریزی و به تبع ان اتخاذ راهبردهای متفاوت منتهی
می شود.

راهبردها عمل/تعامل
اقدامات آگاهانه یا ناآگاهانه ای که طی تعامل افراد
در فرایند بودجه ریزی و تحت پدیده محوری و سایر
مقوله ها رخ می دهد تحت این عنوان قابل دسته
بندی است:

پدیده محوری
پدیده محوری در واقع مفهومی است که بیش از
سایر مفاهیم مورد اشاره قرار گرفته است .در مصاحبه
های صورت گرفته برای تدوین این تحقیق مفاهیم
مرتبط با "مذاکرهای بودن بودجه در اموزش عالی"
بیشترین فراوانی را در میان سایر مفاهیم داشت .بدین
ترتیب این مفهوم به عنوان مقوله محوری انتخاب و
مدل پاردایمی بر این اساس تدوین گردید.
مذاكرهای بودن بودجه
دربین مصاحبه های انجام شده ،مذاکره به عنوان
ابزاری برای مهم جلوه دادن اموزش عالی و قرار دادن
به عنوان اولویت مطرح می شود:
"نقش مذاکرات و اینکه شما تا چه اندازه قادر
باشید آموزش عالی را در مقایسه با سایر بخش ها مهم
جلوه دهید و به عنوان یک اولویت جا بندازید در نظر
دولت مردان در سطح کالن اثر می گذارید".
به بیان مصاحبه شوندگان مفهوم چانه زنی و
مذاکره تا حدی اهمیت پیدا میکند که موضوع برنامه
ریزی را زیر سوال می برد:
"نمیپرسند که برنامه ها چه چیز دارند و این
بیشتر به قدرت چانه زنی دستگاه و نماینده آن ارتباط
دارد".
بدین ترتیب انچه از مجموع مفاهیم استخراج شده
از مصاحبه ها برمی آید ،اهمیت موضوع مذاکره در
بودجه ریزی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در ایران
قابل تامل است .در ادامه راهبردهای عمل /تعامل در
قبال این پدیده محوری که از مصاحبه ها استخراج
شده است بیان می گردد.

شناخت
براساس انچه از نتیجه تحقیق برامده است و با
توجه به ادبیات تحقیق مشخص است که موضوع
شناخت و آگاهی از مفاهیم بسیار مهم محسوب می
شود .این موضوع را می توان در مواردی مانند بخشی
کردن ساختار سازمانها و تخصصی کردن بخش ها
مشاهده نمود چرا که معاونت های بخشی منجر به
شناخت بیشتر فعالیتهای دستگاه ها می شود و کار
کارشناسی قوی تر می شود:
"شناخت عمیقی از دستگاه ها ندارند و در نتیجه
خود دستگاه ها باید خودشان را شناسانند .بستگی به
این دارد که چقدر دستگاه ها ضرورتهای خود را
تبیین کنند و بگویند".
رویه های جدید بودجه ریزی
در این زمینه ویداوسکی ( )0416بیان میدارد که
به لحاظ تاریخی تکامل شیوه های بودجه ریزی
داستان "تالش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت"
است که هنوز هم ادامه دارد (به نقل از پناهی،
.)0216
"بودجه ریزی عملیاتی که به سمت آن میروند و
اعتبارات را مشخص میکنند از قدرت چانهزنی در
گرفتن بودجه کم میشود و میتوان براساس آن برنامه
ریزی کرد .محصولش مشخص است و هزینه
دستگاههای مختلف کار کردن برای رفتن به سمت
بودجه ریزی عملیاتی که هزینه را جداگانه نگه دارند".
پیامد سوگیری در بودجه
سوگیری و تبعیض در فرایندهای بودجه ریزی از
موضوعات مورد توجه بوده است .در مصاحبههای انجام
گرفته برای این تحقیق نیز افراد از سوگیری به عنوان

01

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوپنجم

تبیین مدل درک ذهنی بودجه توسط مسئوالن بودجه مستقر در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در ايران

یکی از نتایج در شرایط "مذاکره محور بودن فرایند
بودجه ریزی" اشاره می کنند .به عنوان مثال آب
بستن به بودجه 01یکی از عوارض و پیامدهایی است
که در حالت عدم استفاده حداکثری از بودجه و منابع
پدید میآید.
"معموال ما دست به افزایشمان بد نیست مخصوصاً
حاال که از باال تصویب می کنند .چون این اطمینان
صد درصد را نداریم که عیناً همان وجهی که داریم
پیشنهاد می دهیم را به ما اختصاص بدهند"
بدین ترتیب آنچه از مصاحبه های تحقیق برمی
آید سویه در بودجه ریزی پیامد با اهمیت مذاکره ای
شدن فرایند بودجه می باشد.
 -5نتیجه گیری و بحث
فرآیند تدوین بودجه در حوزه علوم ،تحقیقات و
فناوری دستخوش تغییرات بسیاری از بُعد رویهها و
ساختارها بوده است .طی سال های اخیر و برنامه های
پنج ساله توسعه ،سعی شده است تا نظام بودجهریزی
در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به سمت بودجه
ریزی عملیاتی سوق پیدا بکند .از جمله تالشها در
این زمینه تهیه فرمها به تفکیک عملیات برای
دانشگاهها و موسسات پژوهشی از طرف سازمان
مدیریت و مدلسازی تدوین بودجه براساس سرانه
دانشجو از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده
است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد گرچه آیین
نامهها و دستورالعملها خبر از بروز تحول در نظام
بودجهریزی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
دارد ،اما آنچه از مدل درک ذهنی تدوین کنندگان
بودجه مستقر در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برمیآید
حاکی از این است که محوریت این تفکر که بودجه
براساس مذاکره تدوین و توزیع میشود غالب بوده و
بایستی می تواند به عنوان یکی از دالیل مهم در
زمینه اجرایی نشدن رویههای نوین بودجهریزی طبق
برنامههای توسعه و آیین نامهها مالک عمل قرار
بگیرد .پیامد این درک ذهنی که غالبا در موسسات
وجود دارد ،اقدام به عملکرد همراه با سوگیری در قبال
تدوین بودجه میباشد .به طور کلی تا زمانی که

استثنائات بودجهای از روال اصلی و منطقی آن بیشتر
باشد نمی توان انتظاری جز عدم کارایی در بودجه
ریزی و آب بستن به بودجه داشت.
همانگونه که اشاره شد ،طبق برنامه ی توسعه
چهارم تا ششم ،بودجه دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری
بایستی به صورت عملیاتی تدوین گردد .نتایج تحقیق
حاضر حاکی از این است که این موضوع نزد مسئوالن
و کارشناسان بودجه در دانشگاهها و موسسات
پژوهشی که مهمترین نقش را در بودجهریزی نهادهای
ذیربط دارند ،نهادینه نشده است و تالش در راستای
دریافت بودجه بیشتر با چانه زنی به جای اصالح رویه
ها و عملکرد به چشم می خورد .بدین ترتیب این
موضوع بسیار با اهمیت می نماید تا زمانی که عاملیت
در یک نهادی درک ذهنی سابق را داشته باشد با
تغییرات دستوری ساختار نمیتوان تغییر فرایند را
پیش برد .تحقیق حاضر نشان داد که عاملیت در
بخش بودجه ریزی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها پذیرای
ساختارهای جدید در حوزه بودجهریزی نبوده و تا
زمانی که ادراکات ذهنی اشاره شده در راستای
پذیرش ساختارهای جدیدی همچون بودجه ریزی
عملیاتی و بودجه ریزی براساس سرانه دانشجو حرکت
نکنند ،پیاده سازی تحمیلی رویه ها پیامد صحیحی به
دنبال نخواهد داشت .درک ذهنی موجود در اثر شرایط
علی خاصی هستند که در تحقیق به تفصیل مورد
بررسی قرار گرفت .این شرایط علی شامل بودجه
افزایشی ،فشاردرون سازمانی ،سیاسی بودن بودجه،
عدم توجه به برنامه ،ایراد در رویه ها ،عدم اعتماد،
ضعف نهادهای باالدستی و منافع شخصی می باشند.
در راستای تغییر درک ذهنی تدوین کنندگان بودجه
در حوزه مورد بررسی بایستی بخشی از توجه بر تغییر
شرایط علی ذکر شده متمرکز شود تا منجر به تغییر
در اداراکات ذهنی گردد.
در ادامه این مسیر ،بررسی درک ذهنی تدوین
کنندگان بودجه در حوزه علوم و تحقیقات و فناوری،
در سازمان مدیریت (بخش آموزش عالی) و وزارت
علوم تحقیقات و فناوری (بخش بودجه و تشکیالت)
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