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  چكيده
زش مـو آ ايي و محيطي بودجه ريزي در نظاممعن رفتاري، راهكارهاي ها وچالش «بررسي  منظوربه
 ، توصـيفي از پـژوهش در كانون توجه قـرار گرفـت، روش   » دانشگاه تهران:رديمو يمطالعه«الي ع

ال ؤي سـ آيـد ، فاقـد فرضـيه و در بردارنـده    اكتشافي به شمار مـي كه جانوع پيمايشي است و از آن
دانشـگاه   بودجـه و كارشناسـان  كـه در بـين صـاحبنظران     اسـت رد استفاده پرسشنامه موابزار . است
وم، تحقيقات و فنـاوري  و وزارت علرئيس جمهور راهبردي نظارت ، معاونت برنامه ريزي و تهران

. ي اسـتفاده شـده اسـت   تاجاسـتن توصـيفي و   آمـار  ها ازتجزيه و تحليل يافتهبراي . توزيع شده است
 ،زنـي چانـه ها صرف دانشگاه و دانشكده بيشتر وقت مسئوالن«كه  دهدمي دست آمده نشانهبنتايج 
كارشناسـان   براي دريافت اعتبـار  زني چانه ،مان تخصيص اعتبار و اخذاعتبارات دريافتي استدر ز

فيت و عدم شـفا « آيدميكه چالش رفتاري به شمار  »ددهسوق ميهاي سياسي به فعاليتبودجه را 
تـرين  مهـم  »از جهت اصـطالحات، عبـارات و تعـدد قـوانين مربـوط      تضاد در قوانين بودجه كشور

رعايـت نكـردن فصـل كـاري در     كـه  ريزي دانشگاه است، ديگـر آن در نظام بودجه اييمشكل معن
يـزي  ر، كـه نظـام بودجـه   آن اسـت تـرين مشـكل محيطـي    مهـم هاي عمراني ابالغ تخصيص بودجه

  .نيز عدم تخصيص كامل بودجه است ترين مشكلمهم .دانشگاه با آن مواجه است
  
  و راهكارهاي رفتاري، معنايي و محيطي هاچالش  ،يص تخص ،ريزي عملياتيبودجه :هاي كليديهواژ

  
  

 Email: faghorbani@ut.ac.ir                    :نويسنده مسئول
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  مقدمه
ريع جريـان اطالعـات و افـزايش رقابـت از طريـق      در جهاني كه ويژگي بارز آن تغييرات س

هـاي  مانزش عـالي بـه آرامـي بـه سـاز     موهاي آاري و مبادالت است، نظامانع تجموكاهش 
-ماقرن جديـد، نظـ   يشوند در آستانهر، تبديل ميواجد الزامات تجاري نيروهاي بازار محو

تعـادل   اي ايـن تغييـرات را عـدم   نند،عدهكعالي تغييرات جديدي را تجربه مي زشموهاي آ
اين تغييـرات را   گويي بيشتر و برخي هماستقالل و پاسخآن را تركيبي ازنامند، برخي نيز مي

گذشـته  در. انـد بـه برونـداد ناميـده   هاي مربـوط  هاي درونداد به كنترلاز تبديل كنترلناشي 
دولـت،  : لفهؤمها و دانشگاه بودند، امروزه سه ، دولتهاي ماليايفاگران نقش محور اساسي

عبارت ديگر ساختار بـازار  به. عه محسوب مي شوندمور اصلي اين مجدانشگاه و بازار عناص
به اين در حالي است كه . استزش عالي موضوعات آمول و يدر مساجديد و مهم  يعنصر

زش عالي در رابطه با تخصيص موآ مؤسساتاختيارات بيشتري به  در اغلب كشورهاتازگي 
داده زار بـراي كسـب درآمـدهاي غيـر دولتـي      هاي باازرويكردمنابع مالي و استفاده  داخلي

 ارائه شـده، مشـخص شـده اسـت     1944سال  در گزارشي كه از بانك جهاني در. شده است
هـاي كلـي و    ها بيشتر به سمت تعيـين عوامـل وشـاخص    كه درحال حاضر مسئوليت دولت

زش مـو وضع چارچوب قانوني دقيق و مشخصي كه بتوانند بر گسترش نظام هاي متفـاوت آ 
عالي به شكلي بهتر به نيازهاي اقتصاد ملي و توسعه منابع انساني پاسخ دهند، معطـوف شـده   

  . ]6[است
زش عـالي اختيـارات بيشـتري در    مـو آ مؤسسـات  هـاي اخيـر بـه   دليـل، در سـال  همـين به

از رويكردهـاي بـازار بـراي     تبـارات دولتـي و اسـتفاده   تخصيص داخلي منابع و بازگردان اع
زش مـو گـذاران آ به بعد سياست 1980ز دهه ا. كسب درآمدهاي غير دولتي داده شده است

ــه   ــه نقط ــد ك ــالي دريافتن ــتفاده  تالي ع ــراي اس ــف ب ــب مختل ــي جوان ــار يق ــابع آك  ،از من
. يابدعالي منابع مالي تخصيص ميزش موآ مؤسساتق آن به ارهايي است كه از طريكسازو
و  از منـابع دارد ر بسيار زيادي بر چگـونگي اسـتفاده   ثيأها تتخصيص منابع و نوع آني وهنح

هـا نيـز   ب خـدمات آن و تركيـ  ها و رفتار درون سازمان مؤسسـات انگيزه شكي نيست كه بر
هاي قبلـي تخصـيص منـابع مـالي، در     به دليل عدم كارآيي روش از اين رو گذارد،ثير ميتأ

لي در هزينـه كـردن منـابع مـا     گرايش به سمت اعطاي استقالل بـه مؤسسـات  اكثر كشورها، 
ي هــايافتــه و روش شــدت بيشــتري ،اي نقــدي اعطــايي بــه آنهــتخصــيص يافتــه و كمــك
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تـدريج  بـه  مؤسسـات هاي عملكـردي و نـوع فعاليـت     بع مالي بر مبناي شاخصتخصيص منا
  ]5[.هاي تخصيص قبلي شده استجايگزين روش

انگلـيس،  (زش عـالي برخـي از كشـورها   مـو هاي مالي نظـام آ از طرف ديگر محدوديت
زش عـالي  مـو هـاي رقـابتي در نظـام آ   كيد وتوجه روزافزون به تواناييأسبب ت...) آمريكا و 

-اشاره مي ركت به سوي مشتري مداري است تلويحاًهاي رقابتي كه حدر محيط. تاسشده
بازارها از طريق . خاصي در جهت تقاضاي بازار هدفمند شود طوربايد بهشود كه منابع مالي 

 بـه ، شـوند اساس نيز تقسـيم بنـدي مـي   شوند و بر همان هاي مشتريانشان شناسايي ميويژگي
-ها و صالحيت، شناسايي ويژگيعاليزش مواي اصلي نظام آهمين دليل يكي از كاركرده

  .]7[هاي اصلي اين نظام است
  

  بيان مسئله
 يابـزار ضـروري اسـت و   هاي دولتـي  لكرد سازمانبودجه براي برآورد و سنجش عمتنظيم 

خاص هـر   راهبردهايدر هنگام تنظيم بودجه بايد  بنابراين. آيدشمار ميهمديريتي سودمند ب
هاي مديريت در ايجاد سازمان مد نظر قـرار  يدگاههاي سودآوري و دبا تمام جنبهسازمان را 

  ]1. [داد
هـد و آن را در  دمـي دولت ايران بيش از دو سوم درآمدهاي ملي را به خـود اختصـاص   

هـاي اصـولي   ت و نقـش روش امـر اهميـ  ايـن  . كندها هزينه ميها و فعاليتقالب انواع برنامه
. سـازد مـي  آشـكار  هجامعهاي مختلف اقتصاد دهي بخشيت و جهتبندي را در هدابودجه

ريـزي  ر بخش هاي مختلـف اقتصـاد، برنامـه   ترين عوامل پيشرفت دكه يكي از مهمطوريبه
  ]2. [استلي عمليات دولت در قالب بودجه اصو

بينـي شـده،   هاي پـيش ها و فعاليتچنين اجراي طرحح بودجه مصوب و هماجراي صحي
منظور حصول اطمينان از تحصيل صـحيح منـابع و   نظارت نمايندگان مردم به يهمستلزم ادام

اين مهـم از طريـق نظـارت مـالي و     . مصرف آن در جهت تحقق اهداف مصوب خواهد بود
  ]3. [گيردعملياتي صورت مي

. استاي كشور حركت به سمت بودجه عملياتي ي از اصالحات اخير در نظام بودجهيك
هاي دولـت، افـزايش   استانداردسازي فعاليت كي از راهكارهاي رايج درعملياتي ي يبودجه
  ]4. [استهاي مختلف گويي و بهبود عملكرد آن در سطح دولتپاسخ
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هـاي  سياسـت  اجـراي  راسـتاي  در تنهـا  نـه  هادانشگاه يتوسعه چهارم يقانون برنامه در
ريـزي  بودجـه  بـه  ايمـه ريـزي برنا بودجـه  از را خـود  يـزي  بودجـه  نظام دارند وظيفه دولت

زش عـالي  مـو آ مؤسسـات  ايـن قـانون   49دراجراي بند الف مـاده   دهند، بلكه تغيير عملياتي
 زشيموآ هايفعاليتي شده تمام بهاي به يابيدست منظوربه عملياتي بودجه يتهيه به ملزم

ع مـالي  هاي مختلف به منظور تأمين منـاب در رشته دانشجو سرانه يهزينه تعيين و پژوهشي و
اي ايـن منظـور بررسـي مشـكالت     بر .دولت هستند ميموع بودجه از ميموعدرآمد از سهم
توسـعه بـراي    هاي ايجاد شده در اجراي قـانون برنامـه چهـارم   جود و چالشموريزي بودجه

 يمسـئله بنـابراين  . آيـد اه تهران امري ضروري به نظـر مـي  ريزي دانشگتغيير در نظام بودجه
بـا  ) دانشگاه تهران(زش عالي موريزي در نظام آفراروي بودجهي هاچالش«، پژوهشصلي ا
  .است  »هوشمندانه با آن ياجههموكيد بر قانون برنامه چهارم توسعه و راهكارهاي أت

  
  ضوعمومروري بر ادبيات 

كه ريزي كشور و با عنايت به اينكت دولت به سوي اصالح نظام بودجهحرباتوجه به 
ها و قانون برنامه چهارم توسعه يكي از دانشگاه 49الف مادهنددانشگاه تهران طبق ب

ها و مقررات بر اساس آيين نامه است كه بايدو پژوهشي دولتي عالي زش موآ مؤسسات
شود و براساس  هاي امناء ادارهخاص، مصوب هيئتاداري، مالي، استخدامي و تشكيالتي 

شده به تماماساس قيمت بر ولت،مي دمواي از محل بودجه ع اعتبارات هزينهاين بند 
اجراي اين شود، اين است كه مشاهده مي چه كه درعملولي آن دانشگاه اختصاص يابد،

با نيز اردي ديگر مودر غيرقابل اجرا وبه سبب عدم التزام به شرايط آن، اردي موماده در 
دارد با  شود، از اين رو ضرورتضوابط اجرايي بودجه نقض مي  اي جديد درتصويب ماده

در دانشگاه ريزي فرآيند بودجهجود و آسيب شناسي موعلمي و دقيق از وضعيت  شناخت
با  تا شود احصاء جودمومشكالت ها و چالش، جه به قانون برنامه چهارم توسعهتهران با تو

   .درخور را شاهد باشيم تهران در جهت رفع آن همتيتدبير خردمندانه مسئوالن دانشگاه
  

  زش عاليموي در آمنابع مال
 مـالي  منـابع  مينأتـ  بـراي  منبـع  چهـار  دهد كهزش عالي نشان ميمومنابع مالي در آ بررسي

   وجود دارد هادانشگاه
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 مؤسسات هايوكمك زشيموآمؤسسات هايگذاري سرمايه و قوفاتمو ها،ييدارا .1

 زمان لطو در اما داشته مالي منابع مينأت در زيادي سهم و نقش گذشته در كه خيريه

 مؤسسات كه است آن منبع اين اصلي ژگيوي ؛ستاشده كاسته آن نقش از

  .دارند مالي منبع اين از استفاده با رابطه در وسيعي عمل آزادي زشيموآ
 خدمات خريدار كه دولتي هايسازمان و اقتصادي هايبنگاه ها،خانواده افراد، .2

 به گرايش بيشتر هابخش اين از مالي منابع مينأت درواقع؛ هستند يزشموآ مؤسسات

 و نيازها راستاي در بايد زشيموآ مؤسسات بنابراين و دارد بازار رويكرد سمت
 ادامه بتوانند تا نمايند عرضه را زشيموآ خدمات خود مشتريان هايدرخواست

  .هندد فعاليت
 يبرنحوه نظارت و كنترل مسئول مالي، منابع مينأت بر عالوهكه  تدول هاي كمك.3

 ردمو اهداف و زشيموآ اهداف راستاي در زشيموآ مؤسسات كردن خرج مناسب

  .نيز هست خود نظر
 هايكمك مختلف اهداف تحقق راستاي در كه المللي بين مؤسسات و هاسازمان. 4

 .]8[نند كمي يافته توسعه كمتر كشورهاي به ويژههب متعددي
  
  هاي پژوهشالسؤ

ريـزي دانشـگاه تهـران بـا     و مشـكالت بودجـه   هـا لشچا "اين است كه اصلي تحقيق  سؤال
مبتني است بـر بررسـي   نيز فرعي آن ت سؤاال "چيست؟ كيد بر قانون برنامه چهارم توسعهأت

كيد بر قانون أريزي دانشگاه تهران با تبودجه، معنايي و محيطي رفتاريو مشكالت  هاچالش
  .برنامه چهارم توسعه 

  
  روش تحقيق

اسـت و از  آزمايشـي  غيرهـا  گردآوري داده يو با توجه به نحوه رديكارببا توجه به هدف 
-جود متغيرها بـا اسـتفاده از جمـع   موبه بررسي وضعيت تحقيقات ميداني  يبر پايه جا كهآن

ي از است، در رديف مطالعـات توصـيف  شده آوري اطالعات از خبرگان و متخصصان، اقدام
  .آيد ار ميشمبهنوع پيمايشي 
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  :آوري اطالعات عهاي جمروش
ها در دو بعد بررسي مباني نظري و ادبات ها و تجزيه و تحليل آنهاي گردآوري دادهوشر

  :موضوع و شناخت وضعيت عبارتند از
مباني نظري و ادبيـات   يگردآوري اطالعات در زمينه براي: ايمطالعات كتابخانه )الف

ي جهـاني  انين مرتبط و شبكهها و قواي، مقاالت، كتاب، از منابع كتابخانهضوعمو
  .استه شدهاينترنت استفاد

ها و اطالعات براي تجزيه و تحليل از  آوري داده منظور جمعبه  :استفاده از پرسشنامه )ب
است كه با توجه به مراحـل   سؤال 44ل شامپرسشنامه . است شدهپرسشنامه استفاده 

تهيـه و اعتبـار آن نيـز از     )هو كنترل بودجـ  ، اجراتنظيم، تصويبوتهيه(بندي بودجه
  .ييد شده استمراجعه به خبرگان به روش دلفي تأ طريق

شـامل   ن پژوهش محدود بوده وآماري اي يجامعه :گيرينهموآماري و روش ني جامعه
هـاي دانشـگاه   هـا و دانشـكده  ان و معاونان اداري و مالي پرديس، مديرنانمعاونظران، صاحب

معاونـت   يارت علوم، تحقيقات و فناوري كارشناسـان بودجـه  تهران، كارشناسان بودجه وز
مه در پرسشـنا  51صورت تصادفي كه به استرئيس جمهور ريزي و نظارت راهبردي مهبرنا

  .استشدهآوري بين افراد فوق توزيع و جمع
 
  ها ن فرضيهموهاي تجزيه و تحليل اطالعات و آز روش

 آمار استنباطي استفاده شده اسـت ار توصيفي و هاي آماز روش هابراي تجزيه و تحليل داده
 هـا چـالش منظور شناسايي بهچنين هم. است شده استفاده SPSS افزارنرمبه اين منظور از كه 

يك  بندي هراي و براي و رتبهن دوجملهمواز آز تهران ريزي در دانشگاهبودجه و مشكالت
  .ن فريدمن استفاده شدمواز آز تسؤاالاز 
  

 هاليل يافتهتجزيه و تح
در چهـار   )محيطـي  رفتاري، معنـايي و (و مشكالت  هاچالشاي براي تمامي ن دوجملهموآز

و مرحله كنترل بودجـه انجـام   تنظيم، تصويب، اجرا وتهيه يريزي يعني مرحلهمرحله بودجه
از احتمـال   سـؤال كه احتمال مشاهده شده هر در صورتي% 95در سطح اطمينان است؛ هگرفت
رد مـذكور بـه   مـو و اسـت  شـده  پذيرفته هايسؤالرد آن مو در H0فرض  هبودبيشتر ن موآز

ثير أرا تحـت تـ  وضعيت مالي و درنتيجه ديگر ابعاد تهران ريزي دانشگاهعنوان مشكل بودجه
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ن باشد فرض موو در صورتي كه احتمال مشاهده شده كوچكتر از احتمال آز استقرار داده
H0   آيد شمار نميبه مشكلي براي دانشگاه تهرانمذكور  سؤالشده و آن رد.  

  )شده هاي تأييدفرضيه(ها ن فرضيهمواز آزتهران با استفاده ريزي در دانشگاهي بودجههاچالش
انواع 
  هاچالش

مراحل
  جودموي هاچالش فرآيند

  رفتاري

 تنظيمو  هيهت

  بودجه

ازديـاد عملكـرد و   اد دريـافتي اسـت نـه بـرايازديايزدن برن تخصيص اعتبار به دانشگاه، چانهزني در زماچانه
 فعاليت
  دهدكاري سوق ميدم صداقت و كتمانزني براي كسب بودجه بيشتر، كارشناسان بودجه را به عچانه
 ريزي بودجه با مفاهيم بودجهاندركاران دفترهاينبودن برخي از مديران و دستآشنا
ريزيم بر فرآيند بودجهحاكتوجهي به قوانين و مقرراتكم

 ريزي و راهبردي بودجهن به نقش كاركرد مديريتي، برنامهعدم توجه مديرا
هـاي قـانون هسـتند و نيـز از نفـوذ و قـدرت بيشـتري        تبصـرههايي كه آشـنا بـهتخصيص بودجه بيشتر به سازمان

 برخوردارند
  شودميئولين حسايداري انجام توسط مسارد در واحدهاي دانشگاهمواخذ تصميمات در اكثر

  هاي عمرانيهاي خاص در طرحبندي پروژهاعمال نظر در تصويب و اولويت  بودجه تصويب

  راي بودجهاج

هاي عمراني و نگرش به اهداف سياسيدي مسئوالن به اولويت بندي پروژهعدم توجه ج
شودزني ميارات و چانهاخذ اعتبها صرفوقت مسئوالن دانشگاه و رؤساي دانشكدهبيشتر

 فق آنان بر اساس قانون مناقصاتموفق يا غيرموران خاص بدون توجه به عملكردكابرقراري ارتباط با پيمان
عمليـاتي و حتـي   هـاي مـالي،   هـا باعـث تغييـرات متعـددي در ويژگـي     و يا تجديد نظر پياپي مجريان طرحتغيير

 شودرد نظر ميمواهداف

 دانشگاه عملكرد نتايج و بودجه بين ثرؤم نظارتدمع  بودجهكنترل 

 نظارت بر اجراي بودجهيمرحلهكم بهادادن به

  معنايي

تهيه و تنظيم
 و تعدد قوانين مربوط هاها، عبارتي ايران براي اصطالحفيت در قوانين بودجهعدم شفا بودجه

ي مربـوط بـه نظـام مـديريت قيمـت تمـام شـده در بودجـه ريـزي          تغييرات سريع و عدم ثبات در مستندات قـانون   بودجه تصويب
 عملياتي

اردي باعـث  مـو توسـعه توسـط مـديران در    ي سـاله هاي قانون بودجه و برنامه پنجي تبصرهعدم آشنايي و مطالعه  ي بودجهاجرا
 دمونقع استفادهموها بهشود كه نتوان از امكانات تبصرهمي

 هاها و طرحبخشي فعاليتي و اثريكارآ و نظارتي هايفعاليت ماهيت نظام قيمت تمام شده با طرح ناسازگاري كنترل بودجه

  محيطي

 تهيه و تنظيم
  بودجه

تنظيم بودجهومصوبات مربوط به ضوابط مالي تهيهها وها و دستورالعملأخير در ارسال فرمت
اي و تملك افقتنامه اعتبارات هزينهموعدم مشخص بودن تكليف دفاتر بودجه در خصوص مبادله يا عدم مبادله 

 اي با وزارت علومهاي سرمايهدارايي

  بودجه تصويب

- هرا ب ...ت مالي ، مقررات استخدامي و تحول در نظار49ها با ابالغ مادهاعطاي تسهيالت اعطايي به دانشگاه
 هد داشتدنبال خوا

گاه تسهيالت اعطايي اهم نياورد، آني فراي استفاده صحيح از تسهيالت اعطاياگر دانشگاه ابزارهاي الزم را بر
هاي الزم را براي بازگشت به سيستم گذشته يعني تحقق چنين امري زمينه. شوداز فرصت به تهديد تبديل مي

 نمايدسنتي فراهم مي–تيهاي مالي، اداري و تشكيالاعمال هر چه بيشتر نظارت

  اجراي بودجه
 هاي عمرانين فصل كاري در ابالغ تخصيص بودجهرعايت نكرد

 كه اين كسري ناچار در سال بعد ،سازداجه ميموبا كسري بودجهرا،  دانشگاه%100عدم دريافت تخصيص
 ه مي شود اجمواز همان ابتدا با مشكل سال بعديديون پرداخت شده و درنتيجه بودجه

  بودجه كنترل

زمان تخصيص اعتباركننده دررلعدم دقت سازمان كنت
كنندههاي نظارتهريزي و دستگادادن نظارت بر بودجه از سوي هيئت برنامهرنگ جلوهكم
توزيع صحيح و شفاف اعتبارات متمركز و متفرقهعدم

  ريزيو معاونت برنامهي در وزارت علومتغيير سريع كارشناسان بودجه عمران
 كننده بعد از مرحله اجراي بودجه استارتكنترل دستگاه نظ
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، معنايي و ي جدي در سطح رفتاريهاچالشتهران با دهد كه دانشگاهنتايج نشان مي
   :استبراي هر مشكل راهكار مناسب پيشنهاد شده كه در ادامه استاجهمومحيطي 

هر دستگاه از توابع و متغيرهـاي گونـاگوني تشـكيل     بودجهجايي كه از آن:زنيچانه -
هاي اعتبـاري در مقابـل حجـم عمليـات     شود كه در نهايت به آلگاريتم ها و مدلمي

مـدل رياضـي بـراي درخواسـت      شود ارايهدارد، بنابراين پيشنهاد مي اجرايي بستگي
  .بر منطق عقلي طراحي و تدوين شوداعتبار مبتني 

ي سـنواتي و  هـاي قـوانين بودجـه   منظور احاطه بـه تبصـره  به :هاقدرت و نفوذ دستگاه -
ه نوشتاري بودجـه و  كيف مقررات براي درخواست اعتبار هم در ارايوآشنايي با كم

ــ   ــاري بودجــه پيشــنهاد م مــديران و مســئوالن و  شــوديهــم در هنگــام بررســي گفت
ي جلسـات  اي بـا برگـزار  طور مستمر و دورهدهاي اجرايي بهكارشناسان بودجه واح

بنـدي  احل و طبقـه اصول مديريت اصول بودجه، مر يمعين و اجباري با مفاهيم اوليه
  .شوند آشناايي سال بودجه ريزي و ضوابط مالي و اجرنظام نوين بودجه

-ها و اعطاي اعتبار به آنتأخر پروژهوتقدم :هاي عمرانيبندي پروژهبه اولويت توجه -
 الًمـو داخلي اسـت مع  ها مستلزم دستورالعملرحها و رعايت اولويت بندي اجراي ط

-وژهشروع پر. هاي جديد اولويت دارندتمام نسبت به طرحهاي نيمهها و پروژهطرح
اي، پروژه جديـد  آغاز و يا بدون اتمام پروژه طرحي از ايتواند با اتمام پروژهها مي

كـار  ي هستند بهاشدهمجرياني كه داراي امتياز شناختهوع شود وشرديگري طرح در 
  .گمارده شوند

مطالعات اوليـه   يداجراي هر طرح باشدن اهداف سياسي منظور جلوگيري از حاكمبه -
مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و حقـوقي، مـالي و سياسـي و     هاي از ديدگاه

 .تغييرات در حين اجراي طرح نشود عمل آيد تا دستخوشمحيطي بهزيست
ها و تورم در دستمزدها هر سال با توجه به افزايش قيمت :هاتغيير پياپي مجريان طرح -

افقتنامـه  مو يهاي برنامه در هنگام مبادلهو مصالح ساختماني اعتبارات طرح طي سال
زيرا حجم عمليات و مشخصات فني طرح ثابت است و بايد در مقابل  .شود هنگامبه

هـاي برنامـه   بـارات سـال  با افزايش نرخ تورم در دستمزدها و مصـالح سـاختماني اعت  
هـاي عمرانـي و شـرايط اقليمـي منطقـه نقـش       تخصيص اعتبار در طرح .افزايش يابد

جب طـوالني شـدن   موعدم تخصيص كافي . ها داردژهها و پرومهمي در اتمام طرح
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و عالوه بر پرداخت تعديل به پيمانكاران و افزايش قيمـت تمـام شـده     شودطرح مي
. شـود هاي طـرح مـي  ريب و بازسازي مجدد پروژهجب تخموطرح در برخي اوقات 

همـين سـبب   بر اثر مرور زمان تأسيسات طرح آسـيب فـراوان خواهـد ديـد، بـه     زيرا 
تخصيص  ريزي و راهبردي بايد باونت برنامهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معا

و ع قـ ومههاي اجرايـي و دانشـگاه تهـران بهـره بـرداري بـ      قع اعتبارات به دستگاهموهب
 .را تسهيل كند) هاي ملي كشورسرمايه(هاي عمراني طرح يبهينه

-ي تخصصي و درجـه انتخاب پيمانكاران بر اساس قانون برگزاري مناقصات و رشته -
   .صورت گيردهاي اجرايي آنان از پيمانكاران با توجه به ظرفيت بندي هر يك

سازي مناسـب در  بايد بسترجه و نتايج عملكرد دانشگاه ثر بين بودمؤمنظور نظارت به -
. نجـام گيـرد  اهـاي اطالعـاتي   هاي اطالعات و نظـارت و اسـتفاده از بانـك   قالب فرم

ريق رسيدگي و ارزشيابي عملكـرد واحـدهاي اجرايـي    نظارت دراين خصوص از ط
  .گيردهاي جاري صورت مياصالح سيستمو ظور كمك به مديريتمنبه

بـراي مـديران بـه     ضوعمواين ر اجراي بودجه ي نظارت بدادن به مرحله بهاء منظوربه -
نظارت بـر اجـراي بودجـه، بهبـود مـديريت از طريـق        يكه مرحله روشني بيان شود

، حسابرسـي از طريـق رسـيدگي و    هـا و اسـتانداردها، نظـارت عـالي    رماستفاده از نو
نمايد و ست كه به مديريت دانشگاه كمك ميارزشيابي و در نهايت اصالح سيستم ا

ها آن يگيري قلمداد شود بلكه شناخت تنگناها و رفع چارهبراساس هدف مچ نبايد
 .از طريق اصالح سيستم بايد اشاعه يابد

يا بنـدهاي قـانون بودجـه    ها، مديران با مفاهيم و محتواي تبصرهدر خصوص آشنايي  -
ارد مـو آمـده در  عملساله توسعه و اصالحات بهپنج يكل كشور و مفاد قانون برنامه

تـوان  ناقصات ميچنين قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برگزاري من و همآ
زشي نسبت به آگـاهي مـديران و مسـئوالن واحـدهاي     موتشكيل جلسات آ از طريق

  .م اعتبارات بيشتري برخوردار شوندد تا نسبت به سهمواجرايي اقدام ن
هـا  جرايـي بايـد آن  ها و لوايح براي تصـويب قـوانين و ضـوابط ا   هنگام ارايه طرح در -

صورت روشن و شفاف و بدون تعارض با يكديگر تـدوين  هاي اجرايي را بهدستگاه
هـاي اجرايـي كـه    كه دسـتگاه  آن بود 1387ي بودجه يفرض اول در اليحه. نمايند

صـورت مجـزا   است بـه ها ذكر نام شدهقانون اساسي از آنسيس دارند يا در قانون تأ
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وزيـر در مقابـل   چـون   فرض دوم نيز بر آن بود كـه  .وندش ي بودجه منظوردر اليحه
و واحدهاي تابعـه  تصويب  ها برايوزارتخانه يبودجه اًمجلس مسئول است منحصر

-دولت مبادله ياست و براساس بخشنامه ي بودجه منظور شدهاطالع در اليحه براي
ي اسـالمي  در مجلـس شـورا   .آيـد متبوعه بايد بـه عمـل   يبا وزارتخانهافقتنامه مو ي

تصـويب  ن به تفكيـك بـه  تهرا هايي كه قانون تأسيس دارند از جمله دانشگاهدستگاه
 1387سـال   يقـانون بودجـه   جرايـي بودجـه بـرخالف   در ضـوابط ا  رسيده است، اما

   .ييد قرار داده استرد تأمومتبوعه  يافقتنامه را با وزاتخانهمو يمبادله
ا و ضـوابط مـالي در تهيـه و تنظـيم بودجـه،      هـ ها و دسـتورالعمل خير در ارسال فرمأت -

گيـري  خاص ضرايب حقوق كاركنان و اعضاي هيات علمي ناشـي از عـدم تصـميم   
-طور معمول، بخشنامهبه. بودجه است يكنندهكننده و تأييددستگاه بررسي قاطع در

تهيـه  ها و ضوابط مالي ها و دستورالعملشود و سپس به فكر فرمبودجه صادر مي ي
شود شود، پيشنهاد مياي غير فني وعجوالنه آغاز ميهي بر تالشننظيم بودجه مبتو ت

سـازي قـدرت كارشناسـي    مندبودجـه بـا توان  ي ييد كنندهدستگاه بررسي كننده و تأ
ها و بودجه فرم يزمان با صدور بخشنامهابزار فني هم جود و پيگيريمومنابع انساني 
هاي اجرايي ارسال تنظيم بودجه را براي دستگاهها وضوابط مالي تهيه و دستورالعمل

  .نمايند
اي هـ ساله توسعه و فرصـت پنج يقانون برنامه 49استفاده از امكانات اعطايي در ماده  -

ايـداري در ابقـاء   ها، ضرورت استفاده وپنامه مالي معامالتي دانشگاهمناسب در آيين
كـه  طورهمانديد تبديل نمايد رصت را به تهتواند اين فنمايد و ميآن را ايجاب مي

قـانون مـديريت خـدمات كشـوري مقـرر داشـته اسـت از تـاريخ الزم          127در ماده 
قانون برگزاري مناقصات . شودغاير لغو ميمقررات م ياالجراء شدن اين قانون كليه

پيشـنهاد  . ر قـرار داده اسـت  ثينحوي تحت تأها را بهمعامالتي دانشگاه ينامهيننيز آي
دولـت مكاتبـه    متبوعـه و هيئـت   يارد بـا وزاتخانـه  مودانشگاه تهران در اين  شودمي

  . نمايد
هاي جبران خدمت كاركنان بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي     منظور رفع كسري هزينهبه -

نحوي كه بتواند با اعمال تغيير ضريب نسبت بـه  اي و طراحي سيستم پرسنلي بهرايانه
و بر اساس اجراي حكم در خصـوص هـر نفـر در    صدور احكام پرسنلي اقدام نمايد 
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هـاي  ات درخواستي هزينهتوان ميزان اعتباراحد اجرايي قابل دسترسي باشد، ميهر و
ده و بـراي دريافـت اعتبـار بـه دسـتگاه تأييـد       موبرآورد ن مستدلو  پرسنلي را مستند

 .اعتبار پيشنهاد دادي كننده
اجي هستند كه بـر حسـب شـرايط و    ومهاي متفرقه اعتبارات پيدايش رديف يفلسفه -

زمان خاص مانند حوادث غير مترقبه كه در هنگام بودجه قابل اختصاص به دسـتگاه  
ه در شـرايطي كـ   شـود پيشـنهاد مـي   .اسـت  شـده اسـت منظـور   جرايي خاصي نبـوده ا

زشـي و  موواحـدهاي آ فناوري به واعتبارات مشخص توسط وزارت علوم، تحقيقات
آن دستگاه  يبودجه يابد بهتر است اين اعتبارات يا درپژوهشي كشور اختصاص مي

ذيل هر يك در  جداگانه يرديف صورتاي مشخص منظور شود يا بهدر قالب برنامه
ها اين اعتبـارات  از واحدهاي اجرايي قرار گرفته و در هنگام ابالغ بودجه به دستگاه

 .تا بتواند در سال مالي هزينه شود نيز ابالغ شوند
صورت بودجه تفصيلي بـا تصـويب هيئـت     ها اعتبارات مصوب بهدانشگاه در بودجه -

ضروري است نظـارت   ،بر آن اساس به عمل آيد بايد هاهزينهشود و امناء محقق مي
 موقـع هعـدم بررسـي بـ    .آيدعملسالي مالي بهدر پايان ر بودجه مصوب هيئت امناء ب

اي باشـد نظـارت   ي رايانهاگر سيستم مال. شودها ميشدن مسئوليت رنگجب كممو
-قـات وزرات علـوم، تحقي  شـود بنابراين پيشنهاد مـي مصوبات هيئت امناء تسهيل، بر 

هنگـام رسـيدگي    هـا اقـدام نمايـد تـا    ر مـالي دانشـگاه  مـو دهـي ا وفناوري در سيسـتم 
 .كارهايش تسهيل شود

وري با تعامل هر چه بيشتر كارشناسان دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقيقات و فنـا  -
اي را تعيين ت كشوري كه مدت خدمت مديران حرفهو اعمال قانون مديريت خدما

  .تواند براي كارشناسان نيز تعميم يابدده است اين اقدام ميمون
بررسـي اعتبـارات پيشـنهادي     بودجـه در هنگـام  ي كننـده دقـت سـازمان كنتـرل    عدم -

سـازماني در   يعلت عدم كـادر كارشناسـي متخصـص و عـدم روحيـه      ها بهدستگاه
-اي دستگاهتفاوتي در مسايل ريشهسابق و بي ريزيساختار سازمان مديريت و برنامه

شـتن الگـوي   طـور كلـي ندا  هاي اجرايي و رفع تكليف در هنگام بررسي بودجه و به
 شودپيشنهاد مي اي اجرايي است كههپيشنهادي دستگاهي متناسب در بررسي بودجه

گروهـي و تحقيقـاتي اسـت از     يكـار  سب كه مسـتلزم الگوي كالن و منا با طراحي
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زماندهي سـا رئيس جمهـور  طرف مسئوالن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
  . شود

هـاي  ريـزي و دسـتگاه  ه امر نظارت بر بودجه از سوي هيئت برنامهدادن بمنظور بهاءبه -
-رت بيشده و تبيين شود كه در اين صوهدف نظارت توضيح داده ينظارت كننده

نظارت كننده بايـد بـه   . دموشك مديران درون سازماني هم از آن استقبال خواهند ن
-محول شده اسـت آشـنايي كامـل داشـته     اي كه به اوبررسي در زمينه استانداردهاي

-هچه كـه بـ  ها و آننامهها و شيوهها، دستورالعملاشد و در نظارت عاليه بر بخشنامهب
را  هـاي آن رد بررسي و چـالش مواست  ابالغ شده تورات اداري به مديرصورت دس

جستجو نمايد و درنهايت با بررسي و ارزيابي از عمليات انجام شده پيشنهاد ابقـاء يـا   
البته در اين بررسـي  . نمايداصالح سيستم را به مسئوالن پيشنهاد و در رفع آن اهتمام 

نحوي هط مدير نيز برد نظر توسموشرايط اقليمي منطقه، كارايي و اثربخشي عمليات 
   .يا عدم ارتقاء مدير خواهد شد  ءجب ارتقاموو  خواهد شدارزشيابي 

  
  گيرينتيجه

مصاحبه با متخصصـان در   چنينضوع و همموبا توجه به مطالعات صورت گرفته در ادبيات  
قـانون   49ها و اختيارات اعطـايي در مـاده   ي، درراستاي بهره گيري از ظرفيتريزامر بودجه

هـا،  مـالي معـامالتي دانشـگاه    ينامـه هاي مناسب در آيـين ساله توسعه و فرصتپنج ينامهبر
ضرورتي است تا با انجام مطالعات علمي، ضمن بررسي نقاط قوت و ضـعف ايـن طـرح در    

اصـالح نظـام   . زم صورت گيردجهت استمرار و تقويت اهداف مطرح شده در آن تالش ال
يكـي از تحـوالت   ريـزي عمليـاتي   حركت به سوي بودجـه تهران و ريزي در دانشگاهبودجه

ريـزي  ي مطرح در نظام بودجههاچالشل و اخت مسايظور شننمبه. است ناشي از قانون فوق
محيطي، تالش شده است تا تصويري روشن  هاي رفتاري، معنايي وتهران در حوزه دانشگاه

اسـت،   تهران حـاكم  نشگاهراساس شرايط خاصي كه در داها صورت گيرد و بدر اين زمينه
عنايـت بـه   كه بـا  كوتاه سخن آن .ارايه شودراهكارهاي علمي با استفاده از ديدگاه خبرگان 

، اهميـت و  هـاي آمـده بـر روي داده  عمـل هـاي آمـاري بـه   نموصورت گرفته و آز يمطالعه
و بـا   رد بررسـي مشـخص شـده اسـت    موگانه هاي سهحوزه هاياولويت هر يك از شاخص

هـارم توسـعه در   قـانون برنامـه چ   49اي كه دولـت مبتنـي بـر مـاده     دن شرايط ويژهمولحاظ ن
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ي عملياتي براي بهبود نظام است، راهكارهاها حاكم كردهاي دانشگاهمالي و بودجه يحوزه
هـاي  نامـه توانـد در تنظـيم و اصـالح آيـين    است كه ميتهران ارايه شدهريزي دانشگاهبودجه
و كنتـرل و   تنظـيم ، تصـويب ، اجـرا   وچنين در فرآيند تهيهها و همشگاهو معامالتي دانمالي 

  .گذاران و مجريان قرار گيردسياست يرد استفادهموها نظارت بودجه دانشگاه
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