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 عملکرد رب مبتنی عملیاتی ریزیبودجه استقرار موانع و الزامات

 دستیابی به مدل مسیر در شه عاملی سه الگوی اساس بر مدرسه

 پرورش و آموزش هایسیستم خرده در یزیربودجه مطلوب

 3، مژده زرگر2، افشین ملکی5فاطمه پیریائی

 40/49/89تاریخ پذیرش:  10/40/89تاریخ دریافت: 

 چکیده
ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد مدرسه با مدیریت این پژوهش به وضعیت عوامل مرتبط با اجرای بودجه

 ،تهران بر اساس الگوی شه مشتمل بر سه عامل توانمندی های نمونه شهرمدرسه محوری در دبیرستان

ی ها توصیفهدف کاربردی و روش گردآوری داده ازلحاظپردازد. پژوهش حاضر مشروعیت و مقبولیت می

نفر از معلمان  144مدیر و  04تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کل مدارس هدف یعنی  -

بر  گرنامه پژوهشها از پرسشباشد. به منظور گردآوری دادهران میهای نمونه دوره دوم شهر تهدبیرستان

تصادی نیز به صرفه اق، اختیار و پذیرش، مبنای الگوی شه استفاده شد به طوری که عالوه بر سه بعد توانایی

ایایی متخصصان و کارشناسان امر بودجه و پ ازنظرنامه با استفاده عنوان عامل مؤثر اضافه گردید. روایی پرسش

تک  tهای آماری ها با بکارگیری آزمونتأیید شد. تجزیه و تحلیل داده 4.991آن با  محاسبه آلفای کرونباخ 

انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که  14نسخه  SPSSافزار ای و آزمون فریدمن و با استفاده از نرمنمونه

، ریزی مدرسه محورصادیِ اجرای بودجهرغم پذیرش مناسب و لزوم صرفه اقتهای هدف علیگروه ازنظر

ت جزء ای و مقبولیهمچنین مشروعیت رویه، انسانی و فنی، توانمندی ارزیابی عملکرد ازجملهسایر شرایط 

ر مدرسه ریزی مبتنی بگردند. بر این اساس در وضع موجود بستر مناسب برای اجرای بودجهموانع محسوب می

 تالش برای بهبود، الن آموزش و پرورش در اجرای مدیریت مدرسه محوروجود ندارد و با توجه به برنامه ک

 آن در مدارس ضرورت دارد.

  محورمدرسه، ریزی عملیاتیبودجه، الگوی شه: واژگان کلیدی
                                                           

2. بیولوژی، گروه علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران ادکتر. 
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 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، ایرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی. 1
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 مقدمه

کننده تواند تسهیلاصالحات اساسی در آموزش و پرورش به دلیل توسعه سرمایه انسانی می

انتقال  ،پذیریوری مدیریت با انعطافاشد. بهبود بهرهو اثربخش در امر توسعه کشور ب

جویی و )یعنی مدارس( و صرفه، ترین رکن آموزشیترین و اساسیمسئولیت به مهم

جلوگیری از اتالف منابع از دالیل ایجاد اصالحات در جهت غیرمتمرکز کردن نظام آموزش 

 باشد.و پرورش می

دم گردد مشارکت مرایی است که موجب میهدر این میان تمرکززدایی یکی از سیاست

وری نیروی انسانی به ویژه معلمان گردد و از را توسعه دهد و موجب  افزایش سطح بهره

 (. 1440، 2اودن و پیکوساتالف منابع بکاهد )

طور که همیشه هستند برای حمایت از بهبود شوند همانهنگامی که منابع محدود می

منابع به  سازیاز منابع باید بهینه استفاده شود و توزیع و بهینهاهداف آموزشی تا حد امکان 

آموزان همه وری و عدالت آموزشی با اطمینان از دسترسی دانشمنظور هماهنگ کردن بهره

انجام شدنی است. در این راستا کشورها در تالشند تا منابع ورودی در ، مدارس به منابع

 استفاده و مدیریت شوند تا این امر به آموزش و، های مدرسه به بهترین شکل توزیعسیستم

یادگیری موفق و پیشرفت مداوم منجرگردد. مدیریت مدرسه محور به عنوان یک پدیده نه 

باشد. ترین شهود تمرکززدایی میچندان نوظهور در آموزش و پرورش و یکی از عینی

ی مدیریت مدرسه تمرکززدایی در آموزش و پرورش یکی از جنبه های اصلی و نمود عین

محور است. مدیریت مدرسه محور یک مفهوم مدیریتی با دیدگاه دموکراسی است که به 

منظور تفویض اختیار به مدارس در جهت افزایش اعطای آزادی و خودمختاری از ادارات 

  (.1424، 1ایجاد گردید )عابدصبور و راوند 2804مرکزی به مدرسه از دهه 

ر پنج حوزه  که قابل واگذاری به مدارس می باشند عبارتند محودر نظام مدیریت مدرسه

 ،برنامه درسی و ساختار سازمانی )اسگندری و پور محسنی، نیروی انسانی، بودجه، هااز: هدف

1420.)  

                                                           
1. Odden & Picus 
2. Abdesabour & Ravand 
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عناصر مدیریت مدرسه محور و استقالل در سطح  2294همچنین رزاق مرندی در سال 

 داندآموزی میمه آموزشی و درسی و امور دانشبرنا، پرسنل، مدرسه را در قلمروهای بودجه

 (.2294، )رزاق مرندی

قاد ریزی توسط مدرسه اعتآید که همگی بر بودجههای محققین این چنین برمیاز یافته

ها گیریریزی باید توسط مدارس انجام شود. در این راستا تصمیمو تأکید دارند که بودجه

شتری توجه بی، شودمدرسه و کالس درس انجام می، توسط آشناترین افراد به محیط منطقه

به نیازهای محلی و ، گرددمعطوف می هاآنهای فردی آموزان و تفاوتبه نیازهای دانش

ولیاء معلمان و ا، مدیران ازجملهشود و ذینفعان بومی توجه الزم می -ای حتی فرهنگی منطقه

کت فعال خواهند داشت )رزاق آموزان منطقه خود مشاردر امر آموزش و پرورش دانش

 (.2294، مرندی

، های موفق چند کشور در تمرکززدایی و مدیریت مدرسه محوریرغم تجربهعلی

کاهش  اینکه با ازجملهشود انتقاداتی نیز علیه واگذاری اختیارات مالی به مدارس مطرح می

های الخصوص در سبه ، تعهد دولت نسبت به تأمین هزینه و به دنبال آن کاهش منابع مدرسه

ان گردد و موجب شکاف میفشار بیشتری بر مدارس وارد می، ابتدایی واگذاری تصمیمات

شوند زیرا مدارس توانایی کسب و جذب منابع مالی پایدار مناطق محروم و برخوردار می

متفاوت دارند که این مسأله با شعار عدالت آموزشی مغایرت دارد. هرچند هنوز بین واگذاری 

آموزان ارتباط وری آموزشی و یادگیری دانشیارات مالی به مدارس با افزایش بهرهاخت

مستقیم و مثبت ثابت نشده است ولی به هر حال در برخی موارد به دلیل کنترل و کاهش 

م گردد. همچنین به دنبال عدم دقیق تنظیهای آموزشی کاسته میها از کیفیت در بخشهزینه

کسری بودجه مواجه شده و این امر موجب دخالت منطقه آموزشی مدرسه با ، بودجه مدرسه

از طرف دیگر واگذاری اختیارات مالی  (.1441، 2گردد )لواسیک و ویگنولزو یا ادارت می

، گرددآموز توزیع میبه مدارس ممکن است با توجه به اینکه اعتبارات بر اساس سرانه دانش

های آموزشی نخواهند ادر یه اجرای برنامهمدارس کوچک سرانه کمتری دریافت کرده و ق

 (. 1424، 1مارجینسون و اوگدن، شد )ناتالی

                                                           
1. Levacic & Vignoles 
2. Natalie, Marginson & Ogden 
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تردید نتیجه قضاوت درباره معایب و محاسن تمرکززدایی به چگونگی اجرای آن بی

سازی مدیریت مدرسه محور منجر به قضاوت درباره بستگی دارد ضعف در اجرا و پیاده

 گردد.یمفهوم اصلی مدیریت مدرسه محور م

تحقیق حاضر در نظر دارد امکان اجرای این مهم را در مدارس نمونه دولتی دوره دوم 

 ریزیمتوسطه نظری شهر تهران مورد بررسی قرار دهد. بررسی الزامات استقرار بودجه

عملیاتی مبتنی بر مدرسه و شناسایی موانع این امر و در صورت امکان دستیابی به یک مدل 

های آموزش و ی مناطق آموزشی محلی و مدارس به عنوان خرده سیستمریزمطلوب بودجه

 درصدد پژوهش محقّق این در، باشد. ازاینروترین منظور انجام این تحقیق میپرورش مهم

مبانی نظری مطرح  به توجه با ( و2889مدل شه ) در بنیادی گانهسه عوامل بر اساساست که 

 شرح به سؤال 0 قالب در تحقیق به سؤاالت، تحقیق پیشینه و شده در خالل بررسی ادبیات

 :زیر پاسخ دهد

 تنیمب ریزیاجرای بودجه مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهرتهران توانایی آیا -

 دارد؟ را عملکرد بر

 برای اجرای مناسب اختیارات مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهرتهران آیا -

 دارد؟ را عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه

 بر یمبتن ریزیاجرای بودجه برای مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران آیا -

 دارد؟ مناسبی پذیرش عملکرد

مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر  در ریزی مبتنی بر عملکردبودجه اجرای آیا -

 شود؟ می اقتصادی صرفه تهران موجب

 امه بررسی شده است:در اد پژوهش پیشینه و نظری مبانی

فرآیندی است که در آن با تخصیص منابع محدود باید به نیازهای نامحدود پاسخ  ریزیبودجه

 ریزی سنتی دارد )عربجویی و اثربخشی تمایز فاحشی را با بودجهداد و در دوبعد صرفه

 بایستمی، همبرنا به هر یافته تخصیص اعتبار میزان هر با (. به عبارتی2282، پورحاتم و صالحی

ریزی مبتنی بر عملکرد مدرسه باید به روشنی شود. در بودجه تأمین اهداف از معینی مجموعه

  دهد. اننش را ذینفعان برای حاصله نتایج و توسط مدرسه شده هزینه اعتبارات ارتباط بین



 513   ... یاتیعمل یزیرالزامات و موانع استقرار بودجه

 

 و یقعم درکی به دستیابی برای ارزشمند تشخیص ابزار یک ریزیبودجه روش این

 مبنای بر ریزیهبودج است. فرایند عملکردها و شده گرفته کار به منابع میان رابطه از زیربنایی

 هزینه برآورد ب(، مقاصد و اهداف است: الف( تعیین شده تشکیل مرحله 2 از عملکرد

 ره عملکرد برآورد برای کمی هایشاخص ج( تعیین اهداف تحقق برای الزم هایبرنامه

 (.2290، کردبچهبرنامه )

موزش ریزی مبتنی بر عملکرد در آابل ذکر است که تاکنون تحقیقاتی در خصوص بودجهق

ریزی و پرورش انجام نشده است. همچنین در داخل کشور هیچگونه پژوهشی در خصوص بودجه

دایی قرار های ابتمدرسه محور صورت نگرفته است. شاید به این دلیل که هنوز این بحث در سال

 های مختلف صورت گرفته است.مکرر در دانشگاه هایدارد ولی پژوهش

 روی پیش ( موانع2284) فتاحی و قدرتی، (2284) یرسول و باباجانی، (2291) محمودی

 و انستهساختاری د و رفتاری، ایزمینه عوامل را عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه نظام استقرار

 .متأثر از یکدیگرند عوامل این که کنندعنوان می همچنین

 در ردعملک بر مبتنی ریزیبودجه استقرار موانع بررسی ( به2282) همکاران و کالنتری

 ینب که داد نشان پرداختند. نتایج پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت درمان حوزه

 ساختار، یمال مدیریت سیستم، عملکرد ارزیابی سیستم، مالی اطالعات سیستم هایشاخص

رابطه  ملکردع بر مبتنی ریزیبودجه استقرار عدم با قانونی الزامات و انسانی نیروی، سازمانی

 دار وجود دارد. معنی

 عملکرد رب مبتنی ریزیبودجه سنجیامکان تحقیقی مبنی بر ( در2282) همکاران و مرادی

 یارزیاب توانایی یعنی توانایی؛ بعد 2در ارتباط با وجود  شوندگانآزمون نظر شه مدل اساس بر

 ریزیودجهب اجرای جهت الزم توانایی و بوده منفی، فنی توانایی و انسانی توانایی، عملکرد

 اختیار یعنی اختیار بعد 2 با ارتباط در، مذکور افراد ازنظر و ندارد وجود عملکرد بر مبتنی

 .دارد وجود شیراز شهرداری در مناسبی اختیارات، سازمانی و ایرویه، قانونی

 استقرار و طراحی سنجیامکان بررسی به تحقیقی در (2282) همکاران و مشایخی

 هایانشگاهدر د بندیبودجه نظام، ایران دولتی هایدانشگاه در عملکرد بر ریزی مبتنیبودجه

 بر، یشرفتهپ دیگر کشورهای تجربیات و بودجه زمینه به توجه با و شناسایی کشوررا دولتی
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 فعالیت مبنای رب بهایابی سیستم کارگیری به بندی عملیاتیبودجه سیستم استقرار لزوم

 قرار داده است. موردتوجه

 وردنظرمبا توجه به اینکه هر مطالعه پژوهشی بر مدل مفهومی استوار است که متغیرهای 

بودجه  در اجرای اثرگذار عامل سه الزام یا  بر، شه را مشخص کند. مدل هاآنو رابطه میان 

 این تعامل که میدهد نشان مطالعات .اختیار و پذیرش، ییتوانا :دارد تاکید عملیاتی ریزی

عملیاتی است در ادامه به تشریح  بودجه ریزی اجرای از حاصل منافع تعیین کننده، عامل سه

 مدل شه میپردازیم

مدل مفهومی پژوهش نیز الگویی است که بر اساس روابط میان عواملی که در ایجاد  

ا مدل مفهومی پژوهش حاضر ب به تصویر کشیده است.اند مسأله اساسی تشخیص داده شده

 ( طراحی و تنظیم شده است.2( بر اساس شکل )2889، 2الگوی مدل سه عاملی شه )شه

 

ریزی عملیاتی در عوامل و معیارهای اساسی و مؤثر بر اجرای بودجه، مدل مفهومی پژوهشی .1شکل 

 مدراس بر اساس مدل شه

ی مؤثر هاث ارتباط با جامعیت و مناسب با عوامل و مؤلفهپژوهشگران مقاله حاضر در حی

ژوهش اند و در پمدل شه را مدل مناسبی یافته، ریزی عملیاتی را با شرایط مدرسهبر بودجه

 ولتید نمونه ریزی مبتنی بر مدرسه در مدارسحاضر به منظور بررسی امکان اجرای بودجه

 ،از الگوی شه وضعیت سه عامل توانمندی تهران با استفاده شهر نظری متوسطه دوم دوره

                                                           
1. Shah 

پذیرش

پذیرش سیاسی

پذیرش مدیریتی

پذیرش انگیزشی

اختیار

اختیار سازمانی

اختیار رویه ای 

اختیار قانونی

توانایی

ارزیابی  توانایی
عملکرد

ی توانایی نیروی انسان

توانایی فنی
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شود. این مدل بر سه عامل اثرگذار بر فرآیند مشروعیت و مقبولیت در آن مدارس تعیین می

 ریزی عملیاتی تأکید دارد: بودجه

 ریزی مبتنی بر مدرسه باید مؤثرترین عواملبرای اجرای بودجه پذیرش. -اختیار  -توانایی 

 دخیل زیر را مدنظر گرفت:

ریزی مبتنی بر نیاز مدرسه و . بُعد توانمندی یکی از عوامل مؤثر در اجرای بودجه2

های جنبه از توانایی 2باشد. بُعد توانمندی که شامل می واگذاری اختیارات مالی به مدارس

مندی کارکنان و معلمان و توان، توانمندی مدیران، سازمانی از قبیل توانمندی ارزیابی عملکرد

 (.2284، )پورزمانی فنی است

ریزی مبتنی بر مدرسه را ی مراحل اجرا در بودجهالف( توانایی ارزیابی عملکرد همه

دهد و با توجه به اینکه سنجش نتیجه و خروجی در مدارس بسیار الشعاع قرار میتحت

ا ها مشخص نیست. آیگیر است. هنوز تعریف خاص و استانداردی از نتایج و خروجیوقت

کسب مهارت ، التحصیالندرصد فارغ، قبولیها را بر اساس نمرهروجیتوان خمی

المللی در نظر گرفت. بدیهی است اگر های ملی و بینکسب رتبه در جشنواره، آموزاندانش

شته ای هدفمند را نداآموزش و پرورش و به تبع آن مدارس توانایی سنجش عملکرد به شیوه

 (.2282، ر مؤثر نخواهد بود )مرادیریزی مدرسه محواجرای بودجه، باشند

های خاص پرسنل مدارس برای اجرای ب( توانایی نیروی انسانی بیانگر مهارت

است  های مورد نیاز متفاوتریری مبتنی بر مدرسه است. بر اساس الگوی شه تواناییبودجه

اید هر بشود. بر این اساس نیروی انسانی ماریزی مربوط میو به تمام مراحل اجرای بودجه

 های اطالعاتی باشد.دارای مهارت خاص در پایش عملکرد و نیز حفظ و مدیریت بانک

ج( توانایی فنی بر اساس الگوی شه مستلزم تدارک مدرسه برای ملزومات فنی خاصی 

های مناسب ارائه شود و از این شکل، آوری اطالعات عملکرداست که در راستای جمع

اده ای هماهنگ استفدهی به شیوهنظارت و گزارش، ی حسابداریهااطالعات بتوان برای نظام

ب و گویی مناسفنی این بستر فراهم گردد تا پاسخ ازلحاظکرد. از این رو در مدارس باید 

 (.2282، سریع به ذینفعان صورت بگیرد )مشایخی
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ای و رویه، . بُعد مشروعیت بر اساس الگوی شه با وجود سه جنبه مشروعیت قانونی1

یزی مبتنی ربودجه، دومین عامل مرتبط با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ازمانیس

ریزی باید ساز و کارش در ابعاد اختیار بر عملکرد است. بر این اساس نیز در مدارس بودجه

مانی ای و اختیار یا مشروعیت سازاختیار یا مشروعیت فرآیندی یا رویه، یا مشروعیت قانونی

 ردد.مشخص گ

یا اختیار قانونی بر اساس الگوی شه به این نکته اشاره دارد که  الف( مشروعیت

ا نداشته ریزان اختیار الزم رریزی بسیار قانونمند هستند و اگر بودجهفرآیندهای رسمی بودجه

شود و هرگونه اصالحات جدید در صورت تعارض با باشند اجرای آن با مشکل مواجه می

نیازمند  ،بنابراین در دستیابی به مدیریت منابع مبتنی بر مدرسه؛ واند اجرا شودتاین قوانین نمی

 (.2282، به قوانینی خاص است که این قوانین باید مسیر این اجرا را تسهیل کند )مرادی

های ای بر اساس الگوی شه فرآیندهای موجود ما یا رویهب( مشروعیت یا اختیار رویه

شود و رد و استفاده از اطالعات عملکرد نادیده گرفته میرسمی است که در سنجش عملک

ی ریزی کمک کند و اجراهای سازمانی است که به اثربخشی بودجهرویه، ایمشرعیت رویه

ریز نیازمند به سازگاری الگوی اصالحات با این فرایندهاست آمیز اصالحات بودجهموفقیت

 (.2282، )مرادی

دهنده میزان اعطای اختیارات الزم به مدیران مسئول نشانج( مشروعیت یا اختیار سازمانی 

(. 2282 ،باشد )مشایخیریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس الگوی شه میاجرای روش بودجه

های بیرونی باعث سلب اختیارات الزم ریزی مبتنی بر مدرسه محدودیتدر مدارس بودجه

اختیار سازمانی از طرف آموزش  گردد که خطوطتر کردن اجرا را موجب میبرای اثربخش

 نماید.اندرکاران مدرسه عملکرد اجرا را اثرگذارتر میو پرورش به دست

دبیران ، نانکارک، ریزی از طرف مدیران. بُعد مقبولیت یا پذیرش به میزان پذیرش بودجه2

 رو کلیه ذینفعان مدرسه اشاره دارد. میزان پذیرش افراد در اثربخشی برنامه مذکور بسیا

تأثیرگذار است و مقاومت در برابر تغییر و اصالحات مانع بزرگی در اجراست و این پذیرش 

 از سه حوزه باید ساز و کارش تدبیر گردد.
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ر است. ریزی مبتنی بر مدرسه مؤثالف( مقبولیت سیاسی در تأمین منابع مالی اجرای بودجه

د صیص منابع اطالعات عملکرهای مربوط به تخطور که سیاستمداران اغلب در تصمیمهمان

 گیرند.را نادیده می

ریزی میزان پذیرش توسط مدیران در اجرای بودجه، ب( پذیرش یا مقبولیت مدیریتی

ریتی و گیری مدیمبتنی بر عملکرد به خصوص در استفاده از اطالعات عملکرد در تصمیم

 ذیرش مدیران ارشددهد که پهای انگیزشی مؤثراست و این ضرورت را نشان میایجاد طرح

 (.2284، مدیران الیه میانی و مدیران مدارس باید متعهد این پذیرش باشند )پورزمانی

باید نظام  ریزیج( مقبولیت یا پذیرش انگیزشی برای نتیجه مطلوب از اجرای این بودجه

زی ریهای مصوب بودجهپاداش و تنبیه برای عملکرد مناسب و نامناسب در اجرای برنامه

 ی بر مدرسه در نظر گرفته شود. مبتن

ن اندرکارادهنده این است که دست. بُعد اقتصادی بر اساس الگوی سه عاملی نشان0

ریزی مبتنی بر فعالیت و عملکرد مدرسه ریزی در مدرسه باید اهمیت این نوع بودجهبودجه

در دولت  مدت و درازمدت آموزش و پرورشها و رسیدن به منافع کوتاهرا در کاهش هزینه

ه ریزی مبتنی بر مدرسه بو اجتماع را درک کنند و صرفه اقتصادی حاصل از اجرای بودجه

 عنوان مشوق و انگیزش نهایی به الگو افزوده شده است.

ریزی مبتنی بر عملکرد در مدارس نیازمند خودمختاری مالی با محوریت استقرار  بودجه

سه می مدیریت مبتنی بر مدر بر اساسبندی جهمدیریت مدرسه می باشد. در شروع فرایند بود

اعتبار مالی را به صورت یکجا به تک تک ، بایست ادارات کل و یا به اصطالح مرکزی

 (. 1424، 2مدارس اختصاص دهند )روتستین و روسه

ها را به مدارس تخصیص در این فراینداولین گام این است که ناحیه آموزشی بودجه

های ها و فعالیتبرنامه بر اساسدهند که این بودجه را به مدرسه می دهد و این اختیار رامی

(. اختیار نحوه مصرف منابع به افراد 2889، 1تعریف شده مصرف کنند )کلون و وایت

نظیم ت، شود. دومین گام فرایند تخصیص بودجه برای مدرسهنقش در مدرسه واگذار میذی

ن در آموزار برای برآوردن نیازهای دانشبودجه به صورت یکجا به منظور انعطاف بیشت

                                                           
1. Rothstein & Rouse 
2. Clune & Witte 
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گردد گیری در مدرسه میباشند و موجب احساس مالکیت افراد به واسطه تصمیممدرسه می

 (.1441، 2)رابینسون و برومبای

در باالترین حد ممکن این است که بر ، انتقال قدرت از حوزه باالتر به داخل مدارس

دهد های متفاوت رخ ها در سرفصلتغییر بودجهها در مدارس های برنامهاساس اولویت

ها موجب افزایش توانایی توانایی جابجا کردن پول در میان حساب (.2889، 1کلون و وایت)

های متفاوت آموزان در زمانو انعطاف مدارس برای برطرف کردن نیازهای متنوع دانش

 (.1442، 2)الیفنر شودمی

ی در گیرریزی به مدارس برای تصمیمت بودجهآخرین بحث در حوزه واگذاری اختیارا

ها شود. در این راستا مدارس مختارند از بودجهکرد بودجه تخصیص بودجه مربوط میهزینه

 (.1442، ریزی کنند )الیفنربرای خرید کاالها و خدمات از بیرون ناحیه آموزشی برنامه

 روش

 تحلیلی - توصیفی هاادهد ماهیت ازنظر و است کاربردی، هدف ازلحاظ حاضر پژوهش

باشد. از آن جا که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده مورد بررسی است. اجرای این می

تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضع فعلی می پردازد. 

در سال  جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معلمان مدارس نمونه  دوره دوم شهر تهران

بودند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده  82-2280تحصیلی 

 آماری محاسبه شد. جامعه %81شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و فاصله اطمینان 

 .ندهست تهران شهر دوم متوسطه نمونه دولتی دوره  مدارس دبیران و مدیران از نفر 104 شامل

، التآوری مقاجمع از ایکتابخانه روش از پژوهش بنیادین و نظری مبانی بررسی برای

 منظور هب ساخته محقق نامهپرسش از و شده استفاده اینترنت همچنین و مرتبط هایکتاب

 0 شامل و و اصلی متغیر 2 به ساخته محقق نامهپرسش در. شد استفاده هاداده آوریجمع

 صورت بدین .است شده پرداخته لیکرت گانهپنج طیف قالب در رعیف سوال 8 و اصلی سوال

                                                           
1. Robinson & Brumby 
2. Clune & Witte 
3. Liefner 
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 ملیاتیع ریزیبودجه اجرای موانع تحلیل و بررسی برای شه عامل سه مدل انتخاب از پس که

 و اختیار، توانایی عامل سه قالب سه متغیر اصلی در مؤثر معیارهای و عوامل محورمدرسه

 اختیار، فنی اییتوان، انسانی نیروی توانایی، عملکرد یارزیاب توانایی فرعی متغیر نه و پذیرش

 انگیزشی رشپذی مدیریتی و پذیرش، سیاسی پذیرش، سازمانی اختیار، ایرویه اختیار، قانونی

 آگاه کارشناسان از نفر 24 ازنظر های پژوهشگویه تعیین و شناسایی برای. گردید بندیدسته

ز اطمینان از روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار شد و پس ا استفاده ریزیبودجه مسایل به

نامه به تأیید خبرگان مالی و متخصصان امر بودجه رسید و برای گرفت. روایی این پرسش

شود آلفای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همانطور که مالحظه می

 باشد.ار آن مورد قبول میمشاهده شده است که مقد 99/4نامه کرونباخ کل پرسش

سواالت پژوهش آزمون شد. به  SPSS 14و  29ی نسخه Excelبا استفاده ازنرم افزار 

 برای واریانس تحلیل، برای میانگین نمونه tهای پژوهش از آزمون منظور بررسی سؤال

ل دبندی عوامل و معیارهای مرتبه برای در ادامه عقاید دو گروه هدف و بودن یکسان بررسی

 از وصیفیت متغیرهای ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوانسه عاملی شه در رابطه با موانع بودجه

 .است شده استفاده آزمون فریدمن

 پژوهش هاییافته

 سابقه، التتحصی میزان، سن، حاضرشامل جنسیت توصیفی تحقیق هایآماره بررسی نتایج

 گویانپاسخ از درصد 1د و نیز درصد زن هستن 12و  مرد درصد 02 که داد نشان خدمت

درصد دارای  12، ارشد کارشناسی درصد دارای تحصیالت 20، دکتری تحصیالت دارای

 ، 04تا  24های مخاطب دارای سن درصد از گروه 21همچنین  .تحصیالت کارشناسی هستند

درصد از  24باشند. سال می 14درصد دارای سن باالی  9و  14تا  04درصد دارای سن  20

درصد دارای سابقه خدمت بین  20، سال 24های پاسخگو دارای سابقه خدمت کمتر از گروه

 سال هستند.  14درصد دارای سابقه خدمت باالی  10سال و  14تا  24

 شده فادهاست کرونباخ آلفای از ضریب حاضر پرسش نامه پژوهش پایایی بررسی برای

 شودمی مشاهده که طور همان .اسنت شده ارائه 1 جدول در آن از که نتایج حاصل است

ریزی مبتنی بر و پذیرش بودجه 89/4اختیارات ، 92/4آلفای کرونباخ  متغییر توانایی  ضریب
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، درصد است 24 از بیش کل آلفای کرونباخ ضریب اینکه به توجه با باشد.می 92/4عملکرد 

 .شودمی تأیید پایایی پرسش نامه بنابراین

 نامه )آلفای کرونباخ( برای متغیرهای تحقیقپرسشضرایب پایایی  .1جدول 

 ضرایب متغیرها ردیف

2 
مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری  در مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه توانایی میزان

 شهر تهران
92/4 

1 
مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  در مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه اختیارات میزان

 تهران نظری شهر
89/4 

2 
مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری  در مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه پذیرش میزان

 شهر تهران
92/4 

 99/4 کل کرونباخ جمع آلفای

 بر مبتنی ریزیبودجه توانایی اجرای بررسی، اول اصلی سؤال آزمون نتایج حاصل از

 نمرتبط با آ فرعی هایل از آزمون سؤالچنین نتایج حاصهم و عملکرد با محوریت مدرسه

جرای ا برای الزم فنی توانایی و انسانی نیروی توانایی، عملکرد ارزیابی توانایی شامل

 است. مشاهده قابل 2 جدول در عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه

ی برای اتک نمونه tتوانایی: برآورد آزمون  تأثیرگذار عامل بررسی پژوهش/ اول سؤال آزمون .2 جدول

 بررسی میانگین متغیر توانایی

سوال 

 اصلی
 میانگین سوال فرعی

انحراف 

 معیار

 مقدار

 t آماره

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری
 تایید/رد

یی
وانا

ت
 

 رد 212/4 80 22/2 29/4 01/1 ارزیابی عملکرد توانایی

 رد 444/4 80 12/0 28/4 91/1 انسانی توانایی

 رد 420/4 80 80/1 11/4 21/1 فنی توانایی

با وجود اینکه تمامی ابعاد متغییر توانایی  2با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول 

 دار استمعنی %81عملکرد به لحاظ آماری در سطح اطمینان  بر مبتنی ریزیبودجه اجرای

وسط ( از حد مت 21/1و  91/1، 01/1)به ترتیبِ  هاآنهای تر بودن میانگینولی به دلیل پایین

مدارس  و ودشنمی تأیید بنابراین سؤال، است میانگین منفی از انحراف و با توجه به اینکه
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 اجرای عملکرد ارزیابی توانایی، نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران

 ندارند. را محورعملکردمدرسه بر ریزی مبتنیبودجه

 بتنیم ریزیبودجه اجرای برای اختیارات مناسب بررسی، دوم اصلی سؤال آزمون نتیجه

 اراختی و هارویه اختیار در، قانونی اختیار شامل فرعی های سؤال، چنینو هم عملکرد بر

 است. قابل مشاهده 0 جدول در عملکرد بر مبتنی ریزیاجرای بودجه برای مناسب سازمانی

ای برای تک نمونه tآزمون  اختیار:  برآورد تأثیرگذار عامل بررسی پژوهش/ دوم سؤال آزمون .3جدول 

 بررسی میانگین متغیر مشروعیت

سوال 

 اصلی
 میانگین سوال فرعی

انحراف 

 معیار

 مقدار

 t آماره

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری
 تایید/رد

 اختیار

 رد 444/4 80 91/22 14/4 22/1 قانونی اختیار

 رد 444/4 80 82/2 91/4 10/1 ایرویه اختیار

 رد 442/4 80 92/2 29/4 09/1 سازمانی اختیار

 با وجود اینکه همه ابعاد متغییر اختیار اجرای 0با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول 

دار است ولی به معنی %81 عملکرد به لحاظ آماری در سطح اطمینان بر مبتنی ریزیبودجه

از حد متوسط و با توجه  (09/1و  10/1، 22/1)به ترتیبِ  هاآنهای تر بودن میانگیندلیل پایین

مونه دولتی مدارس ن و شودنمی تأیید بنابراین سؤال، است میانگین منفی از انحراف به اینکه

 بر یریزی مبتنبودجه اجرای اختیار الزم و کافی برای، دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران

 ندارند. را عملکرد

 اجرای برای مناسب مقبولیت و پذیرش بررسی، سوم اصلی سؤال آزمون نتیجه

، سیپذیرش سیا بررسی شامل فرعی هایسؤال چنین و هم عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه

 قابل مشاهده 1 جدول در عملکرد بر مبتنی ریزیاجرای بودجه انگیزشی برای و مدیریتی

 است.
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ای ونهتک نم tپذیرش: برآورد آزمون  تأثیرگذار عامل بررسی پژوهش/ سوم سؤال آزمون .4جدول 

 برای بررسی میانگین متغیر مقبولیت

سوال 

 اصلی

انحراف  میانگین سوال فرعی

 معیار

 مقدار

 t آماره

درجه 

 آزادی

 سطح

 داریمعنی

تایید/ 

 رد

ش
ذیر

پ
 

 رد 442/4 80 82/8 11/4 02/1 سیاسی پذیرش

 تایید 444/4 80 18/2 90/4 01/2 مدیریتی پذیرش

 تایید 444/4 80 12/2 10/4 02/2 انگیزشی پذیرش

 دهد با وجود اینکه همه ابعاد متغییر پذیرش اجراینشان می 1همانطور که مقادیر جدول 

طور این، دار استمعنی %81عملکرد به لحاظ آماری در سطح اطمینان  بر مبتنی ریزیبودجه

گر گین دو بعد دیمیان، شود که به دلیل اینکه به جزء میانگین بعد پذیرش سیاسیاستنباط می

، ( است02/2و  01/2یعنی بعد پذیرش مدیریتی و انگیزشی باالتر از حد متوسط )به ترتیب 

مدارس  شوند. بر این اساسمی تأیید 2-2و  1-2رد و سؤاالت فرعی  2-2بنابراین سؤال فرعی 

 پذیرش مدیریتی و انگیزشی کافی برای، نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران

 اجرای رایب کافی پذیرش، عبارت دیگر را دارند. به عملکرد بر ریزی مبتنیبودجه اجرای

 مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران در بر عملکرد مبتنی ریزیبودجه

 دارد.  وجود

 مبتنی ریزیبودجه اجرای برای صرفه اقتصادی بررسی، چهارم اصلی سؤال آزمون نتیجه

 است. ابل مشاهدهق 0 جدول در عملکرد بر

تک  tاقتصادی: برآورد آزمون  صرفه تأثیرگذار عامل بررسی پژوهش/ چهارم سؤال آزمون .5 جدول

 ای برای بررسی میانگین متغیر صرفه اقتصادینمونه

 تایید/رد معناداری سطح درجه آزادی t آماره مقدار انحراف معیار میانگین سوال اصلی

 تایید 412/4 80 21/2 11/4 21/2 صرفه اقتصادی

های هدف به لحاظ سطح معنی داری گروه 0با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول 

 راین سؤالبناب، باشددرصد است و همچنین میانگین بیشتر از حد متوسط می 1آماری کمتر از 

 بر ریزی مبتنیبودجه اجرای مدیران و دبیران ازنظرشود که واستنباط می شودمی تأیید
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 موجب صرفه اقتصادی، مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران لکرد درعم

 شود.می

 از متغیرهای یک هر اهمیت درجه و بندیرتبه که شودمی بررسی، ی پژوهشدر ادامه

 استفاده نفریدم بندیآزمون رتبه از گویان چگونه است. بدین منظوپاسخ دیدگاه از پژوهش

 .است شده ارائه 2 دولج در نتایج و شد

 تأثیرگذار عوامل ترینمهم، هاآزمودنی کلیه از دیدگاه 2جدول  در مندرج نتایج اساس بر

 پذیرش، انگیزشی است از: پذیرش عبارت، ترتیب به، عملکرد بر مبتنی ریزیبر بودجه

 .است شده شناخته ترین عاملاهمیتاختیار قانونی کم، همچنین صرفه اقتصادی و و مدیریتی

دیران و م دیدگاه از عملکرد بر مبتنی بودجه ریزی بر تأثیرگذار عوامل رتبه بندی میانگین .6 جدول

 دبیران

 رتبه میانگین عامل تأثیرگذار ردیف

 2 01/1 عملکرد ارزیابی توانایی 2

 0 91/1 انسانی توانایی 1

 1 21/1 فنی توانایی 2

 24 22/1 قانونی اختیار 0

 9 10/1 ایرویه اختیار 1

 0 09/1 سازمانی اختیار 0

 8 02/1 سیاسی پذیرش 2

 1 01/2 مدیریتی پذیرش 9

 2 02/2 انگیزشی پذیرش 8

 2 21/2 اقتصادی صرفه 24

 گیرینتیجه و بحث

 زیریبودجه اجرای موفق بر اثرگذار اصلی الزامات یا همان عوامل شد گفته که طور همان

 این ه درک پذیرش و اختیار، توانایی از: است عبارت شه الگوی اساس بر عملکرد بر مبتنی

های ؤالس بررسی با که نحوی به شدهتقسیم سؤال فرعی سه به عوامل این از یک هر پژوهش

 .رسید اصلی سؤال پاسخ به توانمی فرعی
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 لکردعم بر مبتنی ریزیبودجه در اجرای مدارس توان بررسی به سؤال این .2 اصلی سؤال

 فنی واناییت و انسانی توانایی، عملکرد ارزیابی توانایی بعد سه، شه مدل . بر اساسپردازدمی

 .شد بندیفرعی تقسیم سؤال سه قالب در

 با اطارتب در آماری اطالعات وتحلیلتجزیه حاصل از توانایی ارزیابی عملکرد: نتایج

دهد دبیران( نشان میهای مخاطب )مدیران و گروه اساس دیدگاه بر، عملکرد ارزیابی توانایی

طور  هب ارزیابی عملکرد توانایی، مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران در که

، شویقیهای تطرح طراحی منابع و تخصیص، گیریتصمیم مدیریت در استفاده برای مؤثر

 تحقیقات نتایج با پژوهش این نتایج ندارد.  وجود عملیاتی ریزیبودجه سازیپیاده برای

 مبنای بر یابیهزینه روش اجرای سنجیمبنی بر امکان 2282در سال  همکاران و فروغی

، شودبر اساس یافته پژوهش استنباط می ناهمخوان است. دولتی هایدستگاه در فعالیت

. کاری پیچیده است هاآنها و به تنع آن ارزیابی های سنجش عملکرد و خروجی برنامهروش

مچنین بر است. هزمان هاآنهای صورت گرفته و خروجی جش فعالیتمحاسبات مرتبط با سن

از  هانآعملکرد وو تفکیک  ازلحاظهای قابل سنجش و غیرقابل سنجش شناسایی فعالیت

ر ریزی عملیاتی یا مبتنی بسازی بودجههم مشکل است و این عوامل خود معرف موانع پیاده

 شوند.عملکرد مدرسه محور محسوب می

 توان با ارتباط در آماری اطالعات وتحلیلتجزیه از حاصل نیروی انسانی: نتایج توانایی

 نیروی هدهد کمی نشان، های مدیران و دبیراندیدگاه اساس بر، نیروی انسانی کیفی و کمی

 کردعمل سنجش، اطالعاتی بانک و مدیریت حفظ و ایجاد برای های خاصمهارت با انسانی

مدارس  رد ریزی عملیاتیبودجه مفاهیم به آشنا و شده تمام بهای همحاسب همچنین در زمینه و

 ندارد دعملیاتی وجو ریزیبودجه سازیپیاده برای، نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران

( ناهمخوان است و با نتایج 2299همکاران ) و براهیمیتحقیقات ا با تحقیق این نتایج و

( همخوان است. در یک 2282رادی و همکاران )م، (2282پژوهش فروغی و همکاران )

توان گفت در این مدارس ظرفیت و توانایی الزم برای سنجش بررسی کلی و مفهومی می

باشد. دبیران و مدیران از تخصص و مهارت الزم عملکرد توسط مدیران و دبیران کافی نمی

لیت و توانایی چنین قاببرای محاسبه قیمت تمام شده به دلیل پیچیدگی برخوردار نیستند. هم
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های اطالعاتی مرتبط با عملکرد و نتیجه واحدها که تأثیر مستقیم بر الزم برای مدیریت بانک

 های الزم برای عامالنریزی عملیاتی دارد به وجود نیامده است و نیز تاکنون آموزشبودجه

رفته نشده به کار گریزی عملیاتی سازی فرآیند بودجهریزی مدارس در آشنایی و پیادهبودجه

 است.

 استایر در مناسب فنی که ملزومات دهدمی نشان پژوهش این سوال فنی: نتایج توانایی

 نظارت و، حسابداری برای اطالعاتی بانک ایجاد و اطالعات عملکرد آوریجمع

 .ندارد وجود در مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران باشد دهیگزارش

( 2282مرادی و همکاران )، (2282های فروغی و همکاران )پژوهش یج نتا ه بانتیج این

های پژوهش مغایرت دارد. یافته (2284پورزمانی ) هایپژوهش نتایج با همخوان است و

صحیح  سازیکند که بسترهای فنی و تکنولوژیکی الزم برای پیادهچنین تبیین می

 ریزی عملیاتی برقرار نیست. بودجه

 عملکرد رب مبتنی ریزیبودجه اجرای کافی در توانایی دهندگانپاسخ ازنظر، کلی رطو به

 د.ندار وجود فعلی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران در وضعیت در

 در عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه الزم برای اجرای اختیار وجود سؤال این :1 اصلی سؤال

 کند.را بررسی می فعلی دوم متوسطه نظری شهر تهران در وضعیتمدارس نمونه دولتی دوره 

 نداشته را الزم اختیار آن اجرای مراحل یا در و ریزیبودجه اجرای در ریزانبودجه اگر

 .شد خواهد مواجه چالش اجرا با، باشند

که مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  است آن از حاکی پژوهش قانونی: نتایج اختیار

 با نتیجه نندارند. ای عملکرداختیار قانونی بر مبتنی ریزیبودجه اجرای ی شهر تهران براینظر

دهد های پژوهش نشان میدارد. یافته همخوانی، (2282فروغی و همکاران ) و پژوهش نتایج

ریزی عملیاتی مدارس قوانین و مقررات حاکم در سطح آموزش و پرورش از فرآیند بودجه

کند. قوانین مالی و محاسباتی در سطح باالتر آموزش و پرورش از ی نمیحمایت و پشتیبان

 ریزی عملیاتی در سطح مدارس برخوردار نیست.کارآمدی و منطق مناسبی برای بودجه

مدارس نمونه دولتی  در نی کنو در شرایط دهدمی نشان پژوهش ای: نتایجرویه اختیار

 ریزیبودجه در های موجودرویه و فرآیند ییرتغ دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران اختیار



 

566 

 

 79، بهار 51شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 در شرایط و ستا نشده اعطاء عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه سازگار با فرآیند و رویه به سنتی

 با نتیجه این اد.د تغییر هاورودی بر تأکید ها بهستاده بر تأکید را از رویکرد تواننمی کنونی

 هایپژوهش برخالف نتایج و دارد ( مطابقت2282فروغی و همکاران ) هاییج پژوهش نتا

 .است (2282همکاران ) و مرادی

 و ریزیبودجه با ارتباط الزم در اختیارات دهدمی نشان سازمانی: نتایج اختیار

دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران به مدیران در مدارس نمونه نی سازما دهیگزارش

های ژوهشپ نتایج با نتیجه است. این نشده کرد اعطاءعمل بر مبتنی ریزیبودجه اجرای برای

برخالف  و دارد ( مطابقت2282فروغی و همکاران ) ( و2282پور )حاتم و صالحی عرب

ها هنوز سنتی متضاد است. بر اساس نتایج پژوهش رویه (2282همکاران ) و مرادی نتایج

برای  مچنین دستورالعمل مناسبیاند. هریزی عملیاتی جایگزین نشدههای بودجههستند و رویه

ریزی عملیاتی برای مدارس تحت مدیریت مدرسه محور به صورت مدون سازی بودجهپیاده

 وجود ندارد.

ره مدارس نمونه دولتی دو در کلی طور که به داشت اظهار توانمی، باال نتایج به توجه با

 ملکردع بر مبتنی ریزیهاجرای بودج برای مناسب اختیارات، دوم متوسطه نظری شهر تهران

 گیری در رابطه با تخصیص منابع با توجه به اطالعات ارزیابی عملکرد برخوردار نیستند.تصمیم

مدارس نمونه دولتی دوره دوم  پذیرش در زمینه بررسی به سؤال این : در2 اصلی سؤال

شود. می عملکرد پرداخته بر مبتنی ریزیبودجه اجرای برای، متوسطه نظری شهر تهران

 انعم ترینبزرگ است دبیران ممکن مدیران و جانب برخی از اصالحات برابر در مقاومت

 .باشد عملکرد بر ریزی مبتنیبودجه اجرای برای

دولتی  مدارس نمونه در که دهدمی سؤال نشان این تحلیل و تجزیه سیاسی: نتایج پذیرش

 رایب مالی تأمین و حمایت در مقامات سیاسی پذیرش، دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران

 مدارس نمونه دولتی مقامات، عبارتی دارد. به وجود عملکرد بر مبتنی ریزیاجرای بودجه

 درازمدت هایهدف مدت به کوتاه هایهدف کنار دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران در

 جنتای با نتیجه دارند. این کامل اختیار عملکرد از اطالعات استفاده در و اندیشندمی
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فروغی  هایپژوهش نتایج برخالف و دارد مطابقت (2282همکاران ) و های مرادیپژوهش

 باشد. ( می2282و همکاران )

ریزی و مالی برای محاسبات قیمت تمام شده و مدیران مدارس و مسولین بودجه

گیران ریزی عملیاتی از اختیارات و منابع کافی برخوردار نیستند. تصمیمسازی بودجهپیاده

ریزی با فرآیند کوتاه مدت دارد در حالی که کالن آموزش و پرورش گرایش به بودجه

ریزی عملیاتی فرایندی بلندمدت است. همچنین مدیران چندان از بسترسازی برای بودجه

با شرایط آموزش و  هاآنیافته و منطبق نمودن تجارب علمی و موفق کشورهای توسعه

 نمایند.یریت مدارس استفاده نمیپرورش و به دنبال آن مد

مدارس نمونه دولتی دوره دوم  مدیران، مختلف هایگروه دیدگاه مدیریتی: از پذیرش

 به نابعم از صحیح استفاده را در ارزیابی عملکرد از حاصل متوسطه نظری شهر تهران اطالعات

 بر نیمبت ریزیودجهاجرای ب برای، دانند. بنابراینمی مفید و ها مؤثرهدف به رسیدن منظور

همکاران  و های مرادیپژوهش نتایج با نتیجه دارد. این مناسب وجود مدیریتی پذیرش عملکرد

 .( است2282های فروغی و همکاران )پژوهش نتایج برخالف و دارد مطابقت (2282)

ریزی عملیاتی دریافت اعتبارات منوط به بهبود کارائی و اثربخشی در روش بودجه

ریزی عملیاتی را در بهبود عملکرد مدرسه مؤثر ست و مدیران پذیرش بودجههافعالیت

 ساله بودجه تشویقی دریافت کنند.دانند و تمایل دارن در قبال عملکرد مفید یکمی

 برای تتنبیها و هاپاداش آن و پیرو مناسب انگیزشی راهبردی انگیزشی: نظام پذیرش

، بنابراین .دارد وجود، عملکرد بر مبتنی ریزیجهبود اجرای برای و نامناسب مناسب عملکرد

 در مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران برای مناسب انگیزشی پذیرش

فر و انشد هایپژوهش نتایج با نتیجه دارد. این عملکرد وجود بر مبتنی ریزیبودجه اجرای

( فروغی 2282پور )حاتم و لحیصا عرب پژوهش نتایج و با دارد مطابقت (2282همکاران )

 ( مغایرت دارد.2282و همکاران )

در مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری شهر  کلی طور به، باال نتایج به توجه با

 در اما اردوجود د عملکرد بر ریزی مبتنیبودجه اجرای برای پذیرش سیاسی نامناسب، تهران

 وجود دارد. ناسبو انگیزشی وضعیت م پذیرش مدیریتی مورد
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 )مدیران و دبیران( در هاهای کلیه آزمودنیدیدگاه بررسی با سؤال : این0 اصلی سؤال

 که داد شانن بر عملکرد مبتنی ریزیبودجه اجرای از حاصل صرفه اقتصادی یجاد ا با ارتباط

 نههزی و کاهش هاهزینه و منابع مناسب مدیریت موجب بر عملکرد مبتنی ریزیبودجه اجرای

اجرای ، مختلف هایگروه دیدگاه از، بنابراین .شودگیری میتصمیم برای اطالعات پردازش

 نتایج اب نتیجه شود. اینمی صرفه اقتصادی ایجاد موجب عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه

 .دارد ( مطابقت 2282همکاران ) و مرادی، هایپژوهش

ریزی بودجه بر تأثیرگذار عامل ترینممه مخاطب )مدیران و دبیران( هایدیدگاه گروه از

و اختیار  است اقتصادی صرفه و مدیریتی، پذیرش انگیزشی، ترتیب به، عملکرد بر مبتنی

 .شده است شناخته عامل تریناهمیتکم قانونی

 پرورش و آموزش هایسیستم خرده در ریزیبودجه مطلوب مدل

 عت های استانی و بومیالف( الگوی برنامه ریزی درسی و آموزشی بر اساس صن

تصمیم گیری پیرامون نیروی انسانی مدرسه و بودجه عمدتاً از طریق نیازهای برنامه درسی 

هیئت مدیره و اداره مرکزی »ناحیه تعیین می شود  در این مدارس در حوزه ی برنامه درسی 

شیوه  رطرح کلی هدف های تربیتی را تعیین می کنند و مدارس را آزاد می گذارند تا به ه

در این میان اغلب هدف ها مشخص «.  ای که مناسب می بینند آن هدفها را برآورده کنند

هستند و آنچه که واگذاری اختیارات به سطح مدرسه را توجیه می کند انتخاب راه حل های 

مختلف رسیدن به هدف ها می باشند. برنامه درسی مبتنی بر مدرسه بر گروههای محلی اجازه 

 آن دسته از مواد آموزشی که قرار است ارائه شوند را مشخص کنند.می دهد که 

 ،همچنین کارکنان مدارس تصمیماتی در مورد اموری نظیر انتخاب کتاب های درسی

د و ماهیت اتخاذ می کنن، انتخاب فعالیت های یادگیری و مواد آموزشی تکمیلی مورد استفاده

ند را تعیین می کنند.  ترقی های هر جامعه در برنامه های دیگری که باید به مدارس ارائه شو

گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در مدارس انجام می گیرد. برنامه مبتنی بر مدرسه به 

جوامع محلی اجازه می دهد تا تعیین نمایند کدام مواد آموزشی باید تهیه شود. کارکنان 

 تهیه مواد آموزشی مورد، زشیانتخاب فعالیتهای آمو، مدرسه راجع به انتخاب متون درسی
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و تعیین نوع برنامه های جایگزین که در مدرسه باید اجرا شوند تصمیم گیری می  استفاده

 کنند.

برای جلوگیری از هدرفت منابع و ارتباط یادگیری در مدرسه با بازار کار باید به برنامه 

 درسی مدارس توجه کرد  در این خصوص باید گامهای زیر برداشته شود:

 شناسایی صنایع و تولیدات در هر استان و منطقه؛ -1

 تدوین سند توسعه اشتغال پایدار؛ -2

 ؛های مختلفیک بازوی فکری و مشورتی و هماهنگ کننده بین سازمانایجاد  -3

  ؛محیط کسب و کار ن عامال مدارس و  گذاریایجاد اشتغال فرصت سرمایه -4

 (؛نفعانل اثربخش بین ذیمدل تعام)استان ناحیه و  های اشتغال ارزیابی فرصت -5

 ؛حقایق بازار برای درک صحیح و دقیق از صنعت بومی و ها خانوادهآموزش  -6

  ؛مهارتی و فنیکار و حمایت از برنامه درسی  زار با شناسایی نیاز -7

 مدارس در سطوح تحصیلی متوسطه؛کار ماهر و آموزش دیده در  تربیت نیروی  -8

 راکز اقتصادی دانش بنیان با جلب مشارکتبا  ایجاد م توسعه فناوری بومیکمک به  -9

 اولیاء؛

، های عمومیآموزش موسسات آموزشی با هدفسامانه برای شناسایی  راه اندازی   -11

 ؛تخصصی و کارورزی

در زمینه برنامه ریزی درسی در هر استان باید مد نظر قرار   سه بخش فعالیتبر این اساس 

 کارآفرینی و جذب ، ای خود اشتغالیهشناسایی فرصت، های مطالعاتیبخش گیرد؛ 

 نیاز به منابع و زمان زیادی ندارد و به همین، ایجاد تغییرات کوچکباید توجه داشت که  

 شود. یراهکاری کم خطر محسوب م، پرداختن و اهتمام ورزیدن به آن، دلیل

یر مس به منظور بهره وری در منابع مالی مدارس بهترین مدل و یاب( مدیریت منابع مالی. 

 بودجه ریزی بر مبنای فعالیت مدرسه است. 

 تعریف و اول: شناسایی انجام می گیرد.  مرحله اصلی مرحله این بودجه ریزی در سه

 است مهمی های فعالیت کلیه شناسایی، گام اولین، مرحله این فعالیتهای مدرسه  است. در

 یک هر، است گرفته تصور زمینه این در که مطالعاتی میگیرد. طبق صورت درمدارس که
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 شناسایی به اقدام غیره و سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، مالی وضعیت به توجه با مدارس از

 با ترتیب بدین می نمایند.  خود ویژه شرایط به توجه با مختلف فعالیتهای انواع و تعداد

 اصلی یتفعال پنج به را مدارس این مهم فعالیتهای کل میتوان شده انجام تحقیقات به توجه

 اداری فعالیت، دانشجویی فعالیت، پژوهشی فعالیت مهارتی و ، آموزشی فعالیت کرد:  تقسیم

 .عمرانی فعالیت فعالیت امور دانش آموزان و ، مالی و

 مصرف مالی منابع کلیه شناسایی، گردد انجام است الزم اول مرحله در که دومی گام

 به یافته تخصیص اعتبارات شامل معموالً مدارس در مالی منابع میباشد.  مدارس در شده

 .و کمک های مردمی است  فرهنگی و برنامه فوق، پشتیبانی فعالیت، جاری بودجه صورت

فصل    :عبارتنداز یابند تخصیص به مدارس فعالیت محرکهای شناسایی با باید که فصول این

، شاغل کادر قحقو، دستمزد و حقوق کارکنان شامل خدمت جبران ای هزینه اول؛ مواد

، وقتی تمام، کار اضافه، مزایا و شغل العاده فوق، کارایی، حقوق کسری، التدریس حق

دوم؛  میباشد. فصل غیرنقدی کمک اوالد و حق و مندی عائله، حق محرومیت، عیدی

 نگهداری، ونقل حمل و ماموریت شامل هزینه مواد عناوین به نیز خدمات و کاال از استفاده

 برق و آب، سوخت، اداری اوراق و نشریات خرید و چاپ، غیره و اداری وسایل تعمیر و

 خصوصی بخش الزحمه حق، مهارتی و کارورزی هزینه، شدنی مصرف لوازم و مواد، گاز و

 .دارد اختصاص بخش خصوصی های هزینه سایر و

 رفاه شامل چهارم فصل، کرایه و اجاره شامل دارایی و اموال های سوم؛ هزینه فصل

 خدمت پاداش، غیرنقدی کمک، کارگران و کارمندان اجتماعی بیمه شامل اعیاجتم

 کمک، کارکنان انداز پس صندوق به کمک، بازنشستگان مندی عائله هزینه کمک، کارکنان

 بیمه حق، الزامی عملیات و علمی گردش هزینه، رفاهیدانش آموزان کمک، ورزش هزینه

 کتب تهیه کمک به، دانش آموزی پروژه زینهه، دانش آموزان ورزش هزینه، دانش آموزان

 پرسنلی دیون به ها هزینه پنجم سایر فصل میباشد. فرهنگی فعالیت هزینه، درسی جزوات و

 میگردد. تقسیم سرویس های ایاب و ذهاب و ساختمان عوارض، اجار بهاء، اداری و

 شناسایی، عالیتف مبنای بر سیستم بودجه ریزی اجرای اول مرحله از گام سومین بنابراین

 کار دو مدارس در فعالیت مبنای بر بندی بودجه اجرای برای واقع باشد. در می ها محرک
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 زیر مجموعه های مدرسه است.  به تسهیم و ها فعالیت به تسهیم :شود انجام باید عمده

 بودجه سیستم اجرای ی مرحله ترین حساس و ترین کلیدی مناسب های محرک انتخاب

 مبنای بر بندی بودجه سیستم اجرای اول مرحله از چهارم گام .میباشد فعالیت مبنای بر بندی

 موارد اقالم تک تک تسهیم برای گام چهار این است.  فعالیتها ریالی بهای تعیین، فعالیت

 میگردد.  اجرا فعالیتها به هزینه ها

 فعالیت مبنای بر بندی بودجه تبدیل برای مرحله دومین هزینه موضوعات دوم: مرحله

زیر مجموعه های  از یک هر سهم بایستی ، بنابراین در اولین گاماز مرحله دوم ؛میباشد

 و عوامل شناسایی به نیاز، کار این انجام گردد.  برای تعیین مدرسه کل بودجه از مدرسه

 مبنای بر بندی بودجه سیستم اجرای دوم مرحله از گام دومین .است مناسب های محرک

 واقع در میباشد.  زیر مجموعه های مدرسه سطح در مناسب های محرک یشناسای، فعالیت

 به را کارها انجام جهت شده استفاده فعالیت میزان، مناسب مبنای از استفاده با محرک

، معلم، دانش آموز تعداد میتوانند عوامل و ها محرک این میدهد. تخصیص هزینه هدف

مهارت های تعلیم داده شده   و ها پژوهش، اتتحقیق تعداد، استفاده مورد فضاهای، کارمند

 .باشد صنعت بومی و غیره بر اساس

 از که ریالی فعالیتهای هزینه با موضوعات کامل بهایابی به مربوط، مرحله این سوم گام

 محرک شناسایی و تعیین از پس میباشد. یعنی، میکنند مصرف فعالیت محرکهای طریق

 می تعیین و مشخص هزینه مواد از زیر فعالیت ها از یک هر سهم، الزم و مناسب های

 بندی بودجه سوم:  گردد. مرحله می محاسبه بها موضوعات از یک هر ریالی مبالغ و گردد

  دوم است. و اول مرحله انجام از پس فعالیتها
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 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مدارس .1نمودار 

 منابع 

بررسی و تحلیل (. 2299نوشین. )، والیانی. زهره، محمدنبی .سعید، فردانی .سعید، براهیمیا

اده از روش با استف، ریزی عملیاتی در شهرداری اصفهاناستراتژیک استقرار نظام بودجه

 .تهران ،ریزی عملیاتیالمللی بودجهمقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین. ماتریس

موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام  شناسایی .(2284) مهدی.، رسولی .جعفر، باباجانی

ربی های تجنامه تحقیقفصل های اجرایی کشور.ریزی عملیاتی در دستگاهبودجه
 .21-14، 2شماره ، 2دوره ، المللی امام خمینیحسابداری مالی دانشگاه بین

ی هاانبررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازم .(2282) بابک.، نادری .زهرا، پورزمانی

نامه حسابداری سالمت دانشگاه علوم فصلصنعتی ایران.  - مناطق آزاد تجاری
 .2-20، 2شماره ، دوره اول، پزشکی و خدمات درمانی فارس

شناسایی  .(2284) .دانشفرد و رضایى فرهاد دِزَّکى اهلل. کرم اهلل. حبیب، طاهرپورکالنتری

لمى نامه عفصل .هاى دولتیرسازمانقانون بودجه عملیاتی د استقرار بر عوامل مؤثر

دوره ، ریزیمؤسسه عالی آموزش و تحقیق مدیریت وبرنامهتحقیقى برنامه و بودجه 

 .22-10، 2شماره ، 1

 روش اجرای سنجیامکان، (2282) رسائیان.، امیر و پراپری حقیقی داریوش. محمد، فروغی

مطالعه ) های دولتیبندی عملیاتی دستگاهبودجه بر مبنای فعالیت در یابیزینهه

http://www.imps.ac.ir/
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نامه حسابداری سالمت دانشگاه فصل های دولتی استان اصفهان(.موردی: دستگاه

 .02-01صص ، 2شماره ، 2دوره ، علوم پزشکی و خدمات درمانی فارس

 و طراحی سنجیامکان بررسی( 2282امید. )، فرجی کنفی. عبدزاده، محمد بیتا.، مشایخی

 گاهدانش موردی مطالعه) ایران دولتی هایدانشگاه در عملیاتی ریزیبودجه استقرار

، سوم سال، ه علمی تحقیقی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتنامفصل، (تهران

 انجمن حسابداری مدیریت ایران.، 8شماره 

ریزی عملیاتی درحوزه استقرار بودجه موانع، (2282) صفدر.، شیراوند .الهکرم، دانش فرد

ی دانشگاه علوم پزشکی علم مجله آموزش پزشکی. درمان و، درمان وزارت بهداشت

 .84-، 1شماره ، 20دوره ، گرگان

ه قم های دولتی پسران(. بررسی نگرش مدیران و دبیران دبیرستان2294هادی. )، رزاق مرندی

 هایمدرسه محور و تعیین زمینه گیری در مدیریتدرباره حدود اختیار تصمیم

گاه بندی گلیکمن. دانشطبقه بر اساسگیری مؤثر بر آموزش و یادگیری تصمیم

 .2294 –تربیت معلم تهران 

بر مبنای  یابیهزینه روش سنجی اجرایامکان (.2282الهام. )، پورحاتم مهدی.، صالحی عرب

 هداشتیب خدمات و پزشکی علوم دانشگاه عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه در فعالیت

ه شمار، سال سوم، نشریه حسابداری سالمت .شه الگوی اساس بر درمانی اصفهان
  .19-28، (24) شماره پیاپی، چهارم

سازی سیستم (. بررسی موانع و مشکالت پیاده2284اقدس )، حسن و لیال. فتاحی، قدرتی

، م جهت رفع موانعبندی عملیاتی در شهرداری قم و ارائه راهکارهای الزبودجه

 شیراز ها.همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری

سازمان مدیریت و ، ریزی(. مروری بر تحوالت نظام بودجه2290محمد. )، کردبچه

 ریزی کشور.برنامه

های ریزی عملیاتی در سازمانسازی بودجه(. بررسی مشکالت پیاده2291فاطمه. )، محمودی

ماره ش، کنترولر. پاییز و زمستان، دولتی و ارائه راهکارهای الزم جهت کاهش موانع

12 ،00-10. 
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