چشماندازمديريتدولتی
\  
شماره  51ـ پاییز 5931
صص 19 - 21

طراحیمدلبودجهريزیبرمبنایعملکرد(موردمطالعه:دانشگاه

تربیتمدرس)
*** 1

عادلآذر*،محمّدرضاامینی**،پرويزاحمدی


چکیده 
لزوم تغییر ساختار بودجهریزی دانشگاهی از برنامهای به عملکردی سبب شد تا مطالعههـای بسـیاری
در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد .با بررسی مبانی نظری موضوع ،مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار
دوگانه بودجهریزی بر مبنای عملکرد ( )PBBدر دانشگاه باشد ،مشاهده نشد .از اینرو هدف این پـووه
ارائه مدل  PBBبوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامهها براساس اهمیت هر برنامه و از
سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری مورد توجه قرار گیرد .با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه ،مـدل برنامـهریـزی ررمـانی
 PBBدر دانشگاه طراحی شد .نکته مهم در طراحـی مـدل ،اسـتااده از ضـریب کـارایی -محاسـبه شـده
براساس رویکرد تحلیل پوششی دادهها ( )DEAبا مدل پایه  CCRنهادهگرا -جهت تعیین ضریب اهمیت
هر گروه رموزشی به منظور تخصیص بودجه به رن است .همچنین وزن ررمـانهـا و میـزان اهمیـت هـر
برنامه براساس مقایسات زوجـی توسـخ خبرگـان تعیـین شـد .ایـن مـدل ریاضـی دارای  1ررمـان638 ،
محدودیت و  102متغیر تصمیم است .به منظور نمای قابلیتهای مدل طراحیشـده ،از دادههـای مـالی
سال  5963دانشگاه تربیت مدرس استااده شد .نتایج حل مدل و مقایسه با دادههای واقعی  ،بیانگر بهبـود
قابل مالحظه در میزان دستیابی به ررمانها و تابع هدف است .این امر قابلیت باالی مدل را در تخصیص
بهینه بودجه دانشگاه نشان میدهد.
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.1مقدمه 

در قرن  15اقتصاد در رموزش عالی از جایگاه ویوهای برخوردار شده اسـت .نیـاز بـه رمـوزش
عالی در کشورهای درحالتوسعه ،گسترش یافته و توجه به بودجـه در رمـوزش عـالی را بـی از
پی مطرح ساخته است؛ چرا که رموزش عالی همواره یکی از اولویتهای مهم در افکار عمـومی
بوده و نوعی سرمایه گذاری برای رینده از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فردی تلقی میشود (شریعتی
و همکاران .)5962 ،بودجهها ،برنامه های مالی هستند که برای تنظیم دررمدهای پی بینیشده و
هزینههای تخمینزده شده در یک دوره زمانی مشخص مورد استااده قرار گرفته اسـت .نهادهـای
بودجه ریزی به طور تاریخی در روند تـدریجی حرکـت کشـورها بـه سـوی حکمرانـی شایسـته و
پاسخ گو نق قابل توجهی ایاا کردند .بودجه ریزی ابزاری راهبـردی بـرای اناـباق اقتصـادی و
مالی دولتهاست و در شکل امروزی رن زمینه دولـت شایسـته و پاسـخگو را فـراهم مـیکنـد و
مشارکت شهروندان را برمیانگیزد )رذر و امیرخانی.)5930 ،
بودجهریزی در دانشگاههای دولتی را نمیتوان از محیطی که در رن فعالیت میکننـد و یـا از
اقتصاد و محیخ سیاسی عمومی مجزا کرد .بنابراین ماهوم بودجهریزی و مدیریت عملکـرد بـرای
دانشگاه های دولتی نیازمند مالحظه عوامل خاص همچون کنترل دولتی ،پاسخگویی اجتمـاعی و
تأمین وجه از طریق مالیاتها است (.)Yamamoto, 2010
امروزه دانشگاه ها در عین حال که با رشد سریع متقاضیان خود روبرو بودهاند ،در مواجهـه بـا
بسیاری از محدودیتهـا کـه مهمتـرین رن محـدودیتهـای مـالی بـوده ،مجبـور بـه بـازبینی و
سازماندهی مجدد سازوکارهای کسب دررمد و تخصیص منابع خود نیز بودهاند .واقعیـت حـاکی از
رن است که اگرچه قدر مطلق منابع در دسترس دانشگاه ها افزای یافته ،اما منـابع دریـافتی بـه
ازای هر دانشجو یا به عبارتی بودجه سرانه به همان اندازه افزای نیافته است .ازاینرو گذشته از
موارد مرتبخ به اثربخشی ،کاه منابع سرانه حکم میکند که دانشگاههـا در مصـرف منـابع در
دسترس خود ،دقیقتر و کاررتر عمل کنند (کجوری و همکاران.)5968 ،
عدم استااده از تئوری های کمی و ریاضی در بودجه عمومی دولـت کـه در رن بـرای اجـرای
برنامه سالیانه ،منابع مالی الزم پی بینی و اعتبارات هزینهای و تملـک دارایـیهـای سـرمایهای
(عمرانی) دستگاههای اجرایی تعیین می شود ،باعث سردرگمی و عدم تخصیص بهینه به منابع در
دسترس میشود .بدیهی است چنانچه فعالیتها و محـیخ تصـمیمگیـری از پیچیـدگی برخـوردار
نباشند ،استااده از مدلهای ریاضی چندان اهمیت ندارد .اما اهمیت رویکردهـای ریاضـی زمـانی
روشن میشود که تعداد متغیرهای تصمیم و فعالیتها و هدفهای به گونهای سرسامرور افـزای
پیدا میکند (رذر و همکاران .)5930 ،پووه در عملیات یا علم مدیریت ،یـک رویکـرد علمـی و
ریاضی برای حل این مسائل است .کاربرد موفقیترمیز برنامهریزی خطی در پووه در عملیات،
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بیشترین تأثیر را در بهدسـتروردن جـواب هـای بهینـه مسـائل تخصـیص منـابع داشـته اسـت.
برنامهریزی خطی یک روش ریاضی برای مشخص کردن تخصیص بهینه منابع است که با توجه
به محدودیتهای منابع و سود انجام میگیرد(خلوصی.)5963 ،
به این ترتیب ،هدف اصلی این پووه ارائه یک مدل برنامهریزی ررمانی جهـت تخصـیص
بودجه به دانشگاه است به نحوی که نحوه تخصیص متناسب با ساختار هزینهای دوگانه دانشـگاه
و درراستای تحقق هدفهای کالن دانشگاه باشد و کارکردهای سهگانهی رموزشـی ،پووهشـی و
پشتیبانی دانشگاه را نیز پوش دهد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

از جمله فواید تأمین منابع مالی مبتنی بر عملکرد ،ارتباق بین تخصیص منـابع مـالی و رفتـار
مؤسسات است .بدین معنا که منابع مالی بیشتر بر رفتار مؤسسات تـأثیر مـیگذارنـد ،بنـابراین از
طریق اندازهگیری هدفهای کمی مربوق به عملکرد مؤسسه ،نه تنها میتوان به عملکـرد سـط
باال پاداش داد ،بلکه ایـن امـر انگیـزهای بـرای مؤسسـات در راسـتای توجـه بیشـتر بـه بهبـود
عملکردشان فراهم میکند ( .)Thanassooullis and Casu, 2005از اینرو تخصیص منابع مـالی
با استااده از بودجهریزی بر مبنای عملکرد میتواند پاسخگوی این امر باشد.
بودجهریزی بر مبنای عملکرد یک طبقهبندی است که ارتباق بین هزینههای انجـام شـده و
عوامل به کار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بهدسترمده را از طرف دیگر نشان میدهـد و
مشخص میکند در طول سـال مـالی چـه کـاال و خـدماتی بـه صـورت محصـوالت نهـایی یـا
فعالیتهای عمومی در نیل به هدفهای اقتصادی  -اجتماعی تولید شده است (جعاری.)5963 ،
صندوق بین المللی پول )IMF(5بودجهریزی بر مبنای عملکرد را رویه یـا مکـانیزمی تعریـ
می کند که خواهان تقویت رابطه بین بودجه صرف شده در مؤسسههـای دولتـی و نتـایج/خروجی
حاصل از طریق استااده از اطالعات عملکردی در تصمیمگیری راجع به تخصـیص منـابع اسـت
(.)Robinson and Brumby, 2005
رنچه مسلم است در نظام بودجهریزی کنونی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری که یک نظام بودجه برنامـهای اسـت ،بودجـه دانشـگاههـا دارای ارتبـاق تعریـ شـده و
معنیداری با هدفهای کوتاهمدت و بلندمدت رن دانشگاه و به طور کلی سـند تحـول راهبـردی
علم و فناوری کشور ندارد .در نتیجه مدیران دانشگاههای وابسـته بـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری در بخ های مختل نتوانستهاند نتایج مطلوبی که منجر به افزای سط رفـاه عمـومی

1. International Monetary Fund

15

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 51پايیز 5931

(به عنوان یک شاخص کلی) شود ،به دست رورند .یک نظام بودجهای مناسـب مـیبایـد حـداقل
ارتباق معینی بین هدفهای و اختصاص منابع مالی برقرار کند .اختصاص منابع مالی به بخ هـا
به تناسب تحقق نتایج مورد انتظار و مورد توافق مدیران کل وزارتخانه و دانشگاههای وابسته بـه
رن  ،از نیازهای اساسی نظام بودجهریزی نوین است (رسولی.)5963 ،
امروزه بهرهگیری از تکنیک های ریاضی جهت تخصیص بهینه منـابع بـی از پـی مـورد
توجه قرار گرفته است .به طور کلی سابقه تکنیکهای برنامهریزی ریاضی به تئوریهای معادالت و
نامعادالت خطی و غیرخطی میرسد .جرج دنتزیگ که به عنوان پدر برنامهریـزی خطـی شـناخته
شده است ،برای اولین بار در دهه  5340در جستجوی تکنیک هایی برای حل برنامـهریـزیهـای
نظامی بود؛ سپس پووه های وی توسخ نیومن و کوپمن ادامه یافت که به برنامـهریـزی خطـی
منتج شد .از دهه  5310به بعد دیگران نیز شروع به بسخ تکنیکهای برنامهریزی خطی نمودند .از
جمله چارنز و کوپر را میتوان نام برد که برنامهریزی ررمانی را برای اولین بار در سال  5311ارائـه
کردند (ساکتی و سعیدی.)5968 ،
در خصوص کاربرد این روش در بوجهریزی چارنز و کوپر در سال 5325مدلی را برای بودجـه
ریزی طرح و برنامه  PPBS5ارائه داندند .این مدل که اختصاصاً برای بودجه ارت رمریکـا تهیـه
شده است ،یک مدل سلسله مراتبی و چند مرحلهای است کـه رن را «مـدل تجزیـه هـدفهـای
تولیدشده» می گویند .این مدل یک مدل از نوع برنامهریزی ررمانی است که پووهشگران یاد شده
در کتابهای ارزشمند خود با عنوان «مـدلهـای مـدیریتی و کاربردهـای صـنعتی برنامـهریـزی
خطی» و «مطالعـاتی در ریاضـیات و اقتصـاد مـدیریت» مبـانی ریاضـی رن را بنیـان نهـادهانـد
( .)Charnes and Cooper, 1971لی و شیم در سال  5364نیز مـدل معتبـری را در خصـوص
بودجهریزی بر مبنای صار ارائه دادند که اساس رن نیز بر برنامهریزی ررمانی ( )GPاسـت .مـدل
ریاضی این پووه گران شامل سه دسته محدودیت ررمانی متعارض است که عبارتند از:
ـ برنامه یا فعالیتهای نیل به هدفهای؛
ـ هدف نائل رمدن به بسته تصمیم؛
ـ ررمان سق بودجه (.)Shim and lee, 1984
مین هوکی نیز در سال  5366نیز در مطالعهای در خصـوص تخصـیص منـابع دانشـگاهی از
روش برنامهریزی ررمانی فازی تعاملی استااده نمود .در این مطالعه عالوه بر هدف بیشینهسـازی
ارضاء ناشی از تصـمیمهـای  ،هـدف جـایگزینی و توسـعه منـابع بـا اسـتااده از بـازخور تعـاملی
تصمیمگیران نیز دنبال شد ( .)Hokey, 1988یکی دیگر از مطالعات انجـام شـده مـدل ررمـانی
برای اقتصاد نیجریه ( )Habeeb, 1991است .این مدل که در سـال  5335توسـخ وای .حبیـب
1. Planing, Programing, Budgeting system
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ارائه شده است ،یک مدل نمونه برای اقتصاد نیجریه بوده که مجموعا دارای  400متغیر تصـمیم
( )Xو  5040متغیر انحراف ( )d-,d+است .این مدل دارای سه دسته ررمان است که دارای اولویـت
ویوه نسبت به همدیگر هستند .ررمانهای مدل به ترتیب ،تخصیص منـابع مـالی و پـولی ،رشـد
اقتصادی و تأمین نیروی انسانی هستند .از دیگر مدلهایی که پیرامون بودجهریزی نگاشته شـده
است ،میتوان به مدل زاناکیس در سال  5335اشاره نمود .وی با استااده از برنامهریزی ررمـانی،
مدلی برای تخصیص بودجه در کتابخانه مرکزی کشور یونان ارائـه داده اسـت .نویسـنده در ایـن
پووه یک رویکرد دو مرحلهای برای مسأله تخصیص منابع کتابخانه و سنج منافع – در حالت
کالن -مطرح میکند .وی با کمک رویکرد  AHPبه ترکیب قااوت شرکتکننـدکان در کمیتـه
می پردازد و به کمک نظریات رنها ،منافع ناشی از خدمات کتابخانه سنجیده می شود و سـپس در
ادامه به تخصیص منابع محدود مالی با استااده از یک رویکرد چند هدفی ،به ارضای هـدفهـای
متاادی که در مراحل اولیه در نظر گرفته نشـده ،مـیپـردازد ( .)Zanakis, 1991گـرین برگـر و
نوناماکار در سال  5334نیز یک مدل برنامهریزی ررمانی و چند معیاره به منظور تخصیص بهینـه
بودجه در بخ عمومی پیشنهاد کردند .برتری این مدل بر مـدل حبیـب ایـن اسـت کـه بـرای
استخراج اولویتها و ضرایب مدل خود ،از  AHPاستااده کرده اند .در این مدل سهم نهـایی هـر
واحد پولی بودجه تخصیص داده شده به واحد  jدر مدیریت  kبرای هدف  Zkمحاسبه میشود و
به عنوان مطلوبیت تصمیمگیرنده تلقی میشود (.)Greenberg and nunamakar, 1994
از مهمترین مدلهایی که در زمینه بودجـه ریـزی عمـومی در ایـران مطـرح شـده مـدل رذر
( )5924است .پووهشگر ،مدلی ریاضی را برای تخصیص بودجه در سازمانهای دولتی ارائه کـرد.
این مطالعه نشان داد که طراحی مدل ریاضی بودجه شدیدا تحت تاثیر عواملی چون افق بودجـه-
ریزی ،ساختاربودجه و انتظارات مدیریت و تصمیمگیران است .بودجه در هر سیستمی تحت تـاثیر
رویکرد بودجهریزی نیز هست .همچنین وجود عوامل برونزا و مداخلهگر باعث خواهـد شـد کـه
برنامهریزی تصمیمگیران سازمانی درباره نحوه تسهیم بودجه بین برنامهها و فعالیتها دستخوش
تغییر شده و عمال تمامی کوش رنها بیخاصیت جلوه کند .مـدل مـورد بحـث دارای دو دسـته
متغیر تصمیم است:
ـ متغیرهای تصمیم برونزا که شامل سالیق مدیران ،پرسنل و محدودیتهـای سـازمانی اسـت.
این دسته از متغیرها بر پایه سطوح زمان ،برنامه و فعالیت بیان شدهاند؛
ـ متغیرهای تصمیم درون زا مربوق به ساختار درونی بودجه که برگرفته از فصـول و مـواد بودجـه
هستند.
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پووه گر در مدل یادشده از روش برنامهریزی ررمانی 5جهت مدلسازی استااده کرده است.
پس از طراحی مدل ریاضی تخصیص بودجه در سازمان های دولتی در حالت قطعی ،رذر مدل خود
را با استااده از رویکرد استنتاج فازی توسعه داد .مهمترین عاملی که استااده از این مدل در حالـت
قبلی را زیر سوال می برد نادقیق و مبهم بودن دادههای موجود در سازمان هـا اسـت کـه تمـامی
مدلها تا قبل از ارائه این مدل این عوامل را ثابت و قطعی فرض کرده و اثر رن را در مـدلسـازی
هزینه نادیده انگاشته بودند .در این مدل ،رذر با استااده از رویکرد فازی توانست مدلی را ارائه دهـد
که بتواند با عدم قطعیت دادههای موجود سازمان ها سازگار شود .الزم به ذکر است مـدل وی بـه
دلیل قابلیتهای گسترده ،به عنوان یک مدل پایه در بسیاری از مطالعات بودجهریزی مورد استناد
و استااده قرار میگیرد (رذر و سیداصاهانی5921 ،؛ رذر .)5928 ،همچنین مطالعات دیگری هم در
1
زمینه مدلسازی بودجهریزی صورت گرفته که از مهمتـرین رنهـا مـیتـوان بـه کـوا و لـی
( ،)5336کابالر و همکاران )1005( 9و رذر و همکاران (رذر ،خدیور ،امین ناصری و انـوار رسـتمی،
 )5930اشاره نمود.
جمع بررسی گسترده مبانی نظری موضوع در زمینه بودجهریزی ،بخصوص بودجـهریـزی در
دانشگاه ،نشان داد تابهحال پووهشی به منظور بررسی همزمان ساختار هزینههـای دانشـگاهی در
قالب برنامه ها و بودجه اختصاصی به هر دانشکده و ارتباق بین این دو ارائه نشده اسـت .ازایـنرو
هدف از انجام این پووه رن است تا با بهرهگیری از مدل ارائه شـده توسـخ رذر ( )5921مـدلی
متناسب با ساختار هزینه ای دانشگاه ارائه شود که هم بتواند بودجه مورد نیاز هر برنامـه و ردیـ
هزینه را تعیین نماید ،و هم میزان بودجه تخصیصی به هر دانشکده و گروه رموزشی را متناسب با
استانداردهای وزارت علوم مبتنی بر سرانه دانشجویی مشخص نماید .از نکات قابل توجه در ایـن
مدل برقراری ارتباق بین پایینترین سطوح هر شاخه (فعالیتها و مقطع تحصیلی) است.
ضمنا از قابلیتهای عملکردی بودن این مدل میتوان به برقراری ارتباق بین سطوح خـرد و
کالن اشاره نمود .بهطور مثال ارتباطی مستقیم بین خردترین سـط هزینـه (یعنـی ردیـ هـای
هزینه) و سط برنامهها و سپس سط کالن یعنی (هدفهای و ررمانهای دانشگاه) برقرار شـده
است.
همچنین از طرف دیگر در این مدل تالش شد تا تخصیص بودجه بـه گـروههـای رموزشـی
عالوه بر شاخص های استاندارد مطرح شده از سوی وزارت علوم (سرانه دانشجویی) ،با توجـه بـه
کارایی هر گروه پیشنهاد شود تا عملکرد رموزشی و پووهشی گروههای رموزشی نیـز مـورد توجـه
قرار گیرد (عنصر.)4
1. Goal Programming
1. Kwak and Lee
2. Caballero and et. al

طراحی مدل بودجهريزی بر مبنای عملکرد... :
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با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از جامعترین دانشگاههای تحصـیالت
تکمیلی در کشور بوده و از جمله دانشگاههای تأثیرگذار بر نظام رموزش عالی است ،این دانشـگاه
به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است .5شکل یک بیانگر ساختار بودجـه در نظـام دانشـگاهی
است:

سطحزمان

سطحدانشگاه(مجموعدانشکدهها)

دانشکده

دانشکده2

1

...

مجموعبرنامهها

دانشکدهf

...
برنامه1

گروه1

مقطع1

......

گروه2

مقطع2

...
...

برنامه2

...
...

برنامهp

گروهg

مقطعm

فعالیت1

فعالیت2

......

فعالیتa

شکل  .5مدل ماهومی بودجهریزی دانشگاه

.3روشپژوهش 

طراحیمدلرياضیبودجهريزیبرمبنایعملکرد()PBBدردانشگاه.در این پووه

مسئله بودجهریزی در دانشگاه متناسب با ساختار ارائه شده در شکل یک از دو بّعد برخوردار است.
ساختار فوق از یک سو ،برنامهها و فعالیتهایی که در طول سال انجام میگیرد و از سوی دیگر
هزینه های صورت گرفته توسخ هر دانشکده و براساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،
 .1دانشگاه تربیت مدرس در  151رشته كارشناسي ارشد 121 ،رشته دكتري و در قالب  11دانشكده طیفي
گسترده از حوزههاي علوم را شامل مي شود كه به تنها دانشگاه جامع تحصیالت تكمیلي كشور تبدیل شده است.
http://www.modares.ac.ir/edu
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تحقیقات و فناوری را مورد توجه قرار میدهد .به طور خالصه میتوان مسئله این پووه را
تخصیص بودجه به برنامهها و فعالیتها از یک سو و دانشکدهها و گروهها از سوی دیگر عنوان
کرد؛ بطوری که ررمانهای مورد نظر مسئوالن و تصمیمگیران نظام دانشگاهی بررورده شود.
در اینگونه مدل ها اگر تنها حداکثر کردن مطلوبیت در مدل مد نظر قرار گیـرد ،سـاالنه فقـخ
پرمطلوبیتترین تخصیص انتخاب میشود که در عمل چنین انتخابی به دالیلی از قبیل منـابع و
مصارف قابل تخصیص ،محدودیت هـای قـانونی و  ...امکـان پـذیر نیسـت ،بنـابراین الزم اسـت
محدودیتها یی در تخصیص اعمال شود تا جواب بدست رمده از طریق مدل ،قابـل پیـادهسـازی
باشند .متغیرها و پارامترهای مدل در جدول ( )5ارائه شدهاند.
جدول  .5لیست متغیرها و پارامترهای مدل
نماداصلی 

تعريف 
بودجه دانشگاه در سال tام
بودجه دانشکده  fام در سال tام
بودجه گروه gام در دانشکده fام در سال tام
بودجه مقطع mام در گروه gام در دانشکده fام در سال tام
بودجه اختصاص یافته به سال tام
بودجه اختصاص یافته به برنامه pام در سال tام
بودجه اختصاص یافته به ماده aام در برنامه pام در سال tام
متغیر انحراف از ررمان (انحراف مثبت)
متغیر انحراف از ررمان (انحراف منای)
میزان مطلوبیت هر ررمان در تابع هدف
خواهد بود که مجموع حاصلارب رنها در برنامه و ماده هزینه در سال
کسری از
 ،tبودجه اختصاص داده شده به گروه  gمربوق به دانشکده  fدر سال  tرا تشکیل میدهد.
نسبت مطلوب بودجه پووهشی به کل
نسبت مطلوب بودجه پشتیبانی به کل
نسبت مطلوب بودجه مقطع ارشد به مقطع دکتری
مطلوبیت هر ریال بودجه اختصاصی به برنامه  pدر سال t
کارایی گروه  gدر دانشکده  fدر سال t

̅
̅
̅

حد باال بودجه قابل تخصیص به برنامه  pدر سال t

̅

حد پایین بودجه قابل تخصیص به برنامه  pدر سال t

حد باال بودجه قابل تخصیص به کل برنامهها در سال t
حد پایین بودجه قابل تخصیص به کل برنامهها در سال t

طراحی مدل بودجهريزی بر مبنای عملکرد... :
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حد باال بودجه قابل تخصیص به ردی  aدر برنامه  pدر سال t
حد پایین بودجه قابل تخصیص به ردی  aدر برنامه  pدر سال t
حد باال بودجه قابل تخصیص به کل دانشکدهها در سال t
حد پایین بودجه قابل تخصیص به کل دانشکدهها در سال t
حد باال بودجه قابل تخصیص به دانشکده  fدر سال t
حد پایین بودجه قابل تخصیص به دانشکده  fدر سال t
حد باال بودجه قابل تخصیص به گروه  gدر دانشکده  fو در سال t
حد پایین بودجه قابل تخصیص به گروه  gدر دانشکده  fو در سال t

در این پووه با توجه به بررسی مبانی نظری پووه و مصاحبه مستمر با اساتید و خبرگان
بودجه دانشگاه تربیت مدرس 5از میان تمامی ررمانهای موجود در نظام بودجهریزی دانشگاه ،پنج
هدف اصلی شناسایی و به عنوان ررمانهای پووه انتخاب شد« .مدل ریاضی بودجهریـزی بـر
مبنای عملکرد ( )PBBدر دانشگاه» عبارتست از:

Subject to:
∑ ∑( ] [

)

∑

] [

∑∑∑ ] [
∑

در این پژوهش از سه دسته از خبرگان بودجه مشورت گرفته شده است .مبناي انتخاب خبرگان،
سابقه مطالعه در زمینه مورد نظر و دسترسي به موقع بوده است:
 .1اساتید دانشگاه؛
 .2مسئولین بودجه دانشگاه (سرپرست بودجه  +كارشناسان بودجه دانشگاه)؛
 .1دانش آموختگاني كه در زمینه بودجه ریزي مطالعه نمودهاند.

] [
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[
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]

[

]
]

[
[

]

[

∑

]

[

∑

]

[

∑
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در ادامه به تشری ررمانها و محدودیتهای مدل خواهیم پرداخت:
آرمانها 

آرماناول:تابعهدفحداکثرکردنمطلوبیتحاصلازتخصیصبودجهبهبرنامهها.


یکی از مهمترین هدفهای در سیستم بودجهریزی دانشگاهی ،تخصیص بهینه منابع مالی به
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برنامههای مختلای است که در طول سال و در قالب مواد هزینه قابل اجرا است .یکی از
هدفهای این مدل ،تخصیص بهینه منابع مالی به برنامهها بر اساس ضریب اهمیت هر برنامه
است به نحوی که هرچه اهمیت برنامهای بیشتر باشد ضریب باالتری را برای تخصیص بودجه
داشته باشد .در دانشگاه تربیت مدرس تمامی برنامهها در قالب سه برنامه رموزشی ،برنامه
پووهشی و برنامه خدماتی -پشتیبانی دستهبندی شدهاند و هدف بیشینه نمودن مطلوبیت حاصل
از تخصیص بودجه به برنامهها است.


آرمان دوم  :نسبت مطلوب بودجه پژوهشی به بودجه کل برنامهها .ررمانهای نسبت
بودجه بر اساس فعالیتها در هر سال ،بیانگر نسبتهای مطلوبی هستند که رعایت رنها ررزوی
هر تصمیم گیرنده و مدیری است .به عنوان مثال ،نسبت بودجه رموزشی و پووهشی به کل بودجه
ساالنه در مراکز دانشگاهی ،یکی از ررمانهایی است که دارای استاندارد مشخص در تخصیص
بودجه است .سط مطلوب مورد نظر (مقدار ثابت ررمان) بسته به نوع خود ممکن است از نوع
 Maxیا  Minباشد .به این ترتیب ررمان دوم این پووه  ،نسبت مطلوب بودجه پووهشی به
بودجه کل برنامهها بوده است.
آرمانسوم :حداکثرکردنمطلوبیتحاصلازتخصیصبودجهبههرمقطعازهرگروه.

با توجه به اینکه این مدل به تعیین سهم هر دانشکده و گروه از بودجه اختصاصی به کل دانشگاه
می پردازد ،الزم است تا مطلوبیت حاصل از این تخصیص نیز بیشینه شود .در این ررمان از ضریب
کارایی به عنوان وزن هر گروه رموزشی در تابع هدف استااده شده است .به نحوی که هر گروه
رموزشی که کارایی باالتری برخوردار باشد ،سهم بیشتری از بودجه کل خواهد داشت.


آرمانچهارم:نسبتمطلوببودجهپشتیبانیبهبودجهکلبرنامهها.یکی از اصلیترین

برنامههای هر دانشگاه ،برنامه پشتیبانی ،رفاهی و خدماتی است که معموال سهم عمدهای از
بودجه دانشگاه را به خود اختصاص میدهد .البته اختصاص بی از حد بودجه کل به این برنامه،
برای تصمیمگیرندگان ،امری ناخوشایند بوده است .بنابراین ررمان چهارم مربوق به حداکثر سهم
بودجه برنامه پشتیبانی از بودجه کل است.
آرمانپنجم:نسبتمطلوببودجهمقطعکارشناسیارشدبهبودجهدکتری.در مدلهای
تخصیص منابع برای رموزش عالی ،یکی از ررمانهای مورد نظر ،مطلوبیت نسبت تعداد
دانشجویان ارشد به دکتری است .با توجه به اینکه مدل این پووه مدل بودجهریزی بر مبنای
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عملکرد است ،پس از مشورت با خبرگان بودجهریزی ،نسبت بودجه مورد استااده برای هر مقطع
ارشد به دکتری به عنوان ررمان پنجم مدل درنظر گرفته شد .با توجه به مطلوبیت نسبت مورد
اشاره ،انحرافات این محدودیت ررمانی و است.
محدوديتهایمدل.محدودیتهای مدل شامل دو نوع محدودیت تعادلی و کراندار به شرح
زیر است:


محدوديتهایتعادلی .محدودیتهای تعادلی  8تا  :6محدودیتهایی هستند که تعادل بودجه

را در سط زمان ،دانشکده ،گروه و مقطع تنظیم میکنند .بهطور مثال محدودیت شماره  ،2بیانگر
برابری مجموع بودجه گروههای رموزشی هر دانشکده ،با بودجه تخصیصی به رن دانشکده است.
این تعادل در سط دانشگاه ،دانشکده ،گروه و مقطع تحصیلی رعایت خواهد شد .
محدودیتهای تعادلی  3و  :50این محدودیت نیز هماننـد محـدودیت  8تـا  6بـوده بـا ایـن
تااوت که تعادل بودجه را در سط زمان ،سط برنامه و مواد بودجه تنظیم میکنند.
محدودیت شماره  ،55بیانگر تعادل بین ساختار درونی بودجه با بودجه قابل اختصاص به هـر
خواهد بود که مجموع حاصلارب رنها
مقطع از گروههای دانشکدهها است λtpa .کسری از
در برنامه و ماده هزینه در سال  ،tبودجه اختصاص داده شده به گروه  gمربوق به دانشـکده
 fدر سال  tرا تشکیل میدهد.
هایکراندار .هر متغیر تصمیم در مدل یک حد پایین و حد باال خواهد داشت ،این

محدوديت
امر از ویوگیهای بارز بودجه دولتی در ایران است چرا که اصوال حذف یک برنامه و یا حذف
بودجه یک گروه رموزشی امری منطقی به حساب نمیرید.
این محدودیت ها در قالب دو دسته محدودیتهای مربوق به دانشکدههـا و محـدودیتهـای
مربوق به برنامهها ،به شرح زیر است:
ـ محدودیت کراندار دانشگاه و دانشکده و گروه :حدود باال و پـایین بودجـه دانشـگاه ،دانشـکده،
گروه به ترتیب محدودیتهای  59 ،51و  54است .این محدودیتها موجب میشود بودجه هـی
دانشکده و گروهی بهطور کامل حذف نشود و بر اساس استانداردهای موجود دارای یـگ حـداقل
باشد؛
ـ حدود باال و پایین بودجـه کـل برنامـههـا ،هـر برنامـه و ردیـ هـای هـر برنامـه بـه ترتیـب
محدودیتهای  58 ،51و  52است .این محدودیتها نیز سبب میشود تـا هـر برنامـه از حـداقل
بودجه مورد نیاز برخوردار شود.
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محدودیت  56و  53بیانگر اهمیت و اولویت هر برنامه نسبت به سایر برنامـههـا و همچنـین
اهمیت هر ررمان در مقایسه با سایر ررمانها می باشد .برای مثال از رنجا که  Ytp.بیـانگر بودجـه
ریالی اختصاص داده شده به برنامه در سال  tاست؛ بنابراین  Wtp.بیانگر مطلوبیـت حاصـل از
∑ است.
هر ریال بودجه اختصاص داده شده به برنامه  pدر سال است .بنابراین
∑ برقرار است.
 Uiنیز بیانگر مطلوبیت حاصل ازتحقق هرررمان بوده و شرق
پارامترهایمدلوچگونگیتعیینهريک.پارامترهای اصلی در این مدل شامل مـوارد زیـر
میشود :
 .5ضرایب اهمیت ررمانها در تابع هدف ( :)Uiبا بهره گیری از نظـرات خبرگـان و بـا اسـتااده از
پرسشنامه مقایسات زوجی ررمانها ،تمامی ررمانها دوبهدو مورد مقایسه قـرار گرفتـه و وزن هـر
ررمان در جدول ( )1تعیین شد:
جدول  .1وزن هر ررمان در تابع هدف
آرمان 

اول 

دوم 

سوم 

وزن

0/856

0/596

0/596

چهارم  پنجم 
0/019

0/019

 .1مطلوبیت حاصل از تخصیص بودجه به برنامهها ( :)Wtp.با بهرهگیری از نظرات خبرگان و بـا
استااده از پرسشنامه مقایسات زوجی برنامهها ،تمامی برنامهها دوبهدو مورد مقایسه قرار گرفتـه و
وزن هر برنامه در جدول ( )9تعیین شد:
جدول  .9وزن هر برنامه در ررمان اول
برنامه 

آموزشی 

پژوهشی 

پشتیبانی-رفاهی-خدماتی 

وزن

0/482

0/482

0/088

 .9ضرایب کارایی برای هر گروه ( :)Etfg.به منظور محاسبه کارایی هر گروه ،از رویکـرد تحلیـل
پوششی دادهها با مدل پایه  CCRنهادهگرا استااده شد .اطالعات مورد نیاز در مـورد نهـادههـا و
ستانده های مدل تحلیل پوششی دادهها از سیستمهای اطالعاتی دانشگاه دریافت شد.
 .4مقدار ررمانها ( :)Giبه منظور تعیین مقدار ررمانهای اول و سوم ،مدل یک بار به ازای ررمـان
اول و یک بار به ازای ررمان سوم حل شد تا بهترین مقدار خود را حاصل نماید .ایـن مقـادیر بـه
عنوان ررمان در نظر گرفته شد.
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 :G2نسبت بودجه برنامه پووهشی به بودجه کـل :بـا بهـرهگیـری از بخـ نامـه وزارت علـوم و
مشورت با خبرگان ،این عدد حداقل  %50درنظر گرفته شده است.
 :G4نسبت بودجه برنامه پشتیبانی به بودجه کل :پـس از مشـورت بـا خبرگـان بودجـهریـزی در
دانشگاه این عدد حداکثر  %90لحاظ شد.
 : G5نسبت بودجه مقطع ارشد به مقطع دکتری :با توجه به استاندارد بودجه دو برابری دانشجویان
دکترا نسبت به ارشد در دوره زمانی حدودا دوبرابری ،نسبت بودجه دانشجویان ارشـد بـه دکتـری
یک در نظر گرفته شد.
 .1حدود باال و پایین بودجه برنامهها و دانشکدهها :این حدود با توجه به ارقـام موجـود در کتـاب
ساالنه بودجه در سالهای قبل و با مشورت خبرگان بودجهریزی در نظـر گرفتـه شـد .همچنـین
مبنای تعیین بودجه هر دانشکده شاخص تخصیص بودجه بر اساس سرانه دانشجویی بوده کـه از
سوی وزارت علوم اعالم شده است .با مشورت با خبرگان و انجام تعدیالتی در ارقام بودجه ،حدود
 %60و  %590به منظور حدود پایین و باالی بودجه دانشکدهها مورد استااده قرار گرفت.
 .8محاسبه  λtpaبرای هر مقطع :این عدد از تقسیم هزینههای هـر ردیـ  aبـرای هـر مقطـع
تحصیلی هر گروه رموزشی ،به هزینه کل رن ردی حاصل شده است.
.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

نتايجحلمدل.به منظور حل مدل طراحی شده ،ابتدا تعداد متغیرها و محدودیتها مشخص و
سپس به نتایج حل اشاره خواهد شد .
این مدل از نوع برنامه ریـزی ررمـانی قطعـی بـوده کـه دارای  1ررمـان 102 ،متغیـر و 638
محدودیت است .جزئیات بیشتر در جدول چهار بیان شده است.
جدول  .4تشری نوع و تعداد متغیرها و محدودیتها در مدل
شرح 
متغیرها

محدودیتها

نوع 

تعداد 

اصلی
انحراف از ررمان
کل
تعادلی
کراندار
ررمانی
کل

105
8
102
401
468
1
638
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پس از حل مدل یاد شده و مقایسه نتایج هر ررمان با مقادیر بهینه ،میزان تحقق هر ررمان در
جدول پنج رورده شده است:

جدول  .1میزان تحقق هر ررمان
شماره
آرمان 

مقداربهینه 

اول
دوم
سوم

16،249،000،000
بی از %50
94096100000

چهارم

%90

پنجم

%500

مقدارانحراف 
,
511،868،000
صار
صار
556,
149,600,000
9, 933, 083,180

نوعانحراف 

نرخانحراف
(مقیاسدرصد)

میزاندستیابی


بهآرمان 

)

511،868،000
صار
صار

% 33/24
% 500
%500

(

)

% 93

% 85

(

)

% 59.02

% 68.39

(
-

* در ررمان های دوم و چهارم و پنجم ،در جواب اولیه از حل مدل ،مقدار انحراف را باید به درصد
مورد نظر تبدیل نمود .متغیر انحرافی که حل مدل حاصل شده اسـت برابـر بـا و (سـتون
چهارم) می باشند .بنابراین در ستون پنجم متغیرهـای انحـراف از ررمـانهـا نوشـته شـده اسـت.
همچنین میزان دستیابی به هر ررمان نیز مشخص شده است.


مقايسهنتايجحلمدلومقاديرواقعی.با توجه به حجم گسترده مدل ،امکان تشری و ارائه
تمامی نتایج حاصل از حل مدل امکانپذیر نیست .به همین دلیل به نتایج کلی حاصل از حل
مدل اکتاا مینماییم .با مقایسه نتایج حاصل از حل مدل و دادههای واقعی بهبود قابل توجهی در
دستیابی به هدفهای مشهود است .
جدول  .8مقایسه نتایج حاصل از حل مدل و دادههای واقعی
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مالحظه میشود ،میزان دستیابی به بیشتر ررمانها بهبود پیدا

همانطور که در جدول ش
کرده است.
در این مدل تالش شد تا مهمترین شـاخصهـای مـورد نظـر مسـئوالن بودجـه دانشـگاه و
همچنین خبرگان امر مورد توجه قرار گیرد .در این پووه با درنظر گرفتن هر دو جنبه از ساختار
هزینه ای بودجه دانشگاه (تخصیص بودجه به برنامهها بر اساس اهمیـت هـر کـدام و تخصـیص
بودجه به دانشکده ها براساس سرانه دانشجویی) و همچنین استااده از شاخصهایی چون ضـریب
کارایی در تخصیص بهینه بودجه به دانشکدهها مدلی کارا در تخصیص بهینه بودجـه ارائـه شـده
است.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

در این پووه با بهره گیری از دان ریاضی در کنار نظرات خبرگان مدلی ارائه شده کـه در
رن هم منطق عِلّی و هم ذهنیت تصمیمگیرندگان رعایت شده است .با توجه به موارد بیـان شـده
در بخ قبل ،میتوان نتیجه گرفت بهکارگیری این مدل میتواند بهبود قابـل مالحظـهای را در
میزان دستیابی به ررمانها و همچنین میزان تابع هدف حاصل کند .همچنین مدل ارائه شـده در
این پووه قابلیت هایی همچون بهره گیری از نظرات خبرگان ،اسـتااده از معیارهـای چندگانـه،
استااده از شاخصهای عملکرد در قالب ضریب کارایی را به تصمیمگیرندگان ارائه میکند.
همانطور که مالحظه شد ،در نظام دانشگاهی ررمانها و محدودیتهایی زیـادی وجـود دارد.
ضمن اینکه هر دانشگاه ،عـالوه بـر اسـتانداردهای مصـوب وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری،
استاندارد رموزشی و پووهشی خاص خود را نیز به همراه دارد .مدلی که در این پووه ارائه شـد،
مدل بودجهریزی بر مبنای عملکرد ( )PBBدر نظام دانشگاهی بـوده کـه هـر دو بعـد هزینـهای
دانشگاه را در بر میگیرد .بعبارتی دیگر ،از یک سو هزینههای کلی دانشگاه را در قالب برنامههـا،
و از سوی دیگر هزینه های اتاـاق افتـاده بـرای هـر دانشـکده و گـروه رموزشـی را در چـارچوب
استانداردهای مصوب وزارت علوم بودجهبندی میکند .همچنین مدل حاضـر ،ایـن قابلیـت را بـه
تصمیمگیرنده می دهد تا ارتباق معناداری را بین این دو بخ برقرار نماید تا مشـخص شـود هـر
دانشکده و گروه رموزشی ،چه نسبتی از هر برنامه را مصرف نموده است.
به منظور نمای قابلیتهای مدل طراحی شـده ،مقایسـه ای بـین نتـایج حاصـل از مـدل و
دادههای واقعی سال  5963دانشگاه تربیت مدرس ،صورت گرفت .همانطور کـه در بخـ قبـل
مالحظه شد ،تااوت معناداری بین نتایج حاصل از مدل طراحی شده و دادههای واقعـی مالحظـه
شد.

طراحی مدل بودجهريزی بر مبنای عملکرد... :

53

ررمانهای اول مربوق به مطلوبیت حاصـل از تخصـیص بودجـه بـین برنامـههـای مختلـ
دانشگاه بوده است که نتایج حل مدل در مقایسه با دادههای واقعی ،بهبود حدود  %16را به همراه
داشته است .بر این اساس میزان دستیابی به ررمان اول حدود  % 33/24است.
با توجه به اینکه از سیاست های کالن دانشـگاه تربیـت درس توجـه ویـوه بـه برنامـههـای
پووهشی است ،وضعیت فعلی ررمان دوم در وضعیت مطلوبی اسـت و از حـداقل اسـتاندارد 5ایـن
نسبت که توسخ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابالغ شده باالتر بوده و در حدود
 % 12است .با این وجود نتایج حل مدل بهبود  %8را نشان داده و نسبت مذکور به عـدد % 16/1
رسیده است .بر همین اساس میزان دستیابی به ررمان دوم  %500است.
ررمان سوم پیرامون تخصیص بودجه به هر دانشکده و هر گروه رموزشی است .در این ررمان
به منظور احتساب عملکرد گروهها در تخصیص بودجه ،از ضریب کارایی به عنوان مطلوبیـت هـر
واحد بودجه تخصیصی به هر گروه رموزشی استااده شد .دادههای واقعی حاکی از اختالف معنادار
با مقدار مطلوب این ررمان دارد .نتایج حاصل از حل مدل نیز حاکی از بهبود  %19در مقـدار ایـن
ررمان داشته بطوریکه این ررمان بطور کامل بررورده شده است .بر همین اساس میـزان دسـتیابی
به ررمان سوم  %500است.
ررمان چهارم مربوق به نسبت بودجه پشتیبانی ،رفاهی و خدماتی است .با نظر خبرگان سـق
این ررمان  % 90لحاظ شد .این در حالی است که این نسبت برای دادههـای واقعـی حـدود %83
است .نتایج حاصل از مدل بیانگر بهبود حدود  %59در این نسبت است .اگرچه هنوز هم با ررمـان
مورد نظر اختالف دارد .بنابراین میزان دستیابی به ررمان چهارم  % 85است.
ررمان پنجم مربوق به نسبت بودجه مقطع ارشد به مقطع دکتری است .همـانطور کـه گاتـه
شد ،پس از نظرخواهی از خبرگان این ررمان برابر با یک درنظرگرفته شـد .نتـایج حاصـل از داده
های واقعی بیانگر حدود  %62این نسبت بوده است .این در حالیست که نتایج حاصل از حل مدل
افت حدود  % 0/4را نشان میدهد .دلیل اصلی این افت را میتوان در تخمینـی بـودن بودجـه در
سط هر مقطع دانست .بر همین اساس میزان دستیابی به ررمان پنجم حدود  % 62است.
همچنین میزان تابع هدف مدل نیز که به منظور کمینه نمودن انحرافات ررمـانهـا تشـکیل
شده بود ،کاه قابل توجهی پیدا کرده و بهبودی در حدود  % 14را در مقایسه با مقـادیر واقعـی
بودجه ،به همراه داشته است.

 .5برابر با بخشنامه ابالغی وزارت علوم ،پووهش ات و فناوری ایران ،حداقل نسبت بودجه پووهشی نسبت به کل بودجه برابر با
 % 50است.

56

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 51پايیز 5931

تمامی برنامهها ،ردی ها ،دانشکدهها و گروههای رموزشی و اوزان هر یک به نحوی هسـتند
که درصورت اضافه شدن متغیر جدید و یا هرگونه نیاز تغییر ،به سادگی قابلیت بهروزشدن را دارد.
در واقع تمرکز اصلی تصمیمگیرندگان باید بر روی این متغیرها و اوزان هر یک باشد.
مرور گسترده مبانی نظری بودجهریزی نشان از تالش پووهشگران بسیاری پیرامون طراحـی
مدل ریاضی بوده است .از جمله مهمترین مواردی که تا حدودی مشـابه پـووه حاضـر اسـت،
مدل رذر ( ،)5921مدل رذر و نجای ( )5930و همچنین مدل رذر و خدیور ( )5930است .همانطور
که مطرح شد مدل رذر ( )5928یک مدل عمومی بـرای بودجـه اسـت کـه بسـیاری از مطالعـات
بودجهریزی از رن به عنوان مبنای مدلسازی استااده میکنند .در این مدل عدم اطمینـان فـازی
مورد توجه قرار گرفته است .مدل رذر و نجای ( )5930و رذر و خدیور ( )5930نیز به طراحی مدل
بودجهریزی با رویکرد استوار پرداخته اند .همچنین مدل طراحی شده توسخ رذر و خـدیور ()5930
از جمله مدلهایی است که مکانیسم هزینهیابی را در مدل ریاضی لحاظ نموده اند که این نکته از
برتری مدل رذر و خدیور ( )5930نسبت به مدل ارائه شده در این مقاله اسـت .البتـه نکتـه حـائز
اهمیت اینست که با مرور مبانی نظری بودجه ریزی مدلی متناسب بـا سـاختار دوگانـه هزینـهای
دانشگاه مالحظه نشد و ارائه این مدل می تواند بـه عنـوان یـک الگـو مـورد اسـتااده مـدیران و
پووهشگران دانشگاهی قرار گیرد.
با توجه با اینکه در این مدل به هر دو بعد از ساختار هزینهای دانشگاه توجه شـده اسـت ،بـه
مدیران دانشگاهی پیشنهاد میشود با تعدیل ررمانها و محدودیت هـای دانشـگاه خـود ،الگـوی
متناسب با دانشگاه خود را طراحی نمایند .همچنین به پووهشگران و عالقـهمنـدان نیـز پیشـنهاد
میشود تا در مطالعات خود به بررسی موارد ذیل بپردازند:
 .5به منظور تعیین حدود باال و پایین بودجه ،از مدلهای پی بینی استااده شود؛
 .1توسعه مدل ارائه شده به شرایطی که عدم اطمینان موجود در عالم واقع نیز مـورد توجـه قـرار
گیرد.
از جمله محدودیتهای این پووه میتوان به محدودیت زمانی اشاره کرد؛ که دلیـل ایـن
امر را میتوان به فقدان وجود یک سیستم یکپارچه اطالعاتی ،جهت گردروری اطالعات نسـبت
داد.
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