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ازریزينوین بودجههاينظامبهگذرحالدرریزيبودجهسنتیهاينظاماخیردههچنددر:زمینه

در 1382سالازنیزپزشکیش وآموزدرمانوبهداشتاست، وزارتعملیاتیریزيبودجهقبیل

نموده که در این میان برخی از امر فراهمایناجرايرا براينظام نوین مالی زمینهقالب طرح 

دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد بهتري در اجرایی نمودن این نظام بودجه 

.ریزي داشته است

مدیراندگاهدیازعملیاتی راریزيبودجهاستقراربرموثردر این پژوهش برآنیم عوامل :هدف

پزشکی قزوین تعیین نموده وبا نتایج حاصل از پژوهش حاضر علومدانشگاهامورمالیوکارشناسان

  .سازمان هاي دولتی را در اجراي هر چه بهتر این امر یاري نماییم

کاربردي،دردانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال نوعاز  تحلیلیتوصیفیپژوهشاین:روش کار

بودند که با بهره گیري از سرشماريمالیامورکارکنانوکلیه مدیرانپژوهشجامعه.شدانجام 1392

ي محقق ساخته در ایفاخودپرسشنامههادادهگردآوريابزار. گرفتندقرارمطالعهمورد)نفر 78(

ایندرمتخصصینونظرصاحبافرادآن توسطمحتواییوصوريکه رواییمقیاس لیکرت بود،

داده ها تحلیلوتجزیه. گرفتقرارتاییدمورد%) 90(آزمونبازوآزمونطریقازآنو پایاییزمینه

  انجام شد Spss16افزارنرمازگیريبهرهباوتحلیلیوتوصیفیآماراز طریق

و در %) 50.6(در نهایت یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین افراد جامعه مورد مطالعه زن : یافته ها

بودند که در سمت کارشناسان امور %) 74(و با رشته تحصیلی حسابداري%) 62.7(مقطع کارشناسی

)  4.23(مالی و در سطح ستادي مشغول به کار بودند و موثرترین عامل نیروي انسانی با نمره میانگین

عملیاتی در استقرار بودجه ریزي ) 3.82(و عامل ساختار سازمانی کمترین تاثیر را با نمره میانگین

داشته اند و وجود حسابداري تعهدي و الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزي عملیاتی تاثیر بسزایی 

  .داشته انددر حالیکه تفاوت معناداري در دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود نداشت

.اه علوم پزشکی قزوینحسابداري تعهدي،دانشگعملیاتی،ریزيبوجهریزي،بودجه:هاواژهکلید        


