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 چکيده

پردازد. بر همين ريزی عملياتی در شهرداری شيراز میسازی بودجهپياده تحقيق حاضر به ارزيابی امكان
سـنجی ای تهيه و مدلی جهت امكاننامهريزی عملياتی، پرسشسنجی اجرای بودجهاساس، جهت امكان

نتايج تحقيق بر اساس مدل شه، از نظر آزمـون شـوندگان در  اجرای بودجه عملياتی ارائه گرديده است.
انايی فنی، منفی بوده ارتباط با وجود سه بعد توانايی، يعنی توانايی ارزيابی عملكرد، توانايی انسانی و تو

ريزی عملياتی وجود ندارد و از نظر افراد مذكور، در ارتباط بـا سـه و توانايی الزم جهت اجرای بودجه
ای و سازمانی، اختيارات مناسبی در شـهرداری شـيراز وجـود دارد. بعد اختيار يعنی اختيار قانونی، رويه

ديريتی، شرايط مناسبی وجـود داشـته، امـا در همچنين در ارتباط با دو بعد پذيرش سياسی و پذيرش م
سازی وجود ندارد. همچنين، نتـايج بعد ديگر پذيرش يعنی پذيرش انگيزشی، انگيزه مناسب جهت پياده

شـود. ريزی عملياتی موجب صرفه اقتصادی در شهرداری شيراز مـیسازی بودجهدهد كه پيادهنشان می
دهد كه به جـز در دو  متیيـر های مختلف نتايج نشان میی گروههادر انتها، در ارتباط با مقايسه ديدگاه

هـای مختلـف كاركنـان، تفـاوت معنـاداری هـا و ردههای گروهتوانايی فنی و اختيار قانونی، بين ديدگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نويسنده مسئول  Jmoradi2005@yahoo.com 

ارشد آقای عليرضا منصورآبادی است كـه در دانشـگاه آزاد خرج از پايان نامه مقطع كارشناسیمقاله حاضر مست -1

 اسالمی واحد مرودشت دفاع شده است.

 پژوهشی دانشگاه شيراز )حسابداری سالمت( چاپ شده است. –اين مقاله در نشريه علمی 
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سـازی های الزم جهت پيـادهوجود ندارد، به عبارت ديگر در ارتباط با وجود يا عدم وجود زير ساخت
 به جز دو  متیير ذكر شده اتفاق نظر نسبی وجود دارد.ريزی عملياتی ودجه

 ريـزی عمليـاتی، ارزيـابی عملكـرد، مـدل شـه،ای، بودجـهريزی برنامهبودجه كليدي: واژگان

 سنجی.امكان 

 

 مقدمه. 1

هـای . زيرا دولت تمام فعاليتاستبودجه شاهرگ حياتی هر سازمان يا نهاد دولتی 

خدمات و كسب درآمد را بر اساس سند و قانون بودجـه انجـام مالی خود اعم از توليد، 

داننـد. منابع محدود به نيازهای نامحـدود مـی را فرآيند تخصيص« بندیبودجه»دهد. می

های مالی درآورده و راه اجـرای برنامـه و ها و راهبردها را بصورت عبارتبودجه هدف

تابعه دولت به سه دليـ  عمـده بـه های سازد. سازمانها را هموار میكنترل پيشرفت آن

 (:1386وند، نژاد و فرج)ابراهيمی بندی نيازمند هستندبودجه

 ها.نشان دادن مفهوم مالی برنامه ف.ال

 ها.شناساندن منابع مورد نياز اجرای برنامه . ب

 ها.ها در مقايسه با برنامهدست آوردن معيارهای سنجش، نظارت و كنترل نتيجههب .ج

ای كه مديران هر سازمان بـا آن مواجـه ترين مسئلهپيدا است، مهم ناگفته اين رواز 

عنـوان . برای ح  اين نامعادله، مديران بـهاست« ها منابعخواسته»ی هستند، ح  نامعادله

كنند كه شام  انتظارات ايشان هايی تهيه میريزی و كنترل، بودجهبخشی از فرآيند برنامه

ی عمليات سازمان با توجه بـه منـابع و بـرای دوره مـالی آينـده شدهمدر مورد بهای تما

ی روش ريزی و كنتـرل يـم مفهـوم دارنـد و آن ارائـهی برنامهاست، در اينجا دو واژه

ها با يابی به خواستهها و دستسيستماتيم و مشخص جهت به انجام رساندن مسئوليت

 .استها توجه به محدوديت

مناسـب و بهنگـام تجهيـزات و  كاربسـتتخصـيص و نحوه  ها بهموفقيت سازمان

در  خـود، ها بـا توجـه بـه منـابع محـدودسازمان .ها بستگی داردهای آنمنابع در برنامه

د كه بهترين تركيب استفاده از منـابع نگوی نيازهای نامحدود باشتوانند پاسخصورتی می
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ماندهی، تهيـه و زسـا ،ديرانبرای رسيدن به پاسخ بهينه را بيابنـد. از واـايف اصـلی مـ

هـا در جهـت بكـارگيری و هـدايت آن و تركيب مناسب عوام  توليد كـاال و خـدمات

وری و به موازات آن سنجش فرآينـد های سازمان با توجه به اص  بهرهرسيدن به هدف

هـا ها و مقررات مربوطه، به منظور اصالح روش اجرای برنامـهعمليات اجرايی، با برنامه

 .باشدمی

د كـه ايـن امـر شـوصورت بسيار تفصيلی تهيه میهريزی سنتی، بودجه بدر بودجه

بـا  كنـونی،، اما بسياری از مفروضات اين سيسـتم در دوران شودبيشتر میموجب دقت 

برانگيز هسـتند. پارچه، سؤال های يمهای صنايع به تشكي  زنجيرهگيریتوجه به جهت

ی رويكرد سنتی، عدم تناسـب سـطف فعاليـت و های اساسبر اين اساس، يكی از ضعف

)اسـعدی و همكـاران، باشدمیمحصول/خدمت شده به هر واحد بودجه اختصاص داده 

1387 .) 

وری ترين انتظار از بودجـه افـزايش بهـرهگونه ااهار داشت كه مهمشايد بتوان اين

و اثربخشـی را ريزی مناسب، بتواند كـارايی كوشد با ارائه الگوی بودجهاست. دولت می

در بدنه اجرائی خود افزايش دهد. از سوی ديگر، ابزار اصلی حفـ  قـدرت در دولـت، 

هـا و نهادهـای عمـومی و ريزی است. ليكن در آن سوی قضيه سازمانتمركز در بودجه

كوشـند كـه بودجـه را براسـاس درد خـود از ها(، میوابسته به دولت )نظير شهرداری

 گويد:    در اين رابطه چنين می 1پروفسور بركهدهزينه كنند.  بندی وتقاضای محلی، طبقه

اگر بخواهيم در دنيای فعلی، بودجه را ابزار و وسيله كار مديران بـدانيم، بايـد در »

 «.در نظر بگيريمخرج را  پيامدبندی مخارج، هدف و تقسيم

 زيـراريزی عملياتی يكی از بهترين ابزارها جهت تحقق هدف مذكور است، بودجه

، چگونگی ايجاد اين روابط را نيز توضيف «نتايج»و  «هاهزينه»تعيين روابط بين  از طريق

های اساسی بيشترين تأثير را دارد و ايـن امـر خـود افـزايش دهد و در اتخاذ تصميممی

ريزی عملياتی يا بودجه برحسب ه دنبال دارد. بودجهوری و به تبع آن اثربخشی را ببهره

هـايی كـه ای كه بر اسـاس واـايف، عمليـات و پـروژهعمليات عبارت است از بودجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. prof Burkead 
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شود. در تنظـيم بودجـه عهده دارند، تنظيم میهای دولتی تصدی اجرای آن را بهسازمان

هـا و ود فعاليـتهـا، بـه خـعملياتی به جای توجه به ملزومات و وساي  اجرای فعاليت

 (.1386، 1شود )مم گي مخارج آن توجه می

ها ها، فعاليتريزی عملياتی، عالوه بر تفكيم اعتبارات به واايف، برنامهدر بودجه

های دولتی طبـق های اجرای عمليات دولت و دستگاهها، حجم عمليات و هزينهو طرح

محاسـبه و  ی كارسـنجیهـاشـده و روشهای علمی مانند حسابداری قيمت تمام روش

 شوند.گيری میاندازه

، بلكه نظام تكام  يافته و متشـك  نيستريزی عملياتی پديده كامال جديدی بودجه

هـای تجربـه شـده در گذشــته ريـزیهـا و عناصـر مفيـد ســاير بودجـهاز برخـی جنبـه

 (. 1386)يوسف نژاد، است

، بـه دنبـال برقـراری بندی بـر مبنـای عملكـرد(ريزی عملياتی )بودجهنظام بودجه

هـا و پيامـدها(، و تخصـيص اعتبـارات ها و نتايج )خروجیارتباطی شفاف ميان ورودی

-ای بر اساس اطالعات عملكردی با هدف افزايش اثربخشی و كارآيی در سازمانبودجه

اتخـاذ  جهت صحيف مبنای یارائه ای نظيرويژه اهداف ريزی عملياتیبودجه باشد.ها می

برنامـه،  عملكـرد نتـايج و بودجه بين ايجاد ارتباط منابع، تخصيص خصوص در تصميم

فرآينـد  تمركـز كشـور، منـابع از اسـتفاده در قبـال گويی بيشتربرای پاسخ مبنايی یارائه

ی ارائـه و مواجه است آن با دستگاه كه هايیو چالش مساي  ترينمهم روی گيریتصميم

 ريزیبودجه نهايی است. هدف مستمر بهبود نایمب بر مديريت عملكرد برای هايیمشوق

 منـابع تعهد و تخصيص در رابطه با های عاقالنهتصميم اتخاذ به ياری رساندن عملياتی،

 طـی در را دسـتگاه انتظـار مـورد كه نتايج است سنجش قاب  پيامدهای بر اساس دولت

 (.1389آبادی و صراف، )حسن كندزمان منعكس می

 نظر دارد به سؤاالت زير پاسخ دهد:اين تحقيق در 

كـارايی و  ،ريـزی عمليـاتیبودجـهاجـرای آيـا  . بر اساس نظرات كارشناسان،الف

و موجب صرفه اقتصادی در  خواهد نمودفراهم  را اثربخشی مناسب در بكارگيری منابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. McGill 



 .. .مطالعه موردی : «شه»ريزی عملياتی بر اساس مدل سازی بودجهسنجی پيادهامكان

 

77 

 ؟ خواهد شدشهرداری شيراز 

  شرايط موجود، وجود دارد؟بندی عملياتی با سازی بودجهآيا امكان پياده .ب

ام ريـزی عمليـاتی، كـدسـازی موفـق بودجـهبسترهای مناسب در جهت پيـاده .ج

 ؟هستند

ريزی جهت ايجاد بستر مناسب بودجه ريزی بيشترها، نياز به برنامهدر كدام زمينه .د

 وجود دارد؟عملياتی، 

بنـدی در ودجـهاين نوع ب جهانی ها از يم سو و اهميتبا توجه به الزام شهرداری

دولتـی های دولتی و نيمهدر ارگان پژوهشیچنين  اجرای، از سوی ديگر عملكرد شفاف

سـازی سـنجی پيـادهامكـان خصـوصتحقيقـی در  اجـرای. در نتيجه نمايدضروری می

عنـوان يـم ضـرورت اساسـی بـهی عملياتی در شهرداری كالن شهر شيراز، ريزبودجه

 .شوداحساس می

له به اين ترتيب ادامه خواهد يافت كه در بخـش بعـد عوامـ  های بعدی مقابخش

ريزی عملياتی با استفاده از مـدل شـه تبيـين خواهـد شـد و مؤثر براجرای موفق بودجه

مروری بر تحقيقات پيشين در ايران و تحقيقات خارجی و همچنين فرضـيات پـژوهش 

های بعد بـه شرا خواهيم داشت. در بخش سوم روش پژوهش ارائه خواهد شد. در بخ

 گيری سازماندهی شده است.های پژوهش و نتيجهترتيب يافته

 

 . مبانی نظري و مروري بر پيشينه تحقيق2

 ریزي عملياتی با استفاده از مدل شه. تبيين عوامل مؤثر براجراي موفق بودجه2.1

هـای ريـزی عمليـاتی، منجـر بـه ايجـاد زمينـهتوجه فزاينده اخير به اجرای بودجه

ريـزی ای درخصوص عوام  تاثيرگذار بر اجرای موفق اين نظام بودجهتحقيقاتی گسترده

های مختلفی در اين عرصه ارائه گرديده است. بـه عنـوان ملـال، مـدل شده است و مدل

ريزی عملياتی تاكيـد دارد: توانـايی، اختيـارو شه، بر سه عام  اثرگذار در اجرای بودجه

كننـده منـافع حاصـ  از كه تعام  اين سه عام ، تعيـين دهدپذيرش. مطالعات نشان می
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(. در ادامه به تشريف ابعاد مـذكور در 2004، 1ريزی عملياتی است )اندروزاجرای بودجه

 پردازيم.مدل شه می

ارفيت پايين يا عدم توانايی كاركنـان : ریزي عملياتیتوانایی در اجراي بودجه 

ريـزی عنوان يكی از دالي  عـدم موفقيـت اجـرای بودجـهتوان به)نيروی انسانی( را می

ريزی عملياتی نشـان ها در مورد اجرای بودجهها و گزارشعملياتی مطرح نمود. بررسی

ريـزی عمليـاتی دهد، كه سه بعد از توانايی سـازمانی، جهـت اجـرای موفـق بودجـهمی

، 2توانايی فنـی )فـولتينكليدی هستند: توانايی ارزيابی عملكرد، توانايی نيروی انسانی و 

1999.) 

گذارد ريزی عملياتی تاثير میتوانايی سنجش عملكرد بر همه مراح  اجرای بودجه

ای هدفمنـد را نداشـته ها توانايی سنجش عملكرد به شـيوه(. اگر دولت2001، 3)هريس

هـا ريزی عملياتی شكسـت خواهـد خـورد. از طرفـی بسـياری از دولـتباشند، بودجه

گير است. در ها و پيامدهای حاص ، مشك  و بسيار وقتد كه سنجش خروجیاندريافته

برخی موارد اين احتمال وجود دارد كه مشكالت موجود در ارزيـابی عملكـرد، اجـرای 

گيری بودجه عملياتی را منتفی كند. اما با توجه به توسعه دانش ارزيابی عملكرد و شك 

تر شـود. رنگرود آثار ناشی از اين مشكالت كمیها، انتظار مهای الزم در دولتتوانايی

ريزی عملياتی، اطالعات حاص  از ارزيابی عملكرد بايـد در برای اجرای مناسب بودجه

هـای تشـويقی، ها، و نيز در تخصيص منابع و طراحی طرحگيریمديريت امور و تصميم

از ارزيـابی  مورد استفاده قرار گيرد. نكته مهـم ديگـر آن اسـت كـه، اطالعـات حاصـ 

 (. 1999عملكرد، بايد صحيف و قاب  اطمينان باشد )فولتين، 

هـای انسـانی منـدیهمچنين، مطالعات انجام شده بر اهميت اطمينان از وجود توان

هـای مـورد نيـاز، متفـاوت منـدیريزی عملياتی، تاكيد دارنـد. توانجهت اجرای بودجه

 شوند.ياتی مرتبط میريزی عملهستند و به تمام مراح  اجرای بودجه

هـای خـاص در سـنجش و ارزيـابی نيروی انسانی مورد نيـاز بايـد دارای مهـارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Andrew 

2. Foltin 

3. Harris 



 .. .مطالعه موردی : «شه»ريزی عملياتی بر اساس مدل سازی بودجهسنجی پيادهامكان

 

79 

هــا، بايــد هــای اطالعــاتی باشــد. در ســازمانعملكــرد و نيــز، حفــ  و مــديريت بانــم

كننـدگان از كارشناسانی وايفه تدوين اهداف عملكردی و برقراری ارتباط بـين اسـتفاده

ها در راسـتای اجـرای بودجـه عمليـاتی، برعهده بگيرند. سازماناطالعات عملكردی را 

هايی در رابطه بـا شناسـايی و سـنجش عملكـرد و اسـتفاده از مندینيازمند توسعه توان

 اطالعات عملكرد در يم مسير سازنده هستند.

ريـزی عمليـاتی، حـاكی از اهميـت سازی بودجهها در پيادههمچنين، تجربه دولت

آوری اطالعـات نی اسـت. الزامـات فنـی خاصـی بايـد در راسـتای جمـعهای فتوانايی

های اطالعاتی در نظر گرفته شود تا بدان طريق بتوان بالفاصله، به عملكرد و ايجاد بانم

هـای اطالعـاتی نيازهای اطالعاتی طيف وسيع و متنوعی از كاربران پاسخ گفـت. بانـم

-نحوی كـه تـأمين هماهنگ باشند، به های سازمانیبايد با طيف وسيعی از ساير سيستم

و  1دهـی در دولـت باشـند)ملكرزكننده مبنـايی بـرای حسـابداری، نظـارت و گـزارش

 ( .1998، 2ويلوبای

ريـزی اگر اطالعات عملكرد، به لحاظ فنی از ساير عمليـات حسـابداری و بودجـه

مـرتبط بـا  گيـریريزی عملياتی، فرآينـدهای تصـميمجدا باشند، به احتمال زياد، بودجه

ساير عمليات سازمان را درد نخواهد كرد. همچنين، اگـر نظـام حسـابداری مبتنـی بـر 

های ورودی باشد، اصالحات مبتنی بر عملكرد را تسهي  نخواهـد كـرد )اسـعدی و داده

 (.1387همكاران، 

های مورد نياز جهت اجـرای بودجـه های بسياری، در مرحله ارزيابی فناوریدولت

ها در نظام مديريت مالی خود دچـار مشـك  و اخـتالل د و بسياری از آنعملياتی هستن

هستند. برخی نيز معتقدند كه كمبود  منابع مالی مورد نياز برای توسعه نظام جديد مـالی 

تـرين مشـكالت در راسـتای اجـرای بودجـه عمليـاتی اسـت و اطالعاتی، يكی از مهـم

 (.1387)اسعدی و همكاران، 

بر اسـاس مـدل شـه، عامـ  دوم كـه بـر : ریزي عملياتیاجراي بودجهاختيار در  

هـا ريزی عملياتی مؤثر است، ساز و كارهـای تفـويا اختيـار در دولـتاجرای بودجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Melkers 

2. Willoughby 
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ريزی عملياتی و يا طی مراح  آن، اختيـار الزم ريزان در اجرای بودجهاست. اگر بودجه

سه بعد مهم از اختيـار وجـود دارد  رو خواهد شد. را نداشته باشند، اجرا با مشك  روبه

 اختيار قانونی، اختيار فرآيندی و اختيار سازمانی.

شـود و هـر مند میای قانونريزی بيشتر به صورت فشردهفرآيندهای رسمی بودجه

تواند اجرا شود. در برخی گونه اصالحات جديد، در صورت تعارض با اين قوانين، نمی

زيابی عملكرد در بودجه، توسط قوانين و مقـررات مربـوط ها، استفاده بالقوه از اردولت

شود. در برخی كشورها نيز دولـت قـوانينی را در رابطـه بـا به منابع انسانی، محدود می

ها، واحدها و اشخاص تدوين نموده است كه بيشـتر ايـن تشويق و تنبيه مالی با سازمان

ملكـرد، در تعـارض اسـت های تشـويقی وابسـته بـه عقوانين با تسهيم سود و پرداخت

 .(2004)اندروز،  

هـا تنظـيم و سـاماندهی ها به اين دلي  كه بودجه را بر مبنـای ورودیبرخی دولت

كنند، در مورد قوانين استفاده از اطالعات عملكـردی در بودجـه، بـا مشـك  مواجـه می

ن هستند، به نحوی كه حداق ِ اسـتفاده از اطالعـات عملكـرد در بودجـه، بـر مبنـای ايـ

شـود )انـدروز، شود كه بودجه بدون اطالعات عملكرد تصـويب مـیواقعيت توجيه می

2004.) 

های فعلـی سنجش عملكرد و استفاده بالقوه از اطالعات عملكردی، اغلب در رويه

-ريزی موجود، رويهشود. مشخصه فرآيندهای بودجهريزی، مورد غفلت واقع میبودجه

نمايـد. ريـزی را الـزام مـیعنوان يم قانون، بودجـههای مشخص و رسمی است كه به 

ها آميز اصالحات، نيازمند سازگاری مدل اصالحات با اين قوانين و رويهاجرای موفقيت

 است.

ها و تشريف دقيق فصول و های بودجه بر ورودیها، قوانين و رويهدر برخی دولت

نقـش اطالعـات حاصـ  از كنند كه اين موضـوع بـه طـور بـالقوه، مواد هزينه تاكيد می

گـذاران ملـزم كند. مديران و قانونريزی تضعيف میارزيابی عملكرد را در فرايند بودجه

ها تاكيد كنند و اختيار فرآيندی الزم برای اقـدام بـه صـورت ديگـر را هستند بر ورودی

-ندارند. به طور ملال در كاليفرنيا، استفاده محدود از اطالعـات عملكـرد توسـط قـانون
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 (.1998، 1باشد. )زوايرريزی سابق میهای موجود نظام بودجهذاران، ناشی از رويهگ

ها و فرآيندهای بودجه، نقش اطالعات حاص  از ارزيابی عملكـرد را در وقتی رويه

كند، ايجاد يم نظام بودجه عملياتی به شدت مشك  گيری تضعيف و محدود میتصميم

 .(1387خواهد بود )اسعدی و همكاران، 

ويژه هنگـامی ريزی عملياتی مؤثر است، بهحدود اختيار سازمانی، بر اجرای بودجه

كه قصد استفاده از اطالعات عملكرد وجود دارد. اگر تفويا اختيار الزم صورت گيـرد 

ريـزی، های مربوط بـه اسـتفاده از كاركنـان، بودجـهو به مديران اجازه داده شود تصميم

تـر اجـرا ريزی عملياتی به صـورت اثـربخشاشند، بودجهدهی و غيره را داشته بگزارش

، 2مشی تفويا اختيار موجود، بايد چنين بستری را فراهم سـازد )كتـ خواهد شد. خط

1992). 

هـای اختيار سازمانی در رابطه بـا اسـتفاده از اطالعـات عملكـردی، متـأثر از مقـام

بيشتر در چـارچوب اختيـارات های مرتبط با تخصيص منابع، باشد و تصميمسياسی می

شود كه عالقه چندانی به استفاده از اطالعات حاص  از ارزيابی عملكرد سياسی اخذ می

ندارند و اين امر منجر به شكست اصالحات خواهد شد. در اياالت متحـده بسـياری از 

تواننـد اختيـارات الزم را بـه مـديران كنند كه چگونـه مـیمقامات دولتی به اين فكر می

هـای خـود بـه نحـو مـؤثر گيـریاگذار كنند تا بتوانند از اطالعات عملكرد در تصميمو

های سياسی همچنان باقی است و گاهی اوقات بـه استفاده كنند، در حالی كه محدوديت

شود. واقعيت آن است كه مقامات سياسی و مديران در رابطه با اسـتفاده از آن توجه نمی

ه آزاد نيسـتند و ايـن مهـم، اسـتفاده از ايـن اطالعـات را اطالعات مبتنی بر نتايج هموار

 (.1992سازد )كت ، محدود می

مقاومت در برابر اصالحات، از جانب : ریزي عملياتیپذیرش در اجراي بودجه 

برخی مسئولين و كاركنان، ممكن است بزرگترين مانع برای اجرا و اسـتفاده از سـنجش 

 (.2005و همكاران،  3عملكرد باشد )رابينسون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ها پذيرفته شود، بـه احتمـال زيـاد اجـرا ريزی عملياتی توسط اين گروهاگر بودجه

ريـزی عمليـاتی، مقامـات، شود، برای اجرای موفـق بودجـهخواهد شد. چنانچه بيان می

ريزی عملياتی درخور تـالش بـه منظـور مديران و كاركنان بايد متقاعد گردند كه بودجه

باشد. سه جنبه مدت و بلندمدت دولت و اجتماع میو ني  به منافع كوتاه هاكاهش هزينه

  از پذيرش مورد نياز است: پذيرش سياسی، پذيرش مديريتی و پذيرش انگيزشی.

پذيرش مقامات سياسی در حمايت و تامين منابع مالی برای اجرای بودجه عملياتی 

العات عملكرد پيامدهايی بـرای بسيار حياتی است، در حالی كه سنجش و استفاده از اط

ــدادی از صــاحب ــابی دارد. تع ــابی و انتس ــات انتخ ــیمقام ــد م ــران تاكي ــه نظ ــد ك كنن

هـای تخصيصـی مداران بيشتر در مقاب  استفاده از اطالعات عملكرد در تصـميمسياست

پذيری آنها در برابـر مـردم را افـزايش كنند، چون اين قبي  اطالعات، آسيبمقاومت می

-های بلندمدت كه ممكن است در كوتاهخصوص در رابطه با برنامهو اين امر بهدهد می

مدت پيامدهای خوبی در بر نداشـته باشـند، مشـهود اسـت. اطالعـات عملكـرد بـرای 

شوند، زيرا ای به عنوان يم تهديد مطرح میهای بودجهگيریمقامات سياسی در تصميم

فاده از اطالعـات حاصـ  از ارزيـابی اين سؤال مطرح است كه مقامات سياسـی در اسـت

-های سياسی، بيشتر اهداف كوتـاهگيریعملكرد چه اختياری دارند؟ از طرفی در تصميم

 (.2004گيرد )اندروز، مدت به جای اهداف بلندمدت مورد توجه قرار می

ريـزی عمليـاتی از جانـب مـديران، بـه دهد كه پذيرش بودجـهها نشان میبررسی

هـای مـديريتی و گيـریارتباط با استفاده از اطالعات عملكـرد در تصـميمخصوص در 

ريـزی عمليـاتی، های انگيزشی، اساسی است. يم چالش اساسـی در بودجـهايجاد طرح

-های راهبردی و سنجش عملكـرد مـیمتقاعد كردن مديران برنامه در مورد ارزش طرح

 (.1387باشد)اسعدی و همكاران، 

ريـزی عمليـاتی سـازی بودجـهيگری كه در رابطه با پيـادهعام  د :صرفه اقتصادي

گذاران، مقامات سياسی و مديران و تمامی كاركنـان سـازمان از مطرح است، تفكر قانون

ريزی عملياتی است. به طور ملال، مديريت مناسب منابع درآمـدی و هزينـه منافع بودجه

و يـا تسـهي  ارتبـاط  سازمان، كاهش هزينه پردازش اطالعات جهـت اسـتفاده مـديران



 .. .مطالعه موردی : «شه»ريزی عملياتی بر اساس مدل سازی بودجهسنجی پيادهامكان

 

83 

 توان نام برد.كاربران سيستم با نرم افزارهای مربوطه و يا بهبود منابع انسانی را می

ريزی عمليـاتی منـافع اقتصـادی اندركاران بودجهكه دستبه طور كلی، در صورتی

ريزی عملياتی را در اذهـان خـود نیذيرنـد، بـه گمـان خـود، ناشی از بكارگيری بودجه

پيمايند كه اين تفكر باعث ايجاد خل  در اجرای موفق ايـن بيهوده را می مسيری عبث و

 ريزی خواهد شد.نظام بودجه

 

 . پيشينه تحقيق2.2

ريـزی عمليـاتی صـورت در ايران و در ساير كشورها تحقيقاتی در ارتباط با بودجه

 شود:ها اشاره میپذيرفته است كه در ادامه به برخی از آن

ريزی عمليـاتی الگـويی بـرای ( تحقيقی با عنوان بودجه1386رسوليان و ابريشم ) 

در سـال ها، از طريق مطالعـه ميـدانی شـهرداری كاشـان، ارتقاء نظام مديريتی شهرداری

ريـزی عمليـاتی قابليـت دهـد كـه بودجـههای تحقيق نشان مـیانجام دادند. يافته 1385

افزايـد و هـا مـیه سـاختار حسـابداری شـهرداریبهای تمام شده خدمات را بـ محاسبه

 بخشد.می ارتقا چشمگيری نحو به هاشهرداری در را ريزیكارايی سيستم بودجه

ريـزی عمليـاتی و ( در تحقيقی به بررسـی فرآينـد اسـتقرار بودجـه1387ابريشم )

مبنای كند كه ها پرداخت. وی در تحقيق خود عنوان میحسابداری تعهدی در شهرداری

های انجام شده يـم دوره حسابداری تعهدی قادر است درآمدهای تحقيق يافته و هزينه

های انجام شده يـم دوره مالی را گزارش نمايد. گزارش درآمدهای تحقق يافته و هزينه

ای دارد و شـهروندان گويی، نقش درخور مالحظـهسطف مسئوليت پاسخمالی در ارتقای 

دهـد. دهند، قـرار مـیها در يم دوره انجام میياتی كه دولترا در جريان حقايق و عمل

های مـالی و ها در گزارشهای شهرداریآمدها و هزينههمچنين، ارائه اطالعات دقيق در

تصـوير  ،بينی شده در بودجه ساالنهها با ارقام پيشمقايسه ارقام واقعی درآمدها و هزينه

طـرف و مسـتق  و نه واحدهای نظارتی بیها جهت قضاوت آگاهاشفافی از عملكرد آن

كننـدگان اطالعـات نمايندگان قانونی شهروندان در شورای اسالمی شهر و ساير استفاده

نمايد. وی در ادامـه، مراحـ  حركـت از تر می، ارائه نموده و ارزيابی ايشان را دقيقمالی
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هـا را داریسيستم حسابداری نقدی به سيستم حسابداری تعهدی بر اساس شرايط شـهر

 ارائه نموده است. 

(، در تحقيقی به بررسی نقش معماری سازمانی در اسـتقرار 1387عميد و ديگران )

ريزی عمليـاتی را شـيوه ريزی عملياتی پرداختند. آنها در اين تحقيق، بودجهنظام بودجه

ها برای تخصيص منابعی كه از طـرح راهبـردی سـازمان سازی درخواستنوين و نهايی

های پارچگی ميان اليهتعريف نموده، و يم بودجه عملياتی را از طريق ايجاد يم است،

-دانند. در همين راستا، ضرورت توجـه هـمپذير میراهبردی و فرآيندی سازمان، تحقق

هـا در تحقيـق زمان به سطوح مختلف معماری سازمانی را مورد بررسی قرار دادنـد. آن

پارچه مديريت عملكرد، ضرورت اتخـاذ های يممدنبال ضرورت استقرار سيستخود، به

يم چارچوب معين در معماری سازمانی را شـرط الزم و اساسـی بـرای اسـتقرار نظـام 

دانند، و معتقد هستند تـا زمـانی های بزرگ میريزی عملياتی، به ويژه در سازمانبودجه

ی اطالعـات هاپارچگی ميان سيستمكه ساز و كارهای مشخص و شفافی برای ايجاد يم

های كالن سازمانی تدوين نشود، هدف اصـلی بودجه، فرآيند زنجيره ارزش و استراتژی

ها بر اساس ريزی عملياتی كه عبارت است از تخصيص منابع به فعاليتو كليدی بودجه

 های كالن سازمانی، محقق نخواهد شد. اهداف و استراتژی

انع اسـتقرار سيسـتم حسـابداری در تحقيقی با عنوان شناسايی مو( 1388محمدی )

های اجرايی استان ايـالم انجـام داد. تحقيـق بـا اسـتفاده از شده را در دستگاه بهای تمام

نفری اجرا شد. نتايج حاص  نشـان داد كـه  105سؤال در گروه  30نامه در قالب پرسش

هـای شـده در دسـتگاهجهت ايجاد حداق  سـطحی از سيسـتم حسـابداری بهـای تمـام

يی، نياز به اطالعات سازگار، مستمر، روزآمد بوده و همچنين تعريـف مشـخص از اجرا

ريـزی عمليـاتی، فرآيندهای اساسی حسابداری بهای تمام شده، در قابليت اجرای بودجه

 ضروری است. 

-به بررسی و تحلي  استراتژيم استقرار نظام بودجـه( 1388ابراهيمی و همكاران )

پرداختنـد. تحليـ   SWOTريزی عملياتی در شهرداری اصفهان با اسـتفاده از مـاتريس 

-( و از شش منظر: نظـام آمـار و اطالعـات، برنامـه1386تحقيق بر اساس مدل الماس )
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گـويی ها، مديريت عملكرد، مديريت تیيير و نظـام پـاداش و پاسـخريزی، تحلي  هزينه

-تراتژی پرداخته شده است. نتـايج نشـان مـیصورت گرفته و در نهايت به استخراج اس

های كمی واقع بينانه در اليه ميانی به عنوان حلقه ارتبـاطی برنامـه دهد كه تدوين هدف

، اسـتقرار پارچه اطالعـاتیسازی سيستم يماستراتژيم سازمان با برنامه علمياتی،.فراهم

سازمان به عنـوان  هایسيستم حسابداری تعهدی و تبيين و اصالح جايگاه تمامی بخش

-ترين استراتژیهای الزم از جمله مهمسازیريزی، ضمن فرهنگصاحبان فرآيند بودجه

 باشند.ها در اين حيطه می

-( در تحقيقی با عنوان، بررسی اسـتقرار نظـام بودجـه1390شيخ االسالمی نسب )

از مـاتريس ريزی استان خوزستان با استفاده ريزی عملياتی در سازمان مديريت و برنامه

SWOT عوام  داخلی و خارجی مؤثر بـر اجـرای  "(1386مدل الماس )"، با استفاده از

ريزی عملياتی در استانداری خوزستان را شناسايی نموده است. اين مدل، وجـود بودجه

ريزی، مديريت هزينه، مديريت عملكرد، مـديريت تیييـر و مديريت برنامه»شش فاكتور 

ريـزی عمليـاتی الزم ريزی به بودجهرا در تیيير نظام بودجه« شگويی و انگيزنظام پاسخ

ريزی عملياتی در سازمان مـورد تحقيـق، يـم داند. نتايج اين تحقيق نشان داد بودجهمی

شود، سیس بـر ريزی عملياتی غيرواقعی است، زيرا ابتدا اعتبار به سازمان داده میبودجه

  ديگری كه در سازمان ميان كارمندان آن به شود و مشكها نوشته میطبق آن ريز برنامه

ريزی عملياتی است كه آن را امـری انگيزگی نسبت به استقرار بودجهخورد، بیچشم می

 ،ريـزیفرآينـد تیييـر نظـام بودجـهنمايند. همچنين به دليـ  اينكـه غير ممكن تلقی می

 مـوازات تیييـر وی قبلـی بـه ريـزانجام موازی سيستم بودجـه، آيندی تدريجی استرف

 گرديد.اصالح در سيستم جديد پيشنهاد 

( در تحقيقـی بـا عنـوان بررسـی موانـع اسـتقرار بودجـه 1391پورزمانی و نادری)

صنعتی ايران نـاتوانی در ارزيـابی عملكـرد، -های مناطق آزاد تجاریعملياتی در سازمان

ای و همچنـين نداشـتن هناتوانی نيروی انسانی، نداشتن اختيار قانونی و نبود اختيار رويـ

های پذيرش به عنوان موانع استقرار بودجه عمليـاتی بـر اسـاس مـدل شـه نشـان انگيزه

دادند. با اين وجود، عواملی ماننـد توانـايی فنـی، اختيـار سـازمانی، پـذيرش سياسـی و 
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 پذيرش مديريتی به عنوان مانع تشخيص داده نشدند.

دسـتگاه دولتـی اسـتان اصـفهان  50 ( در1391نتايج تحقيقات فروغی و همكاران )

مندی در ارزيـابی عملكـرد، سـاير شـرايط الزم بـرای بيانگر آن است كه به غير از توان

منـدی بنـدی عمليـاتی از جملـه توانيابی بر مبنای فعاليت در بودجهاجرای روش هزينه

بوليـت ای و سازمانی( و مقمندی فنی، مشروعيت )مشروعيت قانونی، رويهكاركنان، توان

 ها( مهيا نيست.)مقبوليت سياسی، مديريتی و همخوانی مشوق

هايی در اين عرصه انجام شده است كـه در ادامـه بـه در خارج از كشور نيز تحقيق

ای و عنـوان مشـاركت بودجـه اتحقيقی بـ ،2008در سال گردد. ها اشاره میبرخی از آن

انجـام شـد. ايـن  3و فاتيمـا 2، نيم احمـد1مالزی(، توسط ياهيا شواهدی از) یعملكرد

 پرداخـت ودر وزارت دفـاع مـالزی  یو عملكـرد ایمشاركت بودجه به بررسیتحقيق 

 نتايج دو تحقيق زير را در وزارت دفاع سنجيد:

مـدير و سرپرسـت  135(، كه مطالعه خود را بـين 1998تحقيق نوری و پاركر ) -1

يابند در ند كه مديرانی كه اجازه میدر يم سازمان در آمريكا انجام دادند و استدالل كرد

نتيجـه  در و تعهد سازمانی بيشـتری خواهنـد داشـت ،ای مشاركت نمايندفرآيند بودجه

 يابد.بهبود می هاآن عملكرد شیلی

 37مــدير در  114( بــر روی 2001و آشكاناســی) ای كــه ســابر امينيــاممطالعــه -2

و مشخص شده بود، مديرانی كه درد بااليی از نوآوری  دادندكارخانه در استراليا انجام 

 .كنندكنند به بهبود عملكرد كمم میدارند و در تنظيم بودجه مشاركت می

د ريزی، اثری ملبـت بـر عملكـرنشان داد كه مشاركت در بودجه هانتايج تحقيق آن

مديريت دارد و مديريت سازمان بايد تالش كند بازخوردهايی از زيردسـتان در سـطوح 

هـايی را هـا و ورودیهنگامی كه مديران اجازه يابند دادههمچنين مختلف دريافت كند. 

 شوند. ريزی وارد كنند، بيشتر به سازمان متعهد میبه فرآيند بودجه

سـازی مـديريت راهبـردی و پارچهان يمبا عنوتحقيقی ( 2006) 4تيم بلومنتريتدر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Yahya 

2. Ahmad 

3. Fatima 

4. Blumentritt 
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ريـزی راهبـردی ريزی و برنامه، مديران در انجام بودجهو دريافت دداريزی انجام بودجه

هـای تجـاری و ها ارتبـاطی بـا اسـتراتژیرو هستند و بودجهههای فراوانی روببا چالش

هـايش تصـميمتواند كارا باشد، مگـر اينكـه سـازمان عملياتی ندارند، و يم بودجه نمی

به هم  یهايريزی مجزا هستند، ولی فعاليتمديريت راهبردی و بودجه د.استراتژيم باش

اگر هر دو به شك  مناسبی بكار گرفته شوند، هر دوی آنها توانايی خلـق  و وابسته دارند

  بخشند.و حف  عملكرد بهتر را بهبود می

سـازی ف و موفقيت پيـادهبا عنوان اهدادر تحقيقی ( 2005) 2و هاركبارت 1جوردن

ای بـه جـای هـدف گـويی برنامـهد كه مسئوليت پاسـخدادننشان ، ريزی عملياتیبودجه

ريزی بر مبنای عملكـرد مـؤثر تخصيص بودجه بيشتر در موفقيت استقرار سيستم بودجه

ريزی بر مبنای عملكـرد اجـرا شـده بـه های بودجهاست. در اين تحقيق، به بررسی مدل

اجرايی و شورای ايـالتی پرداختـه شـد و نتـايج حاصـ  نشـان داد كـه  سفارش دستگاه

ريـزی مدل منفی است به عبارت ديگر، بودجه ضرايب متیيرهای برآورد شده در هر دو

 شود.باعث كاهش مخارج می عملياتی

 

 هاي تحقيق. فرضيه2.3
 گردد:با توجه به مبانی ارائه شده فرضيات زير تبيين می

ريـزی عمليـاتی سـازی بودجـهدر شهرداری شيراز، توانـايی پيـاده .1اصلیفرضيه 

 وجود دارد.
. در شهرداری شيراز، توان ارزيـابی عملكـرد در راسـتای اهـداف 1.1فرضيه فرعی

 ريزی عملياتی وجود دارد.بودجه

-. شهرداری شيراز، از نظر نيروی انسانی، تـوان الزم جهـت پيـاده1.2فرضيه فرعی

 يزی عملياتی را دارد.رسازی بودجه

-سازی بودجه. شهرداری شيراز، از نظر فنی، توان الزم جهت پياده1.3فرضيه فرعی

 ريزی عملياتی را دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Jordan 

2. Hackbart 
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ريزی سازی بودجهجهت پياده در شهرداری شيراز، اختيار مناسب. 2فرضيه اصلی 

 عملياتی وجود دارد.

 سـازیقـانونی الزم جهـت پيـاده. بـه شـهرداری شـيراز، اختيـار 2.1فرضيه فرعی

 ريزی عملياتی اعطا شده است.بودجه 

 سـازی هـا جهـت پيـاده. در شـهرداری شـيراز، اختيـار در رويـه2.2فرضيه فرعـی

 ريزی عملياتی وجود دارد.بودجه

سـازی در شهرداری شيراز، اختيار سازمانی مناسـب جهـت پيـاده. 2.3فرضيه فرعی

 ها اعطا شده است.و به بخش ريزی عملياتی وجود داردبودجه

 ســازیجهــت پيــاده در شــهرداری شــيراز، پــذيرش مناســبی. 3فرضییيه اصییلی 

 ريزی عملياتی وجود دارد.بودجه

سـازی . در شهرداری شيراز، پذيرش سياسی مناسبی جهـت پيـاده3.1فرضيه فرعی

 ريزی عملياتی وجود دارد.بودجه

سـازی ريتی مناسبی جهت پيـاده. در شهرداری شيراز، پذيرش مدي3.2فرضيه فرعی

 ريزی عملياتی وجود دارد.بودجه

سـازی . در شهرداری شيراز، پذيرش انگيزشی مناسبی جهت پيـاده3.3فرضيه فرعی

 ريزی عملياتی وجود دارد.بودجه

ريـزی عمليـاتی موجـب سـازی بودجـهدر شهرداری شيراز، پياده .4فرضيه اصلی 

 شود. ايجاد صرفه اقتصادی می

باشند كه به بررسی معنادار بودن ها میهای پنج تا چهارده، گروه دوم فرضيهفرضيه

 پردازد.های مختلف میهای گروهو يا معنادار نبودن تفاوت ديدگاه

های مختلف كاركنـان ها و ردههای گروه. در شهرداری شيراز، بين ديدگاه5 فرضيه

 ريـزی عمليـاتی، تفـاوت بودجـهدر خصوص توان ارزيابی عملكرد همسـو بـا اهـداف 

 داری وجود دارد. معنی

های مختلف كاركنـان ها و ردههای گروه. در شهرداری شيراز، بين ديدگاه6 فرضيه

داری ريـزی عمليـاتی، تفـاوت معنـیدر خصوص توان  انسانی همسو با اهداف بودجـه
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 وجود دارد. 

های مختلف كاركنـان ا و ردهههای گروه. در شهرداری شيراز، بين ديدگاه7 فرضيه

داری وجـود ريزی عملياتی، تفاوت معنـیدر خصوص توان فنی همسو با اهداف بودجه

 دارد.

های مختلف كاركنـان ها و ردههای گروه. در شهرداری شيراز، بين ديدگاه8فرضيه 

داری وجـود ريزی عمليـاتی، تفـاوت معنـیدر خصوص اختيار قانونی با اهداف بودجه

 .دارد

های مختلف كاركنـان ها و ردههای گروه. در شهرداری شيراز، بين ديدگاه9 فرضيه

داری ريزی عمليـاتی، تفـاوت معنـیای همسو با اهداف بودجهدر خصوص اختيار رويه

 وجود دارد. 

هـای مختلـف هـا و ردههـای گـروه. در شهرداری شيراز، بـين ديـدگاه10 فرضيه

ريـزی عمليـاتی، تفـاوت اختيار سازمانی همسو با اهـداف بودجـهكاركنان در خصوص 

 داری وجود دارد.معنی

هـای مختلـف هـا و ردههـای گـروه. در شهرداری شيراز، بـين ديـدگاه11 فرضيه

ريـزی عمليـاتی، تفـاوت كاركنان در خصوص پذيرش سياسی همسو با اهداف بودجـه

 داری وجود دارد.معنی

هـای مختلـف هـا و ردههـای گـروهيراز، بـين ديـدگاه. در شهرداری ش12 فرضيه

ريـزی عمليـاتی، تفـاوت كاركنان در خصوص پذيرش مديريتی همسو با اهداف بودجه

 داری وجود دارد.معنی

هـای مختلـف هـا و ردههـای گـروه. در شهرداری شيراز، بـين ديـدگاه13 فرضيه

زی عمليـاتی، تفـاوت ريـكاركنان در خصوص پذيرش انگيزشی همسو با اهداف بودجه

 داری وجود دارد.معنی

هـای مختلـف هـا و ردههـای گـروه. در شهرداری شيراز، بـين ديـدگاه14 فرضيه

داری وجـود ريزی عمليـاتی، تفـاوت معنـیكاركنان در خصوص صرفه اقتصادی بودجه

 دارد.
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شـركت ها به بررسی معناداری تفاوت بين ديـدگاه پرسـن  در گروه آخر از فرضيه

های آموزشـی در ارتبـاط های آموزشی و پرسن  شركت نكرده در كالسكرده در كالس

 شود.با متیيرهای تحقيق پرداخته می

هـای هـا و ردههـای گـروه. بين شركت در جلسات آموزشی و ديـدگاه15 فرضيه

داری ريزی عمليـاتی رابطـه معنـیسازی بودجهمختلف كاركنان در خصوص امكان پياده

 دارد.وجود 

 

 . روش تحقيق3
ريـزی با توجه به اين كه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امكان استقرار بودجه

های كاربردی محسـوب عملياتی در شهرداری شيراز است، اين پژوهش از نوع پژوهش

آوری، ها، اطالعات مورد نياز پـس از جمـعشود. در اين تحقيق جهت آزمون فرضيهمی

مـورد تجزيـه و تحليـ   EXCELو  SPSSافزارهـای اده از نرمپردازش شده و با استف

گروه اقتصادی، عمليـاتی و فنـی در  3قرار گرفته است. جامعه آماری اين تحقيق شام  

قالب چهار دسته از افـراد مطلـع از مراحـ  بودجـه )تهيـه و تنظـيم، تصـويب، اجـرا و 

ری تحقيـق، بـر اسـاس نظارت( در شهرداری شيراز در نظر گرفته شده است. جامعه آما

نفر به تفكيم چهـار  524بررسی به عم  آمده از احكام كارگزينی كاركنان به تعداد ك  

 باشد: گروه زير می

 نفر.  78مديران ارشد و معاونين اداری و مالی  .1

 نفر.  112مديريت مالی، رئيس حسابداری و مسئولين بودجه  .2

ميــزی و قراردادهــا و كارشــناس مــالی )تنظــيم اســناد، حقــوق و دســتمزد و م .3

 نفر. 201...(، به تعداد  كارپردازی و

 نفر. 133ريزی و آموزش و فناوری اطالعات به تعداد كارشناسان برنامه .4

نمونه آماری و جامعه آماری در اين تحقيق بر هم منطبق نبـوده و جهـت انتخـاب 

ای استفاده شده است. بـه ايـن منظـور ابتـدا نمونه در اين تحقيق از روش تصادفی طبقه

نفر به  524جامعه براساس تحقيق به عم  آمده از حكم كارگزينی كاركنان به تعداد ك  
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 تفكيم چهار گروه بر اساس فرمول آماری بدست آمده است.

ای تهيه و مـدلی جهـت نامهريزی عملياتی، پرسشسنجی اجرای بودجهبرای امكان

سـؤال  30نامه در قالـب اجرای بودجه عملياتی ارائه گرديده است. پرسـشسنجی امكان

نامه، عمومی پس از تاييد روايی، توسط صاحب نظران و به منظور بررسی پايايی پرسش

نامه بين جامعـه آمـاری كـه نمونـه از آن پرسش 50در ابتدا و در مرحله آزمايشی تعداد 

هـا، ضـريب س از تجزيـه وتحليـ  دادهآوری شـد. پـانتخاب شده است، توزيع و جمع

 تعيين شد.  0.8597پايايی با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ محاسبه گرديد، كه آلفای 
 

 هاي تحقيق. یافته4
آمار توصيفی تحقيق، شام  جنسيت، سن، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت مالی بـه 

 شرح زير است:

 32.3صـد مـرد هسـتند. همچنـين، در 56.2شوندگان، زن و درصد از آزمون 43.8

 27.7و  40تـا  30درصد دارای سن  40، 30تا  20درصد از آزمون شوندگان دارای سن 

درصد از آزمون شوندگان دارای كمتر از  26.9سال به باال هستند.  40درصد دارای سن 

درصد دارای سابقه بـين 16.9سال،  10تا  5درصد دارای سابقه بين  38.5سال سابقه،  5

درصـد  22.3سال سابقه خدمت مالی دارنـد.  20درصد بيشتر از  17.7سال و  20تا  10

درصــد دارای  57.7از آزمــون شــوندگان دارای تحصــيالت دكتــری و فــوق ليســانس، 

درصد دارای تحصيالت ديیلم  9.2درصد دارای فوق ديیلم و  10.8تحصيالت ليسانس، 

 و كمتر هستند.
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 آزمون فرضيه اول :1 جدول
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 5دارای سطف معناداری كمتـر از  1.1، نتيجه آزمون فرضيه فرعی 1براساس جدول

باشد. بنابراين از ديـد مصـاحبه شـوندگان توانـايی می 3درصد بوده و ميانگين كمتر از 

ريزی عملياتی در شرايط موجود در شهرداری ارزيابی عملكرد در راستای اهداف بودجه

گردد. همچنين نتيجه آزمـون فرضـيه اين فرضيه تأييد نمی از اين روارد، شيراز وجود ند

باشد. بنـابراين می 3درصد بوده و ميانگين كمتر از  5سطف معناداری كمتر از  1.2فرعی 

از ديد مصاحبه شوندگان، در شهرداری شيراز با توجه به وضعيت موجود از نظر نيروی 

ريـزی عمليـاتی وجـود نـدارد. براسـاس ودجـهسـازی بانسانی، توان الزم جهـت پيـاده

درصـد  5، سطف معنـاداری كمتـر از 1.3اطالعات ارائه شده، نتيجه آزمون فرضيه فرعی 

باشد. بنابراين از ديد مصاحبه شـوندگان، می 3ها ميانگين كمتر از بوده و در تمامی گروه

يزی عملياتی وجـود رسازی بودجهدر شهرداری شيراز از نظر فنی، توان الزم جهت پياده

گردد. بنابراين بر اساس نتيجه سـه فرضـيه فـوق، اين فرضيه تأييد نمی از اين روندارد، 

ريـزی عمليـاتی، در سـازی بودجـهيعنی وجود توانايی الزم جهت پياده 1فرضيه اصلی 

 شود.شرايط فعلی شهرداری شيراز، تأييد نمی
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 خالصه نتایج آزمون فرضيه دوم :2جدول
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درصـد  5، سطف معناداری كمتر از 2.1، نتيجه آزمون فرضيه فرعی 2براساس جدول

باشد. بنابراين از ديد مصاحبه شـوندگان اختيـار قـانونی می 3و دارای ميانگين بيشتر از 

ن ايـ از ايـن روريزی عملياتی در شهرداری شيراز وجـود دارد، سازی بودجهجهت پياده

، دارای سـطف معنـاداری 2.2گردد. همچنين نتيجه آزمون فرضيه فرعـی فرضيه تأييد می

باشـد، بنـابراين از ديـد مصـاحبه شـوندگان مـی 3درصد و ميانگين بيشتر از  5كمتر از 

ريزی عملياتی در شهرداری شيراز وجود دارد سازی بودجهها جهت پيادهاختيار در رويه

شود. براساس اطالعات ارائه شده، نتيجـه ها تأييد میدرگروهفرضيه مذكور  از اين روو 

 3درصد و ميانگين بيشـتر از  5، دارای سطف معناداری كمتر از 2.3آزمون فرضيه فرعی 

ها تأييد شده و از ديد مصـاحبه شـوندگان، باشد، بنابراين اين فرضيه در تمامی گروهمی

يـزی عمليـاتی در شـهرداری شـيراز رسـازی بودجـهاختيار سازمانی مناسب جهت پياده

يعنـی وجـود  2وجود دارد.بنابراين بر اساس نتيجه سه فرضيه فرعی فوق، فرضيه اصلی 

 شود.ريزی عملياتی تأييد میاختيار الزم جهت پياده سازی بودجه
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 : خالصه نتایج آزمون فرضيه سوم3جدول
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 5دارای سـطف معنـاداری كمتـر از ، 3.1، نتيجه آزمون فرضـيه فرعـی 3براساس جدول

ها تأييد شده و از ديـد باشد. بنابراين اين فرضيه درگروهمی 3درصد و ميانگين بيشتر از 

ريـزی عمليـاتی در سازی بودجـهمصاحبه شوندگان، پذيرش سياسی مناسب جهت پياده

زمـون گردد.همچنين نتيجـه آاين فرضيه تأييد می از اين روشهرداری شيراز وجود دارد. 

-مـی 3درصد و ميـانگين بيشـتر از  5، دارای سطف معناداری كمتر از 3.2فرضيه فرعی 

ها تأييد شده و از ديد مصـاحبه شـوندگان، باشد، بنابراين فرضيه مذكور در تمامی گروه

ريـزی عمليـاتی در شـهرداری شـيراز سازی بودجهپذيرش مديريتی مناسب جهت پياده

گردد.براسـاس اطالعـات ارائـه شـده، نتيجـه ضيه تأييد میاين فر از اين رووجود دارد، 

 3درصد و ميـانگين كمتـر از  5، دارای سطف معناداری كمتر از 3.3آزمون فرضيه فرعی 

ها تأييد نشده و از ديد مصاحبه شـوندگان، اختيـار باشد، بنابراين اين فرضيه درگروهمی

عمليـاتی در شـهرداری شـيراز وجـود ريـزی سازی بودجـهسازمانی مناسب جهت پياده

، يعنی وجود پذيرش سياسـی 3.2و  3.1های فرعی ندارد.بنابراين بر اساس نتيجه فرضيه

ريـزی يعنی وجود پذيرش مناسب جهت پياده سازی بودجه 3و مديريتی، فرضيه اصلی 

گردد و همچنين از ديد مصاحبه شوندگان، بـر اسـاس آزمـون فرضـيه عملياتی تأييد می

ريـزی عمليـاتی وجـود سـازی بودجـه، پذيرش انگيزشی مناسب جهت پياده3.3ی فرع

 ندارد.

 

 . خالصه نتايج آزمون فرضيه چهارم4جدول

 گروه
عام  تأثير 
 گذار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

خطای 
 انحراف معيار

مقدار 
 Tآماره 

درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

كارشناسان برنامه ريزی و 
 اطالعاتآموزش و فناوری 

صرفه 
 اقتصادی

3.9 0.41 0.072 12.46 32 0.0 

 كارشناس مالی
صرفه 
 اقتصادی

3.85 0.45 0.65 13.13 48 0.0 

 مدير ارشد و معاونت
صرفه 
 اقتصادی

3.98 0.56 0.12 7.63 18 0.0 

 0.0 27 9.43 0.096 0.502 3.91صرفه  مدير مالی
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 گروه
عام  تأثير 
 گذار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

خطای 
 انحراف معيار

مقدار 
 Tآماره 

درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

 اقتصادی
 

 ميانگين عام  تأثير گذار
انحراف 
 معيار

خطای 
 انحراف معيار

مقدار آماره 
T 

درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

 0.00 126 21.667 0.04155 0.468 3.9 صرفه اقتصادی
 

 5، نتيجه آزمون فرضـيه چهـارم، دارای سـطف معنـاداری كمتـر از 4براساس جدول

ريـزی بودجـهباشد، بنابراين از ديد مصاحبه شـوندگان، می 3درصد و ميانگين بيشتر از 

فرضـيه  از ايـن روشـود، عملياتی در شهرداری شيراز موجب ايجاد صرفه اقتصادی مـی

هـای مختلـف بـا هـای گـروهشود. حال، جهت بررسی مقايسه ديدگاهتأييد می 4اصلی 

هـا يكديگر بايستی از طريق آزمون آناليز واريانس، مشـخص كنـيم تفـاوت بـين گـروه

دار بودن اين تفاوت از طريق آزمـون ست. در صورت معنیدار نيدار است، يا معنیمعنی

 پردازيم.ها میال اس دی به بررسی تفاوت بين گروه
 

 : آناليز واریانس فرضيه پنج5جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Fآماره  متغير وابسته فرضيه

 0.64 126 552 . توانايی ارزيابی عملكرد پنج

 0.178 126 1.66 توانايی انسانی شش

 0.018 123 3.51 توانايی فنی هفت

 0.00 121 11.84 اختيار قانونی هشت

 0.43 45 1.47 ایاختيار رويه نه

 0.43 45 0.57 اختيار سازمانی ده

 0.976 119 .069 پذيرش سياسی يازده

 0.307 125 1.217 پذيرش مديريتی دوازده

 0.948 107 0.054 پذيرش انگيزشی سيزده

 0.78 123 0.35 صرفه اقتصادی چهارده
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داری بـرای فرضـيه توانـايی بر اساس آزمون آناليز واريانس چـون سـطف معنـی

ای، اختيـار سـازمانی، پـذيرش سياسـی، ارزيابی عملكرد، توانايی انسانی، اختيـار رويـه

 از ايـن رواسـت،  0.05پذيرش مديريتی، پذيرش انگيزشی و صرفه اقتصادی بيشـتر از 

فرضيه پنجم، ششم، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم، سـيزدهم و چهـاردهم تأييـد نشـده و 

 ها با بقيه متفاوت نيست.  ديدگاه هيچ يم از گروه

داری برای فرضيه توانايی فنی و چون سطف معنی بر اساس آزمون آناليز واريانس

فرضيه هفتم و هشتم تأييد شـده و ديـدگاه  از اين رواست،  0.05اختيار قانونی كمتر از 

ها با بقيه متفاوت است. اكنون با اسـتفاده از آزمـون ال اس دی بـه حداق  يكی از گروه

 ازيم.پردهای بين گروهی  در فرضيه هفتم و هشتم میبررسی تفاوت
 

 هاي چندگانه فرضيه هفت: آزمون مقایسه6 جدول
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: فنی توانايی  
LSD 

(I) POST (J) POST 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

كارشناس برنامه 
 ريزی آموزشی

      كارشناس برنامه ريزی آموزشی

 7265/0 0957/0 011/0 15935/0 4111/0* كارشناس مالی

 0011/1 2001/0 004/0 23231/0 6006/0* مديرارشد و معاونت

مديريت مالی، رئيس 
 حسابداری و مسئول بودجه

2933/0 18132/0 108/0 0657/0- 6522/0 

 كارشناس مالی

 -0957/0 -7265/0 011/0 15935/0 -4111/0* آموزشیكارشناس برنامه ريزی 

      كارشناس مالی

 5576/0 -1786/0 310/0 18596/0 1895/0 مديرارشد و معاونت

مديريت مالی، رئيس 
 حسابداری و مسئول بودجه

1179/0- 16287/0 471/0 4403/0- 2045/0 

مديرارشد و 
 معاونت

 -2001/0 -0011/1 004/0 20231/0 6006/0* كارشناس برنامه ريزی آموزشی

 1786/0 -5576/0 310/0  18596/0 -1895/0 كارشناس مالی

      مديرارشد و معاونت

مديريت مالی، رئيس 
 حسابداری و مسئول بودجه

3073/0- 20510/0 137/0 7133/0- 0986/0 

مديريت مالی،   0657/0 -6522/0 108/0 18132/0 -2933/0 برنامه ريزی آموزشیكارشناس 
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رئيس 
حسابداری و 
 مسئول بودجه

 4403/0 -2045/0 417/0 16287/0 1179/0 كارشناس مالی

 7133/0 -0986/0 137/0  20510 3073/0 مديرارشد و معاونت

مديريت مالی، رئيس 
 حسابداری و مسئول بودجه

     

* The mean difference is significant at the .05 level. 
 

هـا براساس جدول فوق بين ميانگين در ارتباط با توانـايی فنـی بـا ديگـر گـروه

ريزی، آمـوزش بين ديدگاه گروه كارشناسان برنامه از اين روتفاوت معنادار وجود دارد. 

-ارشـداختالف معنـیو فناوری اطالعات با ديدگاه دو گروه كارشناسان مالی و مـديران 

داری در خصوص توانايی فنی شهرداری شيراز وجود دارد و اعتقاد بـه وجـود توانـايی 

 ريزی، آموزش و فناوری اطالعات بيشتر است. فنی در بين افراد گروه كارشناسان برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دسیتمزد و مميیزي و كارشناس میالی تتنظیيم اسیناد، ققیو  و  :2ریزي ، برنامهIT:كارشناس 1

يس قسیابداري و ئی: میدیریت میالی، ر4: مدیر ارشد و معاونت 3قراردادها و كارپردازي و ....( 
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هاي چندگانه فرضيه هشت: آزمون مقایسه7جدول    

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: اختيار قانونی 
LSD 

(I) POST (J) POST 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

كارشناس برنامه 
 ريزی آموزشی

      كارشناس برنامه ريزی آموزشی

 1345/0 -3951/0 332/0 13374/0 -1303/0 كارشناس مالی

 8989/0 2335/0 001/0 16805/0 -5662/0* مديرارشد و معاونت

مديريت مالی، رئيس 
 حسابداری و مسئول بودجه

*5530/0- 14994/0 000/0 2562/0 8499/0 

 كارشناس مالی

 3951/0 -1345/0 332/0 13374/0 1303/0 كارشناس برنامه ريزی آموزشی

      كارشناس مالی

 0126/1 3804/0 000/0 15966/0 6965/0* مديرارشد و معاونت

مالی، رئيس مديريت 
 حسابداری و مسئول بودجه

*6833/0 14046/0 000/0 4053/0 9614/0 

مديرارشد و 
 معاونت

 -2335/0 -8989/0 001/0 16805/0 -5662/0* كارشناس برنامه ريزی آموزشی

 -3804/0 -0126/1 000/0 15966/0 -6965/0* كارشناس مالی

      مديرارشد و معاونت

رئيس مديريت مالی، 
 حسابداری و مسئول بودجه

0132/0- 17345/0 940/0 3565/0- 3302/0 

مديريت مالی، 
رئيس 

حسابداری و 
 مسئول بودجه

 -2562/0 -8499/0 000/0 14994/0 -5530/0* كارشناس برنامه ريزی آموزشی

 -4053/0 -9614/0 000/0 14046/0 -6833/0* كارشناس مالی

 3565/0 -3302/0 940/0 17345/0 0132/0 مديرارشد و معاونت

مديريت مالی، رئيس 
 حسابداری و مسئول بودجه

     

* The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 

های دو گروه مديران ارشد، معاونـت و براساس جدول فوق بين ميانگين ديدگاه

ريـزی و بودجه با دو گروه كارشناسان برنامهمديران مالی، رؤسای حسابداری، مسئولين 

كارشناسان مالی در ارتباط با اختيار قانونی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد و اعتقـاد بـه 

 ريزی وكارشناسان مالی بيشتر است.وجود اختيار قانونی در دو گروه كارشناسان برنامه
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اسیناد، ققیو  و دسیتمزد و مميیزي و : كارشناس مالی تتنظیيم 2ریزي  ، برنامهIT:كارشناس 1

: میدیریت میالی، رئیيس قسیابداري و 4: مدیر ارشد و معاونت 3قراردادها و كارپردازي و ....(  

 مسئول بودجه

ريزی عملياتی های آموزشی مربوط به بودجهبا توجه به اينكه كسانی كه در كالس

-نگی فرآينـد بودجـهو مفاهيم مربوطه شركت كرده بودند، به سؤاالت مربوط بـه چگـو

، Tبا استفاده از آزمـون  از اين روتری ارائه كرده بودند، های مربوطريزی عملياتی پاسخ

 های مختلف به شرح زير تحلي  نموديم.ها را در گروهواريانس داده

 
 ریزي: آزمون  شركت در جلسات آموزشی كارشناسان برنامه8جدول 

 جلسه آموزشی گروه
آماره 
 لوين

سطف 
 معناداری

 tآماره 
درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

 كارشناسان
 برنامه ريزی

 0.104 31 1.67 0.00 19.92 توانايی ارزيابی عملكرد
 0.63 27 0.488 0.08 0.064 توانايی انسانی
 0.86 28 0.173 0.21 1.60 توانايی فنی
 0.44 31 -0.768 0.041 4.55 اختيار قانونی

POST
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 جلسه آموزشی گروه
آماره 
 لوين

سطف 
 معناداری

 tآماره 
درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

 0.22 31 -1.23 0.25 1.34 پذيرش سياسی
 0.34 31 -0.95 0.064 3.67 پذيرش مديريتی
 0.15 31 -1.45 0.020 5.98 پذيرش انگيزشی
 0.14 31 -1.49 0.045 4.34 صرفه اقتصادی

كارشناسان 
 مالی

 0.13 46 -1.506 0.74 0.109 توانايی ارزيابی عملكرد
 0.747 41 0.32 0.54 0.378 توانايی انسانی
 0.22 47 -1.225 0.19 1.7 توانايی فنی
 0.58 42 0.544 0.009 7.54 اختيار قانونی
 0.61 38 0.50 0.010 7.25 پذيرش سياسی
 0.54 44 0.60 0.418 0.668 پذيرش مديريتی
 0.38 46 -2.13 0.733 0.118 پذيرش انگيزشی
 0.68 45 -0.41 0.144 2.21 صرفه اقتصادی

مديران 
 ارشد

 0.968 17 0.40 0.616 0.26 توانايی ارزيابی عملكرد
 0.082 17 1.849 0.539 0.41 توانايی انسانی
 0.031 17 2.326 0.125 2.6 توانايی فنی
 0.234 17 1.23 0.052 4.35 اختيار قانونی
 0.541 17 -0.623 0.926 0.009 اختيار رويه ای
 0.138 17 1.558 0.396 0.757 اختيار سازمانی
 0.060 17 2.015 0.140 2.4 پذيرش سياسی
 0.010 17 2.91 0.786 0.07 پذيرش مديريتی
 0.113 17 1.669 0.818 0.055 صرفه اقتصادی

 مديران مالی

 0.32 26 0.995 0.020 6.11 توانايی ارزيابی عملكرد
 0.39 26 0.857 0.182 1.87 توانايی انسانی
 0.16 26 1.44 0.931 0.008 توانايی فنی
 0.23 26 -1.2 0.00 22.02 اختيار قانونی
 0.005 26 -3.09 0.592 0.294 اختيار رويه ای
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 جلسه آموزشی گروه
آماره 
 لوين

سطف 
 معناداری

 tآماره 
درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

 0.008 26 -2.86 0.00 32.74 اختيار سازمانی
 0.11 25 1.62 0.89 0.017 پذيرش سياسی
 0.23 25 1.2 0.44 0.605 پذيرش مديريتی
 0.30 26 10.4 0.74 0.113 پذيرش انگيزشی
 0.60 25 0.531 0.51 0.432 صرفه اقتصادی

 

-براساس اطالعات  ارائه شده در جدول فوق در ارتباط با نظر كارشناسان برنامه

درصد دارای سطف معنـاداری  95ها در سطف های همگنی واريانسريزی، تمامی آزمون

-های بلی و خيـر كارشناسـان برنامـهواريانس پاسخ از اين رودرصد بوده و  5باالتر از 

هـا ريزی با همديگر متفاوت خواهد بود. همچنين براساس نتايج آزمون برابری ميـانگين

با توجه به ميانگين  از اين رودرصد بوده و  5نيز، تمامی مقادير سطف معناداری باالتر از 

هـا، همسـويی ديـدگاه دو های ارائه شده توسط هر دو گروه در هر يم از فرضـيهپاسخ

هـای بلـی و گروه در خصوص امكان اجرای آن، مشهود است و برابری ميانگين پاسـخ

خير تأييد نشده است.براساس اطالعات  ارائه شده در جـدول فـوق در ارتبـاط بـا نظـر 

هـا بـه جـز در خصـوص اختيـار های همگنـی واريـانسمامی آزمونكارشناسان مالی، ت

 از ايـن رودرصـد بـوده و  5درصد دارای سطف معناداری باالتر از  95قانونی، در سطف 

های بلی و خير كارشناسان مالی با همديگر متفاوت خواهـد بـود. لـيكن واريانس پاسخ

 5ير سـطف معنـاداری بـاالتر از ها نيز، تمامی مقـادبراساس نتايج آزمون برابری ميانگين

های بلی و خير تأييد نشده است.براسـاس برابری ميانگين پاسخ از اين رودرصد بوده و 

هـای اطالعات  ارائه شده در جدول قب  در ارتباط با نظر مديران ارشـد، تمـامی آزمـون

و درصـد بـوده  5درصد دارای سطف معناداری باالتر از  95ها در سطف همگنی واريانس

های بلی و خير گروه مديران ارشد با همديگر متفاوت خواهـد واريانس پاسخ از اين رو

ها به غير توانـايی فنـی و ها، تمامی پاسخبود. ليكن براساس نتايج آزمون برابری ميانگين

برابـری  از ايـن رودرصـد بـوده و  5پذيرش مديريتی مقادير سطف معنـاداری بـاالتر از 
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های بلی و خير به جز در خصوص توانايی فنی و پذيرش مديريتی تأييـد ميانگين پاسخ

نشده است.براساس اطالعات  ارائه شده در جدول فوق در ارتباط با نظر مديران مـالی، 

 95ای در سـطف ها به جز در خصوص اختيـار رويـههای همگنی واريانسآزمون تمامی

های بلی واريانس پاسخ از اين رودرصد بوده و  5درصد دارای سطف معناداری باالتر از 

ای و اختيار سـازمانی بـا همـديگر و خير گروه مديران مالی به غير از سؤال اختيار رويه

ها به غير ها، تمامی پاسخنتايج آزمون برابری ميانگينمتفاوت خواهد بود. ليكن براساس 

از درصـد بـوده و  5ای و اختيار سازمانی مقادير سطف معناداری بـاالتر از از اختيار رويه

های بلی و خير به جز در خصوص موارد ذكر شده، تأييـد برابری ميانگين پاسخ اين رو

 نشده است.

-مختلف، در ارتباط با وجود عوامل تأثيرگذار بر بودجیههاي بندي دیدگاه گروهرتبه

 ریزي عملياتی
ترين عام  تـأثير ، از ديدگاه تمامی مصاحبه شوندگان مهم9براساس نتايج جدول

بندی عملياتی ابتدا ايجاد صرفه اقتصادی آن بوده و سیس وجود پـذيرش گذار بر بودجه

های مختلـف كاركنـان اند و در گروهتأييد نمودهسياسی به عنوان يكی از عوام  مؤثر را 

 اند. شدهبندی عوام  ديگر از نظر ميزان تأثير، به شرح جدول مذكور طبقه
 

 ، ميانگين رتبه بندي عوامل تأثير بر بودجه بندي عملياتی از دیدگاه9جدول

 آزمون شوندگان 

 عام  تأثير گذار رديف

ديدگاه كارشناس 
 برنامه ريزی

ديدگاه 
 رشناس مالیكا

 ديدگاه
 مدير ارشد

ديدگاه مدير 
 مالی

 رتبه ميانگين رتبه ميانگين رتبه ميانگين رتبه ميانگين

 8 3.44 6 3.47 6 2.79 6 2.93 توانايی ارزيابی عملكرد 1

 10 2.75 7 3.32 7 2.56 8 2.50 توانايی انسانی 2

 9 3.13 9 2.16 8 2.44 5 3.05 توانايی فنی 3

 7 4.12 8 3.11 4 5.30 4 4.98 اختيار قانونی 4

 5 6.48 5 5.87 - - - - اختيار رويه ای 5
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 عام  تأثير گذار رديف

ديدگاه كارشناس 
 برنامه ريزی

ديدگاه 
 رشناس مالیكا

 ديدگاه
 مدير ارشد

ديدگاه مدير 
 مالی

 رتبه ميانگين رتبه ميانگين رتبه ميانگين رتبه ميانگين

 4 7.12 3 6.55 - - - - اختيار سازمانی 6

 2 7.73 2 6.87 2 6.74 2 6.62 پذيرش سياسی 7

 3 7.33 4 6.18 3 6.08 3 6.03 پذيرش مديريتی 8

 6 4.21 - - 5 3.33 7 2.76 پذيرش انگيزشی 9

 1 8.69 1 7.47 1 6.78 1 7.12 صرفه اقتصادی 10

 
 فريدمنآزمون  10جدول 

 تعداد گروه كارشناسان
مقدار آماره كای 

 دو
درجه 
 آزادی

سطف 
 معناداری

 0.0 7 132.67 29 كارشناس برنامه ريزی

 0.0 7 176.988 40 كارشناس مالی

 0.0 8 83.38 19 مدير ارشد

 0.0 9 128.25 26 مدير مالی

 

ضرايب مربـوط دهد كه تمامی ، نتايج آزمون فريدمن نشان می10براساس جدول

هـا بوده و همچنين سطف معناداری آزمون فريدمن همگی گـروه /05دو بيشتر از به كای

-هـای مختلـف مصـاحبهبوده و اين بدان معنی است كـه از ديـدگاه گـروه /05كمتر از 

بندی متیيرها به جز دو متیير صرفه اقتصادی و پـذيرش سياسـی در بقيـه شوندگان رتبه

 است. متیيرها متفاوت بوده 

 

 گيري. بحث و نتيجه5
در اين پژوهش، بـا تاكيـد بـر عـواملی همچـون اختيـار، پـذيرش و توانـايی در 

ريزی عملياتی بررسی شـده اسـت. در ايـن سنجی اجرای بودجهشهرداری شيراز، امكان

هـای پـژوهش، بـا اسـتفاده از توزيـع فرضـيه های مورد نيـاز جهـت آزمـونراستا، داده
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آوری شده است. نتايج حاص  نامه بين مسئولين و كاركنان شهرداری شيراز جمعپرسش

دهد كه از بعد توانـايی )ارزيـابی عملكـرد نيـروی انسـانی، فنـی(، از پژوهش نشان می

ع ريزی عملياتی را نـدارد. ايـن موضـوشهرداری شيراز توانايی الزم برای اجرای بودجه

ريـزی عمليـاتی، بايـد بـه سازی موفق بودجـهبسيار حائز اهميت است و در جهت پياده

تقويت اين ابعاد توجه ويژه معطوف داشت. در ارتباط با وجود اختيار مناسب در جهت 

ريزی عملياتی، آزمون فرضيه دوم و فرضيات فرعی آن مربوط بـه اختيـار اهداف بودجه

سازی موفـق ار سازمانی، وجود اين عوام  در جهت پيادهقانونی، اختيار مديريتی و اختي

ريزی عملياتی، تأييد شد. در ارتباط با وجود پـذيرش مناسـب و فرضـيه سـوم و بودجه

عوام  اصلی آن به جز پذيرش انگيزشی، پذيرش سياسی و پذيرش مديريتی مناسب در 

ن دهنـده ايـن ريزی عملياتی وجود دارد، و ايـن موضـوع نشـاسازی بودجهجهت پياده

سـازی موفـق بودجـه عمليـاتی، شناسـاندن اهـداف نهـايی و واقعيت است كه در پياده

هـای همچنين ايجاد نظام مختلف جهت ايجاد انگيزه مناسب، بايد انجام شود و سيسـتم

ارزيابی عملكرد و انگيزش مبتنی بر آن، بايد مورد توجه ويژه مسئولين امـر قـرار گيـرد. 

سازی بودجـه عمليـاتی مطـرح باط با صرفه اقتصادی ناشی از پيادهفرضيه چهارم در ارت

شـوندگان بـه دهد كـه تمـامی آزمـونشد و نتايج حاص  از آزمون اين فرضيه نشان می

های شماره پنج تا چهارده بـه بررسـی ايجاد صرفه اقتصادی، اعتقاد كام  دارند.  فرضيه

ر ارتباط بـا وجـود عوامـ  اصـلی های مختلف دهای گروهمعناداری تفاوت بين ديدگاه

-مدل، توانايی، اختيار، پذيرش و صرفه اقتصادی پرداخته شد كه نتايج حاص  از آزمـون

ها به جز فرضيه هفت و هشت در ديگر متیيرهای تحقيق اتفاق نظر نسبی وجود داشت 

كه اين خود نشان دهنده روشن بودن وضـعيت موجـود در شـهرداری شـيراز از بابـت 

باشـد. ريـزی عمليـاتی مـیعدم وجود عوام  مؤثر در اجرای موفـق بودجـه وجود و يا

تـرين آن وجـود دهد كه توانايی فنی كه مهـمتجزيه و تحلي  ودر فرضيه هفتم نشان می

-پارچه و همچنين سيستم حسابداری بهـای تمـامافزاری حسابداری يمهای نرمسيستم

 از ايـن روباشـند، كارشناسان مـالی مـیها ترين كاربران اين سيستمباشد و مهمشده می

توان چنين نتيجه گرفت كه در ارتباط با توانايی فنی در شهرداری وضـعيت مناسـبی می
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ريـزی سازی بودجـهوجود نداشته و نياز به بررسی بيشتر جهت ايجاد بستر مناسب پياده

اتـی كـه در دهد كه نفرباشد. آزمون فرضيه پانزدهم اين موضوع را نشان میعملياتی می

اند به مراتب نسبت به نفراتی كه شركت نكرده بودند، های آموزشی شركت داشتهكالس

تر بودند. در ارتباط با در پاسخ به سؤاالت متیيرهای تحقيق به نتايج حاص  شده نزديم

ريـزی سـازی بودجـهبندی عوام  مؤثر موجود در پيادههای مختلف از ردهگروه ديدگاه

توان بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه از ديـدگاه تمـامی رداری شيراز، میعملياتی در شه

بنـدی عمليـاتی مصاحبه شوندگان ايجاد صرفه اقتصادی را بـه عنـوان رتبـه اول بودجـه

 اند.دانسته و سیس وجود پذيرش سياسی به عنوان رتبه دوم، را تأييد نموده
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