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 چكیده

های نه گانه تاثیرگذاربر هدف این مقاله ارزیابی و رتبه بندی ابعادسه گانه توانایی،اختیار، پذیرش ومولفه

بوده و از میدانی پژوهش روش است. های آب و فاضالب ایران  تشرک بندی عملیاتی در اجرای بودجه

کارکنان مالی شرکت آب و ه کلی جامعه آماریاست.  استفاده شدهها پرسشنامه برای جمع آوری داده

است. فن تحلیل عاملی استفاده شده از تحلیل داده ها برای تجزیه و .اند بوده 4931سال  در فاضالب کشور

شرکت  نتایج حاکی از آن است که همه ابعادسه گانه ومولفه های نه گانه براجرای بودجه ریزی عملیاتی در

 و اختیار بودجه ریزی عملیاتی بوده و بر رتاثیمرتبه یكم  توانایی، در به عالوه، دارند. فاضالب تاثیر آب و

به این ترتیب، قبل ازهراقدامی برای اجرای موفقیت آمیز  پذیرش درمرتبه های دوم وسوم قرارگرفته اند.

نی به بودجه ریزی عملیاتی باید توانایی آن ازلحاظ توانایی ارزیابی عملكرد،توانایی فنی وتوانایی نیروی انسا
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 مقدمه -1

و  هاهای مالی خود اعم از کسب درآمددولت تمام فعالیت .دولت است ،مبنای عملیات اجراییبودجه

بودجه آیینه تمام .دهد میرا در چارچوب قانون بودجه انجام ی خودهاها برای اجرای برنامهپرداخت هزینه

 در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید. ینمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم

بودجه عملیاتی رامی توان به مثابه نظام اطالعات مالی دولت برمبنای فعالیت هایی که دولت عهده 

تصادی،وجوداطالعات مالی صحیح ومعتبرباعث دارانجام آنهااست تلقی نمود.مانندهمه فعالیت های اق
 (4931اتخاذتصمیم های مفیداقتصادی می گردد)سیران وطاهرشمس،

ریزی، مستلزم شناسایی تحوالتی است که برای پا سخ گویی به های مختلف بودجهشناخت ودرک نظام

یگر، در دوره های مختلف ها، نظام ها وسامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی واجرا شده اند. به بیان دآن

متناسب بانقشی که برای بودجه وبودجه ریزی دراداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی واجرا شده 

است. به مرور زمان با تكامل و تغییر انتظارات ونیازها برای پاسخ گویی مؤثرتر ومفید تر به تغییرات صورت 

شده اند. به همین لحاظ نظام بودجه ریزی نقش بسیار  های بودجه ریزی دست خوش تغییرگرفته نظام

مهمی در تحقق اهداف کشورها ایفامی نماید. در گذر زمان از روشهای متفاوتی برای بودجه ریزی استفاده 

شده است. نظام بودجه ریزی عملیاتی یكی از شیوه های نوین بودجه ریزی است. این نظام هم بر اثر بخشی 

 (.4931ه توجه دارد و سبب استفاده بهینه از منابع می شود)گرامی، و هم بر کارایی بودج

-بودجه ای است که براساس وظایف، عملیات وپروژه ،بودجه ریزی عملیاتی ویا بودجه  برحسب عملكرد

ریزی عملیاتی روش یا های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، تنظیم می شود.بودجههایی که سازمان

ست که به دنبال تقویت ارتباط میان صنایع تدارک شده برای بخش دولتی از یک سو سازوکاری ا

، 4ومحصوالت این بخش از سوی دیگر، با استفاده از اطالعات عملیاتی رسمی است )رابینسون و برامبی
1992.) 

د،بودجه به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی واهمیتی که بودجه  در تهیه واجرای برنامه های عمرانی دار

ریزی در ایران ابزار چندان کارآمدی نبوده است. ازدیدگاه حاکمیت سیاسی کشور، بیشتر دشواری ها 

می شود، درحالی که تحلیل ساختارها وعملكرد ومسایل بودجه ای ایران، معلول نارسایی های منابع انگاشته 

اقعیت های دیگری است. درعین حال، های بودجه ای درمقایسه با منابع وامكانات مالی دولت ها، بیانگر و

ای و نارسایی های مدیریت بخش عمومی از دیدگاه عامه مردم دارای سرشت و اشكال تنگناهای بودجه

ای فاقد مرزبندی شفاف و دارای سازوکاری پرهزینه متفاوتی است. از این منظر، مدیریت بخش عمومی، حوزه

ای در بخش عمومی تاحدود زیادی به های بودجهائل و نارساییرسد مسو کم توان است. بنابراین، به نظر می

های دولت مرتبط باشد)عبدصبور وراوند، ناکارآمدی های ساختاری در فرآیند انتخاب و مدیریت مأموریت

4934 ،493-413.) 

ریزی درایران ضعف های بسیاری دارد.ازجمله ، عدم شفافیت و عدم کارایی در بودجه ریزی  بودجه

سبب شده است که از منابع استفاده بهینه نشود. باهدف رفع و اصالح این مشكالت همزمان باآغاز برنامه 
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م بودجه ریزی به چهارم و با هدف کار آمد نمودن نظام بودجه ریزی در ایران، عمال تالش در جهت تغییر نظا

بودجه ریزی عملیاتی آغاز گردید.اماتحقیقات حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در خصوص بودجه 

 (.همانریزی عملیاتی دستگاههای اجرائی می باشد)

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک ضرورت، مورد توجه دولت و نمایندگان مردم بااین که 

این  هدفما یا به طور کامل به انجام نرسیده ویا اهداف مورد نظر از آن تحقق نیافته است .اقرار گرفته،

در شرکت  موفقیت آمیز استقرار بودجه ریزی عملیاتی ارزیابی ورتبه بندی ابعاد ومولفه های موثر برتحقیق، 

در وابعاد موثر رتبه بندی عوامل .برهمین اساس سوال اصلی تحقیق این است که،استآب وفاضالب کشور

استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی موفقیت آمیزدر شرکت آب وفاضالب کشورچگونه است ؟یا به عبارت دیگر 

 ترتیب اهمیت وتاثیر عوامل ومولفه های موثر براجرای بودجه ریزی عملیاتی چگونه است؟

 

 چارچوب نظري وپیشینه تحقیق -2

دراین پژوهش باتوجه به ارتباط، جامعیت وتناسب ابعادمؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی با شرایط شرکت 

کشور، مدل شه رابرگزیده شده است. این مدل بر سه بعدتوانایی، اختیار وپذیرش به عنوان  آب وفاضالب

 ابعاد موثربرفرآیند بودجه ریزی عملیاتی تاکید دارد.

ریزی عملیاتی، ظرفیت پایین یا عدم توانایی سازمانی است. بودجه یكی ازحدسیات رایج درباره

موردکاوی ها و گزارشات در مورد اجرای بودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد که سه مولفه از توانایی 
باشند.این سه مولفه عبارتنداز: توانایی ارزیابی ریزی عملیاتی کلیدی میسازمانی برای اتخاذ کامل بودجه

 توانایی نیروی انسانی وتوانایی فنی. عملكرد،

گذارد، سازوکارهای های اختیار در دولت یكی دیگرازابعادی که براجرای بودجه ریزی عملیاتی تاثیر می

است. اگر بودجه ریزان در اجرای بودجه ریزی عملیاتی ویا درمراحل آن اختیار الزم را نداشته باشند، اجرا با 

ای و اختیار دارای مولفه های اختیارعبارتنداز: اختیار قانونی، اختیار رویه مشكل روبرو خواهدشد. اختیار

 سازمانی.

پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی یكی دیگرازابعاد به شمارمی رود. مقاومت دربرابر اصالحات، 

استفاده از ازجانب برخی مقامات دولتی، رؤسای بخش ها وکارکنان ممكن است بزرگترین مانع برای اجرا و 

(. اگر بودجه ریزی عملیاتی توسط این گروه ها پذیرفته شود، به 11، 4331سنجش عملكرد باشد)کالین، 

احتمال فراوان اجرا خواهد شد. برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی، مقامات دولتی، مدیران اداری و 

به منظور کاهش هزینه ها ونیل به منافع کارکنان باید متقاعد گردند که بودجه ریزی عملیاتی در خور تالش 

کوتاه وبلند مدت دولت وجامعه می باشد. سه مولفه ازپذیرش مورد نیاز می باشد: پذیرش سیاسی، پذیرش 

 مدیریتی و پذیرش تشویقی.
نشان داده شده است. مدل شه یک مدل سه سطحی 4درشكلبه همراه عالمت های اختصاری مدل شه 

ودجه ریزی عملیاتی قرارگرفته، درسطح دوم توانایی، اختیار وپذیرش به عنوان است که در سطح اول آن ب
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ابعادی که اجرای بودجه ریزی عملیاتی وابسته به آنهاست، قرار دارند و نهایتا درسطح سوم مولفه های 

 تفكیک شده هریک ازابعاد قرار گرفته اند.

،کارآیی و اثربخشی در استفاده از منابع  امروزه نسبت به سه نقش عملكرد اقتصاد کالن، تخصیص منابع

ریزی گسترده است، به طوری که از کنترل منابع عمومی گرفته  برای بودجه اجماع وجود دارد.وظایف بودجه

گیرد. اهمیت نسبی هر یک از این وظایف به  ریزی تخصیص منابع آتی و مدیریت منابع را در بر می تا برنامه

ریزی بستگی دارد.طی قرن بیستم وزارت مالیه، بانک مرکزی  و فنون بودجهریزی و ابزار  رویكرد بودجه

ها و  المللی پول از کنترل منابع عمومی حمایت کردند. آن ها با تدوین رویه کشورها و صندوق بین

داری مرکزی واریز شود و مرجع  ساختارهای نهادی تأکید داشتند که همه درآمدهای دولت باید به خزانه

ریزی ردیف ـ اقالم در اوایل قرن  جه فقط قانون و مجلس باشد. این رویه باعث شد که بودجهتصویب بود

( اشاره 4331)1بیستم قبول شود و به اجرا در آید. در بحث مراحل اصالحات بودجه همان طوری که شیک
دارد نه  تأکید« درست کردن بخش مبانی»شروع شود. لذا وی بر « مبانی»کند باید اصالحات از  بخش  می

 بر فنون و ابزارهای خاص.

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه 

عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه  ورزد. در واقع بودجه ریزی شده و نتایج مورد انتظار تاکید می

طور کلی فرایند ه .بدمقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می کنای و عملكرد دولت، پاسخگویی دولت در 

هاست: جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش

باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟بودجه ریزی عملیاتی از  باشیم؟ چگونه

، 4939اسدی،  (است یشنهادات اصالحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بودهدیرباز در زمره پ

ریزی عملیاتی به دنبال پیوند میان شاخص های عملكرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین  بودجه(.»43

ن بر گذارا ای را تسهیل و نظارت قانون گذاری بودجهتواند سیاستپیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می

 .(41، 9،1991دیاموند جک«)نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهند

ریزی عملیاتی یک برنامه ساالنه است که در آن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج بودجه
ع را بر مبنای شود. بودجه عملیاتی منابهای کمیت پذیر نشان داده میحاصل از اجرای هر برنامه با شاخص

 (.9، 4939دهد)پناهی، نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص می

بودجه ریزی عملیاتی فرآیند برقراری رابطه بین نتایج مورد انتظار با سطوح بودجه تعریف می شود . این 

دند. مطرح کر 4393و انجمن مدیریت بین المللی شهری در اوایل  4312دیدگاه را کمیسیون هوور در سال 

کمیسیون هوور معتقد بود در بودجه های عملیاتی باید توجه روی ویژگی عملكرد نسبی کاری که باید انجام 

شود یا خدماتی که باید ارائه شود متمرکز باشد نه روی چیزهایی که باید خریداری شود؛ زیرا اشیاء 

. بودجه ریزی (43، 1994، 1س)آندریخریداری شده ابزارهایی برای نیل به یک نتیجه اند نه خود نتایج

عملیاتی همچنین بیانگر روش هایی برای اندازه گیری منابع یا ورودیها در برابر خروجی ها یا ستاده هاست و 

 .(119، 2،4333د)هاتریاینكه چگونه فعالیتها به نتیجه منجر می شون
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بهبود دهد. در این روش های دولت را تا کارایی بلند مدت فعالیت هطراحی شد عملیاتی بودجه ریزی 

کند، به مدیران امكان دهد و پولی که خرج میبودجه ریزی مبتنی بر همبستگی بین آنچه دولت انجام می

گیری کنند. بودجه از حاصل ضرب هزینه هر واحد می دهد تا حجم کار و هزینه هر واحد محصول را اندازه

آید. تأکید بر گستردگی و بزرگی آینده به دست میخروجی در تعداد محصوالت و خدمات مورد نیاز در سال 

گیری حجم کار دستگاه اجرایی توجه می شود. تأکید بر کاری بودجه و اندازه دولت نیست بلكه به اندازه

است که باید انجام شد نه فواید و اهداف آن کار. بودجه ریزی عملیاتی فرایندبودجه ای دولت گستر نیست 

 (.41، 1991)بانک جهانی، اطالعات فعالیت ها و بودجه ریزی استبلكه تأکید بر انسجام 

حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی رایكی از اصالحات درنظام بودجه ریزی کشورها دانسته اندکه 

موجودحاکی ازآن است که شماراندکی ازدولت هابودجه  برسنجش عملكرددولت ها تاکید می کند.شواهد

هاوموانع احتمالی برشمرده اند)ضیایی  اجراکرده اندودلیل آن رادشواری ریزی عملیاتی رابه طورکامل
 (.4931وهمكاران،

 درمناطق(تاثیرعوامل پذیرش ،توانایی واختیار براجرای بودجه ریزی عملیاتی 4939) نادری پورزمانی و

الزم برای  بررسی کرده ونتیجه گرفته اندکه این مناطق توانایی اختیاروپذیرش صنعتی ایران آزادتجاری

 بودجه ریزی عملیاتی رانداشته اند.

ریزی عملیاتی در سازمان های ( به بررسی عوامل مؤثر بر اثر بخشی نظام بودجه4933آذر و وفایی )

عمومی پرداخته اند. در پژوهش آنها سعی شده که از ادبیات موجود، عوامل مؤثر براثر بخشی بودجه ریزی 

ریزی عملیاتی و نتایج پژوهش آذر و وفایی، توانمندی و اختیار در اجرای بودجهعملیاتی استخراج شود. طبق 

پذیرش از عوامل مؤثر براثر بخشی بودجه ریزی عملیاتی قبل از اجرای آن، و کیفیت ارتباطات در سطح 

 سازمان و تخصیص منابع مبتنی برعملكرد،از عوامل مؤثر براثر بخشی بودجه ریزی عملیاتی در حین اجرای

 آن است. 

( استقرار بودجه ریزی عملیاتی در جهاد دانشگاهی یزد را مورد بررسی قرار 4933ارسالن و طاهری )

داده اند. نتایج حاصل عبارتندازاین که بودجه بندی برمبنای عملكرد با تمرکز بر نتایج برنامه ها باعث بهبود 
یاتی از طریق استفاده از مدیریت کیفیت اثر بخشی، کارایی و پاسخگویی می شود. نظام بودجه ریزی عمل

جامع،کاهش هزینه ها و همچنین افزایش رضایت مصرف کنندگان موجب بهبود عملكرد سازمان و در واقع 

(نیز به بررسی موانع 4939باباجانی ورسولی )منجر به بهره برداری اثر بخش تر از منابع سازمان خواهد شد.

گاه های اجرایی کشور پرداختنه اند.فقدان بودجه بندی عملیاتی به ومشكالت بودجه ریزی عملیاتی در دست

عنوان یكی از چالش های حسابرسی عملیاتی دربخش دولتی ایران نیزمورداشاره قرارگرفته است)مهام 

 (.4933وهمكاران،

با الگوگرفتن مدل شه به شناسایی والویت بندی عوامل ومعیارهای معرف  (4934) راوندی و عبدصبور

نع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی سازمان های دولتی ایران پرداخته اند.این محققین ازآزمون های موا

آماری میانگین تک نمونه ای وفریدمن برای آزمون فرضیه های خوداستفاده کرده ونتیجه گرفته اندکه فقط 
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ریزی عملیاتی تلقی  رای بودجهدومعیارتوانایی ارزیابی عملكردواختیارقانونی به عنوان عامل بازدارنده دراج

ریزی عملیاتی عمل  مانع بودجه مدل نه عاملی شه به عنوان عامل بازدارنده و از هفت عامل دیگر و نمی شوند

 می کنند. 

 

 فرضیه هاي پژوهش -3

 گانه بر3بر اساس مدل شه، دراین پژوهش نه تنها این فرضیه مورد بررسی قرارگرفته که مولفه های 
ریزی عملیاتی تاثیر دارند بلكه رتبه بندی میزان  اجرایی بودجه گانه برسه  به همین منوال ابعاد گانه و9 ابعاد

 تاثیرنیزمورد بررسی قرارگرفته است.فرضیه ها عبارتنداز:

برخورداری ازتوانایی  ارزیابی عملكرد،توانایی نیروی انسانی وتوانایی فنی براجرای بودجه ریزی  :1فرضیه

 عملیاتی موثراست.

برخورداری ازاختیارسازمانی ،اختیارویه ای واختیارقانونی الزم براجرای بودجه ریزی عملیاتی موثر  :2فرضیه

 است.

 پذیرش سیاسی ،پذیرش مدیریتی وپذیرش انگیزشی براجرای بودجه ریزی عملیاتی موثر است. :3فرضیه

 

:مولفه های نه گانه9سطح                         :ابعاد سه گانه1سطح بودجه ریزی عمیاتی4سطح:

  

 (.1991مدل بودجه ریزي عملیاتی، منبع: )شه،  -1لشك

  

 

ریزی عملیاتی بودجه
(OBP) 

 (ABI)توانایی

 (AUT) اختیار

 (ACC) پذیرش

  (DEA)توانایی ارزیابی عملکرد

 ) (MOTپذیرش انگیزشی 

  (HUM)توانایی نیروی انسانی 

 ) (TECتوانایی فنی 

   (CRG) اختیار سازمانی

   (PRO) اختیار رویه ای

   ( LEG ) اختیار قانونی

  ) (POL پذیرش سیاسی

 ) (MANپذیرش مدیریتی 
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 روش پژوهش -4

یافته های آوری  برای جمعقرار داد.توصیفی های در دسته تحقیق این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و

و جستجوی  ایهناپژوهش، از مطالعه کتابخ های پیشین و نیز مطالب نظری مرتبط با موضوع پژوهش

 الكترونیكی استفاده شده است.

ل سوا 91و سوال جمعیت شناختی1بوده است،پرسشنامه ای شامل ها پرسشنامه  آوری داده جمعابزار

سوال 9سوال برای توانایی نیروی انسانی،1سوال برای توانایی ارزیابی عملكرد،1مربوط به فرضیه ها،شامل 
سوال پذیرش 1سوال اختیارسازمانی،9سوال اختیاررویه ای،2سوال برای اختیارقانونی،9توانایی فنی، برای

ها ازنوع پاسخ بسته پنج سوال درباره پذیرش انگیزشی.سوال 1سوال پذیرش مدیریتی ونهایتا 1سیاسی،

=خیلی زیادبوده اند.این سوال ها عمدتااز مدل 2=خیلی کم تا4گزینه ای ازنوع طیف لیكرت و باارزش عددی 

 اند.  شده ( اقتباس4934)عبد صبور و همكاران ( و 4333شه )

طی  حداقلکه مدیران ،معاونین وکارکنان مالی شرکت آب وفاضالب کشوربوده اند جامعه آماری کلیه

 برآوردحجم برای نفر بوده است. 999یک سال قبل از انجام پژوهش اشتغال به کار داشته اند وتعداد آن ها 

 نفربه دست آمده است. 413استفاده شده وحجم نمونه  (4311) کوکران ازرابطه نمونه

 خدمت نیزنظرسابقه  از برخوردار بوده اند. باالتر %افرادنمونه ازتحصیالت لیسانس و31بیش از 

لحاظ سابقه  از نمونه بنابراین، افراد شش سال سابقه خدمت داشته اند. از پاسخ دهندگان کمتر %49حدود

 خدمت وتحصیالت واجدصالحیت برای پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه بوده اند.

جهت بررسی یابی معادالت ساختاری از فن مدل از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روایی سواالت و

 است.شده  زمون فرضیه هااستفادهآ آوری شده وهای جمعبرازش مدل پژوهش با داده

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -5

 روایی و پایایی پرسشنامه -5-1

است. در انجام روایی محتوا وروایی همگرای پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی موردبررسی قرارگرفته
های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد توان دادهاطمینان حاصل شود که آیا میتحلیل عاملی باید 

ها زمانی و آزمون بارتلت استفاده می شود. براساس این دو آزمون داده KMOیا نه.بدین منظور از شاخص 

( sigی)و نزدیک به یک وسطح معنادار 1/9بیشتر از  KMOبرای تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص 

 است. ارائه شده4در جدول این مقادیر (.4931رضازاده، باشد)داوری و 92/9آزمون بارتلت کمتر از 

 و بارتلت براي سؤاالت پرسشنامه KMOآزمون  -1جدول 
 KMO 193/9آزمون 

 آزمون بارتلت

χ
2 399/3113 

 213 درجة آزادی

Sig 994/9 

 منبع: یافته های پژوهشگر
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-است، لذا تعداد نمونه)تعداد پاسخ 1/9و بزرگتر از  193/9برابر با  KMO؛ مقدار 4با توجه به جدول 

است؛ که  92/9آزمون بارتلت، کوچكتر از  sigباشد. همچنین مقدار دهندگان( برای تحلیل عاملی کافی می

 دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است.نشان می

مورد بررسی قرار گرفته  روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از بارهای عاملی در تحلیل عاملی تاییدی 

محاسبه شده اند.  قدرت رابطه بین مولفه های  tاست. در تحلیل عاملی تائیدی  بارعاملی استاندارد و آماره 

عاملی مقداری بین صفر و یک است.  شود. بار مدل و گویه های پرسشنامه بوسیله بار عاملی نشان داده می

شود. بار عاملی  نظر می باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن گویه صرف 9/9اگر بار عاملی کمتر از 

 (.4931باشد خیلی مطلوب است)هومن، 1/9قابل قبول است و اگر بزرگتر از  1/9تا  9/9بین 

-ملی استاندارد برای سنجش قدرت رابطه بین مولفهطبق نتایج تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه ، بار عا

بدست آمده است. بنابراین روایی  9/9پرسشنامه در تمامی موارد بزرگتر از   گویه91های  نه گانه پژوهش با
  محتوا قابل تائید است.

ماره محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج به دست آمده آ از بعد

t های  باشد. بنابراین همبستگی می 31/4% مقداری بزرگتر از 2های پرسشنامه در سطح اطمینان همه گویه

مشاهده شده معنادار است.لذاروایی محتوایی پرسشنامه تایید می شود. روایی همگرا بدین معنا است که 

ی دیگر مدل فراهم آورند. به گیری نسبت به مولفه هاسواالت هر مولفه تفكیک مناسبی به لحاظ اندازه

ها ای باشد که تمام مولفه گیری کند و ترکیب آنها به گونهتر هر سوال فقط مولفه خود را اندازهعبارت ساده

استفاده  6همگرا از میا نگین واریا نس استخراج شدهبه خوبی از یكدیگر تفكیک شوند. برای بررسی روایی 

ای از میزان تبیین واریانس گویه های پرسشنامه در یک شده، خالصهمیانگین واریانس استخراج  .می شود

مولفه است. میانگین واریانس استخراج شده برای یک مولفه عبارت است از مجموع مربعات بارهای عاملی 

گویه های آن مولفه تقسیم بر تعداد گویه ها. برای برقراری روایی همگرا میانگین واریانس استخراج شده 

 داده شده است.1باشد. این مقداربرای مولفه های پژوهش در جدول  2/9مولفه،باید بزرگتر از برای هر 

 

 بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده مولفه هاي پژوهش -2جدول 

 مولفه
میانگین واریانس 

 استخراج شده

سطح قابل 

 قبول
 نتیجه

 همگرابرقراری روایی  2/9 311/9 توانایی ارزیابی عملكرد

 برقراری روایی همگرا 2/9 311/9 توانایی نیروی انسانی

 برقراری روایی همگرا 2/9 321/9 توانایی فنی

 برقراری روایی همگرا 2/9 332/9 اختیار سازمانی

 برقراری روایی همگرا 2/9 321/9 ایاختیار رویه

 برقراری روایی همگرا 2/9 331/9 اختیار قانونی

 برقراری روایی همگرا 2/9 313/9 پذیرش سیاسی
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 مولفه
میانگین واریانس 

 استخراج شده

سطح قابل 

 قبول
 نتیجه

 برقراری روایی همگرا 2/9 341/9 پذیرش مدیریتی

 برقراری روایی همگرا 2/9 123/9 پذیرش انگیزش

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

 پایایی -5-2

برای بررسی پایایی پرسشنامه دو مالک پیشنهاد شده است. یكی آلفای کرونباخ ودیگری پایایی ترکیبی. 

و  1(.برای پایایی ترکیبی فرنل4331ناننالی وبنیستین،باشد) 1/9که آلفای کرونباخ بزرگتر از پیشنهاد شده 

 آمده است.9اند.این دومقدار برای پرسشنامه درجدولرا پیشنهاد کرده 1/9( مقادیر باالتر از 4334)3الرکر

 

 آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی مولفه هاي پژوهش -3جدول 

 نتیجه پایایی ترکیبی خآلفاي کرونبا مولفه

 برقراری پایایی 319/9 392/9 توانایی ارزیابی عملكرد

 برقراری پایایی 329/9 341/9 توانایی نیروی انسانی

 برقراری پایایی 311/9 311/9 توانایی فنی

 برقراری پایایی 323/9 113/9 اختیار سازمانی

 برقراری پایایی 311/9 324/9 ایاختیار رویه

 برقراری پایایی 319/9 113/9 قانونیاختیار 

 برقراری پایایی 321/9 314/9 پذیرش سیاسی

 برقراری پایایی 311/9 111/9 پذیرش مدیریتی

 برقراری پایایی 313/9 341/9 پذیرش انگیزش

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

 رتبه بندي مولفه ها وابعادبودجه ریزي عملیاتی -6

بندی گانه بودجه ریزی عملیاتی و رتبه9گانه برابعاد3یک از مولفه های برای بررسی میزان تاثیر هر 

میزان تاثیر آنها از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شده است. نتایج مربوط به تحلیل عاملی مرتبه دوم در 
 نمایش داده شده است. 9و  1شكل های
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 بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم -2شكل

 یافته های پژوهشگرمنبع: 

 

 
 آماره معناداري تحلیل عاملی مرتبه دوم-3شكل

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

استفاه شده است. بارهای  tداری؛ بار عاملی استاندارد بین مولفه هاوابعاد از آماره برای آزمون معنی

آورده شده شده   1دول عاملی، نتایج مربوط به معناداری آنها ورتبه هریک ازمولفه های مدل پژوهش در ج

 است.
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 نتایج حاصل از ارزیابی مدل -4جدول 

 مسیر
 رتبه تاثیرگذاري (t-value)داري عدد معنی بار عاملی

 به بعد از مولفه

 توانایی ارزیابی عملكرد

 توانایی

31/9 --- (4) 

 (9) 13/1 23/9 توانایی نیروی انسانی

 (1) 11/49 11/9 توانایی فنی

 سازمانیاختیار 

 اختیار

31/9 --- (4) 

 (9) 24/1 92/9 ایاختیار رویه

 (1) 39/41 39/9 اختیار قانونی

 پذیرش سیاسی

 پذیرش

34/9 --- (1) 

 (4) 39/49 39/9 پذیرش مدیریتی

 (9) 43/3 11/9 پذیرش انگیزش

 توانایی
بودجه ریزی 

 عملیاتی

31/9 39/44 (4) 

 (1) 11/41 32/9 اختیار

 (9) 39/49 31/9 پذیرش

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

نشان  1حاکی ازآن است که همه تاثیرها مثبت ومعناداراست.همان گونه که نتایج جدول1نتایج جدول

می دهد،مولفه های توانایی با رتبه یكم وبه ترتیب پذیرش واختیار دررتبه های دوم وسوم براجرای موفقیت 

 گذارهستند.آمیز بودجه ریزی عملیاتی تاثیر 

اگر بعد توانایی مدنظرقراربگیرد نتایج حاکی ازآن است که در رتبه یكم، توانایی ارزیابی عملكردودررتبه 

 های بعدی به ترتیب توانایی فنی وتوانایی نیروی انسانی برتوانایی اجرای بودجه ریزی عملیاتی موثر هستند.
لفه اختیارقانونی سپس رتبه های دوم وسوم به ترتیب هنگامی که بعد اختیار موردتوجه باشد،رتبه یكم به مو

 به اختیارسازمانی واختیاررویه ای تعلق می گیرد.

بررسی بعد پذیرش حاکی ازآن است که دراین بعد مولفه پذیرش مدیریتی دررتبه یكم تاثیر ومولفه های 

 پذیرش سیاسی وپذیرش انگیزشی دررتبه های بعدی قرار می گیرند.
  

 گیري نتیجهبحث و   -7

گرایش به نظام بودجه ریزی عملیاتی در حال افزایش است. ایران نیز مانند سایر کشورها، نظام بودجه 

-ریزی عملیاتی را به منظور بهبود برنامه ریزی و اصالح فرآیند مدیریت مالی خود پذیرفته است. انتظار می

الی و عملیاتی دولت از شفافیت کافی برخوردار های مرود که با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، برنامه

شود تا زمینه ی الزم برای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی حاکم بر منابع عمومی فراهم شود.ارزیابی 
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ی راه مناسب ورتبه بندی مولفه ها وابعاد استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی برای طراحی و اجرای یک نقشه

 ورتی اجتناب ناپذیر می باشد.نتایج ویافته های پژوهش حاضردربعدتوانایی باجهت تحقق این امر مهم، ضر

( هم سو 4931ضیایی و همكاران ) تحقیق( همسو می باشد ولی با 4933آذر و وفایی )نتایج 

ضیایی و همكاران یافته های آذر و وفایی نتیجه گرفته اند  مطابقت دارداماباآن چه نتایج  نیست.دربعداختیار

با نتایج  حاصل ازپژوهش حاضرنتایج درزمینه پذیرش بودجه ریزی عملیاتی نیز تایید نمی کنند.آن را 

های پژوهش ضیایی و همكاران مغایر است. با توجه به یافته تحقیقآذر و وفایی یكی است ولی با  تحقیق

. یزی عملیاتی استشرکت آب و فاضالب  ایران توانایی ازابعاد تاثیرگذاربر اجرای بودجه رمشخص شد که در

توان نتیجه گرفت که با ارتقای توانایی، پیاده سازی موفق بودجه ریزی عملیاتی ازاحتمال بیشتری می

پیشنهادمی شودکه با باال بردن شرکت آب و فاضالب ایران برخوردارخواهدشد. به عبارت دیگر به مدیریت 

ریزی عملیاتی کمک به پیاده سازی موفق بودجهتوانایی مدیران،توانایی کارکنان وتوانایی ارزیابی عملكرد
 ها به درستی پیاده نمایند.نماید و به این صورت بتوانند بودجه عملیاتی را برای طرح

اختیار الزم بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی موثر  آب وفاضالبدرباره بعداختیارمی توان گفت،درشرکت 

به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که باافزیش اختیارات سازمان،اختیاردرمولفه قانونگذاری و  است.

اختیاردرتهیه تدوین واعمال رویه ها  ، پیاده سازی موفق بودجه ریزی عملیاتی محتمل ترخواهدشد. اگر 

د بودجه مناسب، الزم و توانناختیارات مدیران و کارکنان در حوزه فعالیت شان افزایش یابد آنها بهتر می

ها و برنامه را تشخیص دهند و به این صورت بودجه ریزی عملیاتی را به درستی اجرا کافی جهت طرح

نمایند.بنابراین پیشنهاد می شوددرشرکت آب وفاضالب ایران افزایش اختیاردرهرسه مولفه آن موردتوجه 

 جدی قرارگیرد.

ایرن ،پذیرش ازجمله ابعادموثربر  آب وفاضالبر شرکت دربعدپذیرش می توان چنین نتیجه گرفت که د

 زییر بودجه سازیادهیپامكان در ایکننده نییتع زنقشین عامل نیااجرای بودجه ریزی عملیاتی است.

 ممكن هاوکارکنانبخش نی،مسئولاتمقامی برخ ازجانب دربرابراصالحات مقاومتازسوی دیگر، .داردی اتیعمل

دراین خصوص پیشنهاد می شود باتشریح منافع .باشدی اتیعمل زییر بودجه اجرای برای مانع نیبزرگتر است
اجرای بودجه ریزی عملیاتی وارایه دوره های آموزشی موثردرباره بودجه ریزی عملیاتی مقاومت دربرابرآن را 

 کاهش وپذیرش آن را افزایش داد.
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