
 101

  

   2ـ محمدمنظور غازانی 1نیا اله طالب دکتر قدرت :نویسندگان
  

  
  سازی بودجه ریزی عملیاتی در ناجا بررسی موانع و مشکالت پیاده

  
  

  
  

 
 
 

  چکیده

ــه دنبــال ایجــاد پیونــد میــان شــاخص ب نظــام بودجــه هــای  نــدی عملیــاتی ب
ـ      . عملکرد و تخصیص منـابع اسـت       ه بـین  بودجـه عملیـاتی ابـزار مـؤثری اسـت ک

  .ها ارتباط منطقی برقرار می سازد ها در سازمان منابع مصرفی و نتایج برنامه
ــه  ــام بودج ــرح   نظ ــب ط ــب موج ــزی مناس ــزی ری ــود   ری ــای ادواری، بهب ه

گیـری و   گـردد و چـارچوبی مناسـب بـرای کنتـرل، انـدازه           هماهنگی و ارتباط مـی    
را در جهـت  هـای واحـدها    آورد و فعالیـت  ارزیابی عملکـرد کارکنـان فـراهم مـی        

  .کند اهداف سازمان هدایت می
پـردازد و     سـازی مـی     لذا تحقیق حاضر بـه بررسـی و شناسـایی موانـع پیـاده             

نیــروی انتظــامی جمهــوری (بــه صــورت مــوردی بودجــه یــک ســازمان دولتــی  

                                                
 استادیار و هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -1
  کارشناس ارشد مدیریت مالی -2

  01/10/1389:ریافتتاریخ د
  27/10/1389: تاریخ پذیرش
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هـایی کـه    تـرین شـاخص   را در نظر گرفتـه و تـالش شـده تـا مهـم             ) اسالمی ایران 
باشـد، مـورد بررسـی        ریـزی عملیـاتی مـی       هسـازی بودجـ     مربوط به مشکالت پیاده   

این موانع با توجـه بـه ادبیـات موجـود و همچنـین نظـر متخصـصان  و             . قرار گیرد 
ریـزی بـه سـه دسـته عوامـل محیطـی، فنـی و                 کارشناسان و خبرگان در امر بودجه     

 - روش انجـام تحقیـق از نـوع پیمایـشی          .شـود   بنـدی مـی     فرآیندی و انسانی طبقـه    
در سـطح    Tهـای تحقیـق، از آزمـون       منظـور آزمـون فرضـیه     همبستگی بوده و بـه      

ــان  ــرای اولویــت 95اطمین ــ  درصــد وب ــع اجــرای م ــدی موان ــدی  ثر بودجــهؤبن بن
ــتفاده شــده اســت  ــاتی از ضــریب چــوپروف اس ــاز از . عملی ــورد نی اطالعــات م

ـ          شناسـان امـور    ل نظـرات متخصـصان و کار      اطریق توزیـع پرسـشنامه پـس از اعم
االت و ؤ جهـت شـفاف شـدن و رفـع ابهامـات سـ           ریـزی  پژوهشی در امـر بودجـه     

 نفـر از متخصـصین امـور    50بـین   درصـد   92افزایش روایـی، بـا پایـایی مناسـب          
ـ  مالی نیروی انتظامی جمهوری اسـالمی ایـران        صـورت تمـام شـمار انتخـاب و       ه  ب

ــد جمــع ــی   .آوری گردی ــشان م ــق ن ــن تحقی ــایج حاصــل از ای ــین   نت ــه ب ــد ک ده
 بـا عوامـل محیطـی، فنـی و فرآینـدی و انـسانی               بنـدی عملیـاتی    سازی بودجه  پیاده

شـود ضـمن توجـه بـه ایـن موانـع             لـذا پیـشنهاد مـی     . دار وجود دارد   ارتباط معنی 
سـازی بودجـه عملیـاتی بـا      نسبت بـه برطـرف کـردن آنهـا اقـدام شـود تـا پیـاده           

   .موفقیت همراه باشد
  

  :واژگان کلیدی
موانع فنی و  /2محیطی موانع/ )GFS(آمارهای دولت/ 1لیاتیم عبودجه

  4موانع انسانی/ 3فرآیندی
  

                                                
1 - Performance Budgeting 
2 - Enviornmental 
3 - Technical-processing 
4 - personal 
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 مقدمه

ای پیچیـده   اداره یک واحـد تجـاری در شـرایط اقتـصادی پویـای امـروز وظیفـه             
ای، هـر مرحلـه از عملیـات واحـد خـود را از قبـل بـه                 مدیران حرفـه  . و دشوار است  

هـای کنتـرل از اجـرای دقیـق و بـه موقـع           ریزی نمـوده و بـا اعمـال روش         دقت طرح 
ریــزی و   برنامــهفرآینــدبنــدی رکــن اساســی  بودجــه. کننــد ن حاصــل مــیآن اطمینــا

  .رود کنترل مدیریت به شمار می
ــای    ســه رویکــرد نتیجــه  ــازار محــوری از محوره ــداری و ب ــشتری م ــی، م گرای

ــرد      ــده عملک ــاعی و آین ــصادی و اجتم ــعه اقت ــنجم توس ــارم وپ ــه چه ــی برنام اساس
ثری کـه   ؤابـزار مـ   . باشـند   مـی  هـا و نهادهـای نظـامی و انتظـامی          مدیریت در سـازمان   

ــازمان  ــخگوی س ــد پاس ــی،  بتوان ــای دولت ــامی را در  ه ــامی و انتظ ــود   نظ ــت بهب جه
عملکرد مـستندسازی نتـایج اقـدامات سـاالنه و دفـاع از بودجـه قابـل تخـصیص در                    

  . ریزی عملیاتی است ارتباط با سه رویکرد فوق زیاد نماید، بودجه
ــه   ــؤثر ک ــزاری اســت م ــاتی اب ــذا بودجــه عملی ــایج  ل ــصرفی و نت ــابع م ــین من  ب

  .سازد ها ارتباط منطقی برقرار می ها در سازمان برنامه
هنگی اهـای ادواری، بهبـود همـ       ریـزی  یـزی مناسـب موجـب طـرح       ر  نظام بودجه 
ــی ــاط م ــدازه   و ارتب ــرل، ان ــرای کنت ــردد و چــارچوبی مناســب ب ــابی   گ ــری و ارزی گی

ــی  ــراهم م ــان ف ــت عملکــرد کارکن ــدها آورد و فعالی ــای واح ــداف ه  را در جهــت اه
  .کند سازمان هدایت می

ــاز برنامــه  بودجــه ــران، بــه رغــم جایگــاه ممت یــزی و اهمیتــی کــه ر  ریــزی در ای
تهیـه و   . هـای عمرانـی دارد، ابـزاری کارآمـد نیـست           بودجه در تهیه و اجـرای برنامـه       

تـصویب بودجــه بـرای هــر دوره مـالی تــوان قابـل تــوجهی از نیروهـای کارشناســی      
ای را بـین قـوای      هـای گـسترده    دهـد و بحـث     بـه خـود اختـصاص مـی       هـا را     دستگاه

 تهیـه و اجـرای بودجـه در نـیم قـرن          فرآینـد . کنـد  گذاری مطـرح مـی     اجرایی و قانون  
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له پیچیـده و دشـواری در مـدیریت بخـش عمـومی مبـدل شـده اسـت            ئگذشته به مس  
ــل مــی   ــر دولــت تحمی ــد خــود را ب ــه تزای ــامطلوب و رو ب ــدهای ن ــه پیام ــد ک از . کن

هـای   هـا و مـسائل بودجـه ایـران معلـول نارسـایی          دگاه مـسئولین، بیـشتر دشـواری      دی
ــابع و ــی   من ــته م ــالی انگاش ــات م ــاختارها و     امکان ــل س ــه تحلی ــالی ک ــود، در ح ش

هـا بیـانگر     ای اخیر در مقایـسه بـا منـابع و امکانـات مـالی دولـت                عملکردهای بودجه 
ریــزی در بخــش  ودجــههــای ب بنــابراین، مــسائل و نارســایی. واقعیــت دیگــری اســت

  .های مدیریتی متولیان امر دانست فعالیت بایدعدم شفافیت در عمومی را 
ــه   ــود از برنام ــور خ ــه در اداره ام ــشورهایی ک ــرای ک ــزی ب ــصادی ری ــای اقت  -ه

هـای   موریـت أیـزی عـالوه بـر معنـا و م         ر  هـای بودجـه    کنند، نظام  اجتماعی استفاده می  
ــه عنــو (معمــول  ــا ب ــانونی ی ــوان ســند ق ــه عن ــالیب ــاتی -ان نظــام اطالعــات م  عملی

در ایـن کــشورها، بودجـه ســاالنه   . موریـت مهــم دیگـری نیــز دارد  أمعنــا و م) دولـت 
هـای عملیـاتی،    مـدت، بایـد از مطابقـت      هـای توسـعه میـان      ای از برنامـه    به عنوان پاره  

در اغلــب ایــن . هــای برنامــه، تنظــیم و اجــرا شــود بینــی اعتبــاری و زمــانی بــا پــیش
رود  بنـابراین انتظـار مـی     . شـود  یـزی عملیـاتی اسـتفاده مـی       ر   ام بودجـه  کشورها از نظـ   

ای بــه  هـای بودجـه   موریــت و هـدایت جریـان  أکـه سـازماندهی بـرای اجـرای ایـن م     
هـای سـاختاری     هـای توسـعه، از طریـق ایجـاد همـاهنگی           سوی تحقق اهداف برنامـه    

  .در تابعیت بودجه از برنامه صورت پذیرد
هـای عملکـرد    تی بـه دنبـال ایجـاد پیونـد میـان شـاخص          یزی عملیا ر  نظام بودجه 

اگـر چـه چنـین پیونـدهایی اغلـب ضـعیف هـستند، ولـی                . و تخصیص منـابع اسـت     
ای را تـسهیل و نظـارت قانونگــذاران بـر نتــایج و     گـذاری بودجــه  توانـد سیاســت  مـی 

  . دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد
ان بـه اطالعـات بهتـر دربـاره نتـایج هـر        گیـر  همچنین با تجهیـز نمـودن تـصمیم       

رونـد،   های دولت که برای نیـل بـه اهـداف مشخـصی بـه کـار مـی          برنامه و کل برنامه   



  

 

 105

ریزی عملیاتی در ناجا سازی بودجه بررسی موانع و مشکالت پیاده

ــت   ــابی درخواس ــا را در ارزی ــایی آنه ــه  توان ــف بودج ــای مختل ــتگاه ه ــای  ای دس ه
اجرایی، افـزایش دهـد و بـه افـزایش پاسـخگویی عمـومی، مـدیریت بـرای عملکـرد               

بــه طــور کلــی از الزامــات ایــن . خــصیص منــابع منجــر شــودبهتــر و بهبــود نحــوه ت
هـای ارزیـابی عملکـرد، نظـام      هـای شـفاف عملکـردی، نظـام     نظـام، وجـود شـاخص   

ــستم   ــعه سی ــخگویی و توس ــی و پاس ــی   انگیزش ــدیریتی م ــات م ــای اطالع ــد ه . باش
  )1386،10 نجار صراف، -آبادی حسن(

ــشه ــه  اندی ــه در ورای بودج ــرار دارد ا  ای ک ــاتی ق ــزی عملی ــه  ری ــت ک ــن اس ی
یی  کـارا ای عینـی و بـر مبنـای       هـا را بـه گونـه       گذاران، تصمیمات مالی برنامـه     سیاست

هـا، شناسـایی و    همچنـین منـابع مـالی مـورد نیـاز برنامـه      . و اثربخشی اسـتوار سـازند   
هـا در مقایـسه بـا برنامـه بـه دسـت آیـد و آنگـاه          معیارهای سـنجش و کنتـرل نتیجـه     

تـری داشـته    ربـاره عملکـرد دولـت قـضاوت روشـن       تواننـد د   هم آنها و هم مردم مـی      
ای و   ریـزی عملیـاتی، بـا مـرتبط سـاختن تـصمیمات بودجـه              در واقـع بودجـه    . باشند

ــت      ــردم را تقوی ــذاران و م ــل قانونگ ــت در مقاب ــخگویی دول ــت، پاس ــرد دول عملک
 جـای هـرج و مـرج،     تـوان بـه طـور خالصـه عنـوان نمـود کـه انـضباط          و می  کند می

  .گیرد ها جای سلیقه فردی را می نافع شخصی و برنامهمصالح عمومی جای م
  بيان مسئله

شـود ایـن     با توجه به مطـالبی کـه ذکـر گردیـد فرضـی کـه در نظـر گرفتـه مـی                     
است که اگـر بودجـه عملیـاتی خـوب اجـرا شـود بایـد مجلـس، دولـت و کارکنـان                      

ــا یکــدیگر هماهنــگ باشــند  ــاتی ب ــی . در اجــرای بودجــه عملی ــا در جهــت اجرای ام
  :تواند این امر موانع زیادی ممکن است بروز کند و این موانع میشدن 

هــا یـا اســتانداردهای تنظـیم بودجــه     نبــود شـاخص  مـثالً ،محیطـی باشــد ) الـف 
عملیاتی در سطح کـشور و یـا نبـود متخصـصان امـور مـالی و مـشاوره بـرای تعیـین              

جــه گــران مــالی جهــت ارزیــابی بود هــا یــا اســتانداردها و یــا نبــود تحلیــل شــاخص
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ــدم        ــا ع ــاتی و ی ــه عملی ــدگان از بودج ــتفاده کنن ــاهی اس ــدم آگ ــا ع ــاتی و ی عملی
فقـدان   پـشتیبانی و ـ هـا در مقابـل جامعـه، نظیرعوامـل سیاسـی        پاسـخگویی سـازمان  

 باعـث عـدم اجـرای صـحیح         ،الزامـات قـانونی    بودجـه بـا ایجـاد      پشتیبانی دولـت از   
  . گردد بندی عملیاتی می بودجه
ریــزی راهبــردی وتعیــین  ، نظیــر مــشکالت برنامــهی باشــدـ فرآینــدفنــی   ) ب

شــاخص دربودجــه بنــدی، تغییــر متناســب سیــستم حــسابداری بهــای تمــام شــده و 
  ....ثبت تعهدی و یا نبود سیستم اطالعات مدیریت و 

ــد، ) ج ــسانی باش ــدیران و      ان ــافی م ــوزش ک ــدم آم ــر ع ــع در اث ــن موان ــه ای ک
ــافی و یــ       ــتن تحــصیالت و تجربــه ک ــان و یــا نداش ــر مــرتبط بــودن   کارکن ا غی

  .تحصیالت آنها ممکن است بوجود آید
  :  االت زیر را پاسخ دهد ؤبنابراین، این تحقیق درصدد آن است که س

  سؤاالت تحقيق 

ــوری      -1 ــامی جمه ــروی انتظ ــاتی درنی ــه عملی ــرای بودج ــوانعی در اج ــا م آی
  اسالمی ایران وجود دارد؟

دی و یـا انـسانی اسـت و     آیا این موانع شـامل موانـع محیطـی، فنـی ـ فرآینـ      -2
  بندی این موانع کدامند؟ اولویت

  اهميت موضوع تحقيق
ــه ــردی ر معاونــت برنام ــزی و نظــارت راهب ــری یس جمهــوری در جهــت هــم ئ

المللـی پـول بـه عنـوان یـک سیاسـت           راستا شدن با جامعـه جهـانی و صـندوق بـین           
 و بـر  هـای دولتـی نمـوده اسـت       بنـدی در دسـتگاه     کالن اقدام به تغییـر روش بودجـه       
 موظـف گردیـد کـه       1380 قـانون بودجـه سـال        48همین اساس و به اسـتناد تبـصره         

بـه  . ای بـه روش عملیـاتی تغییـر دهـد        بندی کـشور را از شـیوه برنامـه         ساختار بودجه 
ــرای    ــابع مــالی را ب ــانونی و اطالعــاتی و تخــصیص بهینــه من نحــوی کــه نیازهــای ق
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 بـه  1380 ایـن امـر از ابتـدای سـال     .های دولتـی فـراهم نمایـد       ها و سازمان   وزارتخانه
هـای    بودجـه مـصوب دسـتگاه      1384مرحله اجرا در آمد و در ادامـه از ابتـدای سـال              

بنــدی عملیــاتی بــه تــصویب مجلــس شــورای اســالمی   اجرایــی را بــر مبنــای طبقــه
هـای مجلـس     مرکـز پـژوهش   (هـای دولتـی ابـالغ نمـوده اسـت            رسانیده و به دستگاه   

  ).13، 1382ای مالی دولت، شورای اسالمی، نظام آماره
  ضرورت موضوع تحقيق 

هـای   ریـزی عملیـاتی در دسـتگاه       سـازی بودجـه    ضرورت توجه بـه موانـع پیـاده       
ــت خاصــی     ــران از اهمی ــالمی ای ــوری اس ــامی  جمه ــروی انتظ ــه نی ــی از جمل اجرای

باشـد کـه در ایـن تحقیـق بـه همـین موضـوع پرداختـه شـده اسـت و                 برخوردار مـی  
ســازی  هــایی کـه مربــوط بـه مــشکالت پیـاده    رین شـاخص تــ سـعی گردیـده تــا مهـم   

  .           باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند بندی عملیاتی می بودجه
  اهداف تحقيق

ایــن تحقیــق بــه دنبــال ایــن اســت کــه موانــع واقعــی از ابعــاد بیرونــی و درون  
ایـران  سـازی بودجـه عملیـاتی نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی                سازمانی در پیاده  

را شناسایی نموده تا بـا ایجـاد بـستر مناسـب بتـوان ایـن موانـع را برطـرف و در راه                        
تـر بودجـه عملیـاتی کـه افـزایش پاسـخگویی عمـومی،         اجرایی شدن هـر چـه سـریع     

ــر دارد در کــشور    ــابع را در ب ــود نحــوه تخــصیص من ــدیریت و بهب ــر م عملکــرد بهت
الملـل پـول     هـداف صـندوق بـین     گام برداشت و با تنظیم اطالعات مـالی منطبـق بـا ا            

هـا کـه کلیـد تجزیـه و تحلیـل مـسایل مـالی                با استفاده از دسـتورالعمل مـالی دولـت        
  .است به توسعه اقتصادی دست یافت
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  هاي تحقيق  فرضيه
گـردد تـا    هـای زیـر مطـرح مـی     با توجه به بیان مسئله و اهـداف تحقیـق فرضـیه         

ـ آوری و سـپس      اطالعات الزم بر مبنای آنها جمـع       ییـد یـا رد آنهـا اقـدام     سبت بـه تأ   ن
  . نمود

بندی عملیاتی در نیروی انتظامی و موانع محیطی زیر رابطه   سازی بودجه  بین مشکالت پیاده-1فرضیه 
  .دار وجود دارد معنی

ــاحب   در ــا ص ــصاحبه ب ــدماتی وم ــه مق ــران، مطالع ــم نظ ــاخص مه ــرین ش ــا  ت ه
ــزی ع   ــاده ســازی بودجــه ری ــا موانــع محیطــی درپی ــر درارتبــاط ب ــاتی بــشرح زی ملی

  :تشخیص داده شد
  ها یا استانداردها در تنظیم بودجه عملیاتی فقدان شاخص-الف
هـا جهـت     کمبود متخصـصان امـور مـالی و مـشاوره بـرای تعیـین شـاخص               -ب

  تنظیم بودجه عملیاتی
  گران مالی جهت ارزیابی عملکرد بودجه عملیاتی  کمبود تحلیل-ج
هــا، پیمانکــاران، مــدیران،  بیــل بانــکآگــاهی ضــعیف اســتفاده کننــدگان از ق-د

  گیری از بودجه عملیاتی جهت تصمیم... دولت و 
هـای بودجـه عملیـاتی در هنگـام          آگـاهی ضـعیف قانونگـذاران ازشـاخص        -هـ  

  بررسی و تصویب بودجه
  ها در مقابل جامعه  پاسخگویی ضعیف سازمان-و
   هماهنگی ضعیف بین دولت ومجلس در جهت تصویب بودجه-ز
بندی عملیاتی درنیروی انتظامی و موانع فنى و فرآیندى  سازی بودجه  بین مشکالت پیاده-2فرضیه 

  .دار وجود دارد زیر رابطه معنی
 هــا در تــرین شــاخص مهــم نظــران، مــصاحبه بــا صــاحب مطالعــه مقــدماتی و در

ی درپیـاده سـازی بودجـه ریـزی عملیـاتی بـشرح زیـر               فرآینـد ارتباط با موانع فنی و      
  :شدتشخیص داده 
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  ریزی راهبردی مناسب برای اجرای بودجه عملیاتی  نبود برنامه-الف
ــت       -ب ــده و ثب ــام ش ــای تم ــاس به ــسابداری براس ــستم ح ــر سی ــدم تغیی  ع

  حسابداری تعهدی برای اجرای بودجه عملیاتی
   نبود سیستم اطالعات مدیریت مناسب برای اجرای بودجه عملیاتی-ج
  ها برای اجرای بودجه عملیاتی  ای در سازمان های بودجه  نبود سیاست-د
بندی عملیاتی درنیروی انتظامی و عوامل انسانی زیر رابطه  سازی بودجه  بین مشکالت پیاده-3فرضیه 
  .دار وجود دارد معنی

ــدماتی و در ــه مق ــا صــاحب  مطالع ــصاحبه ب ــران، م ــم نظ ــرین شــاخص مه ــا  ت ه
ــسانی در  ــع ان ــا موان ــاط ب ــاده درارتب ــه پی ــازی بودج ــات س ــزی عملی ــر ری ــشرح زی ی ب

  :تشخیص داده شد
   عدم آموزش کافی مدیران و کارکنان -الف
 نداشــتن تحــصیالت کــافی مــدیران و کارکنــان در امــور حــسابداری        -ب
  دولتی
ــه     -ج ــرای بودج ــرای اج ــان ب ــدیران و کارکن ــصیالت م ــودن تح ــرتبط ب  غیرم
  عملیاتی
  عدم تجربه کافی مدیران و کارکنان برای اجرای بودجه عملیاتی -د

  دبيات تحقيق ا

  ريزي عملياتي مفاهيم بودجه

ــه ــرای دســت   بودج ــالغی ب ــاتی تخــصیص مب ــزی عملی ــداف و   ری ــه اه ــابی ب ی
ــه بعــضی از شــاخص  ریــزی شــده و همچنــین دســت  مقاصــد برنامــه ــابی ب ــا  ی هــا ی

 . باشد یی و اثربخشی میاگیری کار، کار اندازه

ودجـه سـاالنه کـه    ریزی عملیاتی عبارتـست از برنامـه سـاالنه بـه همـراه ب        بودجه
رابطه میان میزان وجـوه تخـصیص یافتـه بـه هـر برنامـه و نتـایج بـه دسـت آمـده از                     
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ایـن بـدان معنـی اسـت کـه بـا هـر میـزان مخـارج انجـام                   . دهد آن برنامه را نشان می    
  .باید مجموعه معینی از اهداف تأمین شود شده در هر برنامه، می

منـد   ای نظـام    کـه بـه گونـه      ریـزی اسـت    ریـزی عملیـاتی آن نـوع بودجـه         بودجه
ــاخص ــرد را در   ش ــای عملک ــده ــورد    فرآین ــاب م ــومی کمی ــابع عم ــصیص من  تخ

 .دهد  استفاده قرار می

گیـران بـه اطالعـات بهتـر دربـاره       ریزی عملیـاتی بـا آگـاه کـردن تـصمیم          بودجه
هـایی کـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف مـشترکی بـه             نتایج هر برنامه و مجموعـه برنامـه       

ــی  ــار م ــصمیم رود، توا ک ــایی ت ــت  ن ــابی درخواس ــران را در ارزی ــه  گی ــای بودج ای  ه
 .دهد های اجرایی افزایش می دستگاه

ــه  ــع بودج ــصمیم    در واق ــزایش درک ت ــال اف ــه دنب ــاتی ب ــزی عملی ــران از  ری گی
ایـن مـسأله بـرای      . پیوندهای منـابع درخواسـتی و نتـایج عملیـات مـورد نظـر اسـت               

   .یز دارای اهمیت استحفظ و نهادینه کردن اصالح مدیریت عملیاتی ن

ریـزی   هـا دو هـدف را کـه بودجـه     دولـت  :بنـدی عملیـاتی   اهداف بودجـه الف ـ  
ایـن  . انـد  کوشـد بـه طـور واضـح تعریـف کـرده            عملیاتی برای انجـام آن سـریعاً مـی        

  : موارد ذیل استاهداف شامل

  گیری ارتقاء تصمیم) 1

   )TQMمدیریت کنترل کیفیت (پربار کردن خدمات دریافتی ) 2
  :ریزی عملیاتی مزایای بودجهب ـ 

   نتایجرتمرکز ب) 1 

  گویی براساس نتایج افزایش پاسخ) 2

  مدیریت راهبردی منابع) 3

  بهبود مدیریت عملکرد) 4

 بهبود نحوه تخصیص ) 5
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  ) های راهبردی با منابع با مرتبط ساختن برنامه(مدت  انداز میان ارائه چشم) 6

  ریزی عملیاتی  دجهسازی بو ج ـ مشکالت پیاده
تـرین ابـزار کارآمـدی مـدیران در          ریزی عملیاتی بـه عنـوان یکـی از مهـم            بودجه

ــصمیم  ــری پاســخگویی و اثربخــشی ت ــی  گی ــرل م ــا و کنت ــد ه ــدیران . باش ــرورش م پ
. کنـد  ریـزی عملیـاتی ایفـا مـی         بودجـه  فرآینـد کارآمد و الیق نقش بـسیار اساسـی در          

ای اســـت و بایـــد  ت بودجـــهشـــرط اصـــالحا بهبـــود مـــدیریت در واقـــع پـــیش
ــتگاه ــت   دس ــی قابلی ــای اجرای ــور     ه ــه منظ ــود ب ــازمان خ ــای الزم را در درون س ه

ــق   ــابی دقی ــدارزی ــتگاه  فرآین ــابع در درون دس ــای اجرایــی و   های تخــصیص من ه
  .ساختارهای مدیریتی به وجود آورند

ــرین شــاخص  ــه   ایــن تحقیــق درصــدد آن اســت کــه مهمت هــایی کــه مربــوط ب
ــاده ــاتی در نیــروی انتظــامی جمهــوری اســالمی    بودجــهســازی موانــع پی بنــدی عملی

تـرین ایـن موانـع بـه      مهـم .  مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار دهـد         ایران گردیده اسـت،   
 :باشند شرح زیر می

 موانع محیطیـ 

  موانع فنی وفرآیندیـ 

 موانع انسانیـ 

 موانع محیطی √

بررسـی   موانـع محیطـی در چهـار بخـش مـورد        ،با توجـه بـه فرضـیات تحقیـق        
 :گیرد قرار می

 بندی  در بودجه تعیین شاخص -

 بندی  اعتبار شاخص در بودجه -

 هماهنگی دولت با مجلس در جهت اجرایی شدن بودجه  -

 ها در مقابل جامعه پاسخگویی سازمان -
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 موانع فنی وفرآیندی √

در این قسمت موانع فنی وفرآیندی با توجه به فرضیات تحقیق در چهار بخش 
 :گیرد ی قرار میمورد بررس

 ریزی راهبردی برنامه  -

  تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری-

  سیستم اطالعات مدیریت-

  ای های بودجه  سیاست-

 موانع انسانی √

ــت      ــائز اهمی ــا ح ــازمان از آنج ــود در س ــسانی موج ــل ان ــل عوام ــناخت کام ش
یـا نقطـه   آیـد و    است که این عامل عمدتاً یـا نقطـه ضـعف سـازمان بـه حـساب مـی                  

هـای منـابع انـسانی موجـود از مـواردی اسـت کـه در تعیـین و            قوت و اصوالً قابلیت   
  .بندی عملیاتی تأثیر داشته است سازی بودجه یا تعدیل پیاده

ــه فرضــیات تحقیــق در دو بخــش    ــا توجــه ب ــسانی ب در ایــن قــسمت موانــع ان
 :گیرد مورد بررسی قرار می

   آموزش-

 حاظ تحصیل و چه به لحاظ تجربی  شرایط احراز مشاغل چه به ل-

 مــصاحبه بــا مطالعــات انجــام شــده، بــا توجــه بــه: مــدل مفهــومي تحقيــق
هـای دولتـی، بررسـی     خبرگـان سـازمان   مـصاحبه بـا     ریـزی،    متخصصان در امر بودجه   

در . مقاالت موجود در اینترنـت و تحقیقـات انجـام شـده، مـدل زیـر طراحـی گردیـد           
ــ  ــل اصــلی م ــادؤســطح اول عوام ــر پی ــاتی  ســازی بودجــه هثر ب ــدی عملی ــل (بن عوام

قــرار دارد و در ســطح دوم زیــر ) ی و عوامــل انــسانیفرآینــدعوامــل فنــی   محیطــی،
مـدل مفهمـومی مربـوط    . گیـرد  های مربوط بـه ایـن عوامـل اصـلی قـرار مـی            شاخص

  .به مشکالت پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به شرح زیر می باشد
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ـ   باشـد کـه بـرای بـه      ینـدها و اجـزا مـی   آاز فرای   شـامل مجموعـه    1مینأزنجیره ت
در نهایـت رسـاندن ایـن        دست آوردن مواد اولیه، تبـدیل آنهـا بـه محـصول نهـایی و              

: انـد از  ایـن اجـزا عبـارت   . کننـد  محصوالت به مـشتری نهـایی بـا هـم مـشارکت مـی            
  .فروشان و مشتریان فروشان، خرده کنندگان، عمده کنندگان، تولید مینأت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ریزی عملیاتی در ناجا  موانع بودجه نمودار

  
  

                                                
1 -Supply chain 
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 ساختار و فرآيند بودجه ريزي در ناجا
ــاً   اهداف،اســـتراتژی هـــا و مبـــانی بودجـــه ریـــزی ســـاالنه در ناجـــا عمومـ

 در ایــن چــارچوب ، مراحــل تهیــه .م هــستند. ن. راهبردهــای پــنج ســاله و ســتاد ک
پــس از تــصویب و ابــالغ بودجــه و تنظــیم و پیــشنهاد بودجــه انجــام و متعاقــب آن 

  .گردد در خصوص برنامه ریزی ساالنه و بودجه بندی برنامه ها اقدام می

 تهیـه گردیـده، متـشکل از سـتاد برنامـه       1377ریـزی کـه در سـال         ساختار برنامه 
 کمیتـه  28ریزی می باشـد و ایـن سـتاد دارای یـک کمیتـه تلفیـق ، یـک دبیرخانـه و          

ــرو و   ــتاد نی ــزی در س ــه ری ــا  29 برنام ــدهی انتظ ــزی در فرمان ــه ری ــه برنام می  کمیت
ها می باشد و کلیه مجموعه هـای فـوق زیـر نظـر سـتاد برنامـه ریـزی وظـایف            استان

ـ   رســانند، بـر اســاس ایـن الگــو درهـر یــک از معاونـت هــا و      انجــام مـی ه خـود را ب
هـا یـک کمیتـه برنامـه ریـزی ودر هـر          ادارات کل و فرماندهی های مـستقل و اسـتان         

هـا یـک تـیم برنامـه ریـزی تـشکیل مـی گـردد و                  رماندهی انتظامی شهرستان  یک از ف  
  . گردد بندی می با تعامل کمیته های مزبور برنامه ساالنه جمع

گـذاری اسـت کـه بـا توجـه           اولین قدم در تهیه و تنظیم بودجه سـاالنه سیاسـت          
د سـاله نیـرو و سـتا    هـای برنامـه سـاالنه منبعـث از برنامـه پـنج       به اهـداف و سیاسـت    

ـ                  .کل ن   یامـضا ه  م، راهبردها و اسـتراتژی هـای ابالغـی کـه طـی بخـشنامه بودجـه ب
هـا صـادر مـی گـردد ضـمن نگـرش بـه ضـوابط                 ریاست محترم جمهوری به دستگاه    

ـ    شــرح منـدرج در بخــشنامه ریاسـت جمهــوری بــه    هنـاظر برتهیــه و تنظـیم بودجــه ب
  .عمل می آید

ــداف و س   ــصویب اه ــیم و ت ــس از تنظ ــه و   پ ــه، روش تهی ــای بودج ــت ه یاس
ــرم  ــه پیوســت ف ــتوالعملی   تنظــیم بودجــه ســاالنه ب ــا و جــداول مربوطــه طــی دس ه

توسط اداره کل بودجه و اعتبـارات ناجـا بـه کلیـه معاونـت هـا و ادارات کـل ابـالغ                       
  .گردد می
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ــرم و     ــق ف ــا و طب ــداف و سیاســت ه ــستند براســاس اه ــا موظــف ه حــوزه ه
ـ        اظر بـر تهیـه و تـدوین بودجـه، بودجـه سـاالنه       جداول پیوست و براساس ضـوابط ن

خـود را تنظـیم و ظـرف مهلــت مقـرر کـه در دسـتورالعمل قیــد مـی گـردد بــه اداره         
   .کل بودجه و اعتبارات ارسال دارند

  روش تحقيق
ــستگی اســت   ــشی و همب ــژوهش پیمای ــن پ ــورد اســتفاده در ای ــق م . روش تحقی

بخــش اول از روش در ایــن تحقیــق در دو بخــش مجــزا تــدوین و تنظــیم شــده کــه 
شـود   ای بـرای تـدوین مباحـث درج شـده اسـتفاده مـی       مطالعات اسـنادی و کتابخانـه    

. شـــود بخـــش دوم تحقیـــق از روش پیمایـــشی و همبـــستگی اســـتفاده مـــی در و 
ــورد    همچنــین تــالش مــی ــسائل م شــود ضــمن توصــیف عینــی، واقعــی و مــنظم م

ــز   وبررســی ــا می ــرار داده ت ــاری ق ــون آم ــق، آزم ــین  فرضــیات تحقی ــستگی ب ان همب
  .متغیرها مشخص شوند

  ی اطالعاتآور  روش جمع
ــاده       ــشکالت پی ــی م ــه بررس ــژوهش ب ــن پ ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــازی  ب س

پـردازد لــذا   بنـدی عملیـاتی درنیـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران مـی         بودجـه 
  : آوری اطالعات عبارتند از ترین ابزار جمع مهم

  اي پژوهش كتابخانه) ۱
هــای تئــوری از کتــب و  یــق بــرای تــدوین مبــانی نظــری و بخــشدر ایــن تحق

ــین      ــی و همچن ــایت اینترنت ــود در س ــارجی موج ــی و خ ــاالت فارس ــشریات و مق ن
ــژوهش      ــر پ ــوری، دفت ــیس جمه ــارت رئ ــردی ونظ ــت راهب ــه معاون ــای  کتابخان ه

مجلــس، معاونــت طــرح وبرنامــه نیــروی انتظــامی  جمهــوری اســالمی ایــران و نیــز 
ــشگا  ــای دان ــه ه ــشگاه آزاد    هکتابخان ــران و دان ــدرس، ته ــت م ــامی، تربی ــوم انتظ  عل

  .اسالمی استفاده گردیده است
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  نامه پرسش) ۲
یـی بـه ایـن منظـور تهیـه و در اختیـار متخصـصین و                 هانامه طریق پرسش این  از  

. کارشناسـان اموربودجـه ای نیـروی انتظـامی جمهــوری اسـالمی ایـران قـرار گرفــت       
هـا   در ایـن روش پاسـخ  . شـود  بـسته انجـام مـی     نامـه    این امر از طریق تنظـیم پرسـش       

ای مـشخص شـده کـه افـراد پاسـخ مناسـب را بـا                 بندی پـنج گزینـه     به صورت درجه  
ــرای هــر یــک از فرضــیات یــک ســ . گــذاری انتخــاب نمودنــد عالمــت ال ؤضــمناً ب

  .تشریحی نیز قرار داده شده است
  جامعه آماري و تعداد نمونه) ۳

ــه محــدود   ــا توجــه ب ــق ب ــن تحقی ــاری،  در ای ــه آم ــداد جامع ــودن تع ــل  از ب ک
 نفــر از خبرگــان امــور بودجــه ســتاد نیــروی انتظــامی جمهــوری 50 ،جامعــه آمــاری

ــی    ــرار م ــنجش ق ــورد س ــده وم ــمارش گردی ــران ش ــالمی ای ــرد اس ــه و و گی  از نمون
 . است شمار تمام و گردد های آن استفاده نمی روش

  روش تجزيه و تحليل اطالعات) ۴
ــاری   ــه منظــور بررســی آم ــل دادهب ــه و تحلی ــده از   و تجزی ــه دســت آم ــای ب ه

هـا از روش     یـد یـا رد فرضـیه      أیروش آمار توصـیفی و اسـتنباطی و همچنـین بـرای ت            
شـود و در پـردازش اطالعـات نیـز          اسـتفاده مـی   ) t-test(ای   آزمون تـی تـک نمونـه      

  .استفاده خواهد شد) SPSS(افزار  از نرم
   روايي تحقيق)۵

اعتبـار یـا روایـی بـدین معنـی      . ت بـودن اسـت  روایی به معنای صـحیح و درسـ    
در ایـن  . سـنجد گیـری تـا چـه حـد خصیـصه مـورد نظـر را مـی                 است که ابزار اندازه   

  :تحقیق برای افزایش روایی محتوای پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شد
 اســتفاده از نظــرات متخصــصان و کارشناســان امــور پژوهــشی در امــر       -1

  بودجه ریزی
  .های مشابه، مقاالت، کتب و مجالتسشنامه مطالعه پر-2
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ــال نظــرات       -3 ــدادی از پرســنل و اعم ــشنامه بــین تع ــع ابتــدایی پرس  توزی
  .اصالحی آنان

  پايايي تحقيق) ۶
شـود، عبـارت اسـت از    پایایی ابزار کـه از آن بـه قابلیـت اعتمادپـذیر تعبیـر مـی       

 در ،ه شـده گیـری کـه بـرای سـنجش متغیـر و صـفتی سـاخت           اینکه اگر وسـیله انـدازه     
 از شرایط مشابه در زمان یـا مکـان دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، نتـایج مـشابهی                  

ــزاری اســت کــه از   .آن حاصــل شــود ــا معتبــر اب ــزار پایــایی ی  بــه عبــارت دیگــر، اب
، 1377نیـا،    حـافظ (خاصیت تکرارپـذیری و سـنجش نتـایج یکـسان برخـوردار باشـد             

ــشنامه از روش  ). 155 ــار پرس ــرآورد اعتب ــرای ب ــده   ب ــتفاده ش ــاخ اس ــای کرونب  آلف
ــههــایی کــه پاســخدر واقــع در مــورد پرســشنامه. اســت ــد، هــای چنــد گزین ای دارن

  .استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است
 S2sumام و Iال ؤواریــانس ســ Si2فرمــول ضــریب آلفــای کرونبــاخ کــه در آن  

  :باشده بشرح زیر میهای پرسشنام الؤتعداد س Kها و  الؤواریانس مجموع س












−

−
=α ∑

2

2
11 sumS

si
k

k  

هر چه قدر مقـدار آلفـا بـه یـک نزدیکتـر باشـد پایـایی بیـشتر و هـر چـه قـدر                      
 در ایـن تحقیـق مقـدار ضـریب         .باشـد مقدار آن کمتر باشـد نـشانه پایـایی کمتـر مـی            

ــرم  ــق ن ــزار آلفــای محاســبه شــده از طری ــابراین . باشــد مــی درصــدSPSS ،92/0اف بن
  .باشد فت که پرسشنامه فوق از پایایی کافی برخوردار میتوان گمی

  نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق
آوری شـده از طریـق پرســشنامه    هـای جمـع   در قـسمت ذیـل بـا اسـتفاده از داده    

 )α% = 5(ای در سـطح احتمـال خطـای           ها به روش تـی تـک نمونـه          به آزمون فرضیه  
ثر در ؤ موانـع مـ  ،بنـدی  یـت وپـردازیم و در پایـان اول   یییـد یـا رد آنهـا مـ       أبه منظـور ت   
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  .بندی عملیاتی را با استفاده از ضریب چوپروف بیان می کنیم اجرای بودجه
   فرضيه اول-الف

بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع محيطي رابطه 
 .معني دار وجود دارد

H0 :  بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع محيطي بين مشكالت پياده سازي
  .رابطه معني دار وجود ندارد

H1 :  بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع محيطي
  .رابطه معني دار وجود دارد

  
  .باشد  ميالفنتايج آزمون بشرح جدول 

   توصيف مربوط به فرضيه اول-الفجدول 

  
  t ۹۱۵/۸                آماره 

  ۴۹                 درجه آزادي
 ۰۰۰/۰             سطح معني داري

ــا توجــه بــه جــدول فــوق و ســطح معنــی داری کــه کمتــر از ســطح خطــای    ب
ــاده  مــی باشــد فــرض صــفر مبنــی بــر عــدم وجــود راب 05/0 ــین مــشکالت پی طــه ب

تــوان  بنــابراین مــی. ســازی بودجــه بنــدی عملیــاتی و موانــع محیطــی رد مــی شــود 
سـازی بودجـه بنـدی عملیـاتی و موانـع محیطـی              بین مـشکالت پیـاده      که اذعان نمود 

تـوان گفـت نبـود شاخـصها و یـا اسـتاندارد هـا،                 و مـی    دار وجـود دارد    رابطه معنـی  
گـران   هـا، نبـود تحلیـل       بـرای تعیـین شـاخص      نبود متخصصین امور مـالی و مـشاوره       

هـا، پیمانکـاران، مـدیران، دولـت      از قبیـل بانـک    ( کننـدگان    مالی، عدم آگاهی اسـتفاده    

  انحراف معیار  میانگین  تعداد   اول فرضیه
  83848/0  0571/4  50  موانع محیطی 
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ــانون...)و ــدم   ، آگــاهی ضــعیف ق ــصویب بودجــه، ع گــذاران در هنگــام بررســی و ت
هـا در مقابـل جامعـه، همـاهنگی ضـعیف بـین دولـت ومجلــس         پاسـخگویی سـازمان  

ــصویب بودجــه ــاتی در   جهــت ت ــدی عملی  باعــث عــدم اجــرای صــحیح بودجــه بن
  .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گردیده است

  رضيه دوم ف-ب
بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع فني و فرآيندي 

  .رابطه معني دار وجود دارد
H0 : انتظامي و موانع فني و بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي 

  .فرآيندي رابطه معني دار وجود ندارد
H1 :  بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع فني و

  .فرآيندي رابطه معني دار وجود دارد

 .مي باشدب شرح جدول   هنتايج آزمون ب

  توصيف مربوط به فرضيه دوم -بجدول 
  انحراف معیار  انگینمی  تعداد  فرضیه دوم

  85332/0  1200/4  50  موانع فنی و فرآیندی 

  
  t                        ۲۸۱/۹آماره 

  ۴۹                      درجه آزادي
 ۰۰۰/۰               سطح معني داري

 05/0داری کـه کمتـر از سـطح خطـای       با توجه به جـدول فـوق و سـطح معنـی           
وجــود رابطــه بــین مــشکالت پیــاده ســازی مـی باشــد فــرض صــفر مبنــی بــر عـدم   
بنـابراین مـی تــوان   . ی رد مـی شــود فرآینـد بودجـه بنـدی عملیـاتی و موانــع فنـی و     

اذعــان نمــود بــین مــشکالت پیــاده ســازی بودجــه بنــدی عملیــاتی و موانــع فنــی و  
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بـا ایـن آزمـون مـی تـوان اظهـار داشـت کـه         . ی رابطـه معنـی دار وجـود دارد      فرآیند
اهبــردی، عــدم تغییــر سیــستم حــسابداری بــر اســاس بهــای  فقــدان برنامــه ریــزی ر

ــات       ــستم اطالع ــود سی ــدان وج ــدی، فق ــسابداری تعه ــت ح ــدم ثب ــده، ع ــام ش تم
ــود سیاســت  ــدیریت مناســب و نب ــه م ــای بودج ــرای صــحیح   ه ــدم اج ای باعــث ع

  .بودجه بندی عملیاتی در نیروی انتظامی گردیده است
  فرضيه سوم -ج 

دي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع انساني رابطه بين مشكالت پياده سازي بودجه بن
  .معني دار وجود دارد

H0 :  بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و موانع انساني رابطه
  .معني دار وجود ندارد

H1 : ه موانع انساني رابط بين مشكالت پياده سازي بودجه بندي عملياتي در نيروي انتظامي و
  .معني دار وجود دارد

  
  . مي باشدجشرح جدول ه نتايج آزمون ب

   توصيف مربوط به فرضيه سوم-ججدول 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  فرضیه دوم
  83458/0  1500/4  50  موانع انسانی

  
  t                                        ۹۹۸/۹آماره 

  ۴۹        درجه آزادي                               
  ۰۰۰/۰سطح معني داري                                

 05/0داری کـه کمتـر از سـطح خطـای       با توجه به جـدول فـوق و سـطح معنـی           
ســازی  باشــد فــرض صــفر مبنــی بــر عــدم وجــود رابطــه بــین مــشکالت پیــاده  مــی

تـوان گفـت بـین       بنـابراین مـی   . شـود  بنـدی عملیـاتی و موانـع انـسانی رد مـی            بودجه
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دار وجـود   بنـدی عملیـاتی و موانـع انـسانی رابطـه معنـی       سازی بودجـه  کالت پیاده مش
با این آزمون می تـوان اظهـار داشـت عـدم آمـوزش کـافی مـدیران و کارکنـان،           . دارد

ــصیالت        ــودن تح ــرتبط ب ــر م ــان، غی ــدیران و کارکن ــافی م ــصیالت ک ــتن تح نداش
ــث     ــان باع ــدیران و کارکن ــافی م ــه ک ــدم توج ــان، ع ــدیران و کارکن ــرای م ــدم اج ع

صــحیح بودجــه بنــدی عملیــاتی نیــروی انتظــامی جمهــوری اســالمی ایــران گردیــده 
  .است

  هاي پژوهش  حليل يافته ت-د

ــه     ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــده م ــات بدســت آم ــصل اطالع ــن ف در ای
  جدول مقایسه ای آزمون . است

  :های زیر می باشد فرضیه ای انجام شده به شرح جدول
  

  سه آزمون فرضيه ها مقاي -۱-دجدول 

  نتیجه آزمون  سطح معنی دار  tآماره   فرضیه
   رد می شودH0  000/0  915/8  اول
   رد می شودH0  000/0  281/9  دوم
   رد می شودH0  000/0  998/9  سوم

  
  نتايج كلي آزمون فرضيه ها -۲-دجدول 
  انحراف معيار  ميانگين  بيشترين  كمترين  تعداد  ها فرضيه

  ۸۳۸۴۸/۰  ۰۵/۴  ۵  ۸۶/۱  ۵۰  موانع محيطي

  ۸۵۳۳۲/۰  ۱۲/۴  ۵  ۰۰/۲  ۵۰  فني فرآيندي موانع

  ۸۳۴۵۸/۰  ۱۸/۴  ۵  ۸۸/۱  ۵۰  موانع فردي



    سال نهم/35شماره/فصلنامه اندیشه آماد   

 

 122

تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـین           در مجموع با توجه به جداول توصـیفی فـوق مـی           
ی و فرآینــدبنـدی عملیـاتی و موانـع محیطـی، فنـی و        بودجـه سـازی  مـشکالت پیـاده  

عبـارت دیگـر چنـین نتیجـه گیـری مـی شـود کـه                به  . انسانی رابطه معنی وجود دارد    
بنــدی عملیــاتی   مــؤثر بودجــه ایــن عوامــل مــانع اجــرای،دهنــدگان بــه اعتقــاد پاســخ

بنـدی ایـن موانـع در        درنیروی انتظامی جمهـوری اسـالمی گردیـده اسـت و اولویـت            
ــامی     اجــرای بودجــه ــروی انتظ ــدیریتی در نی ــل م ــه تفکیــک عوام ــاتی ب ــدی عملی بن

  : باشد ان با استفاده از ضریب چوپروف به شکل زیر میجمهوری اسالمی ایر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ریزی عملیات ای درصد تأثیرگذاری موانع مؤثر در بودجه نمودار دایره
  

  پیشنهادها 
ــه  ــه نتیج ــه ب ــا توج ــدن     ب ــشخص ش ــر و م ــورد نظ ــق م ــایی از تحقی ــری نه گی

ــ  مــشکالت بودجــه ایج بنــدی عملیــاتی پیــشنهادهایی بــه شــرح زیــر بــا توجــه بــه نت
  .گردد تحقیق به تفکیک هر فرضیه موانع عنوان می

ــای       ) 1 ــاخص ه ــودن ش ــوط ب ــصوص مرب ــیه اول در خ ــه فرض ــه ب ــا توج ب

%42

%0%23

%35

فني و فرآيندي  
انساني 
محيطي
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ــا مــشکالت پیــ بنــدی عملیــاتی بیــشتر پاســخ دهنــدگان  ســازی بودجــه ادهمحیطــی ب
ـ      أگزینه ت  انـد و بـا توجـه بـه نتیجـه بدسـت        ثیر را انتخـاب کـرده    أثیر بسیار زیاد و با ت

هـای محیطـی و    ن شـاخص تـوان گفـت کـه بـی      ای مـی    تی تـک نمونـه     آمده از آزمون  
ــستگی وجــود دارد   ــاتی همب ــدی عملی ــاده ســازی بودجــه بن ــشکالت پی ــابراین . م بن

هـا و اسـتانداردها و همچنـین افـزایش متخصـصان امـور               چنانچه بـا ایجـاد شـاخص      
هـا و افـزایش تحلیلگـران مـالی و بـا بـاال بـردن               مالی و مشاوره برای تعیین شـاخص      

ــتفاده ــاهی اس ــدگان  آگ ــک(کنن ــل بان ــا، از قبی ــت و  ه ــدیران، دول ــاران، م و ...)  پیمانک
نماینــدگان مجــاس در هنگــام بررســی و تــصویب بودجــه و همچنــین همــاهنگی و  
توافـق بــین قــوه مقننــه و قــوه مجریــه بیـشتر باشــدو دولــت نیــز بــا ایجــاد الزامــات   

 عمـل آورد و همـین طـور    ریـزی پـشتیبانی بـه    قانونی بتوانـد از چنـین شـیوه بودجـه       
بنـدی عملیـاتی    هـا در مقابـل جامعـه بیـشتر شـود اجـرای بودجـه           پاسخگویی سازمان 

گـردد کـه    در ایـن زمینـه بـرای تحقیقـات آتـی پیـشنهاد مـی           . آمیز خواهد بود   موفقیت
ــشاوره    ــالی و م ــور م ــزایش متخصــصان ام ــه، اف ــوه مجری ــزان توافــق ق چگــونگی می

ــرای تعیــین شــاخص   ــران مــالی و بــاال بــردن آگــاهی     هــا و افــزایش تح  ب لیلگ
نماینــدگان ...) از قبیــل بانــک هــا، پیمانکــاران، مــدیران، دولــت و (کننــدگان  اســتفاده

بنـدی عملیــاتی   مجلـس در هنگـام بررسـی و تـصویب بودجــه در ارتبـاط بـا بودجـه       
  .ردتحقیقات الزم صورت گی

با توجـه بـه فرضـیه دوم در خـصوص مربـوط بـودن شـاخص هـای فنـی و           ) 2
ی بـا مـشکالت پیـاده سـازی بودجـه بنـدی عملیـاتی بیـشتر پاسـخ دهنـدگان                 رآیندف

ثیر را انتخـاب کـرده انـد و بـا توجـه بـه نتیجـه بدسـت              أثیر بسیار زیاد و با ت     أگزینه ت 
هــای فنــی و  ن شــاخصتــوان گفــت کــه بــی ای مــی آمــده از آزمــون تــی تــک نمونــه

  . ستگی وجود داردی و مشکالت پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی همبفرآیند
گـردد کـه بـا توجـه بـه اینکـه یکـی         در این زمینه برای تحقیقات آتی پیشنهاد می 
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از عوامل مهـم بـرای نظـام بودجـه ریـزی عملیـاتی، سیـستم حـسابداری بـر اسـاس                   
  . بهای تمام شده می باشد، درباره چگونگی اجرای آن تحقیقات به عمل آید

ــو   ) 3 ــصوص مرب ــوم در خ ــیه س ــه فرض ــه ب ــا توج ــای  ب ــاخص ه ــودن ش ط ب
انــسانی بــا مــشکالت پیــاده ســازی بودجــه بنــدی عملیــاتی بیــشتر پاســخ دهنــدگان  
گزینه تاثیر بسیار زیاد و با تاثیر را انتخـاب کـرده انـد و بـا توجـه بـه نتیجـه بدسـت                      
آمده از آزمون تی تک نمونه ای مـی تـوان گفـت کـه بـین شـاخص هـای انـسانی و                     

  .لیاتی همبستگی وجود داردمشکالت پیاده سازی بودجه بندی عم
ــی    ــشنهاد م ــی پی ــات آت ــرای تحقیق ــه ب ــن زمین ــصوص   در ای ــه در خ ــردد ک گ

چگــونگی آمــوزش تخصــصی بودجــه ریــزی عملیــاتی در ســطوح مختلــف تحقیــق  
  . به عمل آید

بنـدی موانـع بـا اسـتفاده از ضـریب چـوپروف، مـشاهده                با توجه به اولویـت    ) 4
ـ     فرآینـد کردیم که عوامل فنـی        ثر درؤاالتری نـسبت بـه سـایر موانـع مـ        ی از اولیـت ب

بندی عملیـاتی در ناجـا برخـوردار اسـت و ایـن بـدان معنـا اسـت کـه               اجرای بودجه 
بنـابراین تـالش    . ثیرگذاری این عوامـل نـسبت بـه سـایر موانـع بیـشتر اسـت               أمیزان ت 

ی در فرآینــدگــذاری بــرای بهبــود و رفــع  شــاخص هــای  موانــع فنــی و   و ســرمایه
ســازی بهتــر و  توانــد مــا را در پیــاده هــوری اســالمی ایــران مــینیــروی انتظــامی جم

  .  بندی عملیاتی یاری دهد تر بودجه اثربخش
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  :منابـع و مĤخذ

  

  

  148، رفتار سازمانی، ص 1380غ، /معمارزاده، س/ الوانی -1
سـسه علـوم   ؤ، بودجه بندی دولتی، تهران، م1356 کپ، ترجمه اقتداری، ع ،  -اورین ک    -2

  242اداری، ص 
، ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری دولتی ، 1378ی، ج، باجانبا -3

   22رساله دکتری دانشکده حسابداری و مدیریت عالمه طباطبایی، ص 
   1382 – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی - بودجه ریزی در ایران- منوچهر–بازیار  -4
، مجلس و پـژوهش، شـماره       ) و الزامات  مفاهیم  (، بودجه ریزی عملیاتی     1383پناهی، ع،  -5

، تهـران،   1384 کل کشور،    1385، درباره الیحه بودجه سال      1384 سال   27 -10، ص 47
   39-25، ص27-1دفتر مطالعات برنامه ریزی و بودجه ص 

  آمارهای مالی دولت-دفتر مطالعات و بودجه  -6

ـ . ، مدیریت منابع انسانی، تهران، سازمان مطالعـه         1380سعادت، ا،    -7 دوین کتـاب علـوم     ت
  121ص) سمت(انسانی 

  45، حسابداری مدیریت، تهران، مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی، ص1380شباهنگ، ر،  -8
 بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده مـدیران در تـصمیم گیـری از    –اله     قدرت -طالب نیا  -9
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