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  مقدمه
  

. اسـت اهرگ حیاتی هر سازمان یا نهاد دولتی بودجه ش
اعـم از  ( را هـاي مـالی خـود    زیرا دولـت تمـام فعالیـت   

بر اساس سند و قـانون   )تولید، خدمات و کسب درآمد
 فرآینـد تخصـیص   ،ریـزي  بودجه. دهد بودجه انجام می

ــاي نامحــدود    ــه نیازه ــابع محــدود ب ــه . اســتمن بودج
ي مـالی  هـا  صـورت عبـارت   هها و راهبردهـا را بـ   هدف

ها را  درآورده و راه اجراي برنامه و کنترل پیشرفت آن
هاي تابعه دولـت بـه سـه دلیـل      سازمان. سازد هموار می

ــژاد و  ابراهیمــی(نیــاز دارنــد ریــزي  عمــده بــه بودجــه ن
  ):141: 1386وند،  فرج
  .ها نشان دادن مفهوم مالی برنامه. فال
  .ها اجراي برنامه براي منابع مورد نیاز شناسایی. ب
، عملکـــرد دســـت آوردن معیارهـــاي ســـنجشب. پ

  .ها برنامهي ها نظارت و کنترل نتیجه
تـرین هـدف    گونه بیان کرد که مهم شاید بتوان این

کوشد  دولت می. وري است ریزي، افزایش بهره بودجه
ــه   ــوي بودج ــه الگ ــا ارائ ــارایی و    ب ــب، ک ــزي مناس ری

ن به بیـا . اثربخشی را در بدنه اجرایی خود افزایش دهد
دیگر، ابزار اصلی حفظ قـدرت در دولـت، تمرکـز در    

ــه ــزي اســت بودج ــازمان . ری ــر، س ــرف دیگ ــا و  از ط ه
، )هـا  نظیر شـهرداري (نهادهاي عمومی وابسته به دولت 

ــی ــود از     م ــاس درك خ ــه را براس ــه بودج ــند ک کوش
د در ورکـ ب. بنـدي و هزینـه کننـد    تقاضاي محلی، طبقه
در دنیـاي   اگـر بخـواهیم  «: گویـد  این رابطه چنـین مـی  

فعلی، بودجه را ابزار و وسیله کار مدیران بـدانیم، بایـد   
در نظـر  خرج را  پیامدبندي مخارج، هدف و  در تقسیم

تعیـین روابـط    از طریـق ریزي عملیاتی  بودجه .»بگیریم
حاصـل از انجـام    نتـایج «و  »ي انجام شـده ها هزینه«بین 
و کنـد   گیري کمک می به مدیران در تصمیم، »ها هزینه

ــبم ــره  وج ــزایش به ــی    اف ــع آن اثربخش ــه تب وري و ب
ریــزي عملیــاتی یــا بودجــه برحســب  بودجــه. شــود مــی

ــه  ــارت اســت از بودج ــات عب ــاس   عملی ــر اس ــه ب اي ک
هاي دولتـی   هایی که سازمان وظایف، عملیات و پروژه
در . شود عهده دارند، تنظیم می تصدي اجراي آن را به

اجراي  ارهايابزتنظیم بودجه عملیاتی به جاي توجه به 
هــا و مخــارج آن توجــه  هــا، بــه خــود فعالیــت فعالیــت

  ).382: 2001مک گیل، نقل از (شود  می
ریـزي بـر مبنـاي     بودجه(ریزي عملیاتی  نظام بودجه

ــاطی شــفاف   )عملکــرد ــراري ارتب ــال برق ــه دنب ــین، ب  ب
، و تخصـیص  )ها و پیامدها خروجی(ها و نتایج  ورودي

عـات عملکـردي بـا    اي بـر اسـاس اطال   اعتبارات بودجه
 .استها  هدف افزایش اثربخشی و کارآیی در سازمان

ایجـاد   منـابع،  تخصـیص  بـراي  صـحیح  مبنـاي  ي ارائه
 ي برنامـه، ارائـه   عملکـرد  نتـایج  و بودجـه  بین ارتباط
 منابع از استفاده در قبال گویی بیشتر براي پاسخ مبنایی

 هـاي  و چـالش  لئمسـا  تـرین  مهـم  بـر  تمرکـز  کشور،

 بـر  مـدیریت عملکـرد   بـراي یجـاد انگیـزه   ا و دستگاه

ریـزي   بودجـه هـاي   ، از جمله هدفمستمر بهبود مبناي
 عملیـاتی،  ریـزي  بودجـه  نهـایی  هدف. است عملیاتی

 در رابطـه بـا   هـاي عاقالنـه   تصـمیم  اتخـاذ  بـه  کمـک 

 پیامـدهاي  بـر اسـاس   ،تعهـد ایجـاد  و تخصیص منـابع 

  ).40: 1389آبادي و صراف،  حسن( است سنجش قابل
توان در چارچوب  هاي مورد نظر مقاله را می هدف

  :موارد زیر خالصه کرد
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ریــزي  ارزیــابی توانــایی الزم بــراي اجــراي بودجــه
منظـور ایجـاد توانـایی الزم     عملیاتی و ارائه پیشنهاد بـه 

  .ریزي عملیاتی سازي بودجه براي پیاده
ــراي اجــراي بودجــه  ــار الزم ب ــابی اختی ریــزي  ارزی

منظور ایجـاد اختیـارات الزم    د بهعملیاتی و ارائه پیشنها
  .ریزي عملیاتی سازي بودجه براي پیاده

ریــزي  ارزیـابی پــذیرش الزم بـراي اجــراي بودجـه   
منظـور ایجـاد پـذیرش الزم     عملیاتی و ارائه پیشنهاد بـه 

  .ریزي عملیاتی سازي بودجه براي پیاده
اي بـه   ریـزي برنامـه   ارزیابی اینکـه، آیـا تغییـر از بودجـه    

هاي سازمانی  تواند در پیشبرد هدف عملیاتی می ریزي بودجه
چنـین، آیـا    هم. گویی شود مؤثر باشد و منجر به بهبود پاسخ

  .تواند داراي صرفه اقتصادي مناسبی باشداین تغییر می
این  نقشها از یک سو و با توجه به الزام شهرداري

از سـوي  عملکـرد   سـازي  شـفاف  ریـزي در  نوع بودجه
ضـروري   ها شهرداريدر  ژوهشیپچنین  اجراي، دیگر
سـنجی   امکـان  موضـوع ایـن پـژوهش   رو،  از این. است
ن ي عملیـاتی در شـهرداري کـال   ریزسازي بودجه پیاده

  .است شهر شیراز
  

  مبانی نظري پژوهش
ــق     ــراي موف ــر اج ــذار ب ــل تأثیرگ ــه، عوام ــدل ش م

این مـدل بـر سـه    . کند ریزي عملیاتی را ارائه می بودجه
ریزي  و پذیرش در اجراي بودجه عامل توانایی، اختیار

ــد مـــی ــدروز، (کنـــد عملیـــاتی تأکیـ ). 334: 2004انـ
دهد که تعامل این سه عامـل فضـاي   مطالعات نشان می

وجـود   ریزي عملیاتی بـه اصالحات را در اجراي بودجه
  ).183: 1387اسعدي و همکاران، (آورد  می

ریزي عملیـاتی   تبیین عوامل مؤثر براجراي موفق بودجه
  تفاده از مدل شهبا اس

ــال ــراي      در س ــه اج ــده ب ــه فزاین ــر، توج ــاي اخی ه
هـاي   ریـزي عملیـاتی، منجـر بـه انجـام پـژوهش       بودجه
اي درخصـوص عوامـل تأثیرگـذار بـر اجـراي       گسترده

هـاي مختلفـی   ریزي، و ارائه مدلموفق این نظام بودجه
به عنوان نمونه، مدل شه، بـر  . در این عرصه، شده است

ــار: ســه عامــل اثرگــذار ــایی، اختی ــذیرش، در  توان و پ
مطالعــات . ریــزي عملیــاتی تأکیــد دارداجــراي بودجــه

کننـده   دهد که تعامـل ایـن سـه عامـل، تعیـین     نشان می
ریـزي عملیـاتی اسـت    منافع حاصـل از اجـراي بودجـه   

ــدروز، ( ــل   ). 336: 2004ان ــریح عوام ــه تش ــه ب در ادام
  .شود مذکور در مدل شه پرداخته می

  
  ریزي عملیاتیبو دجه توانایی در اجراي

نیــروي (ظرفیــت پــایین یــا نبــود توانــایی کارکنــان 
عنـوان یکـی از دالیـل شکسـت     تـوان بـه  را می) انسانی

هـا و   بررسـی . ریزي عملیاتی مطرح کـرد  اجراي بودجه
ریزي عملیـاتی نشـان   ها در مورد اجراي بودجه گزارش

دهد، که سه بعد از توانایی سازمانی، شامل توانـایی   می
، زیابی عملکرد، توانایی نیروي انسانی و توانایی فنـی ار

ریزي عملیاتی اساسی هسـتند  براي اجراي موفق بودجه
  ).6: 1999فولتین، ( 

توانایی سنجش عملکـرد بـر همـه مراحـل اجـراي      
: 2001هـریس،  (گـذارد  ریزي عملیاتی تأثیر می بودجه

اي  ها توانایی سنجش عملکرد به شـیوه اگر دولت). 10
ریزي عملیاتی شکست د را نداشته باشند، بودجههدفمن

هـــا و  از طرفـــی ســـنجش خروجـــی. خواهـــد خـــورد
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در . گیـر اسـت  پیامدهاي حاصل، مشکل و بسیار وقـت 
برخی مـوارد ایـن احتمـال وجـود دارد کـه مشـکالت       
موجود در ارزیابی عملکرد، اجراي بودجه عملیـاتی را  

ی امــا بــا توجــه بــه توســعه دانــش ارزیــاب . منتفــی کنــد
هـا،   هاي الزم در دولـت گیري تواناییعملکرد و شکل

تـر   رنـگ رود آثار ناشی از این مشکالت کمانتظار می
ــاتی، بــراي اجــراي مناســب بودجــه . شــود ریــزي عملی

اطالعات حاصل از ارزیابی عملکرد بایـد در مـدیریت   
چنین، در تخصیص منـابع   ها، و همگیريامور و تصمیم
. ، مورد اسـتفاده قـرار گیـرد   هاي تشویقیو ایجاد طرح

نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه، اطالعــات حاصــل از 
صـحیح و قابـل اطمینـان باشـد     ارزیابی عملکـرد، بایـد   

  ). 35: 1999فولتین، (
ــات انجــام شــده   ــولتین، (مطالع ــدروز،  1999ف و ان

هــاي  بــر اهمیــت اطمینــان از وجــود توانمنــدي ) 2004
. ، تأکیـد دارد ریزي عملیاتیانسانی براي اجراي بودجه

هاي مورد نیاز، متفاوت هستند و به تمام مراحل  توانایی
نیـروي  . شـود ریزي عملیاتی مربـوط مـی  اجراي بودجه

هـاي خـاص در   انسانی مـورد نیـاز بایـد داراي مهـارت    
سنجش و ارزیـابی عملکـرد و نیـز، حفـظ و مـدیریت      

ــک ــد   بان ــاتی باش ــاي اطالع ــازمان. ه ــد  در س ــا، بای ه
هـاي عملکـردي و    ه تـدوین هـدف  کارشناسانی وظیفـ 

ــین اســتفاده  کننــدگان از اطالعــات  برقــراري ارتبــاط ب
هـا در راسـتاي   سـازمان . عملکردي را برعهـده بگیرنـد  

هـایی   اجراي بودجه عملیاتی، نیازمند توسعه توانمنـدي 
در رابطه با شناسایی و سـنجش عملکـرد و اسـتفاده از    
ــتند      ــازنده هس ــیر س ــک مس ــرد در ی ــات عملک اطالع

  ).7: 1999ولتین، ف(
ــم ــت   ه ــه دول ــین، تجرب ــاده چن ــا در پی ــازي  ه س
هـاي  ریزي عملیاتی، حاکی از اهمیت توانایی بودجه

الزامــات فنــی خاصــی بایــد در راســتاي . فنــی اســت
هـاي   آوري اطالعـات عملکـرد و ایجـاد بانـک     جمع

اطالعاتی در نظر گرفته شود تا بتـوان بالفاصـله، بـه    
و متنوعی از کاربران نیازهاي اطالعاتی طیف وسیع 

هــاي اطالعــاتی بایــد بــا طیــف بانــک. پاســخ گفــت
هاي سازمانی هماهنـگ باشـند،   وسیعی از سایر نظام
کننده مبنـایی بـراي حسـابداري،    به نحوي که تأمین
ملکـرز و  (دهـی در دولـت باشـند     نظارت و گزارش

  ).66: 1998ویلوباي، 
اگر اطالعات عملکـرد، بـه لحـاظ فنـی از سـایر      

ریـزي جـدا باشـند، بـه     ت حسابداري و بودجـه عملیا
ریــزي عملیــاتی، فرآینــدهاي  احتمــال زیــاد، بودجــه

گیــري مــرتبط بــا ســایر عملیــات ســازمان را  تصــمیم
چنین، اگر نظـام حسـابداري    هم. درك نخواهد کرد

هاي ورودي باشد، اصالحات مبتنی بر مبتنی بر داده
ها   بسیاري از دولت. عملکرد را تسهیل نخواهد کرد
هــاي مــورد نیــاز بــراي در مرحلــه ارزیــابی فنــاوري

هـا در   اجراي بودجه عملیاتی هستند و بسیاري از آن
نظام مـدیریت مـالی خـود دچـار مشـکل و اخـتالل       

هـا معتقدنـد کـه     چنـین، برخـی از دولـت    هم. هستند
کمبود منابع مالی مورد نیاز براي توسعه نظام جدید 

ن مشـکالت در  تـری  مالی و اطالعاتی، یکـی از مهـم  
اســعدي و (راســتاي اجــراي بودجــه عملیــاتی اســت 

  .)195: 1387همکاران، 
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  ریزي عملیاتیاختیار در اجراي بو دجه
بر اساس مدل شه، ساز و کارهـاي تفـویض اختیـار    

ریـزي   ها، دومین عامل مؤثر بر اجراي بودجـه  در دولت
ــت  ــاتی اسـ ــه . عملیـ ــر بودجـ ــراي  اگـ ــزان در اجـ   ریـ

تی و یا طی مراحل آن، اختیـار الزم  ریزي عملیا بودجه
. رو خواهـد شـد   را نداشته باشند، اجرا بـا مشـکل روبـه   

ابعاد اختیار شامل، اختیـار قـانونی، اختیـار فرآینـدي و     
  .اختیار سازمانی، است

میــزان  بــهریــزي اغلــب فرآینــدهاي رســمی بودجــه
شود و هر گونه اصـالحات جدیـد،   قانونمند می زیادي

. تواند اجرا شـود این قوانین، نمیدر صورت تعارض با 
ها، استفاده بالقوه از ارزیـابی عملکـرد   در برخی دولت
وسیله قوانین و مقـررات مربـوط بـه منـابع      در بودجه، به

چنین، در برخی کشـورها،   هم. شودانسانی، محدود می
ــالی    ــه م ــا تشــویق و تنبی ــوانینی را در رابطــه ب دولــت ق

ن کرده، که اغلـب  ها، واحدها و اشخاص تدوی سازمان
هـاي تشـویقی    این قـوانین بـا تسـهیم سـود و پرداخـت     

هـا   برخـی دولـت  . وابسته به عملکرد، در تعارض اسـت 
هـا تنظـیم و   که بودجه را بـر مبنـاي ورودي   به دلیل این

ــی  ــاماندهی م ــتفاده از    س ــوانین اس ــورد ق کننــد، در م
ــه     ــکل مواج ــا مش ــه، ب ــردي در بودج ــات عملک اطالع

حــداقل اســتفاده از اطالعــات  هســتند، بــه نحــوي کــه
ــه    ــن واقعیــت توجی ــاي ای ــر مبن عملکــرد در بودجــه، ب

شود که بودجه بـدون اطالعـات عملکـرد تصـویب      می
  ).336: 2004اندروز، (شود  می

ــات    ــالقوه از اطالع ــتفاده ب ــنجش عملکــرد و اس س
ریـزي،   هـاي فعلـی بودجـه   عملکردي، اغلـب در رویـه  

ــی  ــه مـ ــده گرفتـ ــود نادیـ ــده . شـ ــه فرآینـ اي مشخصـ

هاي مشخص و رسمی است ریزي موجود، رویه بودجه
. کنـد  ریزي را الزام مـی  که به عنوان یک قانون، بودجه

ریـزي   بودجـه  از طریـق آمیز اصالحات اجراي موفقیت
عملیـاتی، نیازمنــد سـازگاري مــدل اصـالحات بــا ایــن    

  .ها استقوانین و رویه
هـاي بودجـه بـر    ها، قوانین و رویـه در برخی دولت

ها و مـواد هزینـه تأکیـد     ها و تشریح دقیق فصل ورودي
کنند که این موضوع به طور بالقوه، نقش اطالعات  می

ریـزي   حاصل از ارزیابی عملکـرد را در فراینـد بودجـه   
گذاران ملزم هستند بر مدیران و قانون. کندتضعیف می

ها تأکیـد کننـد و اختیـار فرآینـدي الزم بـراي       ورودي
عنـوان نمونـه، در    بـه . ندارنـد  صـورت دیگـر را   اقدام به

وسـیله   کالیفرنیا استفاده محدود از اطالعات عملکرد به
ــانون هــاي موجــود در نظــام گــذاران، ناشــی از رویــه ق
  ).99: 1998زوایر، (ریزي سابق است  بودجه

ها و فرآیندهاي بودجـه، نقـش   که رویه در شرایطی
اطالعــــات حاصــــل از ارزیــــابی عملکــــرد را در    

کنـد، ایجـاد یـک    ضعیف و محدود میگیري ت تصمیم
ریزي عملیـاتی بسـیار مشـکل خواهـد بـود       نظام بودجه

  .)198: 1387اسعدي و همکاران، (
کـه قصــد   ویـژه زمـانی  حـدود اختیـار سـازمانی، بـه    

استفاده از اطالعات عملکـرد وجـود دارد، بـر اجـراي     
اگـر تفـویض اختیـار    . ریزي عملیاتی مؤثر است بودجه

م شود و مـدیران اختیـار الزم در   صورت صحیح انجا به
دهی  ریزي، گزارشکارگیري کارکنان، بودجه نحوه به

ریزي عملیاتی به صورت و غیره را داشته باشند، بودجه
مشی تفویض اختیـار،   خط. تر اجرا خواهد شد اثربخش

  .)1992کتل، (باید چنین بستري را فراهم کند 
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عـات  اختیار سازمانی در رابطه با استفاده از اطال
ــام   ــأثر از مق ــردي، مت ــی  عملک ــاي سیاس ــته و  اس

هــاي مــرتبط بــا تخصــیص منــابع، اغلــب در  تصــمیم
شود کـه عالقـه   چارچوب اختیارات سیاسی اخذ می

چندانی به اسـتفاده از اطالعـات حاصـل از ارزیـابی     
عملکــرد ندارنــد و ایــن امــر منجــر بــه شکســت       

در ایـاالت متحـده آمریکـا    . اصالحات خواهـد شـد  
کننـد کـه   از مقامات دولتی به این فکـر مـی  بسیاري 

ــی  ــه م ــدیران    چگون ــه م ــارات الزم را ب ــد اختی توانن
واگــذار کننــد تــا بتواننــد از اطالعــات عملکــرد در  

هاي خود به نحو مـؤثر اسـتفاده کننـد،     گیري تصمیم
هاي سیاسـی همچنـان بـاقی     در حالی که محدودیت

واقعیـت  . شوداست و گاهی اوقات به آن توجه نمی
ن است که مقامات سیاسی و مـدیران در رابطـه بـا    آ

استفاده از اطالعات مبتنی بر نتایج آزاد نیستند و این 
سـازد   مهم، استفاده از این اطالعات را محـدود مـی  

  ).1992کتل، (
  

  ریزي عملیاتیپذیرش در اجراي بو دجه
ــی     ــب برخ ــالحات، از جان ــر اص ــت در براب مقاوم

نظـام  سازي  مانع پیادهترین  مسئولین و کارکنان، بزرگ
: 2005رابینسـون و همکـاران،   (سنجش عملکرد اسـت  

هـا   وسـیله ایـن گـروه    ریزي عملیـاتی بـه  اگر بودجه). 3
لـذا،  . پذیرفته شود، به احتمال زیـاد اجـرا خواهـد شـد    

ریـزي عملیـاتی، مسـئولین،    براي اجراي موفـق بودجـه  
ریـزي عملیـاتی    مدیران و کارکنان باید اهمیت بودجـه 

ــاه اهش هزینــهدر کــ ــه منــافع کوت مــدت و  هــا و نیــل ب
سه جنبه از . درازمدت دولت و اجتماع، را درك کنند

پــذیرش سیاســی، پــذیرش : پــذیرش مــورد نیــاز اســت
  ).336: 2004اندروز، (و پذیرش انگیزشی  مدیریتی

پذیرش مقامات سیاسی در راسـتاي حمایـت و تـأمین    
. حیاتی است منابع مالی براي اجراي بودجه عملیاتی بسیار

است که سنجش و استفاده از اطالعـات    این امر در حالی
. عملکرد پیامدهایی براي مقامات انتخـابی و انتسـابی دارد  

کننـد کـه سیاسـتمداران    نظران تأکید می برخی از صاحب
ــرد در     ــات عملکـ ــتفاده از اطالعـ ــر اسـ ــب در برابـ اغلـ

چراکه این نـوع  . کنندهاي تخصیصی مقاومت می تصمیم
هـا در برابـر مـردم را افـزایش      پذیري آنعات، آسیباطال
هاي درازمـدتی   ویژه در رابطه با برنامهدهد و این امر به می

مـدت پیامـدهاي   مشهود است که ممکن اسـت در کوتـاه  
اطالعات عملکرد براي مقامـات  . خوبی در بر نداشته باشد

اي بـه عنـوان یـک    هـاي بودجـه   گیـري  سیاسی در تصمیم
شود، زیرا این سؤال مطرح اسـت کـه   میتهدید محسوب 

مقامات سیاسی در استفاده از اطالعات حاصل از ارزیـابی  
عملکـــــرد چـــــه اختیـــــاري دارنـــــد؟ از طرفـــــی در 

مـدت   هـاي کوتـاه   هاي سیاسی، اغلب هدف گیري تصمیم
گیـرد   هاي درازمدت مورد توجـه قـرار مـی    به جاي هدف

  ).336: 2004اندروز، (
ریـزي   پـذیرش بودجـه   دهد کهها نشان میبررسی

خصـوص در ارتبـاط بـا     عملیاتی از جانب مدیران، بـه 
هـاي   گیـري  استفاده از اطالعات عملکـرد در تصـمیم  

. هاي انگیزشی، ضروري اسـت مدیریتی و ایجاد طرح
ــه    ــک چــالش اساســی در بودج ریــزي عملیــاتی،  ی

هـاي   متقاعدکردن مدیران برنامه در مورد ارزش طرح
اســـعدي و (اســـت راهبـــردي و ســـنجش عملکـــرد 

  ).201: 1387همکاران، 
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  صرفه اقتصادي
ســازي   عامــل دیگــري کــه در رابطــه بــا پیــاده      

گذاران،  ریزي عملیاتی مطرح است، تفکر قانون بودجه
مقامات سیاسی و مدیران و تمـامی کارکنـان سـازمان از    

مدیریت مناسب منـابع  . ریزي عملیاتی استمنافع بودجه
ــه    ــاهش هزین ــازمان، ک ــه س ــات  و هزین ــردازش اطالع پ

منظور استفاده مدیران، تسهیل ارتباط کاربران نظـام بـا    به
نرم افزارهاي مربوط و بهبود منابع انسانی، از جمله منـافع  

ریـزي عملیـاتی محسـوب     سـازي بودجـه   اقتصادي پیـاده 
انـدرکاران   کـه دسـت  به طور کلی، در صورتی. شود می

ــه ــی از    بودجـ ــادي ناشـ ــافع اقتصـ ــاتی منـ ــزي عملیـ ریـ
ریـزي عملیـاتی را مـورد توجـه قـرار      کارگیري بودجه هب

ریــزي عملیــاتی را غیرضــروري  ندهنــد، اجــراي بودجــه
تلقی خواهند کـرد و ایـن تفکـر باعـث ایجـاد خلـل در       

  .ریزي خواهد شد اجراي موفق این نظام بودجه
  

  پیشینه پژوهش
ــژوهش   ــورها پ ــایر کش ــران و در س ــایی در  در ای ه

اتی انجام شده است کـه در  ریزي عملیارتباط با بودجه
  .شودها اشاره میادامه به برخی از آن

ــم   ــولیان و ابریش ــوان  )1386(رس ــا عن ــی ب ، پژوهش
ــه ــام     بودج ــاء نظ ــراي ارتق ــویی ب ــاتی الگ ــزي عملی ری

هــا، از طریــق مطالعــه میــدانی     مــدیریتی شــهرداري  
هاي  یافته. انجام دادند 1385در سال  شهرداري کاشان، 

ریـزي عملیـاتی    دهد که بودجـه یها نشان م پژوهش آن
بهاي تمام شده خـدمات را بـه سـاختار     قابلیت محاسبه

افزایــد و کــارایی نظــام هــا مــیحســابداري شــهرداري

 گیـري  چشـم  نحـو  بـه  هـا شـهرداري  در را ریزي بودجه
  .بخشد می ارتقا

، در پژوهشــی بــه بررســی فرآینــد  )1387(ابریشــم 
ي تعهـدي در  ریزي عملیاتی و حسـابدار استقرار بودجه

وي در پــژوهش خــود عنــوان . هــا پرداخــت شـهرداري 
هـاي   آمدها و هزینـه کند که ارائه اطالعات دقیق در می

هــاي مــالی و مقایســه ارقــام  هــا در گــزارش شــهرداري
بینـی شـده در   ها با ارقـام پـیش  واقعی درآمدها و هزینه

هـا،   تصویر شفافی از عملکرد شهرداري  بودجه ساالنه،
طـرف و   آگاهانه واحـدهاي نظـارتی بـی   براي قضاوت 

مســتقل، نماینــدگان قــانونی شــهروندان در شــوراي     
کنندگان اطالعـات مـالی،   اسالمی شهر و سایر استفاده

  . کندتر میارائه کرده و ارزیابی ایشان را دقیق
به بررسـی و تحلیـل    ، )1388(ابراهیمی و همکاران 

در ریــزي عملیــاتی اســتراتژیک اســتقرار نظــام بودجــه
ــا اســتفاده از مــاتریس    SWOTشــهرداري اصــفهان، ب

ــد ــاس   . پرداختن ــدل الم ــر اســاس م ــژوهش ب ــل پ تحلی
شامل، نظام آمار و اطالعات، (و از شش منظر ) 1386(

ــه ــه  برنام ــل هزین ــزي، تحلی ــدیریت عملکــرد،  ری ــا، م ه
انجام و در ) گوییمدیریت تغییر و نظام پاداش و پاسخ

نتـایج  . اخته شده اسـت نهایت به استخراج راهبردها پرد
هـاي   دهـد کـه تـدوین هـدف    ها نشـان مـی   پژوهش آن

ی واقع بینانه در الیه میانی به عنوان حلقـه ارتبـاطی    کم
سـازي   برنامه راهبردي سازمان با برنامه علمیاتی، فـراهم 

، اسـتقرار نظـام حسـابداري    پارچـه اطالعـاتی  نظام یک
هـاي   تعهدي و تبیین و اصـالح جایگـاه تمـامی بخـش    

ریـزي، ضـمن   سازمان به عنوان صاحبان فرآیند بودجـه 



                                                                 مطالعه موردي شهرداري شیراز: ریزي عملیاتی سنجی اجراي بودجه امکان

92 1391 پاییز و زمستان ،)2(پیاپی   شماره، دوم و سومهاي  شمارهاول، سال فصلنامه حسابداري سالمت، 

 راهبردهـا تـرین   هاي الزم، از جمله مهـم سازيفرهنگ
  .در این حیطه است

ــادري   ــانی و ن ، بــه بررســی موانــع   )1391(پورزم
هـاي منـاطق آزاد   استقرار بودجـه عملیـاتی در سـازمان   

هـا   نتـایج پـژوهش آن  . صنعتی ایران پرداختند-تجاري
ت که بر اسـاس مـدل شـه، نـاتوانی در     حاکی از آن اس

ارزیابی عملکرد، ناتوانی نیروي انسانی، نداشتن اختیـار  
هـاي پـذیرش، از   اي، و نداشـتن انگیـزه  قانونی و رویـه 

بــا ایــن . جملــه موانــع اســتقرار بودجــه عملیــاتی اســت
وجود، عـواملی ماننـد توانـایی فنـی، اختیـار سـازمانی،       

عنــوان مــانع پــذیرش سیاســی و پــذیرش مــدیریتی بــه 
  .تشخیص داده نشدند
 50، در )1391(فروغـی و همکـاران     نتایج پژوهش

دستگاه دولتی استان اصفهان بیانگر آن است که به غیر 
از توانمندي در ارزیـابی عملکـرد، سـایر شـرایط الزم     

یــابی بــر مبنــاي فعالیــت در بــراي اجــراي روش هزینــه
ــان،  بودجــه ــدي کارکن ــاتی، شــامل توانمن ــزي عملی  ری

اي  مشروعیت قانونی، رویـه (توانمندي فنی، مشروعیت 
مقبولیت سیاسـی، مـدیریتی و   (و مقبولیت ) و سازمانی

  .، مهیا نیست)هاهمخوانی مشوق
ــا ــه بررســی)2008(و همکــاران  یاهی مشــارکت  ، ب
در وزارت دفـــاع مـــالزي   يو عملکـــرد اي بودجـــه
نتـایج دو پـژوهش زیـر را در وزارت     هـا  آن. پرداختند

  :ندسنجید الزيم دفاع
ــارکر  .1 ــوري و پ ــژوهش ن ، کــه مطالعــه )1998(پ

مـدیر و سرپرسـت در یـک سـازمان      135خود را بـین  
آمریکا انجام دادند و استدالل کردند که مـدیرانی کـه   

تعهـد   را دارنـد، اي در فرآینـد بودجـه  مشارکت اجازه 

نتیجـه عملکـرد    در و سازمانی بیشتري خواهنـد داشـت  
 .یابدبهبود می هاآن شغلی

اي  مطالعـه ) 2001( و آشکاناسـی  امینیـام  بهسا. 2
انجــام کارخانــه در اســترالیا  37مــدیر در  114روي 
ها بیانگر آن بـود   نتایج حاصل از پژوهش آن. دادند

مدیرانی که درك باالیی از نوآوري دارند و در که 
بـه بهبـود عملکـرد     ،کنندتنظیم بودجه مشارکت می

  .کنند کمک می
نشان داد  )1391(ش فروغی و همکاران نتایج پژوه

ریزي، اثري مثبت بـر عملکـرد   که مشارکت در بودجه
 دنبـال دریافـت   بهمدیریت دارد و مدیریت سازمان باید 

. باشـــدبـــازخورد از زیردســـتان در ســـطوح مختلـــف 
داده بــه ورود کــه مــدیران اجــازه  هنگــامیچنــین،  هــم

مان بیشـتر بـه سـاز    داشـته باشـند،  ریـزي  فرآیند بودجـه 
 . شوند متعهد می

ــوان پژوهشــــی  ، در)2006(بلومنتریتــــدر  ــا عنــ بــ
نشـان   ریـزي  سازي مدیریت راهبردي و بودجـه  یکپارچه
ریــزي  ریــزي و برنامــهمــدیران در انجــام بودجــه داد کــه

ــالش  ــا چ ــردي ب ــ راهب ــی روب ــاي فراوان ــتند و هه رو هس
تجــاري و عملیــاتی راهبردهــاي هــا ارتبــاطی بــا  بودجــه

در  راهبـردي  هاي تصمیمدر صورت اتخاذ  تنهاندارد، و 
مـدیریت راهبـردي و    .اسـت یک بودجـه کـارا   سازمان 
 اي وابسـته  یهـای ریزي مجزا هستند، ولـی فعالیـت   بودجه
کـار گرفتـه شـود،     هاگر هر دو به شکل مناسبی ب و دارند

  .شود موجب بهبود عملکرد می
بــا در پژوهشــی  ،)2005( جــوردن و هارکبــارت 

ریـزي   سـازي بودجـه  موفقیـت پیـاده   هـا و  عنوان هدف
ــاتی ــان ، عملی ــنش ــخ دادن ــئولیت پاس ــه مس ــویی  د ک گ
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بیشـتر در   ،به جاي هـدف تخصـیص بودجـه    ،اي برنامه
ریـزي بـر مبنـاي عملکـرد     موفقیت استقرار نظام بودجه

ریـزي بـر    هـاي بودجـه  به بررسی مدل ها آن. مؤثر است
مبناي عملکرد اجرا شده به سفارش دستگاه اجرایـی و  

پـژوهش  نتـایج   .نـد پرداخت هـاي آمریکـا   شوراي ایالت
کـه   ، حاکی از آن اسـت )2005(جوردن و هارکبارت 

مـدل منفـی    ضرایب متغیرهاي برآورد شـده در هـر دو  
باعـث   عملیـاتی ریـزي  به عبارت دیگـر، بودجـه   .است

  .شودکاهش مخارج می
  

  روش پژوهش
  
  هاي پژوهشفرضیه

ــیه اصــلی  انــایی در شــهرداري شــیراز، تو : 1فرض
  .ریزي عملیاتی وجود داردسازي بودجه پیاده

ــی اول  ــیه فرع ــوان   . فرض ــیراز، ت ــهرداري ش در ش
ریـزي   هـاي بودجـه   ارزیابی عملکرد در راستاي هـدف 

 .عملیاتی وجود دارد

در شهرداري شـیراز، نیـروي انسـانی    . فرضیه فرعی دوم
 .ریزي عملیاتی وجود داردسازي بودجهتوانمند، براي پیاده

در شـهرداري شـیراز، تـوان فنـی     . فرعـی سـوم   فرضیه
  .ریزي عملیاتی وجود داردسازي بودجهالزم، براي پیاده

در شهرداري شیراز، اختیار مناسب : 2فرضیه اصلی 
  .ریزي عملیاتی وجود داردسازي بودجه براي پیاده

در شـهرداري شـیراز، اختیـار    . فرضیه فرعی چهارم
ریـزي عملیـاتی   دجهسازي بوقانونی مناسب، براي پیاده

 .وجود دارد

در شـهرداري شـیراز، اختیـار    . فرضیه فرعـی پـنجم  

ریزي عملیاتی سازي بودجهاي مناسب، براي پیاده رویه
 .وجود دارد

در شـهرداري شـیراز، اختیـار    . فرضیه فرعـی ششـم  
ــاده   ــراي پی ــب، ب ــازمانی مناس ــه س ــازي بودج ــزي  س ری

  .عملیاتی وجود دارد
ري شیراز، پذیرش مناسـب  در شهردا: 3فرضیه اصلی 

  .ریزي عملیاتی وجود داردسازي بودجهبراي پیاده
در شهرداري شـیراز، پـذیرش   . فرضیه فرعی هفتم

ــاده   ــراي پی ــب، ب ــی مناس ــه سیاس ــازي بودج ــزي  س ری
 .عملیاتی وجود دارد

در شــهرداري شــیراز، پــذیرش . فرضــیه فرعــی هشــتم
تی ریـزي عملیـا  سازي بودجـه مدیریتی مناسب، براي پیاده

 .وجود دارد

ــم  ــذیرش  . فرضــیه فرعــی نه ــیراز، پ ــهرداري ش در ش
ریـزي عملیـاتی   سازي بودجهانگیزشی مناسب، براي پیاده

 .وجود دارد

سازي  در شهرداري شیراز، پیاده: 4فرضیه اصلی 
ریزي عملیاتی موجب ایجاد صـرفه اقتصـادي    بودجه
  .شود می

  
  هاي آماري مورد استفاده طرح پژوهش و روش

به این کـه هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر،       با توجه
ــه    ــتقرار بودج ــان اس ــی امک ــاتی در  بررس ــزي عملی ری

ــوع     ــژوهش از نـ ــن پـ ــت، ایـ ــیراز اسـ ــهرداري شـ شـ
در ایــن . شــودهــاي کــاربردي محســوب مــی پــژوهش

هـاي مـورد نیـاز بـراي     آوري دادهپژوهش بـراي جمـع  
 گـر  پژوهش نامه هاي پژوهش، از پرسشآزمون فرضیه

آوري  هاي جمـع  سپس، داده. است استفاده شدهساخته 
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و 17نسـخه   SPSSافزارهـاي  شده، با اسـتفاده از نـرم  
EXCEL  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  2007نســخه
گروه  3جامعه آماري این پژوهش شامل . گرفته است

اقتصادي، عملیاتی و فنی در قالب چهار دسته از افراد 
 تهیه و تنظیم، تصویب، اجـرا (مطلع از مراحل بودجه 

ــیراز، اســت ) و نظــارت ــهرداري ش ــر اســاس . در ش ب
بررسی به عمل آمده از احکام کـارگزینی کارکنـان،   

نفـر بـه تفکیـک     524جامعه آمـاري پـژوهش شـامل    
   :استچهار گروه زیر 

 .نفر 78 مدیران ارشد و معاونین اداري و مالی. 1

مــدیریت مــالی، ریــیس حســابداري و مســئولین . 2
 . نفر 112بودجه 

تنظیم اسناد، حقـوق و دسـتمزد و   (اس مالی کارشن. 3
 .نفر 201، به تعداد ...)ممیزي و قراردادها و کارپردازي و 

ــاوري کارشناســان برنامــه 4 ریــزي و آمــوزش و فن
 .نفر 133اطالعات به تعداد 

براي انتخاب نمونه در این پژوهش از روش تصـادفی  
بـر اسـاس حکـم کـارگزینی     . اسـت  شدهاي استفاده  طبقه
حجـم  سـپس،   .اسـت نفـر   524به تعـداد  جامعه  ،نانکارک

  :شدمحاسبه  زیرنمونه را با استفاده از فرمول 
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N :اندازه جامعه آماري  
n :اندازه حجم نمونه  
P :نسبت موفقیت  

q :نسبت عدم موفقیت  
z :متغیر استاندارد توزیع نرمال  

  آوردخطاي بر: ∋
در این پژوهش، خطاي برآورد که پس از آزمـون  

نامه به همراه تعیین ضریب آلفاي کرونباخ  اولیه پرسش
چنین، فاصـله اطمینـان    بدست آمده و هم 075/0معادل 

در نظر گرفته، و از طرفی برآوردهاي اولیـه در  % 95را 
در 5/0وسیله مشـاهدات، معـادل    ها به مورد تأیید فرضیه
چنـین، انـدازه جامعـه آمـاري      هـم . شـود نظر گرفته می

)N( لذا، حجم نمونه مورد بررسـی  . است 524، برابر با
  :به صورت زیر قابل محاسبه است

  

[ ] 1305/05/0)96/1()075/0(523
5245/05/0)96/1(

n 22

2
=

××+×
×××

=

  
گیري به شرح زیـر حجـم   با استفاده از روش نمونه

  :هاي مختلف محاسبه شده استنمونه گروه
  

 N=524  اندازه کل جامعه
 n=130  هاندازه کل نمون

ــدازه جامعــه مــدیران ارشــد و   ان
  معاونین اداري و مالی

N1=78 

ــالی،   ــدیریت م ــه م ــدازه جامع ان
ــئولین   ــابداري و مس ــیس حس ری

  بودجه
N2=112 

 N3=201  اندازه جامعه کارشناسان مالی
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 ریزي اندازه جامعه کارشناسان برنامه
  و آموزش و فناوري اطالعات

N4=133 

  :در نتیجه
ــه   ــدازه نمونـــ انـــ

دیران ارشــــــد و مــــــ
  معاونین اداري و مالی

19524
78130

n1 ≈
×

=  

ــدیران   ــدازه مــ انــ
ــیس   ــالی، ریـــــ مـــــ
حسابداري و مسـئولین  

  بودجه

28524
112130

2 ≈
×

=n  

ــدازه ــه انـــ  نمونـــ
50524  مالی کارشناسان

201130
n3 ≈

×
=  

ــه   ــدازه نمونـــ انـــ
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33524

133130
n4 ≈

×
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 95شـود در سـطح اطمینـان    بنابراین، مشاهده می

 19درصــد، بــراي جامعــه مــدیران ارشــد و معــاونین 
نمونه، براي جامعه مدیران مالی، ریـیس حسـابداري   

نمونه، براي جامعه کارشناسان  28و مسئولین بودجه 
ریزي  نمونه و براي جامعه کارشناسان برنامه 50مالی 

ونــه مــورد بررســی قــرار نم 33و فنــاوري اطالعــات 
  .گرفته است

هـاي ارسـالی و دریـافتی    نامه آمار مربوط به پرسش
  :شودمشاهده می 1 جدولدر 

هـاي خـود را   ها باید پاسخنامه دهندگان به پرسش پاسخ
عمومی و اختصاصی، بر اساس طیف لیکـرت   گروه دودر 

زیـاد،   - 4متوسـط،   - 3کـم،   - 2کـم،   کامالً - 1(ارائه کنند 

قسمت مجزا تشـکیل شـده    3نامه به  پرسش). زیاد کامالً - 5
شـامل سـازمان یـا     شخصیتیقسمت اول به اطالعات : است

منطقه محل خدمت، پست سازمانی، جنسـیت، سـن، سـابقه    
هـاي   خدمت مـالی، میـزان تحصـیالت و شـرکت در دوره    

. اختصــاص داردریــزي عملیــاتی خــاص مــرتبط بــا بودجــه
میـزان موافقـت پاسـخ    هـاي دوم و سـوم،    چنین، قسمت هم

دهندگان در دو قالب، اطالعات عمومی و اختصاصـی هـر   
  .شودطبقه از نمونه را شامل می

هاي مربوط بـه هـر    شماره سؤال 2شماره  جدولدر 
  :متغیر و فرضیه مربوطه مشخص شده است

از آزمـون آلفـاي   نامـه،   براي تأیید اعتبار پرسش
معیـار   هاي داراي انحـراف  و سؤالکرونباخ استفاده 

از آزمون ناپارامتري  سپس،. حذف شد %5باالتر از 
هاي اصـلی  یهاي براي تأیید یا رد فرض تی یک نمونه

  .، استفاده شد4الی  1
و انحـــراف   T-Testاصـــول کلـــی آزمـــون  -

  :استاندارد
 - 1(اساس این آزمون مبتنی بـر مـدل لیکـرت اسـت      - 

 ،)یادکامال ز - 5زیاد،  - 4متوسط،  - 3کم،  - 2کامال کم، 

توانــد بــراي مقایســه   انحــراف اســتاندارد مــی   -
تغییرپذیري چنـدین متغیـر و نیـز صـورت و شـکلی از      

 .یک توزیع را ارائه دهد

ــه  T-Testآزمـــون -  ــک نمونـ ــین یـ اي بـــراي تعیـ
داري تفاوت میانگین بدست آمده از هر سـؤال انجـام    معنی
ــی ــود م ــه. ش ــوان  ب ــهعن ــتر از  نمون ــاري بیش ــانگین آم  3، می
در  3یرنده عالمـت موافـق، و میانـه آمـاري کمتـر از      دربرگ

ایــن پــژوهش چــولگی . برگیرنــده عالمــت مخــالف اســت
  .گیرد نرمال را براي نرمال بودن اطالعات نمونه در نظر می



                                                                 مطالعه موردي شهرداري شیراز: ریزي عملیاتی سنجی اجراي بودجه امکان

96 1391 پاییز و زمستان ،)2(پیاپی   شماره، دوم و سومهاي  شمارهاول، سال فصلنامه حسابداري سالمت، 

  آوري شدهنامه توزیع شده و جمع تعداد پرسش: 1جدول 
  هاي نامه پرسش                                             

آوري جمع  توزیع شده  وان گروه پژوهشعن
  شده

دریافت نکردن 
  پاسخ

  11  19  40 مدیران ارشد و معاونین اداري و مالی
  12  28  40  مدیران مالی، رییس حسابداري و مسئولین بودجه

  25  50  75 کارشناسان مالی
  12  33  45  فناوري اطالعات ریزي وکارشناسان برنامه

  
  

هاي مربوط به آنسؤالها و شماره فرضیه: 2جدول   

 متغیر مورد بررسی شماره فرضیه فرضیه  گروه سئوال
هاي  شماره سؤال
 نامه در پرسش

 مجموع

هاي  سئوال
  عمومی

  1اصلی 
 5 24و13و9و8و5 توانایی ارزیابی عملکرد  1فرعی 

  5  26و6و3و2و1  توانایی انسانی  2فرعی 
  3  25و7و4  توانایی فنی  3فرعی 

  2اصلی 
  1  20  ختیار قانونیا  4فرعی 
 1  27  اختیار رویه اي  5فرعی 

 1 28 اختیار سازمانی  6فرعی 

  3اصلی 
 3 19و18و10 پذیرش سیاسی  7فرعی 

 4 17و16و12و11 پذیرش مدیریتی  8فرعی 

 4 29و21و15و14 پذیرش انگیزشی  9فرعی 

  3  30و23و22  صرفه اقتصادي  4اصلی   4اصلی 

هاي  سؤال
اختصاصی 

ن ارشد و مدیرا
  معاونین

  

  1اصلی 
 1 1 توانایی ارزیابی عملکرد  1فرعی 

  2  3و2  توانایی انسانی  2فرعی 
  --  --  توانایی فنی  3فرعی 

  2اصلی 
  3  6و5و4  اختیار قانونی  4فرعی 
 1  7  اختیار رویه اي  5فرعی 

 2 9و8 اختیار سازمانی  6فرعی 

  3اصلی 
 -- ---  پذیرش سیاسی  7فرعی 

 -- ---  پذیرش مدیریتی  8عی فر

 -- ---  پذیرش انگیزشی  9فرعی 
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  --  ---   صرفه اقتصادي  4اصلی   4اصلی 

هاي  سؤال
اختصاصی 
  کارشناس مالی

  1اصلی 
 -- -- توانایی ارزیابی عملکرد  1فرعی 

  2  7و1  توانایی انسانی  2فرعی 
  4  8و4و3و2  توانایی فنی  3فرعی 

  2اصلی 
  1  5  اختیار قانونی  4فرعی 
 --  ---   اختیار رویه اي  5فرعی 

 -- ---  اختیار سازمانی  6فرعی 

  3اصلی 
 1 6 پذیرش سیاسی  7فرعی 

 --  ---  پذیرش مدیریتی  8فرعی 

  --  ---  پذیرش انگیزشی  9فرعی 
  --  ---   صرفه اقتصادي  4اصلی   4اصلی 

هاي    سؤال
اختصاصی 
کارشناسان 

ریزي و برنامه
آموزش و 

فناوري 
  اطالعات

  1اصلی 
 -- -- توانایی ارزیابی عملکرد  1فرعی 

  1  5  توانایی انسانی  2فرعی 
  4  4و3و2و1  توانایی فنی  3فرعی 

  2اصلی 
  --  ---   اختیار قانونی  4فرعی 
 --  ---   اختیار رویه اي  5فرعی 

 -- ---  اختیار سازمانی  6فرعی 

  3اصلی 

 -- ---  پذیرش سیاسی  7فرعی 

 ---  پذیرش مدیریتی  8فرعی 
 

--  
 

 -- -- پذیرش انگیزشی  9فرعی 

  --  ---   صرفه اقتصادي  4اصلی   4اصلی 

هاي  سؤال
اختصاصی 

مدیران مالی، 
رؤساي 

حسابداري و 
-مسئولین بودجه

  اي

  1اصلی 
 -- -- توانایی ارزیابی عملکرد  1فرعی 

  3  13و2و1  توانایی انسانی  2فرعی 
  4  14و6و4و3  توانایی فنی  3فرعی 

  2اصلی 
  4  9و8و7و5  اختیار قانونی  4فرعی 
 1  10  اختیار رویه اي  5فرعی 

 2 12و11 اختیار سازمانی  6فرعی 

  3اصلی 

 -- ---  پذیرش سیاسی  7فرعی 

 ---  پذیرش مدیریتی  8فرعی 
 

--  
 

 ---  ---  پذیرش انگیزشی  9فرعی 

  --  ---   صرفه اقتصادي  4اصلی   4اصلی 
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نامـه در قالـب سـی سـؤال      در این پژوهش، پرسش
نظــران در چنــدین  عمــومی، بــا توجــه بــه نظــر صــاحب
هـاي   بنابراین، سـؤال . مرحله اصالح و نهایی شده است

. نامـه از اعتبـار محتـوایی الزم برخـوردار اسـت      پرسش
ــه ــایی پرســش  ب ــین پای ــدا  منظــور تعی ــه، ابت عــدد  50نام

صــورت  افــراد جامعــه بــه نامــه بــین تعــدادي از پرســش
افــزار  ســپس، بــا اســتفاده از نــرم. تصــادفی توزیــع شــد

SPSSکه  با توجه به این. ، آلفاي کرونباخ محاسبه شد
درصـد اسـت، از    97/85نامـه   آلفاي کرونبـاخ پرسـش  

  . گیري در این پژوهش پایا است رو ابزار اندازه این
  
  هاي پژوهشیافته

  
نسیت، سن، میـزان  آمار مردم شناختی پژوهش، شامل ج

  :تحصیالت، سابقه خدمت مالی به شرح زیر است
. درصد مرد هسـتند  2/56ها، زن و  درصد از آزمودنی 8/43
، 30تـا   20ها داراي سن  درصد از آزمودنی 3/32چنین،  هم
درصـد داراي سـن    7/27و  40تـا   30درصد داراي سن  40
اي هـا دار  درصـد از آزمـودنی   9/26. سال به باال هسـتند  40

تـا   5درصـد داراي سـابقه بـین     5/38سال سابقه،  5کمتر از 
ســال و  20تــا  10درصــد داراي ســابقه بــین 16,9ســال،  10
. سـال سـابقه خـدمت مـالی دارنـد      20درصد بیشتر از  7/17
هــا داراي تحصـیالت دکتــري و   درصـد از آزمـودنی   3/22

درصــــد داراي تحصــــیالت  7/57کارشناســــی ارشــــد، 
درصـد   2/9داراي فـوق دیـپلم و    درصد 8/10کارشناسی، 

  . داراي تحصیالت دیپلم و کمتر هستند
هـا   هاي آماري مربوط به تجزیه و تحلیل فرضیهآزمون

  :به شرح زیر است

، اطالعـات مربـوط بـه    4و  3شماره  هاي جدولدر 
، 3جـدول شـماره   . آزمون فرضیه اول ارائه شده اسـت 

مختلف هاي هاي گروه هاي آماري مرتبط با پاسخ داده
ــی ــون  4دهــد و جــدول شــماره  را نشــان م ــایج آزم نت

. دهـد هـاي فرعـی را بـه شـکل کلـی نشـان مـی        فرضیه
، نتیجـه آزمـون فرضـیه فرعـی     4براساس جدول شماره

، داراي سطح معنـاداري  )توانایی ارزیابی عملکرد(اول 
. اســت 3درصــد بــوده و میــانگین کمتــر از  5کمتــر از 

شـــود و از دیـــد  بنـــابراین، ایـــن فرضـــیه تأییـــد نمـــی
ــودنی ــتاي    آزم ــرد در راس ــابی عملک ــایی ارزی ــا توان ه

ریزي عملیاتی در شرایط موجـود در  هاي بودجه هدف
  .شهرداري شیراز وجود ندارد

توانـایی نیـروي   ( نتیجه آزمون فرضـیه فرعـی دوم   
درصــد بــوده و  5، ســطح معنــاداري کمتــر از )انســانی

هـا،   آزمودنیبنابراین، از دید . است 3میانگین کمتر از 
در شهرداري شیراز با توجه به وضعیت موجود از نظـر  

ریـزي   سازي بودجهنیروي انسانی، توان الزم براي پیاده
  .عملیاتی وجود ندارد

براساس اطالعات ارائه شده، نتیجه آزمـون فرضـیه   
 5، سطح معنـاداري کمتـر از   )توانایی فنی( فرعی سوم 

 3ین کمتـر از  هـا میـانگ  درصد بوده و در تمامی گـروه 
شـود و از دیـد   بنابراین، ایـن فرضـیه تأییـد نمـی    . است

ها، در شهرداري شیراز از نظر فنی، توان الزم  آزمودنی
  . ریزي عملیاتی وجود نداردسازي بودجه براي پیاده

، فرضـیه  بـاال بنابراین، بر اسـاس نتیجـه سـه فرضـیه     
سـازي   یعنـی وجـود توانـایی الزم بـراي پیـاده      1اصلی 
ــاتی، در شــرایط فعلــی شــهرداري   بودجــه ــزي عملی ری

  .شود شیراز، تأیید نمی
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  آزمون فرضیه اول نتایج خالصه: 3جدول 

عامل
  

  آماره
  گروه

مدیر ارشد و 
کارشناسان برنامه ریزي و   کارشناس مالی  مدیر مالی  معاونت

  آموزش و فناوري اطالعات

توانایی ارزیابی عملکرد
  69/2  714/2  589/2  78/2  میانگین  

  529/0  522/0  720/0  303/0  معیار انحراف
  0921/0  0746/0  136/0  0696/0  معیار انحراف خطاي

  -T  024/3-  015/3-  827/3-  288/3 آماره مقدار
  32  49  27  18  آزادي درجه
  002/0  001/0  006/0  007/0  معناداري سطح

توانایی نیروي انسانی
  

  7/2  68/2  51/2  81/2  میانگین
  417/0  405/0  69/0  331/0  معیار فانحرا
  062/0  075/0  131/0  076/0  معیار انحراف خطاي

  -T  421/2-  723/3-  120/4-  699/4 آماره مقدار
  44  29  27  18  آزادي درجه
  001/0  001/0  001/0  026/0  معناداري سطح

توانایی فنی
  

  4/2  8/2  51/2  21/2  میانگین
  857/0  41/0  48/0  787/0  معیار انحراف

  121/0  076/0  091/0  180/0  معیار انحراف خطاي
  -T  371/4-  25/5-  48/2-  95/4 آماره مقدار
  49  29  27  18  آزادي درجه
  001/0  019/0  001/0  001/0  معناداري سطح

  
  

  اول فرضیه آزمون :4 جدول

انحراف   میانگین  عامل تأثیر گذار
  معیار

خطاي 
  معیار انحراف

مقدار 
 Tآماره 

درجه 
  اديآز

سطح 
  معناداري

 001/0  128  -636/6 -30/0  546/0  3869/2  توانایی ارزیابی عملکرد

  044/0  119  -341/7   154/0  487/0  673/2   توانایی نیروي انسانی
  001/0  126  -06/80  063/0  71063/0  494/2  توانایی فنی

 



                                                                 مطالعه موردي شهرداري شیراز: ریزي عملیاتی سنجی اجراي بودجه امکان

100 1391 پاییز و زمستان ،)2(پیاپی   شماره، دوم و سومهاي  شمارهاول، سال فصلنامه حسابداري سالمت، 

، اطالعات مربوط به آزمـون  6و  5هاي شماره  در جدول
هاي آماري ، داده5جدول شماره . است فرضیه دوم ارائه شده

ـایج  6هاي مختلف و جدول شماره مرتبط با نظریات گروه ، نت
 .دهدهاي فرعی را به شکل کلی نشان میآزمون فرضیه

 
  دوم فرضیه آزمون نتایج خالصه :5جدول 

عامل
  

  آماره
  گروه

کارشناس 
  مالی

کارشناسان برنامه ریزي و 
  مدیر مالی  یر ارشد و معاونتمد  آموزش و فناوري اطالعات

اختیار
 

قانونی
  

  75/2  73/2  43/3  3/3  میانگین
  70/0  452/0  50/0  63/0  معیار انحراف

  132/0  103/0  075/0  11/0  معیار انحراف خطاي
  -T  7/2  73/5  53/2-  88/1 آماره مقدار
  27  18  44  32  آزادي درجه
  070/0  007/0  001/0  01/0  معناداري سطح

اختیار
 

رویه
اي 

  

  35/3  47/3  ---  ---  میانگین
  48/0  512/0  ---  ---  معیار انحراف

  92/0  117/0  ---  ---  معیار انحراف خطاي
  T  ---  ---  025/4  87/3 آماره مقدار
  27  18  ---  ---  آزادي درجه
  001/0  001/0  ---  ---  معناداري سطح

اختیار
 

سازمانی
  

  65/3  51/3  ---  ---  میانگین
  66/0  55/0  ---  ---  عیارم انحراف

  153/0  104/0  ---  ---  معیار انحراف خطاي
  T  ---  ---  96/4  29/4 آماره مقدار
  18  27  ---  ---  آزادي درجه
  001/0  001/0  ---  ---  معناداري سطح

 
، نتیجـه آزمـون فرضـیه فرعـی     6براساس جدول شماره 

و  درصـد  5، سطح معناداري کمتر از )اختیار قانونی(چهارم 
هـا   بنابراین، از دید آزمودنی. است 3داراي میانگین بیشتر از 

ریـزي عملیـاتی در    سـازي بودجـه  اختیار قانونی بـراي پیـاده  
  .شود شهرداري شیراز وجود دارد و این فرضیه تأیید می

، )اي اختیـار رویـه  (نتیجه آزمون فرضـیه فرعـی پـنجم    
تر درصد و میـانگین بیشـ   5داراي سطح معناداري کمتر از 

هـا   ها اختیـار در رویـه   بنابراین، از دید آزمودنی. است 3از 
ریزي عملیاتی در شهرداري شیراز سازي بودجهبراي پیاده

  . شود ها تأیید میوجود دارد و فرضیه مذکور درگروه
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براســاس اطالعــات ارائــه شــده، نتیجــه آزمــون   
، داراي سـطح  )اختیار سازمانی( فرضیه فرعی ششم 

 3درصـد و میـانگین بیشــتر از    5از  معنـاداري کمتـر  
هـا تأییـد   بنابراین، این فرضیه در تمامی گروه. است

ها، اختیار سـازمانی مناسـب    شده و از دید آزمودنی
ریزي عملیاتی در شـهرداري  سازي بودجهبراي پیاده

طور خالصه، بـر اسـاس نتیجـه     به. شیراز وجود دارد
جـود  یعنـی و  2، فرضـیه فرعـی   باالسه فرضیه فرعی 

ریـزي عملیـاتی   سازي بودجـه  اختیار الزم براي پیاده
  .شودتأیید می

ــه 8و  7هــاي شــماره  در جــدول  ــوط ب ، اطالعــات مرب
، 7جــدول شــماره . آزمـون فرضــیه ســوم ارائــه شـده اســت  

هـاي مختلـف و   هاي آماري مرتبط بـا نظریـات گـروه    داده
هاي فرعی را بـه شـکل   نتایج آزمون فرضیه 8جدول شماره 

  .دهد شان میکلی ن
، نتیجــه آزمــون فرضــیه فرعــی 8براســاس جــدول  

هفتم یا فرضیه مربوط به پذیرش سیاسی، داراي سـطح  
. است 3درصد و میانگین بیشتر از  5معناداري کمتر از 

هاي فرعی تأیید شـده و از  بنابراین، این فرضیه درگروه
ــودنی  ــد آزم ــراي     دی ــب ب ــی مناس ــذیرش سیاس ــا، پ ه

یزي عملیـاتی در شـهرداري شـیراز    رسازي بودجه پیاده
  .شود وجود دارد و این فرضیه تأیید می

، )پذیرش مـدیریتی (نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم 
درصد و میـانگین بیشـتر    5داراي سطح معناداري کمتر از 

هـا   بنـابراین، فرضـیه مـذکور در تمـامی گـروه     . است 3از 
اسـب  ها، پذیرش مدیریتی من تأیید شده و از دید آزمودنی

ریزي عملیاتی در شهرداري شیراز سازي بودجه براي پیاده
  .شود وجود دارد و این فرضیه تأیید می

براساس اطالعات ارائه شده، نتیجه آزمـون فرضـیه   
، داراي سـطح معنـاداري   )پذیرش انگیزشی(فرعی نهم 

بنـابراین،  . است 3درصد و میانگین کمتر از  5کمتر از 
ها،  نشده و از دید آزمودنی ها تأییداین فرضیه درگروه

ریـزي   سـازي بودجـه  اختیار سازمانی مناسب براي پیاده
  .عملیاتی در شهرداري شیراز وجود ندارد

هاي فرعی هفتم و هشتم،  بنابراین، بر اساس نتیجه فرضیه
 3شامل وجود پذیرش سیاسـی و مـدیریتی، فرضـیه اصـلی     

زي ریـ  سازي بودجـه  شامل وجود پذیرش مناسب براي پیاده
هـا، بـر    چنین، از دیـد آزمـودنی   شود و همعملیاتی تأیید می

اساس آزمون فرضیه فرعی نهم، پذیرش انگیزشـی مناسـب   
 .ریزي عملیاتی وجود نداردسازي بودجه براي پیاده

 

  دوم فرضیه آزمون :6 جدول
تأثیر  عامل
انحراف   میانگین  گذار

  معیار
خطاي 

  معیار انحراف
مقدار آماره 

T 
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  018/0  124  387/2  058/0  65/0  14/3  قانونی اختیار
  001/0  46  587/5  0723/0  496/0  4/3  اختیار رویه اي
  001/0  46  578/6  0873/0  598/0  54/3  اختیار سازمانی
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  سوم فرضیه آزمون نتایج خالصه :7جدول 

عامل
  

  آماره
  گروه

کارشناس 
  مالی

کارشناسان برنامه ریزي و 
  مدیر مالی  مدیر ارشد و معاونت  اوري اطالعاتآموزش و فن

ش
پذیر

 
سیاسی

  

  77/3  73/3  78/3  75/3  میانگین
  506/0  46/0  38/0  40/0  معیار انحراف

  097/0  106/0  059/0  069/0  معیار انحراف خطاي
  T  82/10  20/13  89/6  981/7 آماره مقدار
  26  18  40  32  آزادي درجه
  001/0  001/0  001/0  001/0  معناداري سطح

ش
پذیر

 
مدیریتی

  

  66/3  73/3  55/3  5/3  میانگین
  47/0  871/0  357/0  38/0  معیار انحراف

  090/0  20/0  052/0  067/0  معیار انحراف خطاي
  T  4/7  61/10  68/3  36/7 آماره مقدار
  27  18  46  32  آزادي درجه
  001/0  002/0  001/0  001/0  معناداري سطح

ش
پذیر

 
انگیزشی

  

  8/2  8/2  8/2  ---  میانگین
  41/0  37/0  32/0  ---  معیار انحراف

  078/0  -054/0  056/0  ---  معیار انحراف خطاي
  -T  ---  83/3-  3/3-  93/1 آماره مقدار
  27  48  32  ---  آزادي درجه
  064/0  02/0  008/0  ---  معناداري سطح

 
 

  سوم فرضیه آزمون :8 جدول

انحراف   میانگین  عامل تأثیر گذار
  معیار

خطاي 
  معیار انحراف

مقدار 
 Tآماره 

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  001/0  119  764/19  0389/0  426/0  76/3  سیاسی پذیرش
  001/0  125  338/13  0443/0  497/0  59/3  مدیریتی پذیرش
  001/0  128  -748/0  04404/0  500/0  96/2  انگیزشی پذیرش
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، اطالعات مربـوط بـه   10و  9شماره  هاي جدولدر 
، 9جدول شماره . فرضیه چهارم ارائه شده است آزمون
هاي مختلف و هاي آماري مرتبط با نظریات گروه داده

را به شکل کلی  ، نتایج آزمون فرضیه10جدول شماره 
 .دهد نشان می

 

، نتیجــه آزمــون فرضــیه چهــارم،  10براســاس جــدول
درصد و میـانگین بیشـتر    5داراي سطح معناداري کمتر از 

ریــزي  هــا، بودجــه راین، از دیــد آزمــودنیاســت، بنــاب 3از 
عملیــاتی در شــهرداري شــیراز موجــب ایجــاد صــرفه      

  .شود ، تأیید می4شود و فرضیه اصلی  اقتصادي می

 
  چهارم فرضیه آزمون نتایج خالصه :9جدول 

عامل   گروه
انحراف   میانگین  تأثیرگذار

  معیار
خطاي 

  معیار انحراف

مقدار 
آماره 

T 

درجه 
  آزادي

سطح 
  اريمعناد

کارشناسان برنامه ریزي و 
  آموزش و فناوري اطالعات

صرفه 
  اقتصادي

9/3  41/0  072/0  46/12  32  001/0  

  کارشناس مالی
صرفه 
  اقتصادي

85/3  45/0  65/0  13/13  48 001/0  

  مدیر ارشد و معاونت
صرفه 
  اقتصادي

98/3  56/0  12/0  63/7  18  001/0  

  مدیر مالی
صرفه 
  اقتصادي

91/3  502/0  096/0  43/9  27  001/0  

  
  

  چهارم فرضیه آزمون :10 جدول

انحراف   میانگین  عامل تأثیر گذار
  معیار

خطاي 
  معیار انحراف

مقدار 
 Tآماره 

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  001/0  126  667/21  04155/0  468/0  9/3  اقتصادي صرفه
 

 
  گیريبحث و نتیجه

  
ســازي  فرضــیه اول بــه بررســی تــوان ســازمان در پیــاده

این عامل نقش بسـیار  . پردازدریزي عملیاتی می جهبود

ریـزي عملیـاتی   سـازي بودجـه  اي در پیـاده کننده تعیین
رسد ظرفیت پـایین و یـا نبـود توانـایی      به نظر می. دارد

ریــزي  ســازمانی یکــی از علــل اجــراي نــاموفق بودجــه
 ، سـه بعـد  )2004(بـر اسـاس مـدل شـه     . عملیاتی است
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انایی انسانی و توانایی فنـی  توانایی ارزیابی عملکرد، تو
  :بندي شددر قالب سه فرضیه فرعی تقسیم

نتـایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل     : 1فرضیه فرعـی 
اطالعات آماري در ارتباط با توانایی ارزیابی عملکرد، 

هاي مختلف کارکنـان  ها و ردهبر اساس دیدگاه گروه
دهد که در شهرداري شیراز، توانایی سـنجش   نشان می

ــرد  ــهعملک ــدیریت     ب ــتفاده در م ــراي اس ــد ب ــور مفی ط
هـاي   گیـري، تخصـیص منـابع و طراحـی طـرح      تصمیم

ریزي عملیاتی وجـود   سازي بودجهتشویقی، براي پیاده
، نبود توانایی کـافی  )1387(اسعدي و همکاران . ندارد

در ارزیابی عملکرد را بـه عنـوان یـک مـانع اصـلی در      
ي ریـزي عملیـاتی در گمـرگ جمهـور    اجراي بودجـه 

  . داننداسالمی ایران می
نتـایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل     : 2فرضیه فرعـی 

اطالعــات آمــاري در ارتبــاط بــا تــوان کمــی و کیفــی 
ها، نشـان   هاي آزمودنینیروي انسانی، بر اساس دیدگاه

هـاي خـاص بـراي    دهد که نیروي انسانی با مهـارت  می
ایجاد و حفـظ و مـدیریت بانـک اطالعـاتی، سـنجش      

چنین، محاسبه بهاي تمام شده و آشنا بـه   معملکرد و ه
ریزي عملیاتی در شهرداري شیراز بـراي  مفاهیم بودجه

رسولیان . ریزي عملیاتی وجود ندارد سازي بودجهپیاده
ترین دالیـل ضـعف در    ، یکی از مهم)1386(و ابریشم 
هـا را نبـود نیـروي انسـانی     ریزي شـهرداري نظام بودجه

دجه و مباحث مربـوط  متخصص و کارشناس در امر بو
اســعدي و همکــاران . داننــدبــه حســابداري دولتــی مــی

ــروي انســانی را در گمــرك  )1387( ــایی نی ــود توان ، نب
جمهوري اسالمی ایران به عنوان یـک مـانع اصـلی در    

  .دانندریزي عملیاتی میاجراي بودجه

نتـایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل     : 3فرضیه فرعـی 
وان کـافی فنـی، نشـان    اطالعات آماري در ارتباط با تـ 

ــی دهــد کــه ملزومــات فنــی مناســب در راســتاي       م
آوري اطالعات عملکرد و ایجاد بانک اطالعـاتی   جمع
وسیله آن بانک اطالعاتی براي طیـف وسـیعی از    که به

کننـده مبنـایی    هـاي متنـوع کـه تـأمین    کاربران به شکل
دهــی باشــد، در بــراي حســابداري، نظــارت و گــزارش

اســعدي و همکــاران . د نــداردشــهرداري شــیراز وجــو
، نبود توانایی کمی و کیفی کافی در گمـرك  )1387(

جمهوري اسالمی ایران به عنوان یـک مـانع اصـلی در    
  . دانندریزي عملیاتی میاجراي بودجه

بر اساس رد هر سه فرضیه فرعی مربـوط بـه وجـود    
توان اظهار داشت که به طور کلی، از نظـر  توانایی، می
ریـزي   سـازي بودجـه  انایی کافی در پیادهتو ها آزمودنی

عملیاتی در شهرداري شیراز در وضعیت فعلـی وجـود   
رسد مدیران باید براي ایجـاد  بنابراین، به نظر می. ندارد

هــاي مربــوط بــه ایــن بخــش توجــه قابــل زیــر ســاخت
  .اي معطوف دارند مالحظه

سـازي   فرضیه دوم به بررسی وجود اختیار در پیـاده 
ایـن عامـل نیـز نقـش     . پردازدیاتی میریزي عمل بودجه

ــین ــدهبســیار تعی ــادهکنن ــزي  ســازي بودجــهاي در پی ری
عملیاتی دارد، و دومـین عـاملی اسـت کـه بـر اجـراي       

ریـزان   اگر بودجه. گذاردریزي عملیاتی تأثیر می بودجه
ریزي و یا در مراحل آن اختیـار الزم  در اجراي بودجه

  .جه خواهد شدرا نداشته باشند، اجرا با مشکل موا
نتایج تجزیه و تحلیل در ارتباط بـا  : 4فرضیه فرعی 

ــا تغییــر در رونــد و   اعطــاء اختیــار قــانونی در ارتبــاط ب
ــه  ــد بودج ــراي      فرآین ــیراز، ب ــهرداري ش ــه ش ــزي ب ری
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بـه  . ریزي عملیاتی داده شـده اسـت  سازي بودجه پیاده
عبارتی اصالحات جدید بـا قـوانین بودجـه تعارضـی     

بروز تعارض نیز این اختیار بـراي  ندارد و در صورت 
ریـزي بـه شـهرداري شـیراز داده     تغییر فرآیند بودجـه 

، نبـود اختیـار   )1387(اسعدي و همکاران . شده است
قانونی کافی در گمرك جمهوري اسالمی ایران را به 

ــه   ــانع اصــلی در اجــراي بودج ــک م ــوان ی ــزي  عن ری
  .دانند عملیاتی می

ل دیـدگاه دو  نتـایج تجزیـه و تحلیـ   : 5فرضیه فرعی
گروه مدیران ارشد، معاونت و مدیران مـالی، مسـئولین   

اي در شهرداري شیراز، بودجه در ارتباط با اختیار رویه
هـاي موجـود   دهد اختیار تغییر فرآیند و رویـه نشان می
ریـزي سـنتی بـه رویـه و فرآینـد سـازگار بـا         در بودجه

تـوان رویکـرد را از   بودجه عملیاتی وجـود دارد و مـی  
هـا تغییـر   ها به جاي تأکید بر ورودي أکید بر خروجیت

اي  ، نبود اختیـار رویـه  )1387(اسعدي و همکاران . داد
در گمرك جمهوري اسالمی را بـه عنـوان یـک مـانع     

  .دانندریزي عملیاتی میاصلی در اجراي بودجه
نتایج تجزیه و تحلیل دیدگاه دو : 6فرضیه فرعی

ــدیر    ــت و م ــد، معاون ــدیران ارش ــروه م ــالی، گ ان م
ــار رویــه  ــا اختی اي در  مســئولین بودجــه در ارتبــاط ب

دهـد اختیـارات الزم در   شهرداري شیراز، نشـان مـی  
دهـی   ریـزي و گـزارش  ارتباط با کارمندیابی، بودجه

ریـزي  سـازي بودجـه  سازمانی به مدیران بـراي پیـاده  
، )1387(اسعدي و همکارانش . عملیاتی وجود دارد

ب در گمـرك جمهـوري   نبود اختیار سازمانی مناسـ 
اسالمی ایران را به عنوان یک مانع اصلی در اجراي 

  .دانندریزي عملیاتی می موفق بودجه

بر اساس تأیید هر سه فرضیه فرعی بـاال مربـوط بـه    
توان اظهار داشت که به طور کلی در وجود اختیار، می

سـازي   شهرداري شیراز، اختیارات مناسـب بـراي پیـاده   
وجـود دارد و از ایـن نظـر، بسـتر      ریزي عملیاتیبودجه

ریـزي   مورد نیـاز بـه طـور کامـل بـراي اجـراي بودجـه       
  .عملیاتی، آماده است

فرضیه سوم به بررسی وجود پذیرش در سـازمان در  
ایـن عامـل   . پـردازد ریزي عملیاتی میسازي بودجهپیاده

ســـازي  اي در پیـــادهنیـــز نقـــش بســـیار تعیـــین کننـــده
سومین عاملی است که بـر   ریزي عملیاتی دارد، و بودجه

مقاومـت  . گـذارد  ریزي عملیاتی تأثیر مـی اجراي بودجه
در در برابر اصالحات از جانب برخـی مقامـات دولتـی،    

تـرین   ها و کارکنان ممکن اسـت بـزرگ  مسئولین بخش
  .ریزي عملیاتی باشدمانع براي اجراي بودجه

نتایج تجزیه و تحلیل این فرضـیه  : 7ضیه فرعی فر
با پـذیرش مقامـات سیاسـی در حمایـت و      در ارتباط

مالی براي اجراي بودجه عملیاتی در شـهرداري   تأمین
ریـزي عملیـاتی وجـود     سازي بودجهشیراز براي پیاده

به عبارتی مقامات سیاسـی شـهرداري در کنـار    . دارد
هــاي درازمــدت  هــاي کوتــاه مــدت بــه هــدف هــدف
ر اندیشند و در استفاده از اطالعات عملکرد اختیـا  می

، پــذیرش )1387(اســعدي و همکـاران  . کامـل دارنـد  
سیاسی الزم از جانب سیاستگذاران و مقامات سیاسی 
را در گمرك جمهـوري اسـالمی ایـران را بـه عنـوان      

- ریزي عملیاتی نمییک مانع اصلی در اجراي بودجه

  .دانند
نتایج تجزیه و تحلیل در ارتباط بـا  : 8فرضیه فرعی 

دهـد   شـیراز، نشـان مـی    پذیرش مدیریتی در شهرداري
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ــه ارزش  ــدیران ب ــرح م ــنجش   ط ــردي و س ــاي راهب ه
عملکرد اعتقاد داشـته و ایـن اطالعـات بـراي مؤاخـذه      

هـاي   چنین، از دیدگاه گروه هم. شودها استفاده نمی آن
مختلف مدیران شهرداري شیراز، اطالعـات حاصـل از   

منظور  ارزیابی عملکرد را در استفاده صحیح از منابع به
بنابراین، براي . دانندها مؤثر و مفید می ن به هدفرسید
ریـزي عملیـاتی، پـذیرش مـدیریتی     سازي بودجـه  پیاده

، )1387(اســعدي و همکــاران  . مناســب وجــود دارد 
پذیرش مدیریتی الزم از جانب مـدیران سـازمان بـراي    

ریـزي عملیـاتی در گمـرك جمهـوري     اجراي بودجـه 
لی در اجـراي  اسالمی ایران را به عنوان یـک مـانع اصـ   

  .دانندریزي عملیاتی نمی بودجه
نتایج تجزیه و تحلیل در ارتباط بـا  : 9فرضیه فرعی 

گـر   پذیرش انگیزشی مناسب در شهرداري شـیراز بیـان  
آن است که نظام و راهبردي انگیزشی مناسـب و پیـرو   

ــاداش ــب و    آن پ ــرد مناس ــراي عملک ــات ب ــا و تنبیه ه
عملیاتی، وجـود   ریزي سازي بودجهنامناسب براي پیاده

بنابراین، پذیرش انگیزشی مناسب در شـهرداري  . ندارد
ریـزي عملیـاتی وجـود    سـازي بودجـه  شیراز براي پیاده

ــدارد ــاران  . ن ــعدي و همک ــذیرش  )1387(اس ــود پ ، نب
انگیزشی الزم کارکنان در گمرك جمهوري اسـالمی  
ایـــران را بـــه عنـــوان یـــک مـــانع اصـــلی در اجـــراي 

  .دانندریزي عملیاتی می بودجه
مربـوط بـه    8و  7بر اساس تأیید دو فرضـیه فرعـی   

توان اظهار داشت که به طـور کلـی   وجود پذیرش، می
در شهرداري شیراز، پذیرش مدیریتی و سیاسی مناسب 

ریزي عملیاتی وجود داشته، اما سازي بودجه براي پیاده
مــدیران بــر   در خصــوص پــذیرش انگیزشــی، بایــد   

بی عملکرد بـه صـورت   سازوکارهاي انگیزشی و ارزیا
  . مناسب تمرکز کنند

هــاي  هــاي ردهفرضــیه چهــارم بــه بررســی دیــدگاه
مختلف کارکنان در ارتباط بـا ایجـاد صـرفه اقتصـادي     

پردازد و  ریزي عملیاتی میسازي بودجه حاصل از پیاده
سـازي  به دنبال پاسخ به این سوال اسـت کـه آیـا پیـاده    

ب منـابع و  ریزي عملیاتی موجب مدیریت مناسـ  بودجه
ــراي   هزینــه ــردازش اطالعــات ب هــا و کــاهش هزینــه پ
یـا خیـر؟ بـا توجـه بـه اطالعـات        شودگیري می تصمیم

ــروه   ــر گ ــاري از نظ ــاده   آم ــف، پی ــاي مختل ــازي  ه س
ریزي عملیاتی موجب ایجاد صـرفه اقتصـادي و    بودجه

  . شود ها می مدیریت مناسب منابع و هزینه
  

  پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج پژوهش
براي ایجـاد   گران پژوهش يارتباط با پیشنهادها در

ریـزي عملیــاتی  سـازي بودجــه بسـترهاي مناسـب پیــاده  
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

با توجه به نتیجه آزمـون فرضـیه فرعـی اول و نبـود     . 1
توانایی در ارزیـابی عملکـرد، بـراي ایجـاد بسـتر مناسـب       

یـر ضـروري   ریزي عملیـاتی اقـدامات ز  سازي بودجه پیاده
  :رسدبه نظر می

ــی  - ــایج و خروج ــازمان    نت ــار س ــورد انتظ ــاي م ه
  . خوبی تعریف شود هب

یک واحد سازمانی مجزا در هر واحـد سـازمانی    -
 .براي ارزیابی عملکرد ایجاد شود

استانداردهاي مناسب عملکـرد بـا دقـت تعریـف      -
  .شود و از روش صحیح ارزیابی عملکرد استفاده شود

ــه. 2 ــا توجــه ب نتیجــه آزمــون فرعــی دوم و نبــود   ب
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ریــزي  ســازي بودجــهتوانــایی نیــروي انســانی در پیــاده
  :رسدعملیاتی، اقدامات زیر ضروري به نظر می

هاي الزم در رابطه بـا کسـب شـناخت و    آموزش -
ریـزي عملیـاتی و   آگاهی کارکنان در رابطه بـا بودجـه  

هاي الزم بـراي اجـراي موفـق    چنین، کسب مهارت هم
 .ریزي عملیاتی ارائه شود بودجه

ــالی و بودجــه  - ــه قــوانین م اي  کارشناســان آشــنا ب
 .دولتی مورد نیاز از لحاظ کمی و کیفی تأمین شوند

کارشناسان خبره در زمینه ارزیابی عملکرد مورد  -
 .نیاز از لحاظ کمی و کیفی تأمین شوند

منظور انجام اصـالحات   کارشناسان مالی موردنیاز به - 
شـده کـاال و   م حسابداري و تعیین قیمت تمـام الزم در نظا

 .خدمات از لحاظ کمی و کیفی تأمین شوند

کارشناســان و متخصصــین مــورد نیــاز در زمینــه   -
هاي اطالعاتی از لحـاظ  ایجاد، حفظ و نگهداري بانک

  .کیفی و کمی تأمین شوند
با توجـه بـه نتیجـه آزمـون فرعـی سـوم و نبـود        . 3 

ریــزي عملیــاتی، بودجــه ســازيتوانــایی فنــی در پیــاده
 :رسداقدامات زیر ضروري به نظر می

آوري  ملزومات فنی خـاص بایـد در راسـتاي جمـع     - 
اطالعات عملکرد و ایجاد بانک اطالعاتی تـدارك شـود   

هـاي   وسیله آن اطالعات عملکرد فـوري، بـه شـکل    که به
  .مناسب و براي طیف متنوعی از کاربران تهیه شود

باید تهیه شود که با طیـف   نظام اطالعاتی جامعی -
کننـده   ها هماهنگ باشد که تـأمین وسیعی از سایر نظام

دهـی در  مبنایی بـراي حسـابداري، نظـارت و گـزارش    
  .شهرداري شیراز باشند

ابزار و بودجه مورد نیاز بـراي ارزیـابی عملکـرد     -

  .تأمین شود
ــراي اجــراي بودجــه  - ــالی کــافی ب ــابع م ریــزي  من

  .گرفته شودعملیاتی باید در نظر 
صـورت شـفاف    ها را بهیابی باید هزینهنظام هزینه -

  .ها تخصیص دهدبه فعالیت
یابی باید اطالعات دقیقی در ارتباط با نظام هزینه -

  .گیري تولید کندفرآیند تصمیم
با توجه به نتیجه آزمون فرعی نهـم و نبـود پـذیرش    . 4

 ریــزي ســازي بودجــهســازي پیــادهانگیزشــی، بــراي زمینــه
 : رسدعملیاتی، اقدامات زیر ضروري به نظر می

ــرح - ــرد   ط ــراي عملک ــی ب ــویقی و تنبیه ــاي تش ه
ریــزي  مناســب یــا نامناســب در اجــراي اصــول بودجــه

 .بینی شودعملیاتی درسازمان پیش

ــراي عملکــرد   طــرح -  ــاي تشــویقی و تنبیهــی ب ه
ــه چگــونگی اجــراي    ــا توجــه ب ــا نامناســب ب  مناســب ی

  . بینی شودهاي مصوب پیش برنامه
هـایی بـراي مـدیریت عملکـرد بـر مبنـاي       مشوق -

  .بهبود مستمر تعریف شود
مدیران سازمان از اطالعـات حاصـل از ارزیـابی     -

هـاي خـود اسـتفاده کننـد و     گیـري عملکرد در تصمیم
  .هاي کالن در این عرصه، طراحی و اجرا شودسیاست

 ســـازي ســـازي هرچـــه بهتـــر پیـــادهبـــراي زمینـــه

عملیاتی، اقـدامات زیـر ضـروري بـه نظـر      ریزي  بودجه
 :رسد می

قوانین الزم براي اجراي بودجه ریـزي عملیـاتی،    -
ایجاد شود و در صـورت مغـایرت بـا قـوانین موجـود،      

  .تعارضات برطرف شود
 در قوانین مالی و بودجه اي دولتی، آزادي عمـل  -



                                                                 مطالعه موردي شهرداري شیراز: ریزي عملیاتی سنجی اجراي بودجه امکان

108 1391 پاییز و زمستان ،)2(پیاپی   شماره، دوم و سومهاي  شمارهاول، سال فصلنامه حسابداري سالمت، 

هــا در زمینــه درخواســت بودجــه و  الزم بــراي ســازمان
  .بینی شود الحدید خود پیشکردن به ص هزینه
در قوانین مـالی و بودجـه اي دولتـی، اختیـارات      -

منظــور اســتفاده از اطالعــات  هــا بــه الزم بــراي ســازمان
  .بینی شود عملکرد پیش

منظـور   ربـط اختیـارات الزم بـه    از جانب مراجع ذي - 
  .ریزي عملیاتی به سازمان واگذار شود اجراي بودجه

اده از اطالعـات عملکـرد   اختیارات الزم براي اسـتف  - 

 .ها به مدیران سازمان واگذار شود در تصمیم گیري

اختیارات الزم بـراي اجـراي بودجـه عملیـاتی از      -
  .دستی باید واگذار شود هاي باال جانب سازمان

ریـزي عملیـاتی،    مدیران سـازمان نسـبت بـه بودجـه     -
شناخت و آگـاهی کامـل کسـب کننـد، کـه ایـن امـر بـه         

ــذیرش آن ــا ن پ ــه بودجــه ه ــأثیر   ســبت ب ــاتی ت ــزي عملی ری
 .گذارد می
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