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  دهیچک

  
 کامـل  يرسد اجـرا  یهرچند که به نظر م. کند د کشور می به اقتصایانی کمک شا  يزیر   بودجه يها  اصالح نظام : مقدمه
 يکـرد حـسابدار  یر روییـ  پـایین، تغ يهـا   رده یـی ران اجرا یارات مـد  یش اخت ی از جمله افزا   ی با موانع  یاتی عمل يزیر  بودجه
 بـه  يزیـ ر ر نظـام بودجـه  ییـ رو اسـت، امـا تغ    کـشور روبـه  ی و اصالح قانون محاسبات عمـوم تعهدي ي به حسابدار یدولت
هـدف از پـژوهش حاضـر،    . رود ی اقتصاد کـشور بـه شـمار مـ    ير برایناپذ  و اجتنابي ضروري امر یاتی عمل يزیر  هبودج

   صـنعتی و ارائـه  - بـر اسـاس مـدل شـه در منـاطق آزاد تجـاري          یاتیـ بررسی موانع موجود در فرایند استقرار بودجه عمل       
  .ها است  رفع آني براییکارها راه

 يبندي در مناطق آزاد تجـار  ریزي و بودجه ، شامل مدیران مالی، مدیران برنامه    جامعه آماري پژوهش  : روش پژوهش 
هاي مـورد نیـاز بـراي آزمـون      داده .ران استی ايژه اقتصادی مناطق آزاد و و ی عال يرخانه شورا ی دب ،نیو همچن  ی صنعت –

منظور آزمون نرمال بـودن   بههمچنین،  .آوري شده است نامه جمع هاي پژوهش، از طریق مصاحبه و توزیع پرسش        فرضیه
از هـاي پـژوهش     آزمـون فرضـیه  بـراي و » رنفیاسـم  – کلموگـورف «هاي مربوط بـه هـر عامـل از آزمـون       توزیع پاسخ 

  .استفاده شده است» میانه یک متغیري « و»اي  تک نمونهt « آماري هاي آزمون
 و نبـود  یار قـانون یـ ، نداشـتن اخت ی انـسان يروی ن ییانا عملکرد، ناتو  یابی در ارز  ییبر اساس نتایج پژوهش حاضر، ناتوانا     : ها  افتهی

با .  شدندیی بر اساس مدل شه شناسایاتیعنوان موانع استقرار بودجه عمل هاي پذیرش به    ن نداشتن انگیزه  ی و همچن  يا  هیار رو یاخت
  .ص داده نشدندینع تشخعنوان ما  بهیتیریرش مدی و پذیاسیرش سی، پذیار سازمانی، اختی فنیی مانند توانایاین وجود، عوامل

 -دهنده این واقعیت است که در حال حاضـر، سـازمان منـاطق آزاد تجـاري           هاي این پژوهش، نشان     افتهی :گیري  نتیجه
  . ریزي عملیاتی را ندارد صنعتی توانایی، اختیار و پذیرش الزم براي اجراي بودجه

  .اری، اختییرش، توانایدل شه، پذ، میاتی، بودجه عملی صنعت- يمناطق آزاد تجار:  کلیدييها واژه
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  مقدمه
  

ــه، س   ــق بودج ــت از طری ــتیدول ــا اس ــصاديه  و ي اقت
توسـعه و   . کنـد    خود را اعمال مـی     ی و فرهنگ  یاجتماع

ــر  هــر کــشور در گــرو بودجــه يرشــد اقتــصاد  و يزی
.  آن کــشور اســتيح و کــارا بــرای صــحيبنــد بودجــه

ــالحات ــه  یاص ــام بودج ــه در نظ ــر  ک ــشورهايزی  ي ک
 يزیـ ر   بودجـه  يسـو    انجام شـد حرکـت بـه       افتهی توسعه
 در حـال    ي از آن، کـشورها    يرویـ  بـود و بـه پ      یاتیعمل

 خود به نظام يزیر  ر نظام بودجه  ییز در صدد تغ   یتوسعه ن 
در جمهـوري اسـالمی     .  برآمدنـد  یاتی عمل يزیر  بودجه
نه شـروع  ین زمی در اییها ، بحث 1380از سال    زیایران ن 

ه، بــــه  در بخــــشنامه بودجــــ1381شــــد و در ســــال 
افـزون بـر ایـن، در قـانون     . کردن آن توجه شد     یاتیعمل

، بـه   »4 «تبـصره » ب«بند  » 2« در جزء    1383بودجه سال   
د شــد و یـ هـا و خــدمات تأک  تیـ مـت تمـام شــده فعال  یق

برنامـه چهـارم   قـانون  » 144«و » 138«سرانجام در مـواد    
ــوری و فرهنگــی، اجتمــاعيتوســعه اقتــصاد   ي جمه

  . دیب رسی به تصوی قانون، به صورتران، ی ایاسالم
 يبنـد   گران و کارشناسـان بودجـه     °تر پژوهش  شیب
 يبند  ن موضوع توافق نظر دارند که بودجه      ی، بر ا  یدولت

منابع  صی عملکرد به عنوان ابزاري براي تخصيبر مبنا
 شـده و  يزیـ ر ها، مقاصد برنامه    به هدف  یابیجهت دست 

  عملکرد، ازيها شاخص  ازی به بعضیابین دستیهمچن
ف ی بـا توجـه بـه تعـار        . اسـت  ی و اثربخـش   ییقبیل کارا 

 يبـر مبنـا   يبنـد  بودجـه  توان گفـت کـه   یارائه شده، م
» جیارتباط بودجه بـا نتـا  «شتر حول دو محور     یعملکرد ب 

» یابیـ  عملکـرد و ارز يهـا  بودجه با شـاخص  ارتباط«و 

هـا    افزون بر این، رشد و توسعه خدمات دولت        .چرخد  یم
 يهـا   ، باعث شده اسـت کـه نظـام        ها  ف آن یش وظا یو افزا 

 خــود را از دســت بدهــد و یی ســنتی کــارايزیــر بودجــه
 یکـ ی يزیـ ر  بودجـه يهـا  ها، نظـام   از دولت یمنظور رفع ن    به

 ی خـود را طـ  یر تکـامل ید و سـ یـ  بوجـود آ يگریپس از د  
ــد ــه. کنن ــر بودج ــنتيزی ــ، افزای س ــهیشی ــ و نيا ، برنام ز ی
 یر تکـامل ی سـ نی از اییها   صفر نمونه  ي بر مبنا  يزیر  بودجه

 يها برا   ن تالش ی نیز، از آخر   یاتی عمل يزیر  است و بودجه  
  .رود یها به شمار م  دولتي امروزيازهایرفع ن

 کـه دارد، در     ییایـ  با تمام مزا   یاتی عمل يزیر  بودجه
 و  یده در ابعاد فنـ    یچیازمند اقدامات پ  یمراحل مختلف ن  

ــیس ــهیاس ــر  بودج ــتيزی ــ  .  اس ــور کل ــه ط ــام یب ، نظ
ــگ بــا یــت بایریام مــد و نظــيحــسابدار ک یــد هماهن

 دچار تحول شود، چراکـه      یاتی عمل يزیر  فرایند بودجه 
ه با قـوه  ی در سطوح مختلف قوه مجر   یتوافق و هماهنگ  

ــل  ــات اص ــه، از الزام ــ موفقیمقنن ــهی ــر ت در بودج  يزی
ــعمل ــ یاتی ــود  ی محــسوب م ــعدا(ش ــاران، يس  و همک

 یدر کشور مـا، طبـق اصـل سـوم قـانون اساسـ            ). 1387
ح و  ی اقتـصاد صـح    يزیـ ر  یران، پـ  یـ  ا یسالم ا يجمهور

جاد رفاه و ی با هدف ای اسالم يها  عادالنه مطابق ضابطه  
 گونـاگون از    يهـا   نهی در زم  ییزدا  تیرفع فقر و محروم   

ــه هــدف ــان جمل ــور یهــاي آرم  ي نظــام مقــدس جمه
). رانیـ  ا. ا. جیقـانون اساسـ  (ن شده اسـت   یی تع یاسالم

 اداره ینگقـانون چگـو  » 1«ن راسـتا، طبـق مـاده       یدر هم 
ران یـ  ا ی اسـالم  ي جمهور ی صنعت - يمناطق آزاد تجار  

ع در انجـام امـور      یمنظـور تـسر     بـه «،  7/6/1372مصوب  
، ي، رشـد و توسـعه اقتـصاد       ی، عمران و آبادان   ییربنایز

شود مناطق    یبه دولت اجازه داده م    ...  و   يگذار  هیسرما



 نادري دکترزهراپورزمانی، بابک                                                                                                   
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 بــر ی و صـنعت يرا بـه عنــوان منـاطق آزاد تجــار  ) لیـ ذ(   
قـانون  (» دیـ ن قـانون اداره نما    ی و ا  ین قانون یزاساس موا 
 ي جمهـور  ی صـنعت  ي اداره مناطق آزاد تجار    یچگونگ
 ).17ران، ی ایاسالم

ن کـشور و    ید شـده در قـوان     یـ با توجه به مـوارد تأک     
 منـاطق آزاد  يهـا   کـه سـازمان     نیـ ن، با توجه به ا    یهمچن

 ارائـه خـدمات   يها ن دستگاهیتر   از عمده  یکیعنوان    به
ــایز ــعه وییربن ــشور و پــ يا  توس  يرو در اجــرا شی ک
، اشـاعه و گـسترش     ی قانون اساس  44 اصل   يها  استیس

هاي کالن خود قرار   را در سرلوحه هدف   ییتمرکززدا
ق یـ  دقیی، شناسـا  )44 اصـل    ی کلـ  يها  استیس(اند    داده

ن موانـع   یـ  و رفـع ا    یاتیـ  عمل يزیـ ر   بودجه يموانع اجرا 
 يزیــر  اثــربخش بودجــهي در اجــراینقــش مهــم و اساســ

ن شـده در  یـی هـاي تع   و بـه تبـع آن تحقـق هـدف    یاتیـ عمل
.  توسعه خواهـد داشـت  يها ست ساله و برنامه  یانداز ب   چشم

در پژوهش حاضر، تالش بـر ایـن اسـت کـه بـا تأکیـد بـر          
عواملی مانند اختیار، پذیرش و توانایی بر اساس مدل شـه،           

هـاي منـاطق آزاد    موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان  
  .صنعتی ایران شناسایی شود - يتجار

  
  مبانی نظري پژوهش

 اجـراي  همچنـین  و مصوب بودجه صحیح ياجرا
 ادامـه  شـده، مـستلزم   ینـ یب  پـیش  هـاي  فعالیت و ها طرح

 از اطمینـان  حـصول  منظـور  به مردم نمایندگان نظارت
 تحقـق  جهـت  در آن و مـصرف  منابع صحیح تحصیل
یـق  طر از مهـم،  ایـن  بـود و  خواهد مصوب هاي هدف

پـذیر اسـت    عملیـاتی امکـان   و مـالی  نظـارت  اعمـال 
 نظـام  در اخیـر  اصـالحات  از یکـی ). 1382باباجانی، (

 عملیـاتی  بودجـه  سـمت  بـه  حرکـت  کشور اي بودجه
 در رایـج  کارهـاي  راه از کـی ی عملیـاتی   بودجه.است

دولـــت، افـــزایش  هـــاي فعالیـــت استانداردســـازي
 يهـا  دولت سطح در آن عملکرد بهبود و گویی پاسخ

 بــا ایــن .)1387ضــیایی و همکــاران، (اســت  مختلــف
 ریـزي  بودجـه  پیـشرفت  از محـدودي  وجـود، شـواهد  

 هاي خـارجی  دولت و محلی، ایالتی سطح در عملیاتی
 بـراي  کمـی  تـوان  دارد و سـنجش عملکـرد   وجـود 

 و 1رابینــسون(دارد  تخـصیص منــابع  بــر گـذاري تأثیر
  ).2005، 2برومباي
 نحـوه  در ازمان،سـ  کـارایی  کـه میـزان   جایی از آن
عنـصر   سه ها است، خروجی تولید براي منابع مصرف
 اسـت  توجـه  قابل عملیاتی ریزي بودجه نظام در اصلی
 و شـده  تمام بهاي ریزي، محاسبه برنامه :از عبارت که

 اي برنامه عملیاتی، ریزي  بودجه.ارزیابی عملکرد است
 هـا  برنامه اجراي تري روشن و تر دقیق نحو به که است

 و کنـد  می تحلیل و هزینه تجزیه و فایده دیدگاه از را
 در و بـرد  پی می شده تمام قیمت افزایش هاي علت به

 استقرار این. کند کمک می سازمان مدیریت به نهایت
 اجـراي  مـورد  در دقیـق  اطالعـات  وجود مستلزم نظام
 لـذا،  .واحـد اسـت   هـر  عملیـات  و هـا  ها، فعالیت برنامه

 و گـسترش  موجـب  تیعملیـا  بودجه سوي به حرکت
 دسـتگاه  مـالی  امور در جزئیات و ها حساب نگهداري

 تـرین  مهم). 1386 ؛ و قادري، 1381فرزیب، ( شود می
 رد ریــزي برنامــه گــرایش بــه کــه موجــب عـواملی 
 و تجزیـه  گـسترش  تـوان  مـی  بنـدي شـده اسـت را    بودجه
 آن نقــش و کــالن اقتــصادي و خــرد هــاي تحلیــل

 در همچنـین  و اي بودجـه  و مـالی  سیاسـت  گیـري  شـکل 
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 کاربرد و گیري و تصمیم اطالعاتی جدید هاي فن توسعه
  ).1389مهدوي، (دانست  گذاري در سیاست آن

هاي رایج در مـورد اجـراي نـاموفق           کی از حدس  ی
ریزي عملیاتی، ظرفیـت پـایین یـا توانـایی پـایین             بودجه

هـا در مـورد       هـا و گـزارش      موردکـاوي . سازمانی است 
دهد کـه سـه     یزي عملیاتی نشان می   ر  سازي بودجه   پیاده

بعد از توانایی سازمانی شامل توانایی ارزیابی عملکرد،        
سـازي   توانایی نیروي انسانی و توانایی فنـی بـراي پیـاده     

ــاتی اساســی اســت   کامــل بودجــه ، 3کتــل(ریــزي عملی
توانایی ارزیابی عملکرد بـر     ). 1999 ،   4؛ و فولتین  1992

اتی تـأثیر گـذار   ریـزي عملیـ   همه مراحل اجراي بودجه   
ریـزي عملیـاتی،      است و بـراي اجـراي معنـادار بودجـه         

اطالعات حاصـل از ارزیـابی عملکـرد بایـد صـحیح و             
ــدیریت و تــصمیم   ــوده و در م ــان ب ــري،  قابــل اطمین گی

هــاي تـشویقی مــورد   تخـصیص منـابع و طراحــی طـرح   
منـدي نیـروي    افـزون بـر ایـن، تـوان    . استفاده قرار گیرد  

ریـزي عملیـاتی نقـش مهمـی         هانسانی در اجراي بودجـ    
منـدي مـورد نیـاز متفـاوت بـوده و بـه تمـام         تـوان . دارد

نیروي انسانی  . ریزي مرتبط است    مراحل اجراي بودجه  
هـاي ویـژه در ســنجش    مـورد نیـاز بایـد داراي مهــارت   

ــدیریت بانــک  ــظ و م ــاتی و  عملکــرد، حف هــاي اطالع
توانـــایی اســـتفاده از اطالعـــات عملکـــرد در تـــدوین 

ملزومـات  ). 1999فولتین،  (ملکردي باشد   هاي ع   هدف
آوري اطالعــات  فنــی خاصــی بایــد در راســتاي جمــع 

عملکرد و ایجاد بانک اطالعاتی بکار گرفته شـود کـه           
وسـیله آن اطالعـات عملکــرد بـه صـورت آنـی، بــه       بـه 

هاي مناسـب و بـراي طیـف متنـوعی از کـاربران               شکل
  ).1998، 6 و ویلوباي5ملکرز(تهیه شود 

ریـزي عملیـاتی،    اخیر به اجراي بودجههاي   گرایش
عقایدي را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجـراي موفـق       
این نظام ایجاد کرده است که این مجموعـه از عقایـد،             

ارائـه  » 7شـه «در مدل نهادي بخش دولتی تحـت عنـوان       
ایـن مـدل، بـر سـه عامـل اثرگـذار برانجـام           . شده است 

ــذیرش    ــار و پ ــایی، اختی ــی توان ــد اصــالحات یعن  تأکی
  ).2004، 8اندروز(کند  می

ریزي اغلب  فرایندهاي رسمی بودجه : اختیار قانونی 
ــالحات     ــت و اص ــی اس ــانونی محکم ــشتوانه ق داراي پ

تواند اجـرا     جدید در صورت تعارض با این قوانین نمی       
  ).1999فولتین، (شود 

سنجش عملکرد و استفاده بالقوه از      : اي  اختیار رویه 
هاي بودجه موجود،      فرایند اطالعات عملکرد اغلب در   

مشخصه فرایندهاي موجود،   . شود  مورد غفلت واقع می   
عنـوان یـک قاعـده، رفتـار          اي رسمی است که بـه       رویه

آمیـز   اجـراي موفقیـت  . کنـد  ریـزي را ملـزم مـی    بودجـه 
اصالحات نیازمند سـازگاري مـدل اصـالحات بـا ایـن            

  ).115: 1998، 9زاویر(ها است  قوانین و رویه
خطوط اختیار سازمانی بـر اجـراي        :مانیاختیار ساز 

کـه    ریزي عملیاتی اثرگذار است، بویژه هنگامی       بودجه
اگـر  . قصد اسـتفاده از اطالعـات عملکـرد وجـود دارد        

اختیارهاي الزم واگذار شود و بـه مـدیران اجـازه داده            
ریـزي،    هایی در مورد استخدام، بودجه      شود که تصمیم  

ه باشـند،  گیـري داشـت   گـري و قـدرت تـصمیم    گـزارش 
شـود    تـر اجـرا مـی       صـورت اثـربخش     بودجه عملیاتی به  

  ).74: 1992کتل، (
پـــذیرش مقامـــات سیاســـی در  :پـــذیرش سیاســـی

ــه      ــراي بودج ــراي اج ــالی ب ــابع م ــأمین من ــت و ت حمای
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ــات      ــذیرش اطالع ــت و پ ــاتی اس ــسیار حی ــاتی، ب عملی
هاي سیاسی و مدنظر قرار دادن  وسیله مقام عملکردي به

هــا نقــش مهمــی در   گیــري یمایــن اطالعــات در تــصم 
ــراي موفق ــاج ــه  تی ــز بودج ــاتی دارد   آمی ــزي عملی ری

  ).2004اندروز، (
ریزي عملیـاتی از      پذیرش بودجه  :پذیرش مدیریتی 

جانب مدیران بویژه در ارتباط بـا اسـتفاده از اطالعـات         
هـاي   گیري مدیریتی و ایجـاد طـرح   میعملکرد در تصم 

ــه  ــی، ب ــی در فر   انگیزش ــل اساس ــک عام ــوان ی ــد عن این
چـرا کـه یـک     . شود  ریزي عملیاتی محسوب می     بودجه

ریـزي عملیـاتی متقاعـدکردن        چالش اساسی در بودجه   
هـاي راهبـردي و       مدیران برنامه در مـورد ارزش طـرح       

 ایاالت متحـده  دیوان محاسبات(سنجش عملکرد است  
  ).4: 1999، 10آمریکا

ریـزي سرشـار از       فراینـد بودجـه    :پذیرش انگیزشی 
ــشوق ــا اســت،  م ــامه ــدیران،   مق ــد م هــاي سیاســی مانن
اي از اطالعـات   هایی براي استفاده از انواع ویـژه        انگیزه

هـا    ها و مـشوق     بنابراین، انگیزه . و رفتارهاي معین دارند   
ریزي عملیاتی باشد، به نحوي کـه     از بودجه  ییباید جز 
هایی براي عملکرد مناسـب و نامناسـب    ها و تنبیه    پاداش

وب و بـراي موفـق بـودن یـا      هـاي مـص     در اجراي برنامه  
  .نبودن در اجراي بودجه عملیاتی در نظر گرفته شود

  
  پیشینه پژوهش

ــان ــون تــدو یپ) 1374(دوســت  جه ن بودجــه یرام
 ي و در راســتایرانی در ســازمان بنــادر و کــشتیاتیــعمل
، يریه و بـارگ   یـ ک تن تخل  ی تمام شده    ي به بها  یابیدست

 ي از بهـا در پژوهش وي با اسـتفاده . پژوهشی انجام داد  

، يریه و بارگیک تن تخلیتمام شده بدست آمده براي     
 1375 ی سال مـال   ي برا يا   بودجه يها  نهیدرآمدها و هز  

  .برآورد شده است
بنـدي   نتایج استقرار نظام بودجه) 1383(صافی    سالم

) عـج (عصر    عملیاتی در بخش تشخیص بیمارستان ولی     
 شهر با تأکیـد بـر هزینـه تمـام شـده خـدمات را         مشگین

نتایج پژوهش وي نشان داد کـه  . مورد ارزیابی قرار داد  
بنــدي  ارزیــابی نتــایج حاصــل از اســتقرار نظــام بودجــه

ــتان    ــصی بیمارسـ ــز فعالیـــت تشخیـ ــاتی در مرکـ عملیـ
هـاي   شـهر براسـاس شـاخص     مـشگین ) عـج (عـصر     ولی

هـاي رادیولـوژي و نـسبت         کارایی نسبت تعداد کلیـشه    
هــاي  خصهـاي کارکنــان مطلـوب و از نظــر شـا    هزینـه 

هـا و نـسبت تعـداد سـونوگرافی       نسبت تعـداد آزمـایش    
افزون بـر ایـن، از نظـر شـاخص          . نامطلوب ارزیابی شد  

عدالت نسبت دریافتی کارکنـان نیـز مطلـوب و از نظـر        
هـاي   شاخص پایداري و اثربخشی، بـا توجـه بـه نـسبت          

افته یکل درآمد اختصاصی و درآمد اختصاصی تحقق        
  .نامطلوب ارزیابی شد

 در رابطــه بـــا  يمطالعــه مـــورد ) 1383 (یرمــضان 
ها و مؤسـسات   ت در دانشگاهی فعال ي بر مبنا  يبند  بودجه

هدف اصـلى   . انجام داد ) رازیدانشگاه ش  (یآموزش عال 
بـراى   یاتیـ  عمليبند بودجه  پژوهش وي، طراحى نظام 

ــه ــتاى     بودج ــات مناســب در راس ــه اطالع ــدى و ارائ بن
فـراهم کـردن    . دبو» رازیدانشگاه ش «ها در     رىیگ  میتصم

ه یـــه بودجـــه، تهیـــران در تهیامکـــان مـــشارکت مـــد
ص یهـاى الزم و مبناهـاى مناسـب بـراى تخـص           محرك

ــشکده   ــه دان ــه ب ــا، تع بودج ــیه ــهم فعالی ــن س ــاى  تی ه
هــا از  تیــر فعالیى وســای، دانــشجوی، پژوهــشیآموزشــ
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ه راهکارهـاى مناسـب بـراى    یافته، تهیص  یبودجه تخص 
ه بودجه یت تهی نها ها و در    ص بودجه به دانشکده   یتخص

ــاى فعال  ــر مبن ــب ــشگاه شــ ی ــمیت در دان ــر راز، از مه ن یت
  .هاى پژوهش رمضانی است افتهی

ــاران   ــیایی و همک ــع   ) 1387(ض ــایی موان ــه شناس ب
. استقرار بودجه عملیـاتی در دانـشگاه تهـران پرداختنـد      

ــایی موانــع اجــراي     هــا،   در پــژوهش آن بــراي شناس
» شـه «ان از مـدل    ریزي عملیاتی در دانشگاه تهـر       بودجه

 عامـل کلـی مـؤثر در اجـراي       9استفاده شده است، که     
این عوامل  . ریزي عملیاتی را درنظر گرفته است       بودجه

ــارت از  ــابی عملکــرد،   عب ــایی ارزی ــی،   توان ــایی فن توان
اختیـار قـانونی،     اختیار سازمانی،    توانایی نیروي انسانی،    

 و پـذیرش مـدیریتی   اي، پـذیرش سیاسـی،     اختیار رویـه   
ــی اســت  ــذیرش انگیزش ــژوهش آن . پ ــا، وضــع   در پ ه

موجود این عوامل در دانـشگاه تهـران بـا نظرسـنجی از       
مدیران دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و عـواملی از     

اي که وضعیت مناسبی      اختیار رویه  جمله توانایی فنی و     
عنوان موانع عمده اجـراي بودجـه عملیـاتی           نداشتند، به 

  .ناسایی شددر دانشگاه تهران ش
بــه بررســی عوامـل مــؤثر بــر  ) 1389(آذر و وفـایی  

هـاي    ریـزي عملیـاتی در سـازمان        اثربخشی نظام بودجه  
هـا سـعی شـد کـه از           در پژوهش آن  . عمومی پرداختند 

ریـزي    ادبیات موجود، عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجـه       
دو مـدل در خـصوص عوامـل        . عملیاتی استخراج شود  

زي عملیاتی ارائـه شـده کـه        ری  مؤثر بر اثربخشی بودجه   
مـدل عوامـل مـؤثر قبـل از اجـرا و مـدل              : اند از   عبارت

عوامل حین اجرا که هر دو مـدل از طریـق گـردآوري        
نظـران و کارشناسـان و بـا اسـتفاده از نـرم            نظر صـاحب  

طبـق نتـایج   . انـد  افزار لیزرل، مورد بررسی قـرار گرفتـه     
ي منـدي، اختیـار در اجـرا    پژوهش آذر و وفـایی، تـوان   

ریــزي عملیــاتی و پــذیرش از عوامــل مــؤثر بــر   بودجــه
ریـزي عملیـاتی قبـل از اجـراي آن، و             اثربخشی بودجه 

کیفیت ارتباطات در سـطح سـازمان و تخـصیص منـابع        
ــشی        ــر اثربخ ــؤثر ب ــل م ــرد، از عوام ــر عملک ــی ب مبتن

  .ریزي عملیاتی در حین اجراي آن است بودجه
ــالن و  ــاهريارس ــه ) 1389 (ط ــتقرار بودج ــز اس ي ری

ــشگاهی   ــاتی در جهــاد دان ــعملی ــا اســتفاده ازروش ی زد، ب
swot  ــد ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــایج حاصــل از  .  را م نت

بنـدي بـر مبنـاي     کـه بودجـه   ایـن : ها عبارتند از   پژوهش آن 
ها باعث بهبود اثربخـشی،   عملکرد به تمرکز بر نتایج برنامه    

ریزي عملیـاتی     نظام بودجه . شود   می ییگو  کارایی و پاسخ  
ــاهش     از طر ــامع، ک ــت ج ــدیریت کیفی ــتفاده از م ــق اس ی
کننـدگان    هـا و همچنـین افـزایش رضـایت مـصرف            هزینه

ــه      ــر ب ــع منج ــازمان و در واق ــرد س ــود عملک موجــب بهب
  . تر از منابع سازمان خواهد شد برداري اثربخش بهره

پژوهشی با عنوان اصالحات بودجـه      ) 1998(زاویر  
ــام دا    ــترالیا انج ــا اس ــسه ب ــالزي در مقای ــن . ددر م در ای

کـه چـرا تغییـرات         نظیـر ایـن    یهـای   پژوهش، به پرسـش   
کامالً مشابه در اصالحات مختلف اجتماعی، اقتـصادي     
و مـــالی در ایـــن دو کـــشور رخ داده اســـت، و چـــرا  

ها   سازي اصالحات و شناسایی عوامل پایداري آن        پیاده
ها با هـم متفـاوت اسـت؟، پاسـخ داده شـده         و موانع آن  

 در ایـن پـژوهش بـه سـه موضـوع         ن،یـ افزون بر ا  . است
  :اساسی زیر اشاره شده است

شرایط الزم براي موفقیـت سیاسـی و اداري نیازمنـد           . 1 
  اصالحات بودجه است،
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خوانی فرهنگ اداري با فرهنگی که بر اساس آن        هم. 2 
  دهد، تر رخ می ریزي آسان تغییر نظام بودجه

توانـد بـه    مـدل اصـالحات بـا محـدودیت مـالی نمـی      . 3 
  .امش مالی منتج شودآر
 کـشور  کـه  است شده اشاره نکته نیا به ت،ینها در
 کرده اقتباس ایاسترال نظام از را خود بودجه مدل يمالز
 در مناسـب  مدل کی عنوان  به نهیهز تیمحدود و است
 بـه  دنیرسـ  يبرا شده، اقتباس مدل نیا و است ایاسترال

ــال آرامــش ــرا در یم ــالز کــشور در موجــود طیش  يم
 .ستین مناسب

 به منابع توجه با که است معتقد) 2003 (11کیاسچ
عملیــاتی  ریــزي صـرف بودجـه   کـه  هــایی تـالش  و

روش مهـم   ایـن  از کـارایی  کـسب اطمینـان   شـود،  می
تـالش بـراي    کـه  کـرد  اذعان باید وجود این  با.است

بـا شکـست    همیشه تقریباً عملیاتی ریزي بودجه اجراي
 .شود مواجه می

هشی تحـت عنـوان اختیـار،       در پژو ) 2004(اندروز  
ریزي عملیاتی بیان  پذیرش، توانایی و اصالحات بودجه  

اصـالحی   اقـدام  بنـدي عملیـاتی یـک    کرد که بودجـه 
نـشان داد  پـژوهش وي   شواهد  . برجسته در جهان است   

ــه  ــن اصــالحات در شــیوه از ک ــتفاده   ای اي محــدود اس
کننـده   شود و اختیار، پذیرش وتوانایی عوامل تعیـین      می

 . بندي عملیاتی است شده براي بودجه ي اصالحیک فضا
 
  هاي پژوهش هیفرض

  
هاي زیـر تـدوین    براي بررسی موضوع پژوهش، فرضیه  

  :و مورد آزمون قرار گرفته است

 - ي منــاطق آزاد تجــاريهــا ســازمان. 1فرضــیه اصــلی 
 ي اجــــراي الزم بــــراییران، توانــــایــــ ایصــــنعت
  . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 1. 1فرضیه فرعی 
ه یـ ق کلیـ  عملکـرد دق  یابی ارز ییران، توانا ی ا یصنعت
  . را ندارندانجام شده يها تیفعال

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 1. 2فرضیه فرعی 
 ي اجــراي الزم بــرای انــسانيرویــران، نیــ ایصــنعت
 . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه

 - يمنـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 1. 3فرضیه فرعی 
ــنعت ــ ایص ــای ــییران، توان ــرای فن ــراي الزم ب  ي اج
  . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه

 - ي منــاطق آزاد تجــاريهــا ســازمان. 2فرضــیه اصــلی 
 يزیر  بودجهي اجرا يار الزم برا  یران، اخت ی ا یصنعت
  . را ندارندیاتیعمل

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 2. 1فرضیه فرعی 
ــ ایصــنعت ــن، اخترای ــرایار قــانونی  ي اجــراي الزم ب
 . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 2. 2فرضیه فرعی 
 ي اجــراي الزم بــرايا هیـ ار رویــران، اختیــ ایصـنعت 
 . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 2. 3فرضیه فرعی 
 ي اجـرا ي الزم بـرا   یار سـازمان  یـ ران، اخت یـ  ا یصنعت

  . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه
 - ي منــاطق آزاد تجــاريهــا ســازمان. 3فرضــیه اصــلی 

 ي اجــــرايرش الزم بـــرا یران، پـــذ یـــ  ایصـــنعت 
 . را ندارندیاتی عمليزیر بودجه

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 3. 1فرضیه فرعی 
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 ي اجـرا ي الزم بـرا  یاسـ یرش س یران، پـذ  یـ  ا یصنعت
 . را نداردیاتی عمليزیر بودجه

 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 3. 2فرضیه فرعی 
 ي اجـرا ي الزم بـرا   یتیریرش مـد  یران، پذ ی ا یصنعت

 . را نداردیاتی عمليزیر بودجه
 - ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   سازمان. 3. 3فرضیه فرعی 

 ي اجـرا  ي الزم بـرا   یزشیرش انگ یران، پذ ی ا یصنعت
  . را نداردیاتی عمليزیر بودجه

  
  روش پژوهش

  
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــژوهش حاضــر یکــه هــدف اصــل  ب  پ

ــا ــتقرار بودجــه ییشناس ــع اس ــر  موان ــ عمليزی  در یاتی
 يجمهـور  ی صـنعت - ي منـاطق آزاد تجـار  يها سازمان
هـاي   ن پژوهش از نـوع پـژوهش     یران است، ا  ی ا یاسالم

هاي مـورد نیـاز بـراي       داده. شود   محسوب می  يکاربرد
ــیه  ــون فرض ــژوهش، از طر  آزم ــاي پ ــه ــصاحبه و ی ق م

 يهـا   مختلـف سـازمان  ينامه در واحـدها   توزیع پرسش 

بــراي همچنــین، .  شــده اســتيآور منــاطق آزاد جمــع
ــتورالعمل یبررســــ ــدارك، دســ ــناد و مــ ــا  اســ  يهــ
 ینـه مبــان ی اطالعـات در زم ي و گـردآور يزیـ ر بودجـه 

اي اسـتفاده   ات پژوهش، از روش کتابخانـه  ی و ادب  ينظر
  .شده است

 جـدول  نیـز، کـه در        پژوهش حاضـر   يجامعه آمار 
، یران مـال یه مـد یـ  ارائه شـده اسـت، شـامل کل    1شماره  
ــد ــه و    یمـ ــان بودجـ ــه، کارشناسـ ــه و بودجـ ران برنامـ

 منـاطق   يها  سازمان) یامور مال  (يکارشناسان حسابدار 
، چابهـار،   یارس، ارونـد، انزلـ     (ینعت صـ  - يد تجار آزا

 مناطق  ی عال يرخانه شورا ین، دب یو همچن ) شیقشم و ک  
 يهـا   تی حائز مـسئول   1389ه در بهار سال     آزاد است ک  

  . اند اد شده بودهی
هاي پژوهش، با اسـتفاده از         فرضیه  همچنین، آزمون 

  و SPSS17  ،LISREL (ي آمـار  يبسته نرم افزارهـا   
STAT GHAPHICS ( منظـور   بـه . انجام شده اسـت

 مربوط به هر عامل يها ع پاسخ یآزمون نرمال بودن توز   
سه یـ  مقا يو بـرا  » رنفیاسـم  – کلموگورفآزمون  «از  

  یمکان قلمرو براساس پژوهشي آمار نمونهي اعضا تعداد: 1جدول
  يآمار جامعهي اعضا تعداد  آزاد منطقه محل  فیرد

 12 چابهار  1

 10  قشم  2

 10 ارس  3
 4 يمرکز سازمان  4

 4 اروند  5

 10 یانزل  6

 7 شیک  7

 57  مجموع
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 مـورد مطالعـه پـژوهش    يرهاین مشاهده شده متغ  یانگیم
» اي  تـک نمونـه  t يآمـار «، از آزمـون    ين نظر یانگیبا م 

 مـورد  يرهـا یانـه متغ یسه می مقا ياستفاده شده است؛ برا   
ف یـ انه طیم (يریگ اس اندازه یانه مق یمطالعه پژوهش با م   

انـه  یم «ي، نیـز از آزمـون آمـار   )نامـه  کرت در پرسـش  یل
  .استفاده شده است» يریک متغی

  
   پژوهشيها افتهی

  
نامــه پــژوهش حاضــر از   پایــایی پرســشیبــراي بررســ

 کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت کـه نتـایج         يب آلفا یضر

.  ارائــه شــده اســت2 شــماره در جــدولحاصــل از آن 
 کرونبـاخ کـل     يشـود، آلفـا     طور که مالحظه می     همان

 يب آلفـا یرضـ .  مـشاهده شـده اسـت      93/0نامه    پرسش
ــیتفک ــای متغیکـ ــايرهـ ــ، اختیی توانـ ــذیـ رش و یار، پـ
ــایمتغ ــيره ــا ی فرع ــامل توان ــا یی ش ــرد، توان  یی عملک

، يا  هیـ ار رو یـ ، اخت یار قـانون  یـ ، اخت ی فنـ  یی، توانا یانسان
 و یتیریرش مـد ی، پـذ یاسـ یرش س ی، پـذ  یار سازمان یاخت
بـا توجـه بـه      .  است 90/0 تا   70/0ن  ی ب یزشیرش انگ یپذ
 است،  70/0شتر از   ی کرونباخ ب  ياهاي آلف   بینکه ضر یا

  .شود د میینامه تأی  پایایی پرسش،نیبنابرا
ــا ــورف  ج آینت ــرارنی اســم-زمــون کلموگ  يف ب

  یاتیعمل بودجه استقرار موانع يها اسیمق یشناسائ درباره کرونباخ يآلفا آزمون جینتا: 2 جدول

 تعداد  یاصل ریمتغ
  السؤ

 تعداد
  گو پاسخ

 بیضر
  یبررس جهینت  آلفا

  .است اعتبار يدارا ییتوانا آزمون هپار  89/0  57 12  ییتوانا
  .است اعتبار يدارا اریاخت آزمون پاره  72/0  57 9  اریاخت
  .است اعتبار يدارا رشیپذ آزمون پاره  90/0  57 10  رشیپذ

  .است اعتبار يدارا یابی ارزییتوانا آزمون پاره  82/0  57  5  عملکردیابی ارزییتوانا
  .است اعتبار يدارا ی انسانییتوانا آزمون پاره  87/0  57  4 ی انسانییتوانا
  .است اعتبار يدارا ی فنییتوانا آزمون پاره  70/0  57  3 ی فنییتوانا
  .است اعتبار يدارا یار قانونیاخت آزمون پاره 72/0  57  3 یار قانونیاخت
  .است اعتبار يدارا يه ایار رویاخت آزمون پاره 76/0  57  3 يا هیار رویاخت
  .است اعتبار يدارا یار سازمانیاخت آزمون پاره 75/0  57  3 یار سازمانیاخت
  .است اعتبار يدارا یاسیرش سیپذ آزمون پاره  80/0  57  3 یاسیرش سیپذ
  .است اعتبار يدارا یتیریرش مدیپذ آزمون پاره  83/0  57  3 یتیریرش مدیپذ
  .است اعتبار يدارا یزشیرش انگیپذ آزمون پاره  79/0  57  4 یزشیرش انگیپذ

  .است اعتبار يدارا نامه کل پرسش  93/0  57  31  نامه سشکل پر
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ر جدول شماره   ها نیز د    ع پاسخ یآزمون نرمال بودن توز   
د نرمـال بـودن   ییـ با توجـه بـه تأ  .  نشان داده شده است  3

ــا اســتفاده از آزمــون م  ــجامعــه، ب ک جامعــه، یــن یانگی
  .  شده استی پژوهش بررسيها هیفرض

 ي بـرا یک گروهـ یـ ن یانگیـ سه میـ نتایج آزمون مقا  
ــصر توانــا  ــهي اجــرا ییعن  در یاتیــ  عمليزیــ ر  بودج

  . ارائه شده است5 و 4هاي شماره  جدول
شود،   مالحظه می  4طور که در جدول شماره        همان

 tکـه آمـاره    نیـ بـا توجـه بـه ا    ،  1 یه فرع یدر مورد فرض  
 -96/1 ی، از آماره بحرانـ    -27/3محاسبه شده با مقدار     

. ه صـفر آمـاري رد شـده اسـت     یتر است، فرض    کوچک
کـه    نیـ ، با توجه بـه ا     2 یه فرع ین، در مورد فرض   یهمچن

 ی از آمـاره بحرانـ     -25/2 محاسبه شده با مقدار      tآماره  

ه صــفر رد شــده یز فرضــیــتــر اســت، ن  کوچــک-96/1
کـه   نیـ ، با توجه به ا3 یه فرعی در مورد فرضیاست، ول 

 یاز آمـاره بحرانـ     -31/1 محاسبه شده با مقدار      tآماره  
. ه صفر رد نـشده اسـت  یست، فرض یتر ن    کوچک -96/1

ــابرا ــایبن ــ ارزیین، ناتوان ــود ن یابی ــ عملکــرد و نب  يروی
 ي مناطق آزاد تجـار  يها   ماهر و توانا در سازمان     یانسان

 يزیــر  بودجــهي بــرایعنــوان مـانع  ران، بــهیــ ای صـنعت -
در . ص داده شده است  یها تشخ   مانن ساز ی در ا  یاتیعمل
 صـنعتی  – در مناطق آزاد تجـاري    ی فن ییکه توانا   یحال
 در این یاتی عمليزیر  استقرار بودجه  يعنوان مانع برا    به

  . نشده استییمناطق شناسا
 اول، بــا توجــه بــه جــدول یه اصــلیدر مــورد فرضــ

 کـه از    -80/2 و آماره محاسبه شده بـا مقـدار          5شماره  

  رنفیاسم – کلموگورف آزمون جینتا: 3جدول
  جهینت خطا سطح z آماره  تعداد  پژوهش يرهایمتغ

  .ع نرمال استیتوز 35/0 93/0 57 یاتیعمل يزیر بودجه ياجرا ییتوانا
  . استع نرمالیتوز 68/0 72/0 57 یاتیعمل يزیر بودجه ياجرا اریاخت
  .ع نرمال استیتوز 82/0 63/0 57 یاتیعمل يزیر بودجه ياجرا رشیپذ

  .ستیع نرمال نیتوز 02/0 49/1 57 عملکرد ییتوانا
  .ع نرمال استیتوز 23/0 04/1 57 یانسان ییتوانا
  .ع نرمال استیتوز 09/0 25/1 57  یفن ییتوانا
  .ع نرمال استیتوز 46/0 85/0 57 یقانون اریاخت
  .ع نرمال استیتوز 22/0 05/1 57 يا هیرواریاخت
  .ع نرمال استیتوز 50/0 83/0 57 یسازمان اریاخت
  .ع نرمال استیتوز 62/0 76/0 57 یاسیس رشیپذ
  .ع نرمال استیتوز 32/0 95/0 57 یتیریمد رشیپذ
  .ع نرمال استیتوز 30/0 97/0 57 یزشیانگ رشیپذ
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% 99نان یتر است، با  اطم     کوچک -96/1 یآماره بحران 
جه، یدر نت. ه صفر رد شده است    یتوان گفت که فرض     می
 - ي مناطق آزاد تجـار يها رفت که سازمانیتوان پذ  یم

 يزیـ ر  بودجـه ي اجـرا ي الزم بـرا ییران توانـا  ی ا یصنعت
  . را ندارندیاتیعمل

 ي بـرا  یک گروهـ  یـ ن  یانگیـ سه م یجه آزمون مقا  ینت
ــ عمليزیـــر بودجـــه يعنـــصر اختیـــار اجـــرا  در یاتیـ

  . ارائه شده است7 و 6اي شماره ه جدول
 و 6ج ارائـه شـده در جـدول شـماره           یبا توجه به نتا   

اي   و رویـه ی قـانون هاياری محاسبه شده نبود اخت tآماره  
ــا  در ســازمانالزم ــاطق آزاد تجــاريه  ی صــنعت- ي من

 یاتیـ  عمليزیـ ر بودجـه اجـراي  عنـوان مـانع در     ران به یا

 در یار سـازمان یـ  امـا در مـورد اخت  .ده اسـت  ش ییشناسا
بـا   ران، ایـ  ای صـنعت  - ي منـاطق آزاد تجـار     يها  سازمان

 از  -31/1 محاسبه شده با مقدار      tکه آماره     نیتوجه به ا  
تر اسـت، فرضـیه صـفر در     بزرگ -96/1 یآماره بحران 

عنـوان    ن عامـل بـه    یو ا   شده پذیرفته% 95نان  یسطح اطم 
هـا   ن سـازمان یـ  در ایاتیـ  عمل يزیـ ر   بودجـه  ي برا یمانع
  .ص داده نشده استیتشخ

 دوم، با توجه بـه نتـایج ارائـه       یه اصل یدر مورد فرض  
 محاســبه شــده بــا t و آمـاره  7شـده در جــدول شــماره  

تـر    کوچـک -96/1 ی که از آماره بحرانـ     -09/2مقدار  
ه صـفر  یتوان گفـت کـه فرضـ     می% 95نان  یاست، با اطم  

 يهـا   رفت سازمان یتوان پذ   یجه، م یدر نت . رد شده است  

  یاتی عمليزیر  بودجهي اجراییصر توانااعن ي برای گروهکین یانگیسه مینتایج آزمون مقا: 4جدول
 ين نظریانگیسه با میمقا

  رهاي پژوهشیمتغ
  تعداد

  نیانگیم
مشاهده 
 شده

  نیانگیم
 ينظر

  درجه  tآماره 
 يآزاد

  تفاوت  معناداري
  نیانگیم

 -32/0 001/0 56 -27/3 3  68/2 57  عملکردیابی ارزییتوانا

  -25/0  014/0  56  -25/2  3  75/2  57 ی انسانییتوانا

  -13/0  098/0  56  -31/1  3  86/2  57 ی فنییتوانا
  
  

  یاتی عمليزیر  بودجهي اجرایی توانايبرا یک گروهین یانگیسه مینتایج آزمون مقا: 5جدول 
 ين نظریانگیسه با میمقا

  رهاي پژوهشیمتغ
  نیانگیم  تعداد

 مشاهده شده
  نیانگیم

 ينظر
  درجه  tآماره 

 يآزاد
  اوتتف  معناداري

  نیانگیم

  -25/0 003/0 56 -80/2 3  75/2  57 یاتی عمليزیر  بودجهي اجراییتوانا
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 يالزم بـرا  اریـ ران اخت یـ  ا ی صـنعت  - يمناطق آزاد تجار  
  . را ندارندیاتی عمليزیر  بودجهياجرا
 ي بـرا  یک گروهـ  یـ ن  یانگیـ سه م یجه آزمون مقا  ینت

ــرا   ــصر پــذیرش اج ــهيعن ــر  بودج  در یاتیــ عمليزی
  . ارائه شده است9 و 8هاي شماره  جدول

 و 8 رهشـما  جـدول  در شـده  ارائه جینتا به توجه با 
ــاطق آزاد   محاســبه شــده، در ســازمان tآمــاره  هــاي من

 صــنعتی ایـران، پــذیرش سیاسـی و مــدیریتی   -تجـاري  
ریزي عملیـاتی وجـود دارد و         الزم براي اجراي بودجه   

ــه   ــل ب ــن دو عام ــتقرار     ای ــراي اس ــانع ب ــک م ــوان ی عن
ریــزي عملیــاتی در منــاطق آزاد تــشخیص داده  بودجــه

بـا   ،9رد فرضـیه فرعـی   با این وجود، در مو. نشده است

 از  -04/4 محاسبه شده با مقدار      tکه آماره     نیتوجه به ا  
تر است، فرضیه صفر در        کوچک -96/1 یآماره بحران 
 یزشـــیرش انگیرد شـــده و پـــذ% 99نـــان یســـطح اطم

 در یاتی عمليزیر  بودجهي اجرايک مانع برایعنوان   به
  . شده استیی شناسای صنعت- يمناطق آزاد تجار

ج ی سـوم، بـا توجـه بـه نتـا     یه اصـل یفرضدر مورد  
 محاسبه شده t و آماره 9ارائه شده در جدول شماره 

تــوان گفــت  مــی% 95نــان ی، بــا اطم- 09/2بــا مقــدار 
ــیدر نت. ه صــفر رد شــده اســت یفرضــ ــوان  یجــه، م ت

 -  ي منـاطق آزاد تجـار     يهـا   رفت که در سازمان   یپذ
 يزیر  بودجهي اجرايرش الزم برایران، پذی ایصنعت
  . وجود نداردیاتیعمل

  یاتی عمليزیر  بودجهيار اجرایصراختاعن ي برایک گروهین یانگیسه مینتایج آزمون مقا: 6جدول 
 ين نظریانگیسه با میمقا

  رهاي پژوهشیمتغ
  نیانگیم  تعداد

 مشاهده شده
  نیانگیم

 ينظر
  هدرج  tآماره 

 يآزاد
  تفاوت  معناداري

  نیانگیم
 -30/0 002/0 56 -95/2 3  70/2 57 یار قانونیاخت

  -25/0  014/0  56  -25/2  3  75/2  57 يا هیار رویاخت

  -04/0  641/0  56  37/0  3  04/2  57 یار سازمانیاخت
  
  

 
  یاتی عمليزیر  بودجهيار اجرای اختي برایک گروهین یانگیسه مینتایج آزمون مقا: 7جدول 

 ين نظریانگیسه با میمقا

  ر پژوهشیمتغ
  تعداد

  نیانگیم
مشاهده 
 شده

  نیانگیم
 ينظر

  درجه  tآماره 
 يآزاد

  تفاوت  معناداري
  نیانگیم

-09/2  3  83/2  57 یاتی عمليزیر  بودجهيار اجرایاخت  56  021/0  17/0-  
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  يریگ جهینت و بحث
  

هـاي   گذاري هاي مناسب براي سرمایه که زمینه   در صورتی 
خـــارجی در ایـــران فـــراهم شـــده و مقـــدمات پیوســـتن  
ــانی     ــه ســازمان تجــارت جه ــران ب جمهــوري اســالمی ای

رفته مهیا شـود، اهمیـت منـاطق آزاد تجـاري صـنعتی               رفته
طق آزاد تجـاري   منـا يها  بنابراین، سازمان . یابد  افزایش می 

هــا بایــد بــا  هــا و شــرکت  صــنعتی، ماننــد ســایر ســازمان–
 مناسـب، خـود را بـراي    يهـا  مشی ها و خط انتخاب راهبرد 

ـین،      . رقابت آزاد آماده کنند     يهـا  کـی از روش   یدر ایـن ب
ایجـــاد مزایـــاي رقـــابتی و حفـــظ کارامـــدي در جهـــت 

  . ریزي مناسب است ها، بودجه یابی به هدف دست
ــا تأکدر ایــن پــژ ــوهش، ب ــر عــواملی  همچــون ید ب

 منـاطق آزاد  يهـا    در سـازمان   ییرش و توانا  یار، پذ یاخت
 ریـزي  ران، موانـع اسـتقرار بودجـه     یـ  ا ی صـنعت  - يتجار
در این راستا،  .  قرار گرفته است   یی مورد شناسا  یاتیعمل
هـاي پـژوهش       مورد نیاز جهت آزمون فرضیه     يها  داده

ــتفاده از توزیـــع پرســـش  ــ  بـــا اسـ ــه بـــین مـ سئولین نامـ
ــازمان ــا س ــاطق آزايه ــار من ــنعت- يد تج ارس،  (ی ص

آوري شـده    جمـع ) شی، چابهار، قشم و کـ   یاروند، انزل 
دهــد کــه   نتــایج حاصــل از پــژوهش نــشان مــی . اســت

 ییران، توانای ای صنعت- ي مناطق آزاد تجاريها سازمان

  یاتی عمليزیر  بودجهيرش اجرایصر پذاعن ين برایانگیسه مینتایج آزمون مقا: 8جدول 
 ين نظریانگیسه با میمقا

  رهاي پژوهشیمتغ
  تعداد

  نیانگیم
مشاهده 
 شده

  نیانگیم
 ينظر

  درجه  tآماره 
 يآزاد

  تفاوت  معناداري
  نیانگیم

 -06/0 276/0 56 -60/0 3  94/2 57 یاسیرش سیپذ
  -23/0  413/0  56  -22/0  3  98/2  57 یتیریرش مدیپذ
  -43/0  001/0  56  -04/4  3  57/2  57 یزشیرش انگیپذ

  
 

  یاتی عمليزیر  بودجهيرش اجرای پذيبرا یک گروهین یانگیسه مینتایج آزمون مقا: 9جدول 
 ين نظریانگیسه با میمقا

  ر پژوهشیمتغ
  تعداد

  نیانگیم
مشاهده 
 شده

  نیانگیم
 ينظر

  درجه  tآماره 
 يآزاد

  تفاوت  معناداري
  نیانگیم

 يرش اجرایپذ
 یاتی عمليزیر بودجه

57  80/2  3  09/2- 56 021/0 20/0- 
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.  را ندارنــدیاتیــ عمليزیــر  بودجــهي اجــرايالزم بــرا
 منـاطق   يهـا    در سازمان  یقانونار  یهمچنین، نداشتن اخت  

 يا هیـ ار رویـ ران و نیز نبـود اخت ی ای صنعت- يآزاد تجار 
 يک مانع در اجرایعنوان   مزبور بهيها الزم در سازمان

اما در مـورد    .  شده است  یی شناسا یاتی عمل يزیر  بودجه
 - ي منـاطق آزاد تجـار  يهـا   در سازمان یار سازمان یاخت

 يزیر بودجه ي برایمانععنوان  ن عامل بهیران، ای ایصنعت
در . ص داده نـشده اسـت     یها تـشخ    ن سازمان ی در ا  یاتیعمل

 يهـا  دهد که در سازمان  رابطه با پذیرش نیز نتایج نشان می  
 يرش الزم بــرایران پــذیـ  ای صــنعت- يمنـاطق آزاد تجــار 

   . وجود نداردیاتی عمليزیر  بودجهياجرا
  
   پژوهشي شنهادهایپ

  
ج بدسـت آمـده از    یو نتـا  ل ذکـر شـده      یـ با توجه به دال   

ر در جهــت رفــع موانـــع   یـــ زيشنهادهایــ پــژوهش، پ 
 :شود ی ارائه میاتی عمليزیر بودجه

ــتانداردها. 1  ــرا ياس ــب ب ــ ارزي مناس ــرد و یابی  عملک
ــازمان   ــرد در س ــنجش عملک ــا س ــاطقيه  آزاد  من

  .ف شودی تعری صنعت- يتجار
ــاه  دوره. 2  ــا و کارگ ــنا   ه ــراي آش ــی ب ــاي آموزش  ییه

ن در رابطه با مزایـاي اسـتفاده از         یئولکارکنان و مس  
ز روش اسـتقرار آن در     یـ  و ن  یاتیـ  عمل يزیـ ر  بودجه

  .مناطق آزاد برگزار شود
ن ی و نظـارت الزم در رابطـه بـا قـوان           یضمانت اجرای . 3 

 در مناطق آزاد یاتی عمليزیر  بودجه يناظر بر اجرا  
  .ایجاد شود

 در یاتیـ  عمليزیـ ر  موانـع بودجـه    ییهمچنین، شناسا 
 بـر اسـاس   ی صـنعت - ي منـاطق آزاد تجـار  يهـا   مانساز

ــا مــدل ــه تطب ی ديه ــیگــر، مطالع ــورد اجــرا یق  ي در م
 منـاطق آزاد بـا      يهـا    در سـازمان   یاتیـ  عمل يزیر  بودجه

 و يزیــر ن بودجــهیــ اجــرا کننــده ايهــا ر ســازمانیاســ
 مناسب در جهـت هـر چـه         يک الگو ین  یی و تب  یطراح

هـا، از    ر سـازمان  ی در سـا   يزیـ ر  بهتر اجرا شـدن بودجـه     
نـده بـه    ی آ يهـا   مواردي است که جهت انجام پـژوهش      

  .شود یه میسایر پژوهشگران توص
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