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  دهیچک
  

نـوین   هاي  روش با فارس استان ییاجرا هاي  دستگاه یمال ارشد  مدیران ییشناآ زانیم بررسی پژوهش هدف این  :مقدمه
 ریـزي   بودجـه  نظـام  در يجـار  تحـوالت  و رییـ تغ بـا  هـا آن مخالفـت  ایـ  میـزان موافقـت   همچنین بررسـی     و   ریزي  بودجه
   .ست اهاآن تیفعال محل ییاجرا هاي دستگاه

نامه    پرسش 78اطالعات الزم،    گردآوري جهت که ستا پیمایشی هاي پژوهش نوع از ،حاضر مطالعه :وش پژوهش ر
 آزمـون دو فرضـیه   بـراي . ه اسـت هاي اجرایی استان فارس توزیع شد ارشد مالی دستگاه  ساخته در بین مدیران پژوهشگر

  . شده استاستفادهویتنی اي، کاي مربع و منهاي آماري دوجملهاز آزمونی و دوازده فرضیه فرعی پژوهش، اصل
 فـارس  استان ییاجرا هاي دستگاه یمال ارشد رانیمد ییآشنا سطح نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که  :ها  یافته
 نظـام  و اي  برنامـه  ریـزي   بودجـه  روش صـفر،  يمبنـا  بـر  ریـزي   بودجـه  روش همچـون  ریـزي   بودجـه  نینـو  هـاي   روش با

 .اسـت  یمـستثن  قاعـده  نیـ ا از یاتیـ ملع ریـزي  بودجـه  روش ،یولـ  اسـت،  نییپـا  ریزي،  بودجه و يزیربرنامه ،يزیر طرح
 یـی  مورد استفاده در دستگاه اجراریزي بودجه، روش   مورد بررسی  مدیران که دهد  مینشان   آمدهبدست جیهمچنین، نتا 
  . موافق هستندریزي بودجهر روش یی با تغيادیزان زیص نداده و به میت خود را مناسب تشخیمحل فعال
 نـوین  هاي روش با فارس استان اجرایی هاي دستگاه مالی ارشد مدیران آشنایی سطح، پژوهشهاي  یافتهبر مبناي  :گیري  نتیجه
 دسـتگاه  در ریـزي   بودجـه  روش تغییر ها، ضرورت   آزمودنی نظر از. است پایین عملیاتی، ریزي  بودجه روش جزبه ریزي  بودجه
  .نیست ریزي بودجه نوین هاي روش با مدیران ارشد آشنایی میزان از تابعی ها آن فعالیت محل اجرایی
  .ریزي عملیاتی ، بودجه اجراییهاي دستگاه، ریزي بودجه هاي روش، ریزي بودجههاي نظریه :هاي کلیديواژه

                                                   
   و حسابدار رسمیداري دانشگاه شیرازدانشیار حساب. 1
 کارشناس ارشد حسابداري از دانشگاه شیراز. 2
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  مقدمه
  
 جامعـه  آن یمـال  مـسائل  را جامعـه  هـر  اقتـصاد  يربنایز

 بــا شــکوفا ياقتــصاد نظــام اســتقرار. دهــدیمــ لیتــشک
 و درآمـد  شیافزا به کشور، در مستحکم یمال يربنایز
 ارتبـاط  يبرقـرار  قیـ طر از بودجه یمال سالمت تیتقو
 نامحـدود  يازهـا ین و محـدود  منـابع  نیب مناسب و نهیبه

 رو،نیـ ا از). 23: 1386 ،یپنـاه  (کنـد یمـ  کمک انسان
 اداره در یمهمــ نقــش يزیــر بودجــه نظــام د،یــترد یبــ

 اصـالح  يهـا   ضرورت از و دارد کشور هر یمل اقتصاد
 و يزیـ ر  بودجـه  يهـا   روش اصـالح  ،ياقتـصاد  ساختار
    ).3: 1385 ،ییغالمرضا و يصفر (است منابع عیتوز

اندرکاران بودجه بر این باورند قریب به اتفاق دست
ریزي در ایران، با توجه به یـک قـرن پیـشینه             که بودجه 

اجرایی با مسائل و مشکالت متعـددي رو بـه رو اسـت             
هـاي    همچنـین، نتـایج پـژوهش     ). 107: 1383قاسمی،  (

؛ 1386پـور و زینـالی،      ؛ خـدامی  1386صفایی،  (داخلی  
ــوي و بذرافـــشان مقـــدم،    ؛ و اســـعدي و 1387موسـ

، 1وانــگ(هــاي خــارجی و پــژوهش) 1387همکــاران، 
مؤیــد ) 2009 و وانــگ، 3؛ و لــی2007، 2؛ شــیک1999

ریزي با توجـه بـه    هاي سنتی بودجه  بودن روش   نامناسب
دهد کـه   ان می شرایط و مقتضیات زمان حال بوده و نش       

گیرنـدگان و مـدیران در       ها، نیازهاي تـصمیم   این روش 
هـا  سطوح مختلف را براي مـدیریت عملیـات و برنامـه           

 و  138رو، به موجب مفـاد مـواد        از این . کندمرتفع نمی 
 و یاجتمـاع  ،ياقتصاد  قانون برنامه چهارم توسعه «144

 نظــام اصــالح ،»رانیــا یاســالم  يجمهــور یفرهنگــ
 یاتیـ عمل يزیـ ربودجـه  شـدن نـه ینهاد و يزیـ ربودجـه 

 بند در موضوع نیا و است آمده ضرورت کی عنوانبه
 سـعه تو پـنجم  برنامـه  قـانون  »کـالن  يهـا  اسـت یس 32

 » رانیا یاسالم  يجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد 
 ،ياقتـصاد   توسعه پنجم برنامه قانون« 219 ماده در زین و

 مـورد  »رانیـ ا یاسـالم   يجمهـور  یفرهنگـ  و یاجتماع
  .است گرفته قرار دیتأک

 و ریــزيبرنامــه نظــام رییــتغ کــه اســت یگفتنــ

 مواجه خود خاص مسائل با هاسازمان ریزي در بودجه
از جملــه عوامــل اصــلی مــؤثر بــر موفقیــت       . اســت 

در ) هـا دولـت (هـا   اي توانایی سازمان  اصالحات بودجه 
هــا، فراینــدها و کــردن قالــبپــذیرش و ســپس نهادینــه

) 472: 1997، 5 و آدامــز 4فرســتر (جدیــد هــاي   نظــام
بر بکارگیري نیروهاي انسانی متخـصص و آگـاه        افزون

ــ در ســازمان راي حفــظ ایــن هــا و ایجــاد انگیــزه الزم ب
، 8؛ کـیم 2006، 7؛ جرمیـاس 1986، 6دیـن (نیروها اسـت   

ــدین2007 ــورمن2007، 9؛ عالءال ــ2008، 10؛ ن ، 11یا؛ ش
ــوردمن 12؛ کــوچن2008 ــا و ؛ و طالــب2008، 13و ن نی

ترتیـب، موفقیـت اصـالحات      به ایـن  ). 1385محمودي،  
اي بــه پــذیرش فــردي افــراد درگیــر در فراینــد بودجــه
 اندازه به تمایل افراد براي تغییر       ریزي و به همان     بودجه

ها نسبت بـه اصـالحات      نگرش و چگونگی واکنش آن    
؛ دیـــوان 472: 1997فرســـتر و آدامــز،  (بــستگی دارد  

ــا   ــده آمریکـ ــاالت متحـ ــبات ایـ ؛ و 4: 1999، 14محاسـ
با توجه به ایـن موضـوع،   ). 341-339: 2004،  15زاندرو
ن هـاي نـوی     رسد یکی از موانع اسـتقرار روش      نظر می به

نـشدن   هـاي اجرایـی و عملـی    ریـزي در دسـتگاه      بودجه
شده در نظام  ریزيآمیز تغییر و تحوالت برنامهموفقیت

مــالی بخــش دولتــی در راســتاي افــزایش کــارایی،      
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اقتــصادي، آشــنایی نداشـــتن و   اثربخــشی و صــرفه   
هاي اجرایی  ارشد دستگاه احساس نیازنکردن مدیران

ها به اسـتقرار  و کارکنان واحدهاي مالی این دستگاه 
ها و به مرحله عمل رسیدن چنین تغییر و     چنین روش 

ــوان محاســبات ایــاالت متحــده  (تحــوالتی باشــد  دی
). 56: 2001،  17 و ویلبـی   16؛ و ملکـرز   1999آمریکا،  

شود که آیا، بـا توجـه   رو، این سؤال مطرح میاز این 
ــالش  ــه ت ــاي انجــام ب ــال ه ــده در س ــر،   ش ــاي اخی ه
هـاي    هاي اجرایی با روش     اهارشد مالی دستگ    مدیران

سـازي   ریزي و بسترهاي الزم براي پیاده    نوین بودجه 
ها، آشنایی کافی و الزم را دارند؟ آیا  هر یک از آن   

هـاي    ارشـد مـالی دسـتگاه       نگرش و واکنش مـدیران    
هاي مزبور تـابعی از شـناخت     اجرایی نسبت به روش   

  ها است؟ها از این روشآن

  
  ریزي تعریف بودجه و بودجه

 کـشور  عمـومی  محاسـبات  قـانون  1 مـاده  براسـاس 
صورت زیر تعریف شـده   ، بودجه به  1/6/1366 مصوب
  :است
 بـراي  کـه  اسـت  دولـت  مـالی  برنامه کشور کل بودجه

 سایر و درآمدها بینی  پیش حاوي و تهیه مالی سال کی
ــابع ــأمین من ــرآورد و اعتبــار ت ــه ب ــراي هــاهزین  انجــام ب

 هـاي هـدف  و هـا سـت سیا بـه  نیـل  به منجر که عملیاتی
 زیـر  شـرح بـه  قـسمت  سـه  از و بـوده  شـود، مـی  قانونی
  :شودمی تشکیل

 .دولت عمومی بودجه .١
 شــامل هــابانــک و دولتــی هــايشــرکت بودجــه .٢

 .اعتبار تأمین منابع سایر و هادرآمد بینیپیش

 عناوین از غیر عنوانی تحت که مؤسساتی بودجه .٣
  .شوند می منظور کشور کل بودجه در فوق
 مفــاهیم کامــل از و جــامع تعریفــی) 2009 (شــیک
 کلیـه  حـدودي  تـا  کرد کـه   ارائه ریزي  بودجه و بودجه
 را امـروز،  بـه  تـا  مفهـوم  دو ایـن  از شـده،   ارائـه  تعاریف

 صـورت  بودجـه  تعریـف،  ایـن  موجببه. گیرد   برمیدر
 از دولـت  که است مالی منابع تخصیص و هامحدودیت

 بهبـود  جهـت  در خـدمات  ارائـه  و ایجاد براي منابع آن
 افزون. کندمی استفاده عموم اجتماعی و اقتصادي رفاه
 در مختلـف  عقایـد  بـین  مصالحه نتیجه هابودجه این، بر

. اســت دولـت  هـاي فعالیـت  ترکیــب و انـدازه  بـا  رابطـه 
 کـه  اسـت  يفراینـد  ریزي   بودجه وي، تعریف براساس
 هــايدیــدگاه بــا مــرتبط پارلمــانی مــذاکرات مــردم در
 دولـت  هـاي  فعالیـت  ترکیـب  و نـدازه ا دربـاره  مختلف
 یـک  بـه  سرانجام و کنندمی مصالحه و کرده مشارکت
ــاق ــابع تخــصیص خــصوص در نظــراتف ــندمــی من . رس

ــین، ــه همچن ــزي بودج ــد ری ــت يفراین ــه اس ــار ک  رفت
 چـه  و مـدیریت  سـطح  در چه را دولتی گذاران خدمت

 کنتـرل  و کـرده  معـین  عمـوم  به خدمات ارائه سطح در
 نتــایج و شــده خــرج هــايپــول اريحــسابد و کنــدمــی

 هـا بودجـه  رو،ایـن  از. گیـرد دربرمی نیز را آمدهبدست
 اجتمـــاعی و اقتـــصادي گـــذاريسیاســـت ابزارهـــاي
 بایـد  ايبودجـه  هـاي ارزش بنابراین،. شودمی محسوب

 ثبــات موجــود، مهــم اجتمـاعی  هــايارزش تــر بــیش بـا 
 از حفاظـت  بـه  قـادر  کـه  گروهی از حمایت اجتماعی،

. باشـد  جهـت  هـم  مساوي حقوق و عدالت یستند،ن خود
 اثرگذاربودن به دلیل  نیز ریزي  بودجه فرایند بین این در
 بـا  مـرتبط  ریـزي    بودجـه . اسـت  بااهمیت هاخروجی بر



                                                      ...فارس استان اجرایی هاي دستگاه مالی ارشد مدیران آشنایی میزان بررسی

88 1391 نابستان، )1(فصلنامه حسابداري سالمت، دوره اول، شماره اول، شماره پیاپی 

 و مدیریت بهبود به منجر که است جاري امور و قوانین
: 2010 ،18یــدناک از نقــل( دشــو مــی اي برنامــه کــارایی

208- 209.(  
  
  ریزي ودجههاي بنظریه

اي نظریـه  مستلزم وجود  ریزي،  بودجه مفهوم درك
 ریزي  بودجه حقیقی دنیاي کردنساده به قادر است که 
 چـرا  و وقـت چـه  چگونه، کهاین فهم به و بوده عمومی
 کنـد می کنند، کمک می ریزي  بودجه به اقدام هادولت

ــران(  بــارنخــستین). 618: 2009 ،20ســیکوات و 19گیب
 یـک  بـه  نیـاز  بحـث  سؤال، یک طرح با) 1940 (21کی
 مطـرح  علمـی  محافـل  در را جـامع  ریـزي   بودجه نظریه
 کـه  کـرد مـی  تأسـف  اظهـار  واقعیـت  ایـن  از وي. کرد
ــاي روش ــان در ریــزي بودجــه ه  فراینــد  یــک او زم

 کـه  اسـت  پـول  تخـصیص  هـدف  بـا  محـض  مکـانیکی 
 نادیــده را هــاارزش و هنجارهــا بــه مربــوط هــايسـؤال 
 لحـاظ  را سیاسـی  و اجتمـاعی  ممه هايارزش و گرفته
 متفـاوت  خیلی وضعیت امروزه،). 1138 .ص (کندنمی
 ریـزي   بودجه نظریه یک هم هنوز و نیست کی زمان از

ــران (باشــد همــه توافــق مــورد وجــود نداردکــه  و گیب
  ).617: 2009 سیکوات،
ــايتــالش ــه نظــري ه ــورب ــه منظ ــه یــک ارائ  نظری
 ردرویکــ دو براســاس جــامع و مناســب ریــزي بودجــه

 گیرنـــدمـــی جـــاي گـــروه دو در اثبـــاتی و هنجـــاري
ــاي( ــه). 136: 1997 ،22نئوب ــردازاننظری ــر هنجــاري پ  ب

 کـه  معتقدند و دارند تأکید ریزي  بودجه فراگیر ماهیت
 و عمـومی  نیازهـاي  متقابـل  اثـر  باید ریزي  بودجه نظریه

 شــدهپذیرفتــه هنجارهــاي قالــب در را منــابع تخــصیص

ــب ــرده ترکی ــد توضــیح و ک ــریکین (ده  ؛1969 ،23ک
 اشـنایدر  برت و ؛1988 ،25للوپ ؛1988 ،24ویلداوسکی

 بـر  گرااثبات پردازاننظریه). 305: 1988 ،26همکاران و
 و تکیـه و تأکیـد کـرد       هنجارهـا  بر نباید که باورند این
 عمـومی  فراینـد  اولیه و اصلی عناصر پیداکردن دنبالبه

 هر در مشکالت). 1990 ،27بینور (هستند ریزي  بودجه
ــرد دو ــاري رویکـ . اســـت ذاتـــی اثبـــاتی، و هنجـ
 عملیاتی، مفاهیم سر بر نظرتوافق بدون که، طوري به

 نباشـد،  غیـرممکن  اگـر  تجربـی  نظریـه  یـک  آزمون
 باورهـاي  وجـود  بـه  توجـه  با همچنین،. است دشوار
 »باشد باید چه «ریزي بودجه که  این مورد در متفاوت

 درسـتی  بـات اث ،»دهـد  توضـیح  باید را چیزي چه «و
: 1997 نئوباي، (است غیرممکن هنجاري نظریه کی

 موضـوع  بـودن پیچیـده  بـه  توجـه  با نتیجه، در). 136
ــزي بودجــه ــیچ ری ــه ه ــه اي نظری ــایی ب ــت تنه  کفای
   ).80: 1989 بین،ور (کند نمی

 منــابع تخــصیص ریــزي، بودجــه در اساســی مــسئله
 اسـت  مختلـف  هـاي هـدف  و رقیب نیازهاي به محدود

ــی،( ــاي، ؛1940 کــ ــضري و ؛136: 1997 نئوبــ  و خــ
 يهـا   تـالش  اخیر هايدهه طی). 130: 1384 همکاران،
 مبـانی  تعیـین  بـراي  هـایی شـیوه  طراحی منظوربه زیادي
ــريتــصمیم ــابع تخــصیص و گی  بخــش در محــدود من
 کــی قاعــده طبــق نخــست،. اســت شــده انجــام دولتــی
 در اقتـصادي  نظریـه  بکـارگیري  بر هاتالش این تمرکز
 تعریـف  طریـق  از کـه  اسـت  بـوده  هـایی   وشر طراحی
 راهنمـاي  انـد توانسته منابع به راجع گیريتصمیم مبانی
 مقـدار  بـا  رابطه در کهزمانی تا اما،. باشند سازانتصمیم
 وجـود  آراء اتفاق هادارایی و سود تخصیص یا مطلوب
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 بـه  پاسـخ  براي اندکی راهنمایی اقتصادي نظریه ندارد،
 و 28کـولیس  (کنـد می فراهم يریز  بودجه اساسی مسئله
 کـه  باورنـد  ایـن  بـر  برخی). 223-217: 1998 ،29جونز
 شود فصل و حل سیاسی قلمرو در باید موضوعات این

ــاون( ــاس). 10: 1999 ،30کــ ــن براســ ــدگاه، ایــ  دیــ
 بـا  عمومی مخارج تخصیص نحوه باید گذاران سیاست
بـین   در منابع توزیع چگونگی نیز و مجدد توزیع هدف
 ایـن  بـر  هـا تـالش  رو،این از. کنند تعیین را عهجام افراد
 کـه  يفراینـد  شناسـایی  طریـق  از تـا  شـد  استوار اساس

ــصمیم ــاي ت ــابع تخــصیص ه ــر من ــاس آن ب ــه اس  گرفت
 نهـادي  پویایی و ریزي  بودجه از بهتري درك شود، می

 فراینـد  رویکردهـاي  دوم تـالش  حاصـل . شـود  حاصل
 ریـزي   جهبود( منابع تخصیص با رابطه در تصمیم اتخاذ
ــدریج ،32خردگرایــی ،31اداري  انتخــاب  و 33یگرایــ ت
 بـه  ریزي را   بودجه که است آن چگونگی و) 34عمومی
 :2001 ،35فـوزارد  (انـد کرده تبدیل پذیرنظریه مفهومی

 بـویژه  بودجـه،  هـاي   نظـام  طراحی بر رویکردها این). 5
 همـراه  نـوین  دولتـی  مـدیریت  بـا  که نهادي اصالحات
 ،37نـاي  ؛651: 2003 ،36ویلیامز (دندتأثیرگذار بو  است،
  ). 143: 1384 همکاران، و و خضري ؛3: 2009
 
  ریزي بودجه هاي روش

 انتظـارات  و هـا هـدف  برحسب بودجه تنظیم و تهیه
. اسـت  داشـته  گونـاگونی  تحـولی  سـیر  تکنیک، نظر از
 موسـوم  ریـزي   بودجـه  هـاي   روش به تکامل مراحل این

ــوده ــه و، ب ــب، ب ــد ترتی ــومرثی،ک (از عبارتن  و ؛1387ی
  ):1387 مهدوي،

 38)سنتی (متداول ریزي بودجه. 1

   39افزایشی ریزي بودجه. 2

 40اي برنامه ریزي بودجه. 3
  41صفر مبناي بر ریزي بودجه. 4

 42ریزي بودجه ریزي،برنامه ریزي،طرح نظام. 5
  43عملیاتی ریزي بودجه. 6

ــین، ــه همچن ــد مطالع ــام در تحــوالت رون ــاينظ  ه
 نـشان  هـا آن هـاي سـازنده     مؤلفه بررسی و زيری  بودجه
 1920هـاي   دهه در یعنی نخست، مرحله در که دهدمی
 منظـور بـه  بودجـه  کننـده کنتـرل  نقش میالدي، 1930 و

شــمار  بــه آن اصــلی وظیفــه هــاهزینــه در جــوییصــرفه
 بنـدي طبقـه  بر کنترل، بر مبتنی ايبودجه نظام. رفت می

 بـه  آن در کـه  تاسـ  بـدیهی  و اسـت  متمرکـز  هـا هزینه
 و دستگاه هايمأموریت و هاهدف تحقق میزان بررسی

 ایـن،  بـر  افـزون . شـود نمی پرداخته آن انجام چگونگی
ــوع هــیچ ــاتی ن ــر از اطالع ــه اث ــايهزین ــر عمــومی ه  ب

 ایـن  که هاییهدف همچنین و کشور کلی هاي سیاست
 دسـت بـه  انـد، شـده  تـصویب  هاآن به نیل براي هاهزینه
 ؛ و201: 1380 ونــد، نــژاد و فــرجاهیمــیابر (دهــدنمــی
   ). 75 -73: 1385 نجارصراف، و آباديحسن
 هـاي هزینه سریع افزایش و دولت وظایف توسعه با
 کنتـرل  کـشور،  عمـومی  وضـعیت  بـا  آن پیوند و دولتی
 بهبـود  بـه  نیـاز  و داد دسـت  از را خـود  اهمیـت  مخارج
 بخـش  منـابع  مـدیریت  و کنترل و ریزيبرنامه هاينظام

 دوم مرحلـه ). 1: 1387 کیـومرثی،  (شـد  مطرح عمومی
ــب در را خــود ــالح قال ــب، ســاختار اص  بهبــود مناس

. سـاخت  ظـاهر  کـار  گیرياندازه هايبرنامه و مدیریت
ــود بــر مبتنــی نظــام در بودجــه وظیفــه ــدیریت بهب  را م
 انجـام  بـراي  منـابع  تجهیـز  چگونگی صورتبه توان می
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 تعریـف  هـا ینـه هز هايهدف به نیل راستاي در وظایف
 مـدیریت  بهبـود  بـر  مبتنـی  نظـام  زمـان  گذشت با. کرد

ــه تبـــدیل ــازوکاري بـ ــخ جهـــت سـ ــویی پاسـ ــه گـ  بـ
 نیازهـا  بـه  پاسخ نه و هادستگاه اعتباري هاي درخواست

ــات و ــصاد الزامـ ــشور اقتـ ــد کـ ــسن (شـ ــاديحـ  و آبـ
  ).1385 نجارصراف،

 1960 دهـه  اوایـل  و مـیالدي  1950 دهـه  اواخر از 
 نتـــایج و پیامــدها  بـــر نظــارت  بـــه گــرایش  مــیالدي 
 مرحله  و  گرفت  شکل اجرایی هاي دستگاه هاي خروجی
 معیار  عنوان به برنامه و بودجه بین ارتباط برقراري با سوم

ــه ــل و تجزی ــاه تحلی ــصادي رف ــاز اقت ــد آغ ــه ش ــر ک  ب
 و گیريتصمیم هايآوريفن در داده رخ هاي پیشرفت
 در جـه بود چهـارم،  مرحلـه  در. بـود  متمرکـز  اطالعاتی
 قـرار  توجـه  مـورد  راهبـردي  ریـزي برنامـه  ابزار مفهوم
 در بودجـه  اصـلی  نقـش  آخـر  مرحله دو هر در. گرفت
 مــدیریت و هــابرنامــه اجــراي اقتــصادي، ریــزيبرنامــه

نــژاد و ابراهیمــی (اســت شــده مطــرح دولــت عملکــرد
 نجارصـراف،  و آبـادي   حـسن  و ؛201: 1380 ونـد،  فرج

1385 :75-79.(  
 179 بــه پــول المللــی بــین ندوقصــ توصــیه بــر بنــا
 در هـا، آن يبودجـه  قالـب  سازيیکسان نظر از کشور،
 شـد  مقـرر  چنـین  1380 سال يبودجه قانون 48 تبصره
 است موظف کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان که
 تهیه را کشور ریزي  بودجه نظام و ساختار اصالح طرح
 کنـد  وزیـران  هیئـت  تقـدیم  قـانونی  مراحل طی براي و
طبـق   همچنـین، ). 1380 سـال  بودجـه  قانون 48 تبصره(

ــاده  ــانون« 138م ــه ق ــارم برنام ــعه  چه ــصادي،  توس اقت
ــران اســـالمی  جمهـــوري و فرهنگـــی اجتمـــاعی  ،»ایـ

 زیرا،. است ضروري عملیاتی ریزي  بودجه شدن نهادینه
 و کـارایی  افـزایش  در عملیاتی ریزي   بودجه از استفاده
 مدیریت اما. دارد جهیتوقابل نقش اعتبارات اثربخشی
 اجــراي و تهیــه بــه مربــوط مراحــل در مــالی نــاهمگون
 مـصرف  در ارزشیابی و کنترل گونه  هیچ امکان بودجه،
 بخـش  مدیریت بازسازي و نداد دستبه را کشور منابع

 ایران، در عمومی مالیه نظام امروزه،. نشد میسر عمومی
 براسـاس  بازسازي و اساسی اصالحات نیازمند همچنان
ــصادي هــاي واقعیــت  مــستلزم  نیــز و اجتمــاعی  و اقت
ــازي ــام بازس ــسئول اداري نظ ــادگی و م ــازمانی آم  س
   .است اجرایی هاي دستگاه

 ایـران  در  کـه  مـدیریت  حـسابداري فنـون  از  یکـی 
 ریـزي بـر مبنـاي       اسـت، بودجـه    شده آن به کمی توجه
 حرکـت . هاي اجرایی است    در دستگاه  نوین هاي  روش
 در ریـزي   بودجـه  نـوین  هاي  روش بکارگیري سمت به

 اداري نظــام بازســازي مــستلزم اجرایــی، هــاي دســتگاه
 اسـت  اجرایـی  هاي   دستگاه سازمانی آمادگی و مسئول

 شــدهانجــام هــاي پــژوهش).147: 1372 نــژاد،شــبیري(
ــون ــرات پیرام ــسابداري در تغیی ــدیریت ح ــیش م ــر ب  ت
ــز ــر متمرک ــه ب ــايجنب ــازمانی ه ــوده س ــات و ب  مطالع
 سـطح  در تغییـر  مقابـل  در مقاومـت  مورد در شده انجام
 زاده،حـاجی  و پـور خـدامی  (است محدود بسیار فردي
1388 :96.(  
  

  پیشینه پژوهش
 کـه  داد نـشان ) 1377 (نهیتهمحمدي پژوهش نتایج
 در کارشناسان مقاومت بر مؤثر عامل تنها فردي عوامل
 در. ها اسـت  روش و هانظام سازيبهینه و اصالح مقابل
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 هـم  و مـدیران  مقاومت بر هم سازمانی املعو کهحالی
  . اثرگذار است کارشناسان مقاومت بر

ــه  ــاس نتیجـ ــانی  براسـ ــژوهش طاهرخـ  ،)1381( پـ
ــتقرار ــه   روشنیافتناسـ ــوین بودجـ ــاي نـ ــزي در  هـ ریـ
 شده در بورس اوراق بهادار تهـران   هاي پذیرفته  شرکت

ها ناشی از آشنانبودن مدیران و حسابداران با این روش        
مدیران بـه اسـتقرار ایـن       نکردن   نیاز احساسو همچنین   

  .ست اها روش
ــه  ) 1383(قاســـمی  ــشی نـــشان داد کـ طـــی پژوهـ

ــاز     بودجــه ــاه ممت ــه جایگ ــا توجــه ب ــران ب ــزي در ای ری
ریــزي و اهمیتــی کــه بودجــه در تهیــه و اجــراي  برنامــه
مـدت دارد، ابـزاري ناکارآمـد       هاي توسـعه میـان    برنامه
اي در دجـه هـاي بو وي با بررسی برخی شـاخص  . است

 مدیریت مالی    نداشتن  نشان داد که توفیق     خود پژوهش
 خود طی شـانزده سـال   هاي هدفدولت در دستیابی به     

 فراینـد گذشته بیش از هر چیز نشان از غلبـه مقتـضیات        
گیـري  تهیه و تصویب و اجراي بودجه بر نظـام تـصمیم    

اي ها و مدیران بودجـه دولت و ناتوانی و انفعال دستگاه   
  . روندهاي مربوط دارددر اصالح
بـه بررسـی مـشکالت    ) 1385(نیا و محمودي  طالب
ــاده ــه پی ــازي بودج ــل    س ــد عوام ــاتی از بع ــزي عملی ری

ــی و      ــل فن ــی، عوام ــل محیط ــون عوام ــدیریتی همچ م
ي و عوامـل انـسانی پرداختنـد و نتـایج پـژوهش             فرایند
ســـازي هـــا نـــشان داد کـــه بـــین مـــشکالت پیـــادهآن

ــل  بودجــه ــاتی و عوام ــدي عملی ــامل  بن ــه ش ــسانی ک  ان
آموزش، شرایط احراز شغل چه بـه لحـاظ تحـصیلی و            
چه به لحاظ تجربی، نظـام حقـوق و مزایـاي مناسـب و              

شـود، رابطـه معنــادار   نظـام تـشویق و تنبیـه مناســب مـی    

بـرده  وجود داشته و عوامل انسانی در بین سه عامل نـام           
   .در درجه دوم اولویت قرار دارد

 اجرایی موانع بررسی بهدر پژوهشی ) 1386 (فرزانه
 دیـدگاه  از اجرایـی  هاي  دستگاه در عملیاتی حسابرسی
 .پرداخت کشور محاسبات دیوان کارشناسان و مدیران
 هـاي مهـارت  ضـعف  کـه  داد نـشان  وي پـژوهش  نتایج

ــصی ــسابرسان تخصـــ ــام در حـــ ــات انجـــ  و عملیـــ
 از عملیـاتی  حـسابرسی  فواید از مدیران نداشتن آگاهی
 در عملیـــاتی حـــسابرسی ياجـــرا موانـــع تـــرین مهـــم
   .است بوده ذیربط هاي دستگاه

 موانع شناسایی به اقدام) 1387 (همکاران و اسعدي
 اسـالمی  جمهوري گمرك در عملیاتی بودجه استقرار

 بنديرتبه ها آن نظر به. کردند »شه« مدل ایران براساس
 بـر  دگیبازدارنـ  تـأثیر  نظـر  از بررسی مورد متغیرهاي

 گمـرك،  مرکـزي  سـازمان  در یبودجه عملیات جرايا
 اي،رویـه  اختیار انگیزشی، پذیرش از عبارت ترتیب،به

 توانـایی  فنـی،  توانـایی  اختیار سازمانی، قانونی، اختیار

 نیـروي  توانـایی  مـدیریتی،  پـذیرش  عملکرد، ارزیابی

   . استسیاسی پذیرش و انسانی
 استقرار موانع بررسی به) 1387 (همکاران و ضیایی
 مـدل  از اسـتفاده  بـا  تهـران  دانـشگاه  در یعملیات بودجه
 کـه  بـود  این بیانگر ها  آن پژوهش نتایج. پرداختند »شه«

ــل ــؤثر عوام ــراي در م ــه اج ــاتی  بودج ــزي عملی  در ری
 توانایی ترتیب، به بازدارندگی، لحاظ از تهران دانشگاه
ــار فنــی، ــه اختی ــذیرش اي،روی ــارات انگیزشــی، پ  اختی

 عملکـرد،  سـنجش  اییتوانـ  انـسانی،  توانـایی  سـازمانی، 
 پــذیرش نهایــت در و سیاســی پــذیرش قــانونی، اختیــار
 بـه  الزم هـاي آمـوزش  دادن رو، ایـن  از. است مدیریتی
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 هـاي مهـارت  کسب و شناخت ایجاد منظوربه کارکنان
 ضـروري  عملیـاتی  ریزي  بودجه اجراي براي نیاز مورد

  .شد داده تشخیص
 نـشان )  1387 (همکـاران  و قاسـمی  پـژوهش  نتایج

 مطلـوب  کـشور  بودجـه  کنونی ساختار و شکل که ادد
. دارد اصالح به نیاز کشور اداري نظام ساختار و نیست

ــین، ــاور همچنـ ــتن بـ ــه نداشـ ــالحات بـ ــوي از اصـ  سـ
 اجــراي در هــاآن کارشــکنی و اجرایــی هــاي دســتگاه
ــدامات ــار در اصــالحی اق ــدامات ســازگارنبودن کن  اق

 جملــه از کــشور نهادهــاي و ســاختارها بــا انجــام شــده
 شـده،  انجـام  اصـالحی  اقـدامات  نبـودن  هاي موفق   علت
 در کارشناسـی  تـوان  ضعف باال، موارد بر افزون. است

 وجـــود ،]ســـابق[ ریـــزيبرنامـــه و مـــدیریت ســـازمان
 و هـستند  فعلـی  وضـع  خواسـتار  کـه  نفـع  ذي هاي گروه

 موانــع جملــه از اصــالحات انجــام بــراي اراده نداشــتن
  .تاس ریزي بودجه نظام اصالح جدي

 بـه  پژوهشی در) 1389 (همکاران و سعیدااردکانی
 ایــران در عملیــاتی ریــزي بودجــه هــايچــالش بررسـی 
 از کـی  ی عملیاتی ریزي  بودجه هاآن اعتقاد به. پرداختند

 بـراي  و اسـت  گـویی   پاسـخ  مـسئولیت  تقویـت  هايراه
 اسـت  الزم ابتـدا  ایـران  در ریزي  بودجه نوع این اجراي

ــی ــامع تعریفـ ــ آن از جـ ــود هارائـ ــپس و شـ ــه سـ  کلیـ
 قـرار  الزم هـاي آمـوزش  تحت مربوط اندرکاران  دست
ــد ــین،. گیرن ــدف همچن ــین از ه ــري چن  روش در تغیی
 و روشـن  ریـزي   بودجـه  امر مسئوالن براي ریزي  بودجه

ــشخص ــود م ــه. ش ــاران،  ب ــعیدااردکانی و همک ــر س  نظ
 و مـدیران  سـاختن آگـاه  متخصص، افراد از گیري بهره
ــی ــان حت ــاهــدف از کارکن ــر ســازمان، يه  نظــام تغیی

 و کنتـرل  و نظـارت  و تعهـدي  بـه  نقـدي  از حسابداري
ــرح ارزشــیابی  از دیگــر  مــوارد و هــا برنامــه و هــا ط
 مشکالت  با  برخورد براي توانمی که است راهکارهایی

 بودجه اجراي و نویسیبودجه زمینه در ایران در موجود
 کلیه  همکاري و کارشناسی فعالیت مستلزم که برد بکار

  .است ریزي بودجه امر در درگیر مسئوالن
 افــراد کــه داد طــی پژوهــشی نــشان) 1980 (44مــور
 بـا  کمـی  بـسیار  آشـنایی  وي پـژوهش  در مطالعـه  مورد
 از% 17 تنهـا  و دارنـد  صفر مبناي بر ریزي  بودجه روش
 ایــن بــا. انــدگرفتــه بکــار عمــل در را روش ایــن هــاآن

 بکـار  عمـل  در را روش ایـن  کهکسانی از% 52 وجود،
   .کردند حمایت روش این بکارگیري از بودند، نگرفته
 در عملیـاتی  ریـزي   بودجـه  ارزیابی به) 1986( دین
 در وي اعتقـاد  به. پرداخت توسعه حال در کشور چهار
 است ايگونه به گیريتصمیم فرایند کشورهایی چنین
 بــر کمــی بــسیار اثــر جدیــد اطالعــاتی نظــام یــک کــه

 هـاي تـالش  وجـود  بـا  و دارد گیـري تـصمیم  چگونگی
 مـدیران  آمـوزش  بـراي هـا     کـشور  ایـن  در کـه  بسیاري

 انجـام شـده    جدیـد  هـاي   نظـام  با ها  آن آشنایی منظور به
 هـا آن رفتـار  بر جدي طوربه هاییآموزش چنین است،
 ایجـاد  اطالعـات  کـه  وقتـی  بویژه است، نبوده اثرگذار
ــه شــده ــیله ب ــام وس ــاط نظ ــکاري ارتب ــا آش ــاي ب  نیازه
 اطالعـات  ایجـاد  در یـا  و باشد نداشته کنندگان استفاده
  .کند عمل کنديبه هاآن براي

 ریــزي بودجــه زمینــه در شــدهانجــام هــايپــژوهش
 تجزیـه  دفتـر  ؛2001  و 1998 ویلبی، و ملکرز (عملیاتی

 ؛1997 ،45فلوریـدا  دولت گویی   پاسخ و برنامه تحلیل و
ــوکر ــک ؛2000c  و2000a، 2000b ،46تـ ــلمـ  ،47گیـ
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ــو ؛2001 ــپ و کرت ــلکم ــگ، ؛2002 ،48ب  ؛2003 یون
ــا     ــده آمریک ــبات ایــاالت متح ــوان محاس  و 2003 ،دی

2005a 2005  وb؛2005 ، 49نیهان  موي ؛2004 اندرو، ؛ 
 ریــزي بودجــه روش دهــدمــی نــشان) 2007 شــیک، و

 ولی است شده پذیرفته کشورها از بسیاري در عملیاتی
  . ندکن می استفاده روش این از هاآن از اندکی تعداد

ــان) 2005 (51برومبــی و 50رابینــسون  کــه کردنــد بی
 ریــزي، بودجــه نــوین هــاي روش از یــک هــر اســتقرار
 را فنـی  و قـانونی  اداري، و مـدیریتی  مختلف هايزمینه
 مـالی  نظـام  بر را آن تواننمی و دهدمی قرار تأثیرتحت
 رابطـه  برقـراري  رو،ایـن  از. کرد تحمیل عمومی بخش
 هـا آن نظـر اجمـاع  و بودجـه  راناندرکا  دست همه میان
 کـل  سـطح  در چـه  گیـري، تـصمیم  مختلف سطوح در

 متــولی هــايســازمان درون در چــه و حکــومتی قــواي
 همچنـین، . اسـت  برخـوردار  فراوانـی  اهمیت از بودجه
 برابــر در مقاومـت  کـه  داد نـشان  هـا  پـژوهش آن  نتـایج 

 ؤسـاي  ردولتـی،  مقامـات  برخـی  جانب از اصالحات

 اجـرا  بـراي  بزرگی مانع تواند می نکارکنا و هابخش

 سـنجش  و ریـزي  بودجـه  نـوین  هاي روش از استفاده و
 داد نیـز نـشان  ) 2006 (جرمیـاس  مطالعه. باشد عملکرد

 منجـر  سـازمانی  سـطح  در تغییـر  مقابـل  در مقاومت که
ــه ــایی ب ــل شناس ــده عوام ــر بازدارن ــازمان در تغیی ــاس  ه
 در هـا نـوآوري  وي نپذیرفتن  دیگر، به عبارت . شود می

 مــانع را فــردي ســطح در مــدیریت حــسابداري حــوزه
 .داندمی هانوآوري این بکارگیري اصلی

 و نگرش بررسی به پژوهشی در) 2007 (الدینعالء
ــدان از منتخــب اينمونــه انتظــارات  از برخــی کارمن
 روش بـا  رابطـه  در برونئـی  کـشور  دولتـی  هاي  سازمان

ژوهش پـ  در وي. پرداخـت  صـفر  مبناي بر ریزي  بودجه
 مبنــاي بـر  ریـزي  بودجـه  روش بــا آشـنایی  میـزان  خـود 
 صـورت  در روش این از دهندگانپاسخ حمایت صفر،

 و هـا آن فعالیـت  محل دولتی هايسازمان در اجراشدن
 را هـا آن دیـدگاه  از روش ایـن  معایـب  و مزایا همچنین
 نـشان  الـدین عالء پژوهش نتایج. داد قرار بررسی مورد
 بـر  ریـزي   بودجـه  روش ها،  ودنیآزم دیدگاه از که داد

ــاي ــفر مبن ــزاري ص ــب اب ــراي مناس ــود ب  کیفیــت بهب
 .است مدیران هاي تصمیم

 ریـزي   بودجـه  با رابطه در شدهانجام هايپژوهش
همچـــون  کـــشورهایی در آن اســـتقرار و عملیـــاتی

ــاران و گینــرپ(دانمــارك  ــد  ،)2007 ،52همک هلن
 کـره  ،)2007 ،54ووكها  (استرلیا   ،)2007 ،53دبتس(
 و  همکاري سازمان عضو کشورهاي و )2007 کیم،(

، کانــــادا  )2007 ،55کــــران (اقتــــصادي   توســــعه 
 شه،(آمریکا   متحده ایاالت ،)2007 ،56کرمک مک(

 و کـوچن (و سوئد   ) 2008 نومن،(انگلستان   ،)2008
آمــده در و همچنـین نتــایج بدسـت   )2008 نـوردمن، 

 و 58بـــروم ؛1993 ،57جـــویس(هـــا دیگـــر پـــژوهش
 دیوان  ؛1998 ویلبی، و ملکرز ؛1995 ،59گوآیر مک

ــا    ــده آمریک ــاالت متح ــبات ای ــشان) 2003 ،محاس  ن
 روش اسـتقرار  اصلی جمله مشکالت از که دهدمی

 نبـود  دولتـی  هـاي   دسـتگاه  در عملیـاتی  ریزي  بودجه
 هـاي   حـل   یکی از راه   .است آگاه و متخصص نیروي

 .اسـت  آموزشی هايدوره مشکل برگزاري  حل این 
 عملیـاتی بــه  ریــزي بودجـه  روش تقراراســ همچنـین، 
از   ریزي بودجه فرایند اندرکاران دست درست درك
  .دارد روش بستگی این
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  روش پژوهش
  

ــوع ــن موضـ ــژوهش ایـ ــی پـ ــزان بررسـ ــنایی میـ  آشـ
 بـا  فـارس  استان اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد  مدیران
 آوريجمـع  بـراي . ریزي اسـت    بودجه نوین هاي  روش
 پیمایـشی  روش هـا از فرضـیه  آزمـون  منظـور بـه  هـا داده

 هاداده گردآوري هايشیوه ترینرایج. شودمی استفاده
 اسـتفاده  و شخـصی  مصاحبه هاي پیمایشی، پژوهش در
 آوريجمـع  بـراي  پژوهش این در. است نامهپرسش از

  سـاخته سـه بخـشی      پژوهـشگر ي    نامـه پرسش از هاداده
 تخصـصی  سـؤال  30شـناختی و      جمعیت سؤال 6 شامل
ــاره 3و  ریــزي بودجــه هــاي روش ردمــو در  ســؤال درب

بـودن    ضـروري  بـر  مبنـی  دهندگانپاسخ آگاهی از نظر  
 دسـتگاه  در اسـتفاده  مـورد  ریزي  بودجه روش در تغییر

  .است شده ها استفاده آن فعالیت محل اجرایی
 و محتـوایی  اعتبـار  شـامل  گیـري انـدازه  ابزار اعتبار
ــاختاري ــیف، (اســت  س  پــژوهش  ایــن   در).1382 س

 در نظـران صـاحب  نظر  توجه به  با نامهپرسش هاي سؤال
 هـاي سؤال بنابراین،. شد نهایی و اصالح مرحله چندین
 .اسـت  برخـوردار  الزم محتـوایی  اعتبـار  از نامـه پرسش

 مقایــسه سـاختاري،  اعتبــار آزمـون  هــاي روش از یکـی 
 از. اسـت  مـشابه  هايپژوهش نتایج با پژوهش هايیافته

 موضــوع بــا ارتبــاط در ژوهــشیپ تــاکنون کــه آنجــایی
 شـیوه  ایـن  اسـت،  نـشده  انجام ایران در حاضر پژوهش
ــی ــستنم ــراي توان ــین ب ــار تعی ــاختاري اعتب  ابــزار س
 بـراي  رو،ایـن  از. گیـرد  قرار استفاده مورد گیري اندازه
 نظـران اسـتفاده   نظر صـاحب   از ساختاري اعتبار آزمون
 سیلهو  به مفهومی مشکالت شناسایی نکردن  دلیلبه. شد

 اعتبـار  داراي نامـه پرسـش  کـه  شـد  گیـري نتیجه ایشان،
  .است الزم ساختاري
 نامـه پرسـش  )پایـایی (اطمینـان    قابلیت آزمون براي

 و کرونبـاخ  آلفـاي  بازآزمـایی،  هـاي   روش از تـوان می
 همکـاران،  و سرمد(کرد   استفاده کردننیمه دو ضریب
ــا ضــریب). 169: 1385 ــانگین معــرف آلف  ضــرایب می
 آزمـون  یـک  ممکن هاينیمه دو همه از حاصل پایایی

 پایـایی  ضـرایب  میـانگین  معرف و) 418: 1382سیف،(
 کـه  اسـت  آزمـون  یک ممکن اجزاي تمامی از حاصل
 دیگـر  هـاي سـؤال  تـک  تک با آزمون سؤال هر آن در

 منظـور بـه ). 213-212: 1389 مـؤمنی،  (شودمی مقایسه
 بـین  امـه نپرسـش  عدد 20 ابتدا نامه،پرسش پایایی تعیین

 تــصادفی صــورتبــه آمــاري جامعــه افــراد از تعــدادي
ــا ســپس،. شــد توزیــع ــزار نــرم از اســتفاده ب  SPSS اف
 از یـک  هـر  امتیازهـاي  براي کرونباخ آلفاي، 16نسخه  
ــن ــراد ایـ ــا افـ ــه بـ ــر در رابطـ ــاي روش از یـــک هـ  هـ
 صـورت   است کـه نتـایج، بـه       شده محاسبه ریزي  بودجه
 ریـزي   دجـه شـش روش بو    از یـک  هـر  بـراي  جداگانه

  ارائـه 1 جـدول شـماره   مورد نظر در ایـن پـژوهش، در   
 در کرونبـاخ  آلفـاي  میزان کهاین به توجه با. است شده

 ابـــزار رو،ایـــن از اســت، % 70 از بـــیش مـــوارد تمــام 
 و پایـا اسـت    پژوهش این در استفاده مورد گیري  اندازه
  .نیست سؤالی هیچ حذف به نیازي
 هـاي   سـتگاه د کلیـه  پـژوهش،  موضـوع  بـه  توجـه  با
 در پـژوهش  مکانی قلمرو عنوان  به فارس استان اجرایی
 بـین  نامهپرسش 78طوري که،   به. است شده گرفته نظر

 معـاون  اداري، و مـالی  معـاون  مالی شـامل  ارشد  مدیران
 و ذیحــساب عامـل  ذیحـساب،  بودجـه،  و برنامـه  واحـد 
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 اسـتان  اجرایـی  دستگاه 42 حسابداري در  واحد رئیس
 از. شـد  دریافـت  هاآن از عدد 56 که شد توزیع فارس
  قلمـرو  .اسـت % 79/71 حـدود  در برگشت نرخ رو،این

 خاصـی  زمـانی  مقطـع  بـه  محـدود  پـژوهش  ایـن  زمانی
  .است شده انجام 1390 سال اول نیمه در نیست و
 کـه  اسـت  ایـن  پـژوهش  این در مطرح اصلی سؤال

 فارس استان اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد  مدیران آیا
 بـه  خیـر؟  یا هستند آشنا ریزي  بودجه نوین هاي  روش با

 فرعـی  و اصـلی  هـاي فرضـیه  به این سؤال،   منظور پاسخ 
  .گیرندمی شکل زیر شرحپژوهش به
 مــالی ارشــد مــدیران«: پــژوهش اصــلی اول فرضــیه
 نـوین  هـاي   روش بـا  فـارس  اسـتان  اجرایی هاي  دستگاه
   ».هستند آشناریزي  بودجه

روش،  هـر  هايویژگی با با توجه به این که آشنایی 
روش و  هــر اجــراي جهــت الزم بــسترهاي از آگــاهی

ــونگی ــر تــأثیر چگ ــابی روش بــر ه  و عملکــرد ارزی
 بـراي  معیـار  عملیـاتی سـه    و مالی گویی  پاسخ مسئولیت
در این   ریزي  هاي بودجه   میزان آشنایی با روش    سنجش

 اصـلی اول   شود، درسـتی فرضـیه    پژوهش محسوب می  

اي،  برنامــــه ریــــزي جــــهبود پــــژوهش بــــراي روش
 ریـزي، طـرح  صـفر، نظـام    مبنـاي  بـر  ریزي  بودجه روش
ــه ــزي برنام ــه و ری ــزي و روش بودج ــزي  بودجــه ری ری

 شـرح بـه  فرعـی پـژوهش   هـاي عملیاتی در قالب فرضیه 
  .است گرفته قرار آزمون مورد زیر

 هـاي   دسـتگاه  مالی ارشد  مدیران«: اول فرعی فرضیه
ــی ــتان اجرای ــارس اس ــا ف ــايویژگــی ب ــر یــک از ه   ه
  ».هستند آشنا ریزي هاي نوین بودجه روش

 هـاي   دستگاه مالی ارشد  مدیران«: دوم فرعی فرضیه
 سازيپیاده جهت الزم بسترهاي با فارس استان اجرایی

  ».هستند ریزي آشنا هاي نوین بودجه روش هر یک از
ـتگاه  مـالی  ارشـد   مدیران« :سوم فرعی فرضیه  هـاي   دس
 هـر یـک از     تـأثیر  چگونگی به نسبت فارس استان اجرایی
ــوین بودجــه  روش ــر هــاي ن ــابی ریــزي ب  و عملکــرد ارزی

  ».آگاه هستند خود عملیاتی و مالی گویی پاسخ مسئولیت
 آشــــنایی بـــین «: اصـــلی دوم پــــژوهش  فرضـــیه 

 بـا  فـارس  استان اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد  مدیران
 بــر مبنــی هــاآن نظــر و ریــزي بودجــه نــوین هــاي روش

 اسـتفاده  مـورد  ریـزي   بودجـه  روش تغییر بودنضروري

  نامهپرسش دوم قسمت براي کرونباخ آلفاي نتایج ضریب: 1 جدول
  نامه بخش دوم پرسش سؤال30 کرونباخ آلفاي  ریزي بودجه هاي روش
  94/0  سنتی ریزي بودجه روش
  92/0  افزایشی ریزي بودجه روش
  88/0  صفر مبناي بر ریزي بودجه روش

  75/0  اي برنامه ریزي بودجه روش
  88/0  ریزي بودجه و ریزيبرنامه ریزيطرح نظام

  93/0  عملیاتی ریزي بودجه روش
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 معنـاداري  رابطـه  هاآن فعالیت محل اجرایی دستگاه در
  ».دارد وجود

 از هـــاي پـــژوهش، آگــــاهی  براســـاس فرضـــیه  
ریـزي،    بودجـه  نـوین  هاي  روش از یک هر هاي ویژگی
ــراي الزم بــسترهاي از آگــاهی ــر اجــرا ب  از یــک  ه
 یـک  هـر  تأثیر از ریزي، آگاهی   بودجه نوین هاي  روش
 و عملکـرد  ارزیـابی  بر ریزي  بودجه نوین هاي  روش از

ــسئولیت ــخ م ــویی پاس ــالی گ ــنایی  و م ــاتی و آش  عملی
ــدگان پاســخ ــا دهن ــاي روش ب ــوین ه ــه ن ــزي،  بودج ری

 ارشـد   مدیران پژوهش بوده و آشنایی    مستقل متغیرهاي
 نـوین  هـاي   روش بـا  فـارس  اسـتان  اجرایی هاي  دستگاه
 روش رتغییــــ دانــــستن ریــــزي و ضــــروري بودجــــه
 نـوین  هـاي   روش از یکی به فعلی روش از ریزي  بودجه

. وابـــسته پـــژوهش هـــستند ریـــزي متغیرهـــاي بودجــه 
همچنـین، سـطح تحــصیالت، رشـته تحـصیلی و میــزان     

 .کار افراد متغیرهاي کنترلی پژوهش استسابقه
 شـــناختیجمعیـــت اطالعـــات تحلیـــل منظـــوربـــه
 از نامـه، پرسـش  اول بخـش  هـاي سـؤال  از آمده بدست
 و گزینه هر درصد اطالعات، دهی  سازمان و بنديطبقه

 از کیفـی  متغیرهاي توزیع بودنکنواخت ی براي بررسی 
ــون ــاي آزم ــع ک ــد اســتفاده مرب ــپس،. ش ــتی  س درس
 مربـع،  کـاي  بـا اسـتفاده از آزمـون       پژوهش هاي فرضیه
  .ویتنی بررسی شداي و آزمون مندوجمله آزمون
 
  هاي پژوهش یافته

  
 بـا  مـرتبط  عمـومی  سـؤال  5 نامه،پرسش اول بخش در

 شـامل،  دهنـدگان پاسـخ  شـناختی جمعیـت  هايویژگی

 و تحــصیلی رشــته تحــصیالت، ســطح ســن، جنــسیت،
چنانچـــه . گرفـــت قـــرار پرســـش مـــورد کـــارســـابقه
 کم گروه دو در کاريسابقه میزان براساس ها آزمودنی
 کـار سـابقه  داشـتن  و شوند بنديدسته تجربه با و تجربه
 در هـا آزمـودنی  بـودن تجربـه  با معیار سال، 10 از باالتر
 سال 10 از تر  کم هاآزمودنی% 93/33 شود، گرفته نظر
 در هـا آن از% 84 که) تجربه کم افراد( داشته کارسابقه
ــروه ــنی گ ــا 25 س ــال 35 ت ــرار س ــد ق ــین،. دارن  همچن

 کـار سـابقه  سال 10 از بیش داراي هاآزمودنی% 07/66
 در هـا آن از% 62 که شوندیم محسوب تجربه با و بوده
 اسـت  گفتنـی . دارنـد  قـرار  سـال  45 تـا  35 سـنی  گروه
ــه ــایج موجــب ب ــون نت ــع، کــاي آزم ــزان و ســن مرب  می

 بـه  نیـازي  و بـوده  یکـدیگر  از مستقل افراد کاري سابقه
 .نیـست  افـراد  کاريسابقه میزان بر سن متغیر اثر کنترل
 اطالعـــات تحلیــل  و تجزیـــه از آمــده بدســـت نتــایج 
نیـز   ايدوجملـه  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  شناختیتجمعی
 تحـصیالت  سـطح  بـا  هـا آزمـودنی  نـسبت  که داد نشان
ــایین ــی، (پ ــوق کارشناس ــپلم ف ــر کــم و دی  در) آن از ت

 از بــاالتر تحـصیالت  ســطح بـا  هــاآزمـودنی  بــا مقایـسه 
 پـژوهش  ایـن  در همچنـین، . اسـت  تـر   بیش کارشناسی،

 هـاي آزمـودنی  از تـر   بیش تجربه با هايآزمودنی نسبت
 در کـه  سـمتی  با هاآن تحصیلی رشته و بوده تجربه کم
 بـا  بنـابراین، . اسـت  مـرتبط  هستند فعالیت به مشغول آن

 هـا آزمـودنی  پاسـخ  بـه  اتکا پژوهش، هايیافته به توجه
 راسـتاي  در پـژوهش  ایـن  انجام براي الزم علمی مبناي
  .کندمی فراهم را آن هايهدف به یابیدست
هــاي درســت و رابربــودن نــسبت پاســخب ادامــه، در
 هـاي مطـرح   هـا بـه سـؤال     هاي نادرست آزمودنی  پاسخ
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 طـور جداگانـه بـراي    ، به نامهدوم پرسش  در بخش    شده
ریزي، با اسـتفاده از   بودجهنوین  روش چهارهر یک از  

 آماري براي هايفرضیه. اي بررسی شدآزمون دوجمله
  :شودصورت زیر بیان میانجام این آزمون به

H0 : هـاي  هاي درست بـا نـسبت پاسـخ       نسبت پاسخ
ریـزي بـر مبنـاي صـفر برابـر       نادرست در روش بودجـه   

  .است
H0 : هـاي  هاي درست بـا نـسبت پاسـخ       نسبت پاسخ

  .اي برابر است ریزي برنامه نادرست در روش بودجه
H0:  هـاي  هاي درست بـا نـسبت پاسـخ        نسبت پاسخ

ــرح  ــام طـ ــت در نظـ ــه نادرسـ ــزي، برنامـ ــزي و ریـ ریـ
  .ریزي برابر است بودجه

H0 : هـاي  هاي درست بـا نـسبت پاسـخ       نسبت پاسخ
  .ریزي عملیاتی برابر است نادرست در روش بودجه

 تحلیــل و آمــده از تجزیــه نتــایج بدســتموجــببــه
 هـاي ارائه شـده بـه سـؤال      نادرست و درست هايپاسخ

 بـا اسـتفاده از آزمـون        نامـه پرسش در مندرج تخصصی
 صـفر،  مبنـاي  بـر  ریـزي   بودجه روش اي براي دو جمله 
 تمـام  بـه  نادرست هاي  پاسخ و درست هايپاسخ نسبت
 ،21 ،19 ،17 ،14 ،12 ،11 ،4 هايسؤال جز به هاسؤال

 نادرسـت  يهـا   پاسـخ  نسبت و نبوده برابر 28 و 27 ،23
ــودنی ــاآزم ــه ه ــؤال ب ــايس ــیش 29 و 10 ،5 ه ــر ب  از ت

 17عبـارت دیگـر، بـراي        بـه  .اسـت  درسـت  هـاي  پاسخ
ــؤ ــش دوم    30ال از سـ ــده در بخـ ــرح شـ ــؤال مطـ  سـ
 از پاسـخ    تـر   بیشها  نامه، پاسخ درست آزمودنی    پرسش

 تحلیــل و تجزیــه در همچنــین،. هــا اســتنادرســت آن
 هـاي پاسخ نسبت اي،  برنامه ریزي  بودجه روش براي مشابه

 تمــام بــه هــاآزمــودنی نادرســت هــايپاســخ و درســت

 نبـوده  برابر 29 و 20 ،19 ،17 هايسؤال جز به هاسؤال
 نادرســـت هـــاي پاســـخ نـــسبت هـــاآن از نیمـــی در و

  نتـایج  .اسـت  درسـت  هـاي پاسخ از تر  بیش هاآزمودنی
 و  ریزي برنامه ،ریزي طرح نظام براي ايدوجمله آزمون
 نـسبت  17 سـؤال  بـراي  تنهـا  که داد ریزي، نشان  بودجه
 هـا آزمـودنی  نادرسـت  هـاي پاسـخ  و درست هايپاسخ
 ،24 ،5 هـاي سؤال جزبه هاسؤال قیماب در و است برابر

 هــاآزمــودنی درســت هــايپاســخ نــسبت 29 و 27 ،25
 روش بـراي  امـا، . اسـت  نادرسـت  هـاي پاسخ از تر  بیش
 نـشان  هـا تحلیـل  و تجزیـه  نتـایج  عملیاتی، ریزي  بودجه
 29 و 17 هـاي سـؤال  جزبه موارد تمامی در که دهدمی

ــسبت ــخ ن ــايپاس ــت ه ــخ و درس ــايپاس ــت ه  نادرس
 هـاي پاسخ نسبت موارد تمامی در و نبوده برابر هاودنیآزم

  . است بوده نادرست هايپاسخ از بیش درست
 هايداده باید مفیدتر، اطالعات به دستیابی منظوربه
 بنـدي دسـته  را زیاد سطوح با کمی متغیرهاي به مربوط
 پژوهش این در منظور،بدین). 24: 1389 مؤمنی، (کرد
 اجرایـی  هـاي   دسـتگاه  مالی ارشد  مدیران آشنایی میزان
 برحـسب  ریـزي،   نوین بودجه  هاي  روش با فارس استان
 بـه  نامـه هاي پرسش پاسخ به گویه   از آمدهبدست امتیاز
 آشـنایی : اسـت  شـده  بنـدي دسـته  زیر شرحبه طبقه پنج

 کــم آشـنایی  ،)باشــد180 از تـر  کـم  امتیــاز (کـم  بـسیار 
 متوســط ســطح در آشــنایی ،)360 تــا 180 بــین امتیــاز(
 540 بـین  امتیـاز  (زیاد آشنایی ،)540 تا 360 بین امتیاز(
 از بـیش  امتیـاز  (زیـاد  بسیار آشنایی سرانجام و) 720 تا

 هاآزمودنی توزیع ترتیب،، به2 جدول شماره  در). 720
 هـــاي روش از یــک  هــر  بـــا آشــنایی  ســطح  نظــر  از

 ریزي،طرح نظام اي،  برنامه صفر، مبناي ریزي بر   بودجه
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ــهبر ــزينام ــه و ری ــزي بودج ــه روش و ری ــزي بودج  ری
  . است شده داده نشان جداگانه طوربه عملیاتی

 سـطح  ،2 شـماره    جـدول  در منـدرج  نتایج براساس
 اسـتان  اجرایـی  هـاي   دستگاه مالی ارشد  مدیران آشنایی
ــارس ــا ف ــاي روش ب ــزي بودجــه ه ــر ری ــاي ب  صــفر مبن

 ریزي بودجه و ریزيبرنامه ریزي،طرح نظام و%) 5/87(
. اســـت آن از تـــر کـــم و متوســـط ســـطح در%) 1/82(

 روش بـا  هـا آزمـودنی % 5/87 آشـنایی  سـطح  همچنین،
. اسـت  کـم  بسیار و کم سطح در اي  برنامه ریزي  بودجه
ــا ــورد در تنه ــزي بودجــه روش م ــاتی ری  شــرایط عملی

 حـد  از بـیش  افـراد % 9/58 کـه، طوريبه. است متفاوت
 بررسـی  بـه  توجـه  ا ب .دارند آشنایی روش این با متوسط
 کـه  کـرد  ادعـا  چنـین  تـوان مـی  باال توصیفی هايآماره

 اجرایـی  هـاي   دسـتگاه  مالی ارشد  مدیران آشنایی میزان
 از تـر  کـم  ریـزي  بودجـه  نوین هاي  روش با فارس استان
  . است متوسط حد
 دهنـدگان پاسخ% 36/5 ،3 شماره جدول به توجه با
 نظرتحت یاجرای دستگاه در ریزي  بودجه روش تغییر با

ــود  روش تغییـــر بـــا مـــابقی% 64/94 و مخـــالف خـ
 افـراد % 28/89 تعداد، این از. بودند موافق ریزي   بودجه
 در ریـزي   بودجـه  روش تغییـر  بـا  متوسـط  سطح از بیش

 و هـستند  موافـق  خـود  نظـر تحـت  اجرایـی  هاي  دستگاه
  .دانند نمی مناسب را فعلی ریزي بودجه روش

 نـشان داده شـده   ،4  شماره طور که در جدول   همان
ریـزي در    کـه تغییـر روش بودجـه    نفـري 53 اسـت، از 

دســتگاه اجرایــی محـــل فعالیــت خــود را ضـــروري     

 ریزي بودجه هاي نوین روش با آشنایی حسط نظر از هاآزمودنی توزیع: 2 جدول

 روش
 ریزي بودجه

  عملیاتی

 ریزي،طرح نظام
 و ریزيبرنامه
  ریزي بودجه

 ریزي بودجه روش
  اي برنامه

 روش
 ریزي بودجه

  صفر مبناي بر
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 آشنایی در سطح بسیار کم 7/10 6 8/1 1 1/41 23 25 14

 آشنایی در سطح کم 4/46 26 7/85 48 1/41 23 1/16 9

 آشنایی در سطح متوسط 4/30 17 5/12 7 1/16 9 5/37 21

 آشنایی در سطح زیاد 5/12 7 100 56 8/1 1 4/21 12

 جمع کل 100 56 8/1 1 100 56 100 56
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ریزي   روش بودجه %) 83/52(ها   آن  نفر 28دانستند،   می
، ریــزي طـرح نظـام  ) %18/30(هـا   نفـر آن 16عملیـاتی،  

) %09/15(هـا    نفر از آن   8 ریزي و   ریزي و بودجه  برنامه
هـاي    عنوان روش   ی بر مبناي صفر را به     مابقی روش مبتن  

 نفـر از  42همچنین، . اندمناسب جایگزین پیشنهاد کرده 
 ابراز داشـتند کـه در دسـتگاه         گاندهند پاسخ  نفر از  56

ریـزي نـوینی    هـا روش بودجـه    اجرایی محل فعالیت آن   
 نفـر   11کـه،   در حـالی  . ستیـ در دست بررسی و اجرا ن     
فـــر نظـــام  ن2ریـــزي عملیـــاتی،  دیگـــر روش بودجـــه

 نفـر روش    1 و   ریـزي   بودجهریزي و   ریزي، برنامه  طرح
هاي در حال بررسی و اجـرا   عنوان روش  اي را به    برنامه

  .در دستگاه اجرایی محل فعالیت خود اعالم کردند
دهندگان نامه، ابتدا، از پاسخ    پرسش دیگردر بخش   

ریزي مـورد اسـتفاده      خواسته شده بود که روش بودجه     
 محــل فعالیــت خــود را مــشخص  یــیادر دســتگاه اجر

هــا خواســته شــد کــه موافقــت یــا ســپس،  از آن. کننــد
ریـزي مـورد اسـتفاده     مخالفت با تغییر در روش بودجـه    

در دستگاه اجرایی محل فعالیت خود را اعالم کـرده و          

  ریزي بودجه روش تغییر ضرورت خصوص در هاآزمودنی پاسخ فراوانی توزیع: 3 جدول
 ریزي تغییر روش بودجه موافق یا مخالف با درصد تعداد

  خیر 36/5 3
  )بسیار کم(بلی  0 0
 )کم(بلی  36/5 3

 )متوسط(بلی  71/10 6

 )زیاد(بلی  07/41 23

 )دبسیار زیا(بلی  50/37 21

  جمع کل 100 56
  

 
 روش و هاآزمودنی فعالیت محل اجرایی دستگاه در فعلی ریزي بودجه هاي روش: 4جدول 

  هاآن سوي از پیشنهادي ریزي بودجه
 ریزي روش بودجه  سنتی افزایشی بر مبناي صفر اي برنامه PPBS عملیاتی

 ریزي فعلی روش بودجه 12 19 0 21 2 1

 ریزي پیشنهادي روش بودجه 0 0 8 0 16 28
  روش در حال بررسی و اجرا        1  2  11
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بودن پاسخ، درجه موافقت خـود را بـا   در صورت مثبت 
بـر  زون  اف. ی تعیین کنند  تای  پنجاستفاده از طیف لیکرت     

 پیـشنهادي  ریـزي   بودجـه هـاي نـوین       این، از بـین روش    
تـرین اسـت، انتخـاب      هـا مناسـب   نظـر آن  کی را که به   ی

هـا بـا    هاي داده شده به این سؤال     رو، پاسخ از این . کنند
. شـود اي تجزیه و تحلیل مـی استفاده از آزمون دوجمله 
 :شـود صـورت بیـان مـی    ایـن  نخستین فرضیه آماري بـه    

هـاي  هاي بلی با نسبت پاسـخ     نسبت پاسخ : فرضیه صفر «
  ».خیر برابر است

مندرج آمده،   بدست با توجه به مقدار سطح اهمیت     
اعتبـار رد   ، فرض صفر رد شده و به5 شماره   جدول در

فرضیه صفر، فرضیه پژوهش مبنی بر برابرنبـودن نـسبت     
. شـود هاي خیر پذیرفته می هاي بلی با نسبت پاسخ پاسخ

ــ  ــسبت اف ــین، ن ــر روش   همچن ــا تغیی ــق ب رادي کــه مواف
ریزي مـورد اسـتفاده در دسـتگاه اجرایـی محـل           بودجه

ــیشفعالیــت خــود هــستند،   ــر ب   از کــسانی اســت کــه ت
ریـزي مـورد اسـتفاده در      تغییـر روش بودجـه    با مخالف

  .دستگاه اجرایی محل فعالیت خود هستند
 مـورد آزمـون   زیـر  آماري  فرضیه، درستی   در ادامه 

  : گیردقرار می
H0 :   هــاي   مـالی دسـتگاه  ارشــد مـدیران میـزان موافقـت

ریـزي در     اجرایی اسـتان فـارس بـا تغییـر روش بودجـه           
هـا در سـطح بـاالیی       دستگاه اجرایی محـل فعالیـت آن      

  .نیست)) 3(بیش از حد متوسط (
، فرضـیه   6 شـماره    در جدول براساس نتایج مندرج    

 ارشـد  مـدیران صفر مبنی بـر بـاالنبودن درجـه موافقـت          
هاي اجرایی اسـتان فـارس بـا تغییـر روش             تگاهمالی دس 
هـا رد   ریزي در دستگاه اجرایی محل فعالیت آن        بودجه

اعتبار رد فرضیه صفر پذیرفته    شده و فرضیه پژوهش به      
توان چنین ادعا کـرد کـه درجـه         در نتیجه، می  . شودمی

ریـزي    بـا تغییـر روش بودجـه   دهنـدگان  پاسـخ موافقـت  
هـا،  ایی محـل فعالیـت آن     مورد استفاده در دستگاه اجر    

  . بوده است) 3(بیش از حد متوسط 
تـوان چنـین   با توجه به نتایج آزمون فرضیه بـاال مـی   

هاي اجرایی   مالی دستگاهارشد مدیراننتیجه گرفت که    
ریــزي مــورد اســتفاده در  اســتان فــارس، روش بودجــه

دستگاه اجرایی محل فعالیت خود را مناسـب تـشخیص    
بـا  )) 3(بـیش از حـد متوسـط     (ادي  میزان زیـ   نداده و به  

 مورد ریزي دانستن تغییر در روش بودجهضرورياي در خصوص  نتایج آزمون دوجمله:5جدول 
  هااستفاده در دستگاه اجرایی محل فعالیت آزمودنی

سطح اهمیت 
 )دوطرفه(

Test-Prob. 
احتمال مشاهده 

 شده
 تعداد طبقه

هاي  گروه
 هندهد پاسخ

متغیر 
 پژوهش

 1گروه  53 00/1 95/0 50/0 001/0

 2گروه  3 00/0 05/0  

 جمع کل 56  00/1  
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ریــزي مــورد اســتفاده در دســتگاه   تغییــر روش بودجــه
عبـارت  بـه . اجرایی محـل فعالیـت خـود موافـق هـستند          

هـا  ریـزي از سـوي آن       دیگر، لزوم تغییـر روش بودجـه      
براســاس نتــایج همچنــین، . کــامالً پذیرفتــه شــده اســت

ــدرج  ــر  ،7 در جــدول شــمارهمن  فرضــیه صــفر مبنــی ب
هـاي اجرایـی اسـتان         مالی دستگاه  ارشد  مدیران«که   این

تــرین ریــزي عملیــاتی را مناســب فــارس، روش بودجــه
اعتبـار  ، رد شده و فرضیه پـژوهش بـه     ».دانندروش نمی 

اعتقـاد  رو، بـه  از ایـن   .شـود رد فرضیه صفر پذیرفته مـی     
هـاي اجرایـی اسـتان فـارس،         مالی دستگاه  ارشد  مدیران

ــرین روش ســـبریـــزي عملیـــاتی منا روش بودجـــه تـ
  .ست اهاجایگزین در دستگاه اجرایی محل فعالیت آن

ــایج از ايخالصــه ــون نت   و اول اصــلی فرضــیه آزم
  شـده  ارائـه   8 جـدول شـماره    در آن فرعی هايفرضیه
پـایین   حالتی کـه آشـنایی     در دهدنشان می  نتایج. است

معنـاي  ریـزي بـه     هاي نـوین بودجـه      ها با روش  آزمودنی
  سـطح  اسـت،  کـم  بـسیار  و کم سطح درها    آشنایی آن 
  اسـتان  اجرایـی  هـاي   دستگاه مالی ارشد  مدیران آشنایی
  روش از غیـر  بـه  ریـزي  بودجـه  نوین هاي  روش با فارس
  امـا در . اسـت  پایین سطح در برمبناي صفر ریزي  بودجه

  میزان موافقت مدیرانبودن پایین یا و باالبودناي در خصوص نتایج آزمون دوجمله: 6جدول 
ریزي در دستگاه اجرایی محل  ا تغییر روش بودجههاي اجرایی استان فارس ب ارشد مالی دستگاه

  هافعالیت آن
سطح اهمیت 

 )دوطرفه(
Test-Prob. 

احتمال مشاهده 
 شده

 تعداد طبقه
هاي  گروه
 دهنده پاسخ

 متغیر پژوهش

 1گروه  12 3 => 21/0 50/0 001/0

 2گروه  44 3 < 79/0  

 جمع کل 56  00/1  
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هاي اجرایی استان  ارشد مالی دستگاه اي در خصوص نظر مدیراننتایج آزمون دوجمله: 7جدول 
ریزي جایگزین ترین روش بودجهفارس درباره مناسب  

سطح اهمیت 
)طرفهیک(  

Test-Prob. 
احتمال مشاهده 

هاي  گروه تعداد طبقه شده
دهنده پاسخ  

متغیر 
 پژوهش

001/0  2/0  5/0 1گروه  27 3 =>   

  5/0 2گروه  29 3 <   

  00/1  جمع کل 56  
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هـاي نـوین    ها بـا روش پایین آزمودنی که آشنایی حالتی
  و متوسـط  حـد  هـا در  معناي آشـنایی آن ریزي به  بودجه
  مـالی  ارشـد   مـدیران  آشنایی آن است، سطح   از ترپایین

  نـوین  هـاي   روش بـا  فـارس  اسـتان  اجرایی هاي  دستگاه
  در عملیـاتی  ریـزي   بودجـه  روش از غیربه ریزي  بودجه

.پایین است سطح  

 9 شـماره  جـدول  در کـه  مربـع  کـاي  آزمون نتایج
 آشــنایی ســطح بــودنمــستقل مبــین اســت، شــده ارائــه
 بـا  فـارس  استان اجرایی هاي  دستگاه  مالی ارشد  مدیران
 بــر مبنــی هــاآن نظــر و ریــزي بودجــه نــوین هــاي روش

 اسـتفاده  مـورد  ریـزي   بودجـه  روش تغییر بودنضروري
 همچنـین، . ها است آن فعالیت محل اجرایی دستگاه در

  پژوهش اول فرضیه آماري هايآزمون نتایج خالصه: 8 جدول

 سطح ها درآزمودنی آشنایی  ها فرضیه
  .است کم بسیار و کم

 حد در(پایین  هاآزمودنی آشنایی
  .است )آن از ترپایین و متوسط

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  اول اصلی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه PBروش 

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  اول فرعی فرضیه
 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  دوم فرعی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .ودشمی رد صفر فرضیه  سوم فرعی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودنمی رد صفر فرضیه  ZBBروش 

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  اول فرعی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  دوم فرعی فرضیه
 .شودمی رد صفر فرضیه  .شودنمی رد صفر فرضیه  سوم فرعی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  PPBم نظا
 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  اول فرعی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  دوم فرعی فرضیه

 .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  سوم فرعی فرضیه

 .شودنمی رد صفر فرضیه .شودیم رد صفر فرضیه  ریزي عملیاتی بودجه

  .شودمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  اول فرعی فرضیه
 .شودنمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  دوم فرعی فرضیه

 .شودنمی رد صفر فرضیه .شودمی رد صفر فرضیه  سوم فرعی فرضیه
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 امتیـاز  میـانگین  که دهدمی نشان ویتنیمن آزمون نتایج
 دسـته  آن وسیله  به نامهپرسش دوم بخش از آمدهبدست

 فـارس  اسـتان  اجرایی هاي دستگاه ارشد مالی   مدیران از
 محل اجرایی دستگاه در ریزي  بودجه روش تغییر با که

 آمدهبدست امتیاز میانگین با هستند، موافق خود فعالیت
 از دســـته آن وســـیله بـــه نامـــهپرســـش دوم بخـــش از

 که سفار استان اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد  مدیران
 محـل  اجرایـی  دسـتگاه  در ریـزي   بودجـه  روش تغییر با

 توان می  رو،این  از.است برابر نیستند، موافق خود فعالیت
 مـالی  ارشـد   مـدیران  آشـنایی  سطح بین که کرد ادعا چنین

 نــوین هــاي روش بــا فــارس اســتان اجرایــی هــاي دســتگاه
 تغییـر  بـودن ضـروري  بـر  مبنـی  هـا آن نظـر  و ریزي   بودجه
 محـل  اجرایی دستگاه در استفاده مورد ریزي  بودجه روش
 امـر  ایـن  علـت . نـدارد  وجود معناداري رابطه هاآن فعالیت
 در ریزي  بودجه روش تغییر بودندستوري دلیل  به تواندمی

  .باشد کشور اجرایی هاي دستگاه
ــر    ــا بررســی اث از ســوي دیگــر در ایــن پــژوهش، ب

 کـه  متغیرهاي کنترلی بر متغیرهاي وابسته مشخص شـد   
 مـالی  ارشـد   مـدیران  شـناختی جمعیـت  هايویژگی بین

ــتان اجرایــی هــاي دســتگاه  ســطح همچــون فــارس اس

 بــا کــاريتجربــه میــزان و تحــصیلی رشــته تحــصیالت،
 ریـزي   بودجـه  نـوین  هـاي   روش بـا  هـا آن آشنایی میزان
 نتــایج وجــود، ایــن بــا. نــدارد وجــود معنــاداري رابطــه
 که داد نشان والیس -کروسکال آزمون از آمدهبدست
 بـراي  ریـزي   بودجـه  يهـا   روش با آشنایی رتبه میانگین
 از تـر   بـیش  سـال  5 از تـر   کم کاريسابقه با هاآزمودنی
 را امـر  ایـن  دلیـل  بتـوان  شاید. است بوده هاگروه دیگر
 .کــرد جــووجــست هــاآن اطالعــات بــودن روزبــه در

ــین  ــین، ب ــته همچن ــصیلی رش ــطح و تح ــصیالت س  تح
 و فـارس  اسـتان  اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد  مدیران
 روش تغییـــر بـــودن ضـــروري بـــر مبنـــی هـــاآن نظـــر
 هـا آن فعالیـت  محـل  اجرایـی  دسـتگاه  در ریزي  بودجه
ــاداري رابطــه  میــزان کــه،حــالی در. نــدارد وجــود معن
 نظـر  بر تواندمی کمی میزان به هاآزمودنی کاريسابقه
  .باشد اثرگذار هاآن
  

  گیري نتیجه وبحث
  

 ریــزي بودجــه ســنتی هــاي روش ناکارآمــدي هامــروز
 جـایگزین  روش چهـار  حـداقل  و اسـت  شده مشخص

  ضروري دانستن تغییر روشبین هرابط تعیین منظوربه مربع کاي آزمون نتایج: 9 جدول
هاي اجرایی استان فارس و سطح آشنایی  ارشد مالی دستگاه  از نظر مدیرانریزي بودجه

 ریزي  نوین بودجههاي روشها با  آن

 درجه آزادي
سطح اهمیت 

 )دوطرفه(
 ارزش

 

2 41/0 79/1 Pearson Chi-Square 

2 40/0 82/1 Likelihood Ratio 
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 کـه  دارد وجـود  ریـزي   بودجـه  سـنتی  هـاي   روش براي
 بــر ریــزي بودجــه اي، برنامــه ریــزي بودجــه: از عبارتنــد
 و ریـــزيبرنامـــه ریـــزي،طـــرح نظـــام صـــفر، مبنـــاي
 ریــزي بودجـه . عملیــاتی ریـزي  بودجــه و ریـزي  بودجـه 

ــاتی ــسه در عملیـ ــا مقایـ ــایر بـ ــاي روش سـ ــوین هـ  نـ
 در سـنتی  هـاي   روش جـایگزین  عنـوان   به ،ریزي  بودجه
 بـه  نه زیرا،. است برخوردار يتر  بیش مقبولیت از ایران
 ریـزي، طـرح  نظـام  و صفر مبناي بر ریزي  بودجه اندازه
 انـدازه  بـه  نـه  و بوده پیچیده ریزي  بودجه و ریزيبرنامه
 هـاي خواسـته  تغییـرات  قبـال  در اي  برنامـه  ریزي  بودجه

 ناپـذیر   انعطـاف  مـدیران  بـه  اختیار تفویض و شهروندان
 144 و 138 مـواد  مفـاد  براسـاس  کـه،  طـوري  بـه  .است
 اجتمــاعی و اقتــصادي،  مــه چهــارم توســعهقــانون برنا«

 هـاي سیاست 32 بند ،»اسالمی ایران   فرهنگی جمهوري 
 اجتمـاعی و   اقتـصادي،   قانون برنامه پنجم توسعه    «کالن

ــران  فرهنگــی جمهــوري ــاده نیــز و »اســالمی ای  219 م
ــنجم  « ــه پ ــانون برنام ــعه ق ــصادي،  توس ــاعی و اقت  اجتم

 نظــام  اصــالح »اســالمی ایــران   فرهنگــی جمهــوري 
 عملیــاتی ریــزي بودجــه شــدن نهادینــهو  ریــزي بودجــه
 بــودنفــراهم رغــم علــیبنــابراین، . اســت شــده الزامــی
 بـراي  سیاسی پذیرش و ایران در الزم قانونی هاي زمینه
 ســطح در عملکــرد مبتنــی بــر اصــالحات ســازي پیــاده
اصـالحات، در    ایـن  کـه  دهـد مـی  نشان شواهد دولت،
 کـه  اسـت  شـده  نجـام ا محدودي بسیار سطح در عمل،
   .کندمی دایجا را فراوانی هايسؤال

 هـاي   روش پذیرش پیشین، هايپژوهش نتایج براساس
بـا   در ارتبـاط  بـویژه  مـدیران  جانـب  از ریزي بودجه نوین

 و مدیریتی گیريتصمیم در عملکرد اطالعات از استفاده

 ایــن هــدف. اساســی اســت انگیزشــی، هــايطــرح ایجــاد
ــژوهش ــی پ ــزان بررس ــتم می ــدیران وافقی ــد م ــالی ارش  م
ـتگاه ــاي دسـ ــی ه ــارس اســتان اجرای ــا ف ــر ب  روش در تغیی
 محــل اجرایــی دســتگاه در اســتفاده مــورد ریــزي بودجــه
 ارشـد   مـدیران  آشـنایی  میـزان  تأثیر بررسی و هاآن فعالیت
 نـوین  هـاي   روش با فارس استان اجرایی هاي  دستگاه مالی
  .بود زمینه این در هاآن نظر بر ریزي بودجه

ــایج ــون از آمــدهبدســت نت ــشان اول فرضــیه آزم  ن
 آشــنایی ســطح ،05/0 اهمیــت ســطح در کــه دهــد مــی

 بـا  فـارس  استان اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد مدیران
 روش همچــــون ریـــزي  بودجـــه  نـــوین  هـــاي  روش
ــه ــزي بودج ــر ری ــاي ب ــفر، مبن ــزي بودجــه روش ص  ری
 ریزي  بودجه و ریزيبرنامه ریزي،طرح نظام و اي  برنامه
 آشـنایی  سطح ولی، است،) متوسط حد از تر  کم (پایین
 بـا  فـارس  استان اجرایی هاي  دستگاه مالی ارشد  مدیران
 .است مستثنی قاعده این از عملیاتی ریزي   بودجه روش

دوم نیـز    فرضـیه  آزمـون  از آمدهبدست همچنین، نتایج 
هـاي اجرایـی    ارشـد مـالی دسـتگاه      مدیران که نشان داد 

ریــزي مــورد اســتفاده در  ودجــهاســتان فــارس، روش ب
دستگاه اجرایی محل فعالیت خود را مناسـب تـشخیص    

ریـزي   نداده و بـه میـزان زیـادي بـا تغییـر روش بودجـه        
ــا هــا آن آشــنایی کــه ســطح در حــالیموافــق هــستند  ب

  براسـاس  .است پایین جایگزین ریزي  بودجه هاي  روش
  : ردک  ارائه  زیر  شرحبه  پیشنهادهایی  توانمی  مزبور،  نتایج

ــزایش. 1 ــت اف ــايظرفی ــسانی ه ــراي الزم ان ــراي ب  اج
 از هـا قابلیـت  ارتقـاء  و ریزي  بودجه نوین هاي  روش
 انـدرکاران دسـت  مـؤثر  و گـسترده  آمـوزش  طریق
 ا ی توجیهی جلسات با برگزاري  ریزي  بودجه فرایند
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 رفع و خدمت ضمن اجباري آموزشی هاي  کارگاه
 هــایی اولویــت از  جدیــد فراینــد تبعــات از نگرانـی 
 بودجـه،  متـولی  سـازمان  از بایـد  نخـست  کـه  است
 .شود شروع بودجه، مسئول نهاد عنوان به

 .ايبودجه رهنمودهاي و هادستورالعمل تدوین. 2

 هاي سازمان کارکنان و مدیران آسان و سریع دسترسی. 3
  .مستمر آموزش و آموزشی مطالب به بودجه متولی
 ختلفـی م موضـوعات  برخی از  گران،پژوهش نظربه
 توانـد مـی  آینـده  هـاي پـژوهش  انجام که براي  دیگري
  :است زیر شرحبه باشد بااهمیت

ــین. 1 ــی و تعی ــل بررس ــازمانی،  عوام ــی، س ــی محیط و  فن
 ریـزي  بودجـه  روش اجراي در تأخیر بر مدیریتی مؤثر 

 .کشور اجرایی هاي دستگاه در عملیاتی

 شـناختی روان عوامـل  و مـدیریت  نـوع  تـأثیر  بررسی. 2
 بـر  کـشور  اجرایـی  هـاي   دستگاه مالی ارشد  انمدیر

 .هانوآوري بکارگیري و پذیرش
 فـارس  اسـتان  اجرایـی  هـاي   دسـتگاه  در که جاییآن از. 3

 نتیجـه  در دارد، وجود الزم مدیریتی و سیاسی پذیرش
ریــزي عملیــاتی در  نــشدن بودجـه   علــت اجرایـی بایـد 

ـتان فـارس را از بعـد پـذیرش          دستگاه هاي اجرایـی اس
 .شی و ساختار سازمانی مورد بررسی قرار دادانگیز

 در ریـزي    بودجـه  قانونی بسترهاي تخصصی بررسی. 4
 در موفقیـت  منظـور بـه  هـا آن در تجدیدنظر و ایران

 افــزایش هــدف بــا عملیــاتی ریــزي بودجــه اجــراي
 .دولت هايفعالیت اثربخشی و کارایی

 میــزان افـزایش  بـر  مــؤثر راهکارهـاي  ارائـه  و تعیـین  .5
 بـا  اجرایـی  هـاي   دستگاه مالی ارشد  مدیران یآشنای
 .ریزي بودجه نوین هاي روش

 ابـــزار عنـــوان بـــه نامـــهپرســـش ذاتـــی مـــشکالت
 اطالعـاتی  منابع کمبود یا و اطالعات، نبود آوري جمع
 روحیـه  پـژوهش و نبـود    ایـن  موضوع زمینه در علمی و

 بـراي  پـژوهش  آمـاري  جامعه اعضاي بین در پژوهش
 و موقـع بـه  تکمیـل  و علمی هشپژو در فعال مشارکت
 و موانـع  از شـده برخـی   توزیـع  هـاي نامـه پرسـش  کامل

  .بودند پژوهش این انجام راه در عمده مشکالت
  
 ها ادداشتی
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