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  دهیچک

  
و  مـدیریت  در دسـتورکار سـازمان   يریـز  بودجـه  نظـام  اصـالح  کـه  اسـت  سـال 12از بـیش  در ایـران  :مقدمه
 ایـن  بـا . اسـت  قرارگرفتـه  فعلـی  راهبردي ریاست جمهوري نظارت ریزي و و معاونت برنامه سابقریزي  برنامه
 قابـل  و دستاوردهاي نتایج دارند که اعتقاد کشور در داخل بودجه و متخصصان نظران صاحب برخی از حال،
بندي عوامل محیطی مؤثر بـر اسـتقرار نظـام     هش شناسایی و رتبهلذا، هدف اصلی این پژو .است نداشته قبولی

هــاي اجرایــی کشــور از طریــق نظرخــواهی و اســتفاده از روش دلفــی از    ریــزي عملیــاتی در دســتگاه بودجــه
  .ریزي است کارشناسان و متخصصان بودجه

 اجرایـی  يهـا  اهدسـتگ  عملیـاتی  ریـزي  بودجـه  متخصصـان  و کارشناسـان  شـامل  پژوهش آماري جامعه :روش پژوهش
 يهـا  داده يگـردآور  ابـزار  .هسـتند  پـژوهش  موضـوع  بـه  راجـع  تخصصـی  نظـر  داراي کـه است  البرز و تهران هاي استان

 لیـ تحل روش بـه  مربـوط  دوم نامـه  پرسـش  و دلفـی  روش به مربوط اول نامه پرسش که است نامه پرسش دو شامل پژوهش
 یطـ یمح و یـی اجرا ،يسـاختار  ،يرفتـار  عوامـل  جملـه  از یواملعـ  شـده  انجـام  هاي پژوهش اساس بر. است یمراتب سلسله
بـراي فراینـد    .است 1392 سال پژوهش زمانی قلمرو. است شده تمرکز یطیمح عوامل بر پژوهش نیا در که شد ییشناسا

  .است نفر 50 نمونه حجم .است شده استفاده، 11نسخه  Expert Choice افزار نرم ازتحلیل سلسله مراتبی 
 محـیط  قـانونی،  محـیط  سیاسـی،  محـیط  شـامل  ،ترتیب به ،محیطی عوامل که دهد می نشان پژوهش جینتا :ها یافته

  .دارد ایران در عملیاتی ریزي بودجه استقرار بر بااهمیتی ثیرأت اقتصادي محیط و سازمانی
 عملیـاتی  یـزي ر بودجـه  خبرگـان  و کارشناسان که به نظر گفت توان می هاي پژوهش با توجه به یافته :گیري نتیجه
 ریـزي  بودجـه  اسـتقرار  بـر  را تـأثیر  تـرین  کـم  اقتصـادي  محیط و بیشترین سیاسی محیط ،کشور اجرایی يها دستگاه
 .دارد ایران در عملیاتی

  
  .یسازمان طیمح ،یاسیس طیمح ،یطیمح عوامل ،یاتیعمل ریزي بودجه: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
  

 يهــا تیــهــا و فعال برنامــه ي همــه انگریــبودجــه نما
 ي در توسـعه  یاتیـ مهـم و ح  اریدولت بوده و نقـش بسـ  

دولـت و   فیوظـا  ي بـا توسـعه  . کند یم فایا یاقتصاد مل
 تیآن بـا وضـع   وندیو پ یدولت يها نهیهز عیسر شیافزا

خـود را   تیـ اقتصاد کشور، کنترل مخـارج اهم  یعموم
 ،يزیـ ر برنامـه  يهـا  نظام دربه بهبود  ازیاز دست داد و ن

مطـرح شـد تـا     یمنـابع بخـش عمـوم    تیریکنترل و مد
 دایـ پ يتـر  جـامع  دیـ را قـادر سـازد د   رنـدگان یگ میتصم

عملکردهـا و   جیدر مـورد نتـا   یعیکرده و اطالعات وس
موضـوع   نیـ ا. داشته باشـند  ها تیفعال ياجرا يها نهیهز

و  ییبـودن، کـارا   يهـا بـه اقتصـاد    موجب توجه دولـت 
دولت  یمال تیریمد یمنابع دولت و به عبارت یخشاثرب
 يهــا بهبــود روش ازمنــدین طیشــرا نیــا يبرقــرار. شــد

نظـــام  انیـــم نیـــدر ا. اســـت یکنـــون ریـــزي بودجـــه
ــرا تــوان یرا مــ يا و برنامــه یاتیــعمل يزیــر بودجــه  يب
مطـرح   یدولتـ  يها تیفعال تیریمد یابیو ارز يبازنگر
متـداول   يا جـه نظـام بـا نظـام بود    نیـ ا زیوجه تمـا . کرد
و منابع حاصل از هر  جی، نتاها نظام بر هدف نیا ي هیتک
سـوال اسـت    نیـ و پاسخ دادن به ا ها نهیاز اقالم هز کی

و  شـود  یخرج مـ  يچه کار يدولت برا يکه درآمدها
بـه  ). 1(شهروندان دارد  یبر زندگ يریآن چه تأث جینتا

 يزیــر بودجــه يکــه در ورا يا شــهیاند گــر،یعبــارت د
ــقــرار دارد ا یاتیــعمل  گــذاران، اســتیاســت کــه س نی
و بـر   ینـ یع يا هـا را بـه گونـه    برنامـه  یمـال  يهـا  میتصم
منـابع   ن،یچن هم. استوار کنند یو اثربخش ییاکار يمبنا
سـنجش   يارهـا یو مع ییها، شناسا برنامه ازیمورد ن یمال

و  دیـ دسـت آ  هـا بـه   با برنامه سهیدر مقا ها جهیو کنترل نت
دربـاره   تواننـد  یو هم مردم مـ  استگذارانیگاه هم س آن

در . داشـته باشـند   ي تـر  رد دولت قضـاوت روشـن  عملک
بـــا مـــرتبط ســـاختن  ،یاتیـــعمل يزیـــر واقـــع بودجـــه

 ییگـو  و عملکـرد دولـت، پاسـخ    يا بودجه يها میتصم
ــانون   ــل ق ــت در مقاب ــردم را تقو  دول ــذاران و م ــگ  تی

طـور خالصـه عنـوان کـرد کـه       بـه  تـوان  یو مـ  کنـد  یم
منـافع   يجـا  یهرج و مرج، مصالح عموم ياانضباط ج

امـا  . ردیـ گ یرا مـ  يفـرد  قهیسل يها جا و برنامه یصشخ
متفـاوت   يادیـ تا حدود ز افتد یچه در عمل اتفاق م آن

 ينظــر يهــا در بحــث ياقتصــاد زانیــر اســت و برنامــه
ــره  ــر به ــواره ب ــگ هم ــه    ي ری ــوان برنام ــه عن از بودجــه ب

 دیـ توسـعه، تأک  يهـا  برنامـه  یـی  مدت و ابزار اجرا کوتاه
  ).2( کنند یم

ی به شرایط عمومی کشـور در حـوزه   عوامل محیط
گــذاري اشــاره  سیاســی، اقتصــادي، اجتمــاعی و قــانون

کــه متغیـر بــودن شـرایط و عوامــل    طـوري  هبــ ؛کنـد  مـی 
 ریــزي صــحیح بودجــه نکــردن محیطــی موجــب اجــرا

 شناسـایی و  پژوهشهدف اصلی این  .شود عملیاتی می
اسـتقرار نظـام    بندي عوامـل محیطـی اسـت کـه بـر      رتبه

ــه ــزي بودجـ ــاتی  ریـ ــذار تأثیرعملیـ ــتگـ ــراي  .اسـ بـ
کـه عبـارت اسـت     پـژوهش گویی به سوال اصلی  پاسخ

جمله محـیط سیاسـی، محـیط     آیا عوامل محیطی از :از
 اسـتقرار  اقتصادي، محیط سازمانی و محـیط قـانونی بـر   

 روش دلفی و ؟ ازاستریزي عملیاتی مؤثر  نظام بودجه
 .ستاستفاده شده ا) AHP(مراتبی  یند تحلیل سلسلهافر

طــور عمــده بــا هــدف کشــف  بکــارگیري روش دلفــی بــه
هاي خالقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطالعـاتی مناسـب    ایده
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 روش دلفـــی فراینـــد. گیـــري اســـت منظـــور تصـــمیم بـــه
بندي دانش موجـود در   آوري و طبقه ساختاریافته براي جمع

نزد گروهی از کارشناسـان و خبرگـان اسـت کـه از طریـق      
ــع پرســش  ــ توزی ــ  هنام ــین ای ــایی در ب ــاز ه ــراد و ب خورد ن اف

فراینـد   .شود و نظرات دریافتی انجام می ها شده پاسخ کنترل
 هــاي نظــامتــرین  تحلیــل سلســله مراتبــی یکــی از جــامع 

گیــري معیارهــاي چندگانــه  شــده بــراي تصــمیم طراحــی
ــن   .اســت ــرا ای ــنزی ــدي صــورتامکــان  ف ــ بن له را أمس

چنـین امکـان    صورت سلسله مراتبی فراهم آورده و هم به
. له داردأنظرگرفتن معیارهاي کمی و کیفـی را در مسـ  در

ــه  ــد گزین ــري  هــاي مختلــف را در تصــمیم  ایــن فراین گی
دخالت داده و امکان تحلیـل حساسـیت روي معیارهـا را    

زوجی بنـا نهـاده    هاي هبر مبناي مقایس بر این، افزون. دارد
 ،چنـین  هـم  .کند شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل می

دهـد   میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم را نشـان مـی  
گـذار بـه    توجـه بـه مبـانی قـانونی موجـود، قـانون       با ).3(

 ریزي عملیاتی واقف بوده و با اهمیت پیاده سازي بودجه
ــه     ــاکنون ب ــه ت ــه اینک ــه ب ــام    توج ــن نظ ــل ای ــور کام  ط

ریزي در سطح دولـت، عملیـاتی نشـده ضـرورت      بودجه
امــل مربــوط شناســایی و دارد دالیــل آن مشــخص و عو

ــع آن  ــراي رف ــت  ب ــا اولوی ــود  ه ــدي ش ــانونی  . بن ــانی ق مب
 :در کشور به شرح زیر استریزي عملیاتی  بودجه

ي هـا  سالکل کشور تبصره یک قانون بودجه ) ز(بند -
  1382 و 1381

کــل کشــور  بودجــه قــانون 4بنــد ب تبصــره  2جــزء  -
   1384 و 1383 هاي سال

هـاي   سـال  کـل کشـور   بودجـه  قانون ضوابط اجرایی -
  1388و  1387 ،1386

 قـانون بودجـه کـل کشـور    هاي تنظیم  سیاست 32بند  -
  ابالغی مقام معظم رهبري

  1387سال کل کشور بودجه  قانون ضوابط اجرایی 7بند  - 
   قانون مدیریت خدمات کشوري 16ماده  -
ــاده  - ــه   138م ــانون برنام ــارمق  اقتصــادي توســعه، چه

  ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی
ــاده  - ــه   144م ــانون برنام ــارمق  اقتصــادي توســعه، چه

ــران اســـالمی جمهـــوري فرهنگـــی و اجتمـــاعی و  ایـ
  نامه آن آیین

ــاده  - ــانون 219م ــه ق ــنجم برنام ــعه، پ ــادي توس  اقتص
  ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

 کـل کشـور   1389 سـال  بودجـه  قانون ابالغ بخشنامه -
ــرف از( ــاون ط ــ مع ــزي هبرنام ــارت و ری ــردي نظ  راهب

  )جمهوري ریاست
  1393 و 1392ي ها بخشنامه بودجه سال -

 نظامگذار بر اجراي  کید قانونأبا عنایت به ت
ریزي عملیاتی، چه عواملی مانع از استقرار آن  بودجه
حاضر سعی شده است عوامل  پژوهش است؟ در شده

 ،ایران ریزي عملیاتی در بودجه محیطی مؤثر بر استقرار
  .شودبندي  شناسایی و سپس اولویت بررسی و

  
   پژوهشچارچوب نظري 

 ،يزیـ ر نظـام برنامـه   ینـوع  یاتیـ عمل يزیـ ر بودجه
اســت کــه بــر رابطــه بودجــه  یابیــو ارز يزیــر بودجــه

در . کنـد  یمـ  دیـ مـورد انتظـار تأک   جیشـده و نتـا   نهیهز
مختلـف   يهـا  بخـش  ،یاتیعمل يزیر چارچوب بودجه

تحـت عنـوان    یمشخص يهابر اساس استاندارد يادار
 رد رانیگـو هسـتند و مـد    عملکرد پاسـخ  يها شاخص
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عمــل  اریــاز اخت ج،یبــه نتــا لیــن وهیشــ نیبهتــر نیــیتع
در چـارچوب   گـر، یاز طـرف د . برخوردارنـد  يشتریب

و  رانیمـد  گـذاران،  اسـت یمشـارکت س  يا وهیش نیچن
راهبـــرد،  يهـــا شـــهروندان در قالـــب برنامـــه یحتـــ
ــاولو ــا تی ــهیهز يه ــرزو ا يا ن ــام   یابی ــرد انج عملک

و  يهبـرد را يزیـ ر برنامـه  نیرابطه ب ییشناسا. شود یم
درازمـدت، از   يهـا  منـابع بـا توجـه بـه افـق      صیتخص
. شـود  یمـ  یتلق یاتیعمل يزیر بودجه گرید يها هدف

قــرار  یاتیــعمل يزیــر بودجــه يکــه در ورا يا شــهیاند
 يهـا  میتصـم  گـذاران،  استیاست که اگر س نیدارد ا
ــال ــه  یم ــهرا ب ــیع يا گون ــا  ین ــر مبن ــارا يو ب و  ییک

هـا و هـم مـردم     آن ماتخاذ کننـد، آنگـاه هـ    یاثربخش
 يتـر  درباره عملکرد دولت قضاوت روشـن  توانند یم

بـا مـرتبط    یاتیـ عمل يزیر در واقع بودجه. داشته باشند
ــت،  يا بودجــه يهــا میســاختن تصــم و عملکــرد دول

ا گـذاران و مـردم ر   دولت در مقابل قانون ییگو پاسخ
 ).2( کند یم تیتقو

ــه ــور ب ــ ط ــه یکل ــر بودج ــعمل يزی ــال   یاتی ــه دنب ب
مـا   یکنـون  گاهیپرسش است که، جا نیبه ا ییگو پاسخ

 نیـ بـه ا  دیچگونه با م؟یکجا باش میخواه یکجاست؟ م
 م؟یخود را بسـنج  شرفتیپ دیچگونه با م؟یها برس هدف

ــتقرار ا  ــع اس ــموان ــام چ نی ــل مح ســت؟ینظ ــیعوام  یط
ــد؟یتأث ــدام  رگذارکدامن ــک ــأث کی ــتریب ریت  دارد؟ يش

 نیتــر از مهــم یکــیبــه عنــوان  یاتیــعمل يزیــر بودجــه
 یو اثربخشـ  ییگـو  در پاسـخ  رانیکارآمد مد يابزارها
کارآمـد   رانیمـد  تیترب. و کنترل است ها يریگ میتصم
 يزیــر بودجــه نــدیدر فرا یاساســ ارینقــش بســ ق،یــو ال
 یاتیـ عمل يزیـ ر در نظـام بودجـه  . کنـد  یمـ  فایا یاتیعمل

 جـاد یو ا ییاجرا يها دستگاه رانیمد اراتیاخت شیافزا
 يسـاز  تیـ از خطر و ظرف يمطمئن و عار یاتیبستر عمل

  .شود یمحسوب م یاصل يرهایمتغ یتیریمد
ایــاالت متحــده آمریکــا  تــاریخ اصــالح بودجــه در

 دهد که جنگ همیشگی بـین قـواي مجریـه و    نشان می
قــرن گذشــته   در .مقننــه بــراي قــدرت بــوده اســت    

قـانون  (ایاالت متحده  دولت مرکزيصالحات بودجه ا
ي مبتنــی بــر عملکــرد هــا ، فعالیــت)1921بودجــه ســال 

، بـا تمرکـز   )1950سال  عملکرد مبتنی بر ریزي بودجه(
ــر ــه ب ــابی برنام ــدیریت، ارزی ــایی گــرا، از م ــاال، پ ــه ب ن ب

  ).4( رابطه با نتایج بوده است در گیرانه، و سخت
ش نگرانی درمـورد ثبـات   با توجه به افزای ،چنین هم

 مـورد شـفافیت، صـداقت و    مالی، افزایش انتظارات در
قـانون اساسـی،    گویی دولت، افـزایش آگـاهی از   پاسخ
ــد ــت رش ــا فعالی ــردم دره ــتفاده از  ي م ــورد اس ــول  م پ
ریزي  به بودجه ها دهندگان باعث شده که دولت مالیات

  .)5( عملیاتی توجه بیشتري داشته باشند
ــدیریت در ــود م ــیش  بهب ــع پ شــرط اصــالحات   واق

منظـور ارزیـاي دقیـق فراینـدهاي      اي اسـت و بـه   بودجـه 
هـــاي اجرایـــی و  تخصـــیص منـــابع در درون دســـتگاه

ــتگاه   ــاختارهاي مــدیریتی، دس ــی بایــد    س هــاي اجرای
درون سـازمان خـود بـه وجـود     در هـاي الزم را   قابلیـت 
هــدف از ایــن کــار بایــد افــزایش توانــایی      . آورنــد
ــتگاه ــاي مصــرف  دس ــم   کن ه ــافتن ک ــه در ی ــده بودج ن
تــرین راه بــراي انجــام  تــرین و مقــرون بــه صــرفه هزینــه

جـویی شـده بـه     وظایف محوله و تخصیص منابع صرفه
هـاي   ترین شـاخص  از مهم. هاي مفید باشد فعالیتسایر 

ــاده      ــع در پی ــاد موان ــث ایج ــه باع ــدیریتی ک ســازي  م
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هـاي   تـوان شـاخص   شـود، مـی   عملیاتی می ریزي بودجه
هـاي   هاي فنـی و مـدیریتی و شـاخص    صمحیطی، شاخ

  ).6(انسانی را نام برد 
عوامـل   ریتحـت تـأث   یاتیـ عمل يزیـ ر استقرار بودجه

 مـانع  توانـد  یهـم مـ   ردکـه یگ یقرار مـ  یمختلف یطیمح
عوامــل، بــه اســتقرار آن  قیــدق يباشــد و هــم در اجــرا

شـامل   یاسـ یس طیعوامل مح رینظ یعوامل. کمک کند
دولـت از   یبانیپشـت  ه،یـ مجر قوه مقننه با قـوه  يها توافق

 یاســیارتباطــات س ،ینالزامــات قــانو جــادیبودجــه بــا ا
 ياقتصـاد  هیشامل توج ياقتصاد طی، مح...و  یالملل نیب

 تیوضع یابیتمام شده، ارز يطرح، محاسبه بها ياجرا
ــرا ــال طیو ش ــت و یم ــ...دول ــازمان طی، مح ــامل  یس ش

مختلـف   يهـا  بخش یهماهنگ ،ییساختار دستگاه اجرا
شـامل   یقـانون  طی، محـ ..سازمان و ییگو زمان، پاسخسا

که متناقض نباشـد، دسـت و    یو مقررات نیوانق بیتصو
ــاگ ــده نباشــد، پ ریپ ــو محدودکنن  لیو تســه يســاز ادهی

  ....و  یالزامات قانون
  

  پژوهشپیشینه 
دهد  هاي خارجی نشان می مطالعه ادبیات پژوهش 

 هـاي زیـادي در زمینـه شناسـایی عوامـل      که پـژوهش 
ریــزي عملیــاتی انجــام شــده اســت؛   مــؤثر بــر بودجــه

تـأثیر  «ي  در مقاله) 7(، اکر 2012که در سال  طوري به
مشارکت بودجه بر عملکرد مـدیریتی از طریـق تعهـد    

ــه مـــوردي روي   ــازمانی، مطالعـ شـــرکت در  500سـ
نشان داد که مشارکت بودجـه از طریـق تعهـد    » ترکیه

سب و کار سازمانی چگونه بر عملکرد مدیریتی در ک
ي  در مقالـــه) 8(زو و همکـــاران . گـــذارد تــأثیر مـــی 

بنـدي و رابطـه    بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بودجـه «
» هـا  این نگرش با عملکرد بخش مدیران در بیمارستان

ــه و      ــازخورد بودج ــایج ب ــه نت ــانی ک ــد زم ــان دادن نش
مشارکت باال است، انگیزه و نگرش بر بودجه نیز باال 

انگیزه و نگرش بر بودجه بـاال   خواهد بود و زمانی که
رابینسـون و  . باشد عملکرد مدیران نیز باال خواهد بود

اي بـراي   مدلی پایه«در پژوهشی با عنوان ) 9(دونکان 
اي را بـراي   مـدل چنـد جانبـه   » ریـزي عملیـاتی   بودجه

ریــزي عملیــاتی در ایــاالت  اجــراي اثــربخش بودجــه
  .متحده آمریکا تدوین و ارائه کردند

ــوگن  ــان داد  ) 10(ت ــود نش ــژوهش خ ــه دو در پ ک
گـذارد   مـی  ریزي عملیـاتی تـأثیر   دسته عوامل بر بودجه

ریـزي   عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه :اند از که عبارت
عملیاتی قبل از اجراي آن و عوامل مؤثر بر اثـر بخشـی   

  .ریزي عملیاتی هنگام اجراي آن بودجه
دهـد کـه    در بولیوي نشان می) 11(پژوهش مونتس 

هبــري سیاســی و مــدیریتی ســازمان در اصــالح نظــام  ر
ریزي عملیاتی بسیار نقـش   ریزي و اجراي بودجه بودجه
هـاي شـفاف و واضـح     مشـی  بنابراین، تدوین خط. دارد

در حمایت از مدیریت بر مبنـاي عملکـرد و نیـز ایجـاد     
ــایی  ــد اجــراي  ضــروري اســت ســاز و کاره کــه بتوان

 .ریزي عملیاتی را تقویت کند بودجه

جوردن و هاکبارت  لهیوس انجام شده به  ر پژوهشد
تحقـق   نیچنـ  و هـم  ىیگـو  پاسخ تیمسئول تیاهم) 12(
برمبناى عملکرد  ریزي ناسب آن با اجراى نظام بودجهم

مهـم   جـه یپـژوهش بـر دو نت   نیـ ا. نشان داده شده اسـت 
هـــدف دولـــت از اســـتقرار نظـــام . 1: داشـــت دیـــتأک

در  هـا  نشیـ ب. 2 ست؟یبر مبناى عملکرد چ يزیر بودجه
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مربـوط بــه اجــراى نظــام   کردهــاىیمـورد راهبــرد و رو 
بر مبناى عملکرد بـه چـه صـورت اسـت؟      يزیر بودجه

که بهبود  ددانشان  مزبور بدست آمده از پژوهش جینتا
در  رییـ و تغ تیـ اولو نیدر بـاالتر  ییگو پاسخ تیمسئول

  .قرار دارد تیاولو نیتر نییدر پا یالتیا يها استیس
هـاي اخیـر مطالعـاتی انجـام      یز در سالدر ایران ن
ــده اســت  ــاران  . ش ــدرتی و همک ــه) 13(ق ي  در مقال

ســـازي سیســـتم  بررســـی موانـــع و مشـــکالت پیـــاه«
ــه ــه     بودج ــم و ارائ ــهرداري ق ــاتی در ش ــدي عملی بن

ــع   راه ــع موان ــت رف ــاي الزم جه ــه»کاره ــی ، ب  بررس
پرداختـه   عملیاتی ریزي بودجه سازي پیاده مشکالت

مـؤثر، بـه ترتیـب، شـامل عوامـل      و عوامل مـدیریتی  
عوامـل   تـرین  مهـم  عنـوان  انسانی، فنی و محیطـی بـه  

 عملیاتی ریزي بودجه سازي پیاده مشکالت به مربوط
در مقالـــه ) 1(باباجـــانی و رســـولی . معرفـــی شـــدن

شناسایی موانع و مشکالت موجود در استقرار نظام «
» هاي اجرایی کشور ریزي عملیاتی در دستگاه بودجه
سـازي   سایی و تبیـین موانـع و مشـکالت پیـاده    به شنا

هـاي اجرایـی    ریزي عملیاتی در دسـتگاه  نظام بودجه
دهـد کارشناسـان سـه     کشور پرداخته، که نشـان مـی  

دسته از عوامل رفتـاري، سـاختاري و محیطـی را در    
. ریزي عملیاتی مؤثر دانسـتند  اجرا نشدن نظام بودجه

ــاران    ــري و همک ــاهرپور کالنت ــژوه) 14(ط ش در پ
شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار بودجه عملیاتی در «

ریـزي   عوامـل مـؤثر بـر بودجـه    » هاي دولتـی  سازمان
توجه بـه فرهنـگ و   . 1: عملیاتی را، به ترتیب، شامل

. 4شرایط گروه هـدف،  . 3تعهد به اجرا، . 2رهبري، 
. 6شرایط تدوین قانون، . 5توجه به دانش و ساختار، 

توجه به . 7جو سازمان و  توجه به گرایش مجریان و
  .دانند سادگی اجراي قانون و فناوري می

در پژوهشی بـا عنـوان   ) 15(محمدي  مهدوي و گل
هـاي   دسـتگاه  یارشد مال رانیمد ییآشنا زانیم یبررس«

 »زيیـ ر بودجـه  نیهـاي نـو   استان فارس با روش ییاجرا
هاي نوین  به بررسی میزان آشنایی مدیران مالی با روش

مخالفـت   ایـ موافقـت   زانیـ چنـین، م  و هـم  زيیر بودجه
 زيیــر بودجــه امهــا بــا تحــوالت جــاري در نظــ     آن

 جینتا. ها پرداختند آن تیمحل فعال ییهاي اجرا دستگاه
 ییحاصل از پـژوهش آنـان نشـان داد کـه سـطح آشـنا      

استان فـارس بـا    ییهاي اجرا دستگاه یارشد مال رانیمد
همچــــون روش  زيیــــر بودجــــه نیهــــاي نــــو روش

ــه ــر بودج ــه   زيی ــفر، روش بودج ــاي ص ــر مبن ــر ب  زيی
ــه ــرح  برنامـ ــه زي،یـــر اي و نظـــام طـ و  زيیـــر برنامـ
ــ نییپــا زي،یــر بودجــه  زيیــر روش بودجــه یاســت ول

 جینتـا  ن،یچنـ  هـم . اسـت  یقاعده مسـتثن  نیاز ا یاتیعمل
 ،یمـورد بررسـ   رانیبود که مـد  نیا انگریبدست آمده ب
 یـی مـورد اسـتفاده در دسـتگاه اجرا    زيیر روش بودجه

 زانیـ نداده و به م صیخود را مناسب تشخ تیمحل فعال
 . موافق هستند زيیر ر روش بودجهییبا تغ اديیز

ــانی ــادري  پورزم ــ) 16(و ن ــوان   یدر پژوهش ــا عن ب
هـاي   در سـازمان  یاتیموانع استقرار بودجه عمل یبررس«

موانـع   یبـه بررسـ   »رانیـ ا صنعتی –مناطق آزاد تجاري 
بـر اسـاس    یاتیـ جـه عمل اسـتقرار بود  نـد یموجود در فرا

ــاطق آزاد تجــاري    ــه در من ــدل ش ــه  یصــنعت -م و ارائ
جامعـه آمـاري   . اختنـد هـا پرد  براي رفع آن ییکارها راه

ــژوهش را مــد  ــد ،یمــال رانیپ و  زيیــر برنامــه رانیم
و  یصـــنعت -در منـــاطق آزاد تجـــاري  يزیـــر بودجـــه
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منـاطق آزاد و ویـژه    یشـوراي عـال   رخانـه یدب ن،یچن هم
پـژوهش،   جیبـر اسـاس نتـا   . داد لیتشک رانیاقتصادي ا

 ،یانســان رويیــن یعملکــرد، نــاتوان یابیــدر ارز ینـاتوان 
 نیچنـ  و هـم  اي هیرو اریو نبود اخت یقانون اریاختنداشتن 

بـه عنـوان موانـع اسـتقرار      رشیپـذ  هـاي  زهیـ نداشتن انگ
با . شد ییبر اساس مدل شه شناسا یاتیعمل يزیر بودجه

 ،یسـازمان  اریاخت ،یفن یینامانند توا یوجود، عوامل نیا
بــه عنــوان مــانع  یتیریمــد رشیو پــذ یاســیس رشیپــذ
 .داده نشد صیتشخ

ــرادي ــاران  م ــ) 17(و همک ــوان   یدر پژوهش ــا عن ب
مطالعـه  : یاتیـ عمل زيیـ ر اجـراي بودجـه   یامکان سنج«

امکــان اجــراي  یبــه بررســ »رازیمــوردي شــهرداري شــ
 .پرداختنـد  رازیدر شـهرداري شـ   یاتیـ عمل زيیبودجه ر

چهـــار دســـته از افـــراد مطلـــع از مراحـــل بودجـــه در  
 اداري نیارشـد و معـاون   رانیشامل مد رازیشهرداري ش
 نیرؤسـاي حسـابداري و مسـئول    ،یمـال  رانیو مالی، مد

و  زيیـ ر و کارشناسـان برنامـه   یبودجه، کارشناسان مال
نامه مـورد سـؤال    آموزش و فناوري اطالعات با پرسش

کـه از نظـر    بـود آن  انگریـ پژوهش ب جینتا. قرار گرفتند
الزم بــراي  ییتوانــا رازیدر شــهرداري شــ هــا، یآزمـودن 

از لحــاظ هــر ســه بعــد  اتییــزي عملیــر اجــراي بودجــه
 یانسان ییعملکرد، توانا یابیارز ییشامل توانا ،ییتوانا

الزم از لحاظ هـر   اریوجود ندارد؛ اما اخت یفن ییو توانا
 یو سـازمان  اي هیـ رو ،یقانون اریاخت یعنی ار،یسه بعد اخت

 رشیدر ارتبـاط بـا دو بعـد پــذ    ن،یچنـ  هـم . وجـود دارد 
ــذ  ــامل پ ــیس رشیش ــذ یاس ــد رشیو پ ــرا یتیریم  طیش

 رشیپـذ  رش،یپذ گریوجود داشته، اما در بعد د یمناسب
. وجود نـدارد  سازي ادهیمناسب براي پ زهیانگ ،یزشیانگ

 ســازي ادهیــکــه پ دهــد ینشــان مــ جینتــا ن،یبــرا  افــزون
ــه ــر بودج ــعمل زيی موجــب صــرفه اقتصــادي در   یاتی

 .شود یم رازیشهرداري ش

 يزیر ریاضی در بودجه فنونکاربرد  يها پژوهش از
) 18(و همکـاران   یتوان بـه پـژوهش کـاظم    عملیاتی می
کـاربرد روش  «ها در پژوهشـی بـا عنـوان     آن. اشاره کرد

ــتحل ــفراگ لیـ ــه داده ریـ ــا در بودجـ ــر هـ ــعمل زيیـ  یاتیـ
منتخـب سـال    هـاي  مارستانیي بمطالعه مورد: یمارستانیب

منتخب را با استفاده از فن  هاي مارستانیب ییکارا» 1387
هـا محاسـبه و کـاربرد فـن مزبـور در       داده ریـ فراگ لیتحل

 جینتـا . کردند یرا بررس یمارستانیب یاتیعمل زيیر بودجه
 هـا  مارسـتان یدرصـد از ب  45بـود کـه    نیا انگریبپژوهش 

درصد مـازاد   نیانگیتوجه به م با ن،یچن هم. اند ناکارا بوده
ناکـارا   هـاي  مارستانیب ها، يورود ازیاز ن شیب ريیبکارگ

 14/46درصـد تخـت اضـافی و     16/51به طـور متوسـط   
 هـاي  مارسـتان یبنابراین، ب. درصد کارکنان اضافی داشتند

ارتقـاي   تیـ نکرده و ظرف تیصورت کارا فعال منتخب به
 گونـه  چیدون هـ ب یمورد بررس هاي مارستانیدر ب ییکارا
ــا بکــارگ هــا نــهیدر هز یشــیافزا از  زانیــهمــان م ريیو ب

  .ها وجود دارد ورودي
  
  هاي پژوهش سوال

هـــاي پـــژوهش  در راســـتاي دســـتیابی یـــه هـــدف
  :هاي زیر ارائه شده است سوال

آیا محیط سیاسی تأثیر بااهمیتی بر استقرار . 1
 ریزي عملیاتی در ایران دارد؟ بودجه

ی تأثیر بااهمیتی بر استقرار آیا محیط سازمان. 2
 ریزي عملیاتی در ایران دارد؟ بودجه
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آیا محیط قانونی تأثیر بااهمیتی بر استقرار . 3
 ریزي عملیاتی در ایران دارد؟ بودجه

آیا محیط اقتصادي تأثیر بااهمیتی بر استقرار . 4
 ریزي عملیاتی در ایران دارد؟ بودجه

ل محیطی تأثیر آیا محیط سیاسی نسبت به سایر عوام. 5
 ریزي عملیاتی در ایران دارد؟ بیشتري بر استقرار بودجه

ترین  کدام عامل کم کدام عامل بیشترین تأثیر و. 6
 ریزي عملیاتی در ایران دارد؟ تأثیر بر استقرار بودجه

  
  جامعه، نمونه آماري و قلمرو پژوهش

ایــن پــژوهش بــراي شناســایی عوامــل اصــلی و  در 
نفـــر ازکارشناســـان و   20فرعـــی محیطـــی از نظـــر   

گیـري   متخصصان خبره استفاده شده که بر اساس نمونه
بندي ایـن عوامـل نیـز     براي رتبه. هدفمند انتخاب شدند

بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده 
نفـر از متخصصـین    50گیري هدفمنـد، از نظـر    از نمونه

جامعـه  بنـدي ایـن عوامـل     براي رتبه. استفاده شده است
آمـــاري پـــژوهش شـــامل کارشناســـان و متخصصـــان 

هـاي   هـاي اجرایـی اسـتان    ریزي عملیاتی دستگاه بودجه
تهران و البرز است که داراي نظـر تخصصـی راجـع بـه     

صـورت هدفمنـد انتخـاب     موضوع پژوهش هستند و بـه 
در این پژوهش در سه مرحله روش دلفی اجرا . اند شده
دلفی میـان خبرگـان   نامه  به این ترتیب، که پرسش. شد

آوري و مطالـب   توزیع شد و پـس از یـک هفتـه جمـع    
هـا بـه    نامه افراد و دالیـل انتخـاب آن   مندرج در پرسش
در ایـن مرحلـه نیـز یـک     . رسانی شـد  سایرین نیز اطالع

هفته فرصت براي بررسی نظرات به خبرگـان داده شـد   
ــاره نظــرات اصــالح شــده برخــی از    و پــس از آن دوب

در نهایـت،  . و به اطالع سایرین رسـید خبرگان دریافت 

بـــار رفـــت و برگشـــت،  3پـــس از یـــک هفتـــه و در 
بـه ایـن ترتیـب، در    . هاي نهایی به دسـت آمـد   شاخص

 20شـاخص اصـلی و    4نامـه،   مرحله اول توزیع پرسش
 4شاخص فرعی از سوي کلیه خبرگان انتخـاب شـد و   

در . هـاي قبلـی اضـافه شـد     شاخص فرعـی بـه شـاخص   
اخص فرعـی اضـافه شـده مـورد تأییـد      ش 4مرحله دوم 

شاخص دیگر اضافه شد که در نهایـت   2قرار گرفت و 
شـاخص فرعـی    22شـاخص اصـلی و    4در مرحله سوم

  . مورد تأیید قرار گرفت
  

  ابزار پژوهش 
ابــزار گــردآوري و تهیــه اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن  

مربـوط   1نامـه شـماره    پرسش. نامه است پژوهش دو پرسش
نامــه  هــدف از طراحــی ایـن پرســش . اسـت  بـه روش دلفــی 

کــردن  خبرگــان در ارتبــاط بــا مشــخص  نظــراتدریافــت 
  .ریزي عملیاتی است عوامل محیطی مؤثر بر بودجه

بالــدوین معتقــد اســت در شــرایطی کــه دانــش علمــی  
تــوان از روش دلفــی  گیرنــدگان کــافی نیســت مــی تصــمیم

 روش دلفی بر این اصل استوار اسـت کـه نظـر   . استفاده کرد
بینــی آینــده  متخصصــان هــر حــوزه علمــی در مــورد پــیش 

هــاي  بنــابراین، بــر خــالف روش. تــرین نظــر اســت صــائب
ــژوهش پیمایشـــی،   ــی بـــه تعـــداد    اعتبـــارپـ روش دلفـ

کننــدگان در پــژوهش اســت کــه بــه اعتبــار علمــی  شـرکت 
ــده در پ متخصصــان شــرکت  ). 3(ژوهش بســتگی دارد      کنن

تحلیـل سلسـله    فراینـد مربـوط بـه    2نامه شـماره   پرسش
یکــی از  فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی. اســت مراتبــی
گیري چنـد منظـوره اسـت     تصمیم هاي فنترین  معروف

 1970ه هساعتی در د. ال . توماس وسیله بهکه اولین بار 
له را أمسـ  بنـدي  صـورت امکـان   فـن زیرا این . شدابداع 
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چنین امکان  صورت سلسله مراتبی فراهم آورده و هم به
له أگـرفتن معیارهـاي کمـی و کیفـی را در مسـ      در نظر
بندي عوامـل محیطـی مـؤثر بـر      براي اولویت .)3( دارد

ریـزي عملیـاتی از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی       بودجه
م افـزار  استفاده شده است و محاسبات آن از طریـق نـر  

Expert Choice  شده استانجام  11نسخه.  
  

 ها آوري داده جمع ی و روایی ابزارایسنجش پای
 محتــوایی بــراي افــزایش روایــی     پــژوهش در ایــن  

  :استفاده شد زیرهاي  نامه از ابزار پرسش
استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان امور پژوهشی . 1

 .ریزي در امر بودجه

 .هاي مشابه، مقاالت، کتب و مجالت نامه پرسشمطالعه  .2

ــتفاده ازضــریب کــودر    ــا اس ــز ب ــایی پرسشــنامه نی  -  پای
 جـدول همـانطور کـه در   . ریچاردسون محاسبه شـده اسـت  

ــماره  ــی  1ش ــه م ــود،  مالحظ ــریب کــودر  ش ــزان ض  -  می
پایــایی  پــژوهشبــراي متغیرهــاي  7/0 بــااليریچاردســون 
  . دهد آوري شده را نشان می اطالعات جمع

  
  ها  داده روش تحلیل آماري

 آمار توصیفی
جامعـه و   هـاي  ویژگـی هـا بـه    تحلیل توصـیفی داده 

 
  ریچاردسون -  ضریب کودر نتایج حاصل از :1 جدول

  ریچاردسون - ضریب کودر   متغیر
  894/0  محیط سیاسی
  802/0  محیط سازمانی
  736/0  محیط قانونی

  759/0  محیط اقتصادي

  
  ها هاي شخصیتی آزمودنی ویژگی :2جدول 

  درصد  تعداد  وضعیت تحصیلی  درصد  تعداد  سابقه کار  درصد  تعداد  وضعیت سنی
  %12  6 کارشناسی %24  12 سال 10تا  5 %6  3 35تا  30بین 
  %64  32 کارشناسی ارشد %28  14 15تا  10 %22  11 40تا  36بین 
  %24  12 دکتري و باالتر %32  16 20تا  15 %24  12 45تا  41بین 
        %16  8  سال 20باالي  %32  16  50تا  45بین 

             %16  8  50باالي 
  50  100%    50  100%        
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ریزي  شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر بودجه
 عملیاتی 

 یط اقتصادي مح محیط سیاسی  محیط سازمانی محیط قانونی 

ــهنمو ــی  ن ــاره م ــاري اش ــد آم ــدولدر  .کن ــماره  ج  2ش
ــی ــودنی   ویژگ ــیتی آزم ــاي شخص ــا ه ــن،   ه ــامل س ش

  .ارائه شده استتحصیالت و سابقه کار 
شناختی نمونه مـورد   بررسی سایر اطالعات جمعیت

 ،دهنـدگان را مـردان   بیشـتر پاسـخ   دهد بررسی نشان می
. دهنــد تشــکیل مــی ،درصــد از افــراد نمونــه 76شــامل 

لحاظ رده سنی  ازدهندگان  نه آماري پاسخبیشترین نمو
ــر  ــین % 32براب ــا  45در رده ســنی ب ســال تشــکیل  50ت

لحاظ  ازدهندگان  بیشترین نمونه آماري پاسخ. دهند می
شـامل میـزان تحصـیالت    % 64 میـزان تحصـیالت برابـر   

شامل تحصیالت % 12ترین برابر  ارشد و کم کارشناسی
دهنـدگان   پاسخبیشترین نمونه آماري . کارشناسی است
تا  15شامل سابقه بین % 32 با کاري برابر به لحاظ سابقه

تـوان گفـت    مطابق نتایج حاصل می ،لذا. استسال  20
ــاتی در  کارشناســان و متخصصــان بودجــه  ــزي عملی ری

اي بـه لحـاظ    تجربـه   هاي مورد مطالعـه افـراد بـا    سازمان
  .میزان سن، تحصیالت و سابقه شغلی هستند

  
  سله مراتب تصمیمساختن درخت سل

سلسله مراتب تصمیم درختی است که بـا توجـه بـه    
 ، بـویژه له تحت بررسی داراي سطوح متعـدد اسـت  أمس

گیـري   کننـده هـدف تصـمیم    سطح اول هر درخت بیان
هـایی   کننده گزینـه  سطح آخر هر درخت نیز بیان. است

هــاي  گزینــه(شــود  مقایســه مــی یکــدیگراســت کــه بــا 
اسـت   عواملیدهنده  یانی نشانم هاي سطح سایر). رقیب

 حاضـر  پـژوهش در . اسـت هـا   که مالك مقایسه گزینه
 نمـودار گیـري در   اول و دوم درخت تصمیم هاي سطح

کــه ســطح اول،  طــوري هبــ ،رســم شــده اســت 1شــماره 
 ریـزي عملیـاتی   شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر بودجه

معیــار اصـلی بیــان شــده در   4ســطح دوم شـامل  . اسـت 
  .استقبل  بخش

  
  زوجی هاي همقایس: مرحله اول

هـاي   روش مقایسه ،آزمون برايیک روش اساسی 
ــدل . زوجــی اســت  ــدگی م ــن روش از پیچی ــد  ای فراین

کاهـد،   به طـور قابـل تـوجهی مـی    تحلیل سلسله مراتبی 
در . شـود  لفه در یک زمـان بررسـی مـی   ؤزیرا تنها دو م

از  این مرحله با توجه به عوامل مؤثر، بر اساس هر یـک 
هر یـک از   در. شود ارها ماتریس زوجی تشکیل میمعی

هــا بــا اســتفاده از یــک مقیــاس خــاص کــه از   مــاتریس
نهایت مرجح طراحی شـده اسـت،    بی ترجیح یکسان تا

 9 یاي بـا اسـتفاده از جـدول    قضاوت در این امر مقایسه
بــراي   بــه عنــوان نمونــه،   .شــود  انجــام مــی کمیتــی 

جـی سـه   عددگذاري و تعیین ارجحیت در مـاتریس زو 
بـر   A تـرجیح  گیرنـده،  د تصمیماافر  Cو A  ،Bعنصر

B ) یعنـی   ارجـح بـین مسـاوي و کمـی    ) سطر به سـتون

 گیري درخت تصمیمسطوح  :1نمودار 
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را بـین مـرجح خیلـی قـوي و      C برA  ترجیح و 2عدد 
بـین تـرجیح    ،Cبـر  Bو تـرجیح   8مرجح با عدد  کامالً

. کند انتخاب می 6قوي و ترجیح خیلی قوي یعنی عدد 
ر عنصر بر خودش برابر الزم به ذکر است که ترجیح ه

فراینـد   در اي که ماتریس مقایسه با توجه به این. است 1
اگـر   ،یک ماتریس معکوس است تحلیل سلسله مراتبی

A بر B)باشـد تـرجیح    2داراي تـرجیح  ) سطر به ستون
B بر A صـورت   خواهـد بـود پـس مـاتریس بـه       برابر

  .شود کامل می 3شماره  جدول
  

ریزي  عوامل محیطی مؤثر بر بودجهبندي  اولویت
  عملیاتی 

) مـاتریس (نامـه   پرسـش  50که تعداد  با توجه به این
سـه عوامـل وجـود دارد فراینـد     تکمیل شـده بـراي مقای  

ها را بـه یـک    در ابتدا این ماتریستحلیل سلسله مراتبی 
ــه منظــور ترکیــب  . کنــد مــاتریس واحــد تبــدیل مــی  ب

دهنـدگان،   خهـاي زوجـی همـه پاسـ     مقایسه هاي جدول
هـا، اسـتفاده از میـانگین هندسـی      یکی از بهتـرین روش 

صـورت   هـایی بـه   هـاي زوجـی، داده   زیرا مقایسـه  .است
بــودن  معکــوس بــر  افــزونکنــد و  ایجــاد مــی» نســبت«

توجیـه  ماتریس مقایسه، استفاده از ایـن روش را بیشـتر   
بـودن   معکوس کند چرا که میانگین هندسی خاصیت می

اگـر  . کنـد  هاي زوجی حفـظ مـی   یسهرا در ماتریس مقا
aijفرض کنیم 

(k)     دهنـده   مولفـه مربـوط بـه پاسـخK  ام
باشـد، میـانگین    jنسـبت بـه معیـار     iبراي مقایسه معیـار 

در  1شـماره  هـاي متنـاظر از رابطـه     لفـه ؤهندسی براي م
  :شود زیر محاسبه می

  
  

مـاتریس اولیـه مقایسـه      ،1با اسـتفاده از رابطـه شـماره    
ــاخص  ــی ش ــژوهش      زوج ــه پ ــر نمون ــلی از نظ ــاي اص ه

سـمت راسـت   (ارائه شده است  4صورت جدول شماره  به
، از 3از جدول شـماره   ها و براي استخراج اولویت) جدول

شـود   کـردن و میـانگین مـوزون اسـتفاده مـی       مفهوم نرمـال 
  ):نتایج در سمت چپ جدول ارائه شده است(

شـده، بـا    نرمـال اعداد هر سطر مـاتریس   ،در نهایت
مـاتریس  . آیـد  کدیگر جمع و میانگین آن بدست مـی ی

. دهـد  حاصل مقایسه معنادارتري بین عناصر را نشان می
را ) میـانگین سـطري  (اولویت معیارها ، 5شماره  جدول

  .دهد نشان می

n
n

k

k
ijij aa

1

1

)(∏
=

=   )1(رابطه 

 
  زوجی هاي هبراي مقایس ها مقادیر ترجیح: 3 جدول
 مقدار عددي )قضاوت شفاهی( ها حترجی
 9 تر مطلوب مرجح یا کامالً کامالً

 7 اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي یاترجیح 

 5 اهمیت یا مطلوبیت قوي یاترجیح 

 3 تر بکمی مرجح یا کمی مطلو

 1 اهمیت با مطلوبیت یکسان یاترجیح 
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درصـد اولویـت نسـبی هـر یـک از       ،ین ترتیـب ه اب
بـر اسـاس نتـایج بدسـت آمـده      . آید معیارها بدست می

و بعـد از آن   عامـل تـرین   هـم م» محیط سیاسی«شاخص 
و در درجـه چهـارم   » محیط سازمانی«و » محیط قانونی«
  . قرار دارد» محیط اقتصادي«

  
  هاي محیط سیاسی  بندي شاخص اولویت

ــان ــاره     هم ــنهادي اش ــدل پیش ــه در م ــور ک ــدط  ش
ریــزي  بــا بودجــه مــرتبطهــاي محــیط سیاســی  شــاخص

ــامل   ــاتی ش ــتعملی ــه،  حاکمی ــرایط سیاســی جامع ، ش

جمهــوري، توافــق قــوه مقننــه و قــوه مجریــه و  ریاســت
نتــایج حاصــل از . المللــی اســت ارتباطــات سیاســی بــین

 6شـماره   جدول در باالدهی هر یک از معیارهاي  وزن
  .ارائه شده است

بر اساس نتایج بدسـت آمـده، از بـین معیارهـاي     
ــاي    ــی، معیاره ــیط سیاس ــت«مح ــرایط «، »حاکمی ش

، بـه  »بین المللـی ارتباطات سیاسی «و » سیاسی جامعه
ــا وزن   ــب، ب ــترین  170/0و  244/0، 334/0ترتی بیش
توافــق «و » ریاســت جمهــوري«هــاي  وزن و شــاخص

ترین وزن را، به ترتیـب،   کم» قوه مقننه و قوه مجریه

هاي  کردن شاخص لها و نتایج نرما ها پس از تلفیق داده ماتریس اولیه مقایسه زوجی شاخص :4 جدول
  اصلی

  ها شاخص
  ها شاخص شده نرمالماتریس     ها ماتریس اولیه مقایسه زوجی شاخص

محیط 
 اقتصادي

محیط 
 قانونی

محیط 
  سازمانی

محیط 
 یسیاس

محیط   
 اقتصادي

محیط 
 قانونی

محیط 
  سازمانی

محیط 
 سیاسی

  5/0 55/0  52/0 40/0    1  51/4  93/1  81/3 محیط سیاسی
 11/0  12/0  13/0  17/0    22/0 1  48/0 67/1 محیط سازمانی

 26/0  26/0  27/0  32/0    52/0  10/2  1  10/3 محیط قانونی

 13/0  07/0  09/0  10/0    26/0  60/0  32/0  1  محیط اقتصادي

  - -  - -    2  21/8  73/3  58/9  ها جمع ستونی داده
  

  هاي اصلی بردار وزن شاخص :5 جدول

  ها وزن شاخص  ها شاخص  ردیف
  اولویت  )میانگین سطر(

  1 494/0 محیط سیاسی 1
  2  275/0 محیط قانونی 2
  3  133/0 محیط سازمانی 3
  4  098/0  محیط اقتصادي  4
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شـــاخص ســـازگاري . دارا هســـتند 110/0و  143/0
بـوده و   1/0کمتـر از   06/0محاسبه شده نیز برابر بـا  

  .ستبنابراین مدل معنادار ا
  

  هاي محیط سازمانی  بندي شاخص اولویت
طـــور کـــه در مـــدل پیشـــنهادي اشـــاره شـــد  همـــان
ریــزي  هــاي محــیط ســازمانی مــرتبط بــا بودجــه  شــاخص

هـاي   عملیاتی شـامل نمـودار سـازمانی، همـاهنگی بخـش     
مختلــف ســازمان، ســاختار دســتگاه اجرایــی، مــدیریت و  

دهـی هـر    نتـایج حاصـل از وزن  . گویی سازمان است پاسخ
ارائـه   7هـاي مـذکور در جـدول شـماره      یک از شـاخص 

  .شده است

بر اساس نتـایج بدسـت آمـده ، از بـین معیارهـاي      
، »گــویی ســازمان پاســخ«محــیط ســازمانی، معیارهــاي 

، بــه ترتیــب، بــا وزن »مــدیریت«و » نمــودار ســازمانی«
هاي  بیشترین وزن و شاخص 149/0و  298/0، 346/0
هــاي  هنگی بخــشهمــا«و » سـاختار دســتگاه اجرایــی «

 104/0ترین وزن را، بـه ترتیـب،    کم» مختلف سازمان
شاخص سازگاري محاسبه شده . دارا هستند 103/0و 

بـوده و بنـابراین مـدل     1/0کمتـر از   04/0نیز برابر بـا  
  .معنادار است

  
  هاي محیط قانونی  بندي شاخص ولویتا 

ــان ــد      هم ــاره ش ــنهادي اش ــدل پیش ــه در م ــور ک ط

  اسیهاي محیط سی بردار وزن شاخص :6جدول 

  وزن معیارها  ها شاخص  ردیف
  اولویت  )میانگین سطر(

  1 334/0 حاکمیت 1
  2  244/0 شرایط سیاسی جامعه 2
  3  170/0 ارتباطات سیاسی بین المللی  3
  4  143/0 ریاست جمهوري 4
  5  110/0 توافق قوه مقننه و قوه مجریه  5

 

  هاي محیط سازمانی بردار وزن شاخص :7جدول 

  زن معیارهاو  ها شاخص  ردیف
  اولویت  )میانگین سطر(

  1  346/0 گویی سازمان پاسخ  1
  2 298/0 سازمانی نمودار 2
  3  149/0 مدیریت 3
  4  104/0 دستگاه اجرایی ساختار 4
  5  103/0  هاي مختلف سازمان هماهنگی بخش  5
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ریـزي عملیـاتی    انونی مرتبط با بودجههاي محیط ق شاخص
سـازي و   شامل پشتیبانی دولـت، قـوانین و مقـررات، پیـاده    

تســهیل الزامــات قــانونی، شــفافیت قــانون و منطقــی بــودن 
ــت  ــانون اس ــل از وزن . ق ــایج حاص ــک از    نت ــر ی ــی ه ده

  . ارائه شده است 8هاي مذکور در جدول شماره  شاخص
ارهـاي محـیط   بر اساس نتایج بدسـت آمـده، از بـین معی   

و » پشـتیبانی دولـت  «، »قـوانین و مقـررات  «قانونی، معیارهاي 
، بـه ترتیـب، بـا وزن    »سازي و تسـهیل الزامـات قـانونی    پیاده«

ــاخص  139/0و  314/0، 369/0 ــترین وزن و شـ ــاي  بیشـ هـ
تـرین وزن را، بـه    کم» منطقی بودن قانون«و » شفافیت قانون«

ســازگاري شــاخص . دارا هســتند 088/0و  089/0ترتیــب، 

بـوده و بنـابراین    1/0کمتـر از   06/0محاسبه شده نیز برابر بـا  
  .مدل معنادار است

  
  هاي محیط اقتصادي  بندي شاخص اولویت

طــور کــه در مــدل پیشــنهادي اشــاره شــد       همــان
ریـزي   هـاي محـیط اقتصـادي مـرتبط بـا بودجـه       شاخص

شــده،  وري، محاســبه قیمــت تمــام عملیــاتی شــامل بهــره
ي، توجیه اقتصادي، ارزیابی وضـعیت و  حسابداري تعهد

. شرایط مالی دولت، حسابرسـی عملیـاتی و تـورم اسـت    
ــایج حاصــل از وزن هــاي  دهــی هــر یــک از شــاخص  نت

  .ارائه شده است 9مذکور در جدول شماره 

  هاي محیط قانونی بردار وزن شاخص :8جدول 

  وزن معیارها  ها شاخص  ردیف
  اولویت  )میانگین سطر(

  1  369/0 قوانین ومقررات  1
  2 314/0 پشتیبانی دولت 2
  3  139/0 پیاده سازي و تسهیل الزامات قانونی   3
  4  089/0 شفافیت قانون  4
  5  088/0 منطقی بودن قانون   5

  
  هاي محیط اقتصادي بردار وزنی شاخص :9 جدول

  وزن معیارها  ها شاخص  ردیف
  اولویت  )میانگین سطر(

  1  218/0 وري  هبهر  1
  2 186/0 محاسبه قیمت تمام شده 2
  3  167/0 حسابداري تعهدي 3
  4  133/0 توجیه اقتصادي 4
  5  101/0 ارزیابی وضعیت و شرایط مالی دولت  5
  6  099/0 حسابرسی عملیاتی  6
  7  096/0 تورم  7
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بــر اســاس نتــایج بدســت آمــده، از بــین معیارهــاي  
قیمـت  محاسبه «، »وري بهره«محیط اقتصادي معیارهاي 

 ،»توجیـه اقتصـادي  «و » حسابداري تعهـدي «، »شده تمام
 133/0و  167/0، 186/0، 218/0بــا وزن  ،بــه ترتیــب 

ــاخص  ــترین وزن و ش ــاي  بیش ــعیت و  «ه ــابی وض ارزی
» تـورم «و » حسابرسـی عملیـاتی  «، »شرایط مـالی دولـت  

 096/0و  099/0، 101/0 ،بـه ترتیـب   ،تـرین وزن را  کم
 بـا  رنیز براب شاخص سازگاري محاسبه شده. دارا هستند

  .بنابراین مدل معنادار استو بوده  1/0کمتر از  03/0
بندي عوامل محیطی بـا اسـتفاده    اولویت ،نهایت در

  .مذکور به شرح زیر است افزار نرم از
هاي اصلی پژوهش، به شرح  بندي شاخص لویتوا

دهد که عوامل  ، نشان می10مندرج در جدول شماره 
نونی، محیطی، بـه ترتیـب، محـیط سیاسـی، محـیط قـا      

محیط سازمانی و محیط اقتصادي تأثیر بـا اهمیتـی بـر    
بنـابراین،  . ریزي عملیاتی در ایران دارد استقرار بودجه

تـــوان گفـــت از دیـــد کارشناســـان و خبرگـــان   مـــی
هـاي اجرایـی کشـور در     ریزي عملیاتی دستگاه بودجه
تهـران و البـرز محـیط سیاسـی بیشـترین و      هـاي   استان

ریـزي   ثیر را بـر بودجـه  تـرین تـأ   محیط اقتصـادي کـم  
  .عملیاتی در ایران دارد

  
 پژوهشهاي  توجه به یافته بابندي عوامل محیطی  رتبه

هـاي فرعـی محـیط سیاسـی      بنـدي شـاخص   لویتوا
کــه دهــد  ، نشــان مــی 6شــماره  جــدول منــدرج در

، ریاسـت جمهـوري،   جامعـه  حاکمیت، شرایط سیاسـی 
مجریـه  و توافق قوه مقننه و  یالملل ارتباطات سیاسی بین

ــتقرار بودجــه    ــر اس ــل محــیط سیاســی ب ــزي  از عوام ری

 پاسـخ سـوال اول   بنابراین،. دارد تأثیرایران  عملیاتی در
 .مثبت است پژوهش

 یسـازمان  طیمحـ  یفرعـ  يهـا  شاخص يبند تیلووا
 ییگـو  پاسـخ  دهد ی، نشان م7مندرج در جدول شماره 
سـاختار دسـتگاه    ت،یریمـد  ،یسازمان، نمـودار سـازمان  

مختلــف ســازمان از  يهــا بخــش یهمــاهنگو  یــیاجرا
 یاتیـ عمل يزیر بر استقرار بودجه یسازمان طیعوامل مح

دوم پـژوهش   والپاسخ سـ  ن،یبنابرا. دارد ریتأث رانیدر ا
دســت آمــده در ایــن دو گــروه  نتــایج بــه. مثبــت اســت

کـه   يویدر بول) 11(عوامل محیطی، با پژوهش مونتس 
ــر ــر رهب یــد دارد، ســازمان تأک یتیریو مــد یاســیس يب

البتــه عوامــل سیاســی پــژوهش حاضــر . ســازگار اســت
 .تر از پژوهش مونتس بوده است جامع

 هـاي فرعـی محـیط قـانونی     بنـدي شـاخص   لویتوا
دهـد قـوانین و    ، نشـان مـی  8شـماره   جـدول  مندرج در

سازي و تسهیل الزامـات   مقررات، پشتیبانی دولت، پیاده
ز عوامـل  بـودن قـانون ا   منطقـی  قانونی، شفافیت قانون و

ریــزي  بــر اســتقرار بودجــه اســت کــه محیطــی قــانونی
پاسخ سوال سـوم   بنابراین، .دارد تأثیرعملیاتی در ایران 

 .مثبت استپژوهش 

 ياقتصـاد  طیمحـ  یفرعـ  يها شاخصبندي  لویتوا
کــه  دهــد ی، نشــان مــ 9منــدرج در جــدول شــماره   

ــره ــام مــتیمحاســبه ق ،يور به  يحســابدار شــده، تم
 طیو شـرا  تیوضـع  یابیـ ارز ،ياقتصـاد  هیتوج ،يتعهد
ــت، حسابرســ یمــال ــعمل یدول و تــورم از عوامــل  یاتی
در  یاتیـ عمل يزیـ ر بـر اسـتقرار بودجـه    ياقتصاد طیمح
پاسخ سوال چهـارم پـژوهش    ن،یبنابرا. دارد ریتأث رانیا

پـژوهش بـا    نیـ ا يهـا  یافتـه  ،طـور کلـی   بـه . مثبت است
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ــژوهش ــا پ ــدرت يه و  نســونی، راب)13(و همکــاران  یق
و پورزمـانی و نـادري   ) 8(، زو و همکاران )9(ان دونک

ابعــاد مختلــف عوامــل محیطــی  ی، کــه بــه بررســ)16(
 .اند، همسو است پرداخته

ال شـش پـژوهش حاضـر کـه بیـان      پاسخ به سـو  در
ــأث نیشــتریکــدام عامــل ب« کنــد مــی وکــدام عامــل  ریت
در ایـران   یاتیعمل يزیر براستقرار بودجه ریتأث نیتر کم

 طیدهـد کـه محـ    ، نشان مـی 10شماره  ، جدول»را دارد
 ریتـأث  نیتـر  کم ياقتصاد طیو مح ریتأث نیشتریب یاسیس

  .دارد رانیدر ا یاتیعمل يزیر را بر استقرار بودجه
  
  ادهاپیشنه گیري و نتیجه

 
بندي عوامل محیطـی مـؤثر بـر اسـتقرار      نتایج حاصل از رتبه 

هــاي  ریــزي عملیــاتی در کشــور، بــا توجــه بــه یافتــه بودجــه
دهدکه بیشترین موانع و مشکالت مربوط  ژوهش، نشان میپ

تـاکنون،   1381ریزي عملیـاتی از سـال    به اجرا نشدن بودجه
عوامل محیط سیاسی است و سایر عوامـل از جملـه عوامـل    
محیط قانونی، محیط سازمانی و محیط اقتصادي، به ترتیب، 

  .هاي بعدي قرار دارد در اولویت
 

 :شود یشنهاد میپ پژوهشبا توجه به نتایج 

هـاي نظـارتی در بررسـی     تغییر رویکـرد دسـتگاه  . 1
هــا،  هــاي اجرایـی و کنتــرل خروجــی  عملکـرد دســتگاه 

هـاي انجـام شـده بـه جـاي       نتایج و دسـتاوردهاي اقـدام  
بررسـی اینکـه    ،چنـین  هـم  .صرف منـابع  ي کنترل نحوه

اعتبارات صرف شـده تـا چـه میـزان مطالبـات مـردم را       
ن به تولید ناخالص داخلی کمک چه میزا محقق کرده،

کشـور کمـک شـده، چـه      ي شده، چه میزان به توسـعه 
ي عمرانـی کشـور افـزوده شـده     ها میزان به زیر ساخت

شـده   و اینکه این نتایج متناسب با منابع صـرف .... است 
 .دستگاه اجرایی مورد نظر بوده یا خیر به وسیله

ــالی و   . 2 ــررات مـ ــوانین و مقـ ــدد قـ ــی مجـ بررسـ
ــوط   محاســباتی ــوانین مرب ــهو ســایر ق مجلــس  وســیله ب

بـه منظـور    هـاي مربـوط   اسالمی و سایر دستگاه شوراي
ریزي عملیـاتی   نظام بودجه استقرارتسهیل شرایط براي 

مـدیران   ي کننـده  و تنظیم و تدوین قوانینی که حمایـت 
  .بوده و شرایط را براي این منظور تسهیل کند

ه عوامــل بنــدي کلیــ در زمینــه رتبــه یارائــه مــدل. 3
 بـراي محیطی، عوامل انسانی و عوامل فنـی و فراینـدي   

ریــزي  بنــدي عوامــل مــؤثر بــر اســتقرار بودجــه اولویــت
 در هـایی  انجـام پـژوهش  چنـین   و هم عملیاتی در کشور

ــر    ــه عوامــل مــؤثر ب کــارایی نظــام   اثربخشــی و زمین

  هاي اصلی بردار وزن شاخص :10 جدول

  ها وزن شاخص  ها شاخص  ردیف
  اولویت  )طرمیانگین س(

  1 494/0 محیط سیاسی 1
  2  275/0 محیط قانونی 2
  3  133/0 محیط سازمانی  3
  4  098/0  محیط اقتصادي  4
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هــاي اجرایــی و در  ریــزي عملیــاتی در دســتگاه بودجــه
ي قانونی، سیاسـی، اقتصـادي   ها زمینه هرکدام از محیط

 .شود صورت جداگانه پیشنهاد می و سازمانی به

 
  هاي پژوهش  محدودیت

طور معمـول در یـک چـارچوب     ههر کار پژوهشی ب
نامه انجام  هایی که با پرسش در پژوهش. شود محدود می

آوري اطالعـات بایـد بـا     شود، از آنجا که براي جمـع  می
حبت شـود، ممکـن   هـا صـ   کارشناسان و مدیران سـازمان 

بـه دالیـل مختلـف همکـاري      هـا بـا پژوهشـگر    است آن

ــد    ــه دهن ــات نادرســت ارائ ــا اطالع ــد و ی ــذا، در . نکنن ل
طــور  نامــه مــورد نظــر بــه مــواردي ممکــن اســت پرســش

 قاعـده  ایـن  از نیـز  پژوهش این. مطلوب پاسخ داده نشود
 در پژوهشـگران  مـوارد  برخـی  در و اسـت  نبوده مستثنی

از  .بودنـد  مواجـه  مشـکالتی  بـا  هـا  هنام پرسش گردآوري
هـاي مهـم ایـن پـژوهش نبـود سـوابق        دیگر محـدودیت 

ــژوهش ــژوهش و      پ ــورد پ ــوع م ــا موض ــرتبط ب ــایی م ه
هـاي اجرایـی بـا     آشنانبودن مدیران و کارشناسان دستگاه

 .دریزي عملیاتی بو نظام بودجه
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