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  چكيده
  

 از انحرافات يريجلوگ براي بايدكه  استبودجه  ،ها شهرداري فيوظا قيانجام دق يابزار با اهميت برااز  يكي :مقدمه
 و نظارت و كنترل بودجه بر انحرافات بودجـه تأثير  يبه بررسحاضر  پژوهش ،در اين ارتباط. شودنظارت  بر اجراي آن

  .استپرداخته كشور  يها شهرداريدر اي  انضباط بودجهايجاد 
 ايـن پـژوهش از نظـر هـدف كـاربردي و از نظـر نـوع       . اسـت  يا و كتابخانـه  يدانيضر مروش پژوهش حا :روش پژوهش

 يمـال  نيمسـئول  جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل    . اسـتفاده شـده اسـت    كرتيل فيطبا نامه  پرسش ازو بوده پيمايشي  پژوهش
  SPSSفزارهـاي ا و نـرم  يـي حـداقل مربعـات جز   ونيرگرسـ پژوهش از  هاي فرضيهبراي آزمون  .استكشور  هاي يشهردار
  .استفاده شده است 3نسخه  Smart-PLSو  18نسخه 
 رابطـه  ،اي بودجـه ثبـات و تالطـم   نشـان داد كـه كنتـرل بودجـه در دوران      پـژوهش  هـاي  فرضـيه نتايج آزمون  :ها يافته

  ،نچنـي  هـم . شـود  كنترل بودجه موجب كاهش انحرافات بودجه ميبنابراين، . كاهش انحرافات بودجه دارد با معناداري
بـه ايـن معنـا كـه كنتـرل       .بودجـه دارد  يپـذير  انعطـاف كاهش  با معناداري رابطه ثبات و تالطمكنترل بودجه در دوران 
  .شود ي بودجه ميپذير انعطافبودجه موجب افزايش 

عـث  باثبـات و تالطـم   هـاي   كنتـرل بودجـه در دوران   ي كشـور هـا  شـهرداري بر اساس نظر مديران مالي  :گيري نتيجه
در واقع، ايجاد انضباط  .خواهد شد تر بيش اي بودجه انضباطپذيري بودجه و در نتيجه  راف بودجه و انعطافكاهش انح

 جـاد يابـر بودجـه   نظـارت   شيهر دو با افزاكه است بودجه  يپذير انعطافافزايش كاهش انحراف و اي ناشي از  بودجه
 .شود يم

  
  .ها شهردارياي،  ثبات بودجه، اي بودجه طمتال ي،پذير انعطاف انحرافات بودجه،: كليديهاي  واژه
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  مقدمه
  

كه  هستند يمستقل و عموم هاي مؤسسه ،ها شهرداري
 ها شهرداري ).1( ندا شده سيتأس يبه منظور اداره محل

كننده اداره  هماهنگ ياصل جعامر و انريبه عنوان مد
 در حل معضالت يمهم ارينقش بسامور شهر 

 هيدر سا ه طور مسلمبمهم  نيدارند كه ا نانيشهرنش
 ).2(د شخواهد محقق   بحران در بودجهنبود 
 يبرا اصلي هو كنترل بودجه نشان ريزي بودجه
هاي  در سازمان ييگو پاسخكنترل و  ،يريز برنامه

هر  اتيكننده ح تأمينو  )3( است عموميبخش 
 ،ها شهرداريدر . است و عمومي سازمان يا نهاد دولتي

رل بودجه به هنگام مواجه و كنت يزري بودجه تياهم
 زيرا ؛دارد يفراوان تياهم اي بودجه و تالطم يبا كسر

از محل  ها شهرداري يمال منابع از %95از  شيب
و شود  مي تأمينها شهر دروني محلهاي  درآمد
 %5از تر  كم يدولت بالعوضهاي  به كمك يوابستگ
  .)2( است
است كه منابع  نيا يبودجه بخش عموم منطق 

مورد  يرفاه هاي هدف يبرا داده شده اختصاص
است و  عضلهم كسري بودجه م. ردياستفاده قرار گ
در نظر  اقتصادي منابعاز كليه  اگر ؛هم مازاد بودجه

 خدماتدر نتيجه  نشود و استفاده بودجه درگرفته شده 
سياسي دولت هاي  اولويت الزم ارائه نشود رفاهي
 ا است كهبه اين معن نشده است و اين موضوعمحقق 
 اندكي براي ارزش عمومي بخشهاي  سازمان

 بنابراين،. قائل هستند سياسي لحاظ ازخود  شهروندان
 از هايي نشانه آن هاي هدفشرط تحقق  هبودجه ب مازاد

 مفاهيم با متناسب بودجهبودن  كافي و انضباط و نظم
چه  اگر ،تر قيبه عبارت دق. است رفاه و دموكراسي

 هايش هدفبه  شهرداريرسيدن براي  بودجه ابزاري
آثار دچار كسري و بحران شود،  بودجه اما اگر است
در  يشهردار رايز ارد؛د يشهر يبر فضا يناگوار

. ماند مي خود به شهروندان باز يانجام تعهدات خدمات
الزم است كه  يو نهاد ياسيس ليبه دال ،در واقع
سب با بودجه مخارج خود را متناسطح  ها شهرداري

   ).3( ن شده تنظيم كنندتعيي
ريزي بخش عمومي  مسأله اساسي در بحث بودجه

توجه به انحرافات غيرعادي و بويژه كسري بودجه 
بودجه بحث  در انحرافبه دنبال موضوع امكان . است

 نيتر و مهم نياول. شود مطرح ميكنترل بودجه 
 و يحل مسائل روزافزون شهر يبرا تيمحدود

 يدر شهرها ژهيوب يرسان تخدم يناكارآمد
كسري  ران،يا جمله حال توسعه از در كشورهاي
 نهيهز يريز برنامه و تيرينظام ناكارآمد مدبودجه و 
ي اندازها به چشمنيافتن  موجب دست سرانجاماست كه 

. شود شهروندان مي يتيو نارضا يشهر هشد ينيب شيپ
مناسب  تيفيك با يزندگآوردن  فراهم ، براينيبنابرا

 عهمطال ،آنانمندي  افزايش رضايتو ان براي شهروند
 زيادي دارد تياهمرفع بحران بودجه  نهيدر زم تر شيب
)2 .(  

گيرانه بر بودجه منجر به سختي يا  هاي سخت كنترل
ارائه  سببو سرانجام  شود مينبودانعطاف در بودجه 

كارانه از سوي مسئولين شهري شده  هاي محافظه بودجه
دهد و در نتيجه  اهش ميو خالقيت و خطرپذيري را ك

. انجام خدمات كارآمد را با چالش مواجه خواهد كرد
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اين است با توجه به اين موارد مسأله پژوهش حاضر 
بر بودجه بويژه در دوران تالطم كنترل  نقشكه 

 زمينه در اندكي هاي پژوهش است؟چگونه  اي بودجه
هاي كنترل بودجه بر رفتار  نظام ي بكارگيرياثربخش
پژوهش قصد  نيابنابراين،  ).3( انجام شده استبودجه 

و نظارت  انحرافات بودجه با بحث كنترل رابطه ددار
. كند يمنتخب كشور بررس يها بودجه را در شهرداري

و كنترل زياد بودجه بر  يطيتأثير مح يبررس ،چنين هم
از ديگر كشور  يها عملكرد بودجه در شهرداري

از  راين،افزون ب .هاي اين پژوهش است هدف
هاي اين پژوهش بررسي اثر كنترل بودجه  برتري
اي بر بحران  گيرانه در دوران تالطم بودجه سخت

  . بودجه است
  

  مباني نظري
منجر به فشارهاي قهري  يو نهاد ياسيس يفشارها

از  شيب نهيهزانجام و در واقع تر  بيشهزينه انجام بر 
كسري بودجه  نتيجه آنكه  شود مي بودجه مصوب

بودجه بر وجود ساختار كنترلي و نظارتي . تاس
تواند بر اين فشارها تأثير گذارد و مانع تجديدنظر  مي

. ها و انعطاف آن شود جايي در هزينه در بودجه و جابه
هاي مستقيم و  كنترل و نظارت بر بودجه نيازمند هزينه
 افزون براين، .كنترل فعال آن نيازمند صرف زمان است

ايجاد تواند در جلوگيري از  قيم ميهاي غيرمست هزينه
اي به  ثبات بودجه. مؤثر واقع شود تغيير زياد در بودجه

هاي بودجه است كه  معني نبود تغيير عمده در هزينه
تواند بر كاهش بحران تأثيرگذار باشد، در شرايطي  مي
و يا حتي   ها در مورد مبالغ هزينه اطمينان عدم  كه

تظره در قيمت ارز يا درآمدها مانند افزايش غيرمن
. درآمدهاي نفتي كم است، ثبات بودجه وجود دارد

اي كم وجود دارد و يا به  هنگامي كه تالطم بودجه
اي برقرار است، مشكل بالقوه  اصطالح ثبات بودجه
در اين حالت . افتد تر اتفاق مي نابرابري هدف كم

منابع و مصارف سازمان وجود  بينشكلي از تعادل 
روند  ندهاي بودجه همان رديفورتي كه در صدارد و 

به مفهوم توازن در منابع و مصارف  تغيير كندسال قبل 
اي كه معموالً ثبات  در شرايط ثبات بودجه. است

اقتصادي در سطح اقتصاد كالن برقرار است، نظارت و 
تر  براي كارايي  گيري كم اي با سخت كنترل بودجه

بودجه با ، چنين هم. تر است عملكرد بودجه مناسب
توجه به شرايط سياسي، جمعيتي، اقتصادي و غيره 

يعني تغييرات با دامنه تغيير  ،ممكن است داراي تالطم
به عبارت ديگر، . سبت به محيط و منابع شودباال ن

تغييرات شديد، وسيع و غيرمنتظره در بودجه را تالطم 
اي،  تالطم بودجهدر دوران  ).3(گويند  اي مي بودجه

به بيني شده،  دل بين عملكرد و بودجه پيشنبود تعا
 نسبت به سالدر منابع  يتوجه قابل راتييتغ يمعنا

را  يهنجار قو اي، بودجه تالطم .گذشته است
هاي  تقاضا در سازمان شيشكند و منجر به افزا مي

 كند را ايجاد ميچالش كنترل  شده و عموميبخش 
)2(.  

ضر كه در حال حا ييها چالش نيتر از مهم يكي
 ازيمورد ن يتأمين منابع مال ،اند مواجهها با آن  شهرداري

است  يفيوظاوظايف خود و به طور اخص انجام  يبرا
ها  آنعهده  رها ب قانون شهرداري 55اساس ماده كه بر 
هر ساله با توجه به رشد  ).4(است شده  گذاشته



 زهره حاجيها و علي شمسيدكتر                                                                                                                              

 25       1394، تابستان )12(دوم، شماره پياپي   فصلنامه حسابداري سالمت، سال چهارم، شماره

 فيوظا يجوامع امروز ديجد يازهايو ن نشينيشهر
عامل  هيگاامر  نيا .)5( شود مي زيادترها  شهرداري

 ،چنين هم ؛استدر شهرها  يمعضالت اجتماع يبرخ
انجام  براي ازيمورد ن يتأمين منابع مال اديز يوابستگ

 دريافت عوارض شهريبه  ها وظايف شهرداري
شهرها  يتخلف و نابسامان شيتواند موجب افزا مي

 ،بنابراين. موضوع درخور توجهي استشود كه خود 
ي واقعي ها نهيهز نبودنبرابر(بودجه نامساعد ف انحرا

بودجه  يكه منجر به كسر )اي بودجه مصوب مبالغبا 
در . ها است در اداره شهرداري مهم امري، شود مي

و  ينظارت مال تحقق براي كنترل بودجهنتيجه، 
اهميت دارد و بايد انحراف از كل بر بودجه  ياتيعمل

يز مورد توجه قرار بودن بودجه ن گيرانه بودجه و سخت
هايي  گيرانه نيز با چالش گيرد؛ چرا كه كنترل سخت

مواجه است؛ در صورت مدنظر قرار نگرفتن اين 
ها در انجام  زمان، شهرداري با گذشت موضوع،

بايد ديد در عمل . شوند وظايف خود دچار بحران مي

هاي نظارتي انجام شده اثر مثبت بر كاهش  هزينه
بر  ؟)6(يا خير  ها دارد هردارياي ش انحرافات بودجه

هاي كنترل و  ، هزينه1شماره  واره طرحاساس شكل 
 انحراف بودجهبودجه افزون بر تأثير بر بر نظارت 

قرار گرفته و خود تحت  اي تحت تأثير تالطم بودجه
گذشته است كه هاي  مربوط به سالتأثير بحران بودجه 

تالطم  چنين، هم .بر بحران فعلي نيز تأثيرگذار است
 زيناي به طور مستقيم در ايجاد بحران بودجه  بودجه

 گيرانه سخت هدف از كنترل، در نتيجه .مؤثر است
از تحقق بودجه و  نانيحصول اطم، بودجه
آن است  هاي هدفبودجه و تحقق  يپذيرنا انعطاف
 ، بويژهرديگ تالطم تحت تأثير قرار مي دورانكه در 

وجود  زيقبل ن هاي كه بحران بودجه در سال يوقت
گيرانه بودجه  ، اثر كنترل سختبنابراين .داشته باشد

و بحران بودجه سال قبل  اي تحت تأثير تالطم بودجه
تالطم  نيب ميمستق اي رابطه بر اين اساس،. است
.بودجه وجود دارد اتو سطح انحراف اي بودجه

 
  
  
  
 

 
 
  

 
 

  
  )3( گذشتهدر سال بودجه و بحران  اي طم بودجهالت در دوراناثر كنترل بودجه بر بحران بودجه  :1شكل

  

هاي كنترل  هزينه
نظارت بودجهو   

اي تالطم بودجه  

 انحراف بودجه

بحران بودجه 
 گذشته
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  پژوهشپيشينه 
كنترل بودجه و  مورددر  زيادي هاي پژوهش

و در ادبيات انجام شده بودجه  عملكرد يرهايمتغ
اثر بررسي ي مبني بر پژوهش اما استپژوهش موجود 

تالطم  دورانكنترل بودجه بر انحرافات بودجه در 
برخي از مه به بيان خالصه ادادر . يافت نشد اي بودجه
 اي بودجهكنترل  آثار شود كه يي پرداخته ميها پژوهش

را  اي بودجهثر بر كاهش انحراف ل مؤو يا عوام
   .اند كردهبررسي 

بودجه در  يثر بر كسرؤعوامل م يو وست زيمالتر
 ،شوراها يمالل مسائ ،يمال نينقش قوان ،اروپا

 .دندكر يبررسرا  وروآن بر ي تأثيرخالق و  يحسابدار
كشور عضو  27عوامل مؤثر بر تعادل بودجه آنان 
با روش  1991- 2001 در بازه زماني را اروپا هياتحاد

تمركز بر  چنين، هم. مورد مطالعه قرار دادند تركيبي
 تيتأثير عضو و يمال يو شوراها يالم نيقوان ياثربخش

 خالق يو حسابدار اتحاديه پولي و اقتصادي اروپادر 
در نظر بر كسري بودجه عنوان عوامل مؤثر به  را

نشان داد كه  يو وست زيمالترنتايج پژوهش . گرفتند
بر  توجهي خالق تأثير قابل يو حسابدار يمال نيقوان

بر  زين هاريمتغ ريساو بودجه دارد  يكاهش كسر
  ).7(ر است ثؤبودجه م يكسر

ناكافي  نظارت يبه بررسدر پژوهشي  سباستينبكر
با  ن دولتيسازمامطالعه چهار  قيطربودجه از  بر

هاي  افتهي .پرداخت ها آن يمالهاي  استفاده از صورت
بر  يو فرهنگ يكه كنترل ادار داد نشانوي  پژوهش

 يثر است و رهاسازؤعملكرد و انضباط بودجه م
  .)8( دارد اي بر انضباط بودجه يبودجه اثر منف

 زيادكنترل  رابطه يبه بررس وربويو س جوهانسون
كشور  يشهردار 196بودجه و انحرافات بودجه در 

كه اگر  نشان داد انآن نتايج پژوهش .سوئد پرداختند
كنترل  بايد ها شهرداريباشد  زيادانحرافات بودجه 

اما اگر انحرافات  ؛اعمال كنندبودجه  تري بر بيش
بر زياد  ترلبدون كن ها يباشد شهردار يبودجه جزئ

 تيتوانند به فعال مي ينپيش يها بودجه و به سبك سال
   .)3( خود ادامه دهند

 به توجهبا  ،اوزر و ايلماز نتايج پژوهشبر اساس 
بخش هاي  سازمان مؤثر مديريت روزافزون اهميت
در ايجاد كسري  موجب پذير انعطاف بودجه ،عمومي
 بررسي به آنان ،در اين ارتباط. شود مي ها سازمان

 ديران درمهاي  رويه بر بودجه كنترل اثربخشي
اوزر نتايج پژوهش  .پرداختند خصوص كسري بودجه

 معنادار آماري تأثير بودجه كنترل كه نشان داد لمازيو ا
 بودجه در كسري ايجاد به مديران ميل بر منفي و

 ).9( دارد بخش عمومي هاي سازمان

از  يليتحل«ي با عنوان پژوهشدر  و بخشايش صامتي
در بودجه مدها آدر بيرانت در ترك يريگ شكل

فرضيه اين » بر فروش تراكم ديكأاصفهان با ت يشهردار
از  درآمدهابرخي از آيا كه  كردند آزمون رااساسي 

گيري رانت در  كم، در شكلجمله فروش ترا
از  تفادهمنظور با اس به اين ؟ها مؤثر است شهرداري

ي ، سهم انواع درآمدهاهاي آماري موجود داده
-1384ر بازه زماني دآن شهرداري از درآمد كـل 

 بود اينمبين پژوهش آنان نتايج . بررسـي شد 1362
كه ساختار درآمدي شهرداري مبتني بر ظرفيت 

متكي به ساختارهاي  بلكهاقتصادي شهر نيسـت 
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  .)10( درآمدي رانتي است
بررسي عوامل در پژوهشي به فرد و ناصري  دانش

 هاي اول تا برنامه بودجه هاي هدفثر بر انحراف ؤم
تا از اين رهگذر زمينه الزم  پرداختندچهارم توسعه 

هاي توسعه بعدي در  تدوين و اجراي برنامهي برا
ه ب. فراهم شود انداز سند چشم هاي هدفراستاي تحقق 

 ،ين منظور شش دسته از عوامل شامل عوامل اقتصاديا
فرهنگي  - ماعيساختاري، قانوني، انساني، سياسي و اجت

كليه شامل  معه آماري پژوهشجا. در نظر گرفته شد
هاي  ين و اجراي برنامهان امر تدويكارشناسان و مجر
 نامه پرسش ،ابزار پژوهش بود وي ريز توسعه و بودجه

 نتايج. بر اساس طيف ليكرت بود اي ختهسا پژوهشگر
 - جز عوامل اجتماعي هنشان داد كه ب پژوهش آنان

ده و ثر بوؤبقيه عوامل در بروز اين انحراف مفرهنگي 
 هاي هدف نيافتن نقش عوامل سياسي در تحقق

  .)11( هاي توسعه بيش از ساير عوامل است برنامه
نقش در پژوهشي بروجني  حائري و ميرزايي عالمه

ها و  ديدگاه آنان. كردندرا بررسي حسابان  نظارتي ذي
بودجه مديران مالي و كارشناسان ، رؤسانظرات 
 بختياري و حالان چهارماست بخش عموميهاي  سازمان

تجزيه مورد نامه دريافت كرده و  با استفاده از پرسش را
و  يحائر عالمهپژوهش نتايج . قرار دادند و تحليل

حسابان در مصرف  نشان داد كه ذي يبروجن ييرزايم
هاي  آينده سازمانهاي  بهبود برنامه وبهينه منابع مالي 

باعث افزايش  د،نبخش عمومي نقش بسزايي دار
 د،نشو مي بخش عموميهاي  داخلي سازمانهاي  كنترل

 كنند و ايجاد مي اتروحدت رويه در اجراي مقر
گويي  دهي و پاسخ باعث شفافيت مالي، گزارش

  .)12( دنشو مي تر مناسب
 زانيم يبررس در پژوهشي به محمدي گلمهدوي و 

استان  يياجرا يها دستگاه يمال ارشد رانيمد ييآشنا
 جينتا. ي پرداختندزير بودجه نينو يها با روش فارس

 رانيمد ييسطح آشناكه  بود اين انگريبآنان پژوهش 
استان فارس با  يياجرا يها دستگاه يمال ارشد
همچون روش (ي زير بودجه نينو يها روش
 يزير صفر، روش بودجه يبر مبنا يزير بودجه
و  يزري برنامه ،يزير و نظام طرح يا برنامه
 نييپا ،ياتيعمل يزري دجهبو روش جز به )يزير بودجه
در دستگاه  يزير روش بودجه رييضرورت تغو  است
 ييآشنا زانياز م يها تابع آن تيمحل فعال يياجرا
. ستين يزير ودجهب نينو يها ارشد با روش رانيمد
مورد استفاده در  يزير روش بودجه رانيمد ن،يچن هم

 صيخود را مناسب تشخ تيمحل فعال ييدستگاه اجرا
 يزير روش بودجه رييبا تغ ياديز زانيبه م نداده و

  .)13( موافق هستند
نتايج پژوهش مرادي و همكاران با عنوان 

مطالعه : ريزي عملياتي سنجي اجراي بودجه امكان«
كه از نظر  نشان داد» موردي شهرداري شيراز

ها در شهرداري شيراز توانايي الزم براي  آزمودني
حاظ هر سه بعد از ل(ريزي عملياتي  اجراي بودجه

توانايي شامل توانايي ارزيابي عملكرد، توانايي انساني 
از لحاظ (وجود ندارد اما اختيار الزم ) و توانايي فني

اي و  هر سه بعد اختيار، يعني اختيار قانوني، رويه
ها در  چنين، از نظر آزمودني هم. وجود دارد) سازماني

سي و شامل پذيرش سيا(ارتباط با دو بعد پذيرش 
، شرايط مناسبي وجود داشته اما در )پذيرش مديريتي
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، انگيزه مناسب )پذيرش انگيزشي(بعد ديگر پذيرش 
پژوهش افزون براين، نتايج . براي اجرا وجود ندارد

ريزي عملياتي موجب  كه اجراي بودجه دادنشان آنان 
  ).14(شود  صرفه اقتصادي در شهرداري شيراز مي

بندي عوامل  رتبه شناسايي وحاجيها و ساالروند به 
ريزي عملياتي در  نظام بودجه ثر بر استقرارمحيطي مؤ

از هاي اجرايي كشور از طريق نظرخواهي  دستگاه
 فنو استفاده از  ريزي كارشناسان و متخصصان بودجه

نشان داد كه عوامل  پژوهش آناننتايج . پرداختنددلفي 
نوني، شامل محيط سياسي، محيط قا ،به ترتيب ،محيطي

ط سازماني و محيط اقتصادي تأثير با اهميتي بر محي
  ).15(د ريزي عملياتي در ايران دار استقرار بودجه

لزامات ا«ي با عنوان ژوهشرضايي و رستمي در پ
ريزي مبتني بر عملكرد در دانشگاه علوم  اجراي بودجه

مطالعه (پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه 
به اين » )مهاباد) ره(خميني  بيمارستان امام: موردي
بين وضعيت موجود و وضعيت رسيدند كه  نتيجه
اد اختيار، توانايي و انتظار در هر يك از ابعمورد

چنين در مجموع براي اجراي  پذيرش و هم
عملكرد با استفاده از روش  ريزي مبتني بر بودجه
يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان امام خميني  هزينه

  .)16( داري وجود داردتفاوت معنا ادمهاب) ره(
  

  هاي پژوهش فرضيه
پژوهش، مباني نظري و پيشينه  ألهر اساس مسب

  :به شرح تدوين شدپژوهش  يها فرضيهپژوهش 
 رابطه اي بودجه تالطمكنترل بودجه در دوران  .1

  .كاهش انحرافات بودجه دارد بامعناداري 

 رابطهاي  بودجه ثباتكنترل بودجه در دوران  .2
  .كاهش انحرافات بودجه دارد اداري بمعنا

 رابطه اي تالطم بودجهكنترل بودجه در دوران  .3
  .بودجه دارد يپذير كاهش انعطاف امعناداري ب

 رابطه اي بودجه ثباتكنترل بودجه در دوران  .4
  .بودجه دارد يپذير كاهش انعطاف امعناداري ب

  
  روش پژوهش

  
. اي است روش پژوهش حاضر ميداني و كتابخانه

سراسر كشور  هاي يشهردار را پژوهش يمعه آمارجا
در كشور  يشهردار 1ر054تعداد  .دهد تشكيل مي

شهرداري در دوره  90تعداد  نيا وجود دارد كه از
كه با  اند بوده بودجه مواجه يكسر با مورد بررسي

اساس  بر ي طبق جدول مورگانتصادف يريگ نمونه
نتخاب ابه عنوان نمونه  يشهردار 69، %95احتمال 

 69هاي به عمل آمده تعداد  با پيگيري .شده است
توزيع و ها  بين مسئولين مالي اين شهردارينامه  پرسش
با به طور متوسط دوبار پيگيري  ها آنهمه  سرانجام

  . سؤال است 22نامه شامل  پرسش .گردآوري شد
 نامه براي تأييد از پرسشطور كه در باال آمد  همان
و نتايج مربوط به بررسي  هداستفا ي پژوهشمتغيرها

هاي بعدي ارائه و تحليل  روايي و پايايي آن در بخش
با استفاده از روش رگرسيون حداقل . شده است

) متغير مستقل(مربعات جزيي رابطه بين كنترل بودجه 
پذيري بودجه  و كاهش انحرافات و كاهش انعطاف

و اي  بودجهثبات و تالطم در دوران ) متغيرهاي وابسته(
حداقل . بررسي شد گذشتههاي  بحران در دوره
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 يسازالگو نيگزيجا يها فنيكي از  يمربعات جزئ
بودن جامعه  است كه به فرض نرمال يمعادالت ساختار

در  ،رو از اين .ستين يحجم نمونه متك نيچن و هم
 ).16(استفاده شده است  اين فنحاضر از  پژوهش

از  الگوي حداقل مربعات جزيي شامل سه مجموعه
  :روابط به شرح زير است

ساختاري و  الگويكه اشاره به  داخلي الگوي .1
 .روابط بين متغيرهاي پنهان دارد

مرجع و روابط  الگويكه اشاره به  خارجي الگوي .2
. ها دارد مربوط به آنهاي  بين متغيرها و شاخص

بر اساس رابطه بين متغيرهاي پنهان و  الگواين 
 يپنهان متغير متغير كه با توجه به اين. آشكار است

به  ، به طور غير مستقيماست گيري قابل اندازهغير
  .دشو مي گيري وسيله متغيرهاي آشكار اندازه

متغيرهاي پنهان  كه بر اساس آن ،وزني روابط .3
  .)16( دشو مي گيري اندازه

در اين پژوهش متغيرها به صورت سازه بوده و در 
رد موپژوهش روابط مطرح شده در الگوي مفهومي 

شامل  ي پژوهش حاضرمتغيرها. گيرد بررسي قرار مي
و انحراف بودجه بودجه  يريپذ انعطافكنترل بودجه، 

از اين متغيرها به صورت پنهان بوده و با استفاده . است
و  ثباتدر شرايط  هاي چندگانه مناسب و روا سنجه
ها با  سنجه. گيري شده است اندازه اي بودجه تالطم

و  اي ليكرت گزينهمقياس پنج ه با نام بكارگيري پرسش
موافق سنجش شده  مخالف تا كامالً دامنه بين كامالً

  .است
بررسي تحقق شامل پنج سنجه  كنترل بودجه با

 به وسيله ها بودجه مرتبط با شهرداري هاي هدف

الزام ارائه گزارش به شوراي شهر به  شوراي شهرها،
ص ها در خصو زيرمجموعه شهرداريواحدهاي وسيله 
حسابان  ذي مناسب، آگاهي انحراف بودجه جزئيات

بودجه و جزئيات كنترل  هاي هدفها از  شهرداري
حسابرسان منتخب شوراي شهر  مناسببودجه، آگاهي 

يات كنترل بودجه و الزام بودجه و جزئ هاي هدفاز 
ه گزارش اقدامات انجام شده براي به ارائ ها شهرداري

 اي تالطم بودجه ت وثبادر شرايط بودجه انحراف رفع 
  .گيري شده است اندازه

بيني  شامل تحقق پيشسه سنجه  انحراف بودجه با
بيش از مقدار مصوب بودن  ،درآمد شهرداري

ي و دچار كسري بودجه شدن هاي شهردار هزينه
اي  ثبات و تالطم بودجهدر شرايط  ها شهرداري

  .گيري شده است اندازه
جايي  هجابمل شابا سه سنجه بودجه  يريپذ انعطاف
اعتبارات شهرداري،  هاي هدفتحقق  بودجه براي

شوراي شهر و  هاي هدفتحقق  اصالح بودجه براي
ها در شرايط  نداشتن تحقق بودجه در شهرداري اهميت

  .گيري شده است اندازهاي  ثبات و تالطم بودجه
  

  هاي پژوهش يافته
  

  آماري هاي نمونه توصيف ويژگي
هاي اصلي پژوهش،  در فرآيند گردآوري داده

شامل جنسيت،  دهندگان پاسخ يتيشخصهاي  ويژگي
آوري شد كه  نيز جمعسطح تحصيالت و سابقه كار 

طور كه  همان. آمده است 1نتايج آن در جدول شماره 
%) 91(گويان  بيشتر پاسخ دهد نشان ميمزبور جدول 
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ها  تر آن بيشتحصيالت  چنين، هم .هستندمرد 
 %72كار   سابقه%). 58(است  رارشد و باالت يكارشناس
ها  از آن% 86 سال است و 5بيشر از دهندگان  از پاسخ

از % 90رشته تحصيلي  . سال سن دارند 45تر از  كم
. است ، مديريت و اقتصادحسابداري دهندگان پاسخ

 تياز صالح ها ياست كه آزمودن نيا انگريب جينتا نيا
امه ن پرسش يها پاسخ به سؤال يبرا يالزم و كاف

  .برخوردار هستند
  

  ي مفهومي پژوهشالگوبررسي 
نظري مطرح  هاي پژوهش بر اساس پايه موضوع

ي مفهومي پژوهش براي دو دوران الگوو  تدوين شده
اي به صورت مجزا طراحي شده  بودجهثبات و تالطم 

ثبات و تالطم در هر دو دوران  الگودر اين . است
متغير (زا  برون  به عنوان سازه كنترل بودجه اي، بودجه
و انحراف بودجه سازه بودجه  يريپذ انعطافو ) مستقل
 هاي داده. فرض شده است) متغير وابسته(زا  درون

با   ها با تعداد سه تا پنج گويه مربوط به هر يك از سازه
 )طيف ليكرت(اي  گزينههاي پنج  استفاده از پاسخ

ترين  ي مفهومي با كمالگوگردآوري شده و با 
هاي الزم انجام شده  جزيي بررسي و تحليلمربعات 

.است
 

  دهندگان هاي شخصيتي پاسخ فراواني و درصد فراواني ويژگي :1جدول 
  مد يا نما درصد تعداد  زير گروه ويژگي فردي و اجتماعي

جنسيت
633/91مرد مرد 67/8زن 

2902/42كارشناسي  يتحصيل مدرك و باالتر كارشناسي ارشد 4098/57و باالترارشد  كارشناسي 

  كار سابقه

1953/27سال 5تر از  كم 

سال 20تا  11بين 
2147/30سال 10تا  6بين  

2288/31سال 20تا  11بين  

712/10سال 20بيش از  

  سن 

53/27 19  سال 35كم تر از     
10/26 18  سال 40تا  36بين     
88/31 22  سال 45تا  41بين    سال 45 تا 41بين  

49/14 10  سال  45بيش از     

  رشته تحصيلي

02/42 29  حسابداري  

23/36 25  مديريت  حسابداري  
59/11 8  اقتصاد  
716/10  ساير  
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در معادالت ساختاري، : گيري اندازه الگوي ارزيابي
ها و وسيله  به اعتبارسنجي سازه گيري اندازه الگوي
هاي  لگو شاخصاين ا. گيري اختصاص دارد اندازه

ها  كند كه با استناد به آن مختلف و متفاوتي ارائه مي
در مورد روايي و پايايي ابزار سنجش قضاوت 

نامه  نتايج اين بخش از روايي و پايايي پرسش. شود مي
كه كرده است  پشتيباني )هاي الگو براي سنجش سازه(

، در دوران ثبات و تالطم به صورت مجزادر ادامه، 
  .تشريح شده است ،اي بودجه

  
  اي تالطم بودجه دوراندر  الگو بررسي

براي قضاوت در مورد  :گيري روايي ابزار اندازه
كنترل بودجه، (هاي سه سازه الگو  روايي معرف

  ، به شاخص)و انحراف بودجهبودجه  يريپذ انعطاف
ميانگين واريانس استخراج شده و همبستگي بين 

طور كه جدول  همان .هاي پنهان استناد شده است متغير

ميانگين واريانس استخراج شده  دهد نشان مي 2شماره 
دهنده  است كه نشان 50/0تر از  هر سه سازه بزرگ

طور كه جدول  همانچنين،  هم. گرا است روايي هم
ها  توان دوم همبستگي بين سازه دهد نشان مي 3شماره 

تر از ميانگين واريانس  كوچك ،هر سه سازهمورد در 
ارائه  2اي است كه در جدول شماره  اج شدهاستخر

روايي تشخيصي  دهنده نشان نتيجه اينشده است؛ 
هاي محاسبه شده براي سه نوع  بنابراين، شاخص. است

گيري روايي و تشخيصي،  روايي در بخش اندازه
مناسب بودن ابزار سنجش را مورد تأييد قرار داده 

همبستگي نتايج  3در جدول شماره افزون براين، . است
و  ها ارائه شده است كه مالك روايي بين سازه
ها  روش همبستگي در هر يك از سازه به تشخيصي

است  5/0با توجه به مقادير هر سازه كه باالي . است
آزمون با قدرت بااليي ) 812/0و  732/0، 668/0(

دهنده قدرت تشخيص  بيني را دارد و نشان توان پيش
  

ها خيصي ابزار سنجش سازهنتايج روايي و تش :2 جدول  

الگوهاي  سازه  ميزان واريانس
استخراج شده 

750/0بودجه يريپذ كاهش انعطاف 

536/0  كاهش انحراف بودجه 

660/0  كنترل بودجه 

  
نتايج روايي با استفاده از روش همبستگي بين متغيرهاي پنهان: 3جدول   

بودجه يريپذ كاهش انعطاف  هكنترل بودج انحراف بودجه   
668/0      بودجه يريپذ كاهش انعطاف

)233/0(  732/0  انحراف بودجه

618/0  )381/0( 812/0 كنترل بودجه
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 .هاي مقياس است گويه

به همساني دروني  پايايي :گيري پايايي ابزار اندازه
براي . ها اشاره دارد هاي مرتبط به هر يك از سازه پاسخ

ه سازه الگو، به س هاي معرفقضاوت در مورد پايايي 
 پايايي«و » آلفاي كرونباخ«هاي ضرايب  شاخص
اين ضرايب براي هر سه . استناد شده است» تركيبي

است كه از پايايي همساني دروني  70/0سازه بيشتر از 
. ها حمايت كرده است و تركيبي ابزار سنجش سازه

ارائه شده  4نتايج پايايي ابزار سنجش در جدول شماره 
  .است

ي ساختاري با رويكرد واريانس محور، والگدر 
برازندگي به ارزيابي كلي در مورد هاي  شاخص

ها با  در روابط بين معرف بيني مندي و قدرت پيش توان
پردازد كه در اين  ها مي سازه و روابط بين سازه

شده براي  هاي ميزان واريانس تبيين پژوهش از شاخص
ي ها تفاوت بين كوواريانسو شاخص هر رابطه 

در جدول  مشاهده شده استفاده شده است كه نتايج آن
  .ارائه شده است 5شماره 

با توجه به نتايج برآوردها، ضرايب و سطح 
اي به شرح  معناداري متغيرها در دوران تالطم بودجه

  .است 6 شمارهمندرج در جدول 
  

 اي هدر دوران ثبات بودج الگوبررسي 

در مورد  براي قضاوت :گيري روايي ابزار اندازه
كنترل بودجه، (هاي سه سازه الگو  روايي معرف

  ، به شاخص)و انحراف بودجهبودجه  يريپذ انعطاف
ميانگين واريانس استخراج شده و همبستگي بين 

طور كه جدول  همان. هاي پنهان استناد شده است متغير
ميانگين واريانس استخراج شده  دهد نشان مي 7شماره 

دهنده  است كه نشان 50/0 تر از هر سه سازه بزرگ
طور كه جدول  همانچنين،  هم. گرا است روايي هم

ها دهد توان دوم همبستگي بين سازه نشان مي 8شماره 
  

ي مفهومي پژوهش با دو روش مختلفالگوهاي  يي ابزار سنجش سازهايپانتايج : 4جدول   
تركيبي ييايپا  سازه  نتيجه بررسي آلفاي كرونباخ 
8343/0 بودجه يريپذ كاهش انعطاف 899/0 سازه از پايايي كافي برخوردار است.  
734/0انحراف بودجه 701/0 سازه از پايايي كافي برخوردار است.  
956/0كنترل بودجه 906/0 سازه از پايايي كافي برخوردار است.  

 
 اي بودجه در دوران تالطم هاي خوبي برازش الگوي پژوهش شاخص: 5جدول 

  *ضريب تغييرات R2يرمقاد  نام شاخص
682/0 بودجه يريپذ كاهش انعطاف 275/0 

645/0 انحراف بودجه 025/0 

15/0  :مانده استاندارد شده ميانگين مربعات باقي  كوچك و قابل قبول است به نسبتشاخص برازندگي. 

  .مثبت بودن اين شاخص نشانه كيفيت مطلوب است* 
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  يا بودجه تالطم دورانه در كنترل بودج تأثيرنتايج آزمون  :6 جدول

  سازه اثرپذير سازه اثرگذار
  و آماره آزمون تأثيرضريب 

 سطح معناداري tآماره  انحراف معيار  ضريب

 كنترل بودجه
618/0بودجه يريپذ كاهش انعطاف 071/0 680/8 000/0 

)381/0( انحراف بودجه 084/0 )516/4( 000/0 

  
ها ابزار سنجش سازهنتايج روايي و تشخيصي : 7جدول   

الگوهاي  سازه  ميزان واريانس
  استخراج شده

735/0بودجه يريپذ كاهش انعطاف 

533/0  انحراف بودجه 

673/0  كنترل بودجه 

  
از روش همبستگي بين متغيرهاي پنهان با استفاده نتايج روايي: 8جدول   

بودجه يريپذ كاهش انعطاف    كنترل بودجه انحراف بودجه
866/0    بودجه يريپذ كاهش انعطاف  
045/0  58/0   انحراف بودجه
575/0  )366/0(  82/0  كنترل بودجه

  
تر از ميانگين واريانس  در مورد هر سه سازه، كوچك

ارائه  7اي است كه در جدول شماره  استخراج شده
دهنده روايي تشخيصي  شده است؛ اين نتيجه نشان

ده براي سه نوع هاي محاسبه ش بنابراين، شاخص. است
گيري روايي و تشخيصي،  روايي در بخش اندازه

مناسب بودن ابزار سنجش را مورد تأييد قرار داده 
نتايج همبستگي  8در جدول شماره افزون براين، . است

ها ارائه شده است كه مالك روايي و  بين سازه
ها  روش همبستگي در هر يك از سازه تشخيصي به

است  5/0هر سازه كه باالي  با توجه به مقادير. است
آزمون با قدرت بااليي توان ) 82/0و  58/0، 866/0(

دهنده قدرت تشخيص  بيني را دارد و نشان پيش
  .هاي مقياس است گويه
براي قضاوت در مورد  :گيري ابزار اندازه ييايپا

 هاي ، به شاخصالگوسازه  سههاي  معرف ييايپا
استناد  »يبيترك ييايپا« و »آلفاي كرونباخ«ضرايب 
تركيبي  ييايپاضرايب آلفاي كرونباخ و . شده است

 ييايپا دهنده نشاناست كه  70/0سازه بيشتر از سه هر 
ها  سنجش در سازه همساني دروني و تركيبي ابزار

 9 شماره ابزار سنجش در جدول ييايپانتايج . است
  .شده است ارائه

ي ساختاري با رويكرد واريانس محور، الگودر 
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برازندگي به ارزيابي كلي در مورد هاي  شاخص
ها با  در روابط بين معرف بيني مندي و قدرت پيش توان

پردازد كه در اين  ها مي سازه و روابط بين سازه
شده براي  هاي ميزان واريانس تبيين پژوهش از شاخص

هاي  تفاوت بين كوواريانسو شاخص هر رابطه 
در جدول  مشاهده شده استفاده شده است و نتايج آن

  .ارائه شده است 10شماره 
با توجه به نتايج برآوردها، ضرايب و سطح 

اي به شرح  معناداري متغيرها در دوران ثبات بودجه
  .است 11مندرج در جدول شماره 

  
	هاي پژوهش آزمون فرضيه

هاي پژوهش با استفاده از  آزمون فرضيه نتايج

 يترين مربعات جزي ي كمالگوضرايب تأثير حاصل از 
  .ارائه شده است 12در جدول شماره 

  
 اي تالطم بودجهكنترل بودجه در دوران  :فرضيه اول

  .با كاهش انحرافات بودجه دارد يرابطه معنادار
با استناد به پايه نظري پژوهش، انتظار بر اين است 
ر كه به نظر جامعه آماري مورد مطالعه، كنترل ب

 اي بودجه ها در دوران تالطم انحراف بودجه شهرداري
 نتايج اين 12در رديف اول جدول شماره . مؤثر باشد

ضريب تأثير بيانگر رابطه . آزمون ارائه شده است
 كاهش انحراف بودجه كنترل بودجه بامستقيم 

 مقدار. ي استا بودجهشهرداري در دوران تالطم 
 با. است - t ،516/4آماره و  - 381/0ضريب تأثير 

 
روش مختلف دوي مفهومي پژوهش با الگوهاي  ر سنجش سازهابزا ييايپانتايج : 9جدول   

يبيترك ييايپاسازه آلفاي كرونباخنتيجه بررسي 
پذيري بودجه كاهش انعطاف  89/0 819/0  كافي برخوردار است پاياييسازه از.  
71/0انحراف بودجه 723/0  كافي برخوردار است پاياييسازه از.  
91/0كنترل بودجه 879/0 كافي برخوردار است پايايي زسازه ا.  

 
  ي ا بودجه در دوران ثبات ي پژوهشالگوهاي خوبي برازش  شاخص: 10جدول 

  * ضريب تغييراتR2 مقادير نام شاخص
بودجه يريپذ كاهش انعطاف 73/0 217/0 
53/0انحراف بودجه 016/0 

:مانده استاندارد شده ميانگين مربعات باقي 16/0  كوچك و قابل قبول است نسبتبه شاخص برازندگي.  
  .بودن اين شاخص نشانه كيفيت مطلوب است مثبت* 

  
يا بودجه بودجه ثبات دورانكنترل بودجه در  تأثيرنتايج آزمون  :11 جدول  

و آماره آزمون تأثيرضريب  سازه اثرپذير سازه اثرگذار  
 سطح معناداري tآماره  انحراف معيار ضريب

بودجه يريپذ عطافكاهش انكنترل بودجه 58/0 092/0 252/6 000/0 
بودجهانحراف  )37/0( 105/0 )490/3( 001/0 
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ي بودجهريپذ انعطاف اي بر انحراف و بودجه ثبات و تالطمكنترل بودجه در دوران  نتايج آزمون تأثير :12 جدول  

دوران  رديف
 بودجه

سازه 
 سازه اثرپذير اثرگذار

 ضريب تأثير و آماره آزمون

انحراف  ضريب
سطح   tآماره  معيار

 معناداري
بودجهانحراف  كنترل بودجه تالطم 1 )381/0( 84/0 )516/4( 000/0 
بودجهانحراف  كنترل بودجه ثبات 2 )37/0( 105/0 )490/3( 001/0 
بودجه يريپذ كاهش انعطاف كنترل بودجه تالطم 3 58/0 092/0 252/6 000/0 
بودجه يريپذ ش انعطافكاه كنترل بودجه ثبات 4 618/0 071/0 680/8 000/0 

  

  
آماره محاسبه شده از مقدار  قدر مطلق توجه به اين كه

تر است، فرضيه پژوهش  بزرگ 58/2و  96/1بحراني 
تأثير  كه بيانگر شود مياطمينان پذيرفته % 99در سطح 

انحراف بودجه كاهش  بر مستقيم كنترل بودجه
به عبارت . است يا بودجه تالطم دورانشهرداري در 

با افزايش كنترل  اي تالطم بودجه دورانديگر، در 
  .يابد انحراف بودجه كاهش مي ،بودجه

  
 يا بودجه ثباتكنترل بودجه در دوران  :فرضيه دوم
  .با كاهش انحرافات بودجه دارد يرابطه معنادار

اين است بر با استناد به پايه نظري پژوهش، انتظار 
بر عه آماري مورد مطالعه، كنترل بودجه كه از نظر جام

 اي هبودج ثبات دورانها در  انحراف بودجه شهرداري
دهنده  نشان 12رديف دوم جدول شماره . مؤثر باشد

 بيانگر تأثيرضريب  .نتايج آزمون اين فرضيه است
انحراف بودجه كاهش  بامستقيم كنترل بودجه  رابطه

آن  ه مقداراست ك اي بودجه ثبات دورانشهرداري در 
 با توجه به اين كه. است - t ،49/3آماره بوده و  - 37/0

و  96/1آماره محاسبه شده از مقدار بحراني  قدر مطلق
در سطح  پژوهشدوم تر است، فرضيه  بزرگ 58/2
 تأثير دهنده نشان كه شود ميپذيرفته اطمينان % 99

انحراف بودجه كاهش  بر مستقيم كنترل بودجه
به عبارت  .استاي  بودجه تالطم دورانشهرداري در 

با افزايش كنترل  اي بودجه ثبات دورانديگر، در 
  .يابد بودجه، انحراف بودجه كاهش مي

  
 اي تالطم بودجهكنترل بودجه در دوران  :مسوفرضيه 

  .بودجه دارد يريپذ با كاهش انعطاف يرابطه معنادار
اين است بر با استناد به پايه نظري پژوهش، انتظار 

 ر جامعه آماري مورد مطالعه، كنترل بودجه بركه د
 تالطم دورانها در  شهرداريبودجه  يريپذ انعطاف
 12رديف سوم جدول شماره . مؤثر باشد اي بودجه
ضريب . دهنده نتايج آزمون فرضيه سوم است نشان

كاهش  كنترل بودجه باتأثير بيانگر رابطه مستقيم 
الطم ت دورانبودجه شهرداري در  يپذير انعطاف
 ،tآماره و بوده  58/0 آن مقدار و است اي بودجه

آماره  قدر مطلقبا توجه به اين كه . است 252/6
تر  بزرگ 58/2و  96/1از مقدار بحراني شده محاسبه 

اطمينان % 99در سطح  پژوهشاست، فرضيه سوم 
 تالطم دورانبه عبارت ديگر، در  .شود ميپذيرفته 
هاي بودجه  ه هدفبا افزايش كنترل بودج اي بودجه
 اي تالطم بودجه دورانيعني، در  .يابد تر تحقق مي بيش
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 كاهش بودجه يريپذ انعطافبا افزايش كنترل بودجه، 
  .يابد مي
  

رابطه  ثباتكنترل بودجه در دوران  :مچهارفرضيه 
  .بودجه دارد يريپذ با كاهش انعطاف يمعنادار

ست اين ابر با استناد به پايه نظري پژوهش، انتظار 
 برآماري مورد مطالعه، كنترل بودجه  كه در جامعه

 ثبات دورانها در  شهرداريبودجه  يريپذ انعطاف
 12رديف چهارم جدول شماره . مؤثر باشداي  بودجه
ضريب . دهنده نتايج آزمون فرضيه چهارم است نشان
كاهش  رابطه مستقيم كنترل بودجه بابيانگر  تأثير

 ثبات دوراندر بودجه شهرداري  يپذير انعطاف
آماره و  618/0 تأثيرمقدار ضريب . استاي  بودجه

t،680/8 آماره  مطلق قدر با توجه به اين كه. است
تر  بزرگ 58/2و  96/1محاسبه شده از مقدار بحراني 

اطمينان % 99در سطح  چهارم پژوهشاست، فرضيه 
 ثبات دورانبه عبارت ديگر، در  .شود ميپذيرفته 
 يريپذ انعطاف ،ش كنترل بودجهبا افزاياي  بودجه

 .يابد مي كاهشبودجه 

  
  گيري بحث و نتيجه

  
هاي پژوهش حاكي از  خالصه نتايج آزمون فرضيه

 اي بودجه ثبات و تالطم دورانها در  تأييد تمام فرضيه
تالطم  دورانطبق برآوردها، كنترل بودجه در . است
 تأثيرمعكوس و معنادار بر انحراف بودجه و  تأثير
 .يم و معنادار بر كاهش انحراف بودجه داردمستق
 تأثيرنيز  ثبات دورانچنين، كنترل بودجه در  هم

معكوس و معنادار بر انحراف بودجه و مستقيم و 
ضمن اين كه . معنادار بر كاهش انحراف بودجه دارد

 تأثيري ا بودجهثبات و تالطم  دورانكنترل بودجه در 
ذيري بودجه پ مستقيم و معنادار بر كاهش انعطاف

جوهانسون و هاي  اين نتايج با نتايج پژوهش. دارد
 )8( سباستينبكرو ) 7( يو وست زيمالتر، )3( وربويس

كاهش افزايش نظارت بر بودجه موجب . همسو است
و در نتيجه، ايجاد  انحراف بودجه و انعطاف بودجه

به توان  با كنترل و نظارت مي .شود انضباط بودجه مي
از قبيل كاهش اثر فشارهاي سياسي مختلف  هاي روش

و  ها قت كاركنان اجرايي در رعايت رديفو افزايش د
ها و درآمدهاي  هاي بودجه مصوب براي هزينه سقف

ه ب .واقعي كسب شده، انحراف بودجه را كاهش داد
منابع مالي از بهينه استفاده توان گفت  مي ،طور كلي

 مل و دقيقدار با نظارت كا براي تأمين نيازهاي اولويت
نگام، جامع و مؤثر ه بهكنترل اعمال  .است پذير امكان

هاي مالي  تصميم ها و ها، تراكنش در موضوع فعاليت
درجه سالمت و  شود كه موجب مي ها شهرداري

 ها شهرداريدر  هاي مالي و اجرايي اطمينان اقدام
استفاده،  و احتمال و امكان بروز خطا، سوء افزايش يابد

و در نتيجه بحران در بودجه جرم  تقلب، فساد و
  .يابد كاهش ها شهرداري

  
  پيشنهادها
 :شود كه پيشنهاد مي هاي پژوهش افتهي يبر مبنا

 هفتگي،( اي دوره مستمر هاي گزارش با استفاده از .1
 تهيه خواستار تواند مي مدير كه ،)ماهيانه و غيره

 دورانها در  در شهرداري كنترل بودجه ،شود آن
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 تا ازشود  هافزايش داد اي بودجه ثبات و تالطم
 هاي بودجه ده و هدفشانحرافات جلوگيري 

 طور به ها گزارش اين چرا كه تهيه ؛تحقق يابد
 تحليل و تجزيه و مقايسه با مدير بوده و مستمر

از  تواند مي پيش دوره اطالعات مشابه با ها آن
انحرافات بودجه جلوگيري كرده و موجب تحقق 

  .دهاي بودجه شو هدف
 كه )غيرادواري(ويژه  هاي با استفاده از گزارش .2

معيني از جمله موارد تخصيص  مقاصد براي
ها  شود كنترل بودجه در شهرداري مي تهيه بودجه

ه افزايش داد اي بودجهثبات و تالطم  دوراندر 
يافته و منابع  كاهش بودجه يريپذ انعطافتا  شود

  .به مصرف تعيين شده تخصيص يابد
  :شود كه نيز پيشنهاد ميآينده  انپژوهشگربه 

با توجه به اهميت موضوع پژوهش، موضوع اين  .1

هاي بخش عمومي  سازمان سايردر را پژوهش 
 .دهندانجام 

با استفاده از روش  را عوامل مؤثر بر كنترل بودجه .2
و براي  كنندفرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي 

ليل تحعوامل با استفاده از روش  ،تر شناسايي دقيق
 .بندي شود ها رتبه پوششي داده

گذار بر  در پژوهشي به بررسي ساير عوامل تأثير .3
پذيري بودجه در كنار كنترل  انحراف و انعطاف

اي  بودجهثبات و تالطم هاي  ندر دورابودجه 
 .بپردازند

 
  محدوديت پژوهش

از مديران و كارشناسان  يبرخي كافنا ييآشنا
اين  عمده ديتمحدوبا موضوع پژوهش  ها يشهردار

  .بودپژوهش 
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