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چكيده
اين تحقيق با هدف بررسي و شناسايي موانع و مشكالت استقرار بودجهريزي عملياتي در اداره كل حملل
و نقل و پايانههاي استان تهران در سال  3131به انجام رسيده است .نوع تحقيق با توجه به هدف ،كاربردي و
از نظر ماهيت و روش توصيفي -پيمايشي ميباشد كه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود
پرداخته است .جامعه آماري مورد نظر مديران و كارشناسان بودجه و مالي اداره كل حمل و نقل و پايانلههلاي
استان تهران شامل  84نفر ميباشد ،ابزار اندازهگيري ،پرسشنامه  13سوالي به هملراه سلوا ت وييگليهلاي
فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ  0/824پايايي آن اثبات و روايلي آن نيلز قبلق نظلر
اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است .در اين تحقيق ،جهت تجزيه و تحليل دادهها و مشاهدات از شليوههلاي
توصيف آماري از قبيل جلداول توزيلع فراوانلي ،شلاخ هلاي مركلزي ماننلد ميلان ين ،ميانله و مجملوع و
شاخ هاي پراكندگي مانند واريانس ،انحراف معيار ،برد ،مينيمم ،ماكزيمم و انحلراف اسلتاندارد بهلرهگيلري
شده است .در بخش استنباطهاي آماري جهت بررسلي فرضليههلاي تحقيلق از آزملون  tو آزملون فريلدمن
استفاده گرديد .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافتهها نشان ميدهد كه عدم توانايي ،عدم اختيار و عدم وجود
شرايط پذيرش بودجهريزي عملياتي مانع از استقرار اين روش بودجهريزي در سازمان موصوف ميباشند.
واژگان کليدي :بودجه بندي بر اساس عملكرد  ،مدل شاه  ،توانايي ،اختيار ،پذيرش.

 .3عضو هيئت علمي داشكده مديريت دانش اه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،تهران ،ايران
 .2كارشناس ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مالي دانشكده مديريت دانش اه آزاد
Akbarzadehm876@yahoo.com
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 .5مقدمه
بودجهريزي در ايران به رغم يك قرن پيشينه اجرايي با مسائل و مشكالت متعددي روبروست .بخشي از
اين مشكالت به فقدان روشها و ابزارهاي كارآمد براي بودجهريزي برميگردد ،روشهايي كه بتوانند در
شرايط پيچيده و محيط متالقم دنياي امروز ،پاسخگوي نياز سازمانها و دولت باشند .بديهي است اتكا به
رويكردهاي سنّتي و متعارف بودجهريزي در گذشته در شرايط موجود ثمربخش نبوده و نياز به تحول و
دگرگوني در رويكردها و راهكارها احساس ميشود .كميابي منابع مالي يكي از محدوديتهاي اصلي در
سازمان ميباشد .صرف نظر از موقعيت مالي سازمانها ،هيچ سازماني را از مقايسه اهداف و انتخاب بين آنها
گريزي نيست .در مواجهه با اين منابع كمياب ،توجه مداوم به برنامهريزي و تخصي منابع ضرورت تام دارد،
كه بودجه و بودجهريزي ابزار تحقق اين اهداف در سازمانها است .به بيان دي ر بودجه آيينه تمام نماي
برنامهها و فعاليّتهاي سازمان بوده و نقش بسزايي در توسعه سازمانها ايفا ميكند .بودجهريزي عمليّاتي
نوعي سيستم برنامهريزي ،بودجهريزي و ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار
تاكيد نموده و از قريق آشكارسازي علل افزايش قيمت تمام شده به مديريت سازمان كمك مينمايد .به
كمك اين روش بودجهريزي ،بخشهاي مختلف اداري بر اساس استانداردهاي مشخ تحت عنوان شاخ
عملكرد ،پاسخ گو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به اهداف ،از اختيار عمل بيشتري برخوردارند .با
وجود اين محاسن ،اجراي بودجهريزي عمليّاتي در عمل با چالشهاي فراوان روبروست بطوري كه تعداد
معدودي از سازمانها موفّق به استقرار بودجهريزي عمليّاتي گرديدهاند .در اين پيوهش سعي گرديده تا موانع
استقرار بودجهريزي عمليّاتي مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد.
 .9بيان مسأله تحقيق
موضوع شفافسازي و افزايش كارايي و بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ،سالهاست كه
در كشورهاي توسعهيافته اجرايي شده و ميتوان گفت به عنوان يكي از ابزارهاي نشاندهنده وجود دموكراسي
در يك كشور و سيستم اداري آن (دولتها) است .در كشور در حال توسعهاي همچون ايران نيز به اهميّت اين
موضوع واكنش نشان داده و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهن ي جمهوري اسالمي
ايران با گنجاندن ماده  ،388كليه دست اههاي اجرايي را موظف نموده به جاي كنترل مراحل انجام كار و
اعطاي اختيارات زم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل به هدفمند
نمودن تخصي منابع ،بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،تهيّه خواهد شد ،قيمت تمام شده آن دسته از فعاليّتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت
تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي ،پيوهشي ،بهداشتي ،درماني ،خدماتي و اداري) را اجرا نمايند .در
دستورالعمل اجرايي ماده مذكور موضوع قيمت تمام شده فعاليّتها و خدمات بطور شفاف توضيح داده شده و
اجراي آن را در قول سالهاي برنامه چهارم توسعه ،اجباري نموده است .با توجّه به الزام فوق و هم چنين
رسيدن به اهداف جزيي
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اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران و اهداف كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در جهت
شفافسازي و دولت پاسخگو بودن اجراي بودجهبندي بر مبناي فعاليّت با تكيه بر هزينهيابي بر مبناي فعاليّت،
بهترين پاسخ به كنش است.
بدين ترتيب بودجه ،عالوه بر اينكه زمينهاي براي ايفاء نقشهاي كارشناسي است هر وييگي داشته باشد
حداقل چهار هدف سياسي ،پاسخگويي مالي ،مديريت و كارايي و هدف اقتصادي را يدک ميكشد ،و در
رسيدن به اهداف مزبور هم از بابت ديدگاههاي نقشآفريناني كه در فرآيند آن صاحب صالحيّت و مسئوليّت
هستند و هم از بابت صالحيّتهاي فنّي تصميمگيران كه داراي اولويّتهاي متفاوتي در فرآيند تخصي ها
ميباشند داراي تعارضات و تناقصاتي است( .پناهي)18،3144-11
بر اساس ماده  314قانون برنامه چهارم توسعه سازمان مديريت و برنامهريزي موظف است با همكاري
دست اههاي ذيربط به منظور اصالح نظام بودجهريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به
صورت قانون توسعه خدمات و فعاليّتها اقدام نمايد .به منظور دستيابي به اين هدف و تالش براي بهبود
عملكرد با اتخاذ يك رويكرد پايين به با به نظر ميرسد كه هريك از سازمانها ميبايست تالش مؤثري در
راستاي پيشبرد اصالحات بودجهاي به انجام رسانند .بر همين اساس در تحقيق حاضر تالش خواهد شد با
توجّه به عدم توفيق مطلوب در بودجهريزي عملياتي در اين اداره كل با قرح اين سوال كه موانع و مشكالت
بر سر راه استقرار و اجراي مطلوب سيستم بودجهريزي عملياتي با استفاده از مدل  ،SHAHدر اين اداره كل
كدامند؟
 .9.5اهداف تحقيق
اهداف اساسي از انجام تحقيق به شرح زير ميباشد:
 )3شناسايي موانع و تن ناهاي موجود و تاثيرگذار بر استقرار و اجراي بودجهريزي عمليّاتي؛
 )2اولويّتبندي هر يك از عوامل شناسايي شده.
 .9.9تاریخ تحول بودجه در ایران
تاريخ بودجهبندي را در ايران ميتوان به چهار دوره به شرح زير تقسيم كرد:
دوره اوّل (قبل از مشروطيّت)
به قور اساسي بودجهبندي دولتي با پيدايش دولتها همراه بوده است .در ايران باستان نيز بودجه دولتي
سابقه قو ني دارد .تا قبل از مشروقيّت ،بودجه هر ايالت و و يت در حسابهاي پراكندهاي به عنوان
«كتابچههاي جمع» تهيّه ميشد و هر كتابچه مستوفي كه زير نظر وزير دفتر (وزير ماليه كه لقب مستوفي-
المالك داشت) انجام وظيفه كرد.
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وزارت دفتر بودجه تمام دست اههاي دولتي به استثناي بودجه قشون را كه به وسيله وزير لش ر تهيّه
ميشد تنظيم مينمود و پس از توشيح همايوني براي اجرا به مستوفيان ايا ت و و يات ابالغ ميكرد.
(صراف)238 ،3133 ،
دوره دوّم (از مشروطيّت تا سال )5911
مجلس اوّل در سال  3243هجري شمسي قوانيني را در دستور كار خود قرار داد ،كه در واقع سنگ زير بناي
نظام بودجهبندي دولتي محسوب ميشود .
نخستين بودجه در دوره مشروقيّت در سال  3243هجري شمسي (مطابق با  3124ه.ق ).در دوره دوّم
قانونگذاري توسط صنيعالدوله ،وزير ماليه وقت ،تهيّه شد .بودجه مذكور مشتمل بر  38ميليون و 333
تومان عوايد با كسري معادل  300هزار تومان بود( .قديري اصلي)330 ،3133 ،
دوره سوّم (از سال  5911تا سال )5952
به هر حال ،بودجههاي تنظيمي تا سال  3188در عين حال كه به تدريج تكامل پيدا ميكرد و از اصول
بودجهنويسي بيشتر برخوردار ميشد ،به قور كلي ،به صورت بودجه متداول تهيّه ميگرديد .ولي از سال
 3113مطالعات مقدماتي براي برنامهاي كردن بودجه آغاز شد و در سال  3188عالوه بر اين كه شكل و
اساس بودجه متحول گرديد و به صورت بودجه برنامهاي درآمد ،تهيّه و تنظيم بودجه از وزارت دارايي كه
اداره بودجه عادي (جاري) را بر عهده داشت به سازمان برنامه كه مسئوليّت برنامهريزي عمراني را عهدهدار
بود منتقل شد و دفتري به نام دفتر مركزي بودجه در سازمان برنامه تاسيس گرديد .به اين وسيله بودجه
عادي و عمراني نيز به سوي تلفيق و هماهن ي گام برداشت.
دوره چهارم (از سال  5955به بعد)
در سال  3143نظام جديدي به عنوان بودجه عمليّاتي براي بودجهريزي كشور قراحي شد .اين نظام بر
اساس دو محور به كارگيري قبقهبندي اقتصادي و برآورد هزينه به روش حسابداري قيمت تمام شده قرار
دارد.سازمان مديريت و برنامهريزي موظف است با همكاري دست اههاي ذيربط به منظور اصالح نظام
بودجهريزي از روش هدفمند و عمليّاتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات ،اقدامات زير را حداكثر تا پايان
سال دوّم برنامه چهارم انجام دهد:
الف) شناسايي فعاليّتهاي دست اههاي اجرايي؛
ب) تعيين قيمت تمام شده فعاليّتها؛
ج) تنظيم يحه بودجه سا نه بر اساس حجم فعاليّتها و قيمت تمام شده آن؛
د ) تخصي اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليّتها و متناسب با قيمت تمام شده آن.
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 .9.9تعاریف قانوني بودجه
تعریف بودجه دولتي :بودجههاي نوين به عنوان ابزار برنامهريزي به حساب ميآيند .با وجود اين
تفاوت ،در تمامي تعاريف بودجه عناصر مشترک نيز وجود دارند كه عبارتند از :پيشبيني ،در قرف درآمد
هزينه ،مدت محدود ،تصويب مجلس( .مدني)33 ،3143 ،
بر اساس ماده  3قانون محاسبات «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است و از سه قسمت به شرح زير
تشكيل ميشود:
 )3بودجه عمومي دولت شامل:


الف) پيشبيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار كه به قور مستقيم و غيرمستقيم در سال مالي قانون
بودجه به وسيله دست اهها از قريق حسابهاي خزانهداري كل اخذ ميگردد.



ب) پيشبيني پرداختهايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و
اختصاصي دست اههاي اجرايي ميتواند در سال مالي مربوط انجام دهد.

 )2بودجه شركتهاي دولتي و بانك ها شامل پيشبيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار؛
 )1بودجه موسساتي كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.
به عبارت دي ر بودجه به مجموعهاي از اهداف و برنامهها به همراه قيمتهاي مربوط به آنها اقالق
ميگردد.
 .9.1طبقهبندي درآمدها و سایر منابع تامين اعتبار در بودجه دولتي
درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشورمان به سه گروه قبقهبندي ميشوند:
 -3درآمد عمومي
 -2 -2درآمد اختصاصي
 -1درآمد شركتهاي دولتي

 .9فرضيّههاي تحقيق
فرضيه اصلي
در شرايط فعلي امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان
تهران وجود دارد.
فرضيههاي فرعي
 )3بين پذيرش و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي
استان تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
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 )2بين توانايي و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي
استان تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
 )1بين اختيار و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي
استان تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
 .1مدل تحقيق
با توجّه به ارتباط ،جامعيّت و تناسب عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر بودجهريزي عمليّاتي با شرايط سازمان
مورد تحقيق ،مدل سه عاملي شاه ( )SHAH Triple Modelبر ساير مدلها ترجيح داده شده است .اين
مدل برگرفته از مقالهاي تحت عنوان "توانايي ،پذيرش ،اختيار و بودجهريزي عمليّاتي" نوشته ماتئو اندروز
( ،)Matthew Andrewsبر سه عامل اثر گذار بر اتخاذ اصالحات تاكيد دارد :اختيار ،پذيرش و توانايي.
پذیرش سياسي
پذیرش

پذیرش مدیریتي
پذیرش انگيزشي

امكان استقرار
بودجهریزي

توانایي فنّي
توانایي

نوانایي ارزیابي عملكرد
توانایي انساني

عملياتي

اختيار قانوني
اختيار

اختيار رویهاي
اختيار سازماني

مدل جامع بودجهریزي عمليّاتي (مدل شه)
منبعAndrews 2004, 339 :

 .1روش تحقيق
روش تحقيق بر اساس نحوه گردآوري دادهها ،به تحقيق توصيفي و تحقيق آزمايشي تقسيم شده است.
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديدههاي مورد
بررسي است .به عبارت دي ر در اين گونه تحقيقات سعي شده تا (آنچه كه هست) را بدون هيچگونه دخالت يا
استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايجي عيني از موقعيّت ب يرد( .صفرزاده)280 ،3143 ،
بنابراين با توجّه به اين كه اين پيوهش ،به منظور دستيابي به اهداف تحقيق ،شناسايي منابع و عوامل
هزينه ،نحوه تخصي هزينه به منابع ،فرآيند عمده و فعاليّتهاي انجام شده در اداره كل حمل و نقل و
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پايانههاي استان تهران توصيف و تشريح شده و دادهها بدون دستكاري ،گردآوري گرديدهاند ،از نظر روش،
يك تحقيق توصيفي – پيمايشي و از نظر هدف ،كاربردي است .هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه
محقّق مشخ نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هر چه دقيقتر ،آسانتر ،سريعتر و با كمترين
هزينه در دستيابي به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسش يا پرسشهاي تحقيق مورد نظر كمك كند.
 .1.5روش جمعآوري اطّالعات
در اين پيوهش ،روش جمعآوري اقّالعات به صورت زير بوده است:
الف) مطالعات كتابخانهاي؛ ب) بررسي اسناد و مدارک موجود؛ ج) پرسشنامه.
 .1.9جامعه و نمونه تحقيق
با توجّه به قلمرو زماني و مكاني انجام تحقيق ،جامعه آماري در اين تحقيق در مجموع  84نفر ميباشند
كه افرادي كه مدنظر اين تحقيق ميباشند عبارتند از مديركل و معاونتهاي زير مجموعه و تمامي كاركنان
بخش اداره امور مالي ،آمار و برنامهريزي اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران بوده است .حجم
جمعيّت آماري پيوهش فوق  84نفر ميباشد ،كه تمامي آنها در انجام تحقيق شركت داده شدند.
 .1.9آمار توصيفي
در اين نوع تجزيه و تحليل ،پيوهشگر دادههاي جمعآوري شده را با استفاده از شاخ هاي آمار
توصيفي ،خالصه و قبقهبندي ميكند .در سطح توصيفي از شاخ هاي فراواني (فراواني ،درصد فراواني،
درصد تراكمي و ،)...شاخ هاي گرايش مركزي و شاخ هاي پراكندگي و نمودار ستوني استفاده شده است.
 .1.1آمار استنباطي
در اين بخش جهت بررسي فرضيّههاي پيوهش پس از كمّيسازي و جمعبندي امتياز پاسخ سؤا ت
مربوط به هر سؤال پيوهشي به بررسي فرضيات پرداخته شده است .براي كميسازي نيز امتيازات ( 3تا )3
سؤا ت مربوط به هر متغيّر باهم جمع شده است .
ابتدا به كمك آزمون كلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن توزيع متغيّرهاي تحقيق ميپردازيم.
در صورتي كه سطح معنيداري آزمون كمتر از  0/03باشد توزيع متغيّر نرمال نيست ،بنابراين جهت بررسي
فرضيههاي تحقيق از آزمونهاي ناپارامتري استفاده مينماييم .جهت بررسي فرضيّههاي تحقيق از آزمون z
يك جامعه (پارامتريك) و آزمون دوجملهاي (ناپارامتري) استفاده مينماييم.
با كمك آزمون  zتك نمونهاي به بررسي وضعيّت هر يك از متغيّرها پرداختيم .با توجّه به اين كه در
تحقيق حاضر از روش سرشماري استفاده شده است .بنابراين واريانس جامعه معلوم ميباشد در نتيجه از
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آزمون  zتك نمونهاي به جاي آزمون ( tآزمون  tدر شرايطي استفاده ميشود كه واريانس جامعه نامعلوم
باشد مانند زماني كه نمونهگيري انجام ميشود) استفاده مينماييم .در آزمون  zيك جامعه عدد  1را به عنوان
عدد خنثي در نظر ميگيريم .با توجّه به كدگذاري ميان ين كمتر از عدد ( 1عدم تاثيرگذاري) و بيشتر از 1
(تاثيرگذاري) تعريف ميشود .در صورتي كه مقدار آماره  zمحاسبه شده بيشتر از مقدار  tجدول باشد فرض
تعريف ميشود.
صفر رد ميشود .ناحيه بحراني به صورت
 .5بررسي نرمال بودن دادهها
در اين قسمت ابتدا به بررسي نرمال بودن متغيّرها با كمك آزمون كلموگروف اسميرنوف ميپردازيم.
در صورتي كه سطح معنيداري آزمون كمتر از  0/03باشد فرض صفر را رد كرده و با اقمينان %33
ميتوان گفت توزيع دادهها نرمال نيست .در صورتي كه سطح معنيداري آزمون بيشتر از  0/03باشد فرض
صفر را ميپذيريم و توزيع دادهها نرمال است.
جدول  -5بررسي نرمال بودن توزیع متغيّرها
متغيّر

آماره K.S

توانايي ارزيابي عملكرد
توانايي نيروي انساني
توانايي فنّي
اختيارات سازماني
اختيارات قانوني
اختيارات رويهاي
پذيرش سياسي
پذيرش مديريتي
پذيرش ان يزشي

3/333
0/383
0/433
0/833
3/303
0/438
0/404
3/038
3/333

سطح معنيداري

نتيجه

0/333
0/114
0/834
0/333
0/383
0/833
0/312
0/232
0/383

 - sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 - sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 - sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 - sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 - sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.
 - sig >0.05توزيع متغيّر نرمال است.

)(sig

با توجّه به جدول شماره  3از آنجا كه سطح معنيداري آزمون نرمال بودن تمام متغيّرها بيشتر از 0/03
ميباشد .بنابراين فرض صفر را رد نكرده و با اقمينان  %33ميتوان گفت توزيع متغيّرها نرمال است .بنابراين
از آزمون  zيك جامعه جهت بررسي فرضيّههاي تحقيق استفاده مينماييم.
 .2بررسي فرضيههاي تحقيق
در اين قسمت با كمك آزمون  zتك نمونهاي به بررسي وضعيّت هر يك از متغيّرها ميپردازيم .در
آزمون  tيك جامعه عدد  1را به عنوان عدد خنثي در نظر ميگيريم .با توجّه به كدگذاري ميان ين كمتر از
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عدد ( 1سطح نامطلوب) و بيشتر از ( 1سطح مطلوب) تعريف ميشود .در صورتي كه مقدار آماره  tمحاسبه
تعريف ميشود.
شده بيشتر از مقدار  tجدول باشد فرض صفر رد ميشود .ناحيه بحراني به صورت
فرضيه اصلي
"در شرايط فعلي امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عمليّاتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان
تهران وجود دارد".
جدول  -9آزمون * t
ميانگين

آماره z

2/813

-3/383

درجه
آزادي
88

نتيجه

فاصله اطمينان %21
اختالف ميانگين آماره  zجدول
حد باال حد پایين
 -0/138 -0/333عدم امكان
3/383
-0/238
* Test Value = 3

با توجّه به جدول شماره  2مقدار آماره آزمون  -3/383است .جهت بررسي از آزمون  zاستفاده شده است.
مقدار  zجدول ( )3/383ميباشد .با توجّه به اين كه مقدار  zبه دست آمده از  zجدول كمتر است ،بنابراين
فرض صفر رد نشده و با اقمينان  %33ميتوان گفت در شرايط فعلي امكان استقرار و اجراي بودجهريزي
عمليّاتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران وجود ندارند.
فرضيه فرعي اوّل
"بين پذيرش و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عمليّاتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان
تهران رابطه معنيداري وجود دارد".
جدول  -9آزمون * t
ميانگين

آماره z

1/018

0/808

آماره z

اختالف
جدول
ميانگين
3/383
0/018
* Test Value = 3

درجه
آزادي
88

نتيجه

فاصله اطمينان %21
حد پایين
حد باال
 -0/314عدم وجود رابطه
0/208

جدول  -1رتبهبندي شاخصها
شاخص ها
پذيرش سياسي
پذيرش مديريتي
پذيرش ان يزشي

ميانگين رتبه
2/03
2/03
3/43
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با توجّه به جدول شماره " 8پذيرش سياسي" داراي اولويّت اوّل در موانع تاثيرگذار بر بودجهريزي عمليّاتي
است و " پذيرش ان يزشي " داراي اولويّت آخر ميباشد و جز موانع و تن ناهاي موجود بر بودجهريزي
عمليّاتي است.
فرضيه فرعي دوّم
"بين توانايي و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عمليّاتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان
تهران رابطه معنيداري وجود دارد".
جدول  -1آزمون * t
ميانگين

آماره z

2/33

-3/131

اختالف
ميانگين
-0/143

درجه
آزادي
88

آماره z

جدول
3/383
*Test Value = 3

فاصله اطمينان %21
حد باال حد پایين
 -0/313 -0/281عدم وجود رابطه
نتيجه

جدول  -5رتبهبندي شاخصها
شاخصها
توانايي ارزيابي عملكرد
توانايي انساني
توانايي فنّي

ميانگين رتبه
2/38
3/33
3/33

رتبه موانع
1
2
3

با توجّه به جدول شماره " 3توانايي فنّي" داراي اولويّت اوّل در موانع تاثيرگذار بر بودجهريزي عمليّاتي است و
"توانايي ارزيابي عملكرد" داراي اولويّت آخر ميباشد و جز موانع و تن ناهاي موجود بر بودجهريزي عمليّاتي
است.
فرضيه فرعي سوّم
"بين اختيار و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عمليّاتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران
رابطه معنيداري وجود دارد".
جدول  -2آزمون * t
ميانگين

آماره z

2/83

-2/884

درجه
آزادي
88

آماره z

اختالف
جدول
ميانگين
3/383
-0/208
* Test Value = 3

فاصله اطمينان %21
حد باال حد پایين
-0/138
-0/038

نتيجه
عدم وجود رابطه
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با توجّه به جدول شماره  8 ،1و  33مقداره آماره آزمون به ترتيب  -3/131 ، ./808و  -2/884است .جهت
بررسي از آزمون  zاستفاده شده است .مقدار  zجدول ( )3/383ميباشد .با توجّه به اين كه مقدار  zبه دست
آمده از  zجدول كمتر است ،بنابر اين فرض صفر رد نشده و با اقمينان  %33ميتوان گفت بين پذيرش ،
توانايي و اختيار و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عمليّاتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان
تهران رابطه معنيداري وجود ندارند.
جدول  -5رتبهبندي شاخصها
شاخصها
اختيار قانوني
اختيار رويهاي
اختيار سازماني

رتبه موانع
2
1
3

ميانگين رتبه
3/30
2/14
3/81

با توجّه به جدول شماره " 4اختيار سازماني" داراي اولويّت اوّل در موانع تاثيرگذار بر بودجهريزي عمليّاتي
است و "اختيار رويهاي" داراي اولويّت آخر ميباشد و جز موانع و تن ناهاي موجود بر بودجهريزي عمليّاتي
است.
جدول  -2آزمون * t
متغيّر

پذيرش

توانايي

اختيار

ابعاد

ميانگين

آماره z

سياسي
مديريتي
ان يزشي
عملكرد
انساني
فنّي
قانوني
رويه اي
سازماني

1/03
1/08
2/38
2/30
2/33
2/13
2/88
2/44
2/31

0/823
0/803
-0/120
-3/344
-8/223
-3/303
-3/833
-3/231
-8/338

درجه

اختالف

آماره  zفاصله اطمينان %21

آزادي

ميانگين

جدول

88
88
88
88
88
88
88
88
88

0/038
0/082
-0/023
-0/038
-0/141
-0/348
-0/338
-0/338
-0/383

3/383
3/383
3/383
3/383
3/383
3/383
3/383
3/383
3/383

حد باال
0/123
0/283
0/318
0/038
-0/203
-0/884
-0/132
0/033
-0/881

حد پایين
-0/233
-0/318
-0/343
-0/233
-0/333
-0/433
-0/832
-0/234
-0/438

نتيجه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه

* Test Value = 3

با توجه به جدول شماره  3مقدار آماره بدست آمده از مقدار  zجدول( )3/383كمتر است بنابراين فرض
صفر رد نشده و با اقمينان  %33ميتوان گفت بين پذيرش( سياسي ،مديريتي و ان يزشي) ،توانايي(عملكرد،
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انساني و فنّي) و اختيار(قانوني ،رويهاي و سازماني) و امكان استقرار و اجراي بودجه ريزي عملياتي در اداره
كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران رابطه معنيداري وجود ندارد.
رتبهبندي مؤلفهها
فرض صفر ( )  :تمامي شاخ ها داراي اولويّت يكساني هستند.
فرض مقابل ( )  :تمامي شاخ ها داراي اولويّت يكساني نيستند.
جدول  -52آزمون فریدمن
شاخص
پذيرش
توانايي
اختيار

آماره کاي دو
3/038
23/840
33/33

درجه آزادي
2
2
2

سطح معنيداري
0/348
0/000
0/001

با توجّه به جدول شماره  30مشاهده ميشود سطح معنيداري براي مولفه پذيرش ،آزمون  0/348است،
با توجّه به اين كه سطح معنيداري آزمون بيشتر از  0/03ميباشد ،فرض صفر رد نشده و با اقمينان %33
ميتوان گفت شاخ ها داراي اولويّتهاي يكساني هستند .اما با توجّه به همين جدول مشاهده ميشود
سطح معنيداري آزمون براي مولفه توانايي  0/000و سطح معنيداري آزمون براي مؤلفه اختيار 0/001 ،است،
با توجّه به اين كه سطح معنيداري آزمون كمتر از  0/03ميباشد ،فرض صفر رد شده و با اقمينان  %33مي-
توان گفت شاخ هاي توانايي و اختيار داراي اولويّتهاي متفاوتي هستند.
رتبهبندي مؤلفهها
فرض صفر ( ) :تمامي شاخ ها داراي اولويّت يكساني هستند.
فرض مقابل ( ) :تمامي شاخ ها داراي اولويّت يكساني نيستند.
جدول  -55آزمون فریدمن
آماره کاي دو
28/241

درجه آزادي
2

سطح معنيداري
0/000

با توجّه به جدول شماره  33مشاهده ميشود سطح معنيداري آزمون  0/000است ،با توجّه به اين كه سطح
معنيداري آزمون كمتر از  0/03ميباشد ،فرض صفر رد شده و با اقمينان  %33ميتوان گفت شاخ ها
داراي اولويّتهاي متفاوتي هستند.
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جدول  -59رتبهبندي شاخصها
شاخصها
پذيرش
توانايي
اختيار

رتبه موانع
1
3
2

ميانگين رتبه
2/31
3/84
3/33

با توجّه به جدول شماره  " 32توانايي " داراي اولويّت اوّل در موانع تاثيرگذار بر بودجهريزي عمليّاتي است و
" پذيرش" داراي اولويّت آخر ميباشد و جز موانع و تن ناهاي موجود بر بودجهريزي عمليّاتي است.
رتبهبندي ابعاد مؤلفهها
فرض صفر ( ) :تمامي شاخ ها داراي اولويّت يكساني هستند.
فرض مقابل ( ) :تمامي شاخ ها داراي اولويّت يكساني نيستند.
جدول  -59آزمون فریدمن
آماره کاي دو
33/301

درجه آزادي
4

سطح معنيداري
0/000

با توجّه به جدول  31مشاهده ميشود سطح معنيداري آزمون  0/000است ،با توجّه به اين كه سطح معني-
داري آزمون كمتر از  0/03ميباشد ،فرض صفر رد شده و با اقمينان  %33ميتوان گفت شاخ ها داراي
اولويّتهاي متفاوتي هستند.
جدول  -51رتبهبندي شاخصها
شاخصها
قانوني
رويهاي
سازماني
عملكرد
انساني
فنّي
سياسي
مديريتي
ان يزشي

ميانگين رتبه
8/01
3/83
1/32
3/82
8/88
1/83
3/10
3/32
3/32

رتبه موانع
1
3
2
3
8
3
3
4
8

با توجّه به جدول شماره " 38توانايي فنّي" داراي اولويّت اوّل و "پذيرش سياسي" داراي اولويّت آخر
ميباشد.
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 .5نتيجهگيري
 .5.5نتایج حاصل از فرضيّهها
نتايج تحقيق در قالب جدول شماره  33بشرح ذيل ميباشد:
جدول  -51خالصه نتایج حاصل از فرضيّهها
شماره

هدف

نتيجه
فرضيّه
بررسي امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در در شرايط فعلي امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي
اصلي
در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران وجود ندارد.
اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران
بررسي رابطه بين پذيرش و امكان استقرار و اجراي بين پذيرش و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در
 3بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران رابطه معني-
داري وجود ندارد.
استان تهران
بررسي رابطه بين توانايي و امكان استقرار و اجراي بين توانايي و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در
 2بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران رابطه معني-
داري وجود ندارد.
استان
بررسي رابطه بين اختيار و امكان استقرار و اجراي بين اختيار و امكان استقرار و اجراي بودجهريزي عملياتي در
 1بودجهريزي عملياتي در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران رابطه معني-
داري وجود ندارد.
استان

 .5.9سایر نتایج تحقيق
ساير نتايج حاصل از انجام تحقيق به شرح جدول زير بدست آمده است:
جدول  -55خالصه سایر نتایج تحقيق
هدف

نتيجه

رتبهبندي شاخ هاي مؤثر بر امكان استقرار بودجهريزي عملياتي "توانايي" در امكان استقرار بودجهريزي ،داراي اولويّت اوّل و
شاخ "پذيرش" داراي رتبه آخر ميباشد.
در اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران
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 .2پيشنهادها
 .2.5پيشنهادها منطبق بر فرضيّهها
با توجّه به نتايج حاصله از پيوهش و به منظور رفع كاستيهاي موجود و ايجاد بسترهاي مناسب در جهت
پيادهسازي بودجهريزي عمليّاتي موارد زير پيشنهاد ميگردد:
پيشنهادهاي مربوط به فرضيّه :5

 مقامات سياسي به وييه مجلس و مقامات بلندپايه دولت با حمايت و پشتيباني بيشتر به شفاف
نمودن و تخصي بهينه بودجه و افزايش كارايي و اثربخشي فعاليّتها كمك نمايند.
 مديران اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران نسبت به بودجهريزي عمليّاتي ،شناخت و
آگاهي كسب كنند ،به نحوي كه به نقش بودجهريزي عمليّاتي در قرحهاي استراتييك آگاه گشته و
بدانند كه سنجش عملكرد در جهت استفاده از اقّالعات در تصميمگيري بوده و به معناي پاسخگويي
مداوم نميباشد.
پيشنهادهاي مربوط به فرضيّه :9

 از روشها و ابزارهاي مناسب جهت سادهتر نمودن و كوتاه نمودن زمان محاسبات مرتبط با سنجش
عملكرد استفاده شود.
 نظام آموزشي مناسب در جهت ارتقا آگاهي و شناخت كاركنان و كسب مهارتهاي زم براي
پيادهسازي موفّق بودجهريزي عمليّاتي ارائه شود.
پيشنهادهاي مربوط به فرضيّه :9

 براي اصالح قوانين ناكارآمد و رفع تعارضات قانوني در جهت اجراي بودجهريزي عمليّاتي اقدام
گردد.
 با به روز نمودن رويههاي درون سازماني بودجهريزي ،تهيّه و تدوين دستورالعملها روشهاي
استاندارد براي شاخ سازي و سنجش شاخ ها و اندازهگيري نتيجه فعاليّتها ،در جهت كاهش
مشكالت اين بخش اقدام گردد.
 اختيارات زم از جانب مراجع با دستي به منظور اجراي بودجهريزي عمليّاتي ،به اداره كل حمل و
نقل و پايانههاي استان تهران واگذار شود.
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