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 چکیده
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است 

می چرخد.  "ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی "و  "ارتباط بودجه با نتیجه "بنابراین حول دو نکته 

به بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای  در این پژوهش سعی بر آن شده که

دولتی بپردازد و با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تحقیقات انجام پذیرفته در این زمینه در کشور 

های مختلف، در تالش است که مهمترین عوامل شناسایی و همچنین پیشنهاداتی را در جهت کاهش 

ام تحقیق از نوع پیمایشی و به روش دلفی است که در دو مرحله پرسشنامه موانع ارائه دهد. روش انج

نفر از خبرگان که از مدیران دستگاههای دولتی استان مازندران هستند، توزیع گردید. در  31میان

مرحله اول عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی شناسایی ودر مرحله دوم مهمترین عوامل موثر و 

تجزیه و تحلیل و تعیین گردید.که در نتیجه تعیین  AHPآنها با استفاده از روش  ترتیب تاثیرگذاری

شاخص مناسب در بودجه بندی ،پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی،برنامه ریزی 

استراتژیک ،آموزش مناسب و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه  به عنوان مهمترین عوامل موثر 

ودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی استان مازندران شناسایی  و پیشنهاداتی در بر اجرای ب

 جهت کاهش موانع ارائه گردیده است.

 عملیاتی بودجه ، بودجه ، ریزی برنامهکلمات کلیدی:  
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 مقدمه -1

یافته و  توسعهبودجه ریزی عملیاتی از دیر باز در زمره پیشنهادات اصالحی در کشورهای 

قانون   23در حال توسعه بوده ودر ایران این ایده در سال های اخیر اولین بار در بند ب تبصره 

کل کشور مطرح شد. به رغم تاکید قانون گذار در قانون برنامه توسعه مبنی  1381بودجه سال 

بودجه ریزی بر ایجاد تحول در نظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به 

 که آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی حاصل نشد. 1383عملیاتی تا پایان سال 

همچنان تالش برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم 

ک با ی 1384توسعه مورد توجه قرار گرفته است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 

 نمود که این مراحل عبارتند از : 138برنامه سه مرحله ای اقدام به اجرای ماده 

 مرحله اول : شفاف سازی

 مرحله دوم : افزایش کارایی

 مرحله سوم : افزایش اثربخشی

با هدف شفاف سازی به اجرا در آمد و سازمان  1385مرحله اول در تهیه  الیحه بودجه سال 

دام به جمع آوری اطالعات،  برنامه ها،  فعالیتهای دستگاهها و اهداف از طریق فرم های مربوط اق

کمی  آنها و هزینه واحد فعالیتها نمود و الیحه بودجه را با ظاهری عملیاتی به مجلس شورای 

نیز می  1385اسالمی تسلیم نمود. در صدد اجرای مراحل بعدی در سالهای بعد از سال 

  (29،ص1387باشد.)حسن آبادی ، نجارصراف 

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور نیز به تبدیل نظام بودجه ریزی کشور  33در بند 

از    بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی، تغییر در نظام بودجه ریزی دستگاههای 

دولتی و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود بیش از پیش ضروری می 

 نماید.

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در 

ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است . به طور کلی سیستم حسابداری و نظام مدیریت باید 

هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند، توافق و هماهنگی در سطوح 

یه با قوه مقننه از الزامات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب می مختلف قوه مجر

بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطالعات مدیریت، سیستم  شود.

های حسابداری و به طور کلی در شیوه مدیریت دستگاههای دولتی است. )اسعدی، ابراهیمی 

 (1386باباشاهی، 
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ق را به سمت این پژوهش سوق داده ، این است که عواملی که ذکر شد تا آنچه ذهن محق

چه اندازه در عدم اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی استان مازندران که به 

 عنوان بخشی از دستگاههای  اجرایی سهیم در بودجه کل کشور محسوب می شوند وجود دارند؟

ترتیب تاثیر گذاری هر  ن بودجه ریزی عملیاتی موثرند؟آیا عوامل دیگری در اجرایی نمود

 یک از عوامل و موانع در راستای اجرای بودجه ریزی عملیات به چه صورت می باشد؟

 تحقیق: یمبانی نظر -2

 تعاریف قانونی بودجه : -2-1

قانونی که در ایران چگونگی فعالیتهای مالی دولت را تعیین می کند و بودجه دولت در 

 چارچوب احکام این قانون ، اجرا می شود ، قانون محاسبات عمومی نامیده می شود.

 1329صفر  21هجری شمسی ) 1289اولین قانون محاسبات عمومی در ایران به تاریخ 

 هجری قمری( به تصویب رسید که در این قانون ، بودجه به شرح ذیل تعریف شده است :

و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بودجه دولت سندی است  معامالت دخل »

بینی و تصویب می گردد مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی 

 ت.اس

شمسی به تصویب  1312در دومین قانون محاسبات عمومی که در دهم اسفند ماه سال 

 رسیده تعریف بودجه به شرح زیر است :

اید و مخارج مملکتی است برای یک سال شمسی )سنه بودجه الیحه پیش بینی کلیه عو» 

 «مالی( که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد

امروزه بودجه دولت مهمترین ابزار برای اداره اقتصاد ملی است زیرا در این سنوات که سهم 

ه دولت را در اقتصاد ملی از کل تولید ناخالص ملی ، تولید خالص ملی، درآمدها از طریق بودج

می توان محاسبه و استخراج نمود و بودجه ساالنه دولتها در چارچوب برنامه های توسعه 

اقتصادی تهیه و اجرا می شود و مباحث تازه ای در رابطه بین بودجه های میان مدت و بلند 

 مدت اقتصادی عنوان شده است .

به شرح ذیل (  تعریفی از بودجه 1349در سومین قانون محاسبات عمومی )مصوب دی ماه 

 ارائه شده است :

بودجه ی کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی 

درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه  برای انجام عملیات که منجر به وصول 

 هدفهای دولت می شود بوده و از سه قسمت تشکیل می شود.

 ولت که شامل اجزاء زیر است :بودجه عمومی د -1
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الف( بودجه ی عادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد 

بود که مستقیما مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاصی 

 منظور می گردد.

 ب ( بودجه ی عمرانی برای برنامه های عمرانی

 ی شرکتهای دولتیبودجه  -2

بودجه ی موسساتی که تحت عنوانی غیر از عنواین فوق در بودجه ی کل کشور منظور  -3

 می شود.

( قانون محاسبات عمومی کشور 1آخرین تعریف قانونی از بودجه تعریفی است که در ماده )

 به شرح زیر شده است : 1/6/1366مصوب 

یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی  بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای

درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به 

 سیاست ها و به هدفهای قانونی می شود ، بوده و از سه قسمت به شرح ذیر تشکیل می شود: 

 بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است : -1

پیش بینی دریافتها و منابع تامنی اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی الف ( 

 قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب ( پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبار جاری و 

 ی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.اختصاصی دستگاههای اجرای

 بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمد وسایر منابع تامین اعتبار  -2

بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می  -3

 شود.

 وجوه مشترک تعاریف بودجه : -

ردی مشاهده می شود که در غالب تعاریف وجود داشته و از مقایسه تعاریف ارائه شده موا

 می توان گفت وجه اشتراک همه تعاریف هستند که آن ها عبارتند از :

 بودجه همواره ناظر است بر آینده و جنبه ی پیش بینی دارد. -1

 بودجه دارای بعد زمانی است و همواره برای یک دوره زمانی تهیه می شود. -2

 دارای دو طرف پیش بینی درآمد و برآورد هزینه است .بودجه  -3

 (1386)آقایی، سیف الهی، 

 بودجه ریزی برنامه ای :
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در آمریکا به منظور اصالح مدیریت سازمانهای دولتی عنوان گردید.  1949این روش از سال 

نی در نظام بودجه برنامه ای وظایف دولت در قالبهای بزرگی که هر قالب از همگنی و همخوا

 مشابهی برخوردارند، طبقه بندی می گردد.

پس آن قالب های بزرگ از زیر مجموعه قالب های کوچکتری تشکیل می شود و هر یک 

از آن قالب های کوچک از زیر مجموعه قالب کوچکتری تشکیل می شود که این قالب های 

 کوچکتر در راستای وظایف قانونی دستگاه های اجرایی است.

برنامه ای محاسبه هزینه بر مبنای وظایف برنامه ها و فعالیتهای سازمان های در بودجه ریزی 

دولتی صورت می گیرد در این روش از نتظیم بودجه، ارقام هزینه بر اساس وظایف ، طرح ها 

و فعالیتهای دستگاه های دولتی طبقه بندی و برآوردمی شود و آنچه که در این نوع از بودجه 

 اهمیت نسبی برنامه ها است .بندی واجد اهمیت است 

 در این روش ضروری است که :

 اوال عملیاتی را که سازمان برای نیل به اهداف معینی انجام می دهد نشان داده شود.

 ثانیا هزینه  عملیات فوق به دقت مشخص شود.

 ثالثا منابع در آمدی برای تامین مالی هزینه عملیات معلوم باشد.

عملیاتی بودجه که اولین مرحله بودجه برنامه ای است در مبحث طبقه بندهای طبقه بندی 

یا « فعالیت« »برنامه« »فصل»، « امور»بودجه تشریح شد و مالحظه شد که کلیه عملیات دولت به 

تقسیم گردیده در این روش تنظیم بودجه چگونگی محاسبه هزینه هر برنامه مشخص می « طرح»

 گردد.

مان ها اصوال باید دارای و آرمان هایی باشند و به صورت ادواری این دستگاه ها و ساز

اهداف و آرمان ها را ارزیابی کنند. برخورداری از آرمان ها و اهداف روشنی که با فرایند بودجه 

 ارتباط داشته باشد ، مزیت های بیرونی و درونی زیادی به همراه دارد.

دمات ناشی از درآمدهای مالیاتی را ارزیابی و از شهروندان می توانند به نحو روز افزونی خ

 میزان شاخص هایی هم چون بهره وری و اثر بخشی آگاهی پیدا کنند.

در واقع یکی از اهداف بودجه ریزی برنامه ای ، ایجاد امکان دسترسی آسان تر شهروندان 

تصمیم گیران ،  به اطالعات سودمند است . عالوه بر تامین اطالعات مدیریتی برای شهروندان و

 بودجه ی برنامه ای از لحاظ درون سازمانی نیز اهمیت دارد.

این بودجه ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت های کارمندان در سازمان را مشخص 

می کند. رابطه میان سلسله مراتب آرمانها و اهداف دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه ای که 

 د نشان می دهد که چه چیزی و به چه دلیل اهمیت دارد.برای تحقق آن ها صرف می شو
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 پیشینه پژوهش -2-2

پیترپایر در مورد ابزارهای مدیریتی برای ارزیابی عملکرد در بودجه ریزی 1973در سال 

هاروی تاکر در مورد مدلهای بودجه ریزی  1982عملیاتی مقاله ای ارائه کرد پس از آن در سال 

تکمیل نمود. طی این سالها دانشمندان آمریکایی برای تکمیل و رفع عملیاتی مطالعات پایر را 

 تحقیقات زیادی انجام دادند. 1990موانع بودجه ریزی عملیاتی در طی دهه 

جولیا مرکرز به همراه کاترین ویلوبای در خصوص موانع بودجه ریزی عملیاتی  2000تا سال 

ک دیاموند از برنامه ریزی در مورد فعالیتها ج  2003و راههای رفع موانع کتابی نوشتند. در سال 

و راههای برنامه ریزی مناسب جهت بودجه ریزی عملیاتی و بحث در مورد موانع اقتصادی 

مارک رابینسون و تریسا کوریستین به طور جداگانه از موانع و رقابت  2005صحبت کرد در سال 

یزی بر مبنای عملکرد مقاله ای ارائه دستگاههای دولتی در امر بستر سازی و رفع موانع بودجه ر

 به چاپ رسیده است. OECDکردند که مجله 

در دو کتاب جداگانه محمد حسن آبادی  1384از مورد مطالعات داخل کشور نیز در سال  

و علیرضا نجار صراف از مشکالت و موانع بودجه ریزی عمالیاتی مقاالتی ارائه کردند. و مدلی 

 پیشنهاد کردند.جامع به نام مدل الماس 

گروه مشاوران پنکو در راستای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اقدام به برگزاری چهار 

 16تا  13دوره کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی نموده است که آخرین کنفرانس آن از 

 برگزار شده است. 1389مرداد ماه 

صوص مشکالت پیاده سازی بودجه کنفرانس قبلی که در خ 3از جمله مقاالت برگزیده 

 ریزی عملیاتی اشاره کرده اند، می توان به مقاالت زیر اشاره نمود.

تحلیل و آسیب شناسی فرایند تحول به نظام بوجه ریزی بر مبنای عملکرد )ابوالفضل  -1

 یوسف نژاد(

احمد پیشنهادی برای بودجه ریزی دانشگاهی بر مبنای عملکرد ) دکتر پرویز ساکتی ،  -2

 سعیدی(

بررسی مشکالت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی و ارائه  -3

 راهکارهای الزم جهت کاهش موانع )فاطمه محمودی(

شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی درگمرک جمهوری اسالمی ایران براساس مدل  -4

 )محمود اسعدی ، محسن ابراهیمی و جبار باباشاهی(

بررسی مشکالت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی اجتناب از آنها )فاطمه  -5

 محمودی(
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آسیب شناسی مدیریت قیمت تمام شده در نظام بودجه ریزی استانی )هدایت کارگر  -6

 شورکی ، محمود زارع(

چالشها و راهکار های بکارگیری شاخص های عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی  -7

 لتی ایران )دکتر پرویز ساکتی و احمد سعیدی(دانشگاههای دو

با توجه به مطالعات صورت گرفته هنوز راه بسیاری مانده تا بتوان با بستر سازی مناسب 

 ومطالعات و تحقیقات بیشتر مسیر را برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در کشور هموار نمود.

 بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:

 عوامل ساختاری در بودجه ریزی عملیاتی کدامند؟ترتیب تاثیر گذاری آنها کدامند؟ -1

 عوامل محیطی در بودجه ریزی عملیاتی کدامند؟ ترتیب تاثیر گذاری آنها کدامند؟   -2

 عوامل انسانی در بودجه ریزی عملیاتی کدامند؟ ترتیب تاثیر گذاری آنها کدامند؟   -3

 روش تحقیق  -3

 نوع روش تحقیق : -3-1

تحلیلی استفاده شده است. نوع تحقیقی پیمایشی و از روش دلفی  –از روش تحقیق توصیفی

می باشد . بدین صورت که پس از تنظیم پرسشنامه میان خبرگان )مدیران و معاونین( و جمع 

آوری فیش ها و پس از خالصه برداری و تنظیم مجدد پرسشنامه و ارسال آن میان مدیران و 

مع آوری مجدد فیشها ، پس از مطالعه و بررسی آنها با کمک روش کتابخانه ای به تجزیه و ج

 تحلیل اطالعات پرداخته و در آخر نتیجه گیری می شود.

باشند روشهای پژوهش به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت می

کنیم. است که برای پژوهش انتخاب میو اعتبار دستاوردهای پژوهش تحت تأثیر اعتبار روشی 

 1378یابد نه موضوع پژوهش.) خاکی ،به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می

 بندی نمود:توان دستهبطور کلی انواع روشهای پژوهش را بصورت ذیل می (

 پژوهش علمی  -4پژوهش کاربردی  -3پژوهش نظری  -2پژوهش بنیادی ،  -1

نکه هدف از انجام این پژوهش ، بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در با توجه به ای

دستگاههای دولتی می باشد و یافتن موثرترین عوامل بر عدم اجرای بودجه ریزی عملیاتی از 

مهمترین اهداف این تحقیق است . لذا نوع روش تحقیق انتخاب شده برای این تحقیق از نوع 

 کاربردی می باشد.

تحلیلی به بررسی موانع اجرای بودجه ریزی  -تحقیق ، با استفاده از روش توصیفیدر این 

 عملیاتی در دستگاههای دولتی اقدام شده است.
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  AHPنوع تحقیق پیمایشی بوده و از نوع دلفی است . روش بکار برده شده در این پژوهش 

ل سلسله مراتبی ( یا همان فرایند تحلیAnalytical Hierachy Process)    AHPاست . 

یکی از کارامد ترین تکنیک هایی است که تاثیر بسزایی در اتخاذ تصمیم های مهم و صحیح 

مطرح شد. این تکنیک بر اساس  1980انسانها دارد که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 

 ی دهد.مقایسه ای دو زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران م

فرایند تحلیل سلسله مراتبی به علت ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد 

استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع شده است ، بعالوه در طول بیست سال گذشته از سوی 

 ( 1385محافل علمی نیز مورد توجه بوده است . ) قدسی پور . 

در تصمیم گیریهای گروهی باعث میشود نه تنها مزایای فنون تصمیم گیری  AHPاستفاده از

گروهی حفظ شود بلکه معایب آن که کندی سرعت ، هزینه زیاد و تک فکری بود، برطرف 

به تصمیم گیرنده کمک میکند تا اعضاء گروه را با یکدیگر ترکیب کند بطوریکه  AHPگردد. 

 ه اعضاء باشد.تصمیمات بهینه در برگیرنده نظرات هم

 جامعه و نمونه آماری  -3-2

در این قسمت تحقیق  باید تعداد اعضا و واحدهایی که می تو انند داده های مورد نیاز  

تحقیق را به محقق دهند مورد اشاره قرارمی گیرد. به منظور تعیین وزن هر کدام از شاخص های 

ران خبره درسازمان پخش اساتید و مدیAHP درج شده پرسشنامه های مربوط به جداول

 طراحی شده بودندبین خبرگان توزیع شد.AHP پرسشنامه که به صورت ماتریس 12گردیدتعداد 

برای خبرگان  AHPبه منظور اطمینان از سازگاری ماتریس ها، طریقه پرکردن ماتریس های 

 تشریح گردید .

می باشند  مورد  نفرازخبرگان سازمان.که دارای مشخصات زیر 12در این رویکرد نظرات 

 توجه قرار گرفت:

 دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به باال-1

 سابقه تدریس در دانشگاه حداقل یک سال  -2

دارای حداقل یک مقاله یا کتاب در زمینه سازمان مورد مطالعه و موضوعات مرتبط با -3

 نوآوری

  سال به باال 5 سابقه مدیریتی در سازمان -4

  ابزار گردآوری اطالعات:ها و روش -3-3
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با مطالعات کتب و نشریات مرتبط با موضوع و کمک گرفتن  از روش کتابخانه ای :   

تحقیقات و مطالعات کارشناسان و اساتید دانشگاهها به شناخت و کسب اطالعات مورد نیاز 

 پرداخته    می شود.

تان مازندران در دو با توزیع پرسشنامه بین خبرگان دستگاههای دولتی اسروش دلفی : 

 مرحله و گردآوری اطالعات و رتبه بندی مسائل مشخص شده به نتایج مد نظر دست می یابیم.

 ابزار گردآوری اطالعات : -3-4

 از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران  -1

 مصاحبه با خبرگان -2

 استفاده از بانکهای اطالعاتی -3

 و سایتهای معتبراستفاده از منابع موجود در اینترنت  -4

 استفاده از جداول و نمودارهای مطالعات  گذشته -5

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها: -3-5

طراحی شده است  AHPمدل مفهومی ذیل جهت انجام تحقیق و مبنایی برای اجرای روش 

.  

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 روایی: -3-6

روایی یعنی اینکه ابزار اندازه گیری مناسب باشد . روشهای مختلفی برای تعیین اعتبار    

)روایی( ابزار اندازه گیری وجود دارد  که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است . 

سواالت ابزار اندازه گیری تحقیق دارای اعتبار است اگر اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری، از 

ت موضوعی  تحقیق گرفته شده  و مرتبط با آن باشد . بعبارتی توافق خبرگان امر در مورد ادبیا

 آنها دریافت  شده باشد . 
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نفره که بصورت دلفی در مورد موضوع تصمیم  7در این تحقیق با استفاده از گروه اسمی 

بررسی این گروه گیری و ابتدا شاخص های نهایی و پس از آن پرسشنامه قبل از توزیع مورد 

 قرار گرفته و روایی آن به تایید رسیده است.

 پایایی :  -3-7

یعنی اینکه اگر تحقیق حاضر در همان شرایط بار دیگر اجرا شود نتایج دقیقاٌ یکسان      

باشند . بمنظور تعیین قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار اندازه گیری نیز، روشهای مختلف ومتعددی 

دارد، روش کمی استفاده شده در این پژوهش روش تحلیل سلسله مراتبی  بوده که استفاده وجود 

از این روش به منظور تصمیم گیری در مسائل پیچیده جهت دقیق تر شدن نتایج تصمیم از نظام 

تصمیم گیری جامعی که به صورت تشریک مساعی گروهی می باشد استفاده می گردد در 

میزان سازگاری  4در 4و در ماتریس های  -0.736ن سازگاری برابر با    میزا 2در 2ماتریس های 

مورد استفاده 4در4ودوماتریس 2در 2می باشد. که در این تحقیق شش ماتریس    -616/0برابر با  

 می باشد که نسبت باالیی از  مقبولیت می باشد. -971/0قرار گرفته و میانگین سازگاری 

 :تجزیه و تحلیل آماری  -3-8

معموالٌ با استفاده از آزمونهای آماری و غیر آماری ، نرم افزارها  و ابزارهای مورد ا ستفاده 

در تحلیل داده ها به تجزیه و تحلیل داده  می پردازند .  با توجه به اینکه  در تحقیق حاضر نمونه 

آمار استنباطی  گیری  انجام می شود ، لذا برای تعمیم نتایج بدست آمده نمونه ، به کل جامعه، 

بکارگرفته  می شود . بدیهی است آمار استنبا طی  به تبیین نتایج تو صیفی ، تفسیر و تعیین میزان 

 اهمیت و اعتبار آنها  می پردازد در اینجا روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک

AHP   اتبی، پس از جمع است که در این روش  با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مر

آوری پرسشنامه و شناسایی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی با استفاده 

وزن هریک  Expert Choice و EXCELLاز مقایسه زوجی و تحلیل آن با کمک نرم افزار های

بهینه با تلفیق اوزان گزینه ها به تصمیم  AHPاز عوامل مشخص خواهد گردید در نهایت منطق 

 می رسد.

 نتیجه یافته ها -4

 آمار توصیفی  -4-1

های دریافتی، جداول توزیع در این بخش با استفاده از نتایج مستخرجه از پرسشنامه      

های عددی محاسبه فراوانی مربوط به هر سئوال، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و شاخص

گردد. با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق ماهیتاً کیفی بوده، صرفاً جهت تسهیل در امر محاسبات می
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حلیل و کدبندی، عددی شده است. شاخصهای اساسی مورد محاسبه در تجزیه و و تجزیه و ت

 تحلیل عبارتند از:

 ـ فراوانی مطلق1

 ـ فراوانی نسبی2

 ـ فراوانی نسبی درصدی3

 ـ فراوانی تجمعی4

جدول زیر نشان دهنده متغیر های تحقیق می باشد که پس از مرتب کردن داده های جمع 

 .ه اند. توضیحات مربوط به جدول در ادامه آورده شده استوارد شد Spssآوری شده، به 

 داده های توصیفی متغیر های تحقیق ؛2جدول 

 

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری استقالل بین نظرات پاسخ دهندگان در انتخاب    

گیرد. در جمع بندی های وابسته به سئواالت مرتبط با یک فرضیه مورد بررسی قرار میگزینه

نهایی کلیه فرضیات در چهار چوب مراحلی که ذکر آن رفت، بررسی، تجزیه و تحلیل و 

گردد. در این قسمت به ارزیابی  نقش هریک به ترتیب اولویت تعیین میگیری شده و نهایتاًنتیجه

و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نظرخواهی انجام رفته به صورت پرسشنامه کتبی خواهیم 

Descriptive Statisti 

 N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

 0.67680 4.5161 5.00 3.00 2.00 31 برنامه ریزی استراتژیک

 0.56416 4.5806 5.00 3.00 2.00 31 تعیین شاخص در بودجه ریزی

 1.16027 3.7097 5.00 1.00 4.00 31 سیستم حسابداریتغییر مناسب در 

 0.89803 4.1613 5.00 1.00 4.00 31 سیستم اطالعات مدیریت

 1.03175 3.7419 5.00 1.00 4.00 31 عوامل سیاسی

 0.76762 4.4516 5.00 2.00 3.00 31 پشتیبانی دولت از بودجه ریزی

پاسخگویی سازمان ها در مقابل 

 جامعه
31 3.00 2.00 5.00 4.0645 0.77182 

 0.67521 4.5484 5.00 3.00 2.00 31 آموزش

 1.20394 3.8710 5.00 1.00 4.00 31 شرایط احراز مشاغل

 1.13782 3.8065 5.00 1.00 4.00 31 نظام حقوق و دستمزد مناسب

 1.09053 3.4516 5.00 1.00 4.00 31 نظام تشویق و تنبیه مناسب

Valid N (listwise) 31      
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ماتریس بوده و بااستفاده ازاعداد جدول راهنماتکمیل شده به  7پرداخت. این پرسشنامه دارای 

  7تا1سبت به ستون اهمیت بیشتری داشت با استفاده از اعداداین صورت که ،اگر عنصر سطر ن

 به منزله اهمیت بسیار زیاد( تکمیل شد. 7به منظور اهمیت یکسان و 1)
در ابتدا نتایج توصیفی مربوط به یافته های تحقیق مبتنی بر جداول توزیع فراوانی سئواالت 

 را تشریح و به دنبال آن تحلیل فرضیات آمده است.

 وصیف فراوانی نظرات خبرگان در ماتریس سواالت :ت 1-1-4

 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان به ماتریس سواالت : 3جدول

 شرح درجه / اهمیت در سازمان خروجی جمع

12 7              6             5               4                3             
2                  1 

12 
100 
100 

0 2 5 2 1
 2 0 

0 16.7 41.7       16.7
 8.34 16.7  0 

0 16.7 41.7 16.7
 8.34 16.7 0 

مقایسه زوجی  فراوانی

عوامل درونی و 

بیرونی سازمانی 

 موثر بر نوآوری

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1 3 2 2 4
 0 0 
8.34 41.7 16.7   16.7

 33.3     0 0 
8.34 41.7 16.7   16.7

 33.3     0 0 

مقایسه زوجی  فراوانی

ثبات با سطح 

 مدیریت

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1 0 5 4 2
 0 0 
8.34 0 41.7 33.3

 16.7 0 0 
8.34 0 41.7 33.3

 16.7 0 0 

مقایسه زوجی  فراوانی

دانش با انگیزش 

 کارکنان

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1                     1 5 1
 3 0        1 
8.34 8.34 41.7 8.34 25

 0 8.34 
8.34 8.34 41.7 8.34 25

 0 8.34 

مقایسه زوجی  فراوانی

مدیریت تعارض با 

 سیستم ارزیابی

 عملکرد

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

            3         5         3  
0                        1                          0       0 
25                       41.7                      25       

0        8.34       0        0 
25                       41.7                      25      

0        8.34       0        0 

مقایسه زوجی  فراوانی

آموزش و یادگیری 

 با مدیریت تعارض

 درصد

 درصدفراوانی

 شرح درجه / اهمیت در سازمان خروجی جمع
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12 7             6           5          4            3            
2             1  

12 
100 
100 

6 4 2 0 0
 0 0 

50 33.3     16.7       0               
0             0             0 

50 33.3     16.7       0               
0             0             0 

مقایسه زوجی  فراوانی

انعطاف پذیری با 

 مدیریت تعارض

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

4              4                2         2               0
 0  0         

33.3         33.3          16.7      16.7          
0                 0              0 

33.3         33.3          16.7      16.7          
0              0               0 

مقایسه زوجی  فراوانی

آموزش و یادگیری 

با سیستم ارزیابی 

 عملکرد

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

3    3 1 2 0
 3 0 

25 25 8.34 16.7     
0            25        0 

25 25 8.34 16.7     
0            25        0 

مقایسه زوجی  فراوانی

انعطاف پذیری با 

سیتم ارزیابی 

 عملکرد

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

2 2 4 0 1
 1 0 

16.7              16.7      33.3       
0         8.34      8.34           0 

16.7             16.7   33.3       
0         8.34      8.34      0 

مقایسه زوجی  فراوانی

انعطاف پذیری با 

 آموزش و یادگیری
 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

 1 0 
 6            5                  0                   

0          0            
8.34                    50                 41.7        

0              0              0 
8.34                    50                 41.7        

0               0                0 

 مقایسه زوجی وانیفرا

تمرکزگرایی با 

 تخصص گرایی

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

0                         4               2                    0               
4                    0 

0                      33.3            16.7            
0               33.3         0           0 

0                      33.3            16.7            
0               33.3         0           0  

مقایسه زوجی  فراوانی

تمرکزگرایی با حیطه 

 کنترل

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1             0              4            5            1            
1             0 

8.34        0              33.3       41.7        
8.34      8.34        0 

8.34        0              33.3       41.7        
8.34      8.34        0 

مقایسه زوجی  فراوانی

 تمرکزگرایی

 با رسمیت

 

 درصد

 درصدفراوانی
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12 
100 
100 

0 2 0 4
      4           1           0 

0        16.7    0           
33.3              33.3     8.4         0 

0 16.7       0      
33.3              33.3     8.4        0 

مقایسه زوجی حیطه  فراوانی

کنترل با تخصص 

 گرایی

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1           2 2 2 4
 0 0 

8.34      16.7             16.7       16.7            
33.3        0       0 

8.34      16.7             16.7       16.7            
33.3        0       0 

مقایسه زوجی  فراوانی

 رسمیت 

 با تخصص گرایی

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1 2 2   0 3
 0 0 
8.34 16.7 16.7        0             25

 0 0 
8.34 16.7         16.7        0             

25               0 0 

مقایسه زوجی  فراوانی

رسمیت با حیطه 

 کنترل

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

2               8               1            1              
0            0          0 

16.7 66.6               8.4      8.4            
0            0         0 

16.7 66.6               8.4      8.4            
0            0         0 

مقایسه زوجی  فراوانی

ساختارحکومت 

 هدایتگر با اسمی

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

2 5 3 0 1
 1 0 
16.7 41.7 25 0

 8.34 8.34     0 
16.7     41.7       25        0

             8.34 8.34      0 

مقایسه زوجی  فراوانی

قوانین و مقررات با 

 سازمانهای نظارتی

 درصد

 درصدفراوانی

12 
100 
100 

1 2 6 0 0
 3 0 
8.34 16.7 50 0 0

 25 0 
8.34 16.7 50     0

          0     25 0 

مقایسه زوجی  فراوانی

ارتباط با سازمانهای 

خارجی مشابه با 

الگوبرداری از 

 سازمانهای خارجی

 درصد

 درصدفراوانی

 

 آماراستنباطی -4-2

نفر می  12با توجه به اینکه تعداد پاسخ دهندگان به ماتریس زوجی عوامل درونی و بیرونی 

باشد ، جدولی همانند جدول ذیل در اختیار خبرگان پاسخگو قرار گرفته و از آنان خواسته شده 

بود با توجه به راهنما پاسخ گویی به پرسشنامه که در ابتدای پرسشنامه به ارائه توضیح در مورد 

نحوی پاسخ گویی به پرسشنامه پرداخته است، ماتریس را پر نمایند، سپس محقق میانگین هندسی 
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تمامی  اعداد بدست آمده از ماتریس سواالت بدست می آورد .نحوه به دست آوردن میانگین 

 هندسی با توجه به فرمول زیر به شرح زیر می باشد:

𝑎𝑖𝑗 = ⌈∑𝑎𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗

n

i

⌉
1
n 

با توجه به اینکه از منظر محقق نظریات اعضای گروه از درجه اهمیت یکسانی برخوردار می 

باشد و به عبارتی دیگر محقق بین اعضاء به حهت صائب بودن نظر آنها فرق قائل نیست ، اوزان 

می باشد اعداد متناظر در ماتریس مشابه مقایسه  1اعداد بدست آمده از هر پاسخ دهنده یا خبره 

مل درونی و بیرونی را در یکدیگر ضرب کرده و به توان تعداد خبرگان پاسخ دهنده به عوا

قرار داده، و همچنین در جهت سهولت  12-4رسانده و در جدول  12ماتریس سواالت یعنی 

انجام محاسبات در ابتدا میانگین هندسی اعداد زیر قطر ماتریس را بدست آورده و سپس از 

یک ماتریس معکوس می باشد ، یعنی اگر ترجیح عامل  AHPه ای در آنجاییکه ماتریس مقایس

 است.  3/1با شد ،ترجیح عامل بیرونی به درونی  3درونی به بیرونی

بنابراین با بدست آوردن میانگین هندسی اعداد باالی قطربا معکوس کردن آن  -1

 می توان میانگین هندسی اعداد زیر قطر را نیز بدست آورد.

نتایج به دست آمده از محاسبه میانگین هندسی از ماتریس مقایسه زوجی عوامل  ؛4جدول

 درونی و بیرونی موثر بر نوآوری

میانگین سپس در جهت تعیین  اولویت عوامل درونی به بیرونی از مفهوم نرمال سازی و 

موزون استفاده می کنیم  به این ترتیب که اعداد هر ستون را با یکدیگر جمع کرده  و هر عدد 

را تقسیم بر جمع اعداد آن ستون می نماییم ، سپس اعداد هر ردیف را با یکدیگر جمع کرده و 

امل تقسیم می کنیم.نتایج حاصل نشاندهنده اولویت نسبی عو 12بر تعداد پاسخ دهندگان یعنی 

 درونی و بیرونی موثر بر نوآوری است.

 نتایج حاصل از نرمال سازی مقایسه عوامل درونی به بیرونی موثر بر نوآوری ؛5 جدول 

 عوامل عوامل درونی عوامل بیرونی

 عوامل درونی 1 0.24

 عوامل بیرونی 4.08 1

 عوامل بیرونی 
عوامل 

 درونی
 عوامل

0.2

3 
 عوامل درونی 1.96 0.80

 عوامل بیرونی 080. 0.19 0.8
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این گونه در ابتدای کار محاسباتی می توان نتیجه گیری نمود که که خبرگان پاسخ گو 

 می باشد. 0/ 23بیشترین اهمیت را به عوامل درونی داده اند که مقدار آن 

ترتیب که مقادیر هر ردیف را در مقادیر متناظر  گام بعدی انتخاب بهترین گزینه است ، به این

از جدول عوامل ضرب می کنیم . این محاسبه ریاضی چیزی جز میانگین موزون برای هرعامل 

 نیست.

 حاصل میانگین موزون به صورت زیر برای هرعامل حاصل می شود:

0.42(=0.24( )0.8(+)0.23()1)  

1.73(=0.8()1(+)0.23( )4.08)  

نشاندهنده اولویت  WSV )مجموع وزنی( است. حاصل WSVحاصل میانگین موزون بردار 

عوامل درونی به بیرونی نسبت به یکدیگر می باشد و با توجه به اینکه نسبت وزنی عامل درونی 

می باشد و از آنجاییکه هدف این تحقیق بررسی عوامل  0.42و  1.73به بیرونی به ترتیب برابر با 

ن سازمانی موثر بر فرآیند نوآوری در سازمان می باشد پس عوامل درون سازمانی از درون و برو

اولویت بیشتری برخودار می باشند و.نتیجه اینکه محقق عامل درونی را به عنوان بهترین عامل 

 ( مربوط به این عامل می باشد.1.73انتخاب نموده ، چراکه بیشترین اولویت )

سازگاری است که تا چه اندازه می توان به اولویت های  گام چهارم به دست آوردن نرخ

حاصل از جدولهای ترکیبی اعتماد کرد. چرا که گاهی اوقات ممکن است مقایسات انجام شده 

توسط تصمیم گیرنده سازگار نباشد؛در این صورت ناسازگاری در مقایسات حاصل می شود. 

باشد می توان سازگاری  %10متر از ( ک .C.Rتجربه نشان داده است که اگر نرخ سازگاری )

مقایسات را پذیرفت، در غیر این صورت باید مقایسات مجددا انجام گیرد.برای مقایسه نرخ 

( C.Vسازگاری بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت ها تقسیم می کنیم بردارسازگاری ).

 محاسبه می شود

 نتایج را می توان در زیر مشاهده نمود:

1.82=0.23/0.42 

21.62=0.08/1.73 

 ( را محاسبه می نماییم:C.Vبرای محاسبه الندا ماگزیمم میانگین بردار )

Max=( 1.82+21.62)/12=3.62                     λ 
  ( ز فرمول زیر بهره می گیریم.C.Iدست آخر در جهت محاسبه شاخص سازگاری )

𝐶. 𝐼 =
λMAX − 𝑛

n
 

3.62 -12/11=-0.761 
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( به I.Rبا توجه به جدول شاخص تصادفی) C.R) محاسبه نرخ سازگاری )همچنین برای 

 شرح زیر می باشد را استخراج کرده وبا توجه به فرمول زیرقدم آخر را بر می داریم :

 C.R) محاسبه نرخ سازگاری )؛ 6جدول 
8 7 6 5 4 3 2 1 n 

1.4

1 

1.3

2 

1.2

4 

1.1

2 

0.9

0 

0.5

8 

0 0 R.
I 

--- 15 14 13 12 11 10 9 n 

--- 1.5

9 

1.5

7 

1.5

6 

1.4

8 

1.5

1 

1.4

9 

1.4

5 

R.
I 

 (1388)آذر،رجب زاده  R.Iجدول جهت شناسایی

C.R=1.48/-0.761=-0.05 

𝐶. 𝑅 =
𝐶. 𝐼

R. I
 

از سازگاری  7-4می توان گفت که مقایسات جدول  C.Rدر تحلیل مقدار بدست آمده 

 کمتر است.  0.10از مقدار تجربی  -0.5برخوردار است چرا که مقدار 

 نتیجه گیری -5

 خالصه نتایج فرضیه های تحقیق: -5-1

پس از بررسی نظرات خبرگان و مدیران دستگاههای دولتی، سه عامل بعنوان موانع بودجه  

 ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی شناسایی شد که عبارتند:

عوامل ساختاری: خبرگان معتقدند که قبل از هر چیز و اینکه تصمیم به اجرای  -2

گرفته شود بایستی ساختار سیستم های بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی کشور 

دولتی، بررسی مجدد شود، در واقع سیستم های دولتی کشور ما نیاز یه یک بازسازی دارد 

 تا برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی مشکل ساختاری وجود نداشته باشد.

عوامل محیطی: مدیران و متخصصان محیط و شرایط محیطی را در فضای اداری  -3

به عنوان عامل موثر دیگری در سر راه اجرای بودجه ریزی عملیاتی  و اجرائی کشور

شناسایی نموده اند. چرا که محیط و فضای حاکم بر مدیران دستگاههای دولتی میتواند 

 نقش بسزائی را در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایفا کند.

عامل است که منابع انسانی: پر واضح است که منابع انسانی به عنوان مهمترین  -4

درسیستم ها بخصوص دستگاههای دولتی نقش آفرینی می کند. اعتقاد بر اینست که نیروی 

انسانی بعنوان یکی از عوامل مهم در راستای استقرار بودجه بندی عملیاتی محسوب می 

 شود.     
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پس از بررسی های بعمل آمده از نظرات خبرگان و محاسبات انجام شده با نرم افزار 

Expert Choice :ترتیب تاثیرگذاری موانع بودجه ریزی عملیاتی بصورت ذیل میباشد 

 منابع انسانی -3عوامل محیطی       -2عوامل ساختاری     -1

 نتایج مربوط به سواالت فرعی تحقیق: -5-2

نتایج ذیل در پاسخ به سواالت فرعی   AHPپس از تجزیه وتحلیل نظرات خبرگان به روش 

 ده است:پژوهش استخراج گردی

 عوامل ساختاری موثر در بودجه ریزی عملیاتی بترتیب عبارتند از:-

 برنامه ریزی استراتژیک                           -2تعیین شاخص در بودجه ریزی            -1

 تغییر مناسب در سیستم حسابداری  -4سیستم اطالعات مدیریت                  -3

زی فعالیتها و تعیین شاخص جهت فعالیتهای دولتی یکی از خبرگان معتقدند که کمی سا   

امور اساسی است که بایستی قبل از استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سیستم دولتی کشور در 

دستگاههای دولتی انجام شود. از جمله عوامل دیگر داشتن برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت، 

گردش اطالعات بصورت بموقع و صحیح در سیستم اطالعات مدیریت مناسب به نحوی که 

اختیار تصمیم گیرندگان قرار بگیرد و استقرار سیستم حسابداری مناسب طوری که قادر باشد 

 بهای تمام شده فعالیتها را محاسبه کند، محسوب می شوند.

 عوامل محیطی موثر در بودجه ریزی عملیاتی بترتیب عبارتند از: - 

 زی               پشتیبانی دولت از بودجه ری -1

 پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه         -2

 عوامل سیاسی  -3

جامعه آماری این پژوهش اعتقاد دارد که پشتیبانی دولت با ایجاد الزامات قانونی و بسترسازی 

مناسب از سوی دولتمردان، پاسخگویی مدیران و مسئوالن اجرائی و دولتی به مردم و نمایندگان 

ت حزبی و سیاسی مسئوالن اجرایی در دادن اختیارات بیشتر به مدیران از جمله آنان و مالحظا

 عوامل محیطی است که در بودجه ریزی عملیاتی تاثیرگذار است.

 عوامل انسانی موثر در بودجه ریزی عملیاتی بترتیب عبارتند از: -

 شرایط احراز مشاغل                           -2آموزش                                         -1

 نظام تشویق و تنبیه مناسب   -4نظام حقوق و دستمزد مناسب               -3

پس از بررسی نظرات خبرگان، عواملی از قبیل آموزش نیروهای انسانی دستگاهها، تعیین 

حراز مشاغل جهت پرسنل دولتی، استقرار نظام حقوق و دستمزد مناسب که شرایط و ضوابط ا
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بتواند بر مبنای عملکرد قابل پرداخت باشد و برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب جهت ایجاد 

 انگیزه در نیروها در راستای استقرار    بودجه بندی عملیاتی شناسایی گردید.

 منابع -5

 ریزی دولتی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران.، بودجه  1376فرزیب ، ع، 

 ، انتشارات شهرآشوب. GFS،  فراگرد تنظیم بودجه دولتی بر اساس  1385عزیزی ، غ ، 

 ، مدیریت منابع انسانی ، انتشارات سمت . 1380سعادت ، ا ، 

 الوانی/معمارزاده ، س/غ ، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران.

 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1384ودجه ریزی عملیاتی ، جزوه آموزشی ب

 ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه.1383سرمد/بازرگان/حجازی ، ز/ ع/ ا ، 

 ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب. 1387خاکی ، غ، 

جامع بودجه ریزی عملیاتی، مرکز آموزش و تحقیقات  ، مدل1386حسن آبادی/نجار صراف ، م/ع، 

 صنعتی ایران.

، انتشارات حوزه GFS، تکامل بودجه دولتی تا بودجه عملیاتی و نظام 1386آقایی/سیف الهی، ت/ع، 

 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

 ی، انتشارات سمت.، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسان1382حافظ نیا، م ر، 

، انتشارات موسسه عالی 1388سکاران، الف، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: صائبی/شیرازی، م/م، 

 آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 ، انتشارات صفار.1383رابینز، الف، تئوری سازمان، ترجمه: الوانی/دانائی فرد، م/ح، 

 ریت، انتشارات سمت.، سیستم اطالعات مدی1385رضائیان، ع، 

 ، مدیریت منابع انسانی، انتشارات داتشگاه پیام نور. 1385ابطحی،ح، 

، بررسی موانع بودجه بندی در استان ایالم و ارائه راهکار مناسب ، پایان         نامه  1380محمدی، د ، 

 کارشناسی ارشد مدیریت دانشکده مجتمع آموزش عالی قم.

 ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. AHP، فرایند تحلیل سلسله مراتبی 1385قدسی پور،ح، 

 (، انتشارات نگاه دانش. M.A.D.M، تصمیم گیری کاربردی)رویکرد 1388آذر/رجب زاده، ع/ع، 

، بودجه ریزی عملیاتی)در نظریه و عمل(، انتشارات مجلس شورای اسالمی مرکز 1389پناهی، ع، 

 ا.پژوهش ه

 ، بودجه از تنظیم تا کنترل، انتشارات سمت1380ابراهیمی نژاد/فرج وند، م/الف، 

 ، کلیات علم اقتصاد، انتشارات سپهر.1366قدیری اصل،ب ، 
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، بررسی مشکالت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی و ارائه 1386محمودی، ف، 

 واشناسی کشور.راهکارهای الزم جهت کاهش موانع، سازمان ه

، چالشها و راهکارهای بکارگیری شاخص های عملکردی در بودجه ریزی 1387ساکتی/سعیدی، پ/ ا، 

 عملیاتی در دانشگاههای دولتی ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

مهوری ،شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک ج1388اسعدی/ابراهیمی/باباشاهی، م/م/ج، 

 اسالمی ایران براساس مدل شه، سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی.

، آسیب شناسی مدیریت قیمت تمام شده در نظم         بودجه ریزی 1388کارگر شورکی/زارع، ه/م، 

 استانی، سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی.

ی دستگاههای اجرائی استان کرمان، دانشکده مدیریت ،تدوین بودجه عملیاتی برا1386مهدوی،ع، 
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