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Investigating Performance-Based Budgeting and 
performance control in Iran's executive apparatus using 

Balanced Scorecard Technique 
 

 
 
Abstract  
In this research, operational budgeting was investigated in the form of 
four groups of contextual factors, structural factors, human factors and 
other factors on operational and research budgeting with analytical 
model, balanced evaluation method. The statistical population of this 
study is all executive bodies subject to Article (5) of the Civil Service 
Management Law. Data were obtained using 182 questionnaires and 
analyzed using structural equation method and Smart PLS software. In 
this model, the balanced evaluation method was adapted to the three-
part cycle of performance management and a three-part model of 
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performance management, based on balanced measurement, is 
obtained. The results showed that the identified structures in operational 
budgeting have a positive and significant effect on the performance of 
executive agencies. The structures of "structural factors", "human 
factors" and "other factors affecting the implementation of operational 
budgeting (including personality, acceptance and ability)" have a 
positive and significant effect on performance, but the structure of 
"underlying factors" has a significant effect. It does not affect the 
performance of executive agencies. Also, meanwhile, the balanced 
scoring technique in each of the three stages of the model affects the 
relationship between operational budgeting and the performance of 
executive agencies. Also, operational budgeting explains 60% of 
changes in the performance of executive bodies. These findings confirm 
the theoretical foundations of operational budgeting, especially 
structural factors, human factors, contextual factors and other 
influential factors. 
Keywords: Budget, Performance-Based Budgeting, Balanced 
Scorecard Technique, Structural Equation, Executive apparatus. 
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رایی هاي اجریزي عملیاتی و کنترل عملکرد در دستگاهبودجه
 ایران با استفاده از ارزیابی متوازن

 استاد ممتاز حسابداري، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران    محمد نمازي 
  

 استادیار حسابداري، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران  امین ناظمی 
  

 استادیار حسابداري، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران نویدرضا نمازي 
  

 عالی حافظ شیراز، شیراز، ایرانکارشناسی ارشد حسابداري، موسسه آموزش  اسماعیل موذنی

 
 چکیده

در قالب چهار گروه عوامل هاي اجرایی ایران دستگاهریزي عملیاتی به بررسی نظام بودجه این پژوهش،
ل الگوي تکام باتلفیقی و  ریزي عملیاتیاي، عوامل ساختاري، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجهزمینه

) قانون 5موضوع ماده ( ییاجرا يهادستگاه هیکل شامل يجامعه آمار .پردازدمی ،یافته روش ارزیابی متوازن
پرسشنامه به دست آمد  182 از روش پیمایشی و استفادهها با استفاده از داده. است يخدمات کشور تیریمد

، پژوهشدر این مورد تحلیل قرار گرفت.  Smart PLSافزار و با کمک روش معادلات ساختاري و نرم
رد ریزي عملیاتی استفاده شد. عملکجهت بودجهترکیبی از الگوهاي سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت 

اي هتایج پژوهش نشان داد که سازهن هاي اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت.دستگاه
-ستگاهد ، بر عملکردریزي عملیاتیبودجه قرارستاسایر عوامل مؤثر در «و » عوامل انسانی«، »عوامل ساختاري«

رد. نداعملکرد تأثیر معناداري بر » ايعوامل زمینه«دارند ولی سازه  تأثیر مثبت و معناداري هاي اجرایی
لکرد ریزي عملیاتی بر عممتغیرهاي بودجه که دادنشان  ،بر جامعه هدف آزمون الگوي مذکور نتایج همچنین،

-نظري بودجه ها مبانیاین یافته. دارندداري بی متوازن تأثیر مثبت و معنافن ارزیا هاي اجرایی از طریقدستگاه

اي و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید ریزي عملیاتی به ویژه عوامل ساختاري، عوامل انسانی، عوامل زمینه
 کنند.می
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  اجرایی.



 

  مقدمه
ها و ، اهداف و تأکیدات صرفاً بر ابزار مالی و حسابداري دریافت1ریزي سنتیدر بودجه

هاي بخش دولتی استوار است و نقش مجلس در بررسی بودجه فقط متوجه حفظ و پرداخت

 همچنین،). Mio et al., 2022(چارچوب اعتبارات مصوب است  کنترل مخارج دولت در

ریزي بلندمدت، محدود و امکان دستیابی به عملیات ریزي، توان برنامهدر روش سنتی بودجه

اي بر آن بسیار ضعیف است؛ افزون بر اینکه این نظام، اطلاعاتی را در و نظارت بودجه

دهد هاي اعتباري بدست نمیرنامهخصوص عملکرد بودجه و میزان اثربخشی و کارایی ب

ریزي سنتی ). مجموعه این عوامل باعث شده است که بودجه1391اوند، (عبدصبور و ر

ریزي نوینی مانند هاي بودجهتدریج جاي خود را به روشو به دادهاهمیت خود را از دست 

 بدهد.  2ریزي عملیاتیبودجه

 ریزي به شیوه نوینها کمتر به بودجهکه وجود دارد این است که در سازمان ايمسئله
یرد. گهاي استراتژیک، مورد استفاده جدي قرار نمیگیريو در نتیجه در تصمیم توجه شده

، Park & Jang( ها مشخص نیستریزي عملیاتی بر عملکرد سازمانبنابراین تأثیر شیوه بودجه
از طرفی، با وجود حساسیت بودجه و اهمیت تخصیص اقتصادي آن، این موضوع . )2022

-قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه، بحث و بررسی بودجههنوز به صورت جدي مورد توجه 

ها ضروري است. در این راستا، با وجود تأکیدها و الزامات مختلف ریزي عملیاتی در سازمان
انی و باباجهاي ریزي عملیاتی، بر اساس پژوهشهاي توسعه کشور بر اجراي بودجهبرنامه

، )1400عظیمی (، )1398معصومی و کرمی ()،  1391)، آذر و خدیور (1390رسولی (
sAndrew )2004 ،(.Mauro et al )2019( ،Arsani & Sihombing )2020(  وPark & 

Jang )2022( ،هاي زیر مطرح هستند: پرسش 

1 Traditional budgeting 
2 Performance-Based Budgeting  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

و  3، انسانی2، ساختاري1ايزمینهچه عواملی اعم از  عملیاتی چیست؟ریزي مکانیزم بودجه
اجرایی ایران، از چه  هايدستگاه ؟موثرند ریزي عملیاتیبودجه اجرايسایر عوامل مؤثر بر 

زي عملیاتی ریکنند؟ عوامل مهم و تأثیرگذار مربوط به بودجهریزي استفاده میالگوي بودجه
هاي اجرایی ایران چیست؟ ریزي عملیاتی در دستگاهچه هستند؟ موانع و مشکلات بودجه

 ؟ریزي عملیاتی را رفع کرددجهتوان موانع و مشکلات فعلی بوچگونه می
 هاي بالا است. در نهایت، هدف این مطالعههدف اصلی این پژوهش پاسخ به پرسش

اي، انسانی و سایر (عوامل ساختاري، زمینهریزي عملیاتی بودجه موثر بر آزمون عوامل
(مالی)، منظرهاي خدمت : معیار ارزیابی متوازن 5هاي اجرایی (بر عملکرد دستگاهعوامل) 

  باشد.می )یادگیري، حسن شهرت، مشتري (ارباب رجوع) و فرایندهاي داخلی
ریزي عملیاتی را بر مبناي این است که الگوي مفهومی بودجه حاضر اهمیت پژوهش

هر یک از منظرهاي خدمت (مالی)،  نقشدهد و گانه ارزیابی متوازن ارائه میابعاد پنج
رد ریزي عملک(ارباب رجوع) و فرایندهاي داخلی در بودجهیادگیري، حسن شهرت، مشتري 

دهد. همچنین، مدارك تجربی و اهمیت ابعاد ارزیابی متوازن را درخصوص  نیز نشان می
را در عمل  ریزي عملیاتیدهد. بنابراین، قابلیت کاربرد بودجهریزي عملیاتی نشان میبودجه
 سازد.  عملیاتی را بیشتر محقق میریزي بودجه استقرارتر ساخته و امکان واقعی

لگوي شناسی و اشود. پس از ارائه روشدر ابتدا مبانی نظري و پیشینه پژوهش بیان می
-نتیجه ها و بحث وها، یافتهشود. پس از آزمون فرضیهمفهومی، متغیرهاي پژوهش تشریح می

  گردد.گیري ارائه می

 
 مبانی نظري

 ریزي عملیاتیبودجه مکانیزم

1 Context Factors 
2 Co-Structure Factors 
3 Context Factors 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

بهبود  و )Arief, (2020)( 1بر اساس نظریه نمایندگی ریزي عملیاتیمبانی نظري بودجه
، اطلاعات بودجه ریزي عملیاتیبودجهدر . )Derfuss, (2016)( عملکرد سازمانی است

حاصل از  و نتایج گیردمیها شکل جاي اینکه براساس مواد هزینه باشد، براساس فعالیتبه
یزي ربودجه استقرار. طراحی و شودمیهاي عملکرد، ارائه گیري عملکرد، با گزارشاندازه

کرد ارزیابی عمل«و » یابیهزینه«، »ریزيبرنامه«سه عامل مهم  در هر سازمان، بر اساس عملیاتی
و رکن  عملیاتیریزي بودجه) قلب ABC( 2یابی بر مبناي فعالیت. هزینهباشدمی» سازمانی

یابی بر مبناي فعالیت، هزینه زیرا )،1391(آذر و خدیور، اصلی در محاسبات بودجه است 
تري ات دقیقتر است و اطلاعریزي و کنترل بسیار مناسبهاي سنتی براي برنامهنسبت به روش

 ).1378و 1377(نمازي، سازد را در این زمینه فراهم می
ترین ها با هم و انتخاب اثربخشها و برنامهان مقایسه پروژهریزي، امکدر این نظام بودجه

، »کارایی«ریزي عملیاتی، عوامل ها در نیل به اهداف کلی وجود دارد، زیرا بودجهآن
ام مذکور، کند. در نظریزي اضافه میرا به ابعاد سنتی بودجه» صرفه اقتصادي«و » اثربخشی«

رتباط یابی مربوطه، اتر است و در روش هزینهه سهلارزیابی بودج تر بیان شده،اهداف شفاف
 ). 1389؛ به نقل از آذر و وفایی، Hatry  ،1989گیرد (بین داده و ستانده مورد توجه قرار می

و الگوي  3الگوي سه عاملی شهتوان براساس ترکیبی از تی را میریزي عملیانظام بودجه
اي، عوامل ساختاري، عوامل در قالب چهار گروه عوامل زمینه )،1998(شاخگی مدیریت  سه

؛ میرزایی 1374(اسکات،  تبیین کرد ریزي عملیاتیانسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه
و  Shah  ،1998؛ 1391؛ عبدصبور و همکاران، 1386؛ محمودي، 1382اهرنجانی و مقیمی، 

Andrews  ،2004 ،( بر اساس مبانی را  یاتیعمل يزیربودجهثر بر ؤ، عوامل مهم م1شکل
یزي راین الگو کاربرد استقرار بودجه دهد.ینشان منظري بالا، پیشینه پژوهش (بخش بعد) 

ی متوازن وجه ارزیاب پنجاي، ساختاري، انسانی و سایر عوامل با توجه عملیاتی را در ابعاد زمینه
 دهد. نشان مینیز 

1 Agency Theory  
2 Activity-Based Costing (ABC) 
3 Shah 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 ریزي عملیاتیعوامل مؤثر در بودجه -1 شکل

ايزمینهعوامل  عوامل ساختاري  
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عوامل مؤثر در 
ریزي بودجه

 



 

 (BSC)  ارزیابی متوازن

 1992هاي حسابداري مدیریت است که براي اولین بار در سال فنارزیابی متوازن یکی از 
مبانی  ).1389(خواجوي و همکاران،  ارائه گردید 1توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون

دا شدن مالکیت ) است. با جet al. (2021) Mio( ارزیابی متوازن بر اساس نظریه نمایندگی
لزوم استقرار سیستم کنترلی جهت بررسی عملکرد مدیر و بهبود عملکرد  ،از مدیریت

ترین عنوان یکی از مهمهاي اخیر ارزیابی عملکرد، بهدر دهه شود.مطرح میسازمانی 
ه ب زي عملیاتیریبودجههاي حوزه مدیریت عمومی مورد توجه بوده است. از آنجا که بخش

اط بسیار ارتب رواز ایندنبال ارتباط دادن نتایج ارزیابی عملکرد به تخصیص بودجه است، 
 ). 1389(آذر و همکاران، وجود دارد.  ریزي عملیاتیبودجهنزدیکی بین ارزیابی عملکرد و 

ي راهبردي، الگوگیري عملکرد، ، براي اندازه (BSC)2روش ارزیابی متوازن
مان هاي سنتی که هدف اصلی سازالگورود. برخلاف سایر شمار میبعدي بهمحور و چندنتیجه

با  هاي مرتبطکنند، روش ارزیابی متوازن، چارچوبی از فعالیترا کسب سود تلقی می
اي از ابعاد ها و راهبردها را براي مدیریت فراهم کرده، اجراي راهبرد را به مجموعههدف

، لگواکند. این منوط میمدت و بلندمدت، اعم از مالی و غیر مالی،کوتاه لف عملکرديمخت
، و 5، فرایندهاي درونی4، مشتري3ها را از چهار منظر: مالیعملکرد سازماندر مراحل اولیه، 
، Kaplan Norton &؛  Kaplan ،2009( دهدمورد سنجش قرار می 6رشد و یادگیري

1996.( 
ظر ترین منشود. این منظر مهمبررسی می نفعانذيدر منظر مالی، ارزش ایجاد شده براي 

BSC  نمازي و(کند خود ایجاد می ذینفعانبراي  سازماناست و معیار نتایج نهایی است که 
در بازار  سازمان). در منظر مشتري، میزان رضایت مشتري و موفقیت 1382 ،رمضانی

هاي لازم براي برآورده ساختن منظر فرآیندهاي داخلی، بر عملیاتشود. گیري میاندازه

1 Kaplan & Norton 
2 Balanced Scorecard Technique 
3 Financial Perspective 
4 Customer Perspective 
5 Internal Business Processes Perspective 
6 Learning and Growth Perspective 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

هاي ، سیستمهاي کارکنانانتظارات مشتریان تأکید دارد. منظر رشد و فراگیري نیز به توانایی
 کندهاي سازمانی لازم براي پشتیبانی از عملیات سازمان اشاره میاطلاعاتی و رویه

)Horngren et al. ، 2012تواند عملیاتچگونه می سازماندهند که رها توضیح می). این منظ 
و از طریق افزایش و بهبود ارتباطات با مشتري براي سهامداران  نمودهخود را ارزیابی 

بهبود  یزن آفرین باشد. ارتباطات با مشتري از طریق بهبود فرآیندهاي درون سازمانیارزش
 BSC ).1395آرانی، و قدیریان ؛ نقل از نمازيKaplan  &Norton  ،2006یابد (می

گیري مالی و غیرمالی و پیوند استانداردهاي اي را براي نگهداري تعادل بین اندازهوسیله
هاي بر داراییهمچنین،  ).1395زاده، (ترابنده و رفیع دهداستراتژیک و عملیاتی پیشنهاد می

اعی، اقتصادي، اجتمنتایج (توازن میان ، مختلف نفعانهاي ذيتوازن میان خواسته، نامشهود
 ید دارد، تأکو ارزیابی عملکرد )و دستیابی به پایداري سازمانزیست محیطی و سیاسی 

پنج وجه ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد  یک از هر ).1395آرانی، (نمازي و قدیریان
 شود. اي، ساختاري، انسانی و سایر عوامل میابعاد زمینهدر سازمان 

 

 هاي خارجیپژوهشپیشینه 
Andrews )2004رفع  کند که براي)، که از الگوي سه عاملی شه الهام گرفته است، بیان می

ریزي عملیاتی باید به سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش توجه خاصی هاي بودجهنقطه ضعف
ریزي عملیاتی را هاي اجراي بودجه)، از جمله چالشGarner )2007داشت. از سوي دیگر، 

منابع ناکافی، تعریف عملکرد و تعیین اقدامات مناسب، مطرح نمود. همچنین بیان کرد که 
)، Amans et al. )2015ریزي عملیاتی پتانسیل بهبود اثربخشی را دارد. نتیجه پژوهش بودجه

ریزي و عملکرد سازمانی شارکت در بودجهنشان داد که انگیزه درونی بر رابطه بین م
 .Derfuss et alتأثیرگذار است، اما انگیزه بیرونی هیچ تأثیري بر این رابطه ندارد. همچنین، 

ر، ریزي و عملکرد تأکید دارند. از سوي دیگ)، بر رابطه مثبت بین مشارکت در بودجه2016(
 سازي ناکام در ارتباطات،یکپارچه )، بیانگر این بود کهMauro et al. )2019نتایج پژوهش 

شود که عوامل کنند و باعث میریزي عملیاتی را مختل میها و اهداف، اجراي بودجهارزش



 

)، et al. Syafitri )2020 انسانی قادر به ایجاد تغییرات مورد نظر نباشند. در همین رابطه، اخیراً 
و پاسخگویی بودجه منجر به ریزي بودجه نشان دادند که متغیرهاي عملکرد، برنامه

)، Sihombing  &Arsani )2020پاسخگویی عملکرد خواهد شد. همچنین، در پژوهش 
هاي ریزي، تنظیم شاخصنتیجه حاکی از آن بود که دولت باید با تعویض روش بودجه

تواند در که این امر می دهد استقرارریزي عملیاتی را ها، بودجهعملکرد و تنظیم مجدد برنامه
گیري، وقوع تعصب رفتار بودجه دولت را در قالب یک اثر برجسته کاهش صورت بروز همه

 رونداشتباهات بسیاري در )، نتایج نشان داد که Arief  )2020 دهد. در تحقیقی دیگر نیز، 
 هاي عملکرد وریزي، اجرا، سنجش شاخصریزي عملیاتی شامل: برنامهبودجهاجراي 

سازي برنامه کاربردي کامپیوتري، ارزیابی و گزارشگري وجود دارد. همچنین، یکپارچه
 .Mio et alپاداش و تنبیه و اخلاق کاري، باعث بروز مشکلات شده است. نتایج پژوهش 

نیاز به تمرکز بر فرهنگ سازمانی وجود دارد، زیرا تناسب بین فرهنگ )، نشان داد 2021(
ویکردهاي مدیریت جدید، موفقیت این رویکردهاي جدید را افزایش ها و رسیستم ،سازمانی

ریزي بودجه یقانون بیتصو)، نشان داد Park & Jang  )2022. نتایج پژوهش دهدمی
 ها و قوه مقننه را کاهش دهد، که منجربوروکرات نیب یتواند عدم تقارن اطلاعاتیمعملیاتی 

 شود.یبودجه م انیبودجه توسط حام يبه کنترل موثرتر کساد
  

 هاي داخلیپیشینه پژوهش

ریزي )، نشان داد، توانمندي، اختیار در اجراي بودجه1389نتایج مطالعه آذر و وفایی (
ریزي عملیاتی قبل از اجراي آن و عملیاتی و پذیرش، از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه

ثر بر عملکرد، از عوامل مؤکیفیت ارتباطات در سطح سازمان و تخصیص منابع مبتنی بر 
ریزي عملیاتی در حین اجراي آن است. همچنین، نتایج تحقیق آذر و اثربخشی بودجه

ریزي عملیاتی عوامل متعددي سازي موفق بودجه)، نشان داد که در پیاده1389همکاران (
زي، ساها ظرفیت علمی و فنی کارکنان، تمایل پرسنل به پیادهدخالت دارند که از میان آن

ازي از اهمیت سگذاران به پیادهن و تمایل قانونتکنولوژي اطلاعات، قوانین و مقررات پشتیبا



 

)، نشان دادند که کارشناسان، سه دسته از 1390اي برخوردارند. باباجانی و رسولی (ویژه
ند. ریزي عملیاتی مؤثر دانستعوامل رفتاري، ساختاري و محیطی را در اجرا نشدن نظام بودجه

ریزي عملیاتی را به )، عوامل مؤثر بر بودجه1390ر پژوهشی طاهرپور کلانتري و همکاران (د
) توجه به 4، ) شرایط گروه هدف3 ،) تعهد به اجرا2 ،توجه به فرهنگ و رهبري )1ترتیب: 

) توجه 7 ،) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان6 ،) شرایط تدوین قانون5 ،دانش و ساختار
، بیان نمودند. همچنین، نتایج پژوهش عبدصبور و راوند اي قانون و فناوريبه سادگی اجر

اي هتوانمندي مانندهاي مدیریتی ها و ظرفیت)، نشان داد که مهیا بودن زیرساخت1391(
. دندارعملیاتی  ریزيدر بودجهتوانایی ارزیابی عملکرد، بیشترین اثر را  ومنابع انسانی مربوط 

)، به این نتیجه رسیدند که پارادایم حاکم بر اجراي نظام 1393باباجانی و خدارحمی (
ابی صورت مناسب ارزیدر کشور به هاجهت بررسی عملکرد دستگاهریزي عملیاتی بودجه

براي اجراي موفق  ندنشان داد)، 1395الحمدي (شود. همچنین، رضایی و شیبتنمی
عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندي و عملیاتی باید به ریزي بودجه

 يزیربودجهي سازادهیپ موانعی بررس، به نیز )1399لطفی ( .عامل محیطی است توجه نمود
هاي فهمولکه  بودنتایج این پژوهش حاکی از آن  ی پرداخت.تعاوني هاشرکت دری اتیعمل

وفقیت هاي دوم و سوم بر اجراي ماختیار در رتبهتوانایی با رتبه یکم و به ترتیب پذیرش و 
 بوداز آن  یحاک)، 1400عظیمی (پژوهش  جینتا .زي عملیاتی تاثیرگذار هستندیرآمیز بودجه

بودجه، باعث بوجود آمدن  صیهدف، جدا از تخص کیعنوان به يابرنامه ییکه پاسخگو
 دیقع تاکشود. در وایم یاتیعمل يزیربودجه تیموفق زانیم نییتع يتر برايقو انیبن کی

 است. یو اثربخش ياقتصاد ییجوبرصرفه یاتیعمل يزیربودجه
ریزي عملیاتی و تأثیر آن در ذکر شده آگاهی ما را در زمینه بودجههاي اگرچه پژوهش

ورت صریزي عملیاتی بهبودجهاي در زمینه مطالعه اما تاکنونسازمان گسترش داده است، 
انه افزون بر این، مبانی نظري و ابعاد پنج گ انجام نشده است.هاي اجرایی یکپارچه در دستگاه

هاي نوین ارزیابی عملکرد دنیا است، در مطالعات ارزیابی متوازن، که یکی از مهمترین فن
و عملکرد  ریزي عملیاتیریزي عملیاتی منظور نشده است. لذا رابطه علیتی بین بودجهبودجه



 

اصلی این پژوهش، رفع کمبودهاي فوق در زمینه  هدف اي از ابهام قرار دارد.سازمان در هاله
 ریزي عملیاتی است.   بودجه

با  ییاجرا يهادر دستگاه عملکردو  ریزيبودجه يتوسعه الگوهارو با محوریت از این
خته که به این مهم پردا شده استدر این پژوهش سعی بر آن  استفاده از فن ارزیابی متوازن

 شود و الگوي بومی در این زمینه ارائه شود.

 شناسی پژوهشروش
هاي کمی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی این پژوهش در زمره پژوهش

ود. شهاي پژوهش از قبل تعیین شده انجام میها و طرحکند و براساس فرضیهاستفاده می
آوري اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظري، مجلات ). براي نگارش و جمع1382نمازي، (

،  Andrews؛ Shah  ،1998؛ Kaplan& Norton  ،1996نظیر تخصصی داخلی و خارجی (
؛ 1382؛ میرزایی اهرنجانی و مقیمی، 1374؛ اسکات، Kaplan& Norton ،2006؛ 2004

) مورد 1395و نمازي و قدیریان آرانی، 1391؛ عبدصبور و همکاران، 1386محمودي، 
پژوهش  هاياي است که مطابق فرضیهها پرسشنامهاستفاده قرار گرفت. روش گردآوري داده

اي لیکرت، میزان موافقت یا مخالفت گزینه 5دهندگان با مقیاس طیف تدوین شده و از پاسخ
پرسش  10همچنین، پرسشنامه شامل سنجد. ها را از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم میآن

مهم  ریزي سازمان، شناسایی عواملپرسش تخصصی کیفی (تعیین الگوي بودجه 4عمومی، 
پرسش  60د) و ریزي عملیاتی و راهکارهایی جهت بهبوو اثرگذار، موانع و مشکلات بودجه

ریزي هبودج استقرارهاي مربوط به ریزي عملیاتی بود. پرسشبودجه استقرارمربوط به 
. شدسنجیده  راهمگ ییو روا یبیترک ییایکرونباخ، پا يآلفا بیضربا استفاده از عملیاتی 

 1هاي پژوهش از معادلات ساختاريگیري متغیرها به منظور آزموناطلاعات حاصل از اندازه
نسخه  SPSSو  2نسخه  Smart PLSافزارهاي و اطلاعات با استفاده از نرم گردیداستفاده 
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1 Structural Equation Model (SEM) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 ارائه الگوي مفهومی پژوهش 
دهد. ن میرا نشا ریزي عملیاتی با استفاده از فن ارزیابی متوازنالگوي نوین بودجه، 2شکل 

بی متوازن رائه الگوي ارزیا، با انجام این پژوهش و اپژوهشه از مبانی نظري و پیشینه با استفاد
یزي رتوان مبانی نظري بودجهریزي عملیاتی میها با عوامل مؤثر بر بودجهو ارتباط آن

 عملیاتی را توسعه داد.
 

 
 پژوهش ریزي عملیاتیالگوي بودجه -2شکل 

 
 هاي پژوهشفرضیه -1

وهش، و پیشینه پژ و همچنین، ارزیابی متوازن ریزي عملیاتیبودجه بر اساس مبانی نظري
 شود:فرضیات زیر ارائه می



 

 فرضیه اصلی -1-1

زیابی هاي اجرایی ایران (با استفاده از فن ارریزي عملیاتی بر عملکرد دستگاهمتغیرهاي بودجه
 متوازن)، مؤثر هستند.

 هاي فرعیفرضیه -1-2

یران هاي اجرایی اریزي عملیاتی، بر عملکرد دستگاهبودجه استقرار) عوامل ساختاري در 1
 (با استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند. 

ران (با هاي اجرایی ایریزي عملیاتی، بر عملکرد دستگاهبودجه استقراراي در ) عوامل زمینه2
 استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند. 

ان (با هاي اجرایی ایرریزي عملیاتی، بر عملکرد دستگاهبودجه استقرار) عوامل انسانی در 3
 استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند. 

ریزي عملیاتی (اعم از عوامل شخصیتی، پذیرش و بودجه استقرار) سایر عوامل مؤثر در 4
 ؤثر هستند.بی متوازن)، مهاي اجرایی ایران (با استفاده از فن ارزیاتوانایی)، بر عملکرد دستگاه

 
 متغیرهاي پژوهش

مالی، (ارزیابی متوازن  از منظر ابعاد پنج گانههاي اجرایی عملکرد دستگاه، در این پژوهش
جه به . با توگرفتمورد سنجش قرار یادگیري، حسن شهرت، مشتري و فرایندهاي داخلی) 

براي هر پنج منظر ارزیابی هاي اجرایی، می و واقعی دستگاههاي کداده عدم دسترسی به
 60امل پرسشنامه جمعاً ششد.  استفادهروش پیمایشی متناسب با منظرهاي مذکور از متوازن، 

سوال تعلق  15اي انسانی و سایر عوامل، سوال بود که به هر یک از ابعاد ساختاري، زمینه
را  اظهارنظر خوداز پاسخ دهندگان درخواست شد  گیري متغیرها،در راستاي اندازه. گرفت

 اطلاعات مربوط به متغیرهاي کنترلی از بخشاي لیکرت بیان کنند. گزینه 5بر اساس طیف 
بر اساس  رامربوط  هايو زیرمجموعه متغیرها 1جدول شماره  عمومی پرسشنامه استخراج شد.

 دهد.نشان می  1شکل 
 



 

 متغیر مستقل پژوهش -1جدول 

 
 

 زیرمجموعه پژوهشگران متغیر مستقل ردیف

 عوامل ساختاري 1

 هاي حسابداريزیرساخت )1399باباجانی و صاحبقرانی (
 تکنولوژي اطلاعات )1389آذر و همکاران ( 

 ناتوانی سیستم داخلی ) 1390باباجانی و رسولی(
 استراتژي و اهداف سازمان ) 1386محمودي(

 فرهنگ سازمانی )1397حیدري و همکاران (

2 
 اي (محیطی)زمینهعوامل 

 

 الزام قانونی )1389آذر و همکاران (
 گذارتمایل قانون )1389آذر و همکاران (

 پشتیبانی دولت )1392فرزاد و همکاران (
 مسائل سیاسی و اقتصادي )1390فضلی و حسینی (

 فرهنگ جامعه )1390طاهرپور کلانتري و همکاران (

 عوامل انسانی 3

 ظرفیت علمی کارشناسان )1389(آذر و همکاران 
 ظرفیت فنی کارشناسان ) 1389آذر و همکاران (

 شرایط احراز مشاغل )1395وند (فرج
 آموزش و تحقیق و توسعه )1390فضلی و حسینی (

4 
سایر عوامل مؤثر بر 

 ریزي عملیاتیبودجه
Shah ،1998 ؛Andrews )2004( 

 توانایی ارزیابی عملکرد
 رفتاريعوامل 

 توانایی فنی مدیران و کارشناسان
 درك و پذیرش قانونی

 درك و پذیرش مدیریتی

 پژوهشگران متغیر وابسته ردیف

 منظر خدمت (مالی) 1

Kaplan& Norton ،1996 ؛Kaplan& Norton  ،2006  و نمازي و قدیریان
 1395آرانی، 

 منظر یادگیري 2
 منظر حسن شهرت 3
 ارباب رجوع (مشتري)منظر  4
 منظر فرایند داخلی 5

 متغیر کنترلی ردیف

 )2004آندریوس، ( قدمت دستگاه اجرایی 1
 )1391، عبدصبور و راوند( حجم عملیات مالی دستگاه اجرایی 2



 

 جامعه و نمونه آماري

) 5(هاي اجرایی موضوع ماده ها، کلیه دستگاهجامعه آماري این پژوهش براي آزمون فرضیه
گونه منظور افزایش روایی و پایایی پژوهش از هیچقانون مدیریت خدمات کشوري است و به

ر هاي اجرایی مورد مطالعه با توجه به شرایط زیعمل نیامد. اما، دستگاهگیري استفاده بهنمونه
هاي اجرایی منع قانونی و عرفی جهت تحقیق و بررسی نداشته الف) دستگاه انتخاب شدند:

هاي اجرایی با محقق صورت اهب) همکاري لازم در مورد استفاده از اطلاعات دستگ د.باشن
به کلیه  دهد.هاي اجرایی مورد مطالعه را نشان میدستگاه فهرست 2جدول شماره . گیرد

پرسشنامه از  182در نهایت هاي اجرایی زیر پرسشنامه به صورت ایمیل ارسال شد و دستگاه
 .گردیدهاي اجرایی مذکور جهت تجزیه و تحلیل اخذ دستگاه

 
 هاي اجرایی مورد مطالعهدستگاه -2جدول 

 شهر -استان  زیرمجموعه نام دستگاه اجرایی

 لارستان قوه مجریه راه و شهرسازي
 تهران قوه مجریه و اداره بهداشت و درمان لشکري

 شیراز -فارس قوه مجریه صنعت، معدن و تجارت
 شیراز -فارس هاشهرداري شهرداري 
 فارس قوه مجریه ریزي مدیریت و برنامه

 فارس قوه قضائیه ثبت اسناد و املاك
 فارس قوه مجریه امور مالیاتی

 فارس قوه مجریه و امور اتباع و مهاجرین خارجی راه آهن
 شیراز قوه مجریه دانشگاه شیراز

 تهران قوه مجریه و اداره فرهنگ و ارشاد سازمان توسعه
 فارس قوه مجریه حفاظت محیط زیست

 فارس قوه مجریه و بهزیستی جهاد کشاورزي
 فارس قوه مجریه و بنیاد شهید پارك علم و فناوري

 فارس هااستانداري استانداري

 



 

 توصیفی هايیافته

 شناختیاطلاعات جامعه
نمونه مورد مطالعه را پاسخ  3جدول شماره . پرسش بود 4کیفی پرسشنامه، مشتمل بر بخش 

 دهد.هاي کیفی پرسشنامه نشان میبه پرسش
 بخش کیفی پرسشنامههاي پاسخ پرسش -3جدول 

 هایافته پرسش ردیف

1 

اجرایی شما، از چه الگوي  دستگاه
 نماید؟ ریزي استفاده میبودجه

ان گزینه دهندگدرصد از پاسخ 6/56
درصد  2/35 عملیاتی،ریزي بودجه
ایر دهندگان سریزي سنتی و مابقی پاسخبودجه

 ریزي را انتخاب نمودند.هاي بودجهشیوه

2 
به اعتقاد شما، عوامل مهم و تأثیرگذار مربوط 

 ریزي عملیاتی چه هستند؟به بودجه
عوامل ساختاري، انسانی، شخصیتی، توانایی و 

 اي.زمینه

3 
عملیاتی در  ریزيموانع و مشکلات بودجه

 هاي اجرایی ایران چیست؟دستگاه
ساختاري،  هايشاخصهمه عوامل مربوط به 

 .ايانسانی و زمینه

4 

توان موانع و مشکلات فعلی چگونه می
ریزي عملیاتی را رفع کرد (یا کاهش بودجه

داد) و عملکرد دستگاه اجرایی را بهبود 
 بخشید؟ 

ارائه با «دهندگان دو گزینه درصد پاسخ 9/87
با «و » ریزي عملیاتیالگوي جامع جهت بودجه
و مابقی » ریزياجراي صحیح بودجه

 (رفع مشکلات هادهندگان سایر گزینهپاسخ
حمایت دولت و حفظ وضعیت ریزي، بودجه

 .را انتخاب نمودند )فعلی

 

 آمار استنباطی

 سنجش بارهاي عاملی

هاي پژوهش حاضر را که از سازه، ضرایب استخراجی مربوط به بارهاي عاملی 4جدول 
 دهد.الگوي معادلات ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی استخراج شده است، نشان می

 



 

 شناختیهاي جامعهآماره توصیفی ویژگی -4جدول 

 شاخص سازه متغیر
بار 

 عاملی
 شاخص سازه

بار 

 عاملی

ریزي بودجه
 عملیاتی

 ساختاري

IN-S3 495/0 

 انسانی

IN-E1 708/0 

IN-S4 549/0 IN-E2 807/0 

IN-S5 722/0 IN-E3 703/0 

IN-S6 826/0 IN-E4 752/0 

IN-S7 599/0 IN-E5 600/0 

 ايزمینه

IN-Z1 587/0 

سایر 
 عوامل

IN-O1 731/0 

IN-Z2 607/0 IN-O2 689/0 

IN-Z3 707/0 IN-O3 644/0 

IN-Z4 832/0 IN-O4 570/0 

IN-Z5 721/0 IN-O5 525/0 

IN-Z6 602/0 
IN-O6 423/0 

IN-Z7 579/0 

عملکرد دستگاه 
 اجرایی

 مالی

DE-F3 813/0 

 مشتري

DE-M1 806/0 

DE-F4 781/0 DE-M2 820/0 

DE-F5 685/0 DE-M4 471/0 

DE-F7 564/0 
DE-M5 576/0 

DE-F7 431/0 
عملکرد دستگاه 

 اجرایی
رشد و 
 یادگیري

DE-R1 830/0  حسن
 شهرت

DE-S1 619/0 
DE-R2 785/0 DE-S2 553/0 
DE-R5 535/0 DE-S3 425/0 
DE-R6 414/0 DE-S4 433/0 

 DE-D1 686/0 DE-S5 516/0 فرآیند داخلی
DE-D4 515/0 DE-S6 464/0 
DE-D5 584/0 DE-S7 679/0 
DE-D6 720/0 DE-S8 669/0 

قدمت  قدمت دستگاه کنترلیمتغیر 
 دستگاه

حجم  00/1
 عملیات

حجم 
 عملیات

00/1 



 

است، این مطلب  4/0هاي پژوهش بیشتر از مقدار ، بارهاي عاملی سازه4با توجه به جدول 
گیري آن هاي آن از واریانس خطاي اندازهمؤید آن است که واریانس بین سازه و شاخص

گر آن گیري قابل قبول است. این امر بیانمدل اندازه سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن
گیري متغیرهاي پژوهش درنظر گرفته هاي مربوطه به درستی براي اندازهاست که پرسش

 ).1999شده است (هولاند، 

 ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا
 

 روایی همگراهاي ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و شاخص -5جدول 

 ضریب پایایی ترکیبی ضریب پایایی ترکیبی ضریب آلفاي کرونباخ هاسازه

 546/0 759/0 797/0 ریزي عملیاتیبودجه
 511/0 799/0 826/0 عملکرد دستگاه اجرایی

 000/1 000/1 000/1 قدمت دستگاه
 000/1 000/1 000/1 حجم عملیات

بیشتر است.  7/0همه متغیرها از مقدار عددي ، ضریب آلفاي کرونباخ 5با توجه به جدول 
ب چنین، ضریدهد. همها را نشان میهاي پژوهش و شاخصبنابراین، پایداري درونی بالا سازه

است که این نشان از پایداري درونی مناسب براي  7/0پایایی ترکیبی همه متغیرها بیشتر از 
 خراجی متغیرهاي پژوهش براي تمامیگیري است. همچنین، میانگین واریانس استمدل اندازه

بوده و نشان از پایایی مناسب الگوي مطالعه حاضر دارد (موس و  5/0تر از مقادیر بزرگ
 ).1998همکاران، 

 برازش الگوي ساختاري
 :زیر استفاده شد هاي تجربی و مفهومی از معیارهايبه منظور شناخت میزان همخوانی داده

 
 )𝑹𝑹𝟐𝟐( معیار ضریب تعیین

ها زایی دارند، مقدار ضریب تعیین آنمتغیرهایی که در پژوهش حاضر، فقط نقش برون
 366/0هاي اجرایی مقدار مقدار ضریب تعیین براي سازه عملکرد دستگاه شود.محاسبه نمی



 

محاسبه شده است که با توجه به سه ملاك بیان شده، مناسب بودن برازش مدل ساختاري را 
ریزي عملیاتی و میان بودجه )(β) ضریب استاندارد شده مسیر (ضریب بتا کند.تأیید می

است. این مطلب  599/0هاي اجرایی با استفاده از ارزیابی متوازن مقدار عملکرد دستگاه
هاي درصد از تغییرات عملکرد دستگاه 60ریزي عملیاتی میزان گر این است که بودجهبیان

 کند.یاجرایی را بطور مستقیم تبیین م
 

 )GOF اری(مع الگو یبرازش کل
؛ 01/0با توجه به سه مقدار  .شداستفاده  GOFجهت بررسی برازش کلی الگو، از معیار 

، نشان 225/0شدن ، حاصلGOF عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي به 36/0و  25/0
 ).1395داوري و رضازاده، (متوسط بودن الگوي پژوهش را دارد  از
 

 هاي پژوهشفرضیهآزمون 
ی ایران هاي اجرایریزي عملیاتی بر عملکرد دستگاهمتغیرهاي بودجهآزمون فرضیه اصلی: 

 (با استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند.
 

 اول یاصل هیفرض-مدل یکل یحاصل از بررس جینتا -6جدول 
 نتیجه معناداري tآماره  ضریب مسیر 2R مسیر

 عدم رد 95/0 023/5 599/0 366/0 فرضیه اصلی اول
 عدم رد 95/0 719/7 547/0 299/0 مالی

 عدم رد 95/0 397/13 741/0 549/0 مداريمشتري
 عدم رد 95/0 165/15 740/0 547/0 فرآیند داخلی

 عدم رد 95/0 167/15 741/0 550/0 رشد و یادگیري
 عدم رد 95/0 383/14 708/0 501/0 حسن شهرت

 
اصلی اول و همه  از لحاظ آماري براي فرضیه آن راو معناداري  tمقدار آماره  6جدول 

. )value-t= 023/5( دهدنشان می درصد 95عوامل ارزیابی متوازن در سطح اطمینان 



 

 599/0ضریب مسیر (گردد. تأیید می %5بنابراین فرضیه پژوهش در سطح خطاي کمتر از 
=βریزي عملیاتی بر عملکرد بودجه هاي شناسایی شده درسازه دهد که) نشان می

 ).2R=366/0تأثیر مثبت و معناداري دارد ( هاي اجراییدستگاه
ریزي عملیاتی، بر عملکرد بودجه استقرارعوامل ساختاري در  فرضیه فرعی اول:

 هاي اجرایی ایران (با استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند.دستگاه
 

 اول یفرع هیفرض-مدل یکل یحاصل از بررس جینتا -7جدول 

 نتیجه معناداري tآماره  ضریب مسیر 2R مسیر

 عدم رد 95/0 274/5 382/0 366/0 فرضیه فرعی اول

 عدم رد 95/0 364/2 257/0 066/0 مالی
 عدم رد 95/0 860/8 591/0 350/0 مداريمشتري

 عدم رد 95/0 559/10 638/0 407/0 فرآیند داخلی
 عدم رد 95/0 208/11 673/0 453/0 رشد و یادگیري
 عدم رد 95/0 978/8 556/0 309/0 حسن شهرت

اول و همه  فرعی از لحاظ آماري براي فرضیه آن راو معناداري  tمقدار آماره  7جدول 
ضریب . )value-t= 274/5( دهدنشان می درصد 95عوامل ارزیابی متوازن در سطح اطمینان 

 ریزيعوامل ساختاري بودجه هاي شناسایی شده درسازهدهد که ) نشان میβ= 382/0( مسیر
 ).2R=366/0تأثیر مثبت و معناداري دارد ( هاي اجراییعملیاتی بر عملکرد دستگاه

هاي ریزي عملیاتی، بر عملکرد دستگاهبودجه استقراراي در عوامل زمینهفرضیه فرعی دوم: 
 اجرایی ایران (با استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند. 

 
 دوم یفرع هیفرض-مدل یکل یحاصل از بررس جینتا -8جدول 

 نتیجه معناداري tآماره  ضریب مسیر 2R مسیر

 رد 95/0 878/1 283/0 366/0 فرضیه فرعی دوم

 رد 95/0 962/0 250/0 062/0 مالی
 رد 95/0 346/0 563/0 316/0 مداريمشتري



 

 رد 95/0 715/1 658/0 433/0 فرآیند داخلی
 رد 95/0 519/0 660/0 436/0 رشد و یادگیري
 عدم رد 95/0 024/4 586/0 343/0 حسن شهرت

 
 ریزي عملیاتیاي بودجهعوامل زمینه و )2R=366/0(قدرت الگو دهد نشان می 8جدول 

برابر  tضریب معناداري و مقدار آماره  .تأثیر معناداري ندارند، هاي اجراییعملکرد دستگاه بر
دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1که به دلیل کمتر بودن از  است) value-t= 878/1با (
د عملکربر  ریزي عملیاتیاي بودجهعوامل زمینهتوان تأیید نمود که متغیر نمی 95%

ي ها. همچنین، در قسمت دیدگاهدارنداز لحاظ آماري تأثیر معناداري  اجراییهاي دستگاه
 عوامل معنادار نیستند.سایر )، value-t= 024/4دیدگاه حسن شهرت (به جز ارزیابی متوازن 

هاي ریزي عملیاتی، بر عملکرد دستگاهبودجه استقرارعوامل انسانی در فرضیه فرعی سوم: 
 اجرایی ایران (با استفاده از فن ارزیابی متوازن)، مؤثر هستند. 

 
 سوم یفرع هیفرض-مدل یکل یحاصل از بررس جینتا -9جدول 

 نتیجه معناداري tآماره  ضریب مسیر 2R مسیر

 عدم رد 95/0 842/3 469/0 366/0 فرضیه فرعی سوم

 عدم رد 95/0 091/2 292/0 085/0 مالی
 عدم رد 95/0 832/11 625/0 390/0 مداريمشتري

 عدم رد 95/0 235/9 613/0 376/0 فرآیند داخلی
 عدم رد 95/0 756/7 614/0 377/0 رشد و یادگیري
 عدم رد 95/0 342/7 520/0 270/0 حسن شهرت

 
و همه  سوم فرعی فرضیهاز لحاظ آماري براي  آن راو معناداري  tمقدار آماره  9جدول 

با . )value-t= 842/3( دهدنشان می درصد 95عوامل ارزیابی متوازن در سطح اطمینان 
وامل ع هاي شناسایی شده درسازهکه  توان نتیجه گرفتمی) β= 469/0توجه به ضریب مسیر (



 

 دناردتأثیر مثبت و معناداري  هاي اجراییریزي عملیاتی بر عملکرد دستگاهانسانی بودجه
)366/0=2R.( 

ریزي عملیاتی (اعم از عوامل بودجه استقرارسایر عوامل مؤثر در چهارم: فرضیه فرعی 
رزیابی هاي اجرایی ایران (با استفاده از فن اشخصیتی، پذیرش و توانایی)، بر عملکرد دستگاه

 متوازن)، مؤثر هستند.
و  چهارم فرعی براي فرضیهاز لحاظ آماري  آن راو معناداري  tمقدار آماره  10جدول 

. )value-t= 479/4( دهدنشان می درصد 95همه عوامل ارزیابی متوازن در سطح اطمینان 
 هاي شناسایی شده درسازهکه  توان نتیجه گرفتمی) β= 405/0با توجه به ضریب مسیر (

بت و تأثیر مث هاي اجراییریزي عملیاتی بر عملکرد دستگاهبودجهدر مؤثر سایر عوامل 
 ).2R=366/0( دندارمعناداري 

 
 چهارم یفرع هیفرض-مدل یکل یحاصل از بررس جینتا -10جدول 

 نتیجه معناداري tآماره  ضریب مسیر 2R مسیر

 عدم رد 95/0 479/4 405/0 366/0 فرضیه فرعی چهارم

 عدم رد 95/0 199/5 542/0 294/0 مالی
 عدم رد 95/0 473/8 739/0 546/0 مداريمشتري

 عدم رد 95/0 553/9 742/0 550/0 فرآیند داخلی
 عدم رد 95/0 313/11 744/0 554/0 رشد و یادگیري
 عدم رد 95/0 286/9 709/0 502/0 حسن شهرت

 

 گیريبحث و نتیجه 
لیاتی ریزي عمهدف این مطالعه گسترش مبانی نظري و ارائه مدارك تجربی در زمینه بودجه

 5گسترش از طریق ارائه الگوي مفهومی، تبیین استراتژي سازمان  و ارائه در ایران بود. این 
معیار ارزیابی متوازن (منظرهاي خدمت (مالی)، یادگیري، حسن شهرت، مشتري (ارباب 

ه هاي مطالعیافتههاي مربوط صورت گرفت. رجوع) و فرایندهاي داخلی) و آزمون فرضیه
ر این رو داز این بی متوازن را مورد تایید قرار داد.ریزي عملیاتی و ارزیامبانی نظري بودجه



 

ا یی باجرا يهادر دستگاه عملکردو  ریزيبودجه يالگوها پژوهش، با محوریت توسعه
تایج نبه این مهم پرداخته و الگوي بومی در این زمینه ارائه شد.  استفاده از فن ارزیابی متوازن،

یزي ربودجه هاي شناسایی شده درسازهحاصل از آزمون فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که 
ا نتایج این یافته ب.  تأثیر مثبت و معناداري دارد هاي اجراییعملیاتی بر عملکرد دستگاه

 Andrews )2004 ،(Garner )2007 ،(et al. Mauro )2019 ،(et al. Syafitriهاي پژوهش

)2020 ،(Park & Jang  )2022) و 1393)، باباجانی و خدارحمی (1389)، آذر و وفایی (
 ) همسو است. 1400عظیمی (

عوامل ساختاري  هاي شناسایی شده درسازهکه  دادنشان یافته فرضیه فرعی اول 
این یافته با  .تأثیر مثبت و معناداري دارد هاي اجراییریزي عملیاتی بر عملکرد دستگاهبودجه

اهرپور کلانتري و همکاران طو  )1390باباجانی و رسولی (، )Syafitri et al. )2020 مطالعات
 سازگار است. ) 1390(

بر  لیاتیریزي عماي بودجهعوامل زمینهمتغیر که  دادنشان فرضیه فرعی دوم نتایج آزمون 
د توانامر میعلت این از لحاظ آماري تأثیر معناداري ندارد.  هاي اجراییعملکرد دستگاه

یزي عملیاتی ربودجه استقرارعدم پایبندي به الزام هاي اجرایی، مربوط به دولتی بودن دستگاه
عوامل فرهنگی از قبیل مقاوت کارکنان و مدیران در مقابل تغییرات جدید در دستگاه و 

)، میرزایی 1374)، اسکات (Shah )1998 ،(Andrews  )2004این یافته با مطالعات  باشد.
ازگار س) 1391عبدصبور و همکاران ( ) و1386)، محمودي (1382اهرنجانی و مقیمی (

 . نیست
انسانی  عوامل هاي شناسایی شده درسازهکه  بیانگر این بودیافته فرضیه فرعی سوم 

این یافته  .دنتأثیر مثبت و معناداري دار هاي اجراییریزي عملیاتی بر عملکرد دستگاهبودجه
) Syafitri et al. )2020 ،(Kaplan  &Norton  )2006( ،et al. Mauro )2019  با مطالعات
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. دنتأثیر مثبت و معناداري دار هاي اجراییعملیاتی بر عملکرد دستگاهریزي عوامل بودجه
)، Garner )2007 ،(Amans et al. )2015 ،( &Arsani )2020هاي این یافته با پژوهش



 

Arief  )2020) 1399) و لطفی (1395الحمدي ()، رضایی و شیبت1389)، آذر و وفایی( 
 ازگار است. س

یزي عملیاتی ربودجه استقرارتر نسبت به اجرایی هر چه سریعهاي شود دستگاهپیشنهاد می
 گردد:گران پیشنهاد میهاي زیر به پژوهشموضوعهمچنین،  اقدام نمایند.

 ریزي.) بررسی حسابرسی عملیاتی در فرآیند بودجه1
 ریزي.هاي انسانی در فرآیند بودجه) بررسی رفتار و سوءگیري2
 ریزي.فرآیند بودجه) بررسی عوامل شخصیتی در 3
 هاي اجرایی.ریزي بر اقدامات مدیریت دستگاه) بررسی تأثیر بودجه4
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هاي مختلف به صورت متفاوت تعریف گردیده است که تعریف و مدل دقیقی از آن دیدگاه

آوري هاي کتبی و در بستر اینترنت، در جمعنامهذاتی پرسشیت د. محدو2در دست نبود. 
با این وجود سعی  باشد.ناپذیر پژوهش میهاي اجتنابهاي پژوهش از دیگر محدویتداده
 ن تأمین گردد.الامکاکه روایی و پایایی پژوهش حتیشد 
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