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 چکیده

-ماای  هاسااازمانو    هااادولت مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه    هاینظامیکی از خرده    عنوانبه  ریزیبودجهنظام  

ماادیریتی و  هاینظام یسازکپارچهی جهت بهتفکر سیستمی و  ینگرجامع نیازمند به دالیل زیادی  هادولت . امروزه  باشد

و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و   یوربهرهمنظور افزایش  به  هستند.اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی  

-می  نشانعملکرد محورفراهم    خود را در فرایند بهبود یا تغییر نظام  ریزیبودجه  هاینظامعملیاتی،    یهابرنامه  باکالن  

سااازمان در  یمااال یزیربرنامااهت و یریبااا هاادف بهبااود و ارتحااا  ساا   مااددهنااد. در ایااس راسااتا حااژوهش  ا اار 

. باشدمیوحرورش  نفر از کارمندان و کارشناسان آموزش  420جامعۀ آماری متشکل از    صورت گرفت.  وحرورشآموزش

بااا حایااایی  یاحرسشاانامه حژوهش متشکل از ابزار مشخص شد. نفر 200تعداد  از طریق جدول مورگان  نیزآماری    ۀنمون

حااا از  آمدهدساات بهنتااای   میان نمونۀ آماااری توزیااع شااد. که با استفاده از مدل الماس طرا ی گردیده و  است   0/ 78

 معناداری مثبت و    ۀراب   که  دندهیمنشان    22WinSPSS  افزارنرمبا استفاده از    هاآن  لیوتحلهیتجزاطالعات و    یآورجمع

-، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظااام حاااداش و حاساا هانهیهز، تحلیل  یزیربرنامه  عناصربیس  درصد    99در س    

 وجود دارد.   وحرورشآموزش  سازمان عملیاتی در  ریزیبودجهبا استحرار  نظام آمار و اطالعات و  گویی

 Swot  مدل استراتژیکی  ،یاتیعمل  ریزیبودجه ،  وحرورشآموزش سازمان  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

-میها  ها و سازمانهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولت عنوان یکی از خرده نظامبه  «ریزیبودجهنظام  »

های مدیریتی و نظام  یسازکپارچهی  جهت بهتفکر سیستمی  ی و  نگرجامع  نیازمند  ها به دالیل زیادی. امروزه دولت باشد

و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و    یورافزایش بهره  منظوربه  هستند.اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی  

عملیاتی  یا    عملکرد محورفراهم  ریزی خود را در فرایند بهبود یا تغییر نظامهای بودجهعملیاتی، نظام  یهابرنامه  باکالن  

ایس   دهند.می  نشان  ،درک است اجرایی شفاف و قابل  یها و عملکرد دستگاه  یاکه در آن ارتباط بیس اعتبارات بودجه

حشتوانها  نظام ایس طریق  معتبر و    ه،از    ، یآباد سس)  آورندیمفراهم    ی ابودجهبرای تصمیمات    نانیاطمقابلاطالعاتی 

1395.)  

مد  یک  عنوانبه  «یاتی عمل  ریزیبودجهنظام  » سازمان  یاثربخشو    ییاراک  ارتحا   یبرا  یتیرینظام  منابع  مورد    یمصرف 

جد مل  ها دولت   یتوجه  محل  یدر س وح  اعتبارات  1398  ) یدری،باشد  می   یو  نظام  یابودجه(.  ایس  مبنا  در    یبر 

  ی ابیو دست  مدتکوتاها همان اهداف  ی )محصوالت و خدمات(    هایخروجد  یتول  یدر راستا  یسازمان  یرد وا دهاکعمل

مصرف   ۀت در نحو ی ش شفافیسمت افزاب سازمان بهیترتسیبد  ؛دنابییمص  ی، تخصبلندمدتا همان اهداف  ی امدها  یبه ح

تولهات ی فعالانجام    یبرا  منابع و    یابیدست  ،هایخروجد  ی ،  اهداف  حاس    هایاستراتژبه  سوق  یب  ییگوو    ابد ییمشتر 

حور، ساختس  ی فرا  ،یاتی عمل  یز یربودجه  .(1395  )ابراهیم  مرتبط  نتا  هانهیهزند  است ی و  ا  .   نوع  یدر  ال  ا ر  س 

ستم ی س  یز لزوم برقرارین  کشور ما(. در  1393  )حناهی،دارد    استحرار  افتهیتوسعه  یشورهاک از    یاریدر بس  یبندبودجه

ا  ریزیبودجه در  و  گرفته  قرار  توجه  شده  یمورد  موظف  دولت  راستا  حاکه  س  برنامیتا  توسع  ۀان  ،  یاقتصاد  ۀحنجم 

فراهم    ییاجرا  یها دستگاه  ۀیلکدر    یاتیبودجه با روش عمل  ۀیته  یالزم را برا  یهاهیفر     یتدربه  یو فرهنگ  یاجتماع

و نتای   اصل از   افتهی  ص یتخصبیس منابع مالی    ۀراب    در آن است که    یاساالنه  ایبرنامه   ،عملیاتی  ریزیبودجه  آورد.

 در ایس فرآیند  هاطرحو    هات یفعال،  هابرنامه. اعتبارات به  شودیمنشان داده    ریحذت یکم  یهاشاخصاجرای هر برنامه با  

علمی مانند  سابداری    یها روشاجرای هریک از عملیات طبق    یهانهی هز جم عملیات و    عالوهبه  شوند.می  کیتفک

روش  شدهتمامقیمت   و    یر یگ اندازه،  کار    (. 1394  )عباسی،  د نشو یم  یریگ اندازهفعالیت    مبنای  بر  یابینهیهز جم 

که برای    ییهابرنامه  ۀنتای  هر برنامه و مجموع  ۀگیران به اطالعات بهتر دربارتصمیم  سازی عملیاتی با آگاه  ریزیبودجه

کار   به  مشترکی  اهداف  به  افزایش  ،روندیم نیل  تصمیم  باعث  درخواست توانایی  ارزیابی  در  مدیران  و  های  گیران 

شاخص (. 1396  )آقایی،شود  میاجرایی    یهادستگاه  ی ابودجه و  از  اطالعات  برای  مایت  عملکرد  معتبر  های 

است   ریزیبودجه زیادی  اهمیت  دارای  اینکه  عملیاتی  برای  لذا  در  ؛  مالی  و  عملیاتی    ۀدربار  یریگ م یتصماطالعات 

که ارائه    ییهاشاخصبودن و دقت مرتبط با  گیران باید به مناسبتخصیص منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند، تصمیم

  (.1395 )سعیدی، باشنداطمینان داشته  ،اندکرده

  عهده به را    یاگستردهف و خدمات  یوظا  آموزشی و حرورشی کشور،  س نهادیمؤثرتر  عنوانبه  «وحرورشآموزشسازمان  »

سند    .دارد برنامک   ۀسالبیست   اندازچشمبراساس  و  توسع  ۀشور  وظایا  ۀ یبر    ،ۀحنجم  افزوده  یس  د.  یگردخواهدف 

دولت ین  وحرورشآموزشسازمان   مانند  وظا  یاجرا  منظوربهه  ک خود    یمال  یهات یفعالتمام    ،ز  و  متعدد  یبرنامه  ف 

در تححق   یتایار مهم و  ینحش بس  ریزیبودجهروش    لذا  ؛دهدیمرا در چارچوب قانون بودجه انجام    گرددیمصورت  
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راه  دهد. همچنیس  نشان می   یمال  عبارات  صورت بهو راهبردها را    هاهدف  ،بودجه.  کندیمفا  یا   حروشوآموزشاهداف  

 .دینمایمرا مشخص ها آن  شرفت ینترل حک برنامه و  یاجرا

عملیاتی:    ریزیبودجهسازی نظام  سازمانی در حیادهنحش عوامل درون»عنوان    با( حژوهشی  1398)   یدری و همکاران

  11  ی لک   طوربه  دادند  نشان  ینتا  د.نانجام داد  «سازی ساختاری تفسیری )مورد م العه: شهرداری تهران(رویکرد مدل

و    یس اثرگذاریمترک   دارای  یه عامل شهروندمدارک  مؤثرند  یاتیعمل  ریزیبودجه  یدر اجرا  یسازماندرون  یعامل اصل

اثرگذاریشتریب  دارای  پارچهیکاطالعات    یهاستمیسعامل   نتاهمچنیس  .  هستند  یس  به  توجه  تحل   یبا  از   ل ی اصل 

MICMAC  ،ۀ یعامل در نا   8وابسته،    ۀیعامل در نا   2  اند؛ درواقعنگرفته   قرار  اندخودگر  ۀ یاز عوامل در نا   کی چیه  

 .اندقرار گرفتهمستحل   ۀیدر نا  (پارچه اطالعاتیک  یهاستمی س)عامل  1و  یارتباط

ابریشم و  حژوهشی  1396)  رسولیان  در    ،عملیاتی  ریزیبودجه»عنوان    با(  مالی  مدیریت  نظام  ارتحا   برای  الگویی 

خدمات    ۀشدتمامبهای    ۀقابلیت محاسب  ،عملیاتی  ریزیبودجهد که  ندار  از آن کایت    هاافتهیانجام دادند.    «هایشهردار

ساختار  سابداری   به  همچنیسدیافزا یم  هایشهرداررا  سیستم    .  در    ریزیبودجهکارایی    نحوبه  ها یشهرداررا 

 .بخشدیمچشمگیری ارتحا  

حیری حژوهشی  1397)  زادهمحبوبه  نظام  »عنوان    با(  اصول    ریزیبودجهارزیابی  منظر  از  تهران  شهرداری  عملیاتی 

متصل    ۀیک زنجیر  صورتبهبر مبنای عملکرد    ریزیبودجهکه نظام    زمانی  دادندنشان  نتای     انجام داد.  «مهندسی ارزش

 شدهتمامو سیستم بهای    هاحروژهنظام کنترل    ،هاحروژه، نظام حذیرش  سالهحن ۀ  با نظام فنی و اجرایی، نظام حایش برنام

تهران   شهرداری  مدیریتی  سیستم  در    صورتبهدر  تدریجی  و  شهری    یهاستمیسمستمر  مدیریت    ی سازادهیحکنترلی 

بیس    تواندیم  ؛شود ارتباط  ایجاد  بهین  یهاشاخصبا  تخصیص  و  بهبود    ۀعملکردی  به  عملکرد    ی وربهرهمنابع 

سیستم مهندسی ارزش در دیدگاه کالن مدیریت شهری در اقداماتی مانند    یریکارگبهمنجر گردد. همچنیس    هایشهردار

منفصل و استفاده از   یهاطرحدر    ییافزاهمفرصت مناسبی برای ایجاد    تواندیمفرآیند تصویب بودجه در شورای شهر  

مالی    ۀمدیریت شهری و افزایش سرمای  یهانهیهزکاهش    ،هاطرحخالقانه و ساختارشکس برای افزایش کارایی    یهادهیا

 .آوردو اجتماعی شهر فراهم 

با    یهایشهردار  یت درآمدیریمد  ارتحا   یاستراتژ»عنوان    با( حژوهشی  1395)  موسوی و همکاران بر    دیتأک کوچک 

شهرداریمورد  م العه)  ریزیبودجه دادند.    «ه(یشاهد  ی:  نشان  ینتاانجام  شهردارکه    دادند   در  ه  یشاهد  یبودجه 

ت  یریبه مد  رساندنیاریبرای  الزم    یها ت یقابل  عنوانچی هبهعملکرد    ی ابیو ارز  یزیر برنامهشاخص    سیترمهم  عنوان به

  یی مبنا  ،یو عمران  ی جار  صورت به  ی در شهردار  هانهیهز  یبندطبحهو    یبندمیتحسحت  یدر  ح؛  باشدینمرا دارا    یشهر

 .دینماینمجاد یا را و کنترل عملکرد یزیربرنامه، یریگ میتصمجهت   اتکاقابلمناسب و 

فرانسو با(  2017)  4رابرت  فدرال  یبندبودجه  یاندازهاچشمبررسی  »عنوان    حژوهشی  دولت  در  داد.    «عملیاتی  انجام 

  طور بهد و منابع  نیاب   افزایش  های سابرسد،  نکه مجلا باید اجازه دهد منابع به سال بعد منتحل شو   نددادنشان  نتای   

 د. نکافی تخصیص یاب

 
4 Robert, Francois 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1909333&type=0&id=1889854
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1909333&type=0&id=1889854
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که    ندانجام داد. نتای  نشان داد  «عملیاتی  یبندبودجهتا    یابرنامه  یبندبودجهاز  »عنوان  حژوهشی با    (2016)  5مارک بلیو

ایس کار   ذکر است که. قابلتنظیم شود  ترگستردهبه صورت    یابرنامههر ساختار    ،بایستی برای ایجاد بودجه عملیاتی

 باشد.   یابودجه ی ها زهیانگگوی ستم جدید بایستی حاس  ینیاز به موشکافی دارد و س

  ی هایندگ ینماعملیاتی در    بندیبودجههای  تحلیل دربارۀ کاربرد سیستمبررسی و  »عنوان  حژوهشی با    (2016)  6الورن

  بسیارگستردگی استفاده، عملکرد    رغمیعلعملیاتی    بندیبودجهکه کاربرد    ندانجام داد. نتای  نشان داد  «شهری کالیفرنیا

استفاده از ایس سیستم    اما  ؛نندعملیاتی را اجرا ک   بندیبودجهبعید است که    باسابحهکارمندان    . همچنیس ازمحدودی دارد

 .دهدیمی را افزایش یکارا

حیش راستای  مذکور،  در  م الب  به  توجه  با  و  حژوهش  ا ر  آن  حژوهش  یهاهیفر برد  بررسی  به  ادامه  در  ها که 

 باشند:شرح ذیل می شود، بهحرداخته می

 .وجود داردمعناداری ارتباط  وحرورشآموزش سازمان در یاتیعمل  ریزیبودجهو استحرار   یزیربرنامهس عامل  یب (1

 . وجود داردمعناداری ارتباط  وحرورشآموزشسازمان در  یاتی عمل  ریزیبودجهو استحرار   هانهیل هزیس عامل تحل یب (2

مدیب (3 عامل  عملیریس  استحرار  کت  و  وجود  معناداری  ارتباط    وحرورشآموزش  سازمان  در  یاتیعمل   ریزیبودجهرد 

 .دارد

تغیریس عامل مدیب (4 نظام  ییت  سازمان  در    یات یعمل  ریزیبودجهو استحرار    یات ی به عمل  یل سنتکاز ش   ریزیبودجهر 

 . وجود داردمعناداری  ارتباط  وحرورشآموزش

نظام  یب (5 عامل  و  س  نظام  گویی  حاس حاداش  استحرار    یاتی عمل  ریزیبودجهدر  سازمان در    یات یعمل  ریزیبودجهو 

 . وجود داردمعناداری  ارتباط  وحرورشآموزش

وجود  معناداری  ارتباط    وحرورشآموزش  سازمان  در  یاتیعمل  ریزیبودجهس عامل نظام آمار و اطالعات و استحرار  یب (6

 .دارد

 

   شناسی روش

عناصر  کاربردی    حژوهشاز  هدف   ارزیابی  نظام    مؤثر ا ر  استحرار  در  ریزیبودجهبر    سازمان   عملیاتی 

جامعۀ  .  باشدمیهمبستگی توصیفی صورت بهروش تححیق است.  Swotبا استفاده از مدل استراتژیکی  وحرورشآموزش

از طریق جدول   آماری نیزنمونۀ  باشد.می وحرورشآموزشسازمان نفر از کارمندان و کارشناسان   420 متشکل ازآماری 

نمو   مورگان تعییس  جم  جهت  استاندارد  تصادفیبه  آماری(   نۀ)جدول  که  نفر    200تعداد    ساده شیوۀ  شد  انتخاب 

دادند. تکمیل و عودت  را  میدانی)حرسشنامه(    یاکتابخانه  صورتبه اطالعات    یآورجمع  حرسشنامه  .  صورت گرفت و 

حرسشنامه  گروه  سابداری    نییز  روایی  تخصصی  حَنل  طریق  )حایایی(    دییتأ از  اعتماد  قابلیت  حژوهش،  ایس  در  شد. 

حژوهش جامعۀ آماری  نفر در    20آزمون با  حیش  ۀهای مختلف حرسشنامه از طریق  ریب آلفای کرونباخ در مر لبخش

 
5 Mark blive 
6 Laverne 
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محدار   و  باالی    تمامکرونباخ    آلفایاستفاده  از    هاداده  لیوتحله یتجزشد.    د ییتأ  0/ 70متغیرها  استفاده    افزار نرمبا 

22WinSPSS ، صورت گرفت آماری  ریب همبستگی و رگرسیون  یهاآزمون . 

کماای اساات. از ایااس   یهااادادهیک آزمون ت ابق توزیع برای بررساای توزیااع    عنوانبه  اسمیرنوف_ کولموگروفآزمون  

مشااخص   بایااد  ابتاادا  ،یآمااار  یهاکیتکناستفاده از    یبرا  .شودیمبودن توزیع جامعه استفاده  لآزمون برای آزمون نرما

ع یاا بااودن توزنرمااال  ؛ زیاارا درصااورتباشندیبرخوردار م  رنرمالیا غیع نرمال  یاز توز  شدهیآورجمع  یهادادهه  ک شود  

رنرمااال یدر صورت غ . همچنیسشودیماستفاده   یکحارامتر  یهاآزمون  از  ،هاهیفر آزمون    یبرا  شدهیآورجمع  یهاداده

رنوف در یاساام_ولمااوگروفک زمون  آ   اصل از  یمنظور نتاسی. بدشودیماستفاده    یکناحارامتر  یهاآزموناز  ها  آنبودن  

محدار س     (،1)  شماره    جدولیبا توجه به نتا  .گرفتندرا مورد آزمون قرار  مستحل و وابسته    یرهایاز متغ  یکمورد هر

ع نرمااال هسااتند. یاا توز  یرهااا دارایس متغیا  است؛ لذا  0/ 05بزرگتر از محدار خ ا  کلیه متغیرهای تححیق    یبرا  معناداری  

 یهاااآزمون  از  تااوانیمنمونۀ آماری  س  یا  یهاداده  یبرا  باشد؛ لذامیرها نرمال  یمتغ  یع تمامیتوز  توان گفت می  جهیدرنت

 .ردک استفاده    یکحارامتر

 

 هابودن دادهاسمیرنوف جهت تعییس نرمال_ : تحلیل آزمون کولموگروف 1جدول  

 عناصر معناداری  سطح  مقدار خطا  فرضیه دییتأ یریگجه ینت

 ی زی ربرنامه 𝐻0 05/0 139/0 نرمال 

 هانهی هزتحلیل  𝐻0 05/0 125/0 نرمال 

 مدیریت عملکرد  𝐻0 05/0 120/0 نرمال 

 مدیریت تغییر  𝐻0 05/0 115/0 نرمال 

 گویینظام حاداش و حاس  𝐻0 05/0 124/0 نرمال 

 نظام آمار و اطالعات  𝐻0 05/0 121/0 نرمال 

 

 دست   به  0/ 7متغیرهای حژوهش باالی  تمام  محدار آلفای کرونباخ    شودیممشاهده    (2)  شماره  که در جدول  یطورهمان

   باشند.میاز حایایی خوبی برخوردار   هاحرسشنامه لذا ؛آمد

 

 حژوهش  ابزارحایایی  دییتأجهت   آلفای کرونباخبررسی : 2جدول  

 مقدار آلفای کرونباخ  عناصر

 88/0 ی زی ربرنامه

 83/0 هانهی هزتحلیل 

 85/0 مدیریت عملکرد 

 87/0 مدیریت تغییر 

 82/0 گوییو حاس  نظام حاداش

 75/0 نظام آمار و اطالعات 
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 ها یافته

تفکیک عناصر  عوامل ) قوت،  عف، تهدید و فرصت( به  ۀلیک   ،تعییس ماتریا ارزیابی عناصر داخلی و خارجیبرای  

به  سیترمهمتا    دنریگ یممورد بررسی قرار    ،وحرورشآموزشمختلف   تفکیک هر نحاط قوت،  عف، تهدید و فرصت 

شوند.عنصر   کلی  مشخص  و  عف  قوت  نحاط  کلی  عنوانبهعناصر    ۀسپا  و  داخلی   دهایتهدو    هافرصت   ۀعوامل 

  ، سازمان را تعییس نمود. م ابق مدل الماس   یهایاستراتژبتوان    تاگیرند  میعوامل خارجی مورد بررسی قرار    عنوانبه

عنصر ،  ، عنصر مدیریت تغییرردمدیریت عملک، عنصر  هانهیهز، عنصر تحلیل  ریزیبرنامهعناصر سازمانی شامل عنصر  

 .باشدیمعنصر نظام آمار و اطالعات   و ییگو نظام حاداش و حاس 

 باشد: به شرح ذیل می وحرورشآموزشدر  ریزی برنامهماتریا ارزیابی عنصر 

 

 وحرورشآموزش  سازمان در ریزیبرنامه ماتریا ارزیابی عنصر   :3ل  جدو

 ریزی برنامه عنصر  وضعیت
درصد  

 اهمیت 
 رتبه 

نمرۀ 

 نهایی

 قوت

 6/51 58/2 20 ی مدون استراتژیک هابرنامهوحرورش و وجود ی در آموزشگذارهدفریزی و برنامهسابحۀ امر 

 2/59 96/2 20 ریزی در س وح مختلف سازمان شدن فرهنگ برنامه فرآیند نهادینه

 7/26 67/2 10 یستدباالعنوان یک سند به برنامۀ استراتژیک وجود 

 5/137 اااا  50 جمع 

  عف 

 3/26 63/2 10 ی بودجه هاف ی ردو  هابرنامه میزان  عف ارتباط شفاف میان اهداف 

 5/27 75/2 10 ی( رواقعیغ ی گذارهدف ی اجرایی )هالیحتانسی کمی بدون شناخت هاهدف تدویس 

 45/39 63/2 15 ریزی استراتژیک در اجرای فرآیندهای برنامه محدار  عف

 25/41 75/2 15 ی جهت ارزیابی اهداف برنامه ابرنامه  عف در وجود آمارهای  

 5/134 اااا  50 جمع 

 فرصت 

 2/54 71/2 20 توسعۀ کشور  سالۀبیست  اندازچشم بودن سند مشخص

 2/29 92/2 10 گویی به نیازهای مردم استراتژیک جهت حاس ریزی ی برنامه هامدل استفاده از 

 7/31 17/3 10 ریزی استراتژیکی و ارزیابیی برنامههامدل روند تکامل و رشد کمی و کیفی 

 1/115 اااا  40 جمع 

 تهدید 

 7/47 18/3 15 ریزی استراتژیکبرنامهروند تغییرات سریع و حرسرعت سیستم حویای شهر و لزوم  بازنگری مستمر در نظام 

 8/65 29/3 20 یریگم ی تصمفحدان نظام مدیریت وا د شهری و تعداد مراکز 

 45/75 83/3 15 ی کالن هاحروژهمالی  سیتأم نحش دولت در  ابهامو  ها یشهرداری دولت از هاتی ماکاهش 

 2/33 32/3 10 ریزی امر برنامه ی متفاوت به هانگرشی سازمان و هات ی ری مدتغییرات متعدد 

 15/204 اااا  60 جمع 
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وجود  معناداری  ارتباط    وحرورش آموزش  سازمان   در  یاتیعمل  ریزی بودجهو استحرار    ریزی برنامهس عامل  یاول: ب  ۀ فر ی

  .دارد

 : باشدرح ذیل میشبه وحرورشدر سازمان آموزش هانهیهزارزیابی عنصر تحلیل آزمون همبستگی و ماتریا 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه و استحرار   ریزیبرنامهعامل آزمون همبستگی بیس :  4  جدول

 یاتیعمل ریزیبودجه استقرار  ها نه یهزل یعامل تحل نتیجۀ آزمون مؤلفه

 

 ریزیبرنامه عامل 

 520/0 1 همبستگی حیرسون 

 000/0 . معناداری س   

 200 200 تعداد 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه استحرار 

 1 520/0 حیرسون همبستگی 

 0 000/0 معناداری س   

 200 200 تعداد 

 

 

 وحرورشآموزش  سازمان در هانهی هزماتریا ارزیابی عنصر تحلیل   :5  جدول

 ها نه یهزل یعنصر تحل وضعیت
درصد  

 اهمیت 
 رتبه 

نمرۀ 

 نهایی

 

 قوت

 8/65 29/3 20 و...  یبودجه، ادارزه درآمد،  یان کستم میو ارتباط آن با س  یزه  سابداریانکستم میوجود س 

 45/57 83/3 15 ی س در شهردارینو یهاروش یسازادهیح ل و یران توانمند در جهت تحل ینان و مدکارکوجود 

 2/25 52/2 10 یستم فعلیبا س هات یفعال یجابهوا دها  ۀشدتمام  محاسبۀ قیمتان کام

 45/148 اااا  45 جمع  

 
 

  عف 

 9/27 79/2 10 ی اتیعمل یزیربودجهنه در یل هزیتحل  یهاروشم و یاربران با مفاه ک یعموم ییناآشنازان یم

 8/55 79/2 20 و سربار  میرمستحیغ یهانهی هز  ۀالت مربوط به محاسبک زان مشیم

 30 00/3 10 وحرورش آموزشدر  یو اقتصاد یفن ییاراک یو بررس  لی وتحلهی تجزالت مربوط به کزان مشیم

 45/51 43/3 15 امل ک ی تعهد یجابه  یمه تعهد ی، ن ینحد یاعمال  سابدار 

 15/165 اااا  55 جمع  

 فرصت 
 5/100 35/3 30 یاتیعمل ریزیبودجه یالن در اجراک ت ی ری ت مدی اولو

 8/75 79/3 30 ییگوش حاس ی رد دولت و افزاکم بر عملک  ا یرات مثبت در فضاییتغ

 3/176 اااا  50 جمع  

 

 تهدید 

 8/88 96/2 30 ندیدر طول فرآ یانه یهزرات یآن تأث  تبعبهار کانجام  یهاستمیسندها و یبودن فرآر مبهم و نامشخصیتأث

 4/57 87/2 20 مورد انتظار سازمان یهای خروجودن بر مبهمیتأث

 2/146 اااا  50 جمع  
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تحلیب  دوم:  ۀفر ی عامل  استحرار    هانهیهز ل  یس  معناداری ارتباط    وحرورشآموزش  سازمان  در  یاتی عمل  ریزیبودجهو 

   .وجود دارد

 : باشدشرح ذیل میبه  وحرورشآموزشماتریا ارزیابی عنصر مدیریت عملکرد در سازمان آزمون همبستگی و 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه و استحرار   ریزیبرنامهعامل آزمون همبستگی بیس   :6  جدول

 یاتیعمل ریزیبودجه استقرار  هانه یهز لیتحل عامل آزموننتیجۀ  مؤلفه

 

 هانه ی هزل یعامل تحل

 425/0 1 همبستگی حیرسون 

 013/0 0 معناداری  س   

 200 200 تعداد 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه استحرار 

 1 387/0 همبستگی حیرسون 

 0 013/0 معناداری  س   

 200 200 تعداد 

 

 

 وحرورشآموزش سازمان  ماتریا ارزیابی عنصر مدیریت عملکرد در :  7  جدول

 عناصر مدیریت عملکرد وضعیت
درصد  

 اهمیت 
 رتبه 

نمرۀ 

 نهایی

 76 04/3 25 وحرورش آموزش  ی ۀ وظایفمناسب در  یردکعمل  یهاشاخص و استخراج  یطرا  قوت

 2/46 08/3 15 ی مختلف شهر یهاحروژه  یدر اجرا یرد شهردارک و  سس عمل یقو ییت اجرای ری مد

 2/122 اااا  40 جمع  

 2/49 46/2 20 یاتیدر س   عمل یابی ارز یای ارآمد و حوکفحدان نظام   عف 

 6/56 83/2 20 نامشخص با اهداف  هاو ارتباط آن هاشاخصس وح 

 6/56 83/2 20 ی مکبه  یفکی یهال شاخص ی  عف در تبد

 4/162 اااا  60 جمع  

 04/35 92/2 12 شهرها کالن ر ی در سا یوربهره رد و کعمل یهاشاخص  ۀ یم العات موجود در   فرصت 

 04/35 92/2 12 وحرورش آموزشار در کانجام  یها روشو  ندهایفرآاز  یا عمدهبخش   یاستخراج  و مستندساز

 40 5/2 16 اد ی ر زییل به تغیستم شهر و میس ییای رات مداوم و حوییتغ

 08/110 اااا  40 جمع  

 52/32 71/2 12   مورد انتظاری ند و نتای فرآ یهای ورودس ی عف ارتباط ب تهدید 

 96/33 83/2 12 ی جزئ صورتبه رد کاطالعات در مورد عمل  آمار و عف 

 33 75/2 12 ی خدمات شهر  یهادستگاهدر  یارکی و مواز  یت وا د شهری ری فحدان مد

 24/30 52/2 12 ران ی مد یق فرد ی سال براساسر ییان تغکآن ام  تبعبه و  یتی ری ع مدی رات سرییتغ

 04/32 67/2 12 هابرنامه بودن اهداف و مبهم

 76/161 اااا  60 جمع  
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وجود معناداری  ارتباط    وحرورشآموزشدر    یاتیعمل  ریزیبودجهرد و استحرار  کت عملیریس عامل مدیبسوم:    ۀفر ی

 : باشدشرح ذیل میبه  وحرورشماتریا ارزیابی عنصر مدیریت تغییر در سازمان آموزشآزمون همبستگی و  .دارد

 

 یاتیعمل ریزیبودجه مدیریت عملکرد و استحرار آزمون همبستگی بیس   :8  جدول

 یاتیعمل ریزیبودجه استقرار  ردکت عملیریعامل مد نتیجۀ آزمون مؤلفه

 

 رد کت عملی ری عامل مد

 0.580 1 همبستگی حیرسون 

 000/0 0 معناداری  س   

 200 200 تعداد 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه استحرار 

 1 0.580 همبستگی حیرسون 

 0 000/0 معناداری  س   

 200 200 تعداد 

 

 وحرورشآموزش  سازمان ماتریا ارزیابی عنصر مدیریت تغییر در:  9  جدول

 عناصر مدیریت تغییر  وضعیت
درصد  

 اهمیت 
 رتبه 

نمرۀ 

 نهایی

 

 
 

 قوت

 8/30 08/3 10 د ی جد نظامبه ت ک الزم جهت  ر یتی ری مد یهاتیظرفوجود 

 4/30 04/3 10 تی ری باالی مد یهامهارت و  هاییتوانازان یم

 4/44 96/2 15 مو وع  یسازادهیحو   یر یگیجهت ح   ریزیبرنامهمعاونت و  ۀآگاه و توانمند در  وز  یوجود متول

 15/48 21/3 15 هاحروژه  یلیم کبر برنامه و اخذ اطالعات ت یمبتن  ریزیبودجه یسوبه  یسنت ریزیبودجهر ییات تغ یتجرب

 75/153 اااا  50 جمع  

 

 

 

  عف 

 35/13 67/2 5 اندرملموسیغ عمدتاًه ک بلندمدت  یو توجه به دستاوردها اثرگذار مدت کوتاه یاربردک  یتوجه به نتا عدم

 9/12 58/2 5 ر در سازمان ییتغ ۀ  نسبت به محولیامل و صحکزان عدم شناخت یم

 85/41 79/2 15 امل بودجه ک یبه اجرا  ییاجرا یهابخش امل ک یبندی عدم حا

 95/13 79/2 5 شش و جذب ک یجابه ر ییتغ یفشار برا  یهاستمیس

 2/25 52/2 10 س ییو از باال به حا  هی سوک ی ند اصالح ی فرآ

 4/25 54/2 10 ر در سازمان ییجهت تغ یجی رتدریع و غی سر یها رکت 

 65/132 اااا  50 جمع  

 
 

 فرصت 

 8/55 79/2 20 هماهنگ و سازگار یو محررات یقانون یهاچارچوب 

 6/45 04/3 15 هاسازماندر  ییگوت و حاس یش شفافی خوب و افزا  یمرانک   ۀش محولی دایح

 60 3 20 ریزیبودجه س ی نظام نو براساسر ییدولت جهت اعمال تغ یفشارها

 05/55 67/3 15 و مشاوران توانمند  یتی ری مد یهاگروه وجود 

 45/216 اااا  70 جمع  

 

 تهدید 
 8/43 92/2 15 ار کانجام   یمتول یباالدست یو نهادها هااز سازمان یافکو شناخت  یعدم آمادگ

 25/56 75/3 15 و ...  ریزیبرنامه ، ی، سابدار یمختلف مال یها ه ی اقالم مختلف در  یری رحذیتفس

 05/100 اااا  30 جمع  
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در    یاتیعمل   ریزیبودجهو استحرار    یاتیبه عمل  یل سنتکاز ش  ریزیبودجهر نظام  ییت تغیریس عامل مدیفر یه چهارم: ب

   .وجود داردمعناداری ارتباط  وحرورشآموزشسازمان 

 باشد:شرح ذیل میبه   وحرورشگویی در سازمان آموزشماتریا ارزیابی عنصر نظام حاداش و حاس آزمون همبستگی و 

 

 یاتیعمل  ریزیبودجه مدیریت عملکرد و استحرار آزمون همبستگی بیس  :10  جدول

 عملیاتیریزی استقرار بودجه  ریزی عامل مدیریت تغییر نظام بودجه  نتیجۀ آزمون مؤلفه
 

 عامل مدیریت تغییر

 ریزی نظام بودجه

 486/0 1 همبستگی حیرسون 

 002/0 0 س   معناداری 

 200 200 تعداد 

 

 ریزی عملیاتیاستحرار بودجه

 1 486/0 همبستگی حیرسون 

 0 002/0 س   معناداری 

 200 200 تعداد 
 

 وحرورشآموزش  سازمان گویی درماتریا ارزیابی عنصر نظام حاداش و حاس  :11  جدول

 ییگوعناصر نظام پاداش و پاسخ وضعیت
درصد  

 اهمیت 
 رتبه 

نمرۀ 

 نهایی

 قوت

 30 3 10 نان و شهروندان کارکشنهادات یو استحرار نظام ح یسازادهیح

 7/31 17/3 10 الت مردم کجهت  ل مسائل و مشبهران با شهروندان ی و مالقات مد گوییرو یۀ حاس ش یافزا

 4/30 04/3 10 مؤثر  یهابرنامه ت از ی جهت  ما یباال در شهردار یمال ییتوانا

 4/30 04/3 10 مستمر در سازمان یردک وجود گزارشات عمل

 5/122 اااا  40 جمع  

  عف 

 6/29 96/2 10 خدمات  ۀ یمشخص در    یمحدار فحدان استانداردها

ت ارشد و  ی ری ان مدی( میقراردادت ی ری )مد یردکت عملی ری مد یهانامهتفاهم فحدان 

 شده انجامار ک یریگلی ت و تحویف فعالی ت سازمان جهت تعری ری ر س وح مدی سا
10 13/3 3/31 

 60 3 20 ارائه خدمات  ی جار  یها نهیهز اصل از فروش خدمات سازمان با   یس درآمدهایفحدان ارتباط ب

 25 5/2 10 ه در سازمان ی عف نظام حاداش و تنب

 3/28 83/2 10 ی به بخش خصوص ییاجرا یها تی فعال یالت سازمان و عدم واگذار کی ساختار و تش یگستردگ

 2/147 اااا  60 جمع  

 فرصت 

 75 3 25 وحرورش آموزش ف ی وظا یدر اجرا یرشد بخش خصوص

 5/52 63/2 20 یرقابت یو بهبود فضا یاز خدمات بخش دولت ییانحصارزدا

 65/40 71/2 15 وحرورش آموزش رد کو انتظارات شهروندان از عمل کش دری افزا

 25/168 اااا  60 جمع  

 تهدید 
 5/60 42/2 25 ییگوو حاس  هاحاداش  ۀ یر در  یوحاگ دست یقانون یهاچارچوب 

 85/41 79/2 15 یو عموم دولتی یهاسازماندر  ییگورمنع ف نظام حاداش و حاس ی سخت و غ یها چارچوب

 35/102 اااا  40 جمع  
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ارتباط    وحرورشآموزش  سازمان  در  یاتیعمل  ریزیبودجهگویی و استحرار  س عامل نظام حاداش و حاس  ی: بحنجم  ۀفر ی

  وجود دارد.معناداری 

 باشد: شرح ذیل میبه  وحرورشآموزشسازمان ماتریا ارزیابی عنصر آمار و اطالعات در آزمون همبستگی و 

 

 یاتیعمل ریزیبودجهگویی و استحرار نظام حاداش و حاس آزمون همبستگی بیس  :12  جدول

 یاتیعمل ریزیبودجه استقرار  زش یو انگ یی گوعامل نظام پاسخ نتیجۀ آزمون مؤلفه

 

 زش یو انگ ییگوعامل نظام حاس 

 0.315 1 همبستگی حیرسون 

 034/0 . معناداری  س   

 200 200 تعداد 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه استحرار 

 1 0.315 همبستگی حیرسون 

 . 22/0 معناداری  س   

 200 200 تعداد 

 

 وحرورشآموزش سازمان ماتریا ارزیابی عنصر آمار و اطالعات در  :13  جدول

 عناصر نظام آمار و اطالعات  وضعیت
درصد  

 اهمیت 
 رتبه 

نمرۀ 

 نهایی

 
 

 قوت

 1/27 71/2 10 وحرورشآموزش  یرد کمختلف عمل یها وزه زه در یانکم یاطالعات یهابانک

 85/35 39/2 15 آمارنامه  ۀ ی بحث آمار و ته یمشخص برا  یاطالعات و متول آمار ووا د  یری گشکلزان یم

 4/44 96/2 15 یریگمیتصم اطالعات بهنگام جهت  آمار واز به یران نسبت به نی رد مدیکزان رویم

 05/40 67/2 15 ی س نظام جامع آماری و تدو یطرا 

 4/147  55 جمع  

 
 

  عف 

 45/42 83/2 15 ثابت و مشخص  ۀ ی  یکدر  یرد کتعدد و تناقض اطالعات عمل

 85/41 79/2 15 هریو غ یاره ی جز صورتبه متفاوت  یهاچارچوب مختلف با  یهابانک یطرا 

 7/12 54/2 5 در سازمان  یآمار ۀی م حایف و مفاهی نبودن تعاراستاندارد

 3/26 63/2 10 شدن شروع مجدد و سخت یآمار یهاحروژه ماندن ناتمام

 3/123  45 جمع  

 

 فرصت 

 75/67 71/2 25 مختلف  یها ه ی اطالعات در  یفناور یریزان گسترش و فراگیم

 35/46 09/3 15 یگاه فعلی ان ارتحا  جاکو ام شهرهاکالن ر ی موفق سا ۀتجرب

 60 3 20 یمختلف اطالعات یهابانک یسازکپارچه ی جهت بهتوانمند  یافزارهانرم وجود 

 1/174  60 جمع  

 

 تهدید 
 6/61 08/3 20 نان به اطالعات سابقیاطمو عدم یآمار  یهاحروژهردن کاد از صفر شروع ی ل زیزان میم

 4/63 17/3 20 یفعل ۀزیانکم یهاستم یسشدن یمی اطالعات و قد یفناور ۀ یع در  ی رات سرییتغ

 125  40 جمع  

 



 Swotبا استفاده از مدل استراتژیکی  وپرورشآموزشی عملیاتی در سازمان زیربودجه بر استقرار نظام  مؤثرارزیابی عناصر 

134 

 ششم: ۀفر ی

استحرار  یب اطالعات و  آمار و  نظام  وجود  معناداری  ارتباط    وحرورشآموزش  سازمان  در  یاتیعمل  ریزیبودجهس عامل 

 .دارد

-شرح ذیل می به  وحرورشسازمان آموزشدر    ریزی عملیاتیآمار و اطالعات و استحرار بودجهآزمون همبستگی بیس  

 باشد: 

 

 یاتیعمل ریزیبودجه آمار و اطالعات و استحرار آزمون همبستگی بیس : 14  جدول

 یاتیعمل ریزیبودجه استقرار  عامل نظام آمار و اطالعات  نتیجۀ آزمون مؤلفه

 

عامل نظام آمار و  

 اطالعات 

 0.589 1 همبستگی حیرسون 

 000/0 0 معناداری س   

 200 200 تعداد 

 

 ریزیبودجه استحرار 

 یاتیعمل

 1 589/0 همبستگی حیرسون 

 . 000/0 معناداری س   

 200 200 تعداد 

 

 گیری بحث و نتیجه

و    هاهدف تخصیص منابع برای دستیابی به    عنوانبهعملیاتی    ریزیبودجهکه    معتحدند  نظرانصا ب اکثر حژوهشگران و  

به  و    شدهیزیربرنامهمحاصد   اثربخشی    یهاشاخصدستیابی  و  سیستم    لذا  باشد؛میکارایی  از    ریزی بودجهاستفاده 

، کنترل و مدیریت منابع جهت نیل به اهداف ریزیبرنامه  ی هاستمیساجرایی منجر به بهبود در    یهادستگاهعملیاتی در  

نظام    هااست یسو   حذیرش  آن  ریزیبودجهخواهدشد.  در  که  عملکرد    ،عملیاتی  و  بودجه  در  منظور  اعتبارات  بیس 

اعتحاد بر ایس    . درواقعاست   برخوردار  یا ژهیواز اهمیت    ،برقرار باشد  درک قابلشفاف و    یاراب هاجرایی    یها دستگاه

و افرایش کیفیت    هانهیهزاز طریق کاهش    تواندیماجرایی    یهادستگاهعملیاتی در    ریزیبودجهاجرای سیستم  که  است  

 ۀکه راب   ندنشان داد  ی حژوهش  ا رهاهیفر نتای   اصل از تحلیل  بسزایی بگذارد.    ریتأث  هاآن  عملیات بر عملکرد

وجود    وحرورشآموزشسازمان  عملیاتی در    ریزیبودجهبیس عوامل با استحرار  درصد    99در س      معناداریمثبت و  

 از: اندعبارتدر تحلیل   شدهم رحترتیب نحاط قوت،  عف، تهدید و فرصت در هریک از فر یات به لذا ؛دارد

 ریزی برنامهعنصر  •

-نهیند نهادیو فرآ  یکمدون استراتژ  یهابرنامهوجود    ، وحرورشآموزشدر    یگذارهدفو    ریزیبرنامهسابحۀ امر  :  قوت

 در س وح مختلف سازمان   ریزیبرنامهشدن فرهنگ 

  ی ابی جهت ارز  یابرنامه  یو  عف در وجود آمارها  یکاستراتژ  ریزیبرنامه  یندهایفرآ  یدر اجرا  محدار  عف:   عف

 اهداف برنامه 
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 توسعۀ کشور  سالۀبیست  اندازچشمبودن سند مشخص: فرصت 

-و مبهم  وحرورشآموزش  سازمان  دولت از  یهات ی  ماکاهش    ،یریگ م یتصمتعداد مراکز    ،فحدان نظام مدیریت :  دیتهد

 کالن   یهاحروژهمالی  سیتأمبودن نحش دولت در 

 

 ها نهیهزعنصر تحلیل  •

س:  قوت میوجود  با س  ی سابدار  ۀزیانک ستم  آن  ارتباط  م ی و  ادار  ۀزیانکستم  بودجه،  و  ک ار ک وجود  و...،    یدرآمد،  نان 

 وحرورش آموزشسازمان س در ینو  یهاروش یسازادهیح ل و ی جهت تحلبهران توانمند یمد

  یجابه  یتعهدمهی، نینحد  یو سربار و اعمال  سابدار  میرمستحیغ  یهانهیهز  ۀالت مربوط به محاسبکزان مشیم   عف:

 امل ک  یتعهد

 ی اتیعمل  ریزیبودجه یالن در اجراک ت یریت مدیاولو : فرصت 

 ندیدر طول فرآ یانهیهزرات یآن تأث تبعبهو ار کانجام  یهاستمیسندها و یبودن فرآر مبهم و نامشخصیتأث: تهدید

 

 عنصر مدیریت عملکرد  •

 وحرورش آموزش سازمان  ی ۀ وظایفمناسب در  یردکعمل یهاشاخصو استخراج   یطرا  :قوت

 ی مک به  یفکی  یهال شاخصیو  عف در تبد نامشخصو ارتباط آن با اهداف  هاشاخصس وح :  عف

 د ایر زییل به تغیستم شهر و میس  ییایرات مداوم و حوییتغ: فرصت 

  صورت بهرد  کاطالعات در مورد عمل  آمار و عف    ،  مورد انتظاری ند و نتایفرآ  یهایورودس  ی عف ارتباط ب :  دیتهد

ر ییان تغکآن ام  تبعبهو    یتیریع مدیرات سرییتغ  ،یخدمات شهر   یهادستگاهدر    یارک ی ت و موازیریفحدان مد  ،یجزئ

 ها برنامهبودن اهداف و مبهمو  رانیمد یق فردیسال  براساس

 

 عنصر مدیریت تغییر  •

ر  ییات تغیتجرب،  مو وع  یسازادهیحو    یریگ یجهت ح  ریزیبرنامهمعاونت و    ۀآگاه و توانمند در  وز  یوجود متول:  قوت

   هاحروژه یلیمکبر برنامه و اخذ اطالعات ت یمبتن ریزیبودجه  یسو به یسنت  ریزیبودجه

 امل بودجه ک   یبه اجرا  ییاجرا یهابخشامل  ک  یبندیعدم حا:  عف

هماهنگ   یو محررات  یقانون  یهاچارچوب،  ریزیبودجهس  ینظام نو   براساسر  ییدولت جهت اعمال تغ  یفشارها:  فرصت 

 و مشاوران توانمند یت یریمد یهاگروهوجود ، و سازگار

 و .....  ریزیبرنامه، ی، سابدار یمختلف مال یها هی اقالم مختلف در  یریرحذیتفس: دیتهد
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 یی عنصر نظام حاداش و حاسخگو  •

 الت مردمکران با شهروندان در جهت  ل مسائل و مشیو مالقات مدگویی  رو یۀ حاس  ش یافزا: قوت

 ارائه خدمات  یجار  یهانهیهز اصل از فروش خدمات سازمان با  یس درآمدهایفحدان ارتباط ب:  عف

 وحرورشآموزشسازمان    فیوظا یدر اجرا یرشد بخش خصوص: فرصت 

 یی و حاسخگو   هاحاداش ۀ یر در  یوحاگدست  یقانون یها چارچوب: دیتهد
 

 عنصر نظام آمار و اطالعات •

   یریگ میتصماطالعات بهنگام جهت   آمار واز به یران نسبت به نیرد مدیکزان رو یم: قوت

  ی ها چارچوبمختلف با    یهابانک  یطرا ،  ثابت و مشخص  ۀ ی    یکدر    یردکتعدد و تناقض اطالعات عمل:   عف

 هر یو غ  یارهیجز  صورتبهمتفاوت 

فراگ یم:  فرصت  و  گسترش  در    یفناور  یر یزان  در جهت   ی افزارهانرموجود    و  مختلف  یها  هی اطالعات  توانمند 

 یمختلف اطالعات یهابانک یسازکپارچهی

  ۀ یع در  یرات سرییتغ،  نان به اطالعات سابقیو عدماطم  ی آمار  یهاحروژهردن  ک اد از صفر شروعی ل زیزان میم:  دیتهد

 ی زه فعلیانکم یهاستمیس شدن یمیاطالعات و قد یفناور

اما میانگیس رتبه عوامل  عف و تهدید   ؛است   3نحاط قوت و فرصت برابر    ۀمیانگیس رتب  آمدهدست بهبا توجه به نتای   

فرصت و قوت با  مربوط به نحلط  ترتیب  به  نیزبیشتریس رتبه    .کمتر از  د متوسط است معنا که  ، بدیساست   3کمتر از  

چهارم با کمتریس رتبه    ۀدر رد  2/ 78  ۀسوم و  عف با نمر  ۀدر رد  2/ 87  میانگیسبا    دهایتهد  .است   2/ 94و    2/ 99نمره  

 .دنریگ یم  عف و تهدید در گروه دوم جای   گروه اول وفرصت و قوت در  نیز یبندگروهاز نظر  .باشدیم
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 . 24،نشریه اقتصاد و مدیریت شهری،شمارهرویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری )مورد م العه: شهرداری تهران(

م. ) - نظام بودجه(،  1397حیری زاده،  از منظر اصول مهندسی ارزشارزیابی  تهران  اولیس  ،ریزی عملیاتی شهرداری 

 . همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نویس مدیریت شهری

، تهران: انتشارات دانشگاه  GFS. تکامل بودجه دولتی تا بودجه عملیاتی و نظام  (1396).ع.ب  یاللهفیس  ت،آقائی   -
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عملیاتی    ریزیبودجه  ی سازادهیحعملیاتی و بررسی مشکالت    ریزی بودجه( ، ارزیابی نظام  1395ابراهیم حور ، ش،) -

 جمهوری اسالمی ایران ، دانشگاه آزاد وا د علوم و تححیحات. ا مرهاللدر جمعیت 

مرکز    وبودجهبرنامه  م العاتعملیاتی ، مفاهیم و الزامات ، جزوه آموزشی دفتر    ریزی بودجه( ،  1395حناهی ، ع، ) -

 مجلا . یهاحژوهش

)یآباد سس - ع.  صراف،  نجار  و  م  نظام  1395،  جامع  مدل  و    انتشاراتعملیاتی،  ریزیبودجه(،  آموزش  مرکز 

 تححیحات صنعتی ایران. 

تهران: انتشارات نگاه    .عملیاتی )مبانی، مفاهیم و الزامات قانونی(  ریزیبودجه.  (1395).ع.ر  و مزیدی  پ،سعیدی   -

  .دانش

با  ها یشهردارمدیریت درآمدی    ارتحا (،  استراتژی  1395موسوی، م . سرور، ر. باقری کشکولی، ع. )  - ی کوچک 

 . 5،شماره3موردی: شهرداری شاهدیه(، مجله م العات شهری، دوره م العهریزی )بر بودجه دیتأک 

تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش    .. مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نویس آن(1394).اعباسی   -

 و حژوهش. 
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