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Abstract
Performance-based (operational) budgeting system as a management system to
improve the efficiency and effectiveness of organizational resource consumption has
been seriously considered by governments at the national and local levels. In this
system, budget credits are allocated based on the performance of organizational units
in order to produce outputs (products and services) or the same short-term goals or
achieve the same results or long-term goals, and thus the organization to increase
transparency in how to use Resources are directed to perform activities, generate
outputs, and achieve goals and strategies, as well as greater accountability. The
method of the present study is a bit of meta-analysis. The statistical population of
the study includes 71 in-country articles, of which 20 articles were entered into the
meta-analysis process using purposive non-random sampling method. Reliability of
identification was obtained through the agreement of the judges in selecting the
articles and their classification, reliability of identification was obtained through the
agreement of the judges on the use of specific concepts to identify variables and
reliability of the level of significance and effect size was obtained through agreement
in calculating the size of the effect. Findings showed that technical and process,
environmental and human variables were the most important factors in the lack of
operational budgeting in government agencies. Among the 3 variables and 41 effect
sizes (effect sizes were between 0.1-3.1, 0.5-0.3 and above 0.5 and were assumed to
be low, medium and high, respectively), the share of technical factors And a process
with an average effect size of 0.58 is more prominent for establishing operational
budgeting. Environmental factors with an average effect size of 0.53, human factors
with an average effect size of 0.51 are the second and third priority, respectively.
Keywords: Operational budgeting, Meta-analysis, Environmental factors, Human
factors, Technical and process factors.
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چكيده
نظام بودجهريزی مبتني بر عملكرد (عملياتي) به عنوان يك نظام مديريتي برای ارتقای كارايي و اثربخشي مصرف
منابع سازماني مورد توجه جدی دولتها در سطوح ملي و محلي بوده است .در اين نظام اعتبارات بودجهای بر مبنای
عملكرد واحدهای سازماني در راستای توليد خروجيها (محصوالت و خدمات) يا همان اهداف كوتاهمدت و يا
دستيابي به پيامدها و يا همان اهداف بلندمدت ،تخصيص مييابد و بدين ترتيب سازمان به سمت افزايش شفافيت
در نحوه مصرف منابع برای انجام فعاليتها ،توليد خروجيها و دستيابي به اهداف و استراتژیها و نيز پاسخگويي
بيشتر سوق مييابد .روش پژوهش حاضر ،كمي از نوع فراتحليل است .جامعه آماری پژوهش ،شامل  71مقاله
درونمرزی است كه تعداد  20مقاله با استفاده از روش نمونهگيری غيرتصادفي هدفمند به عنوان نمونه وارد فرايند
فراتحليل شدند .پايايي شناسايي از طريق توافق داوران در انتخاب مقالهها و طبقهبندی آنها ،پايايي شناسهگذاری از
طريق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهيم خاص برای شناسهگذاری متغيرها و پايايي سطح معناداری و اندازه
اثر از طريق توافق در محاسبات اندازه اثر در بين دو فراتحليلگر به دست آمد .يافتههای پژوهش نشان داد متغيرهای
فني و فرايندی ،محيطي و انساني ،مهمترين عوامل عدم استقرار بودجهريزی عملياتي در دستگاههای دولتي كشور
بودند .از ميان  3متغير و  41اندازه اثر( ،اندازههای اثر بين  0/5-0/3 ،0/3-0/1و باالتر از  0/5بودند و به ترتيب
كم ،متوسط و زياد فرض شد) ،سهم عوامل فني و فرايندی با ميانگين اندازه اثر  0/58برای استقرار بودجهريزی
عملياتي پررنگتر است .عوامل محيطي با ميانگين اندازه اثر  ،0/53عوامل انساني با ميانگين اندازه اثر  0/51به
ترتيب اولويت دوم و سوم را تشكيل ميدهند.
واژگان کليدی :بودجهريزی عملياتي ،فراتحليل ،عوامل محيطي ،عوامل انساني ،عوامل فني و فرايندی.
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 .1مقدمه
بهبود مديريت در واقع پيش شرط اصالحات بودجهای است و بايد دستگاههای اجرايي قابليتهای الزم
را در درون سازمان خود به منظور ارزيابي دقيق فرايندهای تخصيص منابع در درون دستگاههای اجرايي
و ساختارهای مديريتي به وجود آورند .هدف از اين كار بايد افزايش توانايي دستگاههای مصرف كننده
بودجه در يافتن كم هزينهترين و مقرون به صرفهترين راه برای انجام وظايف محوله و تخصيص منابع
صرفهجويي شده به فعاليتهای مفيد ديگر باشد (ميرزايي اهرنجاني .)1390 ،بودجه به عنوان مهمترين
سند مالي دولتي است كه دستگاههای اجرايي را در دستيابي به اهدافشان ياری ميرساند .از اين رو ،تالش
برای بهبود اين سند مالي و بهرهوری بودجه در اجرای فعاليتهای دستگاههای اجرايي ،همواره مورد توجه
بوده است (وفاييآذر .)2010 ،بودجهريزی عملياتي عبارت است از برنامه ساالنه به همراه بودجه ساالنه كه
رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان
ميدهد (پونسر .)2001 ،موج اول بودجهريزی عملياتي كه در سال  1943آغاز شد ،موجب توجه نظامهای
بودجهريزی از ورودیها به ستاندهها شد ،اما در موج دوم بودجهريزی عملياتي كه در دهه  1190احيا گرديد،
پيامدها ،نيز در نظامهای بودجهريزی در نظر گرفته شد (كونگ .)2005 ،بودجهريزی عملياتي نوعي نظام
برنامهريزی ،بودجهريزی و ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هـزينه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد ميورزد.
در چارچوب بودجهريزی عـملياتي ،بخشهای مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصي با عنوان
شاخصهای عملكردی پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه دستيابي به نتايج از اختيار عمل
بيشتری برخوردارند .از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوهای مشاركـت سياستگذاران ،مديران و حتي
شـهروندان در قالب برنامههای راهبردی ،اولويتهای هزينهای و ارزيابي عملكرد صورت ميگيرد .شناسايي
ارتباط ميان برنامهريزی راهبردی و تخـصيص منابع ،با توجه به افـقهای بلندمدت ،از ديگر اهداف
بودجهريزی عملياتي است (حسنآبادی و نجار صراف.)1386 ،
در نظام بودجهريزی عملياتي استقرار نظام بودجهريزی ستانده محور و ارزيابي آن به جای نظام پايش و
نظارت برمبنای دادهمحور صورت ميگيرد .بودجهريزی عملياتي دو بعد «صرفهجويي» و «اثربخشي» را به
ابعاد سنتي بودجهريزی اضافه ميكند .در نظام بودجهريزی عملياتي بين «كارايي» و «اثربخشي» تمايز
ايجاد ميشود .كارايي استفاده مفيد از منابع موردنظر است ،در حالي كه اثربخشي با عملكرد مرتبط است
(ابراهيمينژاد و همكاران .)1380،طي سالهای اخير فشارهای فزاينده نظارت مالي بر سازمانهای دولتي،
در اغلب كشورهای جهان به چشم ميخورد .اين فشارها ناشي از محدوديت منابع ،افزايش حساسيتهای
جامعه و گرايش سياستمداران در جلب رضايت مردم بهمنظور ارائه عملكرد مثبت در جهت كسب مقبوليت،
مشروعيت و پاسخگويي در راستای بهبود مديريت بر منابع مالي بوده است .بسياری از كشورهای توسعهيافته
و در حال توسعه دنيا در تالش هستند نظام بودجهريزی خود را از فرايند بهبود يا تغيير به نظام عملكردمحور
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يا عملياتي كه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجهای و عملكرد دستگاههای اجرايي شفاف و درکپذير است،
نزديكتر سازند و از اين طريق پشتوانه اطالعاتي معتبر و اطمينانپذير برای تصميمات بودجهای دولت و
مجلس فراهم آورند (زينالي و همكاران .)1392 ،هدف اساسي بودجهريزی عملياتي ،ايجاد پيوند ميان
شاخصهای عملكرد و تخصيص منابع است (دياموند.)2002 ،
بنابر عقيده حسنآبادی و نجار صراف ( )1386و الزامات قانوني مجلس شورای اسالمي در بند"ز" تبصره
يك قانون بودجه سال  1381و جزء ( )2بند"ب" تبصره  4قوانين بودجه سالهای  1382و  1383و
مواد ( )138و ( )144قانون برنامه چهارم توسعه ،آييننامه اجرايي ماده ( )16قانون خدمات كشوری و
همچنين در اجرای ماده ( )219قانون برنامه پنجم توسعه مندرج در بودجه پيشنهادی سال  1394كل
كشور به صراحت دولت را مكلف نموده تا زمينه را برای استقرار بودجهريزی مبتني بر عملكرد در
دستگاه های اجرايي فراهم آورد .اين نوع بودجه مبنای مناسبي برای يك سيستم جامع سنجش و
ارزيابي عملكرد در چارچوب برنامه استراتژيك سازمان نيز بوده و ميتواند نشان دهد كه اعتبارات هزينه
شده چه تأثيری بر عملكرد برنامه داشتهاند و اين عملكرد چه تأثيری بر نتايج مطلوب نهايي خواهد
داشت (ميرزايي.)1385 ،
از طرفي ويژگي كليدی نظام بودجهريزی بر مبنای عملكرد ،تلفيق اهداف نظام مديريت بودجه با پاسخگويي
مناسب است .به بيان ديگر ،عملكرد خوب مورد تشويق قرار ميگيرد و عملكرد نامطلوب تنبيه ميشود.
تجربيات به دست آمده در اين زمينه نشان ميدهد كه موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توسط
دستگاههای اجرايي ذیربط و كاربرد تدريجي استانداردهای عملكرد خدمات ارائه شده از مهمترين عوامل
نظام بودجهريزی بر مبنای عملكرد «برنامه» است .بر اين اساس بودجهريزی و حسابداری بايد به نحوی
انجام گيرد كه هزينهها و درآمدهای هر برنامه يا فعاليت برای تصميمگيران مشخص باشد .در سالهای
اخير با رشد تحقيقات در حوزههای مختلف علوم و مواجهشدن جامعه علمي با انفجار اطالعات ،دانشمندان
به اين نتيجه رسيدهاند كه اطالع و تسلط بر تمامي ابعاد يك رشته و روزآمد بودن در يك زمينه تا حدود
بسياری امكانپذير نيست ،بنابراين انجام پژوهشهای تركيبي كه عصاره پژوهشهای انجامشده در يك
موضوع خاص را به شيوه نظامدار و علمي فراروی پژوهشگران قرار ميدهند ،گسترش روزافزون يافته است.
از طرف ديگر در مطالعات مرتبط با رشتههای علوم انساني به ندرت ميتوان به حل مسئله پژوهش دست
يافت و از آن جا كه ذهن انسان توانايي تركيب و انتظام دادههای منتج از مطالعات فراوان را ندارد ،به ناچار
بايد از روشي استفاده كرد كه به كارگيری الگوی علمي رايج اين وظيفه را انجام دهد كه يكي از اين
روشها به فراتحليل موسوم است .اين پژوهش تالش ميكند تا با گردآوری و بررسي مقالهها و تحقيقات
پيشين ،موانع استقرار بودجهريزی عملياتي مبتني بر عملكرد را در دستگاههای دولتي كشور بررسي كند.
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 .2مباني نظری و پيشينه پژوهش
بودجهريزی مبتني بر عملكرد عبارت است از برنامه عملكرد ساالنه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص
يافته هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان ميدهد و اين به آن معنا است كه
با هر ميزان اعتبار تخصيص يافته هر برنامه ،ميبايست مجموعه معيني از اهداف تأمين شود .چنين
بودجهای بايد به روشني ارتباط بين اعتبارات هزينه شده توسط دولت و نتايج حاصله برای مردم را نشان
دهد (الماسي .)1389 ،در واقع ،در اين شيوه بايد عالوه بر تعيين دقيق فعاليتهای هر برنامه ،هزينههای
هركدام از برنامهها نيز به دقت برآورد شود (باباجاني .)1382 ،بودجهريزی مبتني برعملكرد برای
مستندسازی دستاوردها ،شيوههای عيني ايجاد ميكند .اين روش بودجهريزی يك ابزار تشخيص ارزشمند
برای دستيابي به دركي عميق و زيربنايي از رابطه ميان منابع به كار گرفته شده و عملكردها است .اگر
بودجه مبتني بر عملكرد به خوبي تهيه شده باشد با شفافيت بيشتری عملكرد اجرايي برنامهها را نشان
ميدهد؛ با استفاده از شاخصهای فعاليت مبنای ستاندههای مورد انتظار و اهداف عملياتي برنامهها را
مشخص كرده و به اين ترتيب ابزار بسيار مؤثری است كه نشان ميدهد ميزان مخارج در هر زمينهای
چه تأثيری بر كيفيت و كميت نتايج حاصله دارد (بارزالی.)2001 ،
فرايند بودجهريزی بر مبنای عملكرد از  3مرحله تشكيل شده است (كردبچه .)1384 ،تعيين اهداف و
مقاصد ،برآورد هزينه برنامههای الزم برای تحقق اهداف و تعيين شاخصهای كمي برای برآورد عملكرد
هر برنامه .ويژگي كليدی نظام بودجهريزی بر مبنای عملكرد ،تلفيق اهداف نظام مديريت بودجه با
پاسخگويي مناسب است (مك گيل .)2006 ،به بيان ديگر عملكرد خوب مورد تشويق قرار گرفته و
عملكرد نامطلوب تنبيه ميشود .تجربيات به دست آمده در اين زمينه نشان ميدهد كه موفقيت اين
نظام مبتني بر تداوم آن توسط دستگاههای اجرايي ذيربط و كاربرد تدريجي استانداردهای عملكرد
خدمات ارائه شده است.
برخي از چالشهای پيش روی اين بودجهريزی به نقل از گوستاوسون ( )2000عبارتند از :دشواری تعريف
فعاليتهای هر برنامه ،پيچيده بودن شناسايي هزينه فعاليتها ،مشكل توجيه بودجه در برنامه عملكرد
ساالنه ،مشكالت ناشي از تغيير در نحوه تخصيصها و ساختارهای بودجهای ،ايجاد مقاومت توسط
مديران برنامهها ،پيچيده بودن فرايند ارتقای سامانههای فناوری اطالعات ،عدم هماهنگي بين نهادهای
سياستگذار به منظور بسترسازی و ايجاد مقدمات الزم ،توجيه نبودن سطوح برنامهريزی و بودجهريزی
و همچنين مديران و كارشناسان سازمانهای دولتي ،عدم انطباق چارچوب حسابداری متعارف موجود با
نظام مطلوب حسابداری تعهدی بودجه ،فقدان تمهيدات الزم از سوی سازمان مديريت و برنامهريزی
كشور و وزارت امور اقتصادی و دارايي در راستای فراهم ساختن محيط سازماني برای اجرای بودجه
عملياتي در دستگاههای اجرايي ،نبود سيستم سخت افزاری و برنامههای نرمافزاری همراه با نيروهای
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متخصص در زمينه امور مالي و تأخير در استقرار مديريت جامع عملكرد در دستگاهها به عنوان پيش
نياز بودجهريزی مبتني بر عملكرد .عواملي مانند برنامهريزی ،تحليل هزينهها ،نظارت ،كنترل و ارزشيابي
(مديريت عملكرد) ،مديريت تغيير ،نظام انگيزش و نظام پاسخگويي به عنوان عناصر و مؤلفههای استقرار
نظام بودجهريزی مبتني بر عملكرد به شمار ميروند .عاملهای برنامهريزی ،تحليل هزينهها و نظارت،
كنترل و ارزشيابي (مديريت عملكرد) به عنوان عوامل اصلي محسوب شده و عاملهای مديريت تغيير،
نظام انگيزش و نظام پاسخگويي به عنوان عوامل كمك كننده و توانمندساز ميباشند.
يوسفينژاد ( )1386بيان نمود دستهبندی ديگری از موانع نيز در جهت استقرار بودجهريزی مبتني بر
عملكرد ميتوان ارائه داد كه مبتني بر مدل سه شاخگي است؛ وی مجموعه عوامل مؤثر بر فرايندهای
سازماني را در قالب  3شاخه ساختاری ،رفتاری و زمينهای سنجيده است .ارتباط بين عوامل ساختاری،
رفتاری و زمينهای در مدل وی به گونهای است كه هيچ پديده يا رويداد سازماني نميتواند خارج از
تعامل اين  3شاخه صورت گيرد .به عبارت ديگر ،رابطه بين اين  3شاخه يك رابطه تنگاتنگ بوده و
در عمل از هم جدايي ناپذيرند .در واقع ،نوع روابط موجود بين اين  3شاخه از نوع الزم و ملزوم بوده و
به مثابه  3شاخه روييده از تنه واحد حيات سازمان ميباشند .آسيبهای ساختاری كه علل و عواملي
پايهای هستند؛ نظم تركيبي يا نظم چينشي عناصر اصلي تشكيل دهنده سازمان را برهم زده و
ساختارهای اصلي سازمان را كه عبارتند از :ساختارهای طبيعي و فيزيكي ،ساختارهای مالي و اقتصادی،
ساختارهای انساني و ساختارهای اطالعاتي در معرض بحران قرار ميدهند؛ آسيبهای رفتاری كه علل
و عواملي پايهای هستند از جهات گوناگون رفتارهای انساني و در نتيجه وظايف اصلي سازمان را در
معرض بحران قرار ميدهند و آسيبهای زمينهای كه علل و عواملي پايهای هستند رابطه و تعامل
مناسب و واكنش به موقع و درست سازمان را با سامانههای همجوار محيطياش بر هم زده و در اين
روابط ايجاد بحران مينمايند .در چنان رابطهای ،عوامل ساختاری و رفتاری و زمينهای به شكل روابط
سامانهای مداوم در حال تعامل ميباشند و  3شاخه مزبور 3 ،گونه ازيك نوع به طور عمده از نوع غالب
زمينه بوده و بين آنها به هيچ وجه سهگانگي حاكم نيست .بنابراين ،تمايز و تشخيص اين  3جنبه از
حيات سازماني صرفاً نظری بوده و فقط به منظور تجزيه و تحليل شناخت مفاهيم و پديدههای سازماني
است (ميرزايي .)1375 ،در اين راستا عوامل محيطي ،فرايندی و عوامل انساني را از موانع در جهت استقرار
بودجهريزی مبتني بر عملكرد ميتوان ارائه داد (پناهي.)1386 ،
عوامل محيطي :عواملي كه خارج از سازمان وجود دارند و بر فعاليت سازمان اثر ميگذارند ،عوامل محيطي
نامگذاری شدهاند .در اين پژوهش اشاره به عواملي نظير نوع نظام و شرايط سياسي ،هماهنگي دولت و
مجلس در جهت تصويب قوانين مربوط ،تدوين چارچوب قوانين و مقررات متناسب و سازگار ،نظارت
نهادهای نظارتي بــر اجرای بودجهريـزی دستگاههای اجرايـي ،ميــزان اعطای مسئوليت و اختيارات بـه

69

حسابداری و بودجهریزی بخش عمومی
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)6زمستان ،1400صفحات 64-84

Quarterly Journal of Public Sector
Accounting & Budgeting

دستگاههای اجرايي و تدوين استانداردهای عملكرد از سوی مقامات نظارتي به عنوان شاخصهای عوامل
محيطي در نظر گرفته شده است .عوامل محيطي عبارتاند از:
 -1عوامل سياسي و قانوني.
 -2عوامل فني و فرآيندی.
 -3عوامل اجتماعي و فرهنگي.
 -4عوامل اقتصادی.
عوامل فني و فرايندی :به آن دسته از رويهها و سياستها كه جريان اطالعات و تسهيالت موردنياز برای
انجام برنامهريزی و نحوه واپايش سازمان را دربرميگيرد ،عوامل فني و فرآيندی گفته ميشود .عوامل فني
و فرآيندی عواملي مانند تدوين برنامه راهبردی ،نظام اطالعات مديريت ،تدوين نظام نظارت و ارزيابي
عملكرد ،ايجاد نظامهای نرمافزاری مربوط به امور مالي و بودجهريزی عملياتي را در بر ميگيرد .فقدان اين
عوامل باعث عدم اجرای صحيح بودجهريزی عملياتي ميشود.
عوامل انساني :به آن دسته از عواملي كه در پيشبيني و واپايش رفتار كاركنان اثر ميگذارد ،عوامل
انساني گفته ميشود .فقدان عواملي نظير توانمندسازی و آموزش نيروی انساني ،ايجاد انگيزش مديران و
كاركنان ،ميزان آشنايي مديران و كاركنان با مفاهيم و اصول بودجهريزی باعث اجرا نشدن بودجهريزی
عملياتي به صورت صحيح ميشود .عوامل انساني عبارتاند از:
 -1توانمندسازی و آموزش مداوم نيروی انساني.
 -2ايجاد انگيزه در مديران و كاركنان.
 -3ميزان آشنايي مديران و كاركنان با مفاهيم و اصول بودجهريزی عملياتي (پناهي.)1386 ،
صدر مغاني و همكاران ( )1393در تحقيقي به بررسي موانع استقرار بودجهريزی عملياتي در سازمان امور
مالياتي ايران در سال  ،1392پرداختهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه در تمام فرضيات مقدار خيدو
معنيدار ميباشد .همچنين نتايج فرضيههای اصلي و تمامي فرضيات فرعي مرتبط با آنها به ترتيب نشان
داد كه سازمان امور مالياتي كشور توانايي ،اختيار و پذيرش الزم برای اجرای بودجهريزی عملياتي را ندارد.
محبوبه فرزاد و همكاران ( )1392در پژوهشي با عنوان موانع استقرار بودجهريزی عملياتي در
دستگاههای اجرايي استان سيستان و بلوچستان به اين نتيجه دست يافتهاند عوامل محيطي ،فني و فرآيندی
و انساني به عنوان مانع در پيادهسازی بودجهريزی عملياتي مؤثرند و عامل انساني در بين ساير موانع نقش
مهمتری ايفا ميكرد ،لذا بكارگيری پرسنل شايسته و متناسب از نظر تحصيالت ،سوابق ،رشته تحصيلي،
تخصص و تجربه در امر بودجهريزی و همچنين استفاده از نيروهای متخصص و مجرب به صورت
مشاورهای در سازمان جهت كمك به ايجاد و اجرای بودجهريزی عملياتي و برگزاری دورههای آموزشي
مناسب ،كاركنان و مديران معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی ضروری به نظر ميرسد.
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حضوری و همكاران ( )1392به شناسايي الزامات استقرار بودجهريزی عملياتي در دانشگاههای علوم
پزشكي كشور پرداختند .اين پژوهش از نوع توصيفي -تحليلي بوده و جامعه آماری آن خبرگان بودجهريزی
عملياتي در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههای علوم پزشكي كشور بودهاند .اطالعات
موردنياز از طريق توزيع پرسشنامه در قالب  27سؤال بين  110نفر از متخصصان امور مالي و بودجه
جمعآوری شده است .برای تحليل اطالعات از نرمافزار  CAM2استفاده شد .نتايج بهدستآمده از اين
پژوهش نشان داد كه عوامل محيطي ،سازماني و فردی از الزامات بودجهريزی عملياتي است و تكتك
الزامات برای استقرار بودجهريزی عملياتي اهميت دارند.
پاکمرام و همكاران ( )1391در پژوهشي با عنوان «شناسايي و اولويتبندی عوامل مؤثر بر بودجهريزی
عملياتي در شركت مخابرات با استفاده از روش « »TOPPISدر استان آذربايجان شرقي» به اين نتيجه
رسيدهاند كه واپايش محيطي ،اداری و عملياتي برای اجرای بودجهريزی عملياتي ضروری هستند و نبود
آنها در سازمانها مانعي برای اجرای بودجهريزی عملياتي است .همچنين نتيجه گرفتهاند كه از عوامل
پيشگفته ،عامل محيطي مؤثرترين عامل است و عوامل كنترلي و اجرايي در اولويتهای بعدی قرار دارند.
فروغي و همكاران ( )1391در پژوهشي با عنوان «امكانسنجي اجرای روش هزينهيابي برمبنای فعاليت
در بودجهبندی عملياتي دستگاههای دولتي (مطالعه موردی :دستگاههای دولتي استان اصفهان» به اين
نتيجه دست يافتهاند كه در  50دستگاه دولتي استان اصفهان به غير از توانمندی در ارزيابي عملكرد ،ساير
شرايط الزم برای اجرای روش هزينهيابي برمبنای فعاليت در بودجهبندی عملياتي از جمله توانمندی
كاركنان ،توانمندی فني ،مشروعيت (مشروعيت قانوني ،رويهای و سازماني) و مقبوليت (مقبوليت سياسي،
مديريتي و همخواني مشوقها) ،فراهم نيست و توصيه كاربردی دادهاند كه هنوز عوامل مؤثر الزم برای
اجرای هزينهيابي برمبنای فعاليت در بودجهبندی عملياتي فراهم نشده است.آنها همچنين تبيين نمودهاند
كه بدون بهكارگيری روشهای نوين هزينهيابي در بودجهبندی عملياتي ،سخن گفتن از اصالحات در نظام
بودجهبندی و تغيير از بودجه برنامهای به عملياتي كار مشكلي است.
طاهرپوركالنتری و همكاران ( )1390در پژوهشي با عنوان «شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه
عملياتي در سازمانهای دولتي» به اين نتيجه دست يافتهاند كه عوامل مؤثر بر عدم استقرار قانون بودجه
عملياتي به ترتيب اولويت در دستگاههای دولتي عبارتند از .1 :توجه به فرهنگ و رهبری .2 ،تعهد به اجرا،
 .3شرايط گروه هدف .4 ،توجه به دانش و ساختار .5 ،شرايط تدوين قانون .6 ،توجه به گرايش مجريان و
جو سازمان .7 ،توجه به سادگي اجرای قانون و فناوری.
محققاني نظير باباجاني و رسولي ( ،)1390محمودی ( )1385و قدرتي و فتاحي ( )1390موانع پيشروی
استقرار نظام بودجهريزی مبتني بر عملكرد را شامل عوامل زمينهای ،رفتاری و ساختاری دانسته و
همچنين ذكر كردهاند كه اين عوامل بر يكديگر نيز تأثيرگذارند.
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خضری ( )1387بيان نمود مهمترين عامل نظام بودجهريزی بر مبنای عملكرد ،برنامه است .برنامه
مجموعهای از فعاليتها يا پروژهها (طرحها) ،تحت نظارت دستگاه يا واحد اجرايي خاص است كه با
استفاده از منابع موجود به دستيابي روشها و هدفها كمك ميكنند؛ اهداف عملياتي هر برنامه بايد
قابل برآورد باشد .بر اين اساس بودجهريزی و حسابداری بايد به نحوی انجام گيرد كه هزينهها و
درآمدهای هر برنامه يا فعاليت برای تصميمگيران مشخص باشد.
حسيني و همكاران ( )1391نيز بيان نمودند ساختار برنامه در يك چارچوب راهبردی وسيعتر تعريف
شود .چارچوب بودجه به نحوی تعريف شود كه تصميمگيری و اولويتبندی را تسهيل كند و ساختار آن
به گونهای باشد كه پاسخگويي را تقويت كند.
دايموند ( )2003از مهمترين اهداف و مزايای بودجهريزی مبتني را ميتوان به اين ترتيب برشمرد:
تضمين و تحكيم پاسخگويي در سطوح مختلف مديريتي ،تحقق رويكرد خروجي محوری ،اعطای
اختيارات الزم به مديران در انتخاب نهادههای الزم برای توليد خروجيهای موردنظر ،ارزيابي مستمر
عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهای تخصيص اعتبارات و
تصميمگيری در رابطه با ارزيابي عملكرد مديران ،توليد اطالعات مديريتي و مالي شفاف برای
تصميمگيری در رابطه با افزايش ،كاهش و تخصيص اعتبارات بودجهای ،رهايي از روزمرگي و نيل به
سمت برنامهريزی بلندمدت و هزينه كرد بر اساس برنامه ،افزايش توانمندی مديران در مديريت منابع
مالي ،فيزيكي ،انساني و اطالعاتي ،كاهش فساد و رانت خواری در سطوح مختلف اجرايي و تصميمگيری،
ارائه مبنايي صحيح جهت اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع ،تعيين نتايج قابل سنجش و مورد
انتظار ،تمركز فرايند تصميمگيری روی مهمترين مسائل و چالشهايي كه دستگاه اجرايي با آن مواجه
است و ايجاد يك فرايند منطقي برای تصميمگيری در خصوص بودجه كه به طور مستقيم با فرايند
برنامهريزی ،اجرا ،كنترل ،ارزشيابي و گزارش عملكرد در ارتباط است .استقرار اين بودجهريزی با
چالشهايي نيز همراه است و در صورتي كه چالشهای استقرار اين بودجهريزی به خوبي شناسايي
نگردند ،امكان استقرار آن وجود نخواهد داشت (يوهان و فرانس.)2006 ،
ساريونته و داليمنثه ( )2015پژوهشي با عنوان اجرای بودجهريزی بر مبنای عملكرد در بخش دولتي
اندونزی انجام دادند .آنها در پژوهش خود دقت در  .1مشخص كردن اهداف اصلي .2 ،تعيين شاخصهای
عملكرد كه نشان دهنده نتيجه هر برنامه است .3 ،شناسايي برنامهها و فعاليتهای ارجح با در نظر گرفتن
محدوديت منابع  .4تعيين هزينه هر يك از برنامهها و فعاليتهای بخش دولتي را به عنوان عوامل اصلي
موفقيت بودجهريزی عملياتي عنوان كردند ،به عبارتي ديگر ،دقت در هزينهيابي مبتني بر فعاليت عامل
اصلي موفقيت بودجهريزی عملياتي در بخش دولتي است .در اين پژوهش توجه به مديريت هزينه
مهمترين عامل مؤثر بر بودجهريزی عملياتي شناخته شد.

72

حسابداری و بودجهریزی بخش عمومی
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)6زمستان ،1400صفحات 64-84

Quarterly Journal of Public Sector
Accounting & Budgeting

ايساک ( )2014پژوهشي با عنوان ارزيابي تأثير بودجهبندی و برنامهريزی بر عملكرد نهادهای مالي نيجريه
انجام داد .وی با استفاده از پرسشنامه عوامل مؤثر بر بودجهبندی و در نهايت ،تأثير بودجهبندی بر عملكرد
نهادهای مالي را بررسي كرده است .يافتههای وی نشان ميدهد كه عوامل مديريتي بر بودجهبندی
اثرگذار بوده و بودجهبندی هم بر عملكرد بانكها اثرگذار است.
زانتا ( )2013عوامل پايهای ،ساختاری و رفتاری را عامل موفقيت بودجهريزی عملياتي دانست .وی در
پژوهش خود برای هر يك از اين عوامل زير مجموعههايي معرفي كرد .وی دانش مديريت و استفاده از
سيستمهای مناسب هزينهيابي همچون هزينهيابي بر مبنای فعاليت رابه عنوان مهمترين عوامل موفقيت
بودجهريزی عملياتي معرفي كرد.
مانيرات و ماسليمات ( )2012پژوهشي با عنوان تأثير بودجهبندی بر ساز و كارهای كنترلي در صنعت
بانكداری در بانكهای نيجريه انجام دادند .پژوهش آنها با يك پرسشنامه نيمهساختار يافته با نمونهای
 43نفری از كاركنان بانكهای نيجريه انجام شد .يافتههای آنها نشان ميدهد كه علت شكست بودجه،
پيشبيني و اجرای ضعيف بوده ،همچنين ،بودجهبندی بر ساز و كارهای كنترلي بانكها تأثير معناداری
دارد.
ييلو و همكاران ( )2011در پژوهشي با عنوان بودجهريزی عملياتي در اياالت متحده ،آنچه قانون برای
اجرای آن الزام كرده است؟ به بررسي محتوای قانون بودجهريزی عملكرد و ارتباط آن با كيفيت اجرايي
نظام بودجهريزی عملياتي پرداختهاند .تحقيقات اخير نشان ميدهد در ايالتهايي كه نظام بودجهريزی
عملياتي بهخوبي اجرا ميشود ،بيشتر از ايالتهايي كه بودجهريزی عملياتي در آنها اجرا نميشود يا به
صورت ضعيف اجرا ميشود ،به تصويب قوانين و مقررات مربوط به نظام بودجهريزی عملياتي ميپردازند.
نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد قانون بودجهريزی عملكرد كه شامل دستورالعملهای تفصيلي درباره
توسعه ،گزارشگری و استفاده از دادههای عملكرد است ،به استفاده قویتر از نظامهای بودجهريزی عملكرد
در اياالت منجر ميشود.
يانگ ( )2003در مقاله «نظام بودجهريزی برمبنای عملكرد» به اين نتيجه رسيد كه استفاده از اطالعات
عملكردی و بودجهريزی عملياتي به تصميمات بهتر در تخصيص اعتبارات و بودجه در كنگره منجر ميشود.
اما افزون بر آن ممكن است عوامل سياسي ،اجتماعي و اقتصادی هم در اين امر دخالت داشته باشند .نتيجه
كلي اين بوده كه استفاده از بودجهريزی عملياتي باعث افزايش كارايي منابع مصرفي دولت ميشود.
 .3روش پژوهش
روش اصلي پژوهش در اين طرح ،فراتحليل مي باشد كه در تحقيق اسنادی حاضر ،برای تحليل كمي
اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است .فراتحليل نوعي تحليل آماری است كه از طريق تركيب يافتههای
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كمي يك مجموعه از مطالعات انجام ميگيرد .در فراتحليل ،يافتههای پژوهشهای اوليه در قالب يك
شاخص كمي برگردان ميشود .برای اينكه يافتههای آماری پژوهشهای مختلف با هم تركيبپذير شود،
الزم است ابتدا اين مقادير به شاخصي با مقياس مشترک تبديل شود .پركاربردترين روش تركيب نتايج
عددی پژوهشها در فراتحليلها ،اندازه اثر است .اندازه اثر ،شاخصي است كه حضور پديده موردنظر در
جامعه را نشان ميدهد يا اندازهای است كه مبين غلط بودن فرضيه صفر است .اندازه اثر ،نتايج هر پژوهش
را به صورت نمرات استاندارد ( )zنشان ميدهد كه شاخصي از شدت اثر كاربندی يا تفاوت بين گروههاست
(كوهن .)1988 ،روشهای گوناگوني برای محاسبه اندازه اثر وجود دارد .اما بهطور كلي برای اندازههای اثر
دو خانواده عمده وجود دارد :خانواده  rو خانواده  .dاندازه اثر خانواده  rدر مورد يافتههای مربوط به
همبستگيها و اندازه اثر خانواده  dدر موقعيتهايي كه پژوهش ،تفاوت را بررسي ميكنند ،به كار ميروند.
كوهن يك طبقهبندی كلي تفسيری برای اهميت نسبي اندازههای اثر ارائه داده است كه برای اندازههای
اثر  0/5-0/3 ،0/3-0/1و  0/5و بيشتر به ترتيب نشانگر اندازههای اثر كوچك ،متوسط و بزرگ هستند.
پژوهش حاضر در سال  1399انجام شده است و جامعه آماری پژوهش ،شامل  71مقاله درونمرزی است
كه تعداد  20مقاله با استفاده از روش نمونهگيری غيرتصادفي هدفمند به عنوان نمونه وارد فرايند فراتحليل
شدند و تكنيك جمعآوری اطالعات در اين تحقيق كتابخانهای بوده است و از طريق مشاهده بررسي شده
است و اطالعات كدگذاری شده با استفاده از نرمافزار) (CAM21برای انجام محاسبات آماری فرا تحليل،
تجزيه و تحليل شدند ،به طوری كه ،مقادير آزمون های خي دو tوzوfو  ...با مقادير ميانگين ،واريانس و
انحراف معيار ،وارد برنامه گرديدند و برای تحليل پژوهشهای اوليه از اندازه اثر به تفكيك هر مداخله،
اندازه اثر تركيبي با دو الگوی اثرات ثابت و تصادفي ،آزمونهای سوگيری انتشار (نمودار قيفي و آزمون
رگرسيون ايگر) و آزمون همگني استفاده شد.
 .4يافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر ،سطح تحصيالت بيشتر نگارندگان مقالههای بررسيشده ،كارشناسيارشد و دكتری بوده
است .مجموعه جامعه آماری موردنظر از  71پژوهش كه مورد مطالعه قرار گرفتند ،بيش از  6484نفر از
كارمندان ،مديران و متخصصان در حوزه تحقيقات مربوط به بودجهريزی عملياتي با ميانگين  100نفر برای
هر مطالعه بين سالهای  1385تا  1398بوده است .نكته قابل توجه در اين بخش ،تعداد نزديك به هم
پژوهشهاست .يعني به همان ميزان كه از پژوهشهای قديميتر بهره گرفته شده است ،از پژوهشهای
جديدتر و با رويكردهای روزآمدتر نيز استفاده و نتايج آنها در فراتحليل و نتيجه نهايي كار دخالت داده شده
است .نتايج پژوهش نشان ميدهد ،ابزار اندازهگيری روايي  80درصد پاياننامهها ،روايي صوری يا ظاهری
1. Comprehensive Meta Analysis
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يا اعتبار محتوا (صرفاً نظر استادان و خبرگان حوزه مربوط) بوده است .در  20درصد از پژوهشها به اين
مهم اشاره نشده است .در مورد پايايي ،يافتهها بيانگر آن است كه در  76درصد تحقيقات از روش آلفای
كرونباخ استفاده شده و  18درصد موارد از نرخ سازگاری و  30درصد موارد به اين مهم اشارهای نشده است.
در تمام پاياننامهها نوع پژوهش از لحاظ هدف كاربردی بوده و روش تحقيق آن در بيشتر موارد ،توصيفي-
پيمايشي بوده است.
جدول  1خالصه اطالعات مربوط به فراتحليل بر روی پژوهشهای نمونه را نشان ميدهد .در اين جدول
اندازه اثر تفكيكي پژوهشهای برگزيده مبتني بر يك مقياس مشترک ،برآورد شده است كه از ميان 41
اندازه اثر 11 ،متغير به دليل غيرمعنادارشدن رابطه از تحليل ما حذف شد و همچنين بر اساس جدول ذيل
ميان  30اندازه اثر 16 ،متغير دارای اندازه اثر بيشتر از  0/5بوده و دارای اثرگذاری زياد و  8متغير دارای
اندازه اثر بين  0/1تا 0/3با اثرگذاری كم ميباشد و  6متغير دارای اندازه اثر بين  0/3تا  0/5با اندازه اثر
متوسط ميباشد.
جدول  .1اندازه اثر پيشايندهای استقرار بودجهريزی عملياتي
رديف

نام مطالعه

1
2

انساني
بررسي چالشهای پيادهسازی بودجهريزی عملياتي در
سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

پيشايند اندازه اثر

شناسايي موانع استقرار نظام بودجهريزی عملياتي در
سازمان بهزيستي خراسان رضوی
موانع عدم استقرار نظام بودجهريزی عملياتي مطالعه
موردی بيمارستان فوق تخصصي فاطمه زهرا (س) ساری
شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر پيادهسازی
بودجهبندی عملياتي در سازمانهای دولتي شهر ايالم
موانع استقرار نظام بودجهريزی عملياتي در شركتهای
آب منطقهای
بررسي موانع استقرار بودجهريزی عملياتي در
دستگاههای اجرايي استان سيستان و بلوچستان
شناسايي موانع استقرار نظام بودجهريزی عملياتي در
سازمان بهزيستي خراسان رضوی
شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر پيادهسازی
بودجهبندی عملياتي در سازمانهای دولتي شهر ايالم
بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت بودجهريزی عملياتي در
بانك ملي

0/99

سطح

حد

حد

پايين

باال

Zvalue

معناداری

0/992

0/996

35/760

0/000

نتيجه
تأييد

فني و
فرايندی
محيطي

0/99

0/992

0/996

35/141

0/000

تأييد

0/98

0/985

0/992

31/417

0/000

تأييد

محيطي

0/97

0/943

0/988

10/788

0/000

تأييد

فني و
فرايندی

-0/89

-0/916

-0/856

-19/630

0/000

تأييد

انساني

0/85

0/711

0/928

6/580

0/000

تأييد

محيطي

0/82

0/763

0/869

14/080

0/000

تأييد

محيطي

0/79

0/728

0/851

12/791

0/000

تأييد

انساني

0/74

0/509

0/873

4/766

0/000

تأييد

0/77

0/579

0/889

5/398

0/000

تأييد

0/68
0/66

0/350
0/319

0/886
0/857

3/465
3/322

0/001
0/001

تأييد
تأييد

فني و
فرايندی
انساني
محيطي
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رديف
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28

نام مطالعه
شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر پيادهسازی
بودجهبندی عملياتي در سازمانهای دولتي شهر ايالم
تأثير عوامل انساني و فني بر استقرار بودجهريزی
عملياتي در دانشگاههای علوم پزشكي
بررسي موانع بودجهريزی عملياتي در بانك رفاه استان
يزد با نگاه ويژه به عامل نظام قيمت تمامشده بر مبنای
فعاليت واحدها در اجرای صحيح اين قسم از
بودجهريزی
موانع استقرار نظام بودجهريزی عملياتي در شركتهای
آب منطقهای
بررسي و رتبهبندی موانع پيادهسازی بودجهريزی
عملياتي در سازمانهای دولتي و ارائه راهكارهای الزم
برای كاهش موانع (مطالعه موردی دستگاه اجرايي
استان قزوين)
آسيبشناسي نظام بودجهريزی عملياتي و ارائه
راهكارهای بهبود آن
بررسي عوامل مؤثر بر عدم استقرار بودجهريزی عملياتي
در اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان سيستان و
بلوچستان
بررسي و رتبهبندی موانع پيادهسازی بودجهريزی عملياتي
در سازمانهای دولتي و ارائه راهكارهای الزم برای كاهش
موانع (مطالعه موردی دستگاه اجرايي استان قزوين)
آسيبشناسي و رتبهبندی شاخصهای مؤثر بر
پيادهسازی بودجهريزی عملياتي در نساجا
بررسي موانع بودجهريزی عملياتي در بانك رفاه استان
يزد با نگاه ويژه به عامل نظام قيمت تمامشده برمبنای
فعاليت واحدها در اجرای صحيح اين قسم از
بودجهريزی
بررسي موانع پيادهسازی سيستم بودجهبندی عملياتي
در شهرداری قم و ارائه راهكارها
بررسي مشكالت استقرار بودجهبندی عملياتي در
بانكهای ملي استان كردستان و ارائه راهكار مناسب
بررسي نقش نظام بودجهريزی عملياتي در پايداری
اقتصادی
بررسي مشكالت استقرار بودجهبندی عملياتي در
بانكهای ملي استان كردستان و ارائه راهكار مناسب

حد

حد

پايين

باال

Zvalue

معناداری

محيطي

0/65

0/378

0/818

4/024

0/000

تأييد

انساني

0/62

0/480

0/734

6/889

0/000

تأييد

انساني

0/60

0/467

0/709

7/190

0/000

تأييد

انساني

0/53

0/412

0/642

7/251

0/000

تأييد

فني و
فرايندی

0/43

0/228

0/598

3/941

0/000

تأييد

انساني

0/42

0/215

0/590

3/824

0/000

تأييد

محيطي

0/32

0/045

0/558

2/261

0/024

تأييد

فني و
فرايندی
محيطي

0/26

0/064

0/444

2/564

0/010

تأييد

0/24

0/040

0/425

2/343

0/019

تأييد

محيطي

0/38

0/169

0/557

3/414

0/001

تأييد

انساني

-0/16

-315

-0/002

-1/984

0/047

تأييد

محيطي

0/27

0/089

0/436

2/879

0/004

تأييد

انساني

0/24

0/047

0/418

2/423

0/015

تأييد

انساني

-0/20

-0/314

-0/090

-3/459

0/001

تأييد

انساني

0/19

0/067

0/306

3/015

0/003

تأييد

فني و
فرايندی

-0/18

0/293

-0/067

-3/077

0/002

تأييد
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سطح
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رديف
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

نام مطالعه
بررسي مشكالت استقرار بودجهبندی عملياتي در
بانكهای ملي استان كردستان و ارائه راهكار مناسب
بررسي نقش نظام بودجهريزی عملياتي در پايداری
اقتصادی
نظام بودجهريزی عملياتي و موانع استقرار آن
آسيبشناسي نظام بودجهريزی عملياتي و ارائه
راهكارهای بهبود آن
بررسي عوامل موثر بر عدم استقرار بودجهريزی عملياتي
در اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان سيستان و
بلوچستان
بررسي و اولويتبندی موانع استقرار نظام بودجهريزی
عملياتي در دانشگاههای علوم پزشكي استان كرمان
آسيبشناسي و رتبهبندی شاخصهای مؤثر بر
پيادهسازی بودجهريزی عملياتي در نساجا
موانع پيادهسازی بودجهريزی عملياتي در سازمان تامين
اجتماعي آذربايجان غربي و ارائه راهكار مناسب
موانع پيادهسازی بودجهريزی عملياتي در سازمان تأمين
اجتماعي آذربايجان غربي و ارائه راهكار مناسب
موانع پيادهسازی بودجهريزی عملياتي در سازمان تأمين
اجتماعي آذربايجان غربي و ارائه راهكار مناسب
بررسي موانع پيادهسازی نظام بودجهبندی عملياتي در
شهرداری قم و ارائه راهكارها
بررسي موانع پيادهسازی سيستم بودجهبندی عملياتي
در شهرداری قم و ارائه راهكارها

حد

حد

پايين

باال

Zvalue

معناداری

محيطي

-0/18

-0/299

-0/073

-3/185

0/001

تأييد

محيطي

0/13

0/010

0/254

2/119

0/034

تأييد

انساني
محيطي

0/25
0/16

-0/013
-0/106

0/482
0/407

1/86
1/18

0/063
0/237

رد
رد

رفتاری

0/27

-0/008

0/520

1/903

0/057

رد

انساني

0/10

-0/102

0/302

0/993

0/321

رد

محيطي

0/01

-0/093

0/114

0/200

0/842

رد

محيطي

0/16

-0/000

0/313

1/955

0/051

رد

فني و
فرايندی

0/19

0/018

0/365

2/156

0/031

رد

محيطي

0/18

0/005

0/353

2/010

0/044

رد

انساني

0/16

-0/016

0/334

1/784

0/074

رد

فني و
فرايندی

0/19

-0/000

0/378

1/957

0/050

رد

محيطي

0/15

-0/042

0/342

1/546

0/122

رد

پيشايند اندازه اثر

سطح

نتيجه

 .1.4بررسي ناهمگني دادههای پژوهش

ناهمگوني عبارت است از تفاوت بين نتايج تحقيقات .اين ناهمگوني يا تفاوت نتايج ميتواند به علل مختلفي
ايجاد شود .برای تشخيص دقيقتر ناهمگوني از آزمون  Qاستفاده ميشود .اين آزمون مانند كای اسكوئر
ميزان تفاوت را در مجموعهای از آزمايشات اندازهگيری ميكند و مشخص ميكند آيا ميزان آن بيشتر از
مقدار موردانتظار است يا نه .اين آزمون دارای مشكالتي است از جمله اينكه زماني كه اندازههای اثر نمونه
بزرگ است ،ممكن است ناهمگوني معنادار نشان داده شود ،حتي اگر تفاوت بين اثرات كوچك باشد و در
بسياری از موارد اين آزمون دارای قدرت كمتری است و در رد  H0دچار اشتباه شويم (قربانيزاده.)1392 ،
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بنابراين در اين پژوهش افزونبر بررسي سوگيری انتشار دادههای پژوهش با توجه به سطح معنادار
بهدستآمده ( )Pاز جداول  Nايمن از خطا و جدول اصالح و برازش دووال و توئيدی به همراه آزمون Q
كوكران كه معتبرترين آزمون برای بررسي ناهمگوني است و دارای فرضيه زير است .در ادامه به بررسي
همگوني يا ناهمگوني اندازههای اثر بهدستآمده پرداخته ميشود:
 :H0مطالعات همگن است.
 :H1مطالعات ناهمگن است.
جدول .2شاخصهای ناهمگني در اندازه اثر
شاخص

مقدار آزمون

آماری

()Q

نتايج

4195/242

درجه

سطح

آزادی

معناداری
)(P-Value

48

0/000

()Df

ISquared

98/856

خطای
استاندارد

0/192

واريانس

0/007

Tau2

0/764

Tau

0/382

با توجه به نتايج ،مقدار  ،Q=4195/242درجه آزادی  48و مقدار معناداری  0/000در سطح اطمينان 95
درصد H0 ،رد و  H1پذيرفته ميشود .يعني ميان اندازههای اثر بهدستآمده تفاوت معنادار وجود دارد و
اين به معنای ناهمگون بودن اندازههای اثر بهدستآمده است .بنابراين به سراغ آزمون  I-Squreميرويم:
نتايج اين آزمون و مقدار خروجي  I=98/856براساس سه مقدار  75ناهمگني زياد و  50ناهمگني متوسط
و  25ناهمگني كم( ،ميلر )2002 ،ناهمگني زياد بين مطالعات را نشان ميدهد .براساس آزمون Tau-
 squreكه دقيقاً مانند ضريب همبستگي توافقي است و با توجه به ضريب همبستگي  tau=0/382كه
بين  20مطالعه وجود دارد ،مطالعات ناهمگن است.
 .2.4بررسي سوگيری انتشار

بخش ديگر فرايند فراتحليل بررسي سوگيری انتشار است كه ناشي از انتشار و عدم انتشار پژوهشها و
انواع خطاهاست .به بياني ديگر يكي از مشكالتي كه موجب مخدوش شدن اعتبار نتايج فراتحليل ميشود،
عدم دسترسي پژوهشگر به تمام مطالعاتي است كه در فاصله زماني خاص در موضوع موردبررسي انجام
شدهاند .زماني كه سوگيری انتشار وجود دارد ،نتايج نهايي فراتحليل تحت تأثير قرار گرفته و برآوردهای
نهايي حاصل از آن دارای تورش و خطا خواهند بود .پس الزم است كه سوگيری انتشار در گامهای اوليه
فراتحليل ،شناسايي و تصحيح شود تا نتايج معتبر باشد.
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به منظور بررسي اين مفروض از نمودار قيفي و روش رگرسيوني استفاده شده است كه نتايج بررسي اين
مفروض به كمك روشهای مختلف در قسمت زير ارائه شده است.
معمولترين و ساده ترين روش شناسايي تورش انتشار ،استفاده از يك نمودار پراكندگي دو بعدی به نام
نمودار فانل است كه در آن اثر مداخله برآورد شده از هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم
ميشود .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد ،انتظار ميرود كه نمودار متقارن بوده و مقدار پراكندگي حول
اندازه اثر مداخله باشد .برعكس ،در صورت وجود سوگيری ،پراكندگي تحقيقات در پايين نمودار حول يك
طرف ميانگين بيشتر از طرف ديگر خواهد بود .اين حالت بيانگر اين واقعيت است كه تحقيقات كوچكتر
(كه در پايين نمودار ظاهر ميشوند) به احتمال بسيار در صورتي منتشر ميشوند كه اندازه اثرِ باالی متوسط
داشته باشند و در اين صورت به احتمال زياد از نظر آماری معنادار خواهند بود (قربانيزاده.)1392 ،
اندازه اثر

خطاي استاندارد

شكل  .1فانل پالت در حالت خطای استاندارد

از لحاظ تفسيری در نمودارهای فائل يا قيفيشكل ،مطالعاتي كه خطای استاندارد پايين دارند و در باالی
قيف جمع ميشوند ،دارای سوگيری انتشار نيستند و اما هر چه مطالعات به سمت پايين قيف كشيده
ميشوند ،خطای استاندارد آنها بيشتر و سوگيری انتشار باال ميرود .نتايج حاصل از نمودار قيفي وارونه
تقريباً تداعيكننده تقارن نسبي مطالعات انجامشده ميباشد ،اما ارزيابي صريحي در اين مورد نميتوان
انجام داد و ميبايست برای اين منظور از آزمون آماری مربوط استفاده شود.
در نبود سوگيری انتشار ،انتظار ميرود در تحقيقات بزرگ و كوچك ،اثر استاندارد بزرگ مشاهده شود و اين
حالت خط رگرسيوني با سطح اصلي است .اگر برش خط رگرسيوني با سطح موردانتظار تفاوت داشته باشد،
ممكن است به علت سوگيری انتشار باشد.
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براساس نتايج جدول  ،3با برش  ،6/51فاصله اطمينان  95درصد خطای استاندارد برابر با  3/76است و
براساس مقدار سطح معناداری يك دامنه برابر با  0/04496و دو دامنه برابر با  ،0/08991چنين مشخص
ميشود كه چون مقدار سطح معناداری بيشتر از دامنه اعالمي است ( >0/025يك دامنه و  >0/05دو
دامنه) ،فرض صفر مبنيبر متقارن بودن نمودار قيفي و عدم سوگيری انتشار تأييد ميشود.
جدول  .3نتايج حاصل از بررسي روش رگرسيون خطي
شاخص آماری

برش ()B

نتايج

6/51382

خطای استاندارد
()SE

3/76182

سطح معناداری ()T-Value

()T-Value

يک دامنه

دو دامنه

0/04496

0/08991

1/73156

دووال و توئيدی روش اصالح و برازش را برای ارزيابي و تعديل تورش انتشار در نمونههای كوچك ايجاد
كردند .اين روش از يك فرايند تكراری استفاده ميكند كه در آن مشاهدات نامنطبق از نمودار قيفي حذف
ميشوند (حذف زوائد از توزيع) ،سپس ارزشهای اختصاصدادهشده به مطالعات مفقود ،اضافه ميشوند
(عمل پر كردن برآورد اندازه اثر و خطای استاندارد مطالعاتي كه احتماالً از دست رفتهاند) .پيدايش مطالعات
مفقود زياد در يك سمت از خط ميانگين اثر به تورش انتشار يا تورش نمونه كوچك داللت دارد.
بهعبارتديگر ،اين روش براساس ايده كليدی كه در پسزمينه نمودار قيفي قرار دارد ،انجام ميشود؛ يعني
در صورت نبود سوگيری ،نمودار حول خالصه اندازه اثر ،حالت متقارن پيدا ميكند .رويه چينش و تكميل،
مطالعات گم شده را در نظر ميگيرد ،آنها را به تحليلها وارد ميكند و سپس خالصه اندازه اثر را محاسبه
ميكند (قربانيزاده.)1392 ،
جدول  .4اصالح و برازش دوال و توئيدی
اثر ثابت
تخمين

ارزش
مشاهدات
ارزش
تعديلشده

اثر تصادفي
تخمين

حد پايين

حد باال

0/37680

0/35060

0/40299

0/54341

0/02096

0/04406

0/00215

0/01052

نقطهای

مقدار Q

نقطهای

حد پايين

حد باال

تعداد مطالعات موردنياز21 :

0/29609

0/79074

24191 .4195

0/26431

0/28534

61456 .9625

همانطور كه در جدول  4مشخص است ،بايد  21مطالعه ديگر انجام پذيرد تا اين مطالعه و فراتحليل كامل
و عاری از نقص شود .اين  21مطالعه ،ارزش مشاهدهشده  0/37680را به ارزش تعديلشده  0/02096در
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الگوی اثرات ثابت و ارزش مشاهدهشده  0/54341را به ارزش تعديلشده  0/01052در الگوی اثرات
تصادفي كاهش ميدهد .بهطور كلي در اين پژوهش براساس خروجي نرمافزار (اصالح و برازش دوال و
توئيدی) برمبنای الگوی اثرات ثابت ،برآورد نقطهای و فاصله اطمينان  95درصد برای تحقيقات تركيبيافته
برابر با ( 0/37680 ،)0/40299 ،0/35060است .با استفاده از رويه چينش و تكميل ،برآورد نقطهای و فاصله
اطمينان منتسب برابر با  )0/00215 ،0/04406( 0/02096شده است .براساس الگوی اثرات تصادفي ،برآورد
نقطهای و فاصله اطمينان  95درصد برای تحقيقات تركيبيافته برابر با (0/54341 ،)0/79074 ،0/29609
است .با استفاده از رويه چينش و تكميل ،برآورد نقطهای و فاصله اطمينان منتسب برابر با 0/01052
( )0/28534 ،0/26431شده است.
برای محاسبه تعداد تحقيقات گمشده (با اثر ميانگين صفر) ،الزم است به تحليلها اضافه شود تا عدم
معناداری آماری اثر كلي به دست آيد (قربانيزاده .)1392 ،به عبارت بهتر ميزان تحقيقات مشابهي را به
دست ميدهد كه چنانچه به دايره تحقيقات كنوني (مورد بررسي) افزوده شوند ،يافتهها و نتايج بهدستآمده
را دستخوش تغيير خواهد كرد .ايده اصلي  Nايمن از خطا اين است كه تعداد مطالعات با نتايج صفر را
تعيين كنيم كه بايد برای كاهش احتمال خطای نوع  Iبه سطح معناداری از پيش تعيين شده وجود داشته
باشند .به طور واضح اگر تعداد مطالعات غيرمعنادار كمي برای كاهش يك نتيجه به سطح معناداری مورد
نياز باشد ،نتايج به دست آمده احتماالً فاقد اطمينان است .آزمون  Nايمن از خطای روزنتال تعداد تحقيقات
گمشده (با اثر ميانگين صفر) را محاسبه ميكند كه الزم است به تحليلها اضافه شود تا عدم معناداری
آماری اثر كلي بهدست آيد .جدول  5نتايج آزمون  Nايمن از خطا را در اين پژوهش نشان ميدهد.
جدول  .5محاسبات  Nايمن از خطا (تعداد ناکامل بيخطر) کالسيک
31/94866
مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده
0/00000
مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده
0/05000
آلفا
2/0000
باقيمانده (دنباله)
1/95996
 Zبرای آلفا
49/0000
تعداد مطالعات مشاهدهشده
تعداد مطالعات گمشدهای كه مقدار  Pرا به آلفا
2971/0000
ميرساند.

با توجه به دادههای جدول  5بايد تعداد  2971مطالعه ديگر به مطالعات اضافه و بررسي شود تا مقدار  Pدو
دامنه از  0/05تجاوز نكند .اين بدين معني است كه بايد  2971مطالعه ديگر انجام گيرد تا در نتايج نهايي
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محاسبات و تحليلها خطايي رخ دهد .اين نتيجه دقت و صحت باالی اطالعات و نتايج بهدستآمده در
اين پژوهش را نشان ميدهد .تعداد  2971مورد مطالعه فاصله از خطا مقدار مناسب و چشم گير است.
 .5نتيجهگيری
براساس يافتههای پژوهش ،سهم عوامل فني و فرايندی با ميانگين اندازه اثر  0/58پررنگتر بود كه با
نتايج پژوهشهای آرامش و همكاران ( ،)1395فرازمند و اميدی ( )1396و جعفرنيا و جاهد ( )1395همسو
بوده است و اين بدان معناست كه برای موفقيت در اجرای بودجهريزی عملياتي الزاماتي نظير برنامهريزی
راهبردی به عنوان يك ابزار تصميمگيری قوی و وجود اعتبار شاخصهای عملكردی برای داشتن نظام
موفق و همچنين تغيير نظام حسابداری از سنتي به عملياتي و وجود نظام اطالعات مديريت برای داشتن
گزارشهای مالي متفاوت ضروری است.
دومين عامل مؤثر برای استقرار بودجهريزی عملياتي ،عوامل محيطي با ميانگين اندازه اثر  0/53است كه
با مطالعات صفاری و همكاران ( ،)1395شكوری و همكاران ( ،)1393رهنما و همكاران (،)1392آرامش و
همكاران( ،)1395فرازمند و اميدی ( )1396و فرزاد و همكاران ( )1392همسو بوده است؛ بنابراين ،با لحاظ
كردن شرايط و ويژگيهای مؤثر بر هر نظام سياسي و فراهم شدن چارچوب قانوني برای كنترل بودجه با
ايجاد الزاماتي به دست دولت و همچنين پاسخگويي سازمان در برابر جامعه و نيز توافق و هماهنگي بيشتر
بين قوه مجريه و قوه مقننه برای استمرار اصالحات مربوط به بودجه ،اجرای بودجهريزی عملياتي
موفقيتآميز خواهد بود.
از ديگر متغيرهای مهم در اين پژوهش ،عوامل انساني با ميانگين اندازه اثر  0/51است كه با مطالعات
آرامش و همكاران ( ،)1395رهنما و همكاران ( ،)1392مالكي و همكاران ( ،)1392دشمنزياری و همكاران
( )1398همسو بوده است .بنابراين ،با بهكارگيری كاركنان كارآمد و شايسته از نظر تحصيالت و تجربه و
نيز ارائه آموزشهای الزم در زمينه بودجهريزی عملياتي و ايجاد نظام تشويقي ميتوان اجرای بودجهريزی
عملياتي را آسان كرد.
در يك جمعبندی كلي ميتوان گفت بر اساس نتايج فراتحليل موانع استقرار بودجهريزی مبتني بر عملكرد
در دستگاههای اجرايي كشور كه بر مبنای  71پژوهش انجام شد ،شاخصهای مربوط به عوامل مديريتي
كه جزو الزامات استقرار بودجهريزی عملياتي و در نهايت بهرهوری اعتبارات هزينهای و عملكرد بهتر دستگاه
اجرايي است عوامل فني و فرايندی ،محيطي و انساني ميباشد و مهمترين شاخص مربوط به عوامل فني
و فرآيندی ميباشد .كه با اعمال استراتژی جديد در تدوين برنامههای راهبردی ،نظام اطالعات مديريت و
تدوين نظام نظارت و ارزيابي عملكرد و ايجاد نظامهای نرمافزاری مربوط به امور مالي و بودجهريزی
عملياتي ميتوان در جهت بهبود عملكرد سازمانهای دولتي كشور اقدام نمود .بنابراين پيشنهاد ميگردد
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دستگاههای اجرايي برای افزايش توانايي در يافتن كم هزينهترين و مقرون به صرفهترين راه برای انجام
وظايف محوله و تخصيص منابع صرفهجويي شده به فعاليتهای مفيد ديگر ،قابليتهای الزم را درون
سازمان خود به منظور ارزيابي دقيق فرآيندهای تخصيص منابع و ساختارهای مديريتي به وجود آورند.
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