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مقدمه
شرایط اق صادی اج ماعی سیاسی و فردننی امروز جهان عسگونسای است کس حالل مشالام
و تنننادای موجود النودا و راه حل دای جدید و م فاوتی را میح بد (صدرینیا و نوری )8990
سازمان دا ج و آن دسال س از سیزال م اج مالاعی دزال ند کالس از تغییالر و تحالول محالیط خالویش تالمثیر
میپذیرند (جنیدی و عینی نیا  )8910یای از وظایف اص ی مدیران این است کس عا ارزیاعی دقیالق
سازمان و تج یس وتح یل رواعط عین م غیردا عس نقاط ضعف و قو سازمان آگادی پیدا کنند و عرای
اقداما اصمحی الزم عرنامسری ی و آن را اجرا نمایند (وحنخواه و عهرامی )8911
از حرفی سازمان دا در شرایط مخ ف دمیشس درصالدد عالوده انالد تالا نیازدالای اع بالاری و منالاع
موردنیاز خود را عس نوعی تممین نمایند؛ اما عاتوجس عس ایناس نیازدا و خواس س دا نامحدود و در مقاعالل
مناع و امااناتی کس در اخ یار سازمان وجود دارد محدود است می توان گفت سازمان دا عا دنیایی
مم و از کمیاعی مواجس دز ند و لذا در مواجهس عا این مشال از قوه تعقل و قدر تج یس وتح یالل و
توان پیش عینی خود اس فاده کرده و عا توسل عس عرنامس ری ی درصدد عرمیآیند تا عا حداقل امااناتی
کس در اخ یار دارند حداکثر مط وعیت را نصیب جامعس نمایند (موحدزاده )8910
کشوردا عرای دس یاعی عس امنیت م ی در سالس سهم قاعلتوجهی از مناع خود را عس ددپ توسعس
و ننهداری عخش دفاع تخصیص میددند و این امر عه رین شاخص عالرای عررسالی میال ان و حجالم
فعالیتدای نظامی یک کشور محزوب میشالود ازایالنرو عررسالی تفصالی ی عوامالل تعیالینکننالده
عودجس دفاعی عس منظور تبیین این امر کس چرا کشوردا چنین سهم قاعل توجهی از مناع م الی محالدود
را صرپ دفاع میکنند عاادمیت عس نظر میرسد عا آغاز قرن جدید و تحول در ننرش قدر دالای
ع رگ مبنیعر عسکارگیری نیرودای نظامی عسعنوان اع اری عرای تممین مناف و تحمیل خواسال سدالای
خود عس سایر کشوردا مفهوم عودجس نظامی از دیدگاه رواعط عینالم ل عس موضوعی مهم تبدیل شده
است؛ چراکس عز س عس می ان توان نظامی یک کشور دوست و دشمن در عراعر آن موضال ویالشه ای
خوادند داشت و عرعاس عا داش ن توان نظامی قادر عالس اثرگالذاری قاعاللتوجالس در نظالام عالینالم الل
نخوادد عود (اعرادیمینشاد و فرجوند )8910
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سازمان دای نظامی عا ممموریت و رسالت حفاظت و صیانت از کشالور و رویالارویی عالا دشالمنان
خارجی و عرقراری امنیت داخ ی دمواره عاید در اندیشس عهبود و توسعس خود عاشند عناعراین حفظ
توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن امری ضروری در نظالام اسالممی اسالت کالس مزال م تخصالیص
مناع و اماانا الزم و مدیریت مناسب عر این مناع است و عودجس نی نقش مهمی دراینراس ا ایفالا
میکند (عرفانیراد )8911
یک سازمان نظامی عرای پیشبرد ادداپ و اجرای عرنامس دای خود عس منالاع مالالی نیازمنالد اسالت
کس عخش قاعل توجهی از این وجوه ازحریق مناع دول ی تممین میشود و در تممین این مناع عوامالل
مخ فی مؤثر دز ند عرخی از سال دا حجم اع بالارا عخالش نظالامی افال ایش مالییاعالد و عرخالی از
سال دا کادش پیدا میکند عالسحورمثالال عودجالس تقویالت عنیالس دفالاعی کشالور در ردیالف عودجالس و
اع بارا د ینسای دس ناهدای اجرایی کشور در عخش وزار دفاع و پش یبانی نیرودای مز ح از 2
د ار و  100می یارد تومان در سال  91عس د ار می یارد تومان و در عودجس س اد کل نیالرو دالای مزال ح
دم از  2د ار و  ۰00می یارد تومان در سال  91عس د ار می یارد تومان در سال  99کادش یاف س است
این عدان معناست کس عودجس تقویت عنیس دفاعی کشور در سال  99عالا کالادش حالدود  ۰0درصالدی
روعسرو شده است در سال  99کس حجم فروش نفت و درآمددای دولت کادش یاف س حبیعی است
کس مخارج دولت دم کادش پیدا نماید اما این درصورتی است کس سایر د ینس دای دولالت نیال عالس
دمان می ان تغییر داش س عاشد اما عا تح یل عودجس سال  99م وجس می شالویم ایالن موضالوع در مالورد
سایر امور اتفاق نیف اده است
عاتوجس عس وض اق صادی کشور و وجود محدودیت دای عزیار در کشور در راعطس عا تممین مناع
موردنیاز ادمیت نقش عوامل تمثیرگذار در عهبود یا کادش عودجس مشخص می گالردد آشالنایی عالا
این موضوع دم عالرای تصالمیم گیالران در حالوزه تخصالیص عودجالس مفیالد خوادالد عالود و دالم عالرای
کارشناسان عودجس دفاعی ادمیت خوادد داشت عاتوجس عس ساعقس حوالنی عودجس ریال ی در نهاددالای
نظامی و نظر عس محدودیت دای موجود این تحقیق عس دنبال آن است تالا عالا شناسالایی دمالس عوامالل و
اولویتعندی در یک از عوامل در جهت اثرگذاری مثبت عر تدوین عودجس گام عردارد لذا در ایالن
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جهت اع دا این عوامل از حریق عررسی ادعیا و انجام مصاحبس مالورد شناسالایی قالرار مالی گیرنالد و
سپس از حریق توزی پرسشنامس ادمیت در یک از عوامالل مالؤثر عالر تصالویب عودجالس عررسالی قالرار
میگیرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدیریت اموال و ثرو دای عمومی و مناع حبیعی یک کشور از مهالمتالرین موضالوعا حالاز
ادمیت محزوب میشود عودجس عس عنوان مناع عمالومی در اخ یالار دولالت عایالد عالس نحالو عهینالس عالین
موضوعا و امور و فصول اداره کشور د ینس شود از حرفی این مناع نباید آنقدر زیاد عاشد کس عس
اسراپ منجر گردد و از حرفی دینر نباید آنقدر کم عاشد کالس در انجالام ممموریالتدالا ایجالاد خ الل
نماید
عودجس تخمینی از درآمد و د ینس در حول یک عازه زمانی معالین (معمالوالا یازالالس) در آینالده
عسمنظور نیل عس ادداپ تعیینشده است پس از تعیین و پالیش عینالی عودجالس توسالط سالازمان نظالامی
جهت تمیید عس س اد کل نیرودالای مزال ح و پالس از عررسالی عالرای سالازمان عرنامالس و عودجالس ارسالال
می گردد سازمان عرنامس و عودجس در ارتباط عا نیرودای مز ح عودجس را عررسالی و پالس از تمییالد در
الیحس عودجس تدوین و دراخ یار مج س شورای اسممی قرار داده می شود پالس از عررسالی عودجالس
در کمیزیون دای تخصصالی الیحالس عودجالس در صالحن ع نالی مج الس مالورد عررسالی و در نهایالت
تصویب می شود رقم پیش عینی د ینس دا و درآمددا عرای یازال آینده نیرودای مز ح عراین اسالا،
تعیین و پس از تصویب جهت اجالرا عالس سالازمان مرعوحالس اعالم مالی شالود (درویالش احمالدآعادی
)8991
دس ناهدای اجرایی در عازهدای زمانی یک یا سسمادس دولت مناع پیشعینیشالده را در اخ یالار
دس ناه اجرایی قرار میددد کس عس آن واگذاری عودجس احمق میشود معموالا عین عودجس مصالوب
دس ناه دای اجرایی و حجم اع بارا واگذارشده عس دس ناه اخ مپ وجود دارد و رقم واگذاری
نزبت عس رقم مصوب کم تر می عاشد در حوزه تصویب عودجس پالشودش دالایی انجالام شالده کالس در
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ادامس این پشودشدا ارازس شده است
محمدی و دمااران ( )8919در تحقیقی عس عررسی تمثیر قدر رسمی و غیررسمی سازمان دالا
در تخصیص عودجس در عرنامس چهارم عا اس فاده از روش تح یل شباسای پرداخ س است ن ایت تحقیق
نشان میددد کس عوامل مؤثر عر تخصیص عودجس عبارتند از 8 :شباس رواعط رسالمی و غیررسالمی؛
 2داشالال ن رواعالالط عه الالر عالالا کالالانوندالالای قالالدر ؛  9عالالدم وجالالود رویاالالرد شالالباسای؛  ۰چانالالسزنالی؛
 ۰جدااف ادن م ولیان اص ی در شباس رواعط رسمی؛  1اثرا سالاخ اردای عشالیرهای و قالومی ی در
تخصیص عودجس
سیدرضازی ودمااران ( )8991در پشودشی عا عنوان مطالعس اک شافی عوامالل مالؤثر عالر رعایالت
عدالت منطقسای در اثر خطمشیدای مالی و عودجالسای ایالران عاتوجالسعالس پیچیالدگی خالط و مشالی
عودجسای و فرایند عودجسعندی عسدنبال شناسایی عوامل مؤثر عر رعایت عدالت در آن است در این
پشودش تمش شده است عا اس فاده از روشدالای دادهعنیالاد و نمونالسگیالری نظالری و گ ولالس عرفالی
مجموعس ای از عوامل مؤثر عر این مهم حی مصالاحبس دالای عالاز و نیمالسسالاخ اریاف س عالا کارشناسالان و
خبرگان این امر شناسایی شوند عاتوجس عس مصاحبس دای انجام شده و یاف س دای پشودش مشخص شالد
کس مهم ترین عوامل مؤثر عر رعایت عدالت منطقس ای در اثر خطمشیدای مالالی و عودجالس ای ایالران
عبارتند از 8 :چانسزنی؛  2العیگری؛  9توزی عادالنس مناع انزانی (عسجای فرس ادن مدیر قوی عالس
اس ان توسعس یاف س او را عس اس ان دای محروم عفرس یم)؛  ۰ضرور آمایش سرزمین؛  ۰نبالود راعطالس
عین عودجس و عرنامس توسعس؛  1عودجس شالرکتدالای دول الی؛  0راعطالسمالداری؛  1تالوان نماینالدگان
 9شرایط منطقس ای؛  80توان مناع انزالانی؛  88چالالش دالای مالدیری ی؛  82چالالشدالای قالانونی؛
 89چالشدای فنی؛  8۰ممحظا سیاسی
سیدرضازی و دمااران ( )8991در پشودشی عا عنوان ممحظا نظام عودجالس عنالدی در راسال ای
تحقق عدالت منطقس ای عس موضوع عودجس پرداخ س است این پالشودش عالا دالدپ شناسالایی عوامالل
قاعلممحظس نظام عودجسعندی ایران درراس ای تحقق عدالت منطقسای از حریق عودجس عمومی انجام
شد روش پشودش نظریس داده عنیاد عود و نمونس گیری عالس روش نظالری و گ ولالس عرفالی انجالام شالد
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مصاحبس دای عاز و نیمس ساخ اریاف س عا کارشناسان کس م الولی امالر «سالازمان مالدیریت و عرنامالس ریال ی
کشور منجر عس شناسایی عوامل مؤثر عر تحقق عدالت منطقسای در نظام عودجسعندی» شد کس عبارتند
از 8 :نبود عودجس عندی عم یاتی؛  2عس اندازه عودن عودجس؛  9توجیسدارعودن؛  ۰تبادل موافقت نامالس؛
 ۰مؤلفسدای سیاسی -امنی ی
لطفالالی جالالملآعالالادی و دماالالاران ( )899۰در تحقیقالالی عالالا عنالالوان تبیالالین ال امالالا عودجالالسریال ی
سازمان دای دفاعی آینده عا روش دلفی عس تبیین ال اما عودجس ری ی سالازمان دالای دفالاعی آینالده
پرداخت عدینمنظور ععد از انجام مطالعا ک اعخانسای و عررسیدای میدانی گز رده عا عهرهگیری
از روش دلفی تدوین و تج یسوتح یل پرسشنامس و انجام مصاحبس عا صاحبنظران و خبرگالان ععالد
اق صادی عس عنوان مهمترین ععد و پس از آن اسناد عاالدس ی و فناوری و مدیریت رادبردی سالازمان
و تهدیدا و آسیبدای اح مالی عا فاص سای کم در ردهدای ععدی قرار دارند
تحقیقی عا عنوان نقش عوامل سازمانی عر اجرای عودجس ری ی عم یاتی درراسال ای اجالرای مالاده
 289قانون عرنامس پنجم توسعس توسط صفدرینهاد و دمااران ( )899۰انجالام شالد ایالن تحقیالق عالا
ددپ عررسی نقش عوامل سازمانی عر اجرای عودجس ریال ی عم یالاتی در راسال ای قالوانین عاالدسال ی
انجالالام شالالده اسالالت تغییالالر شالالیوه عودجالالسری ال ی عم یالالاتی در دس ال ناهدالالای دول الالی عالالا چالالالشدالالای
درونسازمانی و عرونسازمانی روعسرو عوده است از میان عوامل عرونسازمانی عا عوامالل محیطالی و
اندازه دولت عسعنوان مهمترین عوامل روعسرو عوده و عرای عوامل درونسازمانی میتوان عالس تطالاعق
میان تجهی ا

مناع انزانی و مناع مالی عسعنوان مهمترین چالش اشاره نمود عودجسری ی عم یاتی

را میتوان ازحریق تمرک عس عوامل ذیل عسگونسای مط وب اجرایالی نمالود 8 :توجالس عالس فردنال

و

ردبری؛  2تعهد و حمایت از اجرا؛  9شرایط گروه ددپ؛  ۰توجس عالس عهالای تمالامشالده و تالدوین
شاخص اندازه گیری؛  ۰توجس عالس گالرایش مجریالان و جوسالازمانی مهالم تالرین نقالش را در اجالرای
عودجسری ی عم یاتی دارند
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جدول  8خمصس پیشینس داخ ی
محقق
(سال)

عنوان پژوهش

قلمرو

یافتههای اصلی
مالحظات انتخاباتی

قاسمی و

نحوه توزیع بودجه تملک

همکاران

داراییهای سرمایهای بین

()4931

استانهای ایران

استانهای
کشور

چانهزنی،
حفظ قدرت سیاسی
کانونهای قدرت
ارتباطات و تعلقات سیاسی و حزبی مسئولین

بایستههای بودجهریزی در
غمامی
()4931

امنیت اقتصادی مطالعه
موردی آسیبها و
راهبردهای بودجهریزی در

بودجه شفاف
سازمان

ممنوعیت درج قواعد غیربودجهای

برنامهوبودجه

ارائه مقدمه توجیهی
التزام به نظم زمانی بودجه

جمهوری اسالمی ایران
امیری،

چالشها ،موانع و

چانهزنی در زمان تخصیص اعتبار

مقیمی و

سازوکارهای نظامهای

دانشگاه

نگرش به اهداف سیاسی

قربانی

بودجهریزی در آموزش

تهران

تغییر و یا تجدیدنظر پیاپی مجریان

()4933

عالی

میرشجاعیان

تحلیل کمی الگوی اقتصاد

حسینی

سیاسی تخصیص

()4934

بودجههای استانی در ایران

عدم شفافیت در قوانین بودجه ایران
تراکم جمعیت
در سال برگزاری انتخابات واگذاری اعتبار بیشتر
استانهای

است

کشور

تنوع باالی افراد دخیل در امر تخصیص
متغیرهای تاکتیکی (مثل نزدیکی به انتخابات،
درصد آراء به رئیسجمهور منتخب)
نقش محیط

بررسی عوامل مؤثر بر میزان

سعیدی

تخصیص منابع مالی درون

دانشگاههای

()4939

دانشگاههای دولتی ایران با

دولتی ایران

استفاده از دادههای تابلویی

چانهزنی
عامل کیفی شهرت
عوامل سیاسی
عوامل صاحب نفوذ
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محقق
(سال)

عنوان پژوهش

قلمرو

یافتههای اصلی
چانهزنی در زمان تخصیص اعتبار
تخصیص بودجه بیشتر به سازمانهایی که آشنا به
تبصرههای قانون هستند

نقش عوامل سازمانی بر
صفدرینهاد
()4931

اجرای بودجهریزی
عملیاتی درراستای اجرای
ماده  349قانون برنامه

نیز از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردارند
دستگاههای

آشنانبودن برخی از مدیران و متصدیان دفترهای

اجرایی

بودجه با مفاهیم بودجهریزی
کمتوجهی به قوانین و مقررات حاکم بر فرایند

پنجم توسعه

بودجهریزی
عدم توجه جدی مسئوالن به اولویتبندی
پروژههای عمرانی و نگرش به اهداف سیاسی

خبرگزاری

بررسی بودجه نظامی

میزان

ارتشهای جهان /افزایش

()4931

بودجه فصل مشترک

سازمانهای
نظامی جهان

شناسایی و اولویتبندی
عباسیان

عوامل مؤثر آیندهپژوهی

نقنه

بر بودجهریزی سازمانهای

()4931

دفاعی آجا با استفاده از

تهدیدات منطقهای
افزایش قیمت نفت
اسناد باالدستی

آجا

تهدیدات و آسیبهای احتمالی
وضعیت اقتصادی
چشمانداز قابلیتهای سازمان

روش GAHP

ماتن

اوضاع امنیتی کشور

 )2080( 1در تحقیقی عس عررسی عوامل مالی مؤثر عر اجالرای عودجالس در مشالاغل مشالاور

دولت مح ی انجام دادند عا عررسیدای انجام شده عس این ن یجس رسیدند کس چهار عامل مؤثر عر ایالن
تصمیما مالی دولت مح ی عبارتند از:
1. Mathenge
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 حاومت خوب؛ مناع مالی کافی؛ خواست مردم (اکثریت مردم موضوعی را عخوادند)؛ سیاستدای مالی درست و اجرای عهینس عودجس1

ویراساک کراتپ ( )208۰در تحقیقی عا عنوان عدشانس یا عودجس ری ی عد عالس تج یالس وتح یالل
نقش دای عودجس ای را کس تحالتتالمثیر شالرایط اق صالادی ضالعیف شالهرداری در تای نالد قالرار دارد
عررسی کرد در این تحقیق دالیل وضعیت عد مالی شالهرداریدالای تای نالد حالی سالال دالای  2008و
 2001مورد عررسی قرار گرف س است عراسا ،یاف س دای این تحقیق عیش رین عوامل مؤثر عالر عودجالس
عبارتند از:
 تجرعس؛ نقش عازینران ک یدی در عودجس؛ عوامل سیاسیارلینا )2080( 2در تحقیقی عا عنوان تج یسوتح یل عوامل مؤثر در جذب عودجس عس عررسی تمثیر
زمالان عودجالس مالازاد عودجالس و درآمالد خالود منبال مح الی در جالذب عودجالس در دولالت ریجنزالالی/
شهرداری در شمال سوماترا پرداخت ن ایت این تحقیق نشان داد کس دمزمان زمالان عودجالسریال ی
مازاد عودجس و درآمد خود منب مح ی نی تمثیری در جذب عودجس داش س است عخشی از آن زمالان
عودجس عود کس تمثیری در جذب عودجس ندارد درحالیکس مازاد عودجس و درآمد منب داخ الی خالود
تمثیرگذاری عرجذب عودجس داش ند
آنا ماریا رزو )2081( 3،در تحقیقی عالا عنالوان عالوام ی کالس در رونالد عودجالس دولالت مرکال ی
1. Weerasak krueathep
2. Erlina
3. Ana-Mar´ıa R´ıos
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مشارکت عمومی را توضیح میددند عس عررسی عوامل مؤثر عر عودجس دولت مرکال ی در دانشالناه
مورسیا و دانشناه آمریاایی ارمنز ان پرداخ س است عراسا ،یاف س دای این تحقیق عیش رین عوامل
مؤثر عر عودجس عبارتند از:
 عوامل اج ماعی اق صادی؛ نهادی و سیاسی؛ وضعیت مالی دولت؛ شفافیت عودجس؛ رقاعت سیاسیجدول  2خمصس پیشینس خارجی
محقق
(سال)

عنوان پژوهش

قلمرو

الگوی بودجهبندی و

ایاالتمتحده

مدیریت مالی دفاعی

آمریکا

یافتههای اصلی
تدریجگرایی (روند افزایشی)
تعادل منقطع (گسسته) یا مالحظات محیطی
اندازه جمعیت کشور

فیلیپ جی.
کاندروا
()9142

جایگاه یا پرستیژی باالتر در دیدگان جامعه
بینالملل
سطح سرمایهگذاری خارجی مستقیم
مجلس سنا
کنگره
رئیسجمهور
حکومت خوب

مأوی ماتنگ
()9142

عوامل مالی مؤثر بر اجرای
بودجه در مشاغل مشاور

منابع مالی کافی
دولت کنیا

خواست مردم (اکثریت مردم موضوعی را
بخواهند)
سیاستهای مالی درست و اجرای بهینه بودجه
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محقق
(سال)
فرانک لنگ
()9141

عنوان پژوهش
تعیینکنندههای سیاسی و
اجتماعی هزینههای دولت
ایاالتمتحده

قلمرو
ایاالتمتحده
آمریکا

یافتههای اصلی
بحران (جنگ)
وابستگیهای حزبی
سال انتخابات

بدشانسی یا بودجهریزی بد:
ویراساک

تجزیهوتحلیل نقشهای

کراتپ

بودجهای که تحتتأثیر

()9141

شرایط اقتصادی ضعیف

شهرداریهای
تایلند

تجربه
نقش بازیگران کلیدی در بودجه
عوامل سیاسی

شهرداری در تایلند قرار دارد
ویرا

محرکهای اصلی تخصیص

زاپوروزتس

بودجه اتحادیه اروپا :آیا

()9141

قدرت اهمیت دارد؟

آنا ماریا

عواملی که مشارکت عمومی

مورسیا و

رئوس

را توضیح میدهند درروند

دانشگاه

وضعیت مالی دولت

()9142

بودجه دولت مرکزی

آمریکایی

شفافیت بودجه

ارمنستان

رقابت سیاسی

اتحادیه

قدرت سیاسی

اروپا

چانهزنی

دانشگاه

عوامل اجتماعی اقتصادی
نهادی و سیاسی

عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
رکود اقتصادی
ژورنال
icma

()9142

تورم

چهار عامل تأثیرگذار بر

رقابت بین دولتها

تصمیمات مالی دولت محلی

تغییرات اجتماعی و جمعیتی
توزیع سنی جمعیت
مانده بودجه
محیط
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محقق
(سال)

عنوان پژوهش

قلمرو

یافتههای اصلی

شهرداری در

تأثیر زمان بودجه

شمال

مازاد بودجه

سوماترا

درآمد

ارلینا

تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر در

()9142

جذب بودجه

کیرا

عوامل بیرونی و داخلی در

سازمانی

گیولپنکو

شکلگیری روش

موقعیت سیاسی

()9142

بودجهبندی سازمانی

روابط بینالملل

رویکردهای نوین درمورد توسعه سیاستهای
بودجه

فناوری و سازمانی
منابع انسانی

الگوی مفهومی پژوهش
پس از عررسی ادعیا موضوع و شناسالایی عرخالی عوامالل اولیالس اثرگالذار عالر تصالویب عودجالس
ازحریق مطالعا ک اعخانس ای و مصاحبس اولیس عا عرخی صالاحب نظالران دانشالنادی و عالا مشالور عالا
اساتید رادنما و مشاور ترکیبی از مدل  1PESTو مدل  0ا ،مک کین ی (اععاد سازمان در این مدل
عس خوعی عیان شده است) ان خاب شد کالس پالس از مصالاحبس تخصصالی عالا عرخالی از خبرگالان حالوزه
عرنامسری ی دم این مدل مورد تمیید قرار گرفت
عدین منظور عا دس س عندی عوامل عس دو عخش م غیردای غیرمحیطی (درونسالازمان) (م غیردالایی
کالالس در اخ یالالار مالالا دز ال ند؛ یعنالالی مالالا (سالالازمان) قالالادر عالالس تغییالالر آن دز ال یم) و م غیردالالای محیط الی
(عرونسازمان) (م غیردایی کس دراخ یار ما نیز ند؛ یعنی ما (سازمان) قادر عس تغییر آن نیز یم) نزالبت
عس دس سعندی شاخصدا اقدام شده است
عاتوجسعس ن ایت تحقیقا ک اعخانسای شاخصدای اص ی مدل  7sمک کین ی شامل ارزشدای
1. Political Economical Social Technological
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مش رک رادبرد ساخ ار سیز م دا شیوه و سبک مهالار و منالاع انزالانی (کارکنالان) عالس عنالوان
شاخصدای م غیردای غیرمحیطی و شاخصدای اص ی مدل  PESTشالامل عامالل سیاسالی عوامالل
اق صادی عامل اج ماعی و عامل فناورانس عسعنوان شاخصدای م غیردای محیطی مشخص شد
شال زیر نمای ک ی از ترکیب مدل دای ذکرشده را کس چالارچوب مالدل اولیالس ایالن پالشودش
میعاشد نشان میددد

شال 8مدل مفهومی تحقیق (منب  :محققین)
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جدول  9توضیحا تامی ی درخصوص مؤلفسدای عسدستآمده
متغیرهای درون سازمان

متغیر هایی که در اختیار ما هستند؛ یعنی ما (سازمان) قادر به تغییر آنها هستیم

متغیرهای محیطی

متغیرهایی که دراختیار ما نیستند؛ یعنی ما (سازمان) قادر به تغییر آنها نیستیم

ارزشهای مشترک

اعتقادات ،باورها و اهدافی که بین بخشهای مختلف سازمان مشترک هستند

راهبرد
ساختار
سیستم /نظام

برنامههایی که سازمان برای بهرهگیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به
اهدافش دارد ،اهدافی پیرامون محیط ،مشتریان ،رقابت و ...
روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند .تمرکز ،عدم تمرکز ،ماتریسی ،شبکهای و ...
سازوکارها و فرایندهایی که ازطریق آنها کارها در سازمان انجام میپذیرد .نظیر
نظامهای مالی ،کارگزینی ،ترفیع کارکنان ،نظامهای اطالعاتی و ...
تعداد و نوع کارکنان سازمان

نیروی انسانی

در اینجا سبکهای مختلف مدیریت و شیوههای گوناگون فرهنگ سازمانی مورد
شیوه و سبک

ارزیابی قرار میگیرد .سبک مدیریت /رهبری تا چه حد مشارکتی است؟ ،رهبری
چقدر مؤثر است؟ ،کارمندان /اعضای تیم به رقابت تمایل دارند یا همکاری؟

مهارتها
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل فناورانه

مهارتهای مشخص کارکنان بهصورت انفرادی و یا مهارتهای ویژه سازمان.
مجموع گرایشها و موضعگیریهای حاکم بر تصمیمگیریهای کالن کشور که به
نحوی بر تصویب و تخصیص بودجه مؤثرند.
مجموع ضعفها و قوتهای موجود در نظام اقتصادی کشور که بهنحوی بر تصویب
بودجه مؤثرند
مجموع تغییرات کالن محیط پیرامونی و خارجی سازمان که بهنحوی بر تصویب و
تخصیص بودجه مؤثراند.
مجموعه متغیرهایی که میتواند موانع ورود را کمتر کند ،حداقل سطح کارای تولید
را تغییر دهد و یا بر تصمیمات برونسپاری تأثیر بگذارد.

روششناسی پژوهش
روش تحقیق مجموعس ای از قواعد اع اردا و راهدای مع بر و نظامیاف س عرای عررسی واقعیتدالا
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کشف مجهوال و دس یاعی عس راه حل مشام است اتخاذ روش تحقیق ع می تنهالا راه دسال یاعی
عس دس اورددای قاعل قبول و ع می است (خاکی  )8910جهت شناسایی عوامل مالؤثر عالر تصالویب
عودجس اع دا ادعیا موضوع مورد عررسی قالرار گرفالت و سالپس عراسالا ،ادعیالا موضالوع النالوی
مفهومی اس خراج شد النوی مفهومی در اخ یار خبرگان قرار گرفت و نظرا ایشان درمالورد آن
جم آوری شد در ادامس عراسالا ،النالوی مفهالومی و نظالرا خبرگالان جهالت رسالیدن عالس اجمالاع
درخصوص مؤلفس دای اص ی اثرگذار عر تصویب عودجالس از تانیالک دلفالی اسال فاده شالد تانیالک
دلفی در سس مرح س انجام شد در مرح س اول و دوم عوامالل اثرگالذار شناسالایی و در مرح الس ععالدی
می ان ادمیت آنها عررسالی شالد در ایالن روش محقالق ارتبالاط عالین م غیردالای پالشودش را ازحریالق
پرسشنامس جم آوری میکند؛ پس می توان عیان کرد کس پشودش حاضر عراسالا ،مادیالت و روش
یک پشودش توصالیفی پیمایشالی مب نالیعالر تانیالک دلفالی اسالت در تحقیقالا پیمایشالی از حریالق
مصاحبس و پرسشنامس نظر خبرگان درعاره موضوع تحقیق گردآوری می شالود (مرتضالینیالا و فالم
شمس )8998
جدول ۰گامدای انجام تحقیق
گامهای
تحقیق
گام اول
گام دوم
گام سوم

ابزار جمعآوری دادهها
مطالعات کتابخانهای و اسنادی/
مصاحبه با خبرگان

ابزار/روش تجزیهوتحلیل دادهها
مقایسه و جمعبندی مطالب

خروجیها
طراحی الگوی مفهومی
اولیه

مرحله اول و دوم تکنیک دلفی

مرتبکردن و تنظیم دادهها،

(پرسشنامه باز)

ساماندهی دادهها

مرحله سوم تکنیک دلفی

آزمونهای آماری مربوطه با

اعتبارسنجی عوامل و

(پرسشنامه بسته)

استفاده از نرمافزار SPSS

اولویتبندی آنها

شناسایی عوامل اثرگذار

در گردآوری احمعا از روش دای ک اعخانالس ای (اسالنادی) و میالدانی عالس صالور مصالاحبس و
اس فاده از نظرا نخبنان و صاحب نظران اس فاده از پرسشنامس عاددپ شناسایی عوامل اثرگذار عر
تصویب عودجس یک سازمان نظامی اسال فاده مالیشالود دمچنالین درایالنراسال ا پرسشالنامسای تهیالس و
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دراخ یار جامعس آماری قرارگرف س و عرای پردازش احمعا عسدستآمده از نرماف ار  SPSSاس فاده
شده است
جامعه آماری
جامعس آماری درنظرگرف س شده در این تحقیق خبرگان حوزه عودجس عوده است منظور از خبالره
افالالرادی اسالالت کالالس حالالداقل دارای  80سالالال سالالاعقس فعالیالالت در حالالوزه عودجالالسری ال ی عالالودهانالالد و از
موضوعا و مزازل عخش دفاع احمع دارند عرای ان خاب این افالراد از روش نمونالس گیالری نظالری
اس فاده شده است در این روش افراد عس شیوه تدریجی ان خاب میشوند عدینمعناکس دس ورالعمل
از پیش تعیینشدهای عرای ان خاب تعداد یا نوع خاصی از افراد در اع دای تحقیق وجود ندارد ع اس
عسمرور کس عم یا گردآوری داده دا و تفزیر احمعا عسپیش میرود مشخص میشود سرا چس
کزانی عاید رفت و چند نفر از آندا الزم است ان خاب عشوند (عودی)2081 1
تعداد خبرگان شرکت کننده در این تحقیق عبار از :خبرگان حوزه عرنامس عودجالس سال اد کالل
نیرودای مز ح عس تعداد  0نفر خبرگان حوزه عرنامس وعودجس در سالازمان نظالامی عالس تعالداد  98نفالر
خبرگان و کارشناسان سازمان عرنامس وعودجس کشور در حوزه دفاعی عس تعداد  9نفر و اسالاتید خبالره
دانشنادی مرتبط عا حوزه عرنامس و عودجس عس تعداد  ۰نفر جمعاا عس تعداد  ۰۰نفر میعاشند
ابزار جمعآوری اطالعات
فن دلفی عرای ایجاد اجماع خبرگان در یالک موضالوع از اعال ار پرسشالنامس عالاز و عزال س اسال فاده
می کند در گام اول محوردای اس خراج شده عراسا ،النوی مفهومی تحقیق عالس صالور سالؤاال
عاز از خبرگان پرسالیده مالی شالود و خبرگالان نظالرا خالود را عالس صالور خمصالس در آن ما الوب
مینمایند پس از جم آوری نظرا دمس خبرگان محقق آندا را یاپارچس مینماید و در گام دوم
مجدداا دراخ یار خبرگان قرار می ددد در این مرح س از خبرگان خواس س می شود تا مواردی را کالس
مورد تمیید آنهاست مشخص کنند و مواردی را کس از نظر آندا عا عحث مرتبط نیزت عا ارازس دلیل
رد نمایند
1. Boddy
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در مرح س ععد محقق نظرا خبرگان را مورد عررسی قرار مالی ددالد و مالواردی را کالس از نظالر
خبرگان تمیید شده است مجدداا گردآوری می نماید و در اخ یار خبرگالان قالرار مالی ددالد در ایالن
مرح س از خبرگان خواس س می شود کس می ان ادمیت دریک از عوامالل را مشالخص نماینالد در ایالن
مرح س عمما می ان ادمیت و اثرگذاری در مؤلفس اس خراج میشود در این مرح س پرسشنامسدا شامل
سؤاالتی در ارتبالاط عالا عوامالل شناسالایی شالده در تحقیالق اسالت و پاسالخ سالؤال دالا عراسالا ،حیالف
پنتگ ینسای لیار حر ری ی شده و عس صور خی ی کم کم م وسط زیاد خی الی زیالاد تنظالیم
شده است عس درکدام از این مقیا،دا ام یازی از  8تا  ۰داده شد
روایی و پایایی ابزار تحقیق
روایی اع ار گرداوری داده دای پشودش از حرق مخ ف مورد عررسی قرار گرف الس اسالت اع الدا
ادعیا موضوع شامل پشودش دای مشاعس مقاال

ک ب و مجم سعی شده اسالت کالس مفالادیم و

م غیردای این تحقیق و چنوننی اندازه گیری آنهالا عالس حورکامالل روشالن شالود سالپس محوردالای
اس خراج شالده عالرای عررسالی روایالی در اخ یالار م خصصالان و کارشناسالان امالور پشودشالی در امالر
عودجس ری ی و تعالدادی از اسالاتید صالاحب نظالر قالرار گرفالت تالا اشالااال موجالود اصالم شالود
پرسشنامس موجود پس از اخذ نظر م خصصان و انجام اصمحا

دوعاره در اخ یالار صالاحب نظالران

قرار گرفت و در نهایت روایی صوری و مح وایی آزمون تمیید شد
عرای عرآورد پایایی پرسشنامس از آزمون آلفالای کرونبالا اسال فاده شالد در ایالن تحقیالق مقالدار
ضریب آلفای پرسشنامس دای مطالعس عیش ر از  0/0عوده و نشان می ددد اع ار انالدازه گیالری از پایالایی
الزم عرخوردار عوده و درن یجس عه ر میتوان عس ن ایت آن اع ماد نمود
جدول ۰آلفا کرونبا
سنجههای احصاء شده

سؤاالت

آلفای کرونباخ

متغیرهای درون سازمان

2-4

1/241

ارزشهای مشترک

41-3

1/311

راهبرد

43-42

1/291
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سنجههای احصاء شده

سؤاالت

آلفای کرونباخ

ساختار

99-91

1/211

سیستم (فرایندها و نظامات)

92-91

1/343

نیروی انسانی

11-92

1/299

شیوه و سبک

13-12

1/243

مهارتها

19-11

1/212

متغیرهای محیطی (برون سازمان)

12-11

1/321

سیاسی

32-13

1/393

اقتصادی

33-32

1/343

اجتماعی

441-33

1/339

تکنولوژی (فناوری)

491-441

1/344

کل

491-4

1/232

یافتههای تحقیق
در ن یجس انجام پشودش عراسا ،روش تحقیق ذکرشده در قزمت قبل خروجالی دالایی تالدوین
شده است کس این خروجیدا در دو قزمت ن ایت توصیفی و اس نباحی ارازس شده است
نتایج توصیفی
از نرماف ار  SPSSعسمنظور سازماندادن دادهدا خمصسکردن حبقسعندی نمالرا خالام از آمالار
توصیفی (فراوانی میاننین درصددا و جداول) اس فاده شد وضالعیت خبرگالان شالرکت کننالده در
این تحقیق عس شر زیر عوده است:
الف) پست سازمانی :پزت سالازمانی اعالمم شالده عالرای  00/1درصالد از افالراد مالدیری ی 2/2
درصد پشودشنر و  20درصد کارشنا ،عودهاند
ب) سن :گروه پاسخ ددندگان پشودش از نظر مشخصا جمعیتشناخ ی از تمامی گروه دالای
سنی در نمونس آماری تحقیق حضور داش س و در مجموع  99/9درصد از افراد پاسخنو دارای سالن
 98تا  ۰0سال و  ۰1/9درصد دارای سن  ۰8تا  ۰0سالال و  80/1درصالد دارای سالن عالاالی  ۰0سالال
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میعاشند
ج) مقطع تحصیلی 2/2 :درصد از پاسالخنویان فالوق دیالپ م  98/8درصالد کارشناسالی ۰۰/1
درصد کارشناسی ارشد و  88/8درصد دک ری و عاالتر عودهاند
یافتههای استنباطی
عس منظور اس خراج عوامالل اثرگالذار عالر تصالویب عودجالس از دو روش مالرور ادعیالا و عررسالی
عس احصای اععاد مؤلفس و شاخص دای اثرگالذار عالر

میدانی عا فن دلفی اس فاده شد در مرور ادعیا

تصویب عودجس از درون تحقیقا و نظریا موجود پرداخ س شد و عرخی از عوامل مؤثر شناسایی
شد در مرح س ععد عا انجالام مصالاحبس از نظالرا  80نفالر از اسالاتید و صالاحب نظالران دانشالنادی و
خبرگان حوزه عودجس اس فاده شد و عوامل احصاشده در مرح س قبل مالورد عررسالی قالرار گرفالت و
عرخی دینر از عوامل مؤثر عر تصویب عودجس عس عوامل قب ی افال وده شالد در جالدول ( )8فهرسالت
عوامل تمییدشده توسط خبرگان ارازس شده است
جدول  1فهرست عوامل تمثیرگذار عر تصویب عودجس از نناه خبرگان (یاف سدای تحقیق)

بعد

شاخص

مؤلفه
.4

همگرایی فعالیتها سازمان نظامی با خواست مردم

.9

فرهنگ سازمان

.9

ارزشهای بنیادی

.4

.1

اعتقادات و باورهای موجود در سازمان

متغیرهای

ارزشهای

.1

تقویت ارزشهای حاکم برسازمان نظامی

درون

مشترک

.2

تقویت روحیه ایثارگری و مسئولیتپذیری

.2

تقویت تعلق سازمانی بین مدیران و کارکنان نسبت به ساازمان

سازمان

نظامی

1

ایجاد حس صداقت در رفتار سازمان نظامی با سایر سازمانها
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بعد

شاخص

مؤلفه
.3
 .9راهبرد

رهنمودها ،تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا

 .41اسناد باالدستی
 .44مأموریتهای ابالغی
 .49برنامه راهبردی پنجساله

 .49قدرت سیاسی سازمان
 .9ساختار

 .41شبکه روابط رسمی و غیررسمی
 .41اندازه و ساختار برنامهوبودجه
 .42وضعیت قوت یا ضعف ساختار برنامهوبودجه
 .42وجود بودجه مازاد در پایان هرسال مالی

متغیرهای

 .43میزان رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فرایند بودجهریزی

درون

 .43سیاستهای مالی درست و اجرای بهینه بودجه

سازمان

 .91میزان دقت در فرآیند برنامهریزی
 .94تبادل بهموقع موافقتنامهها
 .1سیستم
(فرایندها
و
نظامات)

 .99التزام به نظم زمانی بودجه
 .99بودجهبندی عملیاتی در سازمان نظامی
 .91همگنبودن نظام ثبات و واگاذاری اعتباار باا دریافات اعتباار از ساازمان
برنامهوبودجه
 .91جمعبندی عملکرد سال گذشته و پیشبینی صحیح و منطقی نیازمندیهای
سازمان نظامی
 .92دفاع قوی و مناسب از برنامهها توسط سازمان نظامی
 .92تعامل مناسب با معاونتهای متناظر در ستاد کل نیروهای مسلح
 .93استفاده بهینه از نظامهای نوین برنامهریزی
 .93منطبقبودن اهداف ساالنه با اهداف بودجهای و راهبردی
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بعد

شاخص

مؤلفه

 .91توزیع عادالنه منابع انسانی مبتنیبار برناماهریازی عملیااتی و راهبردهاای
منابع انسانی
 .94میزان مقبولیت نمایندگان سازمان نظامی
 .99خالقیت فردی
 .1نیروی
انسانی

 .99میزان رابطه نیروهای برنامهوبودجه رده با مراکز تصمیمگیری
 .91دارابودن دانش تخصصی حوزه بودجهریزی
 .91بهکارگیری منابع انسانی باتوجهبه مهارتها و تخصصها
 .92استفاده از قدرت کالم و اقناعسازی برخی از افراد

متغیرهای

 .92استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای تکتک فرماندهان و افراد

درون

 .93استفاده از افراد خبره جهت اقناعسازی نمایندگان مجلس

سازمان

 .93میزان رعایت قانون در دستگاه اجرایی و سازمان نظامی
 .2شیوه و
سبک

 .11رابطهمداری
 .14ترجیحندادن مجراهای غیررسمی بر مجراهای رسمی
 .19شیوه و سبک افراد و سازمان (تهاجمیبودن یا تدافعیبودن)
 .19تجربه (آشنایی با سیستم)

.2

 .11چانهزنی

مهارتها

 .11البیگری
 .12آشنایی با ردیفها و موضوعات اصلی در بودجه
 .12آشنایی نمایندگان مجلس با مأموریتهای سازمان نظامی
 .13آشنایی رئیسجمهور با مأموریتهای سازمان نظامی
 .13گرایش سیاسی و حزبی مسئولین

متغیرهای
محیطی

 .4سیاسی

 .11کارآمدی دولت
 .14میزان نزدیکی زمان بودجه به زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
 .19وجود رقابت سیاسی در کشور
 .19وضعیت آرای رئیسجمهور منتخب
 .11وجود تهدیدات منطقهای
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بعد

شاخص

مؤلفه

 .11برخورداری سازمان نظامی از جایگاه یا موقعیت مناسب در دیدگاه جامعاه
بینالملل
 .12حساسیت شرایط منطقهای به لحاظ نظامی
 .12نگرش اعضای کمیسیونهای تخصصی (برنامهوبودجه ،امنیت و تلفیق)
 .13وجود بحران خارجی
 .13اوضاع امنیتی کشور
 .21وجود بحرانهای اجتماعی
 .24تغییر و یا تجدیدنظر پیاپی مجریان در دولت
 .29همسویی فکری بازیگران کلیدی در بودجه
 .29همسویی نمایندگان مجلس و جریان حاکم بر مجلس
متغیرهای
محیطی

 .4سیاسی

 .21سیاستهای دولت
 .21شرایط زمانی حاکم بر زمان بستن بودجه
 .22همراستایی سازمان برنامهوبودجه
 .22همراهی ستاد کل نیروهای مسلح
 .23نگاارش کارشناسااان جاازء دخیاال در اماار بودجااهنویساای در سااازمان
برنامهوبودجه
 .23آشنایی کارشناسان سازمان برنامهوبودجه با مأموریتهای سازمان نظامی
 .21نگرش ریاست سازمان برنامهوبودجه و معاونین آن
 .24همسویی کمیسیونهای مجلس
 .29تعامل فرماندهان نظامی با نمایندگان
 .29همسوبودن سازمان نظامی با سیاستهای دولت و کمک به دولت
 .21وجود حس اعتماد نسبت به سازمان نظامی ازطرف سازمان برنامهوبودجه
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بعد

شاخص

مؤلفه

 .21قیمت فروش هر بشکه نفت
 .22وضعیت رشد اقتصادی کشور
 .22ارزش ریالی ارز مبنا
 .23سطح سرمایهگذاری خارجی مستقیم
 .23نرخ تورم
.9
اقتصادی

 .31حجم بودجه شرکتهای دولتی
 .34وضعیت درآمدهای مالیاتی
 .39وجود هزینههای غیرمترقبه و ناشی از بحران مثل کرونا
 .39میزان توازن و تعادل واقعی در منابع و مصارف الیحه بودجه
 .31برخورداری نمایندگان کمیسیون برنامهوبودجه از تخصص و تجارب الزم
 .31درآمدهای مازاد ایجادشده در کمیسیون تلفیق
 .32وضعیت بودجه سازمان نظامی در مقایسه با بودجه سایر دستگاهها
 .32اثربخشی و کارایی دولت

متغیرهای

 .33میزان شکلگیری وفاق عمومی

محیطی

 .33جنسیت جامعه
 .31سن جامعه
 .34جمعیت آمادهبهکار
 .39وضعیت آمایش سرزمینی
 .39میزان جمعیت کشور
.9
اجتماعی

 .31تراکم جمعیت
 .31وجود حقوق مساوی (عدالت)
 .32مسئولیتپذیری دولت
 .32خواست مردم (اکثریت مردم موضوعی را بخواهند)
 .33میزان پاسخگویی دولت
 .33تقویت باور اینکه سازمان نظامی خادم مردم است
 .411همراستایی فعالیتها و عملیات سازمان نظامی مبتنیبر خواست مردم
 .414میزان مقبولیت سازمان نظامی میان مسئولین ردههای باالی کشور
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بعد

شاخص

مؤلفه

 .419رویکرد یا شیوه بودجهریزی (عملیاتی یا افزایشی یا  )...در کشور
 .419میزان تخصیص بودجه برمبنای اولویتها
.1

متغیرهای
محیطی

 .411میزان شفافیت بودجه و فرآیند بودجهریزی در کشور

تکنولوژی

 .411بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته در امور برنامهریزی

(فناوری)

 .412بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته در پیشبینای درآمادها و
هزینههای دولت
 .412تصویب بودجه برمبنای اولویتها به کمک فناوری اطالعات

اولویتبندی عوامل
از نرماف ار  SPSSعسمنظور سازماندادن دادهدا خمصسکردن حبقسعندی نمالرا خالام از آمالار
توصیفی (فراوانی میاننین درصددا و جداول) اس فاده شد دمچنین در عخش آمالار اسال نباحی عالا
اس فاده از آزمون  Tتکنمونسای آزمون  Wکندال و آزمون فریالدمن دادهدالای گالردآوریشالده
تح یل گردید
ععد م غیردای درون سازمان دارای دفت مؤلفس است کس عراسا ،جم عندی نظرا م خصصین
حوزه عرنامس وعودجس عس ترتیب مؤلفسدای رادبرد و مهار دای فالردی و نیالروی انزالانی در ردهدالای
اول و دوم و سوم اثرگذارترین مؤلفس دالا عالر تصالویب عودجالس دزال ند مؤلفالسدالای شالیوه و سالبک
ساخ ار ارزشدای مش رک و سیز م عسترتیب در ردهدای چهارم تا دف م این عوامل قرار دارند
جدول 0اولویتعندی مؤلفسدای درون سازمان
آزمون t

عوامل مؤثر بر تصویب بودجه
شماره

شاخصهای

سؤال

احصاشده

4

استراتژی (راهبرد)

1/93

9

مهارتها

1/42

آزمون فریدمن

درجه

سطح

متوسط

آزادی

معنیداری

رتبه

1/11

1/31

4

1/11

1/32

9

میانگین

t

42/113

11

41/39

11
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آزمون t

عوامل مؤثر بر تصویب بودجه

آزمون فریدمن

شماره

شاخصهای

سؤال

احصاشده

9

نیروی انسانی

9/32

1

شیوه و سبک

9/23

3/91

1

ساختار

9/21

3/23

11

2

ارزشهای مشترک

9/13

2/39

11

1/11

9/93

2/11

11

1/11

سیستم (فرایندها و

2

نظامات)

درجه

سطح

متوسط

آزادی

معنیداری

رتبه

1/11

1/44

9

9/22

1
1

اولویتبندی

میانگین

t

41/22

11
11

1/11
1/11

9/13
9/31

2

9/13

2

آزمون فریدمن جهت

آماره فریدمن

درجه آزادی در فریدمن

سطح معنیداری

اولویتبندی

491/333

2

1/111

ععد م غیردای محیطی (عرون سازمان) دارای چهار مؤلفس میعاشد کس عراسا ،جم عندی نظرا
م خصصین حوزه عرنامسوعودجس عسترتیب مؤلفسدای عوامل سیاسی عوامالل اق صالادی و تانولالویی
(فناوری) در رده دای اول و دوم و سوم اثرگذارترین مؤلفس دا عر تصویب عودجالس دزال ند شالاخص
عوامل اج ماعی کماثرترین این عوامل میعاشد
جدول 1اولویتعندی م غیردای محیطی (عرون سازمان)
عوامل مؤثر بر تصویب

آزمون t

بودجه
شماره

شاخصهای

سؤال

احصاشده

4

سیاسی

9/31

9

اقتصادی

9/29

آزمون فریدمن

درجه

سطح

متوسط

آزادی

معنیداری

رتبه

1/11

9/19

4

1/11

9/31

9

میانگین

t

41/39

11

44/21

11
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عوامل مؤثر بر تصویب

آزمون t

بودجه
شماره

شاخصهای

سؤال

احصاشده

1
9

تکنولوژی
(فناوری)
اجتماعی

آزمون فریدمن

درجه

سطح

متوسط

آزادی

معنیداری

رتبه

1/11

9/92

9

1/191

4/42

1

میانگین

t

9/13

2/24

11

9/32

-9/91

11

اولویتبندی

آزمون فریدمن جهت

آماره فریدمن

درجه آزادی در فریدمن

سطح معنیداری

اولویتبندی

39/123

9

1/11

خروجی عسدستآمده از نرماف ار  spssدر این تحقیق نشان میددد کس عوامل درونسازمانی عالا
ام یاز  8/08دارای اولویت عیش ری نزبت عس عوامل عرونسازمانی عا ام یاز  8/29میعاشد
جدول  9اولویتعندی اععاد مؤثر عر تصویب عودجس
عوامل مؤثر بر تصویب بودجه

متوسط رتبه

اولویتبندی

متغیرهای درون سازمان

4/24

4

متغیرهای محیطی (برون سازمان)

4/93

9

جمعبندی و پیشنهادات
ددپ پشودش حاضر شناسایی و الویت عندی عوامل مؤثر عر تصالویب عودجالس در عخالش دفالاع
عود عدین منظور عا اس فاده از روش پیمایشی (دلفی) و مصاحبس عمیق جهت پاسخنویی عس سواال
پشودش اس فاده شد جامعس آماری پشودش م شال از سس گروه 8 :خبرگان و صاحبنظران حوزه
حر و عرنامس و آشنا عس فرآیند عودجس ری ی و  2مدیران و کارشناسان س اد کل نیرودالای مزال ح و
 9مدیران و کارشناسان سازمان عرنامسوعودجس کشور میعاشد عرای شناسایی و اولویتعندی عوامل
مؤثر اع دا عا مرور ادعیا نزبت عس شناسایی عوامل اولیس اقدام شد در گام دوم از حریق مصاحبس و
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تانیک دلفی نزبت عس نهاییسازی و اولویتعندی آندا اقالدام شالد یاف السدالای تحقیالق عیالاننر 88
مؤلفس اثرگذار عر تصویب عودجالس سالازمان دفالاعی در قالالب م غیردالای درون سالازمان و م غیردالای
محیطی است دمچنین یاف سدا نشان میددد کس عوامل درونسازمانی عا ام یاز  8/08دارای اولویالت
عیش ری نزبت عس عوامل عرون سازمانی عا ام یاز  8/29می عاشالند مؤلفالس دالای رادبالرد و مهالار دالای
فالالردی و نیالالروی انزالالانی در عُعالالد عوامالالل سالالازمانی و مؤلفالالس دالالای سیاسالالی اق صالالادی و تانولالالویی
(فناوری) عس ترتیب مؤثرترین مؤلفسدا عر تصویب عودجس دز ند
پیشنهادها برای كاربران
عراسا ،یاف سدای تحقیق پیشنهاددای کارعردی و مطالعاتی زیر ارازس میشود:
 حوزه ارزشدای مش رک :عا تبیین ارزشدا و اع قادا و عاوردای موجود در عخش دفالاععس آشنا نمودن آحاد مردم عا این ارزشدا اقدام نمود
 حوزه رادبرد (اس راتشی) :عا تهیس و تدوین مناسب و قاعلدفاع اسناد و ادالداپ رادبالردی وتهیس عرنامس پنتسالس نزبت عس اجرای ردنموددا تداعیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا اقدام
شود
 حوزه ساخ ار :سازماندای فعال در عخش دفاع میعاید نزبت عالس ایجالاد سالاخ ار و سالازمانمناسب عرای معاونت عرنامسوعودجس اقدام نمایند
 حوزه سیز م :در تدوین عرنامسوعودجس ساالنس ضمن تعامل عزالیار مناسالب عالا معاونالتدالایم ناظر در س اد کل نیرودای مز ح نزبت عس دفاع منطقی و قوی و تبیین عرنامالسدالای خالود
اقدام نماید
 حوزه نیروی انزانی :عاتوجسعس ظرفیتدای موجود در ک یس اس اندا مالیعایالد ضالمن تعاماللمناسب عا نمایندگان اس ان عس آشنا نمودن عرنامسدا عرای آنها اقدام نمود
 حالالوزه اق صالالادی :عاتوجالالسعالالس وضالالعیت اق صالالادی کشالالور سالالازمان نظالالامی ضالالمن مالالدیریتد ینسدای خود عا عسکارگیری افراد م خصص و خبره عس دنبال ایجاد مناع پایدار عاشد
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 حوزه اج ماعی :در حوزه اج ماعی میعایزت عا اس فاده از ظرفیت مقبولیت خود در سطحجامعس و ایجاد حس در کنار مردم و دولت عودن تمام تالمش خالود را جهالت تقویالت ایالن
جایناه عسعمل آورد
 حوزه فناوری :عا اس فاده از فناوریدای نوین احمعا و ارتباحالا در امالر عودجالسنویزالیضمن شفاپنمودن تمام جوانب عودجس خود و اولویتعندی آنها عس تصویب عودجالس خالود
اقدام نماید
پیشنهادهای برای تحقیقهای آتی
پیشنهاددا و توصیسدای زیر عرای انجام پشودشدای آتی ارازس میشود:
 پیشنهاد می شود در تحقیقا آتی عالس عررسالی تالمثیر (شالد و جهالت) عوامالل احصاشالدهپرداخ س شود
 پیشنهاد میشود در تحقیقا آتی عس عررسی عوامل مؤثر عر تممین عودجس پرداخ س شود پیشنهاد میشود در تحقیقا آتی عس نقش سازمان عرنامسوعودجس در تهیالس الیحالس عودجالس ونقش مج س شورای اسممی درخصوص اع بارا پرداخ س شود
 -پیشنهاد میشود در تحقیقا

آتی عس نقش س اد کل نیرودای مز ح درخصالوص اع بالارا

پرداخ س شود
محدودیتهای تحقیق
محدودیت دای پشودش آن دس س از عوام ی دز ند کس در مزیر جم آوری احمعا و کزالب
ن ایت مط وب مان ایجاد میکند در کار پشودش نی مانند در کار دینالری اح مالال وجالود عوامالل
م احم وجود دارد کس مان از جریان عادی امور شده و ن ایت پشودش را تحتتمثیر قالرار مالیددالد
این محدودیتدا را میتوان عس شر زیر عیان نمود:
 عدم عررسی عوامل مؤثر عسصور کمی؛ -عدم کزب نظر از مرج تصویبکننده عودجس ساالنس (مج س)؛
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 تعداد زیاد سؤاال پرسشنامسدا و حوالنیشدن زمان پاسخنویی عاعالث کالادش تمرکال وعستب آن در کادش دقت پاسخنویان عیتمثیر نبوده است؛
 -کمبود مناع تحقیقاتی مشاعس
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Identifying the Factors Affecting Budget Approval in
Defense Organizations
Hamid Morteza Nia, Mohammad Solgi, Ammar Faghani

Abstract
Maintaining the military capability and improving its efficiency is a necessary
matter in the Islamic system which requires the provision of necessary resources
and facilities and proper management and the budget plays an important role in this
regard. Accordingly, the purpose of this study is to identify and prioritize the most
important factors affecting the approval of the budget in a military system.
This research is an applied research in terms of results and collection method
with a survey (Delphi) research and data type, it is a mixed method and in terms of
the time period, it is a cross-section. In this research, interview and questionnaire
tools have been used to collect data. The statistical population of the study consists
of three major groups (1) experts in the field of planning and programming who are
familiar with the budgeting process, and (2) managers and experts of the General
Staff of the Armed Forces, and (3) managers and experts involved budgeting in the
Planning and Budget Organization.
Based on the research model, the factors affecting budget approval have been
identified in two categories of environmental (external) factors and nonenvironmental (internal) factors. The results show that non-environmental factors
(internal) have more priority than environmental factors (external) over the budget
approved by a military institution.
Keywords: Approved Budget, Budgeting, Approved Credits, Military
Institution, Budget Affective Factors
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