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  چكيده

ريزي نقش بسيار مهم و حياتي در تحقق اهداف  بودجه روش :مقدمه و هدف پژوهش
 بين هزينه و نتايج را روابط عملياتي ريزي بودجه، در اين خصوص ايدنم مي ها ايفا شهرداري

هدف اصلي اين مقاله . دهد مي توضيح را روابط اين ايجاد چگونگي نيز و نموده مشخص
است  مديريت درآمدي شهرداري شاهديه يريزي عملياتي جهت ارتقا ي استراتژي بودجه ارايه

ي شهرداري شاهديه  و تفريغ بودجه ريزي بودجه هاي با مطالعه مراحل و روشکه اين هدف، 
  .انجام شده است
ها از   براي تجزيه و تحليل داده. است »تحليلي ‐توصيفي«پژوهش روش :روش پژوهش

  .استفاده شده است فريدمني  هآمارو  ، آزمون ويلکاکسونtآماري هاي  آزمون
،  ۱۳۸۰درصد در سال  ۷/۴۹ز هاي ناشي از عوارض عمومي شهرداري شاهديه ا درآمد: ها يافته

هاي جاري   در مقابل روند رو به افزايش هزينه. استکاهش يافته  ۱۳۸۷درصد در سال  ۴/۲۹به 
درصد،  ۳/۲۴به تفکيک هر سال به ترتيب با نرخي معادل  ۱۳۸۱‐۸۷هاي  شهرداري طي سال

‐۸۷هاي   سالي  هدرصد در فاصل ۲۹درصد و  ۹/۱۶درصد،  ۱/۲۸درصد،  ۰۸/۲۹درصد،   ۲/۲۶
  . ادامه داشته است ۱۳۸۶

به عنوان مهمترين شاخص  شاهديه بودجه در شهرداريدهد  مي نتايج نشان :نتيجه گيري
هاي الزم ياري رساندن به مديريت شهري را  ريزي و ارزيابي عملکرد به هيچ عنوان قابليت برنامه
رداري به جاري و عمراني ها در شه بندي و طبقه بندي هزينه تقسيم درحقيقت. باشد نمي دارا

 و کنترل عملکرد ايجاد ريزي برنامههيچ مبنايي مناسب و قابل اتکا را جهت تصميم گيري، 
  .نمايد نمي

  
  ، استراتژي، مديريت درآمد، شهرداري شاهديهريزي بودجه :واژگان كليدي

                                                      
  2/5/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  20/2/1390: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  مقدمه
 هاآنسازم کار کندي از که اين بر عالوه بندي بودجه هاي نوين روش از استفاده
 آنهاسازم و بوده مؤثر بسيار نيز اقتصادي و مقاصد اجتماعي پيشبرد کند، در مي جلوگيري

 مطلوب بين اهداف در مطلوب و عادالنه نحو به را خود منابع توانند مي طريق اين از

هاي  فعاليت تمام سازمان است، زيرا سازماني هر حياتي شاهرگ بودجه. نمايند توزيع
 در متنوع و متعددهاي  به برنامه هزينه پرداخت و درآمد کسب از اعم با خود مالي

 وها  برنامه همه نماي تمام آيينه ،بودجه بنابراين. دهد مي انجام بودجه چهارچوب
 روند. نمايد مي ايفا سازمان موفقيت در مهمي بسيار نقش و بوده هاي سازمان فعاليت

 از و اعتبارات هزينه کرد نتايج زا کافي ها، اطالعات شهرداري در ريزي بودجه متداول

 ريزي برنامه افق داراي همچنين و دهد نمي برنامه، به دست کارايي و يخشي اثر ميزان

 را هر واحد اجراي بر نظارت وها  هزينه کنترل در مديريت اقتدار و بوده مدت کوتاه

ارايي، اثربخشي، ک چون مهمي عوامل سنتي ريزي بودجه در که آنجا از. کند مي محدود
به  از منابع لذا شوند مي ناديده گرفته منابع مصرف قبال در بازدهي و جويي صرفه
 و عملياتي بودجه مزاياي به توجه با .روند مي هدر به منابع حتي و نشده استفاده درستي
 عملياتي بودجه اجراي لزوم ها، شهرداري موجود سنتي ريزي بودجههاي  کاستي و نقايص

 موضوع، اين اهميت به توجه با. شود مي احساس شدت به نوين روش يک به عنوان

 فرآيند در را عملياتي ريزي بودجه بکارگيري روش امکان که است آن پي در پژوهش

 . دهد قرار بررسي مورد شهرداري شاهديه بودجه اجراي
 

  بيان مسئله
گي ه بلديه و با وجود گستردببا گذشت نزديك به يك قرن از وضع قوانين مربوط 

ل را برشمرد كه حتي يتوان بسياري از مسا مي هنوز هم ها، وظايف و عمليات شهرداري
مثال ها  امور مالي شهرداري. شود مي در ميان متخصصان امور شهري به آن كم توجهي

ها  ها همواره پاشنه آشيل شهرداري مديريت امور مالي شهرداري .بارز چنين سخني است
ها  كنون به اين تصور در اذهان عمومي كه شهرداريبه نحوي كه هم ا. بوده است

حساب اقتصادي است دامن زده  هاي بي ميل بنگاهي با گردش مالي زياد و حتي حيف و
ها نيز به دليل توان محدود كارشناس كمتر به فكر نظم و نسق دادن  شهرداري. است

ع محدودي كه در ي شهري و منابآنهاهاي نامحدود سازم نياز .اند امور مالي خود بوده
بنابراين بودجه ضرورتي  .كند مي بوده است، وجود بودجه را اجتناب ناپذير آنهادسترس 

نخستين پيام هر سند بودجه اين . است كه محدوديت منابع آن را ايجاد كرده است
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هاي نامحدود به شكلي  است تا منابع محدود خود را بين نياز صدد است كه سازماني در
عنوان ه بها  شهردارياز آنجايي که ) ۳ ،۱۳۸۵رسوليان و ابريشم (. مايدمناسب توزيع ن

هاي  تمام فعاليت دارند عهدهر اي را ب ثرترين نهاد شهري وظايف و خدمات گستردهؤم
ها و  ها که به منظور اجراي برنامه مالي خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزينه

بنابراين  .دنهد مي وب قانون بودجه انجامگيرد را در چارچ مي وظايف متعدد خود صورت
. نمايد مي ها ايفا نقش بسيار مهم و حياتي در تحقق اهداف شهرداري ريزي بودجهروش 

مصوب ۱۳۴۳ها که در سال  عدم انجام اصالحات اساسي در قوانين و مقرارات شهرداري
ها که  رداريافزايشي در شه ريزي بودجهو رويکرد عملگرايانه به روش و گرديده از يکس

نظام  الت فراواني را درکمش، دشزماني براي اجتناب از کار عظيم بودجه نويسي ابداع 
اهميت براي دستيابي به اين هدف،  .آورده است ها پديد مديريت مالي شهرداري

 ها، در شهرداري ريزي بودجههاي  مراحل و روش ها، بودجه در شهرداري ريزي برنامه
به . هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت شاهديه طي سال شهرداريي  هتفريغ بودج
 ۲ي  همشمول ماد هايي که شهرداري، قانون نوسازي و عمران شهري ۱۵ي  هموجب ماد

عمليات نوسازي، عمران ي  ههستند، بايد با راهنمايي وزارت کشور، برنام قانون نوسازي
ه کنند و در صورتي و اصالحات شهر را براي مدت پنج سال بر اساس طرح جامع تهي

جامع باشد، بايد بر اساس احتياجات ضروري و با رعايت اولوليت ي  هکه شهر فاقد نقش
ي  هها برنام در حدود درآمد حاصله از اجراي قانون و ساير امکانات مالي شهرداري آنها

ياد شده را تنظيم نمايد و پس از تصويب شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن و 
وزارت کشور ( .هاي مربوطه و پيش بيني شده را به اجرا گذارند وزارت کشور، طرح تأييد
ي  هبودج ها، مالي شهرداريي  هين ناميآ ۲۵ي  هبر اساس مادهمچنين ) ۱۴۱ ،۱۳۴۷

هر ي  ههاي مختلف و هزين وظايف و فعاليت ها، بايست بر اساس برنامه مي ها  شهرداري
ي  هآيين نام ۲۳ي  هبر اساس ماد) ۱۵۲ ،۱۳۴۶ور وزارت کش(. دشوتنظيم  آنهايک از 

شهرداري، عبارت است از يك ي  هبودج ۱۳۴۶مصوب تير ماه  ها، مالي شهرداري
ها و اقداماتي كه بايد در طي  خدمات و فعاليتي  هجامع مالي كه در آن كليي  هبرنام

مين هزينه أراي تهاي الزم ب سال مالي انجام شود، همراه با برآورد منابع مخارج و درآمد
 ،۱۳۸۱مقيمي (. تصويب انجمن شهر قابل اجراست شود و پس از مي پيش بيني آنها
 اساس بر كهاي  بودجه  :از عبارت عمليات حسب بر بودجه يا عملياتي ريزي بودجه) ۲۸

 وسايل به توجه جاي به عبارتي به يا و كند مي كه خريداريهايي  پروژه و وظايف، عمليات

 توجه قرار شود، مورد انجام بايد هايي كه كار مخارج و فعاليت خود ها، تفعالي اجراي
 مشخص بين هزينه و نتايج را روابط عملياتي ريزي بودجه) ۱۳۸۴گيل  مك(. گيرد مي
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بين  انحراف بروز بهنگام. دهد مي توضيح را روابط اين ايجاد چگونگي نيز و كند مي
 و داده قرار بررسي مورد را منابع بكارگيري توانند مي ها مديران ها و واقعيت برنامه

 و اثربخشي تعيين منظور به را انتظار مورد نتايج و منابع اين بين ارتباط برقراري چگونگي
 دو بر عملياتي ريزي بودجه ديگر بعبارت .دهند قرار تحليل و تجزيه موردها  برنامه كارآيي

. دارد تأكيد مردم رضايت يا يجهنت و توليد يا ستانده بين ارتباط و ستانده موضوع
عملياتي،  ريزي بودجه مزيت بزرگترين اينكه نهايت در و) ۱۳۸۷مهندسين مشاور پنگو (

 در سياستگذاري تغيير به نيازي عملياتي ريزي بودجه در .است اجرايي نهاد بهتر كنترل

الحي ص( .شود مي تر آسا دولت عملكرد بر نظارت و دولت ها كنترلننيست، ت اقتصادي
شهرداري شاهديه و همچنين ي  هدر اين مقاله با بررسي منابع درآمد و هزين) ۱۳۸۶
هاي تأثيرگذار در ناکارآمدي  مصوب شهرداري و بررسي متغيري  هآن با بودجي  همقايس
مديريت  يعملياتي جهت ارتقا ريزي بودجهالگوي ي  هموجود به اراي ريزي بودجه

  .زدپردا مي درآمدي شهرداري شاهديه
  

  اهداف پژوهش
  ؛سنتي ريزي بودجهبررسي روند منابع درآمدي شهرداري شاهديه بر مبناي  )۱
  ؛عملياتي در شهرداري شاهديه در پيشبرد اهداف ريزي بودجهبررسي اهميت  )۲
 .شهرداري شاهديه ريزي بودجهتفاوت منابع درآمد و هزينه با شيوه  )۳

  
  ادبيات نظري تحقيق

  ها ر شهرداريريزي بودجه د برنامهاهميت ) ۱
هاست و اهميت آن به  ها در مديريت مالي شهرداري ابزاربودجه يكي از مهمترين 

ي  همسئوليت آن به عهد ها، مالي شهرداريي  هآيين نام ۱۶ي  هحدي است كه طبق ماد
هاست و مديرت مالي آن  ل مالي شهردارييشهردار مسئول مستقيم مسا .شهردار است

يك سند مالي  تنهان بودجه را نبايد معادل مفهوم ريالي آن و بنابراي .عهده دارده را ب
ها ابزاري است براي كنترل و پيشرفت  كار و حصول  دانست، بلكه بودجه در شهرداري
 پيش بيني شده و به همين دليل است كه شهرداري  هاطمينان از انجام آن طبق برنام

هاي  ودجه و استخراج گزارشصحيح از تهيه و تنظيم بي  هتواند با وجود يك شيو مي
هاي انجام شده  ها و هزينه اي، كنترل صحيح و مناسبي را بر پيشرفت كار مناسب بودجه

 ه نمايديها ارا تصويري روشن از وضعيت عملكرد شهرداري، اعمال و در صورت لزوم
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يک از اين دو  هر.  ها درآمد و هزينه: بودجه دو طرف دارد) ۱۳۷۵،۱۱۲شبيري نژاد (
بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند؛ زيرا برآورد ارقامي که طرف 

. تواند زيانبار هم باشد مي مفيد نيست بلکه تنهاپايه و اساس منطقي نداشته باشد، نه 
، تا حد امکان بايد ريزي برنامهنيز نوعي  ريزي بودجهچون بودجه نوعي برنامه است و 

ها  بودجه از مفاهيم اساسي مديريت مالي شهرداري. بخشيدارکان اين برنامه را استوار 
 ها، مالي شهرداريي  هآيين نام ۲۶ي  هاست و اهميت آن به حدي است که طبق ماد

فعاليت ي  هدامن) ۶ ،۱۳۸۵ضرابي و قائد رحمتي ( .شهردار استي  همسؤليت آن بر عهد
و افزايش سريع  هاي گوناگون ها با توجه به سياست عدم تمرکز فعاليت شهرداري

هاي  بنابراين بررسي منابع درآمدي و نوع هزينه. شود مي شهرنشيني، روز به روز بيشتر
ها براي اجراي وظايف محول شده   شهرداري. شهرداري از اهميت خاصي برخوردار است

ها و يا  هاي اسالمي شهر ها با تصويب شورا هاي اقتصادي در شهر  با توجه به ظرفيت
هايي را  هاي گوناگون در جهت تأمين مالي وظايفشان، عوارض  ي ديگر از راهمراجع قانون

تواند اقتصاد شهر را با مشكالتي همچون  مي اين عوارض. كنند مي از شهروندان اخذ
افزايش قيمت زمين و مسکن و جزو آن مواجه  ها، کمانه دادن عوارض به ساير بخش

رساندن اثرات نامطلوب اخذ عوارض، نياز به بنابراين براي كاهش و يا به حداقل . نمايد
هاي عملي تأمين منابع درآمد و  آسيب شناسي عوارض موجود، شناسايي راهكار

  . باشد مي مشخص كردن پتانسيل اقتصاد شهر براي اخذ عوارض
  
  در شهرداري ها ريزي بودجههاي  مراحل و روش )۲

مقررات استخدامي «با عنوان فصل هفتم  ها، گانه قانون شهرداري نهاز ميان فصول  
اي، نوعي از  بودجه برنامه .اختصاص به مديريت مالي و اداري شهرداري دارد »مالي و

هاي  ها و طرح يا فعاليت ها بر اساس وظايف، برنامه بودجه نويسي است كه در آن هزينه
ي  همتداول، برنامي  هدر بودج .شود مي هاي اجرايي برآورد و تنظيم گوناگون دستگاه

شود كه  نمي در اين نوع بودجه نويسي مشخص .شود نمي عمليات مورد نظر منعكس
عملياتي، عالوه بر طبقه بندي ي  هبودج .ده استشها براي چه منظوري برآورد  هزينه

هاي دقيقي مانند حسابداري قيمت تمام  وظايف، عمليات هر دستگاه برحسب روش
ي  هه شدياساس طبقه بندي ارا گر بخواهيم برا .شود مي گيري كار محاسبه شده و اندازه

مالي ي  هآيين نام ۲۵ي  هگذاري كنيم، به استناد ماد ها را نام شهرداريي  هبودج
ي  هبودج، اي بناميم، چرا كه بر اساس اين قانون برنامهي  هآن را بودج بايد ها شهرداري

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  و علي باقري كشكولي ، رحيم سرورميرنجف موسوي 
  

114 

 

  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

 يك از هري  هو هزينهاي مختلف  ها و وظايف و فعاليت شهرداري بايد بر اساس برنامه
اما اگر اين قضاوت را بر اساس آنچه در عمل ) ۱۴۳ ،۱۳۸۸منصور ( .دشوتنظيم  آنها
 ريزي بودجهتوان از نوع  مي ها را در شهرداري ريزي بودجهافتد صورت گيرد،  مي اتفاق

ابتدا بايد  ها، اي در شهرداري برنامهي  همنظور انجام بودجه افزايشي دانست، چرا كه  ب
ها را  طبقه بندي نمود و سپس در داخل هر طبقه از وظايف،  ظايف قانوني شهرداريو

هايي  بندي گردد و در قالب هر برنامه نيز طرح يا فعاليت هاي مربوط به آن، گروه برنامه
بر اساس اصول متداول و شناخته شده فن  بايد آنهايك از  هري  هوجود دارند كه هزين

همانند دولت از زمان  ها نيز در شهرداري ريزي بودجهمراحل  .دشوبودجه نويسي برآورد 
بدين ترتيب كه ابتدا دستورالعمل تهيه و  ؛مرحله است چهارشروع تا خاتمه داراي 

د، سپس در هر شو مي تنظيم بودجه در قالب وظايف كلي  از سوي وزارت كشور تدوين
خدمات و ي  هراي كليشهرداري مطابق با اين دستورالعمل مبلغ و ميزان مخارج اج

هاي الزم براي  گردد و درآمد مي هايي كه بايد در طي سال انجام شود برآورد فعاليت
ه تنظيم شده پس از بررسي الزم بي  هبودج. شود مي بيني ها پيش مين اين هزينهأت

پيشنهادي تسليم مرجع تصويب كننده يعني شوراي اسالمي شهر كه ي  هصورت بودج
پيشنهادي زماني قابل اجراست ي  هبودج .گردد مي راي شهرداري داردحكم پارلمان را ب

تصويب شوراي اسالمي شهر به  بودجه پس از. كه از تصويب شوراي اسالمي شهر بگذرد
ها در حدود مشخص شده در بودجه و رعايت آيين  شهرداري ابالغ گرديده و هزينه

بودجه گزارشي است كه در پايان تفريغ . گردد مي ها قابل پرداخت مالي شهرداريي  هنام
اجراي ي  هآن بايد نتيج شود و در مي هر سال پس از فراغت از اجراي بودجه تنظيم

واقع مفاصا حساب عملكرد بودجه است و بايد به  اين گزارش در. بودجه منعكس گردد
متخصصان در نتيجه بايد گفت ) ۲۱۵ ،۱۳۷۹وزارت کشور ( .تصويب شوراي شهر برسد

ضوابط مشترك و هماهنگ در تهيه و تنظيم بودجه اصولي ي  هيسان جهت اراو كارشنا
ولي سئوال در اينجاست كه  .باشد مي كنند كه به اصول بودجه معروف مي را مطرح

مالي ي  هاصول بودجه متكي است و يا به آيين نام ها ابتدا بر فرايند بودجه در شهرداري
ها در تنظيم و تصويب  شهرداران و شوراپاسخ اين است كه مبناي كار ؟ ها شهرداري

ليكن رعايت اصول بودجه نيز در  مالي شهرداري هاست وي  هقانون و آيين نامي  هبودج
بررسي موضوع ياد شده حكايت از آن دارد كه  .خورد مي مواد اين آيين نامه به چشم

اساس اصل  ها بر مالي شهرداريي  هآيين نام ۴ي  هها و ماد قانون شهرداري ۶۶ي  هماد
مالي ي  هآيين نام ۳۷ي  هاصل جامعيت بودجه در ماد. ساالنه بودن تدوين شده است

ي  هبه همين ترتيب ماد. كيد شده استأنيز بر اصل وحدت ت ۲۵ي  هشده و در ماد ظاهر
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عالوه ) ۱۰۴ ،۱۳۸۸منصور ( .اين آيين نامه ناظر بر اصل انعطاف پذيري بودجه است ۳۸
ي  هبودج. اي بوده است در كشور از نوع برنامه ريزي بودجهنظام  ۱۳۴۶بر اين از سال 

تنظيم بودجه در كشور ي  هاي ابتدا در سازمان برنامه و بودجه، در پي توجه به نحو برنامه
اصول نوين  ۱۳۴۸ها در سال  آن در اصالحات قانون شهرداري مطرح گرديد و پس از
 ها مورد توجه قرار مالي شهرداريي  هنام اي در هنگام تدوين آيين بودجه نويسي برنامه

هم به اصول بودجه و  ها، مالي شهرداريي  هبنابراين از لحاظ اصولي در آيين نام. گرفت
هاي  بررسي) ۱۱۵ ،۱۳۷۹وزارت کشور ( .كيد شده استأهم به تلفيق بودجه و برنامه ت

ي  هبودجد، حاكي از آن است كه روش تنظيم شاي از آن ذكر  انجام شده كه پاره
در واقع  .مين نمايدأتواند به طور كامل اهداف را ت نمي اي است كه ها به گونه شهرداري

عمران ي  هطور كلي در دو وظيفه ها را ب توان وظايف شهرداري مي درست است كه
اي جاري و عمراني  ليكن طبقه بندي بودجه بندي نمود و شهري و خدمات شهري طبقه
خدمات اداري و خدمات شهري ي  ههاي جاري به وظيف ينهاز يكسو و تقسيم بندي هز
هاي حياتي  ها و ساير نقش جهت كنترل و مديريت هزينه امكان بهره برداري از بودجه

ها عدم قابليت  در شهرداري ريزي بودجهمشكل اساسي ديگر . نمايد مي آن را مختل
گرچه . ر استهاي شه ها و ضرورت بندي نياز در اولويت ريزي بودجهروش موجود 

ها  شود ليكن تنظيم بودجه در شهرداري مي اي خوانده ها برنامه در شهرداري ريزي بودجه
ها به هيچ وجه در  هاي شهر و شهرداري ل و نيازييعني مسا .شده است ريزي برنامه كمتر

هاي شهرداران در  ر موارد گرايشبيشتشود و بدتر آنكه در  نمي بندي اولويتبودجه 
علت  .ها بر اساس آمار و اطالعات دقيق نياز بندي اولويتشود نه  مي اتبودجه مراع

در واقع  .هاست چنين نقصي در عدم تخصص در امور مالي و حسابداري در شهرداري
اين  شود حكم رفع تكليف را دارد و از مي ها پيشنهاد ر شهرداريبيشتاي كه در  بودجه

اما چند ماه پس ، مصوبه هم گرفته است اي تنظيم شده و شود بودجه مي رو گاه مشاهده
شود و گاه هنوز  مي جديدي كه در بودجه پيش بيني نشده است اجراي  هاز تصويب پروژ

 هاي بودجه با كسري اعتبار مواجه چند ماهي از سال نگذشته است كه برخي رديف
اساس مطالعات و تشخيص  دقيقي بر ريزي برنامهدهد  مي ها همه نشان اين .دشو مي

ل يتواند مسا مي ها و مطالعات صحيح در حالي كه بررسي. گيرد نمي ها صورت اولويت
عملياتي به  ريزي بودجهبراي انجام  .غير قابل پيش بيني در اجراي بودجه را كاهش دهد

  :توان مراحل زير را عنوان کرد مي طور خالصه
هاي  دي دستگاههاي راهبر تجديد ساختار بودجه و سازماندهي آن بر اساس برنامه ‐

  ؛ها اجرايي و سازمان
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  ؛هاي عملياتي از باال به پايين تشريح و تصريح رابطه ساختار سازمان با بودجه ‐
  ؛ها هاي روزمره به بودجه بر اساس شاخص مرتبط ساختن فعليت ‐
  .استخراج هزينه کامل فعاليت جهت تسهيل دستيابي به اهداف ‐

هاي راهبردي از يک طرف  بين بودجه با برنامهعملياتي و ارتباط  ريزي بودجهمراحل 
. ارائه کرد) ۱(توان در قالب نمودار  مي هاي روزانه از طرف ديگر را و بودجه با فعاليت

  )۱۳۸۴پناهي  (
  
  
  

  

  )۱۳۸۴پناهي (عملياتي  ريزي بودجهمراحل : ۱نمودار

  

  عملياتي ريزي بودجهمزاياي  )۳

مزاياي ديگر آن عبارت و جويي است  اتي صرفهعملي ريزي بودجهمهمترين مزيت 

  :است از

  ؛ريزي بودجهشفاف سازي فرآيند  ‐

  ؛صرفه جويي اقتصادي ‐

  ؛پرهيز از موازنه کاري ‐

  ؛ارتقاي کارآمدي ‐

  ؛بهبود عملکرد از طريق پيوند دادن بودجه و عملکرد برنامه ‐

 ج بودجه تاثيرمسئول پذيري ساختن مديران  در قبال تصميماتي که روي نتاي ‐

  گذارند؛ مي

حمايت بهتر مديريت توسط پيوند نتايج بودجه و برنامه و سنجش عملکرد بودجه با  ‐

  .سنجش عملکرد برنامه در فرايند کنترل و گزارش نتايج

  

  

  ياتيعمل يراهبرد آرمان                يهدف راهبرد                يان رسالت                  آرمان راهبرديب
  انه               شاخص عملکرد               شاخص برنامهيسال ياتيانه              هدف عمليسال ياتيآرمان عمل

  بودجه)                 فهيوظ( يت فرعيت                فعاليفعال
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  پژوهشپيشينه 

 ريزي بودجه ياجرا نحوه بررسي براي مختلفيهاي  پژوهش هاي اخير سال در

 صورت هاي مختلف کشور در بودجه از مقامات سنجي نظر يمبنا بر آن آثار و عملياتي

 سئوال،  نظر اين به ،  براي پاسخ)۱۹۹۱(بامز و لي  نمونه عنوان به. است گرفته

ايالت،   سه بجز که دريافتند و دادند انجام هاي آمريکا ايالت براي را مختلفيهاي  سنجي
 را قانونيهاي  زمينه آنها اکثر و اند بوده عملياتي ريزي بودجه الزامات دارايها  ايالت همه
 اجرايي مقامات از نظرسنجي ، نتايج)۱۹۹۷(فريدمن . اند کرده ايجاد ميالدي ۹۰دهه  در

 اي، ارائه بودجه تصميمات بر بودجه کردن عملياتي آثار تعيين منظور به را ايالتي بودجه

 رود، ولي مي کار به يکاآمر دراي  گسترده نحو به عملياتي ريزي بودجه که کردد و تاييد

دياموند . گذارد مي اثر تخصيص منابع که بر است عملکرد ارزيابي شيوه تنها اين
 دارد هايي وجود ايالت در عملياتي ريزي بودجه اجراء امکان که است داده ، نشان)۲۰۰۲(

 مقامات و دارد وجود تغييراتي چنين براي کافي کارشناسي واي  حرفه توانايي آنها در که

 بيشتر نيز تغيير ميزان پذيرش دارند، و بيشتري اختيارات تغييراتي چنين اعمال براي

هاي  عملکرد، نرخ هاي اثربخشي شاخص از استفاده که ، دريافتند)۲۰۰۶(رونالد . است
 آنها. است يافته کاهش کمي ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۰ ازسال، ايالتيهاي  بودجه در وري بهره

ها  شاخص کرده، اين تغيير مالي منابع که سطوح زمانيي ها دوره دريافتند، در همچنين
 )۱۳۷۴( جهاندوست داخلي شده انجام تحقيقات در. اند يافته بهبود زيادي ميزان به نيز
 و بنادر سازمان در بودجه عملياتي تدوين موضوع خود ارشد کارشناسي نامه پايان در

 از استفاده با هاي آن عاليتف بودجه وتنظيم تهيه و ايران اسالمي جمهوري کشتيراني

  . است داده قرار مطالعه ها وخدمات، مورد کاال تمام شده بهاي روش
 در بندي بودجه نظام بررسي به خود ارشد کارشناسي نامه پايان ، در)۱۳۸۳(مقدس 

 بودجه نظام انتخابپژوهش  اين از هدف که است ايران پرداخته اسالمي جمهوري ارتش

 نمازي. است بوده اسالمي ايران جمهوري ارتش ها ي نياز راستاي رد کارا و مناسب بندي

 سنجي امکان موضوع خود ارشد کارشناسي نامه پايان در ۱۳۸۳ سال در يوسفي

 اين از هدف. قرارداد مطالعه مورد را سپاه هاي آموزشي فعاليت در عملياتي ريزي بودجه
 عملياتي روش به را سپاه هاي آموزشي فعاليت بودجه توان مي آيا که بود اينپژوهش 

 ريزي بودجه استقرار« موضوع ۱۳۸۵ سال در ابريشم همچنين نمود؟ وتنظيم تهيه
. است داده قرار بررسي مورد خود نامه پايان موضوع بعنوان را» شهرداريها در عملياتي
 فرآيند و ساختار تحليل« عنوان تحت را خود نامه پايان موضوع ۱۳۸۵ سال در بابايي
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 پناهي علي ديگر پژوهشي در .نمود انتخاب » مند رويکرد نظام با ناجا در ريزي بودجه

 ييهاي اجرا طراحي روش و تهران استان موجود ريزي بودجه نظام بررسي« عنوان تحت
 استان در عملياتي ريزي بودجه کردن اجرائي چگونگي بررسي به »عملياتي ريزي بودجه

 ريزي بودجه اهميت يديتا پي درها  پژوهش روند کلي طور به .است پرداخته تهران

 مزاياي از صرفا که آن نيست زمان پژوهشگر، ديگر زعم اما، به است بوده عملياتي

 ريزي بودجه مباني گردآوري با پژوهش اين در لذا .شود صحبت عملياتي ريزي بودجه

يه با تأکيد بر  شهرداري شاهد درآمديمديريت  يارتقا استراتژي به عملياتي
  .شود مي عملياتي پرداخته ريزي بودجه

  
  ها مواد و روش

هاي مورد بررسي، رويکرد حاکم براي اين  لفهؤبا توجه به ماهيت موضوع و م 
 ريزي بودجهاستراتژي ي  هارايهدف اصلي اين مقاله . است »تحليلي ‐ توصيفي«پژوهش  

است که براي دستيابي به  يهمديريت درآمدي شهرداري شاهد يعملياتي جهت ارتقا
در  ريزي بودجههاي  مراحل و روش ها، بودجه در شهرداري ريزي برنامهاهميت اين هدف، 
هاي مختلف مورد بررسي قرار  شهرداري شاهديه طي سالي  هتفريغ بودج ها، شهرداري
، آزمون tآزمون آماري هاي آماري؛  ها از  آزمون براي تجزيه و تحليل داده. گرفت
  .استفاده شده است)  ۱۲۱ ،۱۳۸۲کالنتري ( فريدمني  هآمارو  کاکسونويل

  
  ها هفرضي

خدمات را ي  هتمام شد بهايي  هعملياتي قابليت محاسب ريزي بودجهاز  استفاده )۱
  .نمايد مي فراهم شاهديهبراي شهرداري 

به نحو  شاهديهرا در شهرداري  ريزي بودجهعملياتي کارايي سيستم  ريزي بودجه )۲
  .دهد مي ي افزايشچشمگير

  
  پژوهشهاي  يافته

  شهرداري شاهديه ريزي بودجهتفاوت منابع درآمد و هزينه با شيوه  )۱
هاي کشور با توجه به شرح وظايف و شرايط کنوني  هاي شهرداري فعاليتي  هگستر

اي است که براي انجام هر يک از وظايف اصلي و فرعي بايد سرمايه  به گونه آنها
ها و يا ايجاد  مثالً تنظيف شهر. ها انجام گيرد توسط خود شهرداريهاي کالن  گذاري
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ها فعاليت  آسفالت معابر، پرداخت غرامت و صد ها، پل ها، پارک ها، معابر جديد، بزرگراه
هاي کافي ناممکن خواهد  بدون در اختيار داشتن اعتبارات و يا درآمد ها، ديگر شهرداري

و اعمال مديريت شهري کارآ مستلزم در اختيار  ها شهري  هبه سخن ديگر، ادار. بود
و همان گونه که . داشتن منابع درآمدي مستمر، مطمئن و بدون تبعات سوء است

هاي شهرداري نيز بايد  شود، هزينه مي هاي شهرداري از منابع مختلف کسب درآمد
ن به بنابراين جهت رسيد) ۱۳۳ ،۱۳۸۸باقري کشکولي (. ها باشند متناسب با اين درآمد

حقوق و ي  ههزين، جمع آوري اطالعات پرسنليهايي چون  اهداف مورد مطالعه شاخص
عيدي و پاداش ي  ههزين، افه کار پرداختيضاي  ههزين، مزاياي ثابت ماهانه و کل

ي  هحق بيمي  ههزين، له مندي پرداختييکمک غير نقدي، بن و عاي  ههزين، پرداختي
ي  ههزين، حق الجلسات پرداختيي  ههزين، ختيحق مسئوليت پرداي  ههزين، پرداختي

تعميرات وسايل  نگهداري وي  ههزين، تأسيسات تعميرات جزيي ساختمان و نگهداري و
سوخت ي  ههزين، تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه نگهداري وي  ههزين، اداري

يد لوازم خري  ههزين، خريد لوازم جزيي ساختماني  ههزين، وسايط نقليه ماشين آالت و
 مواد و سايري  ههزين، وسايط نقليه لوازم يدكي ماشين آالت وي  ههزين، مصرفي اداري

نشريات  و اوراق، دفاتر( چاپي  ههزين، بهاي برق مصرفيي  ههزين، لوازم مصرف شدني
، وسايط نقليه و ساختمان ها، آژانسي  هکرايي  ههزين، تلفني  ههزين، )عكس آگهي و
تأسيسات  تعميرات اساسي ساختمان و بازسازي وي  ههزين، هرداريهاي سربار ش هزينه

لوازم ي  ههزين، اداريي  هتجهيزات عمد ساير لوازم فني وي  ههزيني، شهر اداري و
هاي  هزينه، هاي شهرداري شناسايي و تعيين خدمات اصلي و پروژه، مصرف نشدني

هاي ستادي  حدهاي وا جمع کل هزينه، پرداخت شده بابت هر خدمت يا پروژه
اي هب(م و غير مستقيم هر پروژه هاي مستقي جمع کل هزينه، )مستقيم هاي غير هزينه(

شهرداري شاهديه بر اساس شناخت خود و يا  .مورد بررسي قرار گرفت )تمام شده
شهر به طرق مختلفي به کسب ي  هشرايط محلي و امکانات موجود به منظور ادار

هاي درآمدي  هاي صورت گرفته از کد بررسي. است هاي مختلفي اقدام نموده درآمد
درصد از کل  ۷/۴۹هاي ناشي از عوارض عمومي از  دهد که درآمد مي شهرداري نشان

درصد در  ۴/۲۹،  به ۱۳۸۰مورد مطالعه در سال ي  ههاي کسب شده طي دور درآمد
و عدم توان از يکس مي مهمترين دليل اين روند نزولي را. کاهش يافته است ۱۳۸۷سال 

هاي اين منبع درآمدي مانند عوارض بر حمل و نقل و  کسب درآمد در برخي از زير کد
هاي ناشي از عوارض اختصاصي نيز در سال  درآمد. ارتباطات و از سوي ديگر دانست

افزايش  ۱۳۸۷درصد در سال  ۵/۱۶هاي حاصله به  درصد از کل درآمد ۷/۰از  ۱۳۸۰
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مورد ي  هان يکي از منابع ناپايدار درآمدي طي دوراين کد درآمدي به عنو. يافته است
هاي شهرداري  درصد از کل درآمد ۴/۱۶مطالعه نوسانات زيادي داشته و به طور متوسط 

ها حاکي از آن است که طي  بررسي. هاي مختلف شامل شده است شاهديه را طي سال
هاي  ي و درآمدداراي يک روند نزول) مستمر(هاي پايدار  مورد مطالعه درآمدي  هدور

هاي  اي که اين افزايش در کد به گونه. ناپايدار داراي افزايش چشمگيري بوده است
هاي  فروش اموال شهرداري و بهاء خدمات و درآمد ها، درآمدي اعانات و هدايا و دارايي

هاي ناشي از اعانات و هدايا و  درآمد. خورد مي مؤسسات غير انتفاعي به وضوح به چشم
درصد  ۹/۲۶درصد در سال به  ۳۹با نرخ رشد  ۱۳۸۰درصد در سال  ۶/۱۱از ها  دارايي

البته بايد در نظر داشت که اين افزايش بيشتر ناشي . افزايش يافته است ۱۳۸۷در سال 
هايي که به موجب قانون به شهرداري تعلق گرفته مانند  هاي اتفاقي يا درآمد از درآمد

هايي  باشد و درآمد مي اصل از تغيير کاربريهاي ح ، درآمد۱۰۰جريمه کميسيون ماده 
به بعد به  ۱۳۸۶ي خصوصي عمالً از سال آنهاهاي اهدايي اشخاص و سازم چون کمک

توان  مي هاي جاري و عمراني شهرداري با بررسي روند هزينه. طور کامل قطع شده است
اي ه  بررسي هزينه. تخصيص سهم اعتبارات جاري و عمراني را تشخيص دادي  هنحو

هاي   ها هزينه  دهد كه در تمامي دوره نشان مي ۱۳۸۰‐۸۷ي  هجاري شهرداري در دور
در سال . خدمات اداري بوده استي  ههاي وظيف  خدمات شهري بيشتر از هزينهي  هوظيف
هزار ريال بود كه از اين ميزان  ۹۲۶۳۱۱هاي جاري شهرداري بالغ بر   كل هزينه ۱۳۸۰

هزار ريال به  ۳۸۶۱۰۵خدمات شهري و ي  ههاي وظيف  هزار ريال به هزينه ۵۴۰۲۰۶
هاي   كل هزينه ۱۳۸۱در سال . خدمات اداري اختصاص يافته بودي  ههاي وظيف  هزينه

افزايشي ي  ههزار ريال افزايش يافت كه نشان دهند ۱۱۷۱۸۹۲جاري شهرداري به 
هاي  ي سالهاي جاري شهرداري ط  روند رو به افزايش هزينه. درصد است ۵/۲۶معادل 

درصد،  ۲/۲۶درصد،  ۳/۲۴به تفکيک هر سال به ترتيب با نرخي معادل  ۱۳۸۱‐۸۷
 ۱۳۸۶‐ ۸۷هاي   سالي  هدرصد در فاصل ۲۹درصد و  ۹/۱۶درصد،  ۱/۲۸درصد،  ۰۸/۲۹

هاي شهرداري در   با روند افزايشي مذكور بيشترين ميزان هزينه. ادامه داشته است
. شود مربوط مي ۱۳۸۷هزار ريال به سال  ۴۵۹۵۱۶۹با رقمي معادل  ۱۳۸۰‐۸۷ي  هدور

ها در  بهبود عبور و مرور شهري  ههاي عمراني، برنام  هاي هزينه همچنين در بين كد
 ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵هاي   شهري نيز در سالي  هتوسعي  ه، برنام۱۳۸۷و  ۱۳۸۴هاي   سال

ايجاد ي  هامبرن. هاي عمراني را به خود اختصاص داده است  بيشترين ميزان از هزينه
تفريحي و  ‐هاي ورزشي ايجاد اماكن و فضاي  هها و برنام تأسيسات حفاظتي شهر
هاي شهرداري را شامل  کمترين ميزان از هزينه ۱۳۸۰‐ ۸۷هاي  فرهنگي نيز طي سال
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هاي مورد   ايجاد تأسيسات درآمدزا در سالي  هبرنامي  ههمچنين در زمين. شده است
هاي عمراني   كل هزينه. خود اختصاص نداده است زيادي را بهي  همطالعه هزين

برابر با  ۱۳۸۱هزار ريال و در سال  ۷۹۱۳۵۰معادل  ۱۳۸۰شهرداري در سال 
درصد است در سال  ۳/۱۳۴رشدي معادل ي  ههزار ريال بود كه نشان دهند ۱۸۵۴۵۲۴

هزار ريال افزايش يافته است که نسبت  ۴۵۸۵۶۷۶عمراني شهرداري به ي  ههزين ۱۳۸۲
روند رو به افزايش . درصد داشته است ۲/۱۴۷ه سال قبل داراي رشدي معادل ب

 ۹/۲۹به ترتيب با نرخي معادل  ۱۳۸۲‐۸۶هاي  هاي عمراني شهرداري طي سال هزينه
 ها نشان بررسي. درصد ادامه داشته است ۱/۷درصد و  ۴/۳۰درصد،  ۲/۳۱درصد، 

ني شهرداري شاهديه داراي هاي عمرا ، هزينه۱۳۸۲‐۸۶هاي  دهد هر چند طي سال مي
به  ۱۳۸۲هزار ريال در سال  ۴۵۸۵۶۷۶اي که از  روند صعودي بوده است به گونه

سير صعودي درصد رشد . افزايش يافته است ۱۳۸۶هزار ريال در سال  ۱۰۹۹۰۲۹۰
درصد در  ۳/۱۳۴ها نسبت به سال قبل به طور چشمگيري تنزل يافته است و از  هزينه

در . کاهش يافته است ۱۳۸۵‐ ۸۶هاي  درصد در سال ۱/۷ه ب ۱۳۸۰‐۸۱هاي  طي سال
 ‐ ۲/۱۹هاي عمراني شهرداري با نرخي معادل  ميزان هزينه ۱۳۸۶‐۸۷هاي  سالي  هفاصل

. هزار ريال تنزل پيدا کرده است ۸۸۷۱۱۱۶هزار ريال به  ۱۰۹۹۰۲۹۰درصد از 
ينه مواجه هاي مورد مطالعه شهرداري شاهديه هيچ گاه با کمبود هز همچنين طي سال

هاي انجام  نبوده است و همواره مبلغي را به عنوان موجودي آخر سال پس از کسر هزينه
هاي کسب شده داشته است و اين ميزان همواره نسبت به سال قبل کمتر  شده از درآمد
شهرداري شاهديه مطرح شده با ي  هدر نتيجه بايد گفت آنچه در تفريغ بودج. شده است
تفريغ (دهد مي هاي کارشناسانه مطرح است تفاوت آشکاري را نشان يريز بودجهآنچه در 

  ).۱۳۸۱‐ ۸۸بودجه شهرداري شاهديه، 
  
  پژوهش  هاي هبررسي فرضي )۲

تمام  بهايي  هيانجام محاسبات و ارا پس از پژوهشاول ي  همنظور بررسي فرضيه ب 
د و شانجام  جامعه دوي  همقايس tعملياتي، آزمون آماري  ريزي بودجهشده از طريق 
 بنابراين .درصد بدست آمد ۳بدست آمد که خطاي آزمون برابر  ۹/۱ برابر  tمقدار آماري

توان نتيجه گرفت که تفاوت ارقام در دو بودجه معني  مي درصد ۹۹در سطح اطمينان 
  ). ۱ جدول ( دار است
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  tي  هتحليل آمار: ۱ جدول 

  

، ابتدا با توجه صورت گرفته است ريزي بودجهسنجش کارايي دو روش از آنجايي که 
هاي  شاخص به عنوان، شاخص ١٥هاي موجود  به مطالعات انجام شده و استاندارد

، يک سيستم کاربردي ريزي بودجهنظر به اينکه روش . دشارايي بودجه استخراج ک
د و قابليت و کيفيت مورد انتظار از آن و ميزان اهميت و اولويت، شو مي محسوب
تمام شده، قابل تست  بهايجز مواردي چون ه هاي فني مورد انتظار از آن ب قابليت
کارايي سيستم از بعد دارا بودن شرايط باشد، بهترين روش براي ارزيابي  نمي رياضي
هاي مورد انتظار، استناد به نظرات کاربران سيستم، متخصصان امر بودجه  قابليت  و فني

هاي مذکور در  گرديد که بدين منظور شاخص مي و کارشناسان و خبرگان امر ميسر
البته به   .سوال طراحي و در اختيار پاسخ دهندگان قرار گرفت ٢٥اي با  قالب پرسشنامه

بايست پاسخ دهندگان از لحاظ نوع و  مي لحاظ فني بودن و تخصصي بودن موضوع،
اي باشند که در اين زمينه  کار داراي شرايط ويژهي  هميزان تحصيالت، نوع شغل و سابق

در نتيجه با استفاده از نرم . نتخاب شدبا بررسي و ايجاد شناخت الزم، پاسخ دهندگان ا
مقدار دهد  مي ها نشان نتايج بررسي. دوم پرداخته شدي  هرسي فرضيبه بر Spssافزار 
درصد  ٨/٢دست آمد، که خطاي آزمون برابر به  ١١/١٩ پس از محاسبه برابر   tي  هآمار
 ريزي بودجهتوان قبول کرد که کارايي  مي درصد ٩٩بنابراين درسطح اطمينان . است

  .)٢ جدول ( عملياتي از روش موجود باالتر است
  

 tي  هاي آمار تحليل دوره: ۲جدول 

 Paired Differences Mean T  df Sig مجموع شاخص ها
TOTALA - TOTALB ٠٠٠/٠ ٢٤ ‐١١٢/١٩ ‐٩٩٨٥/١

  
  
  

 
Equal variances 

assumed 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
٠١٨/٠ ١١٢ ٩٩٦/١ ٠٠٣/٠ ١١٢/٦ 
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  tي  هتحليل آمار:  ۳جدول 

total 

)a (۶۵۲/۳‐ 

٠٠٠/٠  

A Based on negative ranks. 
B Wilcoxon Signed Ranks Test  

  
ي مذکور به روش  فرضيه، و اطمينان از نتايج حاصلهييد أمنظور ته همچنين ب

ناپارامتريک و از طريق آزمون ويلکاکسون نيز مورد تست قرار گرفت، که دقيقاً نتايج 
باشد که  مي  ‐ ٦٥٢/٣ي    ي ويلکاکسون داراي اندازه مقدار آماره. مشابه حاصل گرديد

ي با اطمينان بيش از يعن. باشد مي ٠٠٠/٠ي تفاوت معني دار و خطاي  نشان دهنده
   .)٣جدول (  باشد مي درصد تفاوت بين دو روش معني دار ٩/٩٩

هاي  و تعيين ميزان اهميت هريک از شاخص بندي اولويتمنظور ه بدر نهايت 
بين  که در دهد مي نشانآزمون فريدمن . ده استشبودجه از آزمون فريدمن استفاده 

 عوامل از نظر اهميت يکساني  هباشد يا هم مي عوامل آيا عاملي از ساير عوامل مهمتر
 ٠٠٣/٠با مقدار خطاي  ٣٥٢/٢٨فريدمن برابر ي  ه، مقدار آمارپژوهشدر اين . هستند
 ١٥ي  هدرصد فرض برابري ميزان اهميت هم ٩٥بنابراين در سطح اطمينان . باشد مي

  ).٤جدول ( شود مي اي رد شاخص بودجه
  

 tي  ههاي آمار دامنه: ٤جدول 

N  ١٥ 

Chi-Square ٣٥٢/٢٨ 

df ١٨ 

Asymp. Sig. ٠٠٣/٠ 

A Friedman Test 
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  نتيجه گيري و پيشنهادات
هاي  چالش با هيشاهد يشهردار ها همچون يشهردار در يسينو بودجه و بودجه 
کارآمد،  و يعلم يبند بودجه وجود بدون که گفت توان مي واقع به. است همراه فراوان
 به توجه پژوهش، با نيا در. بود خواهد مواجه فراوان التمشک با يشهر تيريمد نديفرا

 را آن ياصل و عمده بخش که ‐ ها يشهردار يمال رتيمد نظام در موجود مشکالت
 يشناس بيآس و يبررس به اقدام ‐دانست ريزي بودجه نديفرآ در ضعف از يناش توان مي
 يشهردار در بمناس ريزي بودجه يريکارگ به عدم از يناشهاي  يينارسا يبررس و

 بر يابي نهيهز و ياتيعمل ريزي بودجه که دهد مي نشانپژوهش  جينتا است شده هيشاهد
. باشد مي يشهردار در ريزي بودجهي  هويش انتخاب يبرا نهيگز نيبهتر، تيفعال يمبنا
 يشهردار در ريزي بودجه موجودي  هويش که پرسش نيا به ابتدا حاضر پژوهش در
 و است شده داده پاسخ ندارد؟ را يشهرداري  هشد تمام بهاي شينما و محاسبه تيقابل
 از يشهردار در يفعل يبند بودجه که مطلب نيا به شده تمام بهاي اجزاء ليتحل با
 پاسخ مطروحه سوال به ستين برخوردار بودجه در يده گزارش و يبند طبقه تيقابل
 در ياتيعمل ريزي ودجهب ييتوانا از اولي  هيفرض. گذارد مي صحه آن بر و دهد مي

 نهيهز روش وها  شاخص يريکارگ به با دارد، که تيحکا شده تمام بهايي  همحاسب
 مجدد يبند طبقه و محاسبه واي  نهيهزهاي  فرم ميتنظ و هيته و تيفعال يمبنا بر يابي
 و خدماتي  هشد تمام بهاي از مناسب يريتصو، هيشاهد يشهردار درها  نهيهز

 روش قيطر از فوقي  هيفرض تينها در که شد جاديا مطالعه مورد يشهردارهاي  پروژه
 ريزي بودجهي  هويش دو اختالف درصد ٩٩ نانياطم سطح در و تست و سهيمقا يآمار
 به توان مي را منظور نيا به گرفته صورتهاي  تيفعال اهم. شد داده نشان دار يمعن

 و يادارهاي  نهيهز نيهمچن جداگانه طور به يپرسنلي  هنيهزهاي   تميآي  همحاسب
 پروژه هر ميمستق ريغ و ميمستقهاي  نهيهز کيتفک و يابيرد که دانست آنهااي  هيسرما
. نمود جادياها  پروژه و خدمات يرو برها  نهيهز نيا ميتسه جهت حيصح ييمبنا
ي  هجينت که شود مي مربوط روش دو در ييکارا يقيتطبي  هسيمقا به دومي  هيفرض

 ريز حد در ييکارا از يشهردار در ريزي بودجه موجود روش که دارد آن از يحاک حاصله
 در عدد نيا که ديگرد برآورد ٨٨/٤٢ آن قيدق مقدار که باشد مي برخوردار متوسط
 نيا در اطالعات يگردآور ياساس ابزار. باشد مي ٩٥/٨٤ ياتيعمل ريزي بودجه روش

 يبرس و ليتحل و هيتجز جهت يول است بوده مدارک و اسناد از پژوهش، استفاده
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 راپژوهش  جيت، نتاينها در. است شده استفاده پرسشنامه ابزار ق، ازيتحق دوم اتيفرض
  :نمود انيب ليذ صورت به خالصه طور به توان مي
 ، ازيمال صورت نيمهمتر و نيتر ياصل عنوان به هيشاهد يشهردار در بودجه •

 . دارد يمطلوبنا تيوضع الزم يفن اتيخصوص بودن دارا لحاظ
 شاخص نيمهمتر عنوان به شهر نيا يشهردار در بودجه غيتفر و بودجه •

 به رساندن ياري الزمهاي  تيقابل عنوان چيه به عملکرد يابيارز و ريزي برنامه
 .باشد نمي دارا را يشهر تيريمد

 ييمبنا چيه يعمران و يجار به يشهردار درها  نهيهز يبند طبقه و يبند ميتقس  •
 جاديا عملکرد کنترل و ريزي برنامه، يريگ ميتصم جهت را اتکا قابل و مناسب
 . دينما نمي

 نبود را هيشاهد يشهردار ريزي بودجه نظام در ضعف ليدال نيمهمتر  از يکي •
 . باشد مي يبند بودجه امر در کارشناس و متخصص يانسان يروين

 قبول  طيشرا در را هيشاهد يشهردار در ريزي بودجه نظام موجود تيوضع •
 تيريمدي  هنديهاي آ ديتهد از يکي توان مي را قانون طبق بر ديجدهاي  تيمسئول
 . دانست آن يشهر

 
هاي  راهبرد از استفاده با شاهديه گرفته، شهرداري صورت مطالعات اساس بر

 :بپردازداي   برنامه ريزي بودجه در موجود نواقص رفع به تواند مي ريز پيشنهادي
  .ها هزينه اهداف با همراه شهرداري عمليات رنامهب تعيين و هيته 
 ريزي ريزي بودجه با شهرداري و شهر مسائل وها  ضرورت ها و نياز بندي اولويت 

  .عملياتي
  .پيشنهاديهاي  بودجه تنظيم در دقيق نگري آينده و ريزي برنامه 
 بدون و سنتي بودجه تبديل زمينه در كارشناسان و متخصيص كارگيري به 

 و محتوا و برنامه بااي  بودجه به بيني پيش غيرقابل و نگر سطحي و محتوا
  .شهرداري براي چندساله انداز چشم
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