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چکیده مقاله:
در تحقیق حاضر موانع اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
مورد مطالعه قرار گرفت .بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر موانع اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بوده است
به منظور دسترسی به هدف بیان شده در باال و مشخص نمودن ارتباط بین عوامل پس از طراحی و توسعه مدل
تحقیق ،به بیان فرضیه فرضیات تحقیق پرداخته شد و جهت حل مسئله و پاسخ گویی به سواالت
تحقیق،گامهای زیر پیموده شد:
مطالعه ادبیات موضوع ،استخراج سازهها ،متغیرها و عوامل مرتبط با ویژگیهای استقرار سیستم یکپارچه
منابع سازمان ،طراحی ابزار اندازه گیری مرتبط با ویژگی استقرار استقرار سیستم یکپارچه منابع سازمان،
مطالعات میدانی مقدماتی و معتبر سازی ابزار اندازه گیری دادهها و اطالعات ،تهیه پرسشنامههای نهایی و توزیع
آن در بین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی مطالعات میدانی اصلی و جمع آوری دادهها
واطالعات ،در نهایت تجزیه و تحلیل بدست آمده،که البته در مبحث تجزیه و تحلیل نتیجههای بدست آمده از
آزمون آلفای کرونباخ و آزمون دوجمله ای ،آزمون کای دو و جهت اندازه گیری شدت اثر از آزمون ضریب
همبستگی چوپروف استفاده شده همچنین عوامل با آزمون فریدمن رتبه بندی گردیده اند ،و نرم افزار آماری
مورد استفاده به منظور انجام تجزیه و تحلیلها  spss ،بوده است.
نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی بر مشکالت پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیر معناداردارد .به
عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی ،عامل فنی
و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.
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