
خیر مقدم به شرکت کنندگان

عملیاتیبودجه ریزی 

(بودجه ریزی بر مبنای عملکرد)
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:اهداف اصلی  بودجه ریزی

(.مالی)بودجه به عنوان ابزاری برای کنترل و نظارت -1

.لکردهابودجه به عنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت و ارتقاء عم-2

بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی وتحقق اهداف -3
.راهبردی
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بودجه ريزي در مسیر تكاملي روشهاي بودجه ريزينظامسه 

(منابع)بودجه ریزي مبتني بر كنترل داده ها -1

هابودجه ریزي مبتني بر كنترل فرآیند-2

(نتایج)بودجه ریزي مبتني بر كنترل ستاده ها -3
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بودجه ریزیمهم درمسالهسه 

چرا و برای چه کسی هزینه می شود؟           چگونه هزینه می شود؟                   چه چیزی هزینه می شود؟(         برای چه هدفی)چرا 
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منابع
• نیروی انسانی
• تجهیزات
• فضای اداری

فعالیت ها
(فرایندها)

پیامدها یا اهداف
خروجی ها 
• محصوالت
• خدمات

؟



(منابع)بودجه ريزي مبتني بر كنترل داده ها -1

ازاستنقش بودجه در این روش عبارت:

 استمالی آنوظیفه اصلي بودجه  نقش كنترل كنندگي.

 در سند بودجه ساالنه تعیین مي شود كه اعتبارات در چه محل هایي و به چه
.میزاني هزینه  شود

 محور كنترل آن است كه میزان اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب

.تجاوز نكند و هر اعتباري در محل و موضوع مصوب خودش هزینه شود

 (  عياعم از مواد هزینه اصلي و فر)نظام بودجه ریزي بر طبقه بندي اقالم هزینه

.متمركز است
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اجرایي سوال در این روش مدیریت ارشد سازمان از هرواحد

اجرایي آن است كهدستگاه هدف .مي خواهدمي كند چقدر پول 

خود و بیان یسازمانوظایف و اهمیت جلوه دادنبا بزرگ 

.مشكالت و كمبودها، اعتبارات خود را افزایش دهند

 آن است كه با چانه زني و یا مدیریت ارشد سازمانهدف
.اجرایي را كاهش دهدواحدهایروشهاي دستوري اعتبارات 

 واحدهای سندي است كه در آن نام این نظام بودجه در

اصلي و دستگاههاي فرعي وابسته به آن ودولتي اجرائی 

ریز هر یك از هزینه هاي آن دستگاهها برحسب انواع مواد 
.هزینه ذكر مي شود
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 اتبر روي مواد هزینه در قالب سقف اعتبارهدف نظارت  تاکید

مجوزهاي هزینه كرد و وصول درآمدها بررویرسیدگي و مصوب

.  است

 در این نظام رسیدگي به میزان تحقق اهداف و مأموریت هاي

دستگاه اجرایي و كیفیت خدمات و زمان هزینه كرد و یا وصول 

درآمد و كم و كیفیت نتایج مورد نظر از وظایف دستگاههاي 
.نظارتي نیست
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 مبناي تخصیص اعتبارات پرداخت درصدي از اقالم هزینه اي در
.فواصل زماني معین است

در این روش تاكید بر صرفه جویي در مصرف اعتبارات و نظارت
.استسازمانبر حفظ اموال 

این . استطبقه بندي هزینه ها براي تسهیل در نظام حسابداري

لي سیاستهاي كاهداف و طبقه بندي نشان نمي دهد اثرات هزینه ها بر 
.چقدر استسازمان
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بودجه ريزي مبتني بر كنترل فرآيند-2

 عبارتست ازنظامنقش بودجه  در این:

بودجه وسیله اي براي بهبود مدیریت سازمان.

چه اجرایي مي پرسد پول را براي اجراي مدیریت ارشد از واحدهای

.دنكدام برنامه ها مي خواهاهداف و 

ه ها وظیفه بودجه در این نظام تجهیز منابع مالي براي اجراي برنام

به اجرا سازمانو فرآیندهاي كاري است تا وظایف و ماموریت 
.درآید

نابع در این نظام با اندازه گیري كارایي فرآیند و نحوه استفاده از م
.تالش مي شود مدیریت  سازمان بهبود یابد

 مبناي تخصیص بودجه درصدي از اقالم هزینه در هر برنامه در

9.فواصل زماني معین است



(نتايجو)ه ها ندبودجه ريزي مبتني بر كنترل ستا-3

نقش بودجه در این روش عبارتست از:

بودجه وسیله اي براي برنامه ریزي اقتصادي و اجراي برنامه ها و
.واحدهای سازماناندازه گیري عملكرد 

اجرایيواحدهای تخصیص اعتبارات به مدیریت ارشد سازمان در
.مي پرسد مصرف این بودجه چه نتایجي را عاید  مي كند

 انسازمفعالیتها و ماموریتها و وظایف ، در این نظام بین خروجي
.برقرار می شودرابطه روشني 
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 و اثرات آنواحدهای سازمانو خدمات پیامد فعالیتها در این روش
.قابل محاسبه و اندازه گیري استاهداف و ماموریتهای سازمانبر

 اندازه گیري و ارزیابي شاخصهاي خروجي هر فرآیند در قالب
.می شودقابل مقایسه سایر سازمانهاكیفیت كاالها و خدمات با 

 بودجه ریزي مبتني بر شاخص هاي كمي و نظام ارزیابي عملكرد
.است

 در قبال ماموریت و عملكرد خود پاسخگو هستند و واحدهامدیران
.ارزیابي عملكرد آن به همراه پاداش و ابزارهاي انگیزشي است
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 سازمان داراي هدف كمي استخروجیهاي هر یك از.

اده به جاي طبقه بندي هزینه ها از روش قیمت تمام شده استف
.مي شود

 مدیریت فرآیندهاي كاري به مدیران واگذار مي شود و با

ر قبال افزایش اختیارات پاسخگویي و مسئولیت مدیران نیز د
.كم و كیف خروجي ها افزیش مي یابد

ابع وظیفه دستگاههاي نظارتي به جاي رسیدگي به داده ها، من

، اخروجیهاندازه گیري به ( بررسي اقالم هزینه)و فرآیندها 
.پیامدها و نتایج معطوف است
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دهنامعیارهاي تخصیص منابع در بوجه ريزي مبتني بر كنترل ست

نتایج ده ونتخصیص منابع در نظام بودجه ریزي مبتني بر كنترل ستا
:مي تواند مبتني بر سه شكل زیر باشد

:بودجه نمایشي-1

در این شكل اگر چه شاخصهاي عملكرد سازمان در بودجه 

منظور مي شود اما این شاخص ها و اطالعات عملكردي در عمل مبناي 
.تخصیص بودجه قرار نمي گیرد
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:بودجه غیرمستقیم-2

در این شكل در كنار شاخصهاي عملكردي سازمان 

معیارهاي دیگري مانند سیاستهاي مالي و پولي، اولویت هاي

دولت، تعامل قدرت ها و مالحظات یا مصحلت هاي سیاسي 

در . ردگروههاي ذینفوذ مي تواند مبناي تخصیص بودجه قرار گی
.داغلب كشورها از این شیوه تخصیص منابع استفاده مي كنن
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:بودجه مستقیم-3

جه در این شكل شاخصهاي عملكردي تنها معیار تخصیص بود

و در این روش اعتبارات تخصیصي رابطه مستقیمي با كمیت. است

در اگرچه این شیوه تخصیص منابع. كیفیت خروجیهاي سازمان دارد

بخشهایي مانند آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان 

از قابلیت اجرایي بیشتري برخوردار است اما ممكن است در همه 
.بخش ها به سهولت اجرایي نباشد
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رابطه بین سه نظام   بودجه ريزي 
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روشهاي بودجه ريزي از گذشته تا حال

بودجه ریزي. (اقالم–ردیف)سنتي1

بودجه ریزي. (تفاضلي)افزایشي2

بودجه ریزي. برنامه اي3

بودجه ریزي. (ZBB)صفرمبنايبر4
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(اقالم–رديف )بودجه ريزي سنتي  

بودجه ریزي در اغلب كشورها ضعیف بود و 19قبل از قرن -

.كنترل ها وفرآیندهاي مركزي كمی بر آن نظارت مي كرد 

بر اساس تئوري دولت بوروكراتیك و در 20در اوایل قرن -

راستاي واكنش به مسائل بي نظمي  مالي دولت بودجه ریزي 
.اقالم توسعه یافت –ردیف 

در آن زمان اساسا كنترلهاي مركزي ضعیف بود بودجه ریزي-

استفاده از. نوعی پیشرفت محسوب می شداقالم -ردیف 

اقالم در این زمان به افزایش كنترلهاي -بودجه ریزي ردیف 
.  مركزي و جلوگیري از فساد اداري كمك كرد
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تأكید نظام بودجه ریزي بر پاسخگویي در20از اوایل قرن 

ان كنترلهاي بودجه اي در این زم. نحوه استفاده از منابع بود

محدود به حسابهاي بودجه اي، رعایت صرفه جویي و تا 

حدودي كارایي بود و حسابداري نقدي به این رویكرد كمك 

در واقع صرفه جویي دستگاههاي اجرایي در مخارج. كردمی 

.  در بودجه ریزي تلقي مي شدنقطه قوت یك 
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این. در این نظام مخارج سال آینده بر حسب ردیف اقالم فهرست مي شد-
. ردیفها تفصیلي بود

برنامه ریزي مي شد كه چقدر پول را كدام دستگاه اجرایي مجاز است -
.  رهصرف پرسنل كند، چقدر صرف حقوق و مزایا و یا خرید تجهیزات و غی

.اقالم در تخصیص بودجه بود-تأكید روي سقف ردیف 

نقاط قوت این روش بودجه ریزي سادگي آن، فقدان ابهام، امكان كنترل-
ن ای. مخارج با مقایسه بودجه سال هاي قبل و تفصیلي بودن منابع بود

. مناسب براي تقاضاي بزرگ شدن اندازه دولت بودی رویكرد 

20



بودجه كل كشور به صورت سنتي تهیه 1343تا سال در ایران -

جلس صرفاً نام دستگاههاي اجرایي و مواد هزینه به تصویب م. مي شد

مي رسید وپس از تصویب كلیات آن در مجلس  هر دستگاه اجرایي

.ساندبودجه تفصیلي خود را به تصویب كمیسیون بودجه مجلس مي ر

وظیفه تهیه بودجه هاي جاري به عهده 1343تا قبل از شهریور -

وزارت دارایي و بودجه هاي زیربنایي و عمراني به عهده سازمان 

اما از این تاریخ به بعد همه بودجه هاي جاري و. برنامه و بودجه بود
.دعمراني توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردی
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این روش به داده ها و منابع مالي است تا ستاده ها ودرتوجه اصلي -

.ستتاكید بر صرفه جویي و كنترل در مصرف اعتبارات ا. نتایج كار

براي هرهزینه در این روش اعتبارات در قالب مواد هزینه و فصول -

ون ارقام سال ما قبل آخر در ست. دستگاه اجرایي به تصویب مي رسد

ادي قطعي، ارقام اعتبارات سال جاري در ستون برآورد و ارقام پیشنه

. سال آینده در ستون پیش بیني منظور مي شود

.  ستا" دستگاه و مواد هزینه"توزیع اعتبارات منحصراً بر اساس ، -
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گاه اعتبارات برآورد شده ارتباطي با حجم كار و عملیات دستدر این روش -
اعتبارات برحسب تنوع. اجرایي، نوع برنامه ها و نتایج عملكردها ندارد

.برنامه و عملیات طبقه بندي نمي شود

دوین در این شیوه بودجه ها بر مبناي عملكرد گذشته دستگاههاي اجرایي ت-
مي شود و در برآورد اعتبارات تمركز بر ارقام و اعتبارات گذشته 

.  دستگاههاي اجرایي است

الهاي زیرا بودجه س. روش سنتي بودجه ریزي گذشته نگر است تا آینده نگر-
در این روش اعتبارات. گذشته مبناي تصویب اعتبارات قرار مي گیرد

.  دستگاههاي اجرایي تخصیص مي یابداندازه براساس 
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مدیران دولتي براي جذب اعتبارات بیشتر به دنبال بزرگ كردن-

ند دستگاه اجرایي و انجام وظایف غیرضرور، نا مربوط و فرعي هست

.و براي جذب بوجه بیشتر به دولت فشار مي آورند

نترل در بودجه ریزي سنتي مجلس در بررسي بودجه فقط تاكید بر ك-

به طوري كه ،مخارج دولت و رعایت چارچوب اعتبارات مصوب دارد

هیچ هزینه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر هزینه اي در محل 

.و موضوع خود به مصرف برسد

نظارت بر اعتبارات بردر این روش بودجه ریزي، قانونگذاري -
.نادیده گرفته مي شودنظارت بر عملكرد بودجهورجحان دارد
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:در نتیجه 

معلوم نیست دستگاه اجرایي تا چه حدي در اجراي برنامه هاي -

. اصلي خود موفق بوده است

مشخص نیست كه هر هزینه اي براي رسیدن به كدام اهداف یا -

.  اجراي كدام برنامه به مصرف مي رسد

امه ها معلوم نیست كه اعتبارات تخصیص یافته چند درصد از برن-

. را از نظر كیفي و كمي پیش برده است

م اقالم اطالعاتی درباره پاسخگویی ازبخش فراه–بودجه ردیف -

.دکننمی
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(تفاضلي)بودجه ريزي افزايشي 

تگاه بودجه افزایشي یا تفاضلي عبارتست از افزایش بودجه یك دس-
.  اجرایي نسبت به سال قبل با درصدي خاص

ت در این روش بودجه سالهاي گذشته هر دستگاه اجرایي مبنایي اس-
ش كه بودجه سال آینده براساس شاخصهاي تعدیل نامشخص،  افزای

تگاه فعالیتها، پرسنل جدید و بدون توجه به محصول تولید شده دس
.  اجرایي تدوین مي شود

در این روش قدرت چانه زني دستگاه اجرایي اساس تصویب و -
.  تخصیص بودجه است
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و اقبال از بودجه ریزی سنتيدلیل براي مرگ بودجه ریزي یك -

و از پایان جنگ دوم جهاني شروعكه ، به رشد اقتصادي افزایشی  

.  برمي گردد، ادامه داشت 1970تا  نیمه دهه 

مستمر مبتني بر انتظار فراواني منابع به طورافزایشي بودجه ریزي -

از استكاهش یافته منابع  در حال حاضر اما از آن جایي كه . است
. این رو اندیشه افزایش گرایي در بودجه دیگر طرفداري ندارد
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:دالیل افزایش بودجه

نگه داشت سطح فعالیتهاي موجود-الف

تعدیالت-ب

توسعه عملیات-ج

واگذاري كار و وظایف جدید-د
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بودجه ريزي برنامه اي

میسیوني را  مأمور تحقیق و ک1947دولت آمریكا در سال -

این كمیسیون در سال . بازنگري از عملیات اقتصادي دولت كرد

به دولت فدرال پیشنهاد بودجه ریزي را داد كه در آن وظایف، 1949

طرحها و فعالیتهاي دولت مشخص شود و به آن بودجه ریزي 

.برنامه اي نام نهادند 

بودجه ریزي دستگاه اجرایي براساس انواع روش در این -

برنامه  هاي مورد نیاز و ضروري خود و براساس سیاستهاي دولت 
.  ارقام درآمد و هزینه هاي خود را پیش بیني مي كند
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وظایف اساسي دولت بین برنامه ها و هر برنامه به روشدر این 
در اهداف عملیات اصلي دولتشده وچند فعالیت و طرح طبقه بندي 

.  قالب برنامه ها بوسیله دستگاه اجرایي عملي مي شود

:سال بودجه ايهربدین ترتیب  معلوم مي شود در 

.  اوالً چه اهداف و سیاستهایي مورد نظر است-

ت و ثانیاً براي تحقق این اهداف و سیاستها چه برنامه ها، عملیا-
.فعالیتهایي انجام خواهد گرفت

.ثالثاً هر یك از برنامه ها نیاز به چه میزان اعتبارات دارند-

بودجه  عمومي یا )این اعتبارات از كدام منابع مالي رابعا-
.  باید تامین شود( اختصاصي

د به  هر برنامه اي توسط كدام یك از دستگاههاي اجرایي بایخامساً -
.اجرا درآید
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(ZBB)بودجه ريزي بر مبناي صفر 

ارات اعتبکهبا این فرض آغاز مي شود بودجه ریزی بر مبنای صفر -

ینه هاي و هزبودهفعلي مبنا و دلیلي براي تصویب اعتبار سال آینده ن

سال جاري نقطه شروع و پایه اي براي تصویب اعتبارات سال بعد

. نیست

در این بودجه ریزي عملكرد سال گذشته ناشي از مصرف منابع -

ر مورد توجه قرار نمي گیرد و برنامه ها و فعالیتها مجدداً براي اجرا د
.  سال آینده مورد بررسي، ارزیابي و توجیه قرار مي گیرد
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در این . برنامه ریزي از صفر آغاز می شودZBBعبارت دیگر در به-

ام شرایط براي مدیران این سئوال مطرح مي شود كه دلیل كاري كه انج

تفاده مي دهیم چیست؟ آیا نباید از منابع خود براي انجام كار دیگري اس

.  كنیم

آن است که آنچه که در حال انجام است قابل توقف استZBBفرض -

. و به جاي آن كار دیگري را می توان شروع كرد

ي و تحلیل و ارزشیابي تمام برنامه ها و فعالیت هاتجزیه ZBBهدف -

داده هرگاه در این ارزشیابي فعالیتي بي ثمر تشخیص. سازمان است
.  شود كنار گذاشته مي شود
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و هكنار گذاشته شدهمه فعالیتها ZBBاین بدان معني نیست كه در -

امه بلكه فعالیت هاي گذشته مي تواند اد. همه چیز از ابتدا شروع شود

رخي گاهي ب. یابد و تنها تغییرات و اصالحات الزم در آنها بعمل مي آید

. از فعالیت ها حذف مي شوند

رار بدین ترتیب همه فعالیت هاي سازمان همه ساله مورد ارزشیابي  ق-

آینده مي گیرد و اگر فعالیتي در سال گذشته مفید بود لزوماً در سال

ادامه نخواهد یافت مگر آنكه ثمربخشي آن در سال جدید نیز اثبات

.شود
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ی چه م”بودجه ریزی بر مبنای صفر به بودجه ریزی بر مبنای -
:معروف است” شود اگر 

چه مي شود اگر یك برنامه حذف شود ؟ -

چه مي شود اگر یك برنامه براي سال بعد نیز ادامه یابد ؟ -

یم ؟ چي مي شد اگر ما نیروي زمیني یا نیروي هوایي نداشته باش-

چي مي شد اگر تأمین اجتماعي نداشته باشیم ؟ -

بودجه مصوب خود را % 90چي مي شد اگر وزارت دفاع فقط -
امسال دریافت مي كرد ؟ 

بنابراین در بودجه ریزي سال بعد هر برنامه اي با این گونه -
 ها سؤاالت درگیر است تا برنامه هایي كه ضروري هستند براي آن

.دبودجه ریزي شو
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ZBBمراحل اجرايي 

شناخت فعالیتهاي هر دستگاه اجرایي-1

تجزیه و تحلیل هر فعالیت در قالب یك برنامه-2

اارزشیابي و اولویت بندي فعالیته-3

انتخاب و تدوین فعالیتهاي اثربخش و اولویت دار-4
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شناخت فعالیت هاي هر دستگاه اجرايي-1

در زمان تخصیص منابع در هر دستگاه اجرایي عملكرد -
.  گذشته برنامه ها مورد بررسي و ارزیابي قرار مي گیرد

تهاي ارزشیابي شده و فعالیوفعالیتهاي هر برنامه شناسایي -
. مفید انتخاب مي شود

شناخت فعالیتهاي هر برنامه از مهمترین مراحل بودجه ریزي-
ZBBمي توان زیرا اگر فعالیتها به درستي شناخته نشوند ن. است

.دنسبت به جرح و تعدیل و حذف و ادغام آنها تصمیم گیري كر
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تجزيه و تحلیل هر فعالیت در قالب يك برنامه-2

ل فعالیت هاي هر دستگاه اجرایي به واحدهاي تصمیم گیري تبدی-

.  مي شود

زش و اوالً ار. هرفعالیت در قالب یك برنامه تجزیه و تحلیل مي شود-

آنها با اهمیت هر فعالیت در مقایسه با سایر فعالیت ها و میزان ارتباط

لیت، ثانیاً هدف هر فعالیت، اجزاي هر فعا. هر برنامه بررسي مي شود

نحوه اجراء آن، منافع و هزینه  حاصل از اجراي آن، حجم عملیات 

در الزم براي هر فعالیت و معیارهاي اندازه گیري عملكرد هر فعالیت
.این مرحله شناسایي مي شود
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ارزشیابي و اولويت بندي فعالیت ها-3

یعني سطحي كه قبالً )درباره هر فعالیتي اینكه در سطح جاري -
اید به اجرا شود یا اینكه در سطحي پایین تر یا باالتر ب( اجراء مي شد

.  اجرا درآید تصمیم گیري مي شود

هزینه اجراء هر فعالیت در هر سطحي در این مرحله تعیین -
.  مي شود

ري مدیران فقط در باره اجراء یا عدم اجراء یك فعالیت تصمیم گی-
نیز نمي كنند بلكه مي توانند درباره سطوح مختلف اجراء یك فعالیت

. تصمیم گیري كنند

. پس از ارزشیابي، همه فعالیت ها اولویت بندي مي شوند-
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:معیارهای تعیین اولویت برنامه ها عبارتند از

ماهیت فعالیت -

ضرورت انجام آنها -

ارتباط هر فعالیت با ماموریت اصلي هر دستگاه اجرایي -

میزان اثربخشي هر فعالیت -
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انتخاب و تدوين فعالیت هاي اثربخش و اولويت دار-4

: شودتصمیم گیري  در مورد هر فعالیت به یكي از نتایج زیر منجر مي

:حذف فعالیت-الف

تقلیل سطح فعالیت-ب

اجراي فعالیت -ج

گسترش سطح فعالیت-د
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عملیاتيريزی بودجه 

ودجه بودجه ریزی عملیاتي   سیستمی است شامل برنامه ریزی ، ب•

ده بندی و ارزیابی عملکرد که بر رابطه بین بودجه تخصیص دا

شده و نتایج مورد انتظار درقالب اهداف برنامه های بلند مدت، 

ع میان مدت و برنامه های ساالنه تاکید داشته  و رابطه میان مناب

آمده ومیزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست

از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد ،  بدین معني كه با هر میزان 

مخارج انجام شده در هر برنامه باید مجموعه معیني از اهداف 

.تأمین شود
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ع بودجه عملیاتي یك برنامه ساالنه است كه در آن رابطه بین مناب-

مالي تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجراي هر برنامه با 

.  شاخص هاي كمیت پذیر نشان داده مي شود

و عملیاتي منابع را بر مبناي نیل به نتایج مشخصریزی بودجه -

. قابل سنجش تخصیص مي دهد
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.در بودجه ریزي عملیاتي كارایي و اثربخشي مورد نظر است-

در كارایي استفاده بهینه از منابع و امكانات مادي وانساني مورد-

.  توجه است

د اثربخشي نشان مي دهد كه تا چه حدي عملیات منجر به نتایج مور-

است یعني عملكرد حاصل از به كارگیري منابع چقدر. انتظار شده است

.و چگونه حاصل شده است

ه در این روش به هر دستگاهي بودجه اي متناسب با حجم عملیاتي ك-

دستگاه مجري باید پاسخگوي این. انجام مي دهد تخصیص مي یابد

آیا سوال باشند كه با اعتبارات تخصیصي چه كاري را انجام داده اند و

ا نتایج و منافع حاصله حداقل معادل با هزینه هاي انجام شده است ی
؟خیر
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ص عملیاتي بین برنامه هاي راهبردي، اهداف بلندمدت و تخصیبودجه -

جه از بود.منابع براي رسیدن به نتایج مورد نظر رابطه برقرار مي كند

حاصل ضرب هزینه هر واحد خروجي در تعداد محصوالت و خدمات 

. مورد نیاز در سال آینده به دست مي آید

ازه روي گستردگي و بزرگي بودجه و اندتأكید در بودجه عملیاتی -

جه نیست بلكه به اندازه گیري حجم كار دستگاه اجرایي تودستگاه
.  مي شود
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ه زیرا بر نتایج ب. بودجه ریزي عملیاتي چرایي انجام هزینه هاست-

ول یعني بر آنچه كه با پ. دست آمده تمركز دارد و نه بر پول خرج شده

كه هزینه شده به دست آمده است تاكید دارد نه صرفاً به مقدار پولي

.براي آن فعالیت هزینه شده است

به عنوان مثال مي توان بین مخارجي كه صرف بهداشت عمومي -

مي شود با اهداف كلي دولت در برنامه هاي پیشگیري و مراقبت 

به طوري كه اعتبارات به عملیات . بهداشتي ارتباط برقرار كرد

ند بلكه به عملیات هدفمهبي هدف بهداشت عمومي تخصیص داده نشد
.  و نتایج مورد توقع پرداخت  شود
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ه آن است ك( یا هزینه اي)خالصه آنكه اساس نظام بودجه ریزي سنتي 

اما اساس نظام . اعتبارات كجا و چگونه هزینه شده است

بودجه ریزي عملیاتي آن است كه اعتبارات براي چه اهداف و 

ت به بنابراین در بودجه عملیاتي اعتبارا. نتایجي هزینه خواهد شد

".هزینه"تخصیص داده مي شوند نه به " نتیجه"

اعتبارات در قبال عملیات و نتایج كار مورد انتظار به دستگاههاي

جه دستگاه اجرایي در قبال دریافت بود. اجراي تخصیص مي یابد

ر بنابراین در بودجه عملیاتي اعتبارات نه ب. پاسخگو خواهد بود

مام مبناي بزرگي و كوچكي دستگاه اجرایي بلكه برحسب بهاي ت
.  شده حجم عملیات مورد انتظار تخصیص مي یابد
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به عنوان مثال در تخصیص اعتبار براي وزارت بهداشت و درمان و

ش آموزش پزشكي باید معلوم شود هدف از اعتبارات تخصیصي آموز

چه تعداد دانشجوي پزشكي عمومي و یا تخصصي است، در چه 

ر رشته ها، با چه كیفیتي و چه میزان مهارت و توانایي پزشكي و د

راستاي اجراي كدام برنامه یا نیاز دولت و براي چه مدتي مورد نظر

دانشگاههاي علوم پزشكي به عنوان پیمانكار و مجري . است

را در برنامه هاي آموزشي پزشكي بایستي بتوانند نتایج مورد انتظار
.قبال دریافت اعتبارات به جامعه تحویل دهند
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مزاياي بودجه ريزي عملیاتي

:بودجه ریزي عملیاتي داراي منافع و دستاوردهاي زیر است

رات افزایش پاسخگوئي عمومي درقبال استفاده از منابع و اعتبا-1
سازمان

ظرتاكید مدیران و دستگاه هاي اجرایي براي نیل به نتایج مورد ن-2

(بودجه ریزي ستانده محور)مدیریت بر مبناي عملكرد بهتر-3

بهبود نحوه تخصیص منابع -4

اي تقویت پاسخگوئي مدیران دستگاه ها طبق مفاد موافقت نامه ه-5

.امضاء شده
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یند برنامه ایجاد یك فرآیند منطقي تصمیم گیري كه مستقیماً با فرآ-6

.ریزي، اجرا،كنترل ارزیابي و گزارش عملكرد در ارتباط باشد

.بین برنامه ها و اهداف بلندمدت سازمان رابطه برقرار مي شود-7

فعالیت و( محصوالتخدمات و)خروجیبهاي تمام شده هر واحد -8
.محاسبه مي شود

نظارت براجراء و عملكرد بودجه توسط دستگاه هاي نظارتي و -9
.مجلس تسهیل مي شود
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فرآيند بودجه ريزي عملیاتي

:فرآیند بودجه ریزي عملیاتي از سه مرحله تشكیل شده است

.تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار-الف

.یتتعیین شاخص هاي كمي براي برآورد عملكرد هر برنامه یا فعال-ب

ق برآورد هزینه ها،اعتبارات برنامه ها و فعالیت هاي الزم براي تحق-ج

.اهداف 

برنامه . است“ برنامه”مهمترین عامل نظام بودجه ریزي عملیاتي 

ا مجموعه اي از فعالیت ها یا پروژه هاي یك دستگاه اجرایي است كه ب

. استفاده از منابع موجود به نیل اهداف عملیاتي كمك مي كند
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سه مشخصه نظام بودجه ريزي عملیاتي

.  ساختار برنامه در یك چارچوب برنامه ریزي راهبردي تعریف شود-الف
:به عنوان مثال

كمك به سازمان حمل و نقل جاده اي براي كاهش : هدف راهبردي
تصادفات و مرگ و میر جاده اي

1390نقاط حادثه خیز جاده ها تا سال % 50اصالح : هدف عملیاتي

30اصالح نقاط حادثه خیزي كه در سال بیش از : هدف عملیاتي ساالنه

.مورد تصادف بوجود مي آورد

دي چارچوب بودجه بگونه اي باشد كه امكان تصمیم گیري و اولویت بن-ب
.را تسهیل كند

.کندساختار نظام بودجه ریزي امكان پاسخگویي را تقویت -ج
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مفاهیمی در بودجه ريزی عملیاتی

وظیفه اصلی و فلسفه وجودی یک سازمان ،یک:ماموریت

.دستگاه اجرایی یا یک برنامه است

تگاه عملیات سازمان یافته با اهداف كمیت پذیر یك دس: برنامه

اجرایي است كه داراي وظیفه، بودجه، پرسنل و هدف 
.مشخصي است

قق اقدامات كمیت پذیر با هدف مشخص كه براي تح: فعالیت

یك فعالیت مجموعه وظایفي. اهداف هر برنامه اجرا مي شوند
.داست كه ورودي ها را به یك محصول یا خروجي تبدیل مي كن
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ل داده اقدامات انجام شده توسط یك دستگاه اجرایي براي تبدی: عملكرد

رآیند، داده ها، ف. از طریق فرآیند خاصي است( نتایج)به ستاده ( منابع)

.ستاده ها و نتایج را مجموعاً زنجیره عملكرد گویند

میزان اهداف كمي مورد نظر است كه مبنائي براي  :اهداف عملكرد 

اهداف باید در هر برنامه و براي هر . مقایسه با عملكرد واقعي است

بنابراین . شاخص و در زمان گزارش به صورت روشن بیان شود

هدف عملكردي نتایج مورد انتظار كمي در چارچوب زمان و با هزینه 

از مشتریان در سال آینده مورد %  5به عنوان مثال .  اي معین است 
Xز تشویق مادي قرار مي گیرند در صورتي كه مبلغ این تشویق ها ا

.لاير افزایش نیابد
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یعني آزمون آماري و دقیق هر( : برنامه)ارزشیابي عملكرد 

یج برنامه مبني بر اینكه آثار اجراي آن برنامه در كسب نتا
.چگونه بوده است

موضوع مورد اندازه گیري ابعاد مختلف: شاخص هاي عملكرد

مانند تعداد ارباب رجوع ناراضي در صدور . عملكرد است
. گذرنامه
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شاخصهاي قابل اندازه گیري در زنجیره عملكرد

 (منابع)داده ها

 (خروجیها)ستانده ها

(پیامدها)نتایج

کارایی

اثربخشی

صرفه جویی

بهره وری
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داده ها

منابع مورد استفاده براي تولید محصول و یا ارائه خدمات

ا منابع بكار رفته مي تواند به صورت مبلغ هزینه ی. است
.ساعات كاركرد باشد
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ده هانستاخروجیها يا 

كاالي تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یك برنامه یا

:تاسده مطلوب دارای ویژگیهای زیرنستا. مي باشدفعالیت

كاالها و خدمات براي افراد و سازمانهاي خارج از دستگاه .1
.اجرایي تهیه و ارایه شوند

ا كاالها و خدمات براي مصارف نهایي و در فرایند داخلي ی.2
.ستانده واسطه اي بكار نمي روند

.رسیدن به نتایج برنامه ریزي شده كمك مي كند.3

.ستتحت كنترل مستقیم و غیرمستقیم دستگاه اجرایي ا.4
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ستاده ها حاوي اطالعاتي درباره عملكرد، قیمت، كیفیت و .5
.كمیت هستند

ستاده ها حاوي اطالعاتي است كه مي تواند مبناي مقایسه .6

عملكرد در طول زمان یا سایر تولیدكنندگان بالقوه و واقعي
(.Diamond 2006 P: 34. )باشد

:  مثال

ارایه خدمات مشاوره در خط مشي گذاري: ستاده

قضاوت و اظهار نظرات: معیار عملكرد

تعداد خدمات مشاوره اي: كمیت

رضایت رئیس دستگاه اجرایي و كاركنان: كیفیت
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(هاپیامد)يج  انت

را وضعیتي است كه میزان نیل به اهداف برنامه یا فعالیت

یك پیامد هر اثر ایجاد شده توسط سازمان است. نشان مي دهد

كه بر روي اشخاصي كه در آن سازمان كار نمي كنند تاثیر

دن نتایج بر حسب درصد تحقق هدف یا مقدار رسی. مي گذارد

شاخص نتایج ابعاد مختلف . به هدف اندازه گیري مي شود

ات خدمات و كاال مي تواند باشد مانند درجه كیفیت كاال و خدم

ارایه شده، میزان رضایت ارباب رجوع، درصد محصوالت 

سالم یا معیوب
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:نتایجانواع 

نتایج نهایی-1

نتایج میانی-2

کیفیت-3

رضایت مشتری-4
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ه كه نتایج حاصل از فعالیت هاي یك برنام: نتایج نهائي -1

این .قصد رسیدن به آن وجود دارد و یا مورد انتظار است

انند نتایج رابطه مستقیمي با وظیفه دستگاه اجرایي دارد م

، جامعه فقرزدایي، محیط زیست سالم، بیماران معالجه شده

فارغ التحصیالن شاغل، كسب مدال طال در جام جهاني، 

.درصد فروش و سود مورد نظر
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وضعیت ها ورفتارهایي است كه حاصل كار  :نتایج میاني-2

ود دستگاه اجرایي بوده و انتظار مي رود به نتیجه نهایي منجر ش

اً قبل از نتایج نتایج میاني غالب.اما خود به تنهایي نتیجه نهایي نیستند

به عنوان مثال وقتي كه تیم ورزشي یك.نهایي حاصل مي شود

اشگاه باشگاهي به دنبال تمرینات سخت و كافي نسبت به تیم ب

ه نهایي اما نتیج.دیگري برنده مي شود به نتیجه میاني رسیده است 

ده آن است كه در بازي هاي  بین المللي یا جام جهاني بتواند برن
.دراین صورت این یك نتیجه نهایي است . شود
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همچنین برخورداري كاال و خدمات از كیفیت مورد نظر 

ین زیرا نیل به ا. ورضایت مشتري از نتایج میاني هستند
.نددونتیجه میاني به افزایش سود و فروش شركت كمك مي ك

65



کارايی

ي به استفاده بهینه از منابع و امكانات مادي و انساني كارای

ه مفید كارایي نشان مي دهد كه از منابع تا چه حدي استفاد.گویند

ح از كارایي با بهره برداري صحی.و بیشتري بعمل آمده است
.منابع مرتبط است و جنبه كمي دارد

:كارایي را به طرق مختلف مي توان اندازه گیري كرد

نسبت ستانده به داده-1

نسبت داده به ستانده-2

(مورد انتظار)نسبت بازده واقعي به بازده استاندارد -3
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ده به دادهننسبت ستا

ته این نسبت نشان مي دهد كه به ازاء هر واحد منابع بكار رف

منابع مي تواند تعداد .ده حاصل شده استنچه مقدار ستا

ساعت، منابع مالي و زمان -كاركنان، ساعات كار، نفر

ازاء مانند تعداد اتومبیل هاي تولید شده به. صرف شده باشد

هر قدر این نسبت. ساعت كاركرد كارگران در سال-هر نفر

عداد همچنین ت. افزایش یابد كارایي كارگران باالتر مي رود

گذرنامه هاي صادره به ازاء هر نفركارمند درسال هر قدر باال
.باشد كارایي كاركنان اداره گذرنامه افزایش مي یابد
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دهننسبت داده به ستا

د نیز این نسبت معكوس نسبت باالست كه به آن هزینه هر واح

در این نسبت اگر داده ها را مجموع مخارج منظور . گویند

ن به عنوا. ده به دست مي آیدنكنیم آنگاه هزینه هر واحد ستا

نفر 20مثال اگر ده میلیون لاير هزینه بابت ایاب و ذهاب 

كارمند یك اداره اي در ماه پرداخت شود آنگاه هزینه ایاب 

در مثال . لاير در ماه خواهد بود500،000وذهاب هر نفر 

20،000دیگر اگر در سال صد میلیون لاير صرف صدور

د لاير خواه5000گذرنامه شود هزینه صدور هر گذرنامه 
.بود

68



هزینه تعمیرات اتومبیل یك سازمان به ازاء هر همچنین 

داد تع.كیلومتر كاركرد در جاده كمتر باشد كارایي باالست

روزهاي كاركرد هر مكانیك در تعمیرات و باز و بستن 
.گیربكس كمتر باشد كارایي باالست
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(مورد انتظار)نسبت بازده واقعي به بازده استاندارد 

نجام این نسبت مقدار كار انجام شده را به مقدار كاري كه باید ا

راي ب. گیرد اندازه گیري مي كند كه به آن راندمان نیز گویند

انه مثال اگر یك كارخانه قطعه سازي دریك شیفت كاري روز

اس قطعه تولید كند اما میزان تولید استاندارد آن بر اس120

قطعه 150مطالعات فني، مهندسي، كارسنجي و زمان سنجي 

ست باشد در این صورت كارایي كاركنان این كارخانه برابر ا

.....با  ،

بر اساس این مفهوم از كارایي مي توان راندمان كارخانه را

(  اندارداست)به ظرفیت اسمي ( عملي )از نسبت ظرفیت فعلي 
70.به دست آورد



اثر بخشي

نشان مي دهد كه تا چه حدي عملیات منجر به نتایج مورد 

ق به عبارت دیگر به میزان و درصد تحق. انتظار شده است

.  اهداف مورد نظر اثر بخشي گویند

اثر بخشي به عملكرد و تامین رضایت كاركنان و ارباب

ال به عنوان مث.رجوع نیز مربوط مي شود و جنبه كیفي دارد

تاده یك مدیر كارخانه ممكن است با تولید محصول زیاد آمار س

حتي این آمار زیاد را در سطح . خود را باال ببرد( تولید)

ار بیش كارایي باالیي حفظ نماید اما اگر این كار با تهدید و فش

هد از حد به كارگران انجام شود در این صورت اثربخش نخوا
71.  بود



ت انساني همچنین اگر تیم پزشكي یك بیمارستاني از تمام امكانا

د اما و تجهیزاتي براي معالجه و جراحي بیماري استفاده نمای

ن بیمار فوت كند در این صورت فعالیت تیم پزشكي ای

زیرا . بیمارستان اگر چه كارایي داشته اما اثربخش نبوده است

ت به هدف كه همانا بازیافت سالمتي بیمار و زنده ماندن اوس
.نرسیده است
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صرفه جويي

یاز و تدابیري براي استفاده از منابع و داده ها به اندازه مورد ن

ود و ده مصرف مي شنكه در فرآیند تولید ستا( مناسب)معقول 

هدف از صرفه جویي. مانع از اتالف و تضییع منابع شود

جه كنترل هزینه ها و منابع مورد استفاده براي حصول نتی

ت صرفه جویي كم مصرف كردن نیس. معین و مورد نظر است

ه یعني مصرف به موقع، ب. بلكه درست مصرف كردن است

اي به عنوان مثال تولید المپ ه. جا و مناسب و به اندازه نیاز

روشنایي كم مصرف در مقایسه با المپ هاي پر مصرف 
. اقدامي براي صرفه جویي در مصرف برق است
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وخت همچنین اتخاذ روشهاي فني در تولید اتومبیل هایي با س

كم نسبت به اتومبیلهایي با سوخت باالتر اقدامي براي
. صرفه جویي در مصرف بنزین است
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بهره وري

اده طبق تعریف آژانس بهره وري اروپا  بهره وري درجه استف

بنابراین بهره وري . موثر از هریك از عوامل تولید است 

كار زمین،سرمایه،)خارج قسمت بازده به یكي از عوامل تولید 

.است ( و سازماندهي

زماني یك دستگاه اجرایي از بهره وري برخوردار است كه

.  از هریك از عوامل تولیدش به طور موثر استفاده نماید

ه نابراین یك سازمان زماني از بهره وري برخوردار است كب

.صرفه جویي داشته باشدو اثربخشي،كارایي
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:           پس

صرفه جویی+ اثربخشی + کارایی=  بهروری 
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گروه سازمان ها بر اساس بودجه ريزی عملیاتی4

ل ده ها و نتایج آنها قابنسازمانهایي هستند كه ستا: گروه اول

آنها را سازمانهاي تولیدي . اندازه گیري و قابل مشاهده است
.  گویند

ه سازمانهایي هستند كه ستانده هاي آنها قابل مشاهد: گروه دوم

و اندازه گیري است اما نتایج آنها قابل اندازه گیري و مشاهده
.  آنها را سازمانهاي رویه اي گویند. نیست

ابل سازمانهایي هستند كه ستانده هاي آنها بسهولت ق: گروه سوم

ه گیري مشاهده یا قابل اندازه گیري نیست اما نتایج آنها قابل انداز
.  آنها را سازمانهاي هنري گویند. است
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تي سازمانهایي هستند كه نتایج و ستاده هاي آنها به سخ: گروه چهارم

 اي قابل مشاهده یا قابل اندازه گیري است آنها را سازمانهاي كتیبه
.  گویند
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خروجي و نتايج

هم بودجه ریزي عملیاتي. نتایج بیانگر تأثیر خروجي  است-

.  مبتني بر خروجي است و هم مبتني بر نتایج است

ري كرد بسیاري از نتایج را به سختي مي توان مستقیما اندازه گی-

یچیده به عنوان مثال امنیت اجتماعي بیشتر و یا اندازه گیري آن پ

.است مانند میزان كاهش فساد اداري

خروجي تحت كنترل دستگاه اجرایي است اما نتایج نهایي-

. توسط عوامل خارجي غیر قابل پیش بیني تعیین مي شود

.  نتایج مي تواند قابل تفسیر باشد-

ر نتایج مي تواند اثرات جانبي داشته باشد كه خواه مورد نظ-
دولت باشد و یا نباشد
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شاخص هاي عملیاتي

:ویژگي شاخص هاي عملیاتي

شاخص ها باید بین اهداف عملیاتي، ماموریت و رسالت -
.سازمان رابطه برقرار نماید

اع شاخص ها باید جامعیت داشته باشند و بتوان براي انو-

لكرد فعالیت هاي مشابه سازمانهاي مختلف استفاده كرد تا عم
.سازمانها قابل مقایسه شود

شاخص ها باید گروههاي عمده هزینه اي یك سازمان را در -
.برگیرند
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شاخص ها باید دستاوردهاي اصلي یك برنامه را -
.آشكار كنند

له ها باید براي تصمیم گیران و مدیران وسیشاخص -

ابي و اندازه گیري معتبر و براي قانون گذاران قابل ارزی

.باشدو براي عموم مردم قابل درك پیگیري 

.شاخص عملیات باید قابل شمارش و كمي باشد-

با گذشت زمان واحد اندازه گیري، مقدار و ارزش خود-
.را از دست ندهد

82



ا در انتخاب شاخص از واحد اندازه گیري حجم كار مرتبط ب-
.آن عملیات فني استفاده كرد

یان شاخص عملیات بتواند حجم واقعي عملیات انجام شده را ب-
.كند

.بهاي تمام شده هر واحد حجم كار را بتوان محاسبه كرد -

.شاخص  باید اثرات سازمان را آشكار كند-

.باید موفقیت سازمان را به نمایش بگذاردشاخص -

. اشدشاخص باید قادر به پاسخ به پرسشهاي قانونگذاران ب-
.زیرا شاخص مالك تصمیم گیري آنها محسوب مي شود

83



آیا شاخص با توجه به اهداف. مناسب و روایي داشته باشد-
دولت در انجام خدمات خاصي واقعاً نشان مي دهد كه نیاز یا 

.خواسته مشتریان تأمین شده است

ا كه آیا شاخص مشخصات اثربخشي ر: منحصر بفرد باشد-
.سایر شاخصها ندارند در بردارد

آیا فهرست همه شاخصها امكان سنجش همه اهداف : كاملیت
.را میسر مي سازند

.آیا شاخص قابل درك است: قابلیت فهم-
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آیا شاخص از نظر هزینه جمع آوري اطالعات، : هزینه-
.معقول و مقرون به صرفه است

ا آیا داده ها را مي توان سریع به دست آورد ت: به موقع بودن-

سوخ مدیران و كارشناسان بتوانند قبل از آنكه آنها قدیمي و من
.شوند به كار گرفته شوند
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مثال هایي از. شاخص ها مي توانند عناوین كلي و كمي داشته باشند

شاخص هاي كلي و كمي و واحد سنجش آنها در مورد امور فرهنگي، 
.پژوهشي و سینمایي به شرح جدول زیر است
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واحد سنجش عناوین شاخص های کمی شاخص هاي كلي

ذ تعداد مراسم بزرگداشت مفاخر امور فرهنگی و
پژوهشی

مورد تعداد پژوهش هاي فرهنگي و هنري 
انجام شده

مورد وم تعداد طرح هاي تحقيقاتي در حوزه عل
قرآني و ديني انجام شده

صد هزار نفر/ عنوان تشر نسبت تعداد عناوين كتابهاي من
شده به جمعيت كشور

تعداد زار تعداد نمايشگاههاي فرهنگي برگ
شده



واحد سنجش عناوین شاخص های کمی شاخص هاي كلي

نفر/ جلد  معيدت  كتابهاي منتشر شدده بده ج  ( شمارگان)نسبت تيراژ 
كشور وامور فرهنگی

هزارنفر/ متر مربع پژوهشی به ( عمتر مرب)نسبت مساحت كتابخانه  هاي عمومي شهري 
جمعيت شهري

صد نفر/ صندلي  يدت  كتابخانه هاي عمومي شهري بده جمع ( ظرفيت)نسبت 
شهري 

صد نفر/ جلد  نسدبت تعددداد كتابهددات مجداي و سدداير منددابع موجددود در  
كتابخانه هاي عمومي كشور به جمعيت كل كشور

درصد وين نسبت تعداد كتابخانه هاي عمومي مجهز به ابزارهاي ن
اطاعاتي به كل كتابخانه هاي عمومي

ميليون نفر تعداد مراجعان به كتابخانه هاي عمومي

ورق ه سدا   ميزان افزايش ظرفيت چاپخانه هاي كشور نسبت بد 
قبل

يك ميليون نفر/ عنوان فيلم  ده بده  نسبت تعداد عندوان فديلم هداي سدينمايي توليدد شد      
جمعيت امور سینمایی

صد نفر/ نسخه  ده بدراي  نسبت تعداد شمارگان فديلم سدينمايي تيريدر شد    
شبيه ويدئويي به جمعيت كل كشور

عنوان فيلم دهتعداد فيلم هاي كوتاهت مستند و تجربي توليد ش

هزار نفر/ صندلي  نسبت ظرفيت سينماها به جمعيت كل كشور
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واحد سنجش عناوین شاخص های کمی شاخص هاي كلي

درصد نماهانسبت تماشاگران فيلم ها به ظرفيت نمايش سي امور سینمایی

درصد جي  اقداماي انجام شده در زمينه استفاده از سرمايه هاي خار
مع هاي  براي توليد مشترك فيلم سينمايي و احداث مجت
يت توليدبزرگ سينمايي و ارتقاء تينولوژي و افزايش ظرف

جذب ارز اقداماي انجام شده در زمينه حمايت قانونيت حقوقي و
هاي مالي از توليد فيلم هاي مناسب براي صدور به بازار
جهاني و حضور در جشنواره هاي جهاني

تعداد دفعاي حضور فيلم هاي كوتاه و بلند درجشنواره هاي  
خارجي

تعداد در  تعداد جوايز كسب شده فيلم هاي كوتاه و بلند مدي
مجامع جهاني

تعداد تعداد مراكز عرضه محصوالي سينمايي
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انواع شاخص

شاخص هاي ورودي -1

شاخص هاي خروجي -2

شاخص هاي نتایج-3

شاخص اثر بخشي-4

شاخص هاي اثر بخشي هزینه -5

شاخص هاي توضیحي-6
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شاخص هاي ورودي

این شاخص ها میزان منابعي كه براي اجراي برنامه هاي سازمان 
از این شاخص ها .ورسیدن به نتایج الزم است را نشان مي دهد

براي نشان دادن هزینه هاي كل، تركیب منابع، میزان منابع 
:  دمانن. تخصیصي در مقایسه با سایر برنامه ها به كار مي رود

.تعداد اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد و دولتي-

.تعداد ساعات كار انجام شده براي فعالیت معین-

.هزینه هاي عملیاتي مصرف شده-

.میزان سوخت و برق مصرفي-

.ساعت بكاررفته-تعداد نفر -
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شاخص هاي خروجي

این شاخص ها بیانگر تعداد محصوالت، خدمات و مقدار كار
این شاخص ها نشان مي دهد كه خروجي یك .انجام شده است

ص این شاخ.فرایند كاري چیست و تا چه حدي انجام شده است 
ها درباره اهداف، كیفیت خدمات و محصول،اثربخشي خدمات

بامقایسه شاخص هاي .ومحصول اطالعاتي را نشان نمي دهد
بود خروجي سال جاري با سالهاي گذشته مي توان به میزان به

:مانند.خروجي و یا عدم رشد عملكرد سازمان پي برد

.تعداد مجوزهاي صادرشده براي داروخانه ها-

.تعداد كارت بازرگاني صادرشده-
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.تعداد كیلومترجاده هاي تعمیرشده-

.تعداد پزشكان فارغ التحصیل شده-

.تعداد بازرسي هاي انجام شده-
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شاخص هاي نتايج

این شاخص ها میزان تحقق اهداف برنامه یا تاثیر اقدامات 

این شاخص ها .سازمان برمشتریان و مردم را نشان مي دهد
:ثمرات واقعي برنامه هاي هستند مانند

.درصد افرادي كه از هواي پاك استفاده مي كنند-

.درصد كاهش تصادفات مرگبار در بزرگراه ها-

.درصد كارآموزاني كه به كار گمارده شده اند-

.ردرصد كاهش بیمه بیكاري به دلیل اشتغال افراد بیكا-

.درصد كاهش تكدي گري درخیابانها-
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شاخص اثر بخشي

ع این شاخص ها میزان كار انجام شده با استفاده از مقدار مناب
غالباًبه صورت درصد . مصرف شده را نشان مي دهد

این شاخص ها .اطالعات درباره هزینه واحد بیان مي شود
:  بهره وري را اندازه گیري مي كنند مانند

.تعداد اتومبیل سواري تولید شده درهرساعت كاري-

.تعداد مشتریاني كه هر كارمند به آنها خدمات ارایه مي دهد-

.تعداد تن برداشت گندم از هر هكتار-

میانگین زمان انتظار هر بیمار براي جراحي در یك -
.بیمارستان
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.میانگین تعداد روزهاي رسیدگي به درخواست شكایات-

تعداد بیماراني كه بعد از عمل جراحي سالمتي خود -

.دبازیافتن
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شاخص هاي اثر بخشي هزينه 

مي این شاخص ها عناصر اثر بخش و نتیجه را بایك شاخص واحد
سنجد و نشان مي دهد كه هزینه هر واحد بهبودي در نتایج چقدر 

:مانند. است

.هزینه هر دانش آموزي كه فارغ التحصیل مي شود-

.هزینه هر درصد كاهش درتصادفات جاده اي-

هزینه هر متر مربع از ساختمان به ازاء تقویت ساختمان در -
.برابر هر ریشتر افزایش زلزله

.هزینه مرمت هر مترمربع از بناها و آثار باستاني-

هزینه هر كیلومتر آسفالت خیابان-
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شاخص هاي توضیحي

این شاخص ها براي تامین اطالعاتي بكار مي رود كه براي

این شاخص ها.درك عملكرد سازمان به كاربران كمك مي كند

این شاخص ها. عناصري خارج از كنترل سازمان مي باشند

اطالعات مورد نیاز تصمیم گیران را براي بررسي شاخص
:مانند. هاي دیگر فراهم مي كنند

.مینيتعداد افراد بي بضاعت تحت پوشش كمیته امداد امام خ-

افت تعداد درخواست هاي استخدام كه توسط شركت نفت دری-
.شده است
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.تعداد مقاالت رسیده به سمینار-

تعداد جمعیت مناطقي كه در آنها حمل ونقل عمومي فراهم -

.شده است 
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مفهوم و داليل اندازه گیري عملكرد

ت فرآیند ارزیابي پیشرف: اندازه گیري عملكرد عبارت از

فاده برنامه ها در راستاي نیل به اهداف با توجه به كارایي است

نحوه )، كیفیت ستاده (ستاده ها)از منابع در تهیه كاال و خدمات 

یج هر نتا)و پیامدها ( تحویل به مشتریان و میزان رضایت آنها

ي هدف از اندازه گیر(. برنامه در مقایسه با هداف مورد انتظار

كمك به مدیران براي ارزیابي كار 1950عملكرد در دهه 

واحدهاي اجرایي براي تعیین هزینه هر واحد محصول و یا 

.  خروجي است
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اما امروزه نه تنها ارزیابي كارایي در اجراي بوجه مطرح 

ات و است بلكه مبنایي براي تهیه بودجه و واگذاري اختیار

رفت همچنین ارزیابي پیش. حسابرسي نیز به حساب مي آید
.سازمان به سمت نتایج برنامه استراتژیك است
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جش عملكردنساز سازمانها و يا دستگاههاي اجرايي اهداف

ان و شاخص هاي عملكرد به تصمیم گیر: افزایش پاسخگویي

شهروندان اجازه مي دهند اثربخشي برنامه هاي سازمانها و 
.دستگاههاي اجرایي را كامالً اندازه گیري كنند

ه اطالعات عملكرد اطالعاتي درباره اینك: بهبود ارائه خدمات

آیا برنامه ها، طرح ها و سیاستهاي عمومي كارایي دارند یا 
.خیر ارائه مي دهد
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وجه به ارائه سطح فعالیت سازمان یا دستگاه اجرایي با ت

شاخص هاي عملكرد، ارزیابي میزان :بودجه دریافتي

فته كاالها و خدماتي را كه میتوان با منابع تخصیص یا
.ارائه داد مشخص مي كند

شاخص هاي عملكرد براي :  اطالع رساني به شهروندان

عموم توضیح مي دهند كه به عنوان مثال  درآمدهاي 
.مالیاتي صرف چه كارهایي مي شوند
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معايب شاخص هاي عملكرد

تاكید بیش از حد بر آن دسته از هدف هاي سازمان كه -الف

مي قابل محاسبه و كمي شدن هستند، و غفلت از اهدافي كه ك
.كردن آنها دشوار است

تاه تاكید بیش از حد بر دستیابي به اهداف عملكردي كو-ب

مدت، به بهاي بي توجهي به اهداف بلندمدت و سرمایه گذاري
.در سازمان
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اگر . گرفتار شدن در تله شاخص هاي عملكردي-ج

شاخص هاي عملكرد نشان دهندة تمامي ابعاد اهداف مورد 

روي ممكن است مدیران تشویق به پی. نظر سازمان نباشد

ر را از استراتژیهایي شوند كه صرفاً شاخص هاي مزبو

تحت تاثیر قرار مي دهد، نه دسترسي به اهداف و 

به عنوان مثال اگر عملكرد بازرسان گمرك . مقاصد

توسط شاخص  تعداد محموله هاي بازرسي شده در ماه، 

د را سنجیده شود، آنها ممكن است كیفیت بازرسي هاي خو
.فداي كمیت آن كنند
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هر مدیري انگیزة آن را دارد كه آمار و : دستكاري داده ها-د
اطالعات تحت كنترل خود را به گونه اي دستكاري نماید كه 

ن عملكرد سازمان تحت امر خود را بهتر از آنچه واقعاً هست نشا
.دهد

مدیران همواره انگیزه آن را دارند كه در صورت امكان –ه 
اهداف سهل الوصولي را براي سازمان خود تعریف كنند، تا 

.  درسیدن به آن اهداف براي ایشان بدون تالش چنداني مقدور باش
به عالوه مدیران معموالً انگیزه اي براي دستیابي به سطح 

عملكردي باالتر از اهداف تعیین شده ندارند، زیرا این سطح 
ي عملكرد موجب ترقي سطح توقع مافوق شده و مبناي هدف گذار

.براي سال بعد خواهد شد
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بسترهای پیاده سازي بودجه ريزي عملیاتي

بسترسازي جهت مشاركت بخش خصوصي در انجام امور

متناسب نمودن حجم و مقیاس دولت

ایجاد ارتباط منطقي و بهنگام بین بودجه و عملكرد

فراهم سازي فضاي رقابت در انجام امور

متناسب نمودن نظام پرداخت با عملكرد كاركنان و حركت
به سمت سیستم كارمزدي به جاي سیستم وقت مزدي
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یلي طقي بین مهارتها و مدارك تحصنایجاد تعامل و ارتباط م

با مشاغل مورد تصدي كاركنان

حذف روشها و رویه هاي منسوخ و سنتي در بودجه ریزي

و مقرراتینشفاف سازي، ساده نمودن و بازنویسي قوان
مالي و استخدامي
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الزامات بودجه ريزي عملیاتي

تا پیش طرحها و زمینه های زیر بایستي تحقق یابد
:دبودجه كشور را بتوان  عملیاتي تهیه و تدوین كر

تدوین برنامه هاي راهبردي كشور-1

تدوین چارچوب راهبردي سه ساله كه به اهداف -2

اهداف عملكردي ساالنه الزم . ساالنه منجر مي شود

است به شكل گزارش ساالنه در اختیار عموم مردم 
.قرار گیرد
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ع براي هر هدف كمي ساالنه الزم است مناب: تحلیل ورودي-3
.و داده هاي ورودي الزم بودجه ریزي شود

در این نظام هزینه ها براي هر: نظام كدگذاري ساختارمند-4

.یك از اهداف ساالنه ردیابي و رتبه بندي مي شوند

ال، بررسي عملكرد براي تعیین میزان پیشرفت طي س-5

ل عملكرد خروجي در پایان سال و اندازه گیري پیامدها در سا
.مي شودسوم به تدوین چارچوب راهبردي جدیدي منجر 
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تعیین اهداف و سیاست ها به طور شفاف و كمي-6

ستقیمتعیین برنامه ها و فعالیت هاي اعم از مستقیم و غیرم-7

اولویت بندي برنامه ها و فعالیت ها-8

تجدید نظر دربرنامه ها و فعالیت ها-9

نامه تعیین نتایج مورد انتظار از اجراي فعالیت ها و بر-10
ها 

طراحي منابع مالي جدید-11

طراحي شاخص هاي اندازه گیري عملیات به طوري كه -12
نتایج قابل اندازه گیري باشد
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تایج امكان ارزیابي توانایي و عملكرد مدیران در نیل به ن-13
و اهداف

ات استقرار سیستم اطالعاتي مدیریت و سیستم اطالع-14
حسابداري

ي بر استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده، و هزینه یاب-15
مبناي فعالیت

اصالح قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه،-16
له قانون استخدامي و اصالح روشهاي حسابداري دولتي از جم

گرایش  به سمت حسابداري تعهدي
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آموزش نیروي انساني و نیروهاي بودجه ریزي در-17
دستگاه هاي اجرایي

انعطاف پذیري عملیات مدیران و میزان اختیارات-18
.آنها باید افزایش یابد

همسوئي بودجه ساالنه بابرنامه هاي راهبردي -19

ساله 5ساله و برنامه 20از جمله سند چشم انداز )كشور
(توسعه

عزم جدي در مسئولین كشور و وفاق ملي و -20
افزایش پاسخگوئي مدیریت

كوچك سازي بدنه دولت -21

هماهنگي بین قواي سه گانه-22
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ین تدوین نظام محاسبه بهاي تمام شده و هماهنگي و تناسب ب-23
این روشها

قانون برنامه 138حذف مقررات متناقض مانند تناقض ماده -24

چهارم با نحوه تخصیص و مصرف اعتبارات دانشگاه ها و 
.موسسات آموزش عالي كه به صورت كلي پرداخت مي شود

تدوین قوانین و مقررات جدي و الزام آور كه در آن تالش -25

یران مدیران براي پیاده سازي بودجه عملیاتي پیگیري شود و مد
.موفق معرفي و تشویق شوند
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بودجه ریزي عملیاتي مستلزم : طراحي نظام نظارتي-26

اي طراحي نظام نظارتي جدیدي است تا بتواند اطالعات را بر
.هدتصمیم گیري در اختیار مسئولین سیاسي كشور قرار د

:  اصالح و بازنگري نظام فني، اجرایي و پیمانكاري-27

قیمت تمام شده در شرایط قرارداد پیماني و اماني متفاوت

قیمت تمام شده محاسبه شده در شرایط اماني را . است

.نمي توان به قرارداد پیمانكاري تحمیل كرد
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وجود ردیف هاي : اصالح در ردیف هاي متفرقه بودجه-28

وان زیرا نمي ت. متفرقه مغایر با بودجه ریزي عملیاتي است

به عنوان مثال یكي از . هزینه هر واحد كار را حساب كرد

موارد مصرف ردیف هاي متفرقه پرداخت وام براي ازدواج 

ور جوانان است كه فقط به صورت یك رقم كلي در بودجه منظ

.مي شود و بودجه این نوع پرداخت ها عملیاتي نشده است
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به : اصالح طبقه بندي منابع و درآمدهاي دولت-29

عنوان مثال فروش و صادرات نفت و گاز وقتي كه 

مستقیماَ به خزانه واریز مي شود واگذاري دارایي  

اما اگر این عایدات به حساب. سرمایه اي تلقي مي شود

ذخیره ارزي واریز شود و سپس از آن برداشت شود 

اگر از . واگذاري دارایي هاي مالي محسوب مي شود

ه حساب عایدات نفتي، مالیات گرفته شود درآمد مالیاتي ب

شدن بازنگري در اینگونه منابع دولت به شفاف. مي آید
.  منابع و دریافتهاي بودجه كمك مي كند
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ني و اصالح قانون اساسي مبني بر اینكه همه مسئولین استا-30
ت و محلي در قبال مجلس شوراي اسالمي نسبت به عملكرد مدیری

سي در حالي كه طبق قانون اسا. دستگاه اجرایي پاسخگو هستند
.فقط وزیر در برابر مجلس پاسخگو است

ا برقراري رابطه بین فعالیت هاي یك دستگاه اجرایي ب-31
الزم است رابطه بین وظایف و برنامه هاي . مجموعه وظایف آنها

الیت سهم هر وظیفه در انجام یك فع. دستگاه اجرایي تعریف شود
زیرا انجام برخي فعالیت ها همزمان در انجام چند . مشخص شود

ه اي بنابراین الزم است اعتبارات هر وظیف. وظیفه موثر هستند
.براساس سهم آن وظیفه در انجام یك فعالیت پرداخت شود

117



چالش هاي عمده در پیاده سازي بودجه ريزي عملیاتي

هاي الزم پیاده سازي بودجه عملیاتي به دلیل فراهم نبودن بستر
:با محدودیت ها و موانع زیر مواجه است

حاكمیت نظام پرداخت وقت مزدي به جاي نظام كارمزدي-1

حاكمیت نظام هاي پرداخت متفاوت در نظام اداري-2

در طبقه بندي اقتصادي GFSعدم اجراي صحیح نظام -3
هزینه ها و برنامه ها

روش نقدي )عدم انطباق چارچوب حسابداري متعارف -4
كه الزمه ( روش تعهدي)با نظام حسابداري  ( تعدیل شده

.بودجه عملیاتي است
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تاثیرپذیري اجراي بودجه از تصمیمات خارج از فرایند -5
.بودجه ریزي عملیاتي

توجیه نبودن مدیران ستادي و كارشناسان با نحوه اجراي -6
.بودجه ریزي عملیاتي

فقدان تمهیدات الزم از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي-7
كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایي براي فراهم نمودن 

بسترهاي مناسب براي پیاده سازي بودجه عملیاتي

فقدان امكانات نرم افزاي و سخت افزاري، توام با نیروي -8
انساني متخصص در بخشهاي بودجه و امور مالي
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فقدان وحدت رویه در نحوه و فرایندهاي مربوط به-9
تهیه بودجه پیشنهادي در دستگاههاي اجرایي كشور

زدها متناسب با تغییر سطح عمومي قیمتها و دستم-10

هزینه هر واحد كار باید بطور مستمر بازنگري و 
.محاسبه شود

اصالح ساختار اداري بدلیل وجود برنامه ها و -11

فعالیتهاي موازي در چند دستگاه اجرایي و همچنین 
.افزایش یا كاهش ماموریتها و وظایف

ارائه چارچوبي براي گزارش عملكرد و ارزیابي -12
.پیامدها و نتایج عملكردي دستگاه اجرایي
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ايرادات وارد به بودجه عملیاتي

مسائل زیر در بودجه ریزي عملیاتي مشاهده مي شود كه الزم
:است با رهنمودهایي این مشكالت رفع شوند 

قابل دستكاري بودن شاخص ها-1

وجود اهداف بسیار زیاد و یا بسیار كم-2

نادیده گرفتن پیچیدگي هاي خدمات بخش عمومي-3

اننیاز به انطباق داشتن با خواسته هاي استفاده كنندگ-4

مسائل برقراري ارتباط بین منابع و مصارف-5

ناهماهنگي بین بودجه با تصمیم گیریها-6
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پیشنهادها براي رفع مشكالت بودجه ريزی عملیاتی

درگیر كردن مدیران در امور حسابرسي و نظارتها و -1
پیگیري امور

درگیر كردن مدیران در طراحي ها-2

انطباق پذیري بصورت تدریجي و آهسته-3

انتاثیرگذاري روي نیازها و خواسته هاي استفاده كنندگ-4

یكپارچه كردن برنامه ریزي و بودجه ریزي-5
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انواع بودجه ريزي عملیاتي 

ند بودجه ریزي عملیاتي را بر حسب این كه چگونه از اطالعات عملكردي در فرآی
:بودجه ریزي استفاده مي شود مي توان به چهار نوع زیر تقسیم كرد

در این روش اطالعات عملكردي به : بودجه ریزي مبتني بر گزارش عملكرد-1
صورت جزیي از سند بودجه معرفي مي شود اما فعاالن بودجه  از این اطالعات 

. براي تخصیص منابع استفاده نمي كنند

نامه در فرآیند بودجه ریزي عملكرد بر: بودجه ریزي مبتني بر اطالع از عملكرد-2
ده منعكس مي شود اما از اطالعات فقط به صورت جزئي در تصمیم گیري استفا

. مي شود
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انواع بودجه ريزي عملیاتي 

در این روش اطالعات عملكردي : بودجه ریزي مبتني بر عملكرد-3

د نقش مهمي را به همراه سایر عوامل در تخصیص منابع بازي مي كن

. اما الزاما تعیین كننده مقدار منابع تخصیصي نیست

نابع در این روش تخصیص م: بودجه ریزي مبتني برتعیین عملكرد-4
.به طور مستقیم و آشكارا با واحدهاي عملكردي ارتباط دارد
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تجربه اصالحات در بودجه ريزی برخی از 

کشورها
اصالحات در بودجه ریزی پیشرفت های اصالحی کشور

كشورهاي صنعتي 

–2000سا بودجهدرگزارش دهيچارچوبونتايجبودجه ريزي

.استشدهاجرا1999
( قوي)بودجه ريزي مبتني براطاع از عمليرد  استراليا

.استشدهاجراستاده هابرمبتنيبودجه ريزياصاحاي بودجه ريزي مبتني بر عمليرد  نيوزيلند 

1993مصوبنتايجودولتعمليردقانوناجرا بودجه ريزي مبتني بر گزارش عمليرد  آمرييا 

كشورهاي در حا  توسعه

واستشدهاجراءرسميمقررايازمجموعه اي1980دههاواخراز
.استهداشتبودجه ريزيوعموميمديريتعمليايرويكميتأثير

محيطدرفراگيرسياسيروابطتامي كندتاشعمليردياصاحاي
.دهدكاهشماليمديريتحوزهدررامديريتيكاستي هايو

(ضعيف)اقام –بودجه ريزي رديف  بوليوي 

راعمليرديشاخص هاياساسبربودجه ريزي1994دركشوراين
همهوبودجهدفترتوسطعمليردارزيابي1997سا از.كردآغاز

جامعمديريتساالنهگزارشارايهبهموظفكهاجراييدستگاه هاي
تباراياعتاگرفتهنظردرراكاريوسازكنگره.گرفتانجامبودند

اما.شوددادهتخصيص2001سا آغازازبرنامه هاعمليردبراساس
.داردنوجودنزديييرابطهاعتبارتخصيصوعمليردبينهنوز

گزارشكنگرهبهبودجهسندضمايمدرعمليرديشاخص هاي
.مي شود

بتني براطاع از عمليرد÷بودجه ريزي م شيلي 
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اقالم در سطح کل دولت–بودجه ریزی ردیف 1999از سال 
ات  دولت تصمیم به پیگیری انجام اصالح. به اجرا درآمد

نگرفته بود وزیر مالیه چارچوب ارزیابی  2002جامع تا 
عملکرد مخارج عمومی دولت را در دولت مرکزی درسال  

از این سال معیارهای  . بخش نامه کرده است2005
وع  عملکردی و ارزیابی برای اولین بار در مرکز کشور شر

.  شده است

اقالم  –بودجه ریزی ردیف  چین 

.تدوين شد1998نظام بودجه ريزي در سا   بودجه ريزي مبتني بر اطاع از عمليرد  مالزي 

در ضمايم سند بودجه . اقام اعما  مي شود–كنتر  هاي رديف 
تعدادي از سازمان ها . اطاعاي عمليردي ضعيفي گزارش مي شود
اما استفاده از اطاعاي. براساس عمليرد مورد نظاري قرار مي گيرند

.عمليردي در بودجه ريزي محدود است

مليرد اقام بودجه ريزي مبتني بر گزارش ع–بودجه ريزي رديف 
(  ضعيف) آفريقاي جنوبي  

طبق قانون ماليه . معرفي شد1998بودجه ريزي عمليرد به تدريج از 
. ستبودجه ريزي عملياتي يك الزام قانوني شناخته شده ا2001عمومي 

راهنماي بودجه يزي 1998–9براساس آموزش هايي سا  هاي 
شد  بودجه ريزي عملياتي هنوز در مرحله ي ر. عمليردي تهيه شده است

از بودجه ي كشور به طور اثربخش در معرض % 20حدود . قرار دارد
و  اما نظاري بر بودجه ريزي عملياتي. بودجه ريزي عملياتي قرار دارد

. گزارش  دهي ان خيلي ضعيف است

اقام بودجه ريزي مبتني بر اطاع از-بودجه ريزي رديف 
( ضعيف)عمليرد 

تانزانيا 

.. شيست خورد1997–2000نظام بودجه ريزي اجرا شده طي سا  هاي 
بودجه سا  . معرفي شد2001بودجه ريزي عملياتي استراتژيك در سا  

تايج اين بودجه هم مبتني بر ن. بر مبناي ستاده محور تهيه شد2004
ودجه دفتر ب. اقام تنظيم شده بود–عمليردي و هم به شيل رديف 

نسبت به كاهش كنتر  هاي مبتني بر داده ها بي ميل است

اقام  بودجه ريزي مبتني بر گزارش –بودجه ريزي رديف 
( ضعيف)عمليرد 

تايلند 
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عناصر بودجه  ريزي عملیاتي
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ابزار برآورد اعتبارات در بودجه ريزي عملیاتي 

نظام حسابداري قیمت تمام شده-1

اندازه گیری حجم کار با فعالیت-2

نورم-3

استاندارد-4
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نظام حسابداري قیمت تمام شده

یك در دستگاه هاي اجرایي دولتي بایستي بهاي تمام شده هر

منابع و عوامل مادي وانساني .از خدمات دولتي محاسبه شود

مانند صدور كارت)كه در ارایه خدمات و فعالیت هاي دولتي 

بازرگاني، گذرنامه،شناسنامه،خدمات آموزشي و خدمات 

به كار گرفته مي شوندشناسایي و ( بهداشتي و درماني

ي در بخش اداري و دولتي ایران از آنجای. اندازه گیري شوند

كه استهالك دارایي هاي ثابت محاسبه نمي شود لذا محاسبه 
.داردبهاي تمام شده خدمات نیاز به دقت بیشتري 
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تهالك البته دربخش تجاري دولتي مانند شركت هاي دولتي اس

ه محاسبه شده و یا بهاي تمام شده كاال و محصوالت محاسب

براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات باید از واحد.  مي شود

ملیات واحد اندازه گیري ع.اندازه گیري مناسبي استفاده شود

براي )مترمربع (براي جاده سازي)مي تواند كیلومتر 

راغ براي نصب چ)، تیر برق (براي آموزش)نفر (ساختمان
.و غیره باشد(براي نامه هاي تایپ شده)صفحه( برق
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اي هدف ازتعیین شاخص اندازه گیري فعالیت آن است كه به

به . دتمام شده هرفعالیت برحسب واحد اندازه گیري  به دست آی

ع عنوان مثال هزینه هركیلومتر جاده سازي، هزینه هر مترمرب

ه ساخت بنا، هزینه هر نفرآموزش دانشجو یا دانش آموز، هزین
.  چقدر استA4نصب هر تیربرق و هزینه تایپ هر ورق 

مارش شاخص اندازه گیري عملیات باید كمیت پذیر و قابل ش

د باشد، همچنین قابل اجراء بوده و با گذشت زمان ارزش خو

ي هرواحد اندازه گیري معرف تولید مقدار معین.را حفظ كند
.محصول و یابیانگر مقدار معیني ارایه خدمات باشد
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ستقیم براي محاسبه قیمت تمام شده باید كلیه هزینه هاي م

و هزینه هاي عملیاتي و غیر( سربار)و غیر مستقیم

ر عملیاتي را شناسایي كرده و ازتقسیم كل هزینه ها ب

تعداد خدمات ومحصوالت، بهاي تمام شده هر واحد 

به عنوان مثال براي . خدمت یا محصول بدست مي آید

نفر دانشجوي پزشكي عمومي تمام هزینه100آموزش 

از هاي مستقیم و غیرمستقیم را باید شناسایي كرد و

نفردانشجو بهاي تمام شده 100تقسیم كل هزینه ها بر 
.آموزش هر نفر دانشجو به دست مي آید
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قیمت تمام شده در واحدهاي تولیدي

نیاز بودجه ریزي عملیاتي با استفاده از روش قیمت تمام شده

ظام به استقرار نظام كامل حسابداري قیمت تمام شده در كنار ن

براي. حسابداري مالي و بودجه اي در سازمانهاي دولتي است
:این منظور در واحدهاي تولیدي الزم است
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:طبقه بندي عملیات سازمان-الف

عملیات دستگاه اجرایي باید با توجه به اصول 

ند عملیات هر دستگاه به چ. طبقه بندي عملیات مشخص شود

. ودبرنامه و هر برنامه به چندین فعالیت و طرح تقسیم مي ش

ه در صورت نیاز، هر یك از فعالیتها و طرحها را مي توان ب

هدف از این كار سهولت در . اجزاي فرعي تري تقسیم كرد
.تعیین واحد اندازه گیري مناسب براي حجم كار است
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:انتخاب واحد اندازه گیري حجم كار-ب

قابل "عملیات دستگاه اجرایي را مي توان به دو گروه 
ي هستند گروه اول عملیات.تقسیم كرد" غیر قابل سنجش"و " سنجش

كه واحد اندازه گیري براي آنها بسهولت انتخاب مي شود مانند 
عملیات جاده سازي و ساختماني كه واحد مناسب آن متر مربع یا

واحد گروه دوم عملیاتي است كه نمي توان بسهولت. كیلومتر است
اي مانند فعالیته. اندازه گیري مناسب و معقولي را انتخاب كرد

ورد در این حالت برآ. پژوهشي كه نتیجه قابل پیش بیني ندارد
هزینه ها در قالب مواد هزینه و براساس كاركنان ثابت اداري 

انجام ( مانند كاركنان مالي، فني، آموزشي و پژوهشي و غیره)
.مي گیرد

135



:برآورد هزینه هر واحد كار-ج

پس از انتخاب واحد اندازه گیري مناسب الزم است برآورد 

مثال به عنوان. دقیقي از كل هزینه هاي انجام یك فعالیت داشت

در ساخت جاده هزینه مطالعات اولیه، نقشه كشي، مواد، 

هالك مصالح مورد نیاز، دستمزد كارگران و سرپرستان و است

دارایي هاي ثابت، هزینه حمل و نقل و هزینه هاي سربار را 
.محاسبه كرد
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:این فرآیند به ترتیب زیر است

هزینه انواع مواد و مصالح به كاررفته بر حسب هر -1
كیلومتر جاده

هزینه مطالعات فني و اولیه در ساخت جاده بر حسب هر -2
كیلومتر جاده

هزینه هاي تسطیح و زیرسازي جاده برحسب كیلومتر -3

هزینه هاي جنبي مانند حمل و نقل، سوخت، انرژي، آب و -4

برق و انبارداري و نگهداري مواد و مصالح به ازاء هر 
كیلومتر
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ان برآورد هزینه هاي سربار مانند هزینه هاي حقوق سرپرست-5

و سركارگران و هزینه استهالك ماشین آالت و تجهیزات، 

هزینه لوازم و قطعات فرعي، هزینه هاي بیمه و رفاهي 
.كارگران

متوسط زمان استاندارد الزم براي انجام هر واحد كار-6

متوسط نرخ دستمزد قانوني هر كارگر برحسب زمان-7
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پیش بیني حجم عملیات-د

پس از محاسبه هزینه هر واحد كار الزم است حجم كار 

اس تجارب این پیش بیني براس. در سال بودجه اي پیش بیني شود

سالهاي گذشته یا طرحهاي مشابه و ویژگیهاي طرح در زمان

به عنوان مثال ممكن . و مكان مورد نظر صورت مي گیرد

نفر 5كیلومتر جاده ساخته شود و یا 100است پیش بیني شود 

.دانشجو در رشته برق در مقطع دكتري گزینش شود
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:محاسبه كل هزینه عملیات-ه

در این مرحله هزینه هر واحد كار در حجم 

نه عملیات قابل سنجش ضرب شده تا معادل ریالي هزی

ملیات با افزودن هزینه ع. عملیات قابل سنجش بدست آید

.قابل سنجش كل هزینه هاي عملیات بدست می آید

نه هزی+هزینه عملیات سنجش پذیر=کل هزینه عملیات

عملیات سنجش ناپذیر

کل هزینه عملیات= هزینه عملیات هر واحد کار

تعداد واحد کار
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قیمت تمام شده در مشاغل خدماتي

خدماتي تركیب بهاي تمام شده فعالیتها در واحدهاي تولیدي و یا

در واحدهاي خدماتي و اداري غالباً . یكسان نیست( اداري)

د هزینه نیروي كار و در نتیجه ساعات كار، حقوق و دستمز

د و كاركنان سهم بیشتري از بهاي تمام شده را در بر مي گیر

ممكن است هزینه هاي مواد، مصالح، تجهیزات و لوازم سهم 

بنابراین توصیه مي شود در بخش. كمتري را داشته باشد

واحدهایي . خدماتي و اداري از روش كارسنجي استفاده شود

دماتي مانند نگهباني، دبیرخانه، كارگزیني، واحدهاي صرفاً خ
.هستند
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ي اما واحدهایي مانند چاپ و تكثیر، تایپ، رستوران واحدهای

هستند كه باید بهاي تمام شده هر واحد محصول محاسبه 

در روش كارسنجي مقدار زمان صرف شده براي . شود

در این. تكمیل و انجام یك واحد كار خاص محاسبه مي شود

م روش رابطه معقولي بین حجم كار و زمان الزم براي انجا

زمان الزم از طریق استاندارد و یا . آن برقرار مي شود
.نورم بدست مي آید
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:براي اندازه گیري حجم كار از دو روش استفاده مي شود

عبارت است از محاسبه دقیق مدت: بررسیهاي زماني-الف

سي زمان الزم براي انجام دادن یك فعالیت معین از طریق برر

حركات، ابزار و وسایل و روشهاي خاصي كه در انجام دادن 
نفر –این مقدار زمان برحسب ساعت . آن عمل بكار مي رود

دد و كه براي تكمیل یك واحدكار مصرف مي شود تعیین مي گر
.آن را استاندارد زماني مي نامند
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در این روش براساس : تجزیه و تحلیل آماري-ب

دت بررسي تجربي مقدار كار انجام شده براي تكمیل و م

زماني كه براي آن كارمورد نیاز است برآورد هزینه 

در این روش الزم است اطالعات مورد نیاز و . مي شود

د تا مربوط به كار معین جمع آوري و تجزیه و تحلیل شو

زم واحد اندازه گیري مناسب انتخاب و سپس مدت زمان ال

. براي اجراي آن براساس واقعیات موجود محاسبه شود

مدت زماني كه براي تكمیل یك واحد كار به این روش 

(هنجار)بنابراین نورم . محاسبه مي شود نورم گویند

براساس بررسي ها و تجزیه و تحلیل هاي آماري زمان  

واقعي انجام دادن یك كار در عمل و هزینه آن را به 
.طور تجربي تعیین مي كند
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اندازه گیري حجم كار يا فعالیت

براي اندازه گیري حجم عملیات و فعالیت هاي باید از روشهاي كار

ر به عنوان مثال اگ.سنجي،زمان سنجي وحركت سنجي استفاده كرد

نامه مطالعات آماري  و نمونه گیري تصادفي نشان مي دهد كه ثبت یك

دقیقه وقت نیروي كار 10وارده و یا صادره و ارجاع و طبقه بندي آن 

ساعت 6را مي گیرد در صورتي كه ساعات كار مفید روزانه كارمند 

نامه وارده و صادره 250دقیقه باشد و این سازمان روزانه 360یا 

ه داشته باشد در این صورت تعداد كارمند الزم در دبیرخانه از رابط

:زیر به دست مي آید

(  95/420)× 9=    2نفر 
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نورم

ات نورم یك معیار سنجش عملكرد است كه بر اساس تجربی

به عنوان.گذشته به دست  مي آید و یا ریشه در عرف دارد

مثال یك كشاورز به طور سنتي و براساس تجربه خود در

بار به زمین خود آب 3سال دور بار كود      مي دهد و 

ند همچنین براساس تجربه مكانیك اتومبیل ها معتقد. مي دهد

روغن موتور از نوع خاصي را بایستي به ازاء هر 

وتور بنابراین تعویض روغن م. هزاركیلومتر تعویض كرد4
.م استهزاركیلومتر نور4در هر 
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اتومبیل سواري داشته باشد كه10اگر یك دستگاه دولتي حال 

هزاركیلومتركاركند و هزینه هر بار تعویض24هریك درسال 

تومان باشد آنگاه هزینه تعویض 10،000روغن با دستمزد 

:ازروغن اتومبیل هاي این دستگاه اجرایي درسال عبارتست

بار تعویض روغن در سال 5
5=4000÷20000

تومان هزینه ساالنه تعویض روغن ده دستگاه اتومبیل 
500000=10000×10×5
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استاندارد

استاندارد نیز یك معیار سنجش عملكرد است كه براساس

تحقیقات علمي و روشهاي نمونه گیري آماري به دست مي 

ه به طوري كه با اطمینان باالیي مي توان نتیجه نمون. آید

ر و استاندارد مبناي دقیق ت.گیریها را به كل جامعه تعمیم داد

ل به عنوان مثا.مطمئن تري براي محاسبه حجم عملیات است

تحقیقات علمي كشاورزي نشان مي دهد كه براي برداشت 

بار 3بیشتر محصول خاص و بهره وري باال بایستي در سال 

ار ماه یكبار به میزان معیني آب داد و سالي یك ب2با فواصل 
.  به زمین كود داد
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ازنده همچنین ممكن است استاندارد موسسه تحقیقات صنعتي و س
روغن موتور خاصي نشان دهد كه روغن موتور مزبور درشرایط 

ه آب وهوایي متفاوت كشور و در اتومبیل هاي سواري متفاوت ب
در این .هزار كیلومتر را دارد6طور متوسط قابلیت كاركرد 

در صورت هزینه تعویض روغن اتومبیل هاي آن دستگاه دولتي
:سال عبارتست از

بار تعویض روغن در سال 
4=6000÷24000

تومان هزینه ساالنه تعویض روغن ده دستگاه اتومبیل 
400000=10000×10×4
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ه بنابراین مالحظه مي شود كه استفاده از نورم و یا استاندارد درمحاسبه هزین

ه در نتیجه بودج.نگهداري و تعویض روغن موتور اتومبیل متفاوت است 

.تعویض روغن اتومبیل ها را مي توان متفاوت برآورد كرد
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الت استانداردها براي قضاوت درباره كیفیت منابع و محصو

ایي از آنجایي كه براي عملیات زیادي استاندارده.بكار مي رود

ود تدوین نشده است لذا دو راه كاردیگر به جاي استاندارد وج
:دارد

برآورد شاخص عملكرد بر اساس عملكرد گذشته: الف

(محک)روش مبناي مقایسه -ب
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: برآورد شاخص عملكرد بر اساس عملكرد گذشته: الف

كرد یعني از متوسط عملیات گذشته مي توان انتظارات از عمل

با استفاده از. آینده را  تحت شرایط خاصي تعریف كرد

ز سریهاي زماني و روندهاي گذشته مي توان عملكرد بهتري ا
.شتروند گذشته براي عملیات آینده دستگاه مجري انتظار دا
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(:محک)روش مبناي مقایسه -ب

در این روش عملكرد برنامه هاي مشابه یا 

با دستگاههاي اجرایي همانند، به عنوان سطح عملكرد رق

تفاده و یا از متوسط صنعت مي توان به جاي استاندارد اس

. از این روش در بخش خصوصي استفاده مي شود. كرد

اما از تجربه دستگاههاي اجرایي موفق یا برنامه هاي 

اجراء شده در داخل یا خارج كشور در بخش دولتي نیز

تفاده در اس. مي توان به عنوان مبناي مقایسه به كار گرفت

اي از مبناي مقایسه به جاي استاندارد باید به تفاوت ه
-.اقتصادي، اجتماعي و شرایط محیطي نیز توجه كرد 
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اصول بودجه ريزي عملیاتي

(برنامه ریزي استراتژیك)تدوین چارچوب راهبردي -1

گزارش عملكرد ساالنهتدوین-2

تخصیص بودجه بر مبناي عملكرد-3

( :نوع4)آزمونهاي عملكرد -4

آزمون شناخت ورودیها-الف

آزمون خروجیها-ب

آزمون کارایی منابع-ج

(پیامدها)آزمون نتایج-د
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(برنامه ریزي استراتژیك)تدوین چارچوب راهبردي -1

بودجه ریزي عملیاتي بدون داشتن یك چارچوب راهبردي 

ظر زیرا تخصیص منابع بدون عملكرد مورد ن. هدفمند بي فایده است

.منجر به اتالف منابع خواهد شد

:تدوین گزارش عملكرد ساالنه-2

حاصل ( پیامدها)این گزارش اهداف برنامه راهبردي و نتایج 

در این گزارش عملكرد برحسب پیامدها و. از عملكرد را نشان مي دهد

.  دو خروجي هر سازمان تعیین مي شو( اثرات اجتماعي عمومي)نتایج 

حالت ایده آل در بودجه ریزي عملیاتي آن است كه رابطه علت و 

معلولي بین خروجیهاي هر سازمان و آثار اجتماعي این خروجیها 
.برقرار شود
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:تخصیص بودجه بر مبناي عملكرد-3

تخصیص بودجه براساس عملكرد سازمانها منوط به 

آزمون واقعي . آزمونهاي عملكرد دستگاههاي اجرایي است

میزان. چالش میان تخصیص منابع و اهداف آتي برنامه هاست

تحقق اهداف آتي برنامه را مي توان از عملكرد فعلي 
.دستگاههاي اجرایي تشخیص داد
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:آزمونهاي عملكرد-4

در بودجه ریزي عملیاتي چهار نوع آزمون عملكرد به شرح 
:زیر ضروري است

:آزمون شناخت ورودیها-الف

این فعالیتها . براي هر هدف، فعالیتهایي باید انجام شود
. اقدامات و عملیاتي هستند كه الزمه رسیدن به آن هدف مي باشند

بل ورودیها منابع قا. انجام هر فعالیت مستلزم منابع یا ورودیهاست
.  اندازه گیري هستند كه براي اجراي یك فعالیت الزم است
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باید محاسبه و استانداردسازي شود كه چقدر ورودیها آزمون در -

ورودي یعني منابع براي تولید محصول یا ارایه خدمات معین مورد

.نیاز است و باید تخصیص یابد 

.  چه باشند و چه زماني تخصیص یابندورودیها این -

همه اعتبارات به سازمان تخصیص داده شده است؟ آیا -

میزان تخصیص اعتبارات با بودجه مصوب انطباق دارد؟ آیا --

آزمون و سؤاالت مربوط به آن الزم است تجزیه و تحلیل دراین --

ل به عنوان مثا. یعني میزان انحرافات تعیین شود. واریانس شود
.آزمون ورودي، شامل تجزیه و تحلیل واریانس منابع سازمانهاست
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:آزمون خروجي ها-ب

قق آزمون خروجي براي شناخت اینكه آیا اهداف ساالنه كمیت پذیر تح-

.یافته است یا خیر انجام مي شود

خروجي مي تواند تعداد واكسن هاي زده شده توسط یك درمانگاه، -

یلومتر تعداد بیماران ویزیت شده، تعداد دانشجویان فارغ التحصیل ، ك

ده و جاده ساخته شده یا تعمیر شده، تعداد متر مربع مسكن ساخته ش

. غیره باشد

خروجي ها دستاوردهاي خاص هر سازمان است كه از نظر علي قابل -

.ردیابي و كمیت پذیر هستند

در. دراین آزمون اطالعات عملكرد دستگاه اجرایي استخراج مي شود-

ه تجزیه و تحلیل عملكرد بودجه این سؤاالت مطرح است كه آیا بودج
آنگونه كه برنامه ریزي شده، هزینه شده است؟
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:آزمون كارایي منابع-ج

آمد این مرحله باید اندازه گیري شود كه منابع به صورت كاردر -

رسیده است یاخیر؟به مصرف 

ا آیا ب. آزمون كارایي برحسب هزینه هر واحد محاسبه مي شود-

مورد نظر دست یافته آیم؟ این خروجیهاي مصرف مخارج به 

سوال به اهداف كمي ساالنه مربوط مي شود و با پروژه یا 

سب را بر حمي توان خروجیها .. خدمات معیني ارتباط پیدا مي كند

به عنوان مثال هزینه آموزش. هزینه واحد كار اندازه گیري كرد

هزینه ساخت و نگهداري . هر نفر دانشجو در سال چقدر است
.هر كیلومتر جاده چقدر است
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(:پیامدها)آزمون نتایج -د

پیامدها نتایج مورد انتظار از اثرات اجتماعي خروجي هاي هر برنامه -
به عنوان مثال ساخت جاده نوعي خروجي برنامه ساخت . اجراء شده است

اما پیامدهاي مورد نظر آن ممكن است كاهش . و نگهداري بزرگراههاست
ابر تصادفات مرگ بار، كاهش ترافیك شهري، سرعت دسترسي به سایر مع

همچنین توزیع كاال. شهري، كاهش آلودگي و كاهش مصرف سوخت باشد
اما برگ مي تواند خروجي وزارت بازرگاني و ستاد بسیج اقتصادي باشد

.ممكن است باعث كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي نشود

.الزم است پیامدهاي هر برنامه اندازه گیري و تجزیه و تحلیل شود-
درآزمون نتایج این سوال مطرح است كه آیا خروجیها از دیدگاه اهداف 

؟اصلی سازمان  پیامدهاي الزم را به دنبال داشته است یاخیر
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ويژگي نتايج مطلوب

ز زیرا تعدادي عوامل خارج ا. اندازه گیري نتایج كار پیچیده اي است-

.  كنترل دستگاه اجرایي در تولید نتایج موثرند

م سایر ندازه گیري نقش مستقیم دستگاه اجرایي و نقش غیر مستقی-

دقیق دستگاههاي اجرایي در تولید نتایج مسأله اي است كه اندازه گیري

.نتایج عملكرد را دشوار ساخته است
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:نتایج مطلوب داراي ویژگیهاي زیر است-

.اهداف و اولویت هاي دولت را به وضوح منعكس نماید-1

میزان تأثیر آن بر جامعه قابل اندازه گیري باشد-2

.از استراتژیهاي دستگاه اجرایي متفاوت باشد-3

ك گروههاي هدف براي هر یك از نتایج، قابل شناسایي و تفكی-4
.باشد

.در چارچوب زماني معین قابل دستیابي باشد-5

.براي نظارت و ارزیابي پیشرفت كار مناسب باشد-6

.نتایج با ستاده دستگاه اجرایي رابطه علي داشته باشد-7

ي قابل تعریف باشد به طوري كه امكان گزارش دهي برون سازمان-8
.را داشته باشد
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: مثال 

ل اطمینان از اینكه جوانان فاقد مسكن دسترسي به منز: نتایج -
. مناسب را داشته باشند

از جوانان فاقد مسكن منزل مناسب در طول % 90: هدف عملكردي-
.شبانه روز داشته باشند

اسب شناسایي گروه هدف و تعریف مسكن من: عملیاتي كردن مفاهیم-

ز در ایجاد رابطه علي بین عملیات دستگاه اجرایي مانند كمك كردن ا
طریق یارانه ها 
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انواع شكست  هاي عملیاتي

ن بدان معني است كه منابع به بهتری: عدم كارایي فني-1
.  ندروش فني جهت تولید كاال و خدمات بكار گرفته نمي شو

در زماني مي توان به كارایي فني رسید كه بتوان بدون كاهش
.  ستاده ها و خروجي ها میزان داده ها و منابع را كاهش داد
وسط مسأله ناتواني در حداكثر كردن ستاده ها با منابع معین ت

عدم . مطرح شده استxلیبنستین تحت عنوان عدم كارایي 
ف كارایي فني از طریق بهبود سازماني و اصالحات در وظای

.سازمانها و واحدهاي تابعه آنها باید برطرف شود
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ه بدان معني است كه منابع ب: عدم كارایي اقتصادي-2

ار بهترین روش اقتصادي جهت تولید كاال و خدمات بك

رسید زماني مي توان به كارایي اقتصادي. گرفته نمي شود

آورد بدست( كاال و خدمات بهتر)كه بتوان بازده باالتري 

از دیدگاه . بدون آنكه هزینه هاي منابع را افزایش داد

نابع كارایي اقتصادي جانشیني یكي از منابع به جاي م

مكن دیگر بدون افزایش هزینه هاي كل ستاده معین غیر م
.است
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این بدان معني است كه مخارج دولت : عدم اثربخشي فني-3

ني و یعني اگر چه ممكن است منابع از لحاظ ف. اثربخش نیستند

ولید اقتصادي به طور كارا تخصیص داده شوند تا ستاده معیني ت
.ندشود اما این ستاده به تنهایي اهداف مورد نظر را تامین نمي كن

عني ی)مخارج دولت مي تواند كارایي : عدم اثربخشي اقتصادي-4

و ( هتخصیص منابع با حداقل هزینه براي نیل به حداكثر ستاد

ند اما داشته باش( یعني ستاده هایي با نتایج مورد نظر)اثربخشي 

ه برخي زماني اثربخشي كلي در استفاده از منابع افزایش مي یابد ك
..از مخارج غیر ضرور حذف شده و منابع تخصیص مجدد یابند
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تكامل روشها و نظام هاي بودجه ريزي

در مسیر تكاملي  نظام هاي بودجه ریزي هر روش بودجه اي 

پاسخگوي برخي از نیازهاي زیر در اداره امور كشور 

زي بنابراین در ارزیابي نظام ها و روشهاي بودجه ری. بوده است

باید دید هر روش كدامیك از نیازهاي زیر را پاسخگو خواهد
.بود

كنترل و نظارت بر اموال عمومي و وصول مالیات ها-الف

مدیریت بهینه  منابع مالي و كاهش هزینه هاي دولت -ب
(صرفه جویي)
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5ایجاد ضمانت اجرایي براي برنامه هاي توسعه -ج
ساله كشور

افزایش كارایي و اثربخشي مدیریت بخش عمومي-د

اولویت بندي برنامه ها براي كسب بازدهي و ارزش -هـ
افزوده اقتصادي

مدیریت عملكرد فعالیت ها و خدمات بخش عمومي-و
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بودجه ریزی ستاده بودجه ریزی داده ای تفاوت ها

اده مديران از منابع براي تحقق اهداف برنامه ها استف

.  مي كنند

مديران منافع را ضايع مي كنند اگر به آن ها  -

. انعطاف پذيري بيش تري داده شود
فزايش كنتر  منابع كارايي را ا. منابع كمياب است-

.  مي دهد

فرض

كميت و كيفيت خدماي   اقام -در قبا  رعايت رديف  پاسخ گويي 

طرح ها و برنامه هاي جديد به دنبا  تغيير اهداف   اقام سا  گذشته -افزايش كمي به رديف  مبناي تخصيص اعتباراي 

ت معين ارزيابي هزينه ي مقدار محصو  معين با كيفي هزينه هاي رديف اقام  محور كنتر  
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زنجیره نتايج در بودجه ريزي عملیاتي 

نتایج نظام بودجه ریزي عملیاتي جامع داراي زنجیره مبتني بر
:  به شرح زیر است

 داده ها و داده هاي واسطه اي یعني منابع الزم براي تولید
ستاده ها 

 شده یعني كمیت و كیفیت كاالها و خدمات تولید–ستاده ها

 یعني میزان تحقق و نیل به اهداف برنامه –نتایج

 یعني اهداف برنامه–اثر

 ا یعني افرادي كه از برنامه ذینفع شده اند و ی–رسیدن

. خسارت دیده اند
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بودجه ريزی عملیاتی آبشاری

مدل آبشاری در همه سطوح سلسله مراتب اداری و در همه 

لاير مخارج و ساعات کار )سطوح برنامه ها بین منابع 

ری که به طو. با نتایج حاصله رابطه برقرار می کند( کارکنان

.  این رابطه را در همه سطوح سازمان می توان مشاهده کرد

ه در بودجه ریزی آبشاری بودجه هر واحد اداری به یک نتیج

بین همه فعالیت ها و خروجی  هر . معینی ربط داده می شود

یک مدل آبشاری از. برنامه با نتایج ارتباط برقرار می شوند
طرف فرآیندی باال به پائین است
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بودجه ریزی با تدوین آرمانها و اهداف شروع شده و از . 
ینه طریق نتایج میانی و شاخصهای هر برنامه به نتایج و هز

به از طرف دیگر فرآیندی از پایین. فعالیت ها منجر می شود
یابی به یعنی به دنبال پاسخ این سؤال است که دست. باال است

ام نتایج مورد نظر مستلزم چه هزینه هایی است و چرایی انج
هزینه ها چیست؟

در مدل آبشاری بین برنامه های راهبردی با دو سند رابطه 
ری یکی بودجه عملیاتی هر دستگاه اجرایی و دیگ. وجود دارد

. طرحهای راهبردی در سطح ادارات
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این دو سند با بودجه عملیاتی هر اداره و بودجه هر اداره با 

.بودجه هر دفتر رابطه دارد

یف اهداف اصلی هر دستگاه اجرایی بر حسب شاخصهایی تعر

شده و وظایف هر یک از ادارات و دفاتر در رابطه با هر یک

هزینه تحقق هر یک از . از اهداف مزبور تعیین می شود

هزینه اهداف با تفکیک برنامه ها و فعالیت ها و تعیین شاخص
.هر یک از فعالیت ها قابل محاسبه است
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فرآيند بودجه ريزی عملیاتی آبشاری

177



مراحل بودجه ريزی عملیاتی آبشاری

تجدید ساختار بودجه بر اساس برنامه های راهبردی . 1

دستگاه اجرایی

ایجاد ارتباط بین فعالیت های هر برنامه با اعتبارات. و 2

بودجه عملیاتی

محاسبه بهای تمام شده کامل هر فعالیت. 3
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تجدید ساختار بودجه بر اساس برنامه های راهبردی دست. گاه 1
اولین مرحله ساختار بودجه عملیاتی بر اساس: اجرایی

ساختار . برنامه های راهبردی سازمان تدوین می شود
اگر .بودجه باید بین منابع و نتایج رابطه برقرار نماید

سازمانی چند هدف راهبردی دارد که اهداف بر اساس 
نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه های راهبردی شکل 

گرفته است الزم است هر یک از این اهداف راهبردی با 
داف، در این مرحله اه. نتایج هر برنامه پیوند داشته باشند

آرمانهای راهبردی و شاخصهای عملکردی برای هر 
.ی شوندبرنامه و فعالیت به صورت سلسله مراتبی تدوین م
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ارتباط بین فعالیت های هر برنامه با اعتبارات ویجاد ا.2

ر در این مرحله همه فعالیت های سازمان که د: بودجه عملیاتی

راین بناب. نیل به نتایج مورد نظر مؤثرند شناسایی می شوند

خروجی هر برنامه که مستقیماً از اجرای فعالیت ها حاصل

بودجه هر یک از فعالیت ها و . می شود باید تعریف شوند

ر برنامه ها محاسبه  شده و بین بودجه و برنامه رابطه برقرا
. می شود
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اتی در بودجه عملی: محاسبه بهای تمام شده کامل هر فعالیت.3

ه بین این رابط. هر لاير اعتبار به فعالیت تخصیص می یابد

همه سطوح سلسله مراتب برقرار می شود و هزینه کامل 

نه تنها هر لاير. رسیدن به هر آرمان و نتایج تعیین می شود

ینه های هر اعتبار با یک وظیفه یا فعالیت مرتبط است بلکه هز

ه می شود فعالیت اعم از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم محاسب
.تا بهای تمام شده کامل یا جامع به دست آید
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مثالی از ساختار بودجه ريزی عملیاتی آبشاری
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 تضمین سالمت جامعه در برابر : 4آرمان راهبردی شماره
فعالیتـهای مخرب زیست محیطی

- تضمین سالمت مردم منطقه در برابر حمل : 4-1هدف راهبردی

مواد شیمیایی سمی خطرناک

- کاهش تعداد حوادث نامطلوب در حمل و : 4-1-1هدف راهبردی
سال آینده 5تا % 25نقل و انبار کردن مواد شیمیایی سمی به میزان 

- کاهش تعداد حوادث در حمل و : 4-1-1-1آرمان عملیاتی ساالنه
% 4به میزان Aنقل و انبار کردن مواد شیمیایی سمی از نوع 

سال قبل2نسبت به 
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- شاخص عملکرد در مورد مواد شیمیاییA-1-1-1-4 : حداکثر
3تعداد فوت در اثر حوادث نامطلوب ناشی از مواد شیمیایی سمی

. مورد در سال باشد

- شاخص عملکرد در مورد مواد شیمیاییB-1-1-1-4 : حداکثر
تعداد افراد مسموم شده و بستری در بیمارستان در اثر حوادث

. مورد در سال باشد28ناشی از مواد شیمیایی سمی 

- شاخص عملکرد در مورد مواد شیمیاییC-1-1-1-4 : حداکثر
3از مسمومین ناشی از مواد شیمیایی سمی % 80مدت بستری 

.روز باشد
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برنامه محموله های خطرناک 

 شاخص برنامهA : کاهش تعداد موارد نشتی در حمل مواد شیمیایی

نسبت به سال قبل % 3به میزان 

-برنامه انبار مواد سمی  :

 شاخص برنامهB :ی کاهش تعداد حوادث نشتی در انبار مواد شیمیای

نسبت به سال قبل % 5به میزان Bو Aسمی از نوع 

 شاخص برنامهC : مردم % 10ایجاد رضایت حداقل در

فعالیت ها

بازرسی4500اجراء : 3-1-1-1-4

مورد تحقیقات 2000تکمیل : 4-1-1-1-4

مجوز4100صدور : 5-1-1-1-4
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تاريخچه بودجه ريزي عملیاتي

شروع 1950اصالحات در نظام بودجه ریزي در دنیا از دهه 
در كشورهاي در حال : شد كه داراي دو وجه متمایز بود

ه توسعه بودجه عاملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي ب
ه بین شمار مي رفت و دولت مي توانستند با بودجه ریزي فاصل

دستگاهها و نهادهاي مالي سنتي و نهادهاي مالي جدید و 
د اما در كشورهاي صنعتي تاكی. سازمان یافته را كاهش دهند

فقدان . روي كاهش كنترل هاي قانوني و بودجه اي بود
اطالعات مدیریتي در بودجه ریزي سنتي منجر به انجام 

1940و 1950اصالحات در نظام بودجه ریزي در دهه هاي 
. دركشور آمریكا شد
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ادي آن با رشد سریع دولت فدرال و افزایش نفوذ و دخالتهاي اقتص
.  بودتاكید بر كنترل هاي قانوني و بودجه اي كافي ن1930در دهه 

ر لذا مدیران ارشد دولت فدرال به تدریج متوجه شدند كه عالوه ب
ش كنترل هاي بودجه اي نیاز به ابزارهایي براي ارزیابي و سنج

ي تالش براي كاهش كنترل هاي قانون. عملكرد سازمانهاي خود دارند
. .منجر به ایجاد نظام بودجه ریزي عملیاتي شد

نظام بودجه ریزي عملیاتي براي اولین بار در آمریكا در دهه 
در این دهه در جهت توسعه . مورد استفاده قرار گرفت1950

یزي اطالعات عملكردي براي بودجه و تغییر جهت فرآیند بودجه ر
.محوری تالش شداز داده محوري به محصول و نتیجه 
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از 1959قانون روشهاي بودجه و حسابداري به سال در 

دستگاههاي اجرایي خواسته شد، نیازهاي بودجه اي را به 

همراه اطالعات عملكردي و مخارج برنامه هاي خود را ارسال 

آمریكا 1950-51نمایند  بدین ترتیب بودجه سال مالي
.براساس عملیات مورد  انتظار تهیه شد
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تجربه كشورها در بودجه ريزي عملیاتي

 ریزي یكي از مطالعات تطبیقي بین المللي در خصوص بودجه
عملیاتي توسط سازمان توسعه همكاري هاي اقتصادي 

(OECD ) براي اصالحات . انجام شده است1997در سال
ابتدا یك طرح اصالحي تدوین OECDبودجه اي در كشورهاي 

ت و سپس یك استراتژي اجرایي مورد توافق قرار گرف. شد
ده و فرایند اجرا نیز از نزدیك مدیریت شد تا اهداف حاصل ش

طرح اصالحات بودجه اي باید مورد . اصالحات تداوم یابد
براي اجراي . پذیرش ذینفعان نظام بودجه قرار گیرد

م اصالحات یك تیم اصالحات تشكیل شد و از ختیارات الز
.  براي پیشبرد برنامه اصالحي برخوردار گشت
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ستفاده طبق این مطالعه در  فنالند از بودجه ریزي برمبناي نتایج ا
در سوئد فرآیند بودجه ریزي عملیاتي به اصالح . مي شود

گزارش هاي ساالنه كه دستاوردها و میزان عملكرد را نشان 
یص در نیوزیلند پیوند نزدیكي بین تخص. مي دهد كمك كرده است

اما محور بودجه ریزي در این. منابع و عملكرد برقرار شده است
ممكن تاكید بر خروجي ها.  كشور تاكید بر خروجي است نه نتایج

.وداست باعث تولید ناكارآمد محصول یا ارایه نامناسب خدمات ش

ري و دیگ" پیامد-خروجي "توجه توأم به دو موضوع یكي تحلیل 
1984در سال " ارایه گزارش عملكرد ساالنه توسط سازمانها"

.  توسط رونالد مك گیل مطرح شد
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گزارش ساالنه از عملكرد دستگاههاي اجرایي ابزاري براي

به طوري كه . پیوند بودجه و اطالعات عملكردي است

كشورهاي استرالیا، سوئد، فنالند و كانادا در راستاي 

بودجه ریزي عملیاتي تاكید بر تهیه گزارش هاي ساالنه 

ه در چارچوب برنامه هاي استراتژیك تهی. عملكردي داشته اند

د و گزارش هاي ساالنه امكان تجزیه و تحلیل و بررسي عملكر

این بنابر. توصیف بودجه براساس عملكرد را میسر مي سازد

داشتن چارچوب راهبردي یكي از شرایط اصلي تحقق 
.بودجه ریزي عملیاتي است 
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آوري در تحقیقي از اصالحات در بودجه ریزي عملیاتي به عنوان نو
قبال یاد شده است و تأثیر این اصالحات روي پاسخگویي دولت در

نوآوري در بودجه ریزي عملیاتي دو . مجلس بررسي شده است
یكي بهبود تصمیمات تخصیص منابع و دیگري: هدف را دارد

. افزایش كارایي عملیاتي

(OECD)در اغلب كشورهاي عضو توسعه همكاري هاي اقتصادي 
%( 3كمتر از )مجلس الیحه بودجه دولت را بدون تغییرات عمده 

ورها تعداد تبصره هاي بودجه در همه این كش. به تصویب مي رساند
.  كاهش یافته است
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اگرچه اطالعات گزارش شده به مجلس درباره بودجه ساالنه

ت در نوآوریها و ابداعا. افزایش یافته اما نتیجه گرا شده است

به بودجه ریزي عملیاتي اگرچه در بهبود پاسخگویي دولت

غییر مجلس و تغییرات در ساختار بودجه تأثیر داشته اما در ت

نوآوري هاي . وظایف بودجه خیلي مؤثر نبوده است

امالً بودجه ریزي عملیاتي اگر چه مورد قبول قرار گرفته اما ك

ر تغییر در رویه ها و شكل بودجه تأثیري د. اجرا نمي شوند
.  استفاده از اطالعات عملیاتي ندارد
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در هر حال نوآوري در بودجه ریزي عملیاتي براي تأمین 
:اهداف زیر طراحي مي شود 

بهبود مدیریت. 1

بهتر شدن تصمیمات. 2

تخصیص منابع. 3

پاسخگویي بهتر در قبال مجلس. 4.
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تجربه آمريكا

ج قانون عملكرد و نتای"قانوني بنام 1993آمریكا در آگوست 
به منظور افزایش اعتماد عمومي به عملیات دولت از" دولت

طریق پاسخگو كردن دستگاههاي اجرایي در قبال مصرف
ل از این قانون بر نتایج حاص. اعتبارات به تصویب رساند

ایش اجراي برنامه ها، افزایش كیفیت خدمات بخش دولتي افز
ن طبق ای. رضایت مردم از دریافت خدمات دولتي تاكید دارد

قانون مدیران ملزم به بهبود ارایه خدمات، تحقق اهداف  
د برنامه هاي دولت بوده و با ارایه بازخورد به مدیران عملكر

در . آنها در جهت رسیدن به نتایج مورد نظر هدایت مي شود
.تایالت اجراي نظام اندازه گیري عملكرد الزام قانوني اس48
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5در آمریكا هر دستگاه اجرایي موظف است برنامه استراتژیك 
.  ساله خود را تدوین و هر سه ماه یكبار آن را تجدیدنظر نماید

همچنین برنامه هاي عملیاتي ساالنه را تدوین و رابطه آن را با
فند همه دستگاههاي اجرایي موظ. برنامه استراتژیك تعیین كنند

گزارش عملكرد ساالنه خود را ارایه داده و میزان موفقیت خود و
.  انحرافات از برنامه هاي عملیاتي را تعیین كنند 

تعدادي از دولتهاي ایالتي و محلي آمریكا 1950طي دهه 
ن اما در اغلب ایالتها ای. بودجه ریزي عملیاتي را تجربه كردند

.  تجربه نا موفق بود
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با. عمالً كنار گذاشته شد1960در نتیجه بودجه عملیاتي دهه 

این حال در اغلب ایالتها از شاخصهاي سنجش عملكرد در 

برخي از دالیل عدم موفقیت. بودجه ریزي استفاده كردند

نگره بودجه ریزي عملیاتي در آمریكا كه از سوي دفتر بودجه ك

مطرح شده ( دفتر مركزي بودجه)و دفتر حسابداري كل 
:عبارتند از
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مدیران ارشد دولتي در استفاده از شاخصهایي عملكردي-1

ن زیرا این شاخصها براي مدیرا. بودجه بي تفاوت بودند

ان اجرایي طراحي شده بود نه براي مدیران ارشد و نمایندگ

كنگره در آن زمان از بودجه ریزي عملیاتي حمایت.مجلس

مقامات دولتي" طبق گزارش دفتر حسابداري كل . نكرد

هاي نمایندگان كنگره و كاركنان دولتي با كاربرد شاخص

ر عملكرد كنوني موافق نیستند و این شاخص ها را معتب

ص منابع نمي دانند و آنها را فاقد تاثیر مثبت بر نحوه تخصی
".مي دانند
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بودجه ریزي عملیاتي سازمانها را در معرض نظارت و -2
شتري بازرسي كنگره قرار مي داد و تحلیل گران بودجه اطالعات بی

جه در نتی.  را براي ارزیابي عملكرد سازمانها در اختیار داشتند
مدیران دولتي مایل بودند . بودجه دستگاهها كاهش مي یافت

شاخصهاي عملكرد را خود طراحي كنند و معتقد بودند كه هدف 
از طراحي شاخص هاي عملكرد بهبود فرآیندهاي مدیریت درون 

.سازماني است و نه اصالح نظام بودجه ریزي

ي كمي كردن نتایج و عملیات سازمان و اندازه گیري اثربخش-3
یف شاخصهاي ضعیفي براي سنجش كم و ك. آنها كار دشواري بود

ه لذا دفتر بودج. خدمات از سوي مدیران دولتي طراحي شده بود
.نسبت به صحت و دقت بسیاري از این شاخصها تردید داشت
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صورت اقدامات زير براي عملیاتي كردن بودجه در آمريكا 

گرفت

این قانون ": 1990مدیران ارشد مالي مصوب "تصویب قانون -1

مدیران ارشد مالي دولت را ملزم به تدوین معیارهاي سنجش 
.عملكرد مي كند كه باید در صورت هاي مالي منعكس شود

كه در آن 1993توسط كنگره در اوت S.20تصویب طرح -2

ساله خود را تا سال 5سازمانهاي دولتي باید برنامه هاي راهبردي 

همچنین سازمانهاي. به دفتر مدیریت و بودجه ارایه دهند1997

به 1997دولتي باید برنامه هاي ارزیابي عملكرد خود را تا سال 

ایشي بودجه عملیاتي باید به صورت پروژه آزم. كنگره ارایه دهند
.عملي مي شد
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:  1993تصویب قانون عملكرد و نتایج دولت در سال -3

این قانون چارچوب بودجه ریزي عملیاتي سازمانهاي 

از سازمانهاي فدرال انتظار مي رود تا . دولتي بود

ان دستاوردها و نتایج عملیات خود را گزارش دهند و نش

دهند كه چگونه فعالیت هایشان به آنها در نیل به اهداف

.استسازمان كمك كرده 

كرد طبق این قانون دستگاههاي اجرایي ملزم اند بین عمل

ودجه در دفتر مدیریت و ب. و منابع ارتباط برقرار نمایند

گزارش خود از سازمانهاي دولتي مي خواهد تا به 

برنامه ریزي راهبردي، كنترل، ارزشیابي عملكرد و 
.انعطاف پذیري و پاسخگویي توجه نمایند
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امل این برنامه ش": ابداع و بازآفریني دولت كلینتون"برنامه -4
توصیه هایي در زمینه تدوین برنامه هاي راهبردي و استفاده از

.معیارهاي سنجش عملكرد است

ن نیز آل گور معاون كلینتو": سازمان مبتني بر عملكرد"برنامه -5
.  تگامي دیگر در راستاي عملیاتي تر كردن بودجه ریزي برداش

ا طبق این برنامه قراردادهاي عملكردي بین سازمانهاي دولتي ب
سازمان مدیریت و بودجه آمریكا منعقد مي شد تا سازمانها طبق
تعهدات خود به سطح عملكردي مورد انتظار تا سال آینده دست

“  يبررسي عملكرد مل”همچنین برنامه آل گور تحت عنوان . یابند
رار كه آن مورد حمایت دفتر حسابداري كل و دفتر بودجه كنگره ق

.ي استگرفت اقدامي براي بودجه ریزي برمبناي نتایج در سطح مل
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نظام انتخاب مدیران طي یك فرایند رقابتي براساس -6

در این نظام به مدیران آزادي . عملكرد مدیران انجام مي شود

عمل در انتخاب نیرو، امكانات و تصمیمات بودجه اي داده 

حقوق و پاداش مدیران براساس عملكرد پرداخت . مي شود
.مي شود
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از  طریق تلفیق عملكرد 2002اقدامات دولت بوش در بودجه -7

هاي با تصمیمات بودجه اي با تعیین اهداف عملكردي براي سازمان

دیران در دولتي، تهیه لوایح قانوني به منظور افزایش پاسخگویي م

وق قبال هزینه هاي اداري و پشتیباني، دارایي هاي سرمایه اي و حق

تهیه بودجه و برنامه براي هر. و مزایاي كاركنان انجام گرفت

سازمان تا اهداف عملكردي مورد نظر در قالب اهداف كمي، 

در خروجي مورد نظر، منابع مورد نیاز و برمبناي نتایج اخذ شده
.گذشته تعیین مي شود
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یكي از دستورات كار بوش به سازمان مدیریت و بودجه -8
(OMB )یج آن بود كه وزارتخانه ها هزینه  كل فعالیت ها، هزینه نتا

اخذ شده، هزینه برنامه ها را به همراه نتایج عملكردي در بودجه 

ي الزم است هر سازمان دولتي اثربخش. پیشنهادي محاسبه كنند

كل فعالیت هاي خود را به همراه مستندات براي اثبات اثربخشي

.برنامه و اثرات اعمال سیاست ها بر نتایج را گزارش نماید

رتي استانداردهاي حسابداري قیمت  تمام شده توسط هیئت مشو-9
.استانداردهاي حسابداري فدرال تهیه شده است
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كي ی". ارتقاي مدیریت مالي فدرال"تصویب قانون -10

از اركان این قانون محاسبه هزینه برنامه هاست تا 

فاده مدیران بتوانند از آن در مدیریت برنامه هاي خود است
.ندكن
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تدوین برنامه استراتژیك به طوري كه در آن وظایف و -11
ه اگر چ. ماموریت سازمانها و اهداف بلندمدت آنها تعیین شده است

ك تعدادي از سازمانها فاقد برنامه ریزي استراتژی1990در دهه 
اما اكنون همه سازمانها و دفاتر اداري و اجرایي داراي . بودند

.  برنامه راهبردي هستند

همه سازمانها بودجه ساالنه خود را به همراه برنامه هاي عملكردي 
پیشنهاد مي دهند و پس از ( OMB)به دفتر مدیریت و بودجه 

هر در. رسیدگي به بودجه در این دفتر به كنگره ارسال مي شود
كي از حال تلفیق بودجه دستگاههاي اجرایي با عملكرد ساالنه آنها ی

به 2004و 2005تدابیر و نوآوریهاي دولت است كه در سالهاي 
.آن تاكید شده است
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در دهه گذشته ایاالت آمریكا تجربیات زیادي در-12

47ایالت 50از . بودجه ریزي عملیاتي كسب كرده اند

ایالت ادعا مي كنند به دلیل الزامات اداري یا قانوني 

ي اما هیچ مدرك. بودجه ریزي عملیاتي را بكار مي گیرند

وجود ندارد كه نشان دهد این ایاالت نظام بودجه ریزي 

در ایالت . عملیاتي را به طور كامل پیاده كرده اند

این . ویرجینیا سازمانها برنامه ریزي راهبردي دارند

ایالت داراي نظام مدیریت عملكرد است كه از چهار 

ي فرآیند برنامه ریزي راهبردي سنجش عملكرد، ارزیاب

تهیه در. برنامه و بودجه ریزي عملیاتي تشكیل شده است

كت بودجه ریزي استراتژیك این ایالت همه سازمانها مشار
.سال یكبار تدوین مي شود4این برنامه هر . مي كنند
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موانع بودجه ريزي عملیاتي

.ودارزشیابي برنامه و بودجه عملیاتي ضعیف انجام مي ش-1

ق هزینه یابي فعالیت ها و برنامه هاي اجرایي به طور دقی-2

.انجام نمي شود

.گزارشگري عملكرد و نظام اطالعات هزینه ضعیف است-3
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درس هاي حاصل از اين نظام

ه در به طوري ك. از تجربه سایر كشورها باید استفاده شود-1

پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتي در آمریكا از تجربیات 

ده كشورهاي انگلیس، كانادا، استرالیا و نیوزیلند استفا
.شده است

كشور بودجه ریزي عملیاتي باید با سایر برنامه هاي توسعه-2
.هماهنگ باشد

منابع و بودجه ریزي عملیاتي مستلزم برقراري ارتباط بین-3
.استنتایج 
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تجربه انگلیس

برنامه بررسي جامع مخارج "دولت 1997بعد از انتخابات 

به منظور انجام اصالحات در نظام 1998را در سال " دولتي

ساالنه 3این مجموعه یك برنامه . مخارج دولتي تهیه كرد

مدیریت مخارج براي مدیریت خدمات عمومي، بودجه هاي 

ك براي این كار استقرار ی. جاري و مخارج سرمایه گذاري بود

در این . نظام حسابداري براي كنترل مخارج ضروري است

موضوع مختلف 35هدف عملكردي در 600برنامه جدید 

این اهداف غالباً در مورد داده ها و . پیش بیني شده است
.  فرآیندهاست
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دستگاه اجرایي را تحت پوشش قرار داده و18این برنامه اهداف 
.  رویكرد این اهداف به عملكرد و نتایج معطوف مي باشد

دستگاههاي اجرایي ساالنه موظفند دوبار گزارش عملكرد اهداف
عملكرد دوره گذشته دستگاههاي اجرایي مالك. خود را ارایه دهند

راني كه هیچگونه تنبیهي براي مدی. تخصیص اعتبارات خواهد بود
.اهداف مورد نظر را تحقق نساختند وجود ندارد

“ منشور شهروندي”در انگلیس واحدهاي اجرایي دولتي طبق 
در . موظف به رعایت استانداردهاي عملكردي مشخص هستند

صورت عدم موفقیت مجازات هایي براي دستگاههاي اجرایي در 
.  نظر گرفته شده است
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اجراي برنامه بررسي جامع مخارج دولت باعث شده است 

روساي سازمانها در . پاسخگویي دولت و مجلس بهتر شود

ش هاي كیفیت و كمیت گزار. مقابل وظایف خود پاسخگو شدند

عملكرد بهتر شده و در چارچوب برنامه میان مدت مخارج، 

اكي ارزشیابي ها ح. تخصیص اعتبارات اثربخش تر شده است

.  ه استاز بهبود ارتباط بین دولت مركزي با دولتهاي محلي بود

بین وزراء و مدیران واحدهاي تابعه موافقت نامه عملكرد 
. مبادله مي شود
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در ( FMI)یكي از مشخصات نوآوریهاي مدیریت مالي 

1982انگلیس طراحي معیارهاي سنجش عملكرد در سال 
براي ارزیابي آنكه بودجه ریزي باعث ایجاد ارزشFMI. بود

.افزوده مي شود یا خیر ارزیابي كمي از عملكرد طراحي شد
FMI در زماني معرفي شد كه هزینه هاي اداري دولت و نرخ

ي در لذا دولت به دنبال اصالحات و بازساز. بیكاري باال بود
.نظام مدیریت مالي كشور بود
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FMI قراردادي "نوآوریهای مدیریت مالی،بودجه ریزي را

ا طبق این تعریف همه افراد ب. تعریف كرد" براي انجام كار

.  توجه به منابع موجود براي نیل به اهداف تالش مي كنند

بودجه ریزي را 1986خزانه داري در گزارش خود در سال 

ابزاري براي ایجاد ارزش افزوده از پول با توجه به اهداف 
.تعریف كرد
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موانع بودجه ريزي عملیاتي

.مخالفت هاي حزب مخالف دولت از برنامه اصالحات-1

نظام حسابداري برنامه جامع مخارج نیاز به بازنگري -2

.دارد
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درس هاي حاصل از اجراي اين نظام

.قبل از تعیین اهداف باید مشورت هاي الزم بعمل آید-1

. براي دوره هاي بلندمدت و میان مدت هدف گذاري شود-2
ند تا استراتژیهاي بلندمدت و كوتاه مدت به سازمانها كمك مي كن
بر نتایج عملكرد متمركز شوند و از واكنش هاي كوتاه مدت

خودداري كنند

از محاسبه . اندازه گیري نتایج كاري مشكل است-3
.محصوالت واسطه اي باید خودداري شود

شاخص هاي عملكردي را تا حد امكان محدود كرد-4
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تجربه كانادا

.  در این كشور آغاز شد1960بودجه ریزي عملیاتي در دهه 

دهه در. تاكید بر برقراري ارتباط بین مخارج و نتایج بود

دولت ارزیابي برنامه ها و میزان اثربخشي آنها را در1970

تالش شده است با نظام مدیریت . دستور كار خود قرارداد

سازمانها از نتایج و . هزینه كسري بودجه كاهش یابد

به كیفیت ارایه خدمات، . عملكردهاي خود گزارش مي دهند

تعیین استانداردهاي خدمات و گزارشگري نتایج توجه 

براي هماهنگي با اصالحات در بودجه ریزي نظام . شده است
. حسابداري در حال اصالح است
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روش گزارش دهي به مجلس اصالح شده است تا اطالعات 
ج مناسبي درباره طرحها، برنامه هاي دولت، عملكرد و نتای

ج و دستورالعمل ارزیابي نتای. سازمانهاي دولتي ارایه شود
تعهدات سازمانها شامل اندازه گیري عملكرد، گزارش دهي 

.تعملیات و تعهدات دولت و ارزیابي عملكرد ابالغ شده اس

دستگاههاي دولتي مجبور شدند تا 1970از اوایل دهه 
این كار با معرفي طرح . عملكرد خود را گزارش كنند

در دولت كانادا" افزایش اختیارات اداري و پاسخگویي"
.توسعه یافت
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به دنبال این طرح دولت اختیارات زیادي را كه قبل از اجراي 
ه طرح مستلزم موافقت دستگاه مركزي بود به سازمانهاي تابع

این سازمانها حق انتقال بودجه . دستگاه اجرایي واگذار كرد
در كانادا با طراحي . مصرف نشده به سال بعد را پیدا كردند

تفاهم نامه اي كه یك دوره سه ساله را در بر مي گیرد اعتبارات 
النه طبق آن هر بخش باید گزارش عملكرد سا. تخصیص مي یابد

ن خود را تهیه و با توجه به تحقق اهداف مورد انتظار عملكردشا
رار مورد ارزیابي مقامات بلندپایه خزانه داري و دستگاه اجرایي ق

ي با تفاهم نامه فرم استانداردي ندارد و هر دستگاه اجرای. مي گیرد
.توجه به شرایط كاري خود آن را تنظیم مي كند
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اما بسیاري از سازمانها در كانادا هنوز در قالب تفاهم نامه 
.عمل نمي كنند

با توجه به اینكه شاخصهاي كارایي باید معیار 

ه در تخصیص منابع، باشد جامعه حسابرسان كانادا معتقدند ك

ره آنكه بسیاري از مواقع تصمیم گیرندگان اطالعات كافي دربا
.دارندآیا منابع اثربخش و كارا تخصیص داده مي شود یا خیر ن
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به دنبال " افزایش اختیارات اداري و پاسخگویي"طرح 

تایج یكپارچه كردن تالشها براي برقراري ارتباط منابع با ن

است كه " چارچوب برنامه عملیاتي"است و ابزار این طرح 

معرفي شدند كه امكان برقراري رابطه 1980در اوایل دهه 

ر بین اهداف در طول سلسله مراتب اداري و گزارش گیري ب

چارچوب برنامه عملیاتي یك . مبناي نتایج را فراهم كرد

چارچوب برنامه . توافق نامه درباره نتایج محسوب مي شود

رد عملیاتي مبتني بر آن است كه اهداف و همچنین نتایج مو
.  انتظار قابل پیش بیني بوده و قابل اندازه گیري است
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ي با این حال به قول جامعه حسابرسان كانادا مدیران خزانه دار

معتقدند كه این انتظار كه همه نتایج با شاخصهاي قابل 

طه اندازه گیري بیان شود و بتوان بین همه اهداف و منابع راب

ات افزایش اختیار"رویكرد طرح . برقرار كرد درست نیست

آن است كه همیشه بیان نتایج كمي و" اداري و پاسخگویي

رهاي لذا در برخي مواقع باید از معیا. دقیق امكان پذیر نیست

ار نظام تشویق و تنبیه برقر1998از سال . كیفي استفاده شود

مدیراني كه به نتایج مورد انتظار برسند مورد.  شده است
.تشویق قرار مي گیرند
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آن دسته از مدیران برنامه ها كه اهداف و نتایج مورد انتظار. 

درصد حقوق را پاداش و 10-25را تحقق سازند معادل 

خزانه داري ضوابطي را براي . تشویقي دریافت مي كنند

مدرسه خدمات عمومي كانادا . مدیران مالي ابالغ كرده است
.دوره هاي آموزشي بودجه ریزي عملیاتي را برگزار مي كند
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موانع بودجه ريزي عملیاتي

.مشكل اندازه گیري نتایج براساس شاخص واحد-

مشكل برقراري ارتباط میان اجراي سیاست ها و نتایج-

نتایج عملیات ممكن است بیش از یكسال حاصل شود در-

.حالیكه بودجه ساالنه نوشته مي شود

گر نتایج ممكن از چند فعالیت حاصل شود و به عبارت دی-
.چند فعالیت منجر به یك نتیجه واحد گردد

دستگاههاي اجرایي تمایل به ارایه گزارش هاي مطلوب -
.دارند و مشكالت را گزارش نمي دهند
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درس هاي حاصل از اين نظام

یي باید كار بودجه ریزي عملیاتي را حتي به شكل ابتدا-1

زیرا تا زماني كه كار بودجه ریزي شروع نشود. شروع كرد

هند دستگاههاي اجرایي تعهدي به تحقق برنامه هاي دولت نخوا
.داشت

ه این توقع كه نظام بودجه ریزي عملیاتي از همان ابتدا ب-2

انه اي صورت كامل و بدون نقص پیاده شود انتظار بلند پرواز

سال تالش مستمر دولت 5-6زیرا تجربه نشان مي دهد . است
.بودالزم است تا به عملیاتي شدن بودجه ریزي امیدوار 
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تجربه سوئد

در سوئد با توجه به چارچوب بودجه ساالنه شاخصهاي 
بودجه ابزاري براي. عملكرد در بخش اداري تعریف شدند

كاهش هزینه هاي. تخصیص منابع و ارزیابي عملكرد است
دستگاههاي اجرایي در . اجباري شده است% 2اداري ساالنه 
.  صرفه جویي ایجاد كنند% 5ساله باید حداقل 3طي یك دوره 

ساله بخش ها باید بودجه خود را 3سال اول از دوره 2طي 
اظهار كنند و هر بخش گزارش ساالنه اي از هزینه ها، 
بل را عملكردها، تغییرات اثر بخش و نتایج عملكرد سالهاي ق

بعد از هر دوره یك چارچوب بودجه سه ساله . منتشر كند
.  دیگري تنظیم مي شود
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اي روند نزولي بهره وري باعث شد دولت سوئد مطالعاتي بر

مطالعات اخیر نشان مي دهد . بهبود بهره وري انجام دهد

بد و وقتي كه منابع خیلي زیاد است اثربخشي كاهش مي یا

.  ي یابدوقتي كه منابع كاهش مي یابد اثربخشي نیز افزایش م

اده ها این پدیده حاكي از آن است كه حفظ سطح معیني از ست

ده ها علیرغم كاهش منابع آسان تر از آن است كه منابع و ستا
.به یك میزان افزایش یابند
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تجربه اردن

از سازمان كمك هاي فني آلمان  و 1999دولت اردن در سال 

اتي را با مشاوره سایر كارشناسان بین المللي بودجه ریزي عملی

رنامه این گروه از كارشناسان پیشنهاد تهیه یك ب. شروع كرد

ود جامع كه در آن فرآیند بودجه ریزي عملیاتي برنامه ریزي ش

ردن آنها پیشنهاد دادند گام هاي زیر براي عملیاتي ك. ارایه داد
:بودجه باید برداشته شود

جهت گیري سیاسي راهبردي متمركز.

تعیین اهداف عملیاتي.

تعیین شاخص هاي عملكرد.
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ایجاد سیستم هاي اطالعاتي مدیریت.

ایجاد ضوابطي براي گزارش دهي كارآمد.

تفویض اختیارات به مدیران در قبال مسئولیت پذیري و
.پاسخگوئي آنها

اصالح و بازنگري درنظام هاي كنترل مالي

یجاد الزمات قانوني براي اجراي بودجه ریزي عملیاتيا

ارایه دوره هاي آموزش فني در بودجه ریزي براي كارشناسان و
مدیران
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گروه كارشناسان خارجي پیش نیازهاي هر یك از گام هاي 

سال را براي 5الي 4مزبور را تعیین كرده و زماني بین 

سازمان ضمناً كمیته اي از. عملیاتي كردن بودجه تعیین كردند

بودجه، سازمان حسابرسي، وزارت دارایي و شوراي خدمات 

ه دار كشور مسئولیت فرآیند اجرا و تحقق بودجه ریزي را عهد
.شود
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داليل شكست بودجه ريزي عملیاتي در اردن

:عدم انضباط مالي به دلیل-1

.بودجه از جامعیت برخوردار نبود

.بودجه دولت بشدت به كمك هاي خارجي وابسته بود

عدم حمایت و تاثیرگذاري مجلس و قوه مقننه

تمركزگرایي

كسري بودجه زیاد دولت

:عدم اثربخشي تخصیص منابع به دلیل-2

حجم باالي اعتبارات هزینه اي/توجه به بحرانهاي زودگذر
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:عدم كارایي فني به دلیل-3

وجود نظام /عدم حاكمیت بودجه ریزي افزایشي
پاسخگویي

مخالفت با /مشاركت محدود نهادها و سازمانها

عملكردهاي بودجه 
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تجربه مصر

وزارت دارایي كشور مصر برنامه  اصالح 2001در سال 

ولت نظام بودجه كشور را به دولت پیشنهاد داد و به تصویب د

ي بودجه ریزي عملیاتي ابتدا به طور آزمایش. و مجلس رسید

در وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت 

نیرو، وزارت بهداشت، وزارت آموزش عالي، وزارت 

دولت مصر در این راستا از خدمات . آموزش به اجرا درآمد

زي نتایج اجراي بودجه ری. مشاوره اي بانك جهاني استفاده كرد

عملیاتي در وزارتخانه هاي مزبور مورد ارزشیابي قرار 
.گرفته است
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موانع بودجه ريزي عملیاتي

تهیه شاخص هاي عملكردي كه جامعیت داشته و قابل -1
.كاربرد در وزارتخانه ها با فعالیت هاي مشابه باشد

یر عدم تعمیم پذیري و عدم تسري اقدامات انجام شده در سا-2
وزارتخانه ها و سازمانها
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درس هاي حاصل از اين نظام

تجربیات حاصل از وزارتخانه هاي نمونه براي مدیران ثابت-1

كرد كه مي توان از بودجه ریزي داده محور به ستاده محور حركت
.كرد

یابي اگر سیستم اطالعاتي مدیریت، نظام گزارشگري و ارزش-2
.كارآمدي نباشد بودجه ریزي عملیاتي موفق نخواهد بود

مقامات عالي كشور باید عزم، تعهد و اراده جدي بر پیاده -3

بت به همچنین مدیران میاني نس. كردن بودجه عملیاتي داشته باشند
.  مزایاي آن توجیه شوند
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وانین متقاعد كردن مخالفان بودجه ریزي عملیاتي و تدوین ق-4
و مقررات براي اجرایي  كردن بودجه ریزي عملیاتي
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نظام بودجه ريزي كشورهاي منتخب 
روش های حسابداری ويژگی های اساسی نظام بودجه 

ريزی

مسئول تهیه بودجه روش بودجه ريزی نام کشور

نقدي كامل يرمبتني ساالنهت متمركزت باال به پايينت غ
انوني  بر برنامهت فاقد شفافيتت محمل ق
محيم ولي نبود تميين

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي بوليوي

نقدي كامل تني بر  سالهت متمركزت باال به پايينت مب3
برنامه فاقد شفافيت

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي غنا

نقدي كامل بتني سالهت  متمركزت باال به پايينت م3
بر برنامهت اجراي موفق در بخشهاي  

آموزش و بهداشت

وزاري اقتصاد و دارايي بودجه ريزي عملياتي كامبوج 

نقدي كامل بتني ساله ت متمركزت باال به پايينت م3
بر برنامه فاقد شفافيت

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي تانزانيا

نقدي كامل نت ساله ت غيرمتمركزت باال به پايي3
مبتني بر برنامه

وزاري داراييت برنامه ريزي و توسعه 
اقتصادي

بودجه ريزي عملياتي اوگاندا

نقدي كامل ر ساله ت متمركزت باال به پايينتغي3
ادت محمل برمبتني بر برنامهت شفافيت زي
قانوني جامع

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي شيلي
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روش های حسابداری ويژگی های اساسی نظام 

بودجه ريزی

مسئول تهیه بودجه روش بودجه ريزی نام کشور

نقدي كامل سالهت متمركزت باال4مبتني بر برنامه 
به پايينت شفافيت خوب

توزاري برنامه  ريزيت بودجه و مديري بودجه ريزي عملياتي برزيل

نقدي كامل ت مبتني سالهت متمركزت باال به پايين4
بر برنامهت شفافيت خوب

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي آفريقاي جنوبي

نقدي كامل ايينت  سالهت نيمه متمركزت باال به پ3
بت مبتني بر برنامهت شفافيت خو

اجراي موفق در بخشهاي بهداشت و
آموزش

وزاري اقتصاد و دارايي بودجه ريزي عملياتي مالزي

نقدي كامل ت مبتني سالهت متمركزت باال به پايين5
بر برنامهت شفافيت خوبت چارچوب
ح قانوني جامع ولي تميين در سط

پايين

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي سنگاپور

نقدي به استرناي داد و ستد هاي
خاص

ينت  ساله غيرمتمركزت باال به پاي3
سطح مبتني بر برنامهت شفافيت در

باالت چارچوب قانوني جامع ولي  
.تميين در سطح پايين

دفتر مديريت و بودجه بودجه ريزي عملياتي آمرييا

239



روش های حسابداری ويژگی های اساسی نظام 

بودجه ريزی

مسئول تهیه بودجه روش بودجه ريزی نام کشور

تعهدي كامل ساله براساس پيمانهاي 4
ه مديريتيت غيرمتمركزت باال ب

فافيت در پايينت مبتني بر برنامه ش
سطح باالت محمل قانوني جامع

وزاري دارايي بودجه ريزي عملياتي دانمارك

روشهاي حسابداري ويژگيهاي اساسي نظام  

بودجه ريزي

مسئو  تهيه بودجه روش بودجه ريزي

نام كشور

تعهدي كامل نت سالهت متمركزت باال به پايي3

در سطح مبتني بر برنامهت شفافيت

باالت محمل قانوني جامع

وزير خزانه داري بودجه ريزي عملياتي انگليس

تعهدي كامل ايينت سالهت غيرمتمركزت باال به پ3

در سطح مبتني بر برنامهت شفافيت

باالت محمل قانوني جامع

وزاري دارايي و امور اداري بودجه ريزي عملياتي استراليا

نقدي كامل نت سالهت متمركزت باال به پايي5

در   مبتني بر برنامهت شفافيت

سطح باال

وزاري برنامه ريزي   بودجه ريزي عملياتي كره جنوبي
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بودجه ريزي عملیاتي در ايران

رویكرد اصالحات در نظام بودجه ریزي كشور 1378از سال 

.در سازمان مدیریت و برنامه ریزي مورد توجه قرار گرفت

ادي در این راستا طرحي دو مرحله اي به تصویب ستاد اقتص

دولت رسید تا بودجه ریزي عملیاتي به عنوان یك هدف 

ر همچنین طبق مصوبه هیئت دولت د. میان مدت، اجرایي شود

قانون محاسبات عمومي 96و به استناد ماده 1380آبان 

همه دستگاههاي اجرایي كه به نحوي از ( 1366مصوب )

زارش انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند مكلف شدند گ
،عملیات انجام شده هر سال خود را
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ا براساس اهداف پیش بیني شده در بودجه مصوب حداكثر ت

تهیه و به دیوان محاسبات، سازمان 1381پایان شهریور سال 

مدیریت و برنامه ریزي و وزارت اموراقتصادي و دارایي 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي و وزارت امور . ارسال كنند

اقتصادي و دارایي به موجب این مصوبه مسئول تنظیم 

اههاي دستورالعمل نحوه تهیه گزارش عملیات انجام شده دستگ

این مصوبه حركت و اقدام اولیه دولت در . اجرایي شدند
.  راستاي عملیاتي كردن بودجه بود
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در بخشنامه بودجه از طریق دستورالعمل و فرمهاي 1381از سال 
را خاصي از دستگاههاي اجرایي خواسته شد تا اعتبارات هزینه اي خود
تگاه برحسب هزینه كل و هزینه هر فعالیت مربوط به برنامه هاي یك دس

اوالً این امر از طرف دستگاههاي اجرایي جدي. اجرایي پیشنهاد دهند
ت و ثانیاً دفاتر بخشي و سایر واحدهاي سازمان مدیری. گرفته نشد

برنامه ریزي كشور پیگیري و نظارت الزم را در اجراي این امر به 
.لذا این كار حتي به صورت آزمایشي انجام نشد. عمل نیاوردند

. وداجراي این مصوبه با توجه به نظام حسابداري دولتي كشور مشكل ب
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اه در نظام حسابداري دولتي ایران عملیات اجرایي هر دستگ

مي شود دولتي در ارتباط با میزان تحقق وظایف محوله كنترل ن

بلكه انطباق پرداخت ها با مقررات مالي مورد نظارت و 

مقررات مالي كشور تاكید بر . حسابرسي قرار مي گیرد

و ارزیابي و انطباق هزینه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

یفیت براي ارزیابي نتایج عملیات و ك. تخصیص یافته دارد

مخارج مربوط به تملك دارایي هاي سرمایه اي و اعتبارات 
.  هزینه اي مقرراتي وجود ندارد
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ا و نظام حسابداري دولتي ایران و دستگاههاي نظارتي، نهاده ه
و اعتبارات تخصیص یافته و پرداخت هاي هزینه اي)منابع 

را ثبت كرده و نظارت مي كند و( تملك دارایي هاي سرمایه اي
یعني نتایج حاصل از مصرف )روي ستاده ها و عملكردها 

اعمال نظارت ( اعتبارات و كیفیت مصارف و پرداخت ها
سي، براي عملیاتي كردن بودجه باید در زمان حسابر. نمي شود

عملكردها از ابعاد كارایي و اثربخشي قابل اندازه گیري و
داري در بودجه ریزي عملیاتي با اطالعات حساب. ارزیابي باشد

ي بودجه اي باید میزان تحقق اهداف بودجه اي قابل اندازه گیر
. شود
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اي دیوان محاسبات كشور باید با رعایت استانداردها و روشه

ده گزارشگري مناسب عملیات بخش عمومي را حسابرسي كر

اه و میزان تحقق اهداف عملیاتي و نتایج عملكردها را به همر

رعایت انضباط مالي و حسابداري به مردم و مجلس گزارش

.دنمای
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ل اگر چه سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور در بودجه سا

تالش كرده است تا اعتبارات دستگاههاي اجرایي را 85

هزینه "یا " مقدار كمي"، " واحد"براساس شاخصهایي مانند 

در الیحه بودجه ارایه دهد اما عملیاتي كردن بودجه " هر واحد

ني، مستلزم تهیه برنامه زماني مشخص، تنظیم چارچوب قانو

استفاده از اطالعات و شاخصهاي معتبر، ایجاد نظام 

ش بیني حسابداري قیمت تمام شده، نظام اطالعاتي مدیریتي،  پی

و امكان انعطاف پذیري ساختارهاي سازماني و آموزشهاي فني

دیده 85فرهنگ سازي است كه این موارد در الیحه بودجه 
.نشده است
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«مدل الماس » ريزي عملیاتي مدل جامع بودجه
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طراحی بودجه ريزی عملیاتیمدل 
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قانون برنامه چهارم138ماده 

قانون برنامه چهارم سازمان مدیریت و 138طبق ماده 

برنامه ریزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي 

ه ذیربط به منظور اصالح نظام بودجه ریزي از روش موجود ب

روش هدفمند و عملیاتي و به صورت قیمت تمام شده خدمات

م اقدامات زیر را حداكثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجا
:دهد

اي شناسایي و احصاي فعالیتها و خدماتي كه دستگاهه-الف
.اجرایي ارایه مي نمایند
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ا كیفیت و و خدمات متناسب بفعالیتها تعیین قیمت تمام شده -ب
محل جغرافیایي مشخص

دمات و ، خفعالیتهاتنظیم الیحه بودجه ساالنه براساس حجم -ج
.قیمت تمام شده آن

ز تخصیص اعتبارات براساس عملكرد و نتایج حاصل ا-د

.و متناسب با قیمت تمام شده آنفعالیتها 
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تبصره ها

در به منظور تحقق رویكرد فوق و همچنین تسریع: 1تبصره 

زي و تغییر نظام بودجه ریزي كشور و تقویت نظام برنامه ری

نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصالح ساختار 

سازمان، مدیریت نیروي انساني، روشها و فناوري اداري 

كارا خود، ترتیبي اتخاذ نماید تا با سازماني كوچك، منعطف،

كان و اثربخش و          به كارگیري نخبگان و اندیشمندان ام
.انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد
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سازمان فوق الذكر و وزارت امور اقتصادي و : 2تبصره 

دارایي نسبت به تهیه لوایح الزم براي اصالح قوانین و

مقررات مالي، اداري و استخدامي و بودجه ریزي كشور اقدام

یجه و نماید و به نحوي كه نظام موجود تبدیل به نظام كنترل نت
.محصول گردد
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در اجراي اين ماده قانونينکاتی 

برنامه ها و فعالیت هاي هر سازمان در چارچوب -1

حصاء برنامه ریزي استراتژیك و برنامه هاي عملیاتي تدوین و ا
.شوند

به عبارت . برنامه ها، مورد قبول دولت و مجلس باشد-2

جود دیگر رابطه شفافي میان برنامه ها و اولویت هاي سیاسي و
.داشته باشد
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مان در تدوین و تصویب برنامه ها و فعالیت ها مدیران ساز-3

ي مشاركت كرده و موافق باشند تا مدیران در قبال عملكردها

رنامه ها تدوین و تصویب یكجانبه ب. هر برنامه پاسخگو باشند

ه و فعالیت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي تعهد ب
.نتایج را از مدیران سازمانها سلب مي كند

محل اعتبارات هر یك از برنامه ها معلوم شود و رابطه -4
.روشني بین بودجه دستگاهها و خروجي ها برقرار گردد
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اهداف و نتایج كمي مورد نظر باید در چارچوب اهداف -5
.بلندمدت و برنامه استراتژیك باشد

ه اهداف ساالنه باید قابل اندازه گیري، كمي و واقع بینان-6
.باشد

ود روش اندازه گیري برنامه ها و فعالیت ها باید مشخص ش-7
.  و با مدیران سازمان به تفاهم رسید

اهداف هر یك از فعالیت ها با اهداف هر برنامه هماهنگ -8
.باشد
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سازمانها باید از نظام حسابداري قیمت تمام شده خدمات -9

قیمت تمام شده برحسب كیفیت خدمات و. استفاده كنند
.محصوالت و محل ارائه متفاوت خواهد بود

مبناي تخصیص اعتبارات قیمت  تمام شده خدمات و -10
.براساس نتایج كمي مورد انتظار خواهد بود

براي استقرار بودجه ریزي عملیاتي الزم است نظام -11

گزارشگري عملیات، نظام انگیزشي و پاداشي كاركنان،
.مدیران، نظام انتخاب مدیران بازنگري و اصالح شود
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مشخصات برنامه

قط به بنابراین هر برنامه ف. هستند" تك وظیفه اي" برنامه ها -1
.یك وظیفه دستگاه اجرایي مربوط مي شود

یت هر فعال. هر برنامه شامل تعدادي فعالیت یا طرح است-2
.یا طرح فقط به یك برنامه ارتباط پیدا مي كند

هر برنامه به منظور مدیریت كارا، باید از حجم و اندازه -3
اندازه مناسب براي . مناسب و معقولي برخوردار باشد

اید سطح پاسخگویي عملكرد ب. كشورهاي مختلف تفاوت دارد
.در سطح پایین تر از برنامه  باشد
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برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها باید با تصمیمات و -4
تباط بنابراین باید ار. اولویت هاي دولت همخواني داشته باشد

ات مستقیمي بین منابع و اهداف مربوط به محصوالت یا خدم
.برقرار باشد

برنامه ها باید تمامي فعالیت ها و طرحهایي كه اهداف آن -5
به عبارت دیگر . برنامه را تحقق مي سازند دربر گیرد

و اعتبارات هزینه اي و تملك دارایي هاي سرمایه اي توأماً هر د
.هدف برنامه را محقق سازند
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پاسخگویي در برابر طرحها و فعالیت ها باید جزء -6
.مسئولیت مدیران دستگاههاي اجرایي باشد

مسئولیت اجراي هر برنامه خاص باید در قالب یكي از-7

یر در غ. فصول در چارچوب طبقه بندي عملیاتي مشخص شود

اینصورت مسئولیت، تحقق اهداف برنامه بر عهده فصل
خواهد بود 
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قانون برنامه چهارم144نظام قیمت تمام شده در ماده 

بلیت قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت ها و خدماتي كه قا

از قبیل واحدهاي )تعیین قیمت تمام شده را دارند 

آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و 

خص براساس كمیت و كیفیت محل جغرافیایي مش( اداري

یا و پس  از تاكید سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور

را ربط اجیاستان و با اعطاي اختیارات الزم به مدیران ذ
.نمایند
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به دستگاههایي كه براساس ضوابط این ماده خدمات 

ه خود را ارائه مي نمایند اجازه داده مي شود حسب نیاز نسبت ب

جابجایي فصول و برنامه هاي اعتبارات هزینه اقدام و 

را مابه التفاوت هزینه هاي قبلي فعالیت با قیمت تمام شده

اش صرف ارتقاي كیفي خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاد
.به كاركنان و مدیران واحدهاي ذیربط نمایند
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قانون برنامه چهارم144دستورالعمل اجرايي ماده 

این دستورالعمل در خصوص احصاء فعالیت ها و 2ماده 

طبق بند الف این ماده دستگاههاي اجرایي . خدمات است

موظفند در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه ساالنه حداقل 

از فعالیت ها و خدمات خود را با توجه به موارد زیر % 20

به نحوي. احصاء كرده و به روش قیمت تمام شده انجام دهند

لیت كه تا پایان برنامه آن دسته از فعالیت ها و خدماتي كه قاب

:ندتعیین قیمت تمام شده را دارند به روش مزبور انجام گیر
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سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه اولویت  با -1

فعالیت ها و خدمات كمي پذیر، قابل واگذاري به مردم و

سال اول برنامه هزینه هاي 2در طول . كلیدي است

عالیت ها سربار و غیر مستقیم در محاسبه قیمت تمام شده ف

.و خدمات بحساب نمي آید

در سال سوم برنامه چهارم توسعه هزینه هاي سربار-2

احد و غیر مستقیم براي محاسبه بهاي تمام شده خدمات  و

واحد مجري اداره، دایره یا . مجري منظور مي شود

ه دستگاه اجرایي است كه تمام فعالیت ها و خدمات آن ب
.روش قیمت تمام شده انجام مي گیرد
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سال چهارم و پنجم از برنامه چهارم توسعه هزینه هاي -3
ا و سربار و هزینه هاي غیر مستقیم براي هر یك از فعالیت ه

.خدمات محاسبه مي شود

مبناي محاسبه قیمت تمام شده احكام : آمده است6در ماده 
:قانوني و موارد زیر است

:سال اول و دوم برنامه توسعه-الف

(حقوق و دستمزد مستقیم)هزینه هاي پرسنلي -1

(مواد مستقیم)هزینه هاي مصرفي -2

هزینه هاي تعمیر و نگهداري-3
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:الزم به توضیح است كه 

پس از امضاي توافقنامه مدیر واحد مجري نمي تواند -1
.هدنیروهاي توافق شده را اخراج یا در اختیار دستگاه قرار د

میزان هزینه هاي مصرفي، لوازم اداري، آب، برق، -2
سوخت و غیره، حداكثر به میزان هزینه انجام شده در سال 

.قبل بعالوه نرخ تورم خواهد بود

ند براي واحدهایي كه در یك ساختمان مشترك مستقر هست-3
آب، برق، سوخت و غیره در محاسبه قیمت تمام شده منظور

.نمي گردد
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هزینه هاي تعمیر و نگهداري ساختمان، تاسیسات، -4

تجهیزات و ماشین آالت واحدي كه خدمات و فعالیت ها در آن 

انجام مي شود براساس توافق طرفین توافقنامه و در حد 
.متعارف پیش بیني مي شود

م در محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها در سالهاي اول و دو-5

اموال و )برنامه چهارم توسعه هزینه هاي باالسري سرمایه اي 

اي غیر مستقیم، هزینه ه( حقوق و دستمزد)، پرسنل (دارایي

.غیرمستقیم منظور نمي شوند( مواد)مصرفي 
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كلیه امكانات، تجهیزات، ساختمانها، تاسیسات و -6
ر مانند سالهاي قبل د( كاالهاي سرمایه اي با دوام)ماشین االت 

طول سالهاي اول و دوم برنامه در اختیار مدیر واحد مجري 
.قرار مي گیرد و به ازاي آن هزینه اي محاسبه نمي گردد

د هزینه هاي محاسبه شده براي فعالیت هایي كه در یك واح-7
ا انجام مي گیرد بر تعداد خدمات ارایه شده تقسیم مي شود ت

ثال به عنوان م. قیمت تمام شده هر واحد فعالیت تعیین شود
مجموع هزینه یك مدرسه به تعداد دانش آموزان همان مدرسه 

.تقسیم مي گردد تا هزینه سرانه به دست آید
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واحدهایي كه هزینه آنها از متوسط هزینه واحدهاي مشابه -8

قه اي مستقر در یك منطقه بیشتر باشد متوسط هزینه هاي منط
.مالك عمل قرار مي گیرد

تگاه كلیه محاسبات نباید از مجموعه اعتبارات هزینه اي دس-9
.كه در بودجه مصوب ساالنه پیش بیني شده تجاوز كند

واند قیمت تمام شده یك فعالیت یا خدمت در صورتي مي ت-10

ن در از سایر موارد مشابه بیشتر باشد كه افزایش كیفیت آ
.توافقنامه منظور شده باشد
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دستگاه اجرایي مي تواند در موافقت نامه انجام اقدامات غیر-11
كلیف قابل پیش بیني كه در طول دوره توافق نامه به واحد مجري ت

ت مي شود را تصریح نموده و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخ
.نمایند

از واحدهاي % 20از سال سوم برنامه چهارم به بعد حداقل -12
دستگاههاي اجرایي مشمول قیمت تمام شده مي شوند و عالوه بر

(  دحقوق و دستمز)موارد قبلي ضروري است هزینه هاي پرسنلي 
غیرمستقیم، هزینه هاي( مواد)غیر مستقیم هزینه هاي مصرفي 

باالسري و هزینه هاي سرمایه اي حداقل براي كار واحد مجري 
.محاسبه گردد
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نحوه تشويق مادي كاركنان و مديران واحد 15در ماده 

مجري

صرفه جویي حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد

توافق در موافقت  نامه مبادله شده با مدیر واحد مجري 

و هزینه هاي قطعي فعالیت یا خدمات در( اعتبارات مصوب)

همان سال در طول برنامه چهارم به شرح زیر هزینه خواهد 
.شد
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رقم حاصل از صرفه جویي % 60معادل15ماده 1طبق بند 
:به منظور ایجاد انگیزه در كاركنان واحد مجري

رقم فوق به مدیر واحد % 20و حداكثر 10حداقل -الف

ایت مجري با نظر دستگاه براساس كیفیت ارایه خدمات و رض

متر خدمت گیرندگان و در صورتي كه رقم اختصاص یافته ك

ي شده از سهم سایر كاركنان باشد رقم مذكور تا سقف پیش بین
.قابل افزایش خواهد بود( 2-15)در تبصره زیر بند 
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پرداخت انگیزشي و كارایي به كاركنان واحد مجري -ب

حداكثر معادل حقوق و مزایاي ماهانه آنان به ازاي هر ماه در 

ه پرداخت كارایي ب)طول توافق نامه بانظر مدیر واحد مجري 

یفیت سایر كاركنان با نظر مدیر و میزان تاثیرگذاري آنها در ك
(.انجام فعالیت و ارائه خدمات بالمانع است

رقم حاصل از صرفه جویي % 40معادل 15ماده 2طبق بند 

ان به طریق زیر براي ارتقاء كیفي خدمات، تشویق كاركن
.ستادي واحدهاي ذیربط هزینه مي گردد
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رقم مذكور براي ارتقاء و بهبود كیفي % 30-الف

خدمات نظیر اصالح نظام هاي مدیریتي، آموزشي و 

بهسازي كاركنان، ارایه خدمات برتر و تجهیز و 

ي بازسازي امكانات و یا خرید تجهیزات مورد نیاز برا
.واحد مجري

رقم مذكور براي تشویق كاركنان ستادي % 10-ب

واحدهاي ذیربط كه بر اجراي این آئین نامه( واحد ناظر)

واحد ناظر طرف توافق با واحد مجري. نظارت مي كنند

است كه حق نظارت بر امور احاله شده به مدیریت واحد
.مجري را دارد
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تنظیم توافقنامه در سطوح واحدهاي دولتي

قانون 144همانطوریكه در دستورالعمل اجرایي ماده 

 هایي برنامه چهارم آمده است باید توافق نامه یا تفاهم نامه

تاي بین سطوح مختلف دولت و سازمانهاي دولتي در راس

.  نظام بودجه ریزي عملیاتي تدوین و به امضاء برسد
: سطوح توافق نامه ها عبارتند از
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و (سازمان مدیریت و برنامه ریزي)توافق نامه بین دولت -1
: دستگاههاي اجرایي مادر

طبق این توافق نامه اعتبارات بر مبناي خرید 

محصوالت و خدمات توافق شده از سوي سازمان مدیریت و 

مانند وزارتخانه و )برنامه ریزي به دستگاه اجرایي مادر 

ر به عنوان مثال د. پرداخت مي شود( موسسات دولتي مستقل

از توافق نامه نیوزیلند دولت به عنوان خریدار كاال و خدمات
.سازمانها و وزارتخانه ها تلقي مي شود
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توافق نامه بین وزیر و دستگاههاي اجرایي تابعه-2

عه این توافق نامه بین وزیر با روساي سازمانهاي تاب
را منعقد مي شود تا سازمانهاي تابعه محصول و خدمات معیني

به عنوان مثال . طي سال در اختیار وزارتخانه قرار دهند
ا تفاهم نامه عملكردي ساالنه در انگلستان كه بین وزیر ب

ق نامه همچنین در ایران این تواف. سازمان وابسته منعقد مي شود
مي تواند بین وزیر آموزش و پرورش با سازمان نوسازي و

تجهیز مدارس در خصوص تجهیز میز و صندلي و نوسازي
.مدارس منعقد شود
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توافق نامه بین سازمانها، وزارتخانه ها و سازمان -3
مدیریت و برنامه ریزي 

ه ها این توافق نامه سه جانبه بین دولت، وزارتخان

و سازمانهاي اجرایي منعقد مي شود كه در آن سازمانها 
.ددر قبال عملكرد توافق شده اعتبار دریافت مي كنن

:توافق نامه مشاركتي  بین سطوح مختلف دولت-4

این توافق نامه مي تواند بین وزارتخانه ها، با 

همدیگر، بین سازمانهاي اجرایي و بین وزارتخانه ها و

در این روش . دولت با شركت هاي دولتي منعقد شود

دستگاههاي اجرایي مختلف مي توانند براي تولید 

ت محصول خاصي، با یكدیگر قرارداد مشترك به صور
279د مدیریت مشترك، سرمایه گذاري مشترك منعقد نماین



پیشنهادهايي براي بودجه ريزي عملیاتي

براي اجراي بودجه ریزي عملیاتي اقدامات و عملیات زیر 
:پیشنهاد مي شود

عناوین فعالیت هاي هر یك از برنامه هاي دستگاههاي -1

ین ا. اجرایي به صورت كمیت پذیر تعریف و تعیین شوند
.فعالیت ها الزم است اولویت بندي شوند

با توجه به شاخص هاي عملكرد مصوب شوراي عالي -2

اداري شاخص كمي هر یك از فعالیت ها و برنامه ها تعیین 
.شود

280



اهداف كمي هر شاخص فعالیت براي هر یك از خدمات و -3

تاني این اهداف كمي باید با اسناد ملي و اس. محصوالت تعیین شود
.هر بخش از برنامه چهارم توسعه مطابقت داشته باشد

اهداف كمي هر شاخص اندازه گیري فعالیت ها و برنامه هاي -4

شاخص برنامه ها مي تواند از . دستگاه اجرایي تعیین شود
.شاخص هاي فعالیت زیرمجموعه هر برنامه متفاوت باشد

ي قیمت تمام شده انجام هر فعالیت و اجراي هر یك از برنامه ها-5

.دستگاه اجرایي محاسبه و برآورد شود
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هزینه هر واحد فعالیت و برنامه با توجه به -6

اولویت بندي. اولویت بندي فعالیت ها محاسبه شود

فعالیت هاي یك برنامه و یا رتبه بندي هر یك از 

برنامه هاي دستگاه اجرایي با توجه به اعالن سقف 

.  اعتبارات در تنظیم بودجه عملیاتي ضروري است

اولویت بندي فعالیت ها باعث مي شود كه در هر سطحي

از بودجه اعالن شده و یا در نظام بودجه ریزي 

ري انعطاف پذیر به توان فعالیت هاي اولویت دار و ضرو

زماني كه اعتبارات كافي وجود . را به اجراء درآورد

ندارد از انجام فعالیت ها و برنامه هاي غیر ضروري 
.خودداري كرد
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دستگاههاي اجرایي در راستاي عملیاتي كردن بودجه ریزي-7
:ناگزیر به اصالحات ساختاري زیر مي باشد

یت ها مهندسي مجدد فعالیت ها و تجدید نظر در كم و كیف فعال-الف
ت و و خدمات به منظور ایجاد تعادل بین قیمت  تمام شده هر فعالی

.بودجه تخصیص یافته

 هاي اجراء تدابیري براي كنترل بهاي تمام شده و كاهش هزینه-ب
(مدیریت هزینه)غیر ضرور 

افزایش منابع مالي و درآمدي جهت اجراء فعالیت هاي -ج
ضروري

افزایش بهره وري نیروي انساني و مدیریت سازمان-د
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ي پس از تصویب بودجه اهداف كمي فعالیت ها و برنامه ها-8

تگاه هر دستگاه مبناي نظارت بر عملكرد و نتایج عملیات دس
.اجرایي مي باشد

هزینه هر واحد فعالیت و یا برنامه براي سالهاي بعد -9

ني براساس شاخص تورم و یا عوامل دیگر تعدیل و پیش بی
.مي شود
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بودجه ریزي عملیاتي را بهتر است در چند دستگاه -10

اجرایي به عنوان نمونه به طور آزمایشي به اجراء درآورد و

زم آن به تدریج پس از رفع معایب و تدوین دستورالعمل هاي ال

زیرا در بحث تحول و . را در سطح كشور اجرا كرد

اصالحات اداري تجربه نشان داده است كه حركت تدریجي و

ه همچنین در مرحل. آرام بهتر از حركت دفعي و یكباره است

جامع اجرا حركت نوبتي و تركیبي بهتر از حركت فراگیر و
.است
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با توجه به اینكه عنصر انساني در فرآیند تحول اداري و-11
م تی"لذا الزم است . اصالح نظام بودجه ریزي كشور عامل مهم است

ه و به وجود آید كه اهداف مشتركي با دولت داشت" مدیریت تغییر
ان از مدیر. اعتماد بین دولت و تیم مدیریت تغییر افزایش یابد

زم براي این منظور ال. افزایش اختیارات خود سوء استفاده نكنند
ي و است تیم مدیریت اصالح نظام بودجه ریزي از توانایي هاي فن

ییر باید تیم مدیریت تغ. شایستگي هاي تخصصي برخوردار باشند
.  فرآیند اصالح نظام بودجه ریزي را مدیریت كند
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فرآیند اساساً در هر زماني باید مشخص شود كه مسئولیت و متولي
نه اصالح نظام بودجه ریزي به عهده چه كسي است؟ این تیم چگو

عملكرد "به فرهنگ " بودجه محور"مي خواهد تغییر از فرهنگ 
.را مدیریت كند" محور

تجربه كشورهاي دیگر در عملیاتي كردن بودجه و فقدان-12
ت زمینه هاي اجرایي براي عملیاتي كردن در ایران حالي از آن اس

ولي با كه بدون داشتن یك برنامه راهبردي منسجم و بدون داشتن مت
یاتي ثبات و مقتدر در زمینه طراحي و پیاده سازي بودجه ریزي عمل

خواهد امكان تحقق كامل فرآیند عملیاتي كردن بودجه ریزي میسر ن
.  بود
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ي، زیرا تجربه سالهاي اخیر نشان مي دهد كه بسترهاي قانون

فراهم مدیریتي، فني و اجرایي مورد نیاز به درستي تعریف و

امه اي گذار از یك نظام بودجه ریزي افزایشي و برن. نشده است

داده محور به یك نظام بودجه ریزي عملیاتي نتایج محور 

مستلزم وجود مهارتها، ظرفیت هاي مدیریتي و سازماني و 
. داشتن یك مرجع متولي و مسئول است
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لذا مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي براي اجراي ماده 

ن قانون برنامه چهارم تشكیل كمیته اي را تحت عنوا138

براي بررسي و" كمیته راهبردي بودجه ریزي عملیاتي"

ین طراحي الگوي مناسب براي اصالح ساختار بودجه، تعی

مشخصات و نحوه اجراي بودجه ریزي عملیاتي، ارایه 

رهنمودها و دستورالعمل هاي الزم به دستگاههاي اجرایي و 

ارایه گزارشهاي ادواري به مجلس شوراي اسالمي توصیه
.مي كند 
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توصیه مي كند( GAO)دفتر حسابداري عمومي آمريكا 

كار و دامنه بودجه ریزي عملیاتي را از مقیاس كوچك شروع -1
ین نظام از شتابزدگي، عملیات فراگیر و عدم آشنایي افراد با ا. كنید

بودجه عملیاتي به تدریج و. موانع توفیق در پیاده سازي است
.آزمایشي باید پیاده شود

. مشاركت و پذیرش مدیریت سازمان در بودجه ریزي عملیاتي-2
و هدف از بودجه ریزي عملیاتي كمك به مدیریت در بهبود كارایي

و بنابراین الزم است مدیران در طراحي. اثربخشي سازمان است
اجراء این اصالحات مشاركت فعال داشته باشند و آنها این 
.اصالحات را در راستاي نیازها، منافع و اهداف خود ببینند
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پیش بیني واكنش  هاي همه افرادي كه تحت تاثیر -3

ر عده اي اصالحات را د. بودجه ریزي عملیاتي قرار مي گیرند

لیاتي باید بنابراین بودجه ریزي عم. تضاد با منافع خود مي بینند

بگونه اي طراحي و معرفي و اجرا شود كه با ساختار موجود
.و روابط سیاسي درون سازماني مطابقت داشته باشد

حمایت سیاسي و عزم ملي در دولت و مجلس به -4
.پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتي كمك موثري خواهد كرد
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مانند وزارت )مجموعه اي از نهادهاي اجرایي -5

مانند سازمان مدیریت و )نهادهاي نظارتي ( دارایي

برنامه ریزي، دیوان محاسبات، سازمان بازرسي و 

ي متولي اجراء و نظارت بر عملیات( سازمان حسابرسي
.كردن بودجه شوند

قوانین مرتبط با نظام بودجه ریزي و مالي دولت -6

اصالح شود مانند قانون برنامه و بودجه، قانون 

ي محاسبات عمومي، قانون تنظیم بخشي از مقررات مال

دولت، قانون دیوان محاسبات كشور، قانون استخدام 
كشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت و غیره

انه قانون الزام آوري براي بودجه ریزي عملیاتي جداگ-7
.تدوین و تصویب شود
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چك لیست امكان سنجي بودجه ريزي عملیاتي

چك لیست زیر به زمینه یابي و امكان پذیري پیاده سازي
:بودجه ریزي عملیاتي كمك مي كند

ست؟آیا تیم مدیریت اصالح نظام بودجه ریزي تعیین شده ا

آیا مقررات و قوانین الزام آوري تدوین شده است؟

یاتي آیا ضرورت تغییر از نظام بودجه ریزي سنتي به عمل
در دولت درك شده است؟

به آیا آموزش هاي كافي از پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتي
؟كارشناسان داده شده است
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 آیا دستگاههاي اجرایي و مدیران و كارشناسان آنها نظام

؟بودجه ریزي عملیاتي را قبول دارند

 تیم مدیریت تغییر تا چه حدي به استمرار و تداوم
بودجه ریزي عملیاتي حساس است؟

كرده آیا دولت هزینه هاي مالي بودجه ریزي عملیاتي را تقبل
و مي پردازد؟

آیا ساختار سازمانها از ثبات سیاسي و اداري برخوردار
است؟

قق آیا نظام انگیزشي و پاداشي مناسب براي حمایت از تح
بودجه ریزي عملیاتي وجود دارد؟
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نامه و آیا قوانین مالي كشور مانند قانون محاسبات، قانون بر

بودجه و سایر مقررات با بودجه ریزي عملیاتي هماهنگ 

هستند؟

 مردم و نمایندگان تا چه حدي از دستگاههاي اجرایي
عملكرد و نتایج باالیي را انتظار دارند؟

 آیا وظایف و برنامه هاي هر دستگاه اجرایي با ماموریت
اصلي آن مطابقت دارد؟

آیا نظام حسابداري بهاي تمام شده خدمات سازمان توانایي

؟محاسبه هزینه هر واحد محصول یا خدمت را دارد

 آیا دستگاه اجرایي فعالیت ها و شاخص  اندازه گیري
فعالیت هاي خود را معین كرده است؟
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 آیا نظام گزارشگري عملیات مي تواند اطالعات به

ار موقع و مربوط به پیشرفت فعالیت ها را در اختی
مدیریت قرار دهد؟

آیا مدیریت دستگاههاي اجرایي نسبت به عملكرد

سازمان در قبال سازمان مدیریت و برنامه ریزي و 
دستگاههاي نظارتي پاسخگو هستند؟

 اهداف كمي هر یك از فعالیت هاي سازمان تا چه حدي
معقول و مناسب انتخاب شده است؟

یص آیا مدیران داراي اختیارات تصمیم گیري در تخص

در راستاي تحقق عملكرد ( مادي و انساني)منابع 
سازمان دارند؟
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و آیا ابزارهاي الزم براي اندازه گیري كارایي، اثربخشي
صرفه جویي در انجام هر فعالیت وجود دارد؟

 ساله 5آیا بودجه ساالنه سازمان در راستاي اهداف برنامه
؟ساله كشور است20و سند چشم انداز 

 آیا بودجه سازمان در چارچوب برنامه هاي راهبردي تدوین
مي شود؟

تا چه حدي زمینه پذیرش بودجه ریزي عملیاتي در جو و
فرهنگ اداري سازمان وجود دارد؟

 آیا نتیجه ارزیابي عملكرد سازمانها در برنامه ریزي و
بودجه ریزي سالهاي بعد مورد توجه قرار مي گیرد؟
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با تشکر از توجه شما
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