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«ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه
( با تاكيد بر بودجهريزي ساالنه ن.م)»
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علیرضا بخش میداني
تاريخ پذيرش1316/25/12 :

چکيده
بودجهريزي فرآيند تبديل منابع مالي به عملكردها و دستاوردهايي در راستاي تحقق اهداف است و
چنانچه بودجه را برنامه مالي يکساله حاوي پیش بیني درآمدها و ساير منابع تأمین اعتبار و بررآورد
هزينهها براي انجام عملیاتي كه منجر به نیل به اهداف بدانیم ،ضروري اسرت فرآينرد بودجرهريرزي
مزيّن بهويژگيهايي بوده تا بهترين شرايط ممكن جهت اجراي برنامهها و تحقرق اهرداف را ايجراد
نمايد .بنابراين تحقیق حاضر با هدف تعیین ويژگيهاي نظام مناسب بودجهبنردي نیروهراي محرل
ج.ا.ا انجام و از نوع كاربردي -توسعهاي است كه با روش موردي -زمینرهاي اجررا و برراي جمرع-
آوري اطالعات مورد نیاز نیز از روش كتابخانهاي و میداني و نظرات تخصصي جامعه خبرره داراي
سابقه خدمت در مشاغلي شامل معاونین طرح و برنامه و بودجه ستاد كل ن.م ،آجا ،سپاه پاسرداران،
ناجا و وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي محل بهره برده است .در اين تحقیق جهت تحلیل دادههرا،
از روشهاي تجزيه و تحلیل آمارهاي توصیفي و استنباطي و نرمافزار  SPSSاستفاده گرديده است.
نتايج حاصله از اين پژوهش نشان ميدهنرد كره بودجرهريرزي نیروهراي محرل داراي  11ويژگري
مناسب نظیر انطباق با تدابیر وليفقیه و رهبري نظام باشد(بهويژه تدابیر ابالغي بره نیروهراي محرل
كشور) ،مبتني بودن بر سند برنامه میانمدت نیروهاي محرل (بررراري پیونرد منطقري برین برنامره و
بودجه) ،برخورداري از اهداف ساالنه ،فصول برنامه ،فعالیتها و زيرفعالیتهاي كامالً كمي و رابرل
انردازهگیرري ،واضر  ،تحقررقپرذيري ،وارعري بررودن ،تهریجكننردگي و منطبررق برر سلحرله اهررداف
پیشبینيشده در سند برنامه میان مدت نیروهاي محل  ،هماهنگ با برنامه زماني پیشبینيشده برراي
تحقق اهداف برنامه میانمدت ن.م و هماهنگ با دستورالعمل تدوين بودجه كل كشور ميباشند .
كليدواژهها :بودجه ،بودجهريزي ساالنه ،نیروهاي محل

 -1دانررررشآموخترررره دانشررررواه و پژوهشررررواه عررررالي دفرررراع ملرررري و تحقیقررررات راهبررررردي:
alireza.bakhshi.bm@gmail.com
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مقدمه
بودجهريزي در دستواههاي دولتي و فرايند تخصیص پول و اعتبار به طرحهاي اجرايي ،تا حدود
زيادي تحت تأثیر خطمشيهاي دولت بوده و اين سیاستها هحرتند كره اولويرتهرا و چورونوي
تخصیص وجوه و اعتبارات را تعیین ميكنند.آنچه كه بهعنوان موارد اساسي در بودجهريزيها مي-
بايحت رعايت شود آن است كه بودجه بايد براي پوشش دوره معین و تعريفشرده ارائره و برراي
مدتزمان مشخص ،از پیش تعیین و تصويب شود به طوري كه با اجراي آن ،سازمان از رسیدن بره
اهداف خود مطمئن گردد .از طرف ديورر بودجره ريرزي و تیییرر و تحروالت آن در كشرور و ن.م
همواره بر هم منطبق بوده و صرفاً در نوع نوهداري ححابها و ححابداريهرا در دو وضرعیت نره
كامالً مشابه اما نزديک به هم ررار دارند .لذا مراحل ،رويكردها و توصیفهاي ذكرر شرده بودجره-
بندي در سازمانها و دستواههاي كشوري ،در نیروهاي محرل نیرز كراربري داشرته و هرر تیییرر و
تحولي در اين سیحتم به دلیل وجود نظارتهراي محرتمر ديروان محاسربات كرل كشرور و ارتبرا
داراييها و ذيححابيهاي ن.م با وزارت ارتصاد و امور دارايري ،در فراينرد بودجرهريرزي ن.م نیرز
اثرگذار و رابل اِعمال ميباشد .حال از آنجاييكه بودجه وسیله مؤثري براي برنامهريرزي سرازماني،
تنظیم و كنترل هزينههاي سازمان بر مبناي عملیات و هماهنگ كننده اردامات و فعالیتها ميباشرد،
وظايف خطیري جهت محئولین و مديران راهبردي نیروهاي محرل ج.ا.ا در مراترب بودجرهبنردي
تبیین و تعريف گشته است كه بیانكننده وجوب و ضررورت آن در دسرتیابي بره چشرمانردازهرا و
اهداف موردنظر سازماني است .بنابراين بودجهريزي ،با ويژگيهايي كه مرورد تأيیرد خبرگران امرر
باشد ميتواند پاسخووي تحقق برنامههاي میانمدت ،طرحهاي راهبردي اثربخش و اهداف پریش-
بیني شده ن.م بوده و شناخت چنین ويژگيهايي  ،اولويت و اهمیت آن را نمودار مرينمايرد لریكن
براي پژوهشور ابهام و دغدغهاي از عدم تطابق نظام حال حاضر بودجهريزي ن.م برا شررايط فروق
متصور ميباشد كه مبناي شكلگیري و اجراي اين تحقیرق و بررسري آن طري يرک فراينرد علمري
گرديده است .از طرف ديور اين تحقیق از اين جهت از اهمیت برخوردار است كه ميتواند الوويي
براي محئولین و طراحان بودجهريزي ن.م و توسعه علم در اين حوزه گرردد ،برهطروري كره انجرام
نشدن آن ميتواند مانعي در محیر تكامل و بهبود اين فرآينرد در نیروهراي محرل را ايجراد نمايرد.
بدينجهت پژوهش فوق برا هردف « شرناخت ويژگريهراي بودجرهريرزي سراالنه ن.م » و سرؤال
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اصلي«ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه ن.م كدامند؟» انجام گرفته است.

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

سوابق تحقيق و مطالعات اكتشافي

برخي سوابق پژوهشهاي مرتبط با پاياننامهها ،رسالهها و مقالههاي علمي پژوهشي داخلي و خرارجي
عبارتاند از:

 -6عنوان پایاننامه« :نظام برنامهريزي و بودجهبندي در ارتش جمهوري اسرالمي ايرران» جهرت اخرذ

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

مباني نظري و پيشينه شناسي تحقيق

كارشناسي ارشد توسط مححن شجاعي در سال 1313در دانشكده فرمانردهي و سرتاد آجرا برا سرؤال
اصلي « كدامیک از نظامهاي بودجهبندي رايج در بهبود رونرد برنامرهريرزي و بودجرهبنردي در ارترش
مناسب است؟»انجام و اين نتیجه حاصل گرديده است كه نظام بودجهريزي عملیراتي از سراير روشهرا
(نظیر برنامهاي و روش بودجهبندي بر مبناي صفر) براي نظام برنامرهريرزي و بودجرهبنردي در ارترش
جمهوري اسالمي ايران مناسبتر است .
 - 8عنوان پایاننامه :رويكرد بهینه بودجهريزي در دانشواه علوم انتظامي(پايراننامره كارشناسري ارشرد
رشته برنامه و بودجه ،رضا جواديان  /1311/دانشكده علوم دفاعي و امنیت ملّي دانشرواه امرام ححرین
(ع) كه با سؤال تحقیق ،آيا روش فعلي بودجه ريزي از كارايي الزم برخوردار است؟ روش بودجهريزي
بهینه براي دانشواه كدام است؟ انجام گرديده است .نتايج اين تحقیق اينگونه بیان گرديده است :روش
بودجهريزي در رالب سامانه طرحريزي ،برنامهريزي و بودجهبندي1روش مناسبي در دانشرواه مححروب
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ميگردد كه با اجراي آن ميتوان گامي اساسي در بهینه نمودن بودجهريزي دانشواه و رسیدن به اهداف
نیروي انتظامي برداشت.
 عنوان مقاله علمی پژوهشی « :سامانه طرحريرزي دفاعي،برنامرهريرزي و بودجرهبنردي» .ايرن مقالرهراهنمايي براي تدوين سامانههاي طرحريزي دفاعي،برنامهريرزي و بودجرهبنردي را ارائره نمروده و بره
چوونوي شیوههاي مديريت بر منابع در سراسر جهان و همچنین نحوه پشتیباني از مطالعرات مرديريت
منابع دفاعي پرداخته است كه برنامههاي آن ميتوانند ياريدهنده شركاي امنیتي امريكا در سراسر جهان
براي ارتقاء و بهبود رابلیتهاي دفاعي و مديريت بر منابع خود وارع گردنرد .هردف نويحرنده تشرري ،
ارزشیابي و همچنین ارائه توصیههايي براي كحب آگراهيهراي عملري خواننردگان اسرت كره حاصرل
بررسيهاي  115سند است كه  % 35از آنها در اين اثر گنجانده شدهاند .نتیجه اين مقاله عبارت اسرت
از شناسايي بهترين شیوه بینالمللي براي مديريت بر منابع دفراعي و فرراهم آوردن تریمهراي كشروري
 DRMSتوسط اطالعات مرجع و بهرهبرداري از مفاهیم ،اصول و شیوههاي  PPBSو مديريت بر منرابع
1- PPBS

03

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات بینرشتهاي دانش راهبردي ،شماره  01پايیز

آن به همان گونهاي كه ايجاد و تكامل يافتهاند را تأكید مينمايد(مصطفايي ،خديجه.)10 :1312 ،
 -4عنوان مقاله علمی پژوهشی « :مفاهیم يک چارچوب منحجم براي برنامهريزي دفاعي» است كه در
مرداد  -1361معادل آگوست  1113توسط كنت .G. A،از شركت  RANDپارسیان سرانت امونیكرا

CA

در اروپا نوشته شده و معرف مفاهیم عملیاتي ،ويژگيهاي اصلي و چارچوب منطقي و منحجم برراي
برنامهريزي است و به طور كلي بیانور نحوه عملكردهايي است كه داراي جايواهي خاص و ويرژه در
تنظیمات سازماني هحتند .همچنین اين چارچوب نمايرانور رونرد عملكررد ،نحروه دسرتیابي و تحقرق
اهداف ،تشري و آگاهسازي الزم ،پیرامون درک سیاستهاي امنیت ملّي و راهبردهاي مربوطه است .در
نهايت نتايج اين مقاله تمركز بر تدوين مفاهیم عملیاتي صحی و دریق ،براي رسریدن بره رابلیرتهراي
عملیاتي خاص و همچنین توسعه و بهرهبرداري از سامانههرا و تجهیرزات مردرن برنامرهريرزي و ارائره
چارچوبي جديد در اين خصوص دارد(.(w.w.w.daneshnameh.roshd.ir

تاريخچه بودجهريزي:
بهواسطه آن كه نقطه شروع تمامي انديشهها ،كاركردها و اصوالً هر اردامي پس از فرايند طرحريرزي
و برنامهريزي با بودجهبندي آغاز ميگردد ،لذا مطالعات بهعمل آمده پیرامون تاريخچه بودجهريرزي در
حوزههاي داخل و خارج از كشور و هم چنین پیشینه آن در نیروهاي محل حاكي است كه سابقه تهیره
سنتي ،اما نظاممند طرحها ،برنامهها و پیشبیني و تخصیص اعتبرارات و ترأمین هزينرههراي الزم برراي
محقق گرديدن آنها در جهان ،به اواخر دوران فئودالها و پیدايش طبقه جديدي از درون اين نظام ،بره
نام طبقه شهرنشیني بورژواها برميگردد و پیشرینه علمري آن نیرز ،بره ظهرور تئروريهراي ارتصراددانان
كالسریک ماننرد آداماسرمیت (و كتراب معرروفش بره نرام ثرروت ملرل و فرضریهي دسرت نرامرئي) و
صاحبنظران مكاتب ديوري مانند جان مینارد كینز با ارائه تئوري عمومي اشتیال ،بهره و پول و غیره و
حضور و دخالت دولت در اداره امور ارتصادي كشورها در سال 1136باز ميگردد كه اين روند تا آغراز
جنگ جهاني دوم تداوم يافت (محمودي.)63 :1311 ،
پس از اين جنگ تقريباً اين فرايند در همه كشورها رواج يافرت ،برهطروري كره در برخري از ايرن
كشورها دستكم از لحاظ روش -يعني بدون توجه به نتايج عملي كه بر ايرن برنامرههرا مترترب بروده
است ،پیشرفتهاي مهمي حاصل شده و شخصیت هرائي از ايرن حیری نیرز شرهرت جهراني يافترهانرد
(توفیق.)11 :1351 ،
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امّا تاريخچه سنتي فرايند برنامهريزي و بودجهبندي در كشور ،به دوران هخامنشیان معطوف است و
پیشینه علمي آن نیز پس از اردام صنیعالدوله نخحرتوزيرر دوران انقرالب مشرروطه در تنظریم اولرین

فرايند در ربل و پس از انقالب شكوهمند اسالمي اشاره نموده است( منجذب.)6 -11 :1311 ،

0931

شکل  -6ادوار تهیه برنامههای میانمدت و بودجهریزی کشور بر اساس آن

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

اعتبارات و بودجه الزم (شكل  )1براي آن باز ميگردد كه در شرماي ذيرل بره تاريخچره مختصرر ايرن

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

بودجه كل كشور ،به حدود سال 1316هجري شمحري و ارائره اولرین برنامره میرانمردت و پریشبینري

و امّا درخصوص سیر ايرن فراينرد در نیروهراي محرل  ،شرواهد نشران مريدهنرد كره روشهراي
بودجهبندي ن.م در ربل از پیروزي انقالب شكوهمند اسالمي تا سال  1352بر اساس روش سنتي اجررا
و از سال  1352تا اوايل دهه  12از روش بودجهبندي برنامهاي در رالب پنج فصل و بیحرت مراده (ترا
سال  )1311و هفت فصل و بیحت ماده تا اوايل دهه  12ميباشند كه در نهايرت برا تصرمیم دولرت و
ستاد كل نیروهاي محل پیرامون استفاده از روش بودجهبنردي عملیراتي برهجراي روش بودجرهبنردي
برنامهاي ،بودجهريزي عملیاتي در رالب بیحت فصل و بیحت ماده جايوزين اين روشها گرديد.
بنابراين سابقه بودجهبندي در بخش پیش از پیروزي انقالب اسالمي ،به سال  1311و اردام توسط چند
تن از افحران ستاد مشترک رژيم سابق باز ميگرردد و تاريخچره پرس از پیرروزي انقرالب شركوهمند
اسالمي نیز ،بهطور دریق مربو به سالهاي  1366-1361ميباشد كه بهدلیل تیییرات و تحوالت ناشري
از انقالب و بُروز جنگ تحمیلي ،اجراي آن مورتاً و به صورت نحبي از سال 1351متورف و مجردداً در

فواصل زماني  1366 -1361هموام برا محرئولین برنامره و بودجره كشرور توسرط متخصصرین فراينرد
طرحريزي ،برنامهريزي و بودجهبندي نیروهاي محل  ،پس از تجديدنظر و اعمرال اصرالحات اولیره و
الزم مورد بهرهبرداري ررار گرفته است كه تا به حال نیز ادامه دارد

(ممبیني ،مصاحبه هدفمندعلمي.)1312 :

بودجهريزي و تعاريف آن:
واژه بودجه در فارسي از زبان فرانحه و در زبان فرانحه نیز از زبان انولیحي ارتباس شده اسرت كره
علت اين امر آن است كه رويه تنظیم بودجه و به تصويب رسراندن آن در پارلمرانهرا ،ابتردا از كشرور
انولحتان شروع شده است .در حقیقت ،واژه بوژت يک واژه فرانحره ررديم اسرت و بره كیرف چرمري
اطالق مي گرديده كه وجوه نقد را در آن نوهداري ميكردند ،در انولحرتان كیرف چرمري كره محتروي
صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانهدار وي كه بعداً وزير دارايي نامیده شد ،براي تصويب
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وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه ميگرديد .آن كیرف ،باجرت نامیرده شرد و برهتردريج اطرالق
اصطالح بودجه از كیف به محتويات آن تیییر يافت .بهعبارت ديورر صرورت ححرابهراي مزبرور بره
تدريج در يک صورت ححاب واحد گنجانده و تحت عنوان باجت در انولیس و بودجه در فرانحره بره
كار رفت و در ساير زبانها نیز مورد استفاده ررار گرفت (انصاري.)01 :1311 ،
در فرهنگ لیت آكحفورد ،بودجه مقدار پولي كه يک شخص يا سازمان در يک دوره زماني خراص در

رالب يک طرح مصرف ميكند تعريف گشته است(آكحفورد.)0223 ،
بودجهريزي :تبرديل منرابع مرالي بره عملكردهرا و دسرتاوردهايي اسرت برراي خردمت بره هردفهراي
انحاني(عادل آذر.)11 :1313،
استفل بودجهريزي در سازمانهاي تخصصي را اينچنین تعريف ميكند «بودجهريزي ،مشرخص كرردن،
تخصیص دادن ،بهبود و نظارت و مديريت صندوق مالي سازمان اسرت كره يكري از دو عامرل مهرم و
ضروري در مديريت و داشتن خالریّت در مديريت ميباشد» .تالبوت بودجه را به عنوان يرک مورعیّرت
پولي مناسب براي سازمانهايي كه نورانيهايي درباره اولويتهراي سرازمان دارنرد ،تعريرف مريكنرد
).(mckay, 2003, p. 5-7
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تعاريف ديوري نیز پیرامون اين فرايند بهعمل آمده است كه برخي از آنها عبارتاند از:
بودجهريزي پیشبیني و طرررحريزي دوره زماني بعدي بررا استفاده از تجررربه ربلي و گررايشهراي
بازار و مورعیت فعلي است (كرباسي يزدي .)011 :1315 ،
بودجهريزي تا اوايل ررن بیحتم نوعاً با روش سنتي و بره صرورت سرندي از اجرزاي درآمردهرا و
هزينهها بود كه از سوي دولت براي يرک سرال مرالي تهیره و بره تصرويب پارلمران مريرسرید .از
شاخصهاي مهم اين شیوه از بودجهريزي؛ رعايت اصولي همانند :وحردت ،سرالیانه برودن ،تعرادل
جامعیت ،كنترل و غیره بود( نوبخت.) 10 : 1311 ،
بودجهريزي فرآيندي است كه اطالعات را به تصمیم تبديل ميكند(.)Schick.2007
بودجهريزي عمرومي فرآينردي اسرت كره طري آن آنچره دولرت انجرام خواهرد داد و نخواهرد داد
و چوررونوي تخصرریص ،حفررت و اسررتفاده از منررابع برره منظررور دسررتیابي برره هرردفهرراي مررورد
توافق ،تصمیمگیري ميشود(.)Wildavsky.1978
بودجه «همان برنامه مالي يکساله است كه حاوي پیشبیني درآمدها و ساير منرابع ترأمین اعتبرار و
برررآورد هزينرره هررا بررراي انجررام عملیرراتي اسررت كرره منجررر برره نیررل برره اهررداف سرراالنه
ميگردد»(توحیدي.)1 :1311،
«بودجه ،شرح وضعیت و پیشبیني منابع ،درآمدها و هزينهها براي يک دوره آتي در سازمان و يرک
ابزار مديريتي كه مدير را در كنترل و سالمت مالي سازمان كمک ميكند»(بخشمیداني.)101 :1311،

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

اهداف بودجهريزي

 پیشبیني خدمات آيندهسازمان ،هزينههاي خدمات و هزينههاي ديور كه هدفهاي
مطلوب را بهبود بخشد و پیشبیني شرايط مالي آينده سازمان و نیاز آينده براي سرمايه.
 تالش همعرض بخشهاي مختلف سازمان براي حركت بهسمت معموليترين هدفها.
 سرعت دادن به بازده عملكرد بخشهاي مختلف سازمان.
 داشتن كنترل مؤثر روي بودجه مالي سازمان.
 كنترل مركزي بر سازمان از طريق گزارشهاي مالي (دشمن زياري.)121 :1311 ،
دشمن زياري اهداف پیشبیني مقدماتي بودجه را اينگونه بیان نموده است:

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه



بودجهريزي دفاعي به تنظیم برنامه كاري سال آينده و پیشبیني اعتبارات الزم براي تهیه و تأمین
منابع مورد نیاز و پرداخت تعهدات سنوات گذشته در چارچوب سیاست بودجهاي دولت ،برنامه
پنجساله دفاعي مصوب و دستورالعمل تهیه بودجه گفته ميشود(توحیدي.)101 :1311،

 مطالعه و بررسي وضع ارتصادي كشور در سال جاري و پیشبیني وضعیت ارتصادي
كشور در سال بودجهاي ،بهمنظور تعیین سیاستها و اولويتهاي كلي كشور.
 تعیین اولويت هر يک از برنامهها و شناخت بهتر آنها توسط دستواههاي اجرايي.
 بررسي درآمدهاي سال جاري دولت و پیشبیني درآمدها در سال بودجهاي موردنظر.
 برآورد هزينه برنامهها و عملیات سال جاري و پیشبیني هزينه برنامهها و عملیات در
سال بودجهاي (دشمن زياري.)62 :1311 ،
يک نظام بودجه ريزي نوين بايد بتواند سه الزام اساسي را محقق سازد اول ايجاد اطمینان كنترل برر
روي هزينهها بهطوري كه از رانون بودجه تخلف نشود؛ دوم ايجاد ثبرات ارتصرادي برا فراينردهاي
تنظیمي كارآمد و بهمورع جهت تلفیقهاي مالي و سوم ارتقاء كارآييهاي تخصیصي و تخصصي در
ارائه خدمات از طريق روشهاي انویزشي براي ارتقاء بهرهوري(ححنآبادي ،صراف.)115 :1311 ،
از منظر ديور عمدتاً صاحبنظران سه هدف عمده بهشرح زير براي بودجه برشمردهاند:
الف)برنامهريزي ب) همكاري و مشاركت ج) نظارت و كنترل
اين سه كاركرد بیان ميدارد كه بودجه و فرايند مديريت مالي انعطافپذير است ،اما از طريق يک
دوره مالي جوابوو ميباشد .بودجه معمولترين بُعد (مخارج) يک سازمان است كه در چرخه هر
سازمان ثابت ميباشد .اكنون اهداف فوق بهشرح زير توصیف ميگردند:
الف) برنامهریزی :نخحتین مرحله در فرايند مالي و بودجرهبنردي اسرت .محصرول نهرايي فراينرد
برنامه ريزي ايجاد برنامه راهبردي مالي در ظرف زماني مشخص است .در فرايند برنامهريزي نكات
زير بايد مدنظر ررار گیرد:
 مشخص ساختن و توافق بر اهداف اصلي سازمان و ذكر دستورالعملها و اولويتها.
 تهیه يک چارچوب براي سیاستگذاري و تصمیمگیري و كمک به تخصیص مناسب و
تعیین كردن محائل بحراني و محدوديتها.
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آنچه كه به عنوان موارد اساسي و اصلي در بودجهنويحي بايد رعايت شود عبارت است از اين كره
بودجه بايد براي پوشش دوره معین و تعريف شده ارائه شده و برراي مردتزمران معرین ،از پریش
تعیین و تصويب شود .اهداف كیفي و كمي و مالي در فرآيند بودجه نويحي منظور گرردد و فراينرد
بودجه تعريف شود تا با تطبیق آن ،سازمان از رسیدن به اهدافش اطمینان حاصل نمايد.
برنامهريزي بودجه سازماني از طريق مديريت از سطوح باال و پرايین روي كاركنران سرازمان ترأثیر
مي گذارد .از باال مدير سازمان با اهداف سازماني كه ارتبا برررار ميكند ،انتظرار دارد كره سرطوح
پايینتر برآن اساس رويههاي خود را تنظیم كنند.
ب) همکاری و مشارکت :بودجه به عنوان يک نقطه اتكا ،براي همكاري بین برنامههاي سازمان و
كاركنان آن عمل ميكند .بودجه وسیلهاي است براي استفاده از اطالعات مشرتركي كره كاركنران در
ارتبا با برنامه جهت توسعه سازمان به كار ميگیرند.
ج) نظارت و کنترل :كنترل و نظارت اصطالحاتي هحتند كه اغلب به صورت تعاملي به كرار بررده
ميشوند .در همه سرطوح مرديريت ،بودجره بره عنروان عنصرر كنتررل و نظرارت كرارايي مرؤثري
دارد(محقق ساخته).
مراحل بودجه
مراحل بودجه گامهايي است كه بودجه از آغاز تا زمان ارائه گزارش تفريق بودجه طول ميكشرد.
اين مرحله بحتوي به ساختار ارتصادي ،اجتماعي ،سیاسي هر كشور دارد .اين مراحل ممكرن اسرت
 5 ،1 ،3 ،0يا ...مرحله باشد .معموالً مراحل بودجه در اكثر كشورها در  1مرحله زير انجام ميشرود
كه مرحله  1و  3از وظايف روه مجريه و مراحل  0و  1از اختیرارات و صرالحیتهراي رروه مقننره
است:
 -0مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه  -2مرحله تصويب بودجه  -9مرحله اجراي بودجه  -4مرحله نظارت

براي انجام فرايند بودجهريزي ،رئروس بودجره بايرد مشرخص شروند كره شرامل مرواردي نظیرر
هزينههاي حقوق و دستمزد ،هزينههاي ارتباطي ،حملونقل ،آموزش ،كنفرانسها ،هزينههراي اداري
 ،هزينه هاي كمكي (مثل اجاره ،استهالک ساختمانهاي رهن گرفته شده ،نظافت ،سیحتم گرمايشري
روشنايي) ،هزينههاي غیر مترربه و غیره بدون در نظر گرفتن فرايندي كه براي آمادهسازي بودجه به
كار گرفته ميشود مدير سازمان همواره بايد میزان وارعي پول را براي تعیین بودجه در نظر گرفته و
03

در حین فرايند برنامهريزي بودجه واحردها اطمینران يابرد كره اهرداف آنهرا برا اهرداف سرازمان،
موضوعات و اولويت هاي كاري كه سازمان خودش را درگیر آن ميداند و نه بطور كامل با مالحظه

جدول  - 6سیکل بودجه در مراحل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
مراحل انجام کار
-1تهیه گزارش ارتصادي(شامل كلیه امكانات ارتصادي)
-0تعیین خطمشيهاي تنظیم بودجه
-3صدور بخشنامه بودجه
-1تهیه و ارسال دستورالعملهاي تنظیم بودجه به دستواههاي دولتي(
بهويژه به ستاد كل ن.م و از آن طريق به نیروهاي تابعه)
-5تهیه و تنظیم بودجه توسط دستواههاي اجرايي و پیشنهاد آن به سازمان
برنامه و بودجه( بهويژه در ن.م ،پیشنهاد بودجه نیروها به سرتاد كرل ن.م و
تلفیق و آمادهسازي آن و ارسال به سرازمان برنامره و بودجره جهرت رررار
گرفتن در اليحه بودجه پیشنهادي دولت)
-6بررسي بودجه و تشكیل جلحات رسیدگي نهايي بودجه
 -1تهیه پیشنويس اليحه بودجه كل كشور و طرح آن در شوراي ارتصاد
و هیئت دولت
-1تأيید اليحه بودجه كل كشور
-1تقديم اليحه بودجه كشور به مجلس شوراي اسالمي و دفاع از آن

مسئول تهیه و ارائهدهنده
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت
نفت و امور ارتصادي و دارايي
شوراي ارتصاد و هیئت دولت
رئیسجمهور
سازمان برنامه و بودجه
دستواههاي اجرايي
سازمان برنامه و بودجه

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

تهیه و ارائه بودجه كشور و نیروهاي محل ج.ا.ا جداول زيرتنظیم گرديده است:
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دخلوخرج سازمان مطابقت دارد( .(mckay, 2003, 62حال به منظرور سرهولت در تفهریم مراحرل

سازمان برنامه و بودجه
هیئت دولت
رئیسجمهور

جدول  - 8سیکل بودجه در مرحله تصویب بودجه توسط قوه مقننه
مراحل فرعی و مراجع مسئول

ردیف
1

تصويب كلیات بودجه( پس از بررسي كلیه كمیحیونهاي مجلس) و ارجاع اليحه بودجه به
كمیحیون تلفیق توسط مجلس شوراي اسالمي

0

رسیدگي ،اصالحات ،تصويب و تهیه گزارش توسط كمیحیون برنامه و بودجه (تلفیق مجلس)

3

طرح و بررسي در جلحه علني صحن مجلس شوراي اسالمي ،رايگیري نهائي و اخذ مصوبه
شوراي نوهبان

1

ابالغ به رئیسجمهور در صحن مجلس شوراي اسالمي
جدول شماره  - 9سیکل بودجه در مرحله اجرای آن توسط قوه مجریه
مراحل فرعی

مراجع مسئول

ردیف
1

ابالغ بودجه به دستواههاي اجرايي بهويژه ستاد كل ن.م
و ساير نیروهاي داراي رديف بودجه محتقل

رئیسجمهور

0

مبادله موافقتنامه( بهويژه با ن.م)

سازمان برنامهوبودجه

3

تخصیص اعتبار

سازمان برنامه و بودجه

1

انجام عملیات و پرداخت هزينهها شامل:
تشخیص
تأمین اعتبار
تعهد
تحجیل
حواله

دستواه اجرايي
ذيححاب وزارت دارايي
دستواه اجرايي
دستواه اجرايي
دستواه اجرايي
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جدول شماره  - 4سیکل بودجه در مرحله نظارت بودجه توسط قوه مقننه
رديف

1
0
3

مراحل فرعي

نظارت مالي:
الف :ربل از خرج
ب :بعد از خرج
نظارت عملیاتي:
الف :گزارشگیري از دستواه
ب :بازديد از نزديک
نظارت رانوني:
الف :رسیدگي به تخلفات
ب :رسیدگي به گزارشات تفريغ

مراجع مسئول

وزارت امور و ارتصاد و دارايي
ديوان محاسبات كشور
سازمان برنامه و بودجه
ديوان محاسبات كشور و روه رضائیه
مجلس شوراي اسالمي

رويکردهاي متداول بودجهريزي
در اصطالح علمي ،بودجه ممكرن اسرت بره شریوههراي گونراگون برر ححرب نروع و روشهراي
آمادهسازي شرح داده شود كه به سه دسته كلي تقحیم ميگردند:
 -6بودجهبندی براساس نوع هزینه یا مصرف

 نوع اول هزینهها :هزينههاي جاري كه جهت هزينههاي عمرومي و روزمرره اسرتفاده مريشرود.
هزينههاي جاري داراي جنبه جاري ،عادي و تكراري ميباشرند و در مقابرل دريافرت كراال و
خدماتي انجام ميشوند كه براي اجرراي عملیرات و وظرايف جراري ،وجرود كتابخانرههراي
تخصصي ضروري هحتند .ايرن هزينرههرا شرامل هزينرههراي پرسرنلي و هزينرههراي اداري
ميگردند .هزينههاي پرسنلي ،هزينههايي هحتند كه در انجام خدمت و يا به واسرطه آن ،بره-
طور محتقیم يا غیرمحتقیم تحت عناوين حقوق ،دستمزد ،مزايرا ،پراداش ،اضرافهكرار و امثرال
آنها به پرسنل پرداخت ميشوند و هزينههراي اداري عمردتاً در مقابرل دريافرت خردمات و
كاالي مصرفي از اشخاص خارج از سازمان اخذ ميشود.
 نوع دوم هزینهها :هزينههاي سرمايهاي است كه بیانور اعتبار براي موارد اصلي است و مخارجي
هحتند كه موجب ايجاد يا افزايش اموال و داراييهاي ثابت ميشود (مانند خريد يرا احرداث
ساختمان ،خريدزمین و كاالي مصرف نشدني و)...
 - 8بودجهبندی بر اساس دادههای مدیریتی(یا مشارکتی)
اين نوع تقحیم بندي ممكن است محتقیم يا با نظارت اعمال شوند .بودجره محرتقیم توسرط مردير
اطالع رساني تیم مديريت ،اعمال خواهرد شرد .بودجره مشراركتي نیازمنرد ايرن وسریله اسرت كره
واحدهاي اطالعرساني براي تنظیم آن مشاركت نمايند.
 -9بودجهبندی بر اساس روش آمادهسازی

اگر چه انواع زيادي از روشهاي آمادهسازي بودجهريزي وجود دارد ولي بیشرتر سرازمانهرا يرک
نوع از انواع بودجهريزي را به كارميبرند .اين روشها عبارتاند از:


03

بودجهريزي متمركز

در اين بودجهريزي ،بودجه بهوسیله سطوح باالي مديريت بهصورت يكجا براي منابع سرازمان در

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

كردهاند بیشتر از نوع ديور بودجره اسرتفاده كننرد .اگرچره بودجرهريرزي متمركرز مريتوانرد داراي
انعطافپذيري سط باال و كنترل بر روي سازمان باشد ولي مرديران سرازمان كمترر از آن اسرتفاده
ميكنند .بودجهريزي متمركز به اين منوال ميباشد كه بهطور يكجرا برراي سرازمان تخصریص داده
ميشود و مدير سازمان آن را به سطوح پايینتر بین برنامهها و خدمات تخصیص ميدهد.
 بودجهريزي خطي

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

نظر گرفته ميشود .از زماني كه اين بودجه نتوانحت اهداف سازمان را برآورده كنرد مرديران سرعي

معموليترين بودجهاي كه در سازمانها استفاده ميشود بودجه خطي است و به خاطر آسان برودن
اين نوع بودجه ،آن را به عنوان بخشي از كار تعريف كرده و به گروه اجرايي ميسپارند .لذا بودجه
به سادهترين نحو براي مبالغ خاص تهیه شده و به خريدهاي عمومي ميرسد .بودجره خطري بايرد
حاوي مطالب و دستورالعملهايي براي همه جنبه هاي مصرف محتقیم برا يكرديور و ترأمین سراير
فاكتورها باشد .بودجهريزي خطي سادهترين روش براي جمعآوري دادهها است كه به طور كامل بر
مبناي مصارف سالهاي ربل ميباشد .به عبارت ديور بودجه متداول يا سنتي بودجهاي است كه در
آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكیک فصول و مواد هزينه مشخص ميگردد .در اين روش ،نوع
و ماهیّت هزينهها نشان داده ميشود ولي مشخص نميگردد كه هر هزينه براي نیل به كدام هدف و
منظور يا اجراي كدام برنامه يا فعالیت خاص انجام شده است .در بودجهبندي متداول ،هردفهرا و
تأكیدات صرفاً بر ابزار مالي و ححابداري دريافتها و پرداختهاي بخش دولتري اسرتوار اسرت و
توزيع اعتبارات معطوف به«دستواه -مواد هزينه» منتهي ميگردد.


بودجهريزي فرمولي

بودجهريزي فرمولي نوعي سیحتم بودجهاي است كه در اوايل سال 1112به وجود آمد و بیشتر در
كشور آمريكا رايج است .تخصیص بودجه در اين جا بر اساس فرمول محاسربه مريگرردد و برراي
تعیین نمودن اين كه آيا تمامي اعتبار تخصیصيافته يرا درصردي از آن برراي واحردهاي مروردنظر
جذبشده است يا نه؟ فرمول مورداستفاده ررار ميگیرد ،ولي ايرادي كه به ايرن بودجرهريرزي وارد
ميدانند ،فقدان شناسايي اهداف و اولويتهاي سازمان است.


بودجهريزي در قالب سامانه طرحريزي ،برنامهريزي و بودجهبندي
1

روش«پي.پي.بي.اس » يكي از گحتردهترين روشهاي اجرايري بودجرهبنردي برنامرهاي برهشرمار
مي آيد و يک كاركرد بحیار با ارزش دارد .اولین جلوه بودجه برنامهاي عبارت است از تقحیمبنردي
- PPBS

1
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وظايف و عملیات دولت در رالب برنامهها و فعالیتهاي مشخص (صراف « )12 :1363 ،پي .پري.
بي.اس » يكي از كاملترين روشهاي بودجهبندي است و ورتي اين سیحتم بهطور كامل اجرا شود
به مديران اطالعاتي امكان مي دهد تا بهترين ارردام در تخصریص منرابع برراي گحرترش در سرط
سازمانها به نحبت واحدهاي اطالعرساني صورت گیرد .به بیاني ديور زير بناي اصرلي ايرن نظرام
همان برنامه است ،يک برنامه نیز از تعدادي فعالیّت و طرحهاي مربو به هم تشكیل شرده اسرت.
پس از اين كه برنامهها تعیین و انتخاب شدند ،بر ححب هدفهايي كه دارنرد در طبقرات ديورري
گروهبندي ميشوند .اين گروهها و اجرزاء تشركیلدهنرده آنهرا ،چرارچوب اصرلي طررحريرزي و
برنامرهريرزي ،بودجرهريرزي ،اجرراي بودجره ،گرزارشگیرري ،ممیرزي و ارزيرابي رررار مريگیرررد
(احمدي.)022 :1310،
براي آمادهسازي« پي.پي.بي.اس » اين موارد بايد انجام شود:

 مشخص كردن اهداف سازمان ،گزينش مروارد مشرخص از برین موضروعات مختلفري كره برا
اهداف سازمان مرتبط است ،در اين بررسي بايد گذشتهها نیز مورد بررسي ررار گیرند.
 جمعآوري اطالعات بايد در راستاي مشخص كردن موضوع مناسب باشد.
 گزينش بهترينها به معني انتخاب بهترين موضوعات است.
 مشخص كردن نتیجه بودجهها و برنامههاي سازماني.
«پي.پي.بي.اس» تمامي جوانب برنامههاي راهبردي واحد اطالعرسراني را شرامل مريشرود و ضرروري
است كه اهداف سازمان تا آنجاييكه امكان دارد بر پايه سطوح مختلف اطالعرساني پيريرزي شروند.
در بودجه نهايي ارائه شده روش هراي متنروعي كره ررادر خواهرد برود خردمات ويرژهاي برراي واحرد
اطالعرساني نشان دهد .اين امكانرات بره مرديران امكران مريدهرد ترا چوونره بره اهرداف واحردهاي
اطررالعرسرراني نائررل شرروند .همچنررین ايررن نظررام مبنرراي تصررمیمگیررري مناسررب و معقررول در مرحلرره
سیاستسازي و اعالم خطمشي طراحي برنامههاي اجرايي و تخصریص منرابع محردود میران نیازهراي
نامحدود بوده و بررراري ارتبا مداوم بین اين عوامل را فراهم ميسازد .به اين ترتیب هريک از اجرزاء
نظام از لحاظ نیل به هدفهاي تعیینشده در ارتبا با جزء ديور نقش دارد (فررج ونرد.)021 :1311 ،
مراحل بودجهنويحي در روش  PPBSمطابق با شماي شكل شماره  0عبارت است از:
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( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»



بودجهريزي برمبناي صفر

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

شکل شماره - 8مراحل بودجهنویسی در روش ( PPBSاحمدی)802-803 :6928 ،

بودجه بندي بر مبناي صفرنوع پیشرفته سیحتم« پي.پي.بي.اس » اسرت كره تمرام عوامرل اجرايري
(برنامهها و فعالیتها) و در حین عملكرد اطالعرساني براي بودجه يک سال بر مبناي صفر دوبراره
بازنويحي مي شوند و بر طبق اين سیحتم بودجه بهسادگي بر مبناي رضايت بودجههراي سرال ربرل
پايهريزي ميشود .در اين سیحتم تمام ریمتهاي يک سازمان با بودجه صفر شروع به كار ميكننرد
و بايحتي نحبت به آن اصل كحب رضايت كنند )mckay.2003.p21( .بودجهبنردي برمبنراي صرفر
توجیه مجدد هر فعالیت از مبناي صفر است و براي هر فعالیّت يا برنامه بايد توجیهي وجود داشرته
باشد كه آيا الزم است يا نه؟ با چنین بودجهاي براي هر ريالي كره مصررف مريشرود بايرد توجیره
منطقي وجود داشته باشد.در ظاهر بودجهبندي بر مبناي صفر باعی ميشود كه بتوان اولويرتهراي
بودجه را به شیوهاي بهتر تعیین كرد و كارآيي سازمان را باال برد ،ولي وارعیّت اين است كره چنرین
كاري باعی مي شود تا مقدار بیشتري كارهاي دفتري انجام شود و احتماالً روحیه افرراد و مرديراني
كه بايد براي ارالم هزينهاي پیشنهادي داليل موجهي ارائه نمايند تضعیف گردد( .فرج ونرد،1311 ،
ص )021از دهه 1115به بعد به دلیل اينكه هزينه كاربرد آنها از سوددهي شان بیشتر بود ،اسرتفاده
از آنها در كتابخانهها و فیلدهاي اطالعاتي منحوخ شده است.
صاحبنظر ديوري معتقد است ،بودجهبندي بر مبناي صفر ،يک برنامه عملیاتي و فرآيند بودجهاي
است كه هر مدير را مُلزم ميكند كه به نحوي كامل ،مشروح و محتدل درخواست بودجره خرود را
از پايه صفر (زيرا مبنا صفر است) توجیه كند و محئول اثبات اين امر باشد كه چرا بايد هر مبلرغ را
به مصرف برساند (سعیدي ،پرويز.)1311 :


بودجهبندي افزايشي

در اين روش متناسب با حجم عملیات و وظايف جديدي كه به دستواه محول مريشرود ،بودجره
دستواه افزايش داده ميشود .در وارع حجم كل عملیات را ثابت فرض نموده و افزايش و يا كاهش
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هزينه ها را در برابر حجم عملیات ثابت مقايحه و برآورد بودجره جهرت ثابرت نورهداشرتن سرط
عملیات كه به نوهداشت سط عملیات مرسوم است انجام و براي فعالیتها و عملیاتي كره عرالوه
بر عملیات ربلي انجام آن به دستواه محول شده است ،هزينهها محاسبه و به بودجه اضافه ميشود.


بودجهبندي كاهشي

در اين روش كه در شرايطي كه منابع مالي كشور كاهش مييابد ضروري است ،ارررام بودجره برا
اتخاذ تدابیري همانند حذف يا متورف كردن برخي از عملیات و وظرايف دسرتواههرا كره اولويرت
كمتري دارند يا تأمین هزينه آنها مقدور نیحت ،نحبت به كاهش اعتبارات دستواهها در حد امكران
اردام مي شود تا كحري بودجه به حدارل ممكن خود برسد .دروارع بر خرالف روش بودجرهبنردي
افزايشي بودجه با رُشد منفي ارائه ميشود.


بودجهبندي تکراري

اين روش در كشورهاي در حال توسعه و فقیر كه مشكل پیشبیني منابع بودجه دارند رُخ ميدهرد
و به اين معناست كه بودجه در طي سال چنردين نوبرت از نرو تردوين مريشرود و از آنجرائي كره
محئولین خزانه اغلب نمي دانند كه چه مقدار پول براي خرج كردن دارند ،تصمیمات را ترا آخررين
لحظات به تأخیر انداخته و بودجه در طول سال چندين بار نوارش و مورد بحی ررار ميگیرد.


بودجهريزي برنامهاي

اين نوع برنامهريزي بیشتر به شكل تنظیم برنامه پرداخته كه ميتواند در هر يک از روشهاي مطرح
شود و نميتوان آن را يک روش متفراوت برنامرهريرزي در مقايحره برا ديورر روشهرا دانحرت و
اينچنین تعريف شده است:
بودجهريزي برنامهاي مرحلهاي باالتر از روش سراده بودجرهريرزي خطري اسرت .در ايرن نروع از
بودجهريزي بیشتر روي خدمات سازمان كه براي ارباب رجوع تهیه ميشود تمركرز مريگرردد ،بره
عنوان مثال خدمات مرجع يا خدمات امانت .در مورد بودجه برنامهاي بركهید  1مريگويرد« :اگرر در
1

1

دنیاي فعلي بودجه را ابزار و وسیله كار مديران بدانیم ،بايد در تقحیمبندي مخارج هردف و غايرت
خرج را رعايت كنیم» (دشمن زياري.)121 :1311 ،
اين نوع بودجهريزي را جايوزين بودجهريزي خطي بهححاب نميآورند بلكه آن را مكمّلي برراي
بودجهريزي خطي ميدانند .بودجرهريرزي برنامرهاي بیشرتر بره اهرداف سرازمان مررتبط اسرت .در
33

بودجهريزي برنامهاي نیز مانند بودجهريزي خطي از طبقهبندي اعتبارات بر ححرب فصرول و مرواد
1- Burkead

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

مواد هزينه پیشبیني ميشود در صورتي كه در بودجه برنامهاي اعتبرارات هرر يرک از برنامرههرا و
فعالیتها و خدمات سازمان تخصصي دررالب فصول و مرواد هزينره برراي هرر برنامره پریشبینري
ميگردد .بهعبارت ديور بودجهي برنامهاي ،بودجهاي است كه در آن اعتبارات برححرب وظرايف، 0
1

برنامهها 3و فعالیتهايي 1كه سازمان دولتي در سال مالي اجراي بودجه براي نیرل بره اهرداف خرود
3

0
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هزينه استفاده ميشود با اين تفاوت كه در بودجهريزي خطي ،كل اعتبارات در رالب ايرن فصرول و

بايد انجام دهد پیشبیني شده باشد .در اين روش مشخص ميشود كه دولت و دستواههاي دولتري
در سال اجراي بودجه اوالً داراي چه اهداف ،وظايف و مقاصد مصوب ميباشند .ثانیاً ،براي تحقرق
اهداف و مقاصرد مرذكور ،بايرد كردام برنامرههرا و فعالیرتهرا را برا چره میرزان اعتبرارات انجرام
دهند(انصاري ،شاهرخ.)1311 :


بودجهريزي عملياتي (بودجهريزي بر مبناي عملکرد)

بودجهريزي عملیاتي رويه يا فرايندي است كه خواهان تقويت رابطه برین بودجره صررف شرده در
مؤسحات دولتري و نترايج /خروجري حاصرله از طريرق اسرتفاده از اطالعرات عملكررد رسرمي در
تصمیمگیري راجع به تخصیص منابع ميباشد .اداره ححابداري آمريكا  5بودجرهريرزي عملیراتي را
1

1

اينگونه تعريف نموده است «مفهومي است كه اطالعات عملكرد را بره بودجره ارتبرا مريدهرد»
(مهدوي.)01 ،1315 ،
موج اول بودجهريزي عملیاتي در سال 1113میالدي آغاز شد و توجه نظامهاي بودجهريرزي را از
وروديها به ستاندهها معطوف ساخت .اما موج دوم بودجهريزي عملیاتي كه در دهره  1112شركل
گرفت ،اين روش بودجه ريزي را احیاء كررد و پرا را از ايرن نیرز فراترر نهراد و پیامردها را نیرز در
نظامهاي بودجه ريزي لحاظ كرد .بدين ترتیب اساس و ماهیت بودجه عملیاتي بر پايه چهرار اصرل
زير استوار است:
 روش اندازهگیري كار و فعالیت




ححابداري ریمت تمامشده
استفاده از نرمها
استفاده از استانداردها

6-Functions
3-Programs
4-Activities
5-GAO
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فرآيند بودجهريزي در سازمانهاي دولتي و نيروهاي مسلح
آنجائي كه بودجهبندي عملیاتي بهعنوان روش پذيرفتهشده اردام در سازمانهاي دولتي و نیروهراي
محل ميباشد بايد گفت كه اين روش ،از طبقهبندي عملیاتي جهت اعتبارات استفاده مينمايرد .در
طبقهبندي عملیاتي كاال و خدمات خريداريشده ،بهجاي طبقهبندي برححرب نروع و ماهیرت ،بره-
عنوان عوامل و اجزاي فعالیتها تلقي و طبقهبنردي مريگردنرد .مرثالً ،مرواد و مصرال سراختماني
خريداريشده  ،بخشي از ریمت تمامشده يک جاده ،پُل يا ساختمان ساختهشده تلقي و طبقرهبنردي
مي شود ،زيرا مواد و مصال مذكور در تركیب با ساير تجهیرزات و خردمات اسرتفادهشرده حاصرل
نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامههاي آن سازمان دولتي يرا نظرامي مريباشرد
ايجاد مينمايد و به اين ترتیب ،كاال و خدمات خريداريشده با حاصل و تولید نهرايي  1ارتبرا داده
0

1

ميشوند .حاصل يا تولید نهايي ممكن است ساختمان ،سنور يا پُل و يا نیروي انحاني تربیرتشرده،
كاالي حمل شده ،پارکهاي ايجادشده ،صورتهاي مالي ححابرسي شده دانشرواههرا و مردارس و
تأسیحات دولتي ايجادشده و يا ساير عملیات و فعالیتهاي مشهود و مشخص انجرامشرده توسرط
دولت و مؤسحات دولتي باشد .اين كیفیت «مشرهود و مشرخص» تولیرد و حاصرل نهرايي در يرک
طبقهبندي عملیاتي داراي اهمیت فراواني است .طبقهبندي عملیاتي ،مدارک و اسناد رابرل اسرتناد و
وارعي را كه ممكن است در تشخیص كارآيي ،براي تمام سطوح مديريت مفید باشد ايجراد نمايرد.
اطالعات عملیاتي ممكن است جهت اتخراذ تصرمیمهراي مرالي و ارتصرادي و تعیرین اولويرتهرا
مورداستفاده روه مقننه ،دولت و دستواههاي دولتي ررار گیرند (باباجاني و اروامي .)1311،
در همین خصوص يكي از مهمترين مُدلهاي ارائهشده در بودجهريزي ،مُدلي است كه يک فرآينرد
پنج مرحلهاي را تدوين و ارائه مينمايد كه عبارتند از:
 -1برنامهريزي بلندمدت  -0برنامهريزي عملیاتي  -3برنامهريزي بودجه  -1تدوين برنامه
 -5كنترل بودجه

فعالیتهاي كلیدي كه در هر مرحله بايحتي انجام پذيرد نیز حائز اهمیت ميباشند كه براي شفافیت
موضوع در رالب جدول ذيل آورده شدهاند:
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1-End product

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

جدول شماره  -8فعالیتهای مراحل مدل بودجهریزی کرامر و همکاران (آذر)6934 ،

و اما در نیروهاي محل نیز ايرن فراينرد برا صردور بخشرنامه تهیره برنامره و بودجره از سرتاد كرل
ن.م بررر اسرراس بخشررنامه برنامرره و بودج ره صررادره از سررازمان برنامرره و بودجرره كررل كشررور در
اوايل نیمره دوم هرسرال آغراز مري گرردد .در ايرن بخشرنامه برا مشرخص گرديردن اولويرتهرا و
سیاست هاي مرورد تأكیرد سرتاد كرل ن.م مبتنري برر منويرات و فررامین صرادره فرمانردهي معظرم
كررل ررروا(مدظلررهالعررالي) و ترردابیر سلحررله مراتررب محترررم ،مفرراد طرررحهرراي راهبررردي و برنامررههرراي
میان مردت مصروب بره انضرمام سرقف و خطرو ررمرز تهیره آنهرا بره نیروهراي تابعره( اعرم از
ارتش ،سپاه ،ناجا و ودجا و ساير سرازمانهراي وابحرته) ابرالغ مريگرردد .در نیروهراي تابعره برر
اسرراس اسررناد باالدسررتي ذكررر شررده و تعهرردات سررنواتي موجررود ،بودجرره سرراالنه مررورد نیرراز بررا
بهرهگیري از روش بودجرهريرزي عملیراتي پرس از سریر مراحرل بررسري و تلفیرق در سرتادهراي
هر نیرو به معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد كل ن.م ارسال ميگردد.
در اين معاونت پس از برگزاري جلحات محتمر با محرئولین و كارشناسران خبرره نیروهرا و انجرام
عملیات تلفیق و آمادهسازي الزم ،برنامه و بودجه ساالنه ن.م به سازمان برنامه و بودجه كرل كشرور
ارسال مي گردد.در سازمان يراد شرده نیرز ايرن فرآينرد پرس از بررسري و تجزيره و تحلیرل دریرق
كارشناسان ذيربط با دعوت و حضور محئولین مربوطه از ستاد كل ن.م در اليحه دولرت منظرور و
در رالب اليحه بودجه كل كشور به مجلس شوراي اسالمي تقديم ميگرردد .پرس از سریر مراحرل
تصويب و ابالغ رانون بودجه كل كشور از مجلس شوراي اسالمي به دولت ،بودجه ساالنه ن.م نیرز
بر اساس اين رانون به ستاد كل ن.م ابالغ و از آن طريق اين اعتبارات بهصورت فصرلي و در رالرب
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برنامهها و مواد مصوب (بیحت فصل و بیحت ماده) به نیروهاي تابعه ابالغ و واگذار ميگردد.
مزيتها و ويژگيهاي بودجه عملياتي
 تهیه بودجه توسط واحدهاي اجرايي را ضابطهمند ميسازد.
 كل هزينه هر فعالیت توسط واحد اجرايي مشخص ميشود و امكان مقايحره هزينره مزبرور برا
ساير شقوق فراهم ميگردد و هزينهيابي دریق فعالیت ها ،معیار خوبي را در تعیین تعرفه كاالها
و خدمات در اختیار محئولین واحدهاي اجرايي ررار ميدهد و ناكارآييهاي موجود در تولیرد
كاال و خدمت با سهولت بیشتري مشخص ميگردد و محئولین ميتواننرد ارردامات الزم را در
افزايش ارزش يا كاهش هزينه محصوالت خود به عمل آورند.
 محئولین واحد اجرايي درک بهتري از عوامل مؤثر در هزينه پیدا كرده و شقوق موجرود برراي
كاهش هزينهها از طريق تیییر فرآيند و بهكارگیري فناوري جديد را بهتر تشخیص ميدهند.
 اطالعات بهدست آمده در فرآيند پیشنهادي ،گزارشگیري و نظارت برر اجرراي فعالیرتهراي
واحد را تحهیل ميكند (سعیدي ،پرويز و مزيدي ،علیرضا.)51 :1315 ،
عالوه بر مطالب ذكر شده باال ،مصطفايي دولت آباد نیرز مزيرتهراي ديورري را نیرز جهرت بودجره
عملیاتي به شرح ذيل بیان مينمايد:
 پاسخوويي عمومي را افزايش ميدهد؛
مديريت جهت عملكرد بهتر راتقا ميدهد؛

نحوه تخصیص منابع را بهبود ميبخشد؛

كلیه سطوح مديريت را در بر ميگیرد؛

يک ابزار تشخیص ارزشمند را ارائه ميدهد؛

به توجیه بودجه كمک ميكند؛

بهعنوان مبنايي براي نظام مديريت عملكرد گحترده عمل ميكند؛

اجازه ميدهد برنامهها اهداف دوجانبه داشته و امكان مقايحه در هزينره واحرد را فرراهم

ميآورد؛
تصمیمات آگاهانه و ملموستر را حمايت ميكند.

1
و اما ويژگيهاي بودجهبندي عملیاتي يا برر مبنراي عملكررد شرامل برنامرهريرزي ،بودجرهبنردي و
1

0

ارزشیابي كه بر رابطه بین بودجه تخصریص داده شرده و نترايج مرورد انتظرار تأكیرد دارد

0

(1991-

.)Melkers , Julia and katherine G. Willoughby
و ويژگيهاي اين روش بودجهبندي عبارت است از:
 تمركز بر نتايج :بخشهاي مختلف بر اساس استانداردهاي معیني ححاب پسدهي دارند؛
33

1

-Performance-Based Budgeting
2
)-Mercer, (2003

 جزئیات بودجه تعیین و مديران آزاد هحتند كه روش دستیابي به هدفها را انتخاب نمايند؛
 فرآيند كنترل و نظارت بر اساس برنامههاي راهبردي و اولويت هدفها آسان ميشود؛

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

 انعطافپذيري :بودجه به صورت كل به سازمان اختصاص مييابد؛

 ديدگاه بلندمدت :تشخیص رابطه بین برنامه راهبردي و تخصیص منابع ،بودجهبندي بر مبنراي
عملكرد بر افقهاي زماني بلندمدتتر توجه ميكن؛

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

 حجم معیني از كار بايد در ربال بودجه دريافتي انجام گیرد؛

 از متن بودجه ميتوان مأموريت و اهداف سازمان را به دست آورد.اطالعات برنامره راهبرردي
در بودجهبندي به كار ميرود (صفري و غالمرضايي.)01 :1315 ،
 معیارهاي عملكرد با متییرهاي محتقل كه اررام بودجره ترابع آن اسرت در بودجرهبنردي بكرار
ميروند؛
 هزينهها در چندين عنوان كلي نظیر كاركنان ،جاري و سرمايهاي دستهبندي ميشوند.
اهم نظرات صاحبنظران
محقق به منظور تكمیل اطالعات الزم پیرامون جنبههاي مختلف موضوع اين تحقیق ،مبادرت
به انجام مصاحبه با تعدادي از صراحبنظرران و خبرگران ايرن حروزه در نیروهراي محرل ج.ا.ا و
استادان دانشواهي مرتبط با موضوع كه داراي سابقه خدمت و محئولیت در فراينرد برنامرهريرزي و
بودجهبندي ن.م ميباشند(اعم از ستاد كل ،آجا ،سپاه پاسرداران ،ناجرا و وزارت دفراع و پشرتیباني
نیروهاي محل ) نموده و با طرح اين سؤال كه به نظر

شما«ويژگيهاي نظام مناسب بودجهبندي سااالنه

ن.م چيست؟ نظرات آنها را دريافت و خالصه اين نظرات را برابرر جردول شرماره  6ارائره نمروده
است:
جدول شماره  -1ویژگیهای بودجهریزی ساالنه نیروهای مسلح ج.ا.ا

اهم نظرات مصاحبه شوندگان

6
8
9
4
8

منطبق با تدابیر وليفقیه ،داراي اهداف ساالنه ،فصول برنامه ،فعالیتها ،هماهنگ با دسرتورالعمل تردوين
بودجه كل كشور ،داراي برنامه زمانبندي دریق.
رانونمند و ضابطه مدار ،مبتني بر روش مناسب و بهینه بودجهريزي.
هماهنگ با برنامههاي اصالح الووي مصرف نیروهاي محل  ،تضمینكننده پرداخت تعهدات سرالهراي
گذشته ،متكي بر اطالعات و بودجههاي پیشنهادي سازمانهاي ن.م.
برطرف كننده شكاف موجود با اهداف زمانبندي شده سند برنامه میانمدت ن.م.
متكي بر منابع مالي رابل حصول و وارعي ،موجبات پرهیز از تمركز عمل در برآورد بودجه.

1

تضمینكننده تخصیص منابع كافي به برنامهها و فعالیتهاي بودجهاي.

3
2
3
60

تضمینكننده روابط منطقي بین مراجع واگذاركننده ،هزينه كننده و كنترلكننده اعتبارات.
انعطافپذير باشد.
داراي رابلیت كنترل و ارزيابي راهبردي.
مبتني بودن برسند برنامه میانمدت نیروهاي محل .
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روششناسي تحقيق

نوع اين تحقیق ،كاربردي -توسعه اي است كه در آن از روش تحقیق موردي – زمینهاي استفاده شده
است .جامعه آماري در اين پژوهش عبارتاند از ،كلیه صاحبنظرران و فعراالن نظرامي در حروزههراي
برنامهريزي و بودجهبندي نیروهاي محل كه داراي باالترين مدرک و رتبه تحصریلي علمري و نظرامي
دكتري و كارشناسي ارشد (با تأكید بر مدرک دكتري) و سابقه خردمت در مشراغل مررتبط برا موضروع
پژوهش ميباشند .بنابراين جامعه آماري اين تحقیق با ويژگيهاي تعیینشده شامل  102نفرنرد كره بره
علت تعدد آنها و در دسترس نبودن هموي ،اردام به نمونهگیري شده و حجم نمونه برا بهررهگیرري از
فرمول كوكران به تعداد  66نفر تعیین گرديد كه به روش تصادفي ساده اين نمونهگیري برهعمرل آمرده
است .روشهاي گردآوري اطالعات ،مطالعهي كتابخانهاي(شامل آرشیوها و كتابهاي تخصصي مرتبط
و سايت هاي تخصصي) و بررسيهاي میداني(مصاحبه و پرسشنامه و تحلیل و توصیف دادهها ) اسرت
و روايي و پايايي پرسشنامههاي تنظیمي بر اساس نظرات صاحبنظران خبره و فرمول آلفاي كرانبراخ و
ضريب الوشه مورد تأيید ررار گرفته و براي تحلیل اطالعات از روشهاي علمي آمارهراي توصریفي و
استنباطي استفاده شده است .به منظور بررسي آماري و تجزيه و تحلیرل اطالعرات جمرعآوري شرده و
اخذ نظرات صاحبنظران در مصاحبههاي به عمل آمده ،ابتدا گزارههاي اولیه در رالب پرسشنامهاي پنج
گزينهاي(پرسشنامه اول) تهیه و بین  12نفر از نخبوان و خبرگان فرايند برنامهريزي و بودجهبنردي ن.م
طي دو مرحله بهشرح گامهاي زير توزيع گرديد .در گام اول در اين پرسشنامه از كارشناسان و خبرگان
درخواست شد كه عالوه بر تأيید يا عدم تأيید درستي گزارههاي معرفي شرده ،گرزاره جديردي كره بره
نظرشان ميرسد پیشنهاد كنند و همزمان نظر خود را در مورد ارزش و میزان تأثیر و اهمیت هر يرک از
گزارههاي معرفي شده ،در مقابل آن درج نمايند .پرس از جمرعآوري پرسشرنامه مرحلره اول  02عامرل
حاصل شد كه مجدداً در پرسشنامه دوم جهت پاسخوويي الزم و تعیین روايي ظراهري پرسشرنامه در
معرض نظرسنجي خبرگان امر و استادان دانشواه وارع شد كه مورد تأيید ررار گرفت .همچنرین روايري
سازه ابزار سنجش تحقیق با استفاده از ضريب الوشه با روايي  2/11احصاء گرديد و در ادامره نیرز بره-
منظور ارزيابي پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرانباخ بهرهگیري گرديد كه حاصل آن پايرايي مناسرب
 2/11برنامهريزي و بودجهبندي اردام مينمايند توزيع و بهاستناد  62پرسشنامه برگشتي و بهرهگیرري از
تكنیکهاي آماري و نرم افزار  SPSSبهشرح زير مورد تجزيه و تحلیل الزم ررار گرفتهاند :
 با استفاده از فراواني ،درصد فراواني ،فراواني تجمعري و نمرودار هیحرتوگرام و جهرت تجزيره و
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تحلیل و بررسي میزان اهمیت و میزان تأثیر شاخصها و ابعاد ذكرشده در پرسشنامهها از آزمرون

يافتهها و تجزيه و تحليل دادهها

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

سطوح ،از تكنیک آزمون رتبهبندي فريدمن استفاده شده است.

الف -تحليل جمعيت شناختي نمونه آماري
جدول ذيل ،تحلیل آماري دادههاي جمعیت شناختي( آمرار توصریفي) و میرزان ترأثیر و اهمیرت

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

كاياسكوئر و تعیین اولويت اهمیت هريک از شاخصهاي بودجهبندي ساالنه ن.م در هر يرک از

گزارههاي پرسشنامه است كه به عنوان ويژگيهاي برنامرهريرزي میرانمردت عملیراتي ن.م(آمرار
استنباطي) مورد بررسي ررار گرفته است.
 36/1 درصررد از پاسررخ دهنرردگان در سررتاد كررل ن م 33/3 ،درصررد در آجررا  02درصررد در
سپاه 5 ،درصد در ناجا 5 ،درصد در ودجا خدمت مينمايند.
 10 نفررر داراي محررل سررپهبدي 30 ،نفررر سرلشرركري 11 ،نفررر سرررتیپي و 0نفررر سرررتی 0
ميباشندكه بیشترين فراواني به جايواه سرلشكري باز ميگردد.
 61/3 درصررد از پاسررخ دهنرردگان داراي سررنوات خرردمتي  11-01سررال 6/1 ،درصررد 05-01
سال 11/1 ،درصد در سنوات خدمتي 32سال و  13/3درصد بیش از  32سال ميباشند.
 01 نفررر داراي تحصرریالت دكتررري 16 ،نفررر دانشررجوي دكتررري و 02نفررر داراي تحصرریالت
كارشناسيارشد ميباشند كه بیشترين فراواني مربو به سط تحصیلي دكتري است.
ب -آزمون تعيين ميزان تأثير شاخصهاي بودجهبندي ساالنه ن.م

بدين منظور فرضیهاي در رالب جدول  1تدوين و سپس مورد تجزيه و تحلیل الزم ررار گرفته
است:

 :H0ويژگيهاي زير در بودجهريزي ساالنه ن.م تأثیر ندارد.
 :H1ويژگيهاي زير در بودجهريزي ساالنه ن.م تأثیر دارد.
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جدول  -3آزمون تأثیر ویژگیهای بودجهبندی ساالنه ن.م
ویژگیهای بودجهریزی ساالنه نیروهای مسلح

خیلي
زياد

زياد

متو
سط

كم

خیلي
كم

Sig

منطبق با تدابیر وليفقیه و رهبري نظام باشد( .به-
ويژه تدابیر ابالغي به نیروهاي محل كشور)

11

12

0

2

2

1/16

/222

مبتني بودن برسند برنامه میانمدت ن.م باشد.

31

01

2

2

2

1/56

/201

هماهنگ با دستورالعمل تدوين بودجه كشور
باشد.

06

05

1

0

2

1/05

/222

11

32

12

1

1

1/25

/222

01

01

2

5

1

1/0

/222

11

31

5

2

2

1/0

/222

11

31

2

1

1

3/13

/222

00

31

6

1

2

1/03

/222

02

30

6

0

2

1/16

/222

01

32

0

2

1

1/36

/222

داراي رابلیت كنترل و ارزيابي راهبردي باشد

11

31

3

1

2

1/11

/222

انعطافپذير باشد

02

31

3

2

2

1/01

/222

دربرگیرنده ابعاد سهگانه منابع ،مصارف و برنامه
و مؤلفههاي هريک از آنها باشد.

03

01

1

2

2

1 /0

/221

مبتني بر روش مناسب و بهینه بودجهريزي و
آخرين دست آوردها در رالب روش جاري
بودجهريزي كل كشور باشد.
داراي اهداف ساالنه ،فصول برنامه ،فعالیتها و
زير فعالیتهاي كامالً كمي و رابلاندازهگیري،
واض  ،تحققپذير ،وارعي ،تهیج كننده و منطبق
با سلحله اهداف پیشبینيشده در سند برنامه
میانمدت ن.م باشد.
داراي برنامه زمانبندي دریق براي دريافت
اعتبارات و انجام بهمورع فعالیتهاي
پیشبینيشده باشد.
هماهنگ با برنامههاي اصالح الووي مصرف ن.م
باشد.
متكي بر منابع مالي رابل حصول و وارعي باشد(
بودجههاي عمومي ،اختصاصي و ساير منابع
رابل حصول)
متكي بر اطالعات و بودجههاي پیشنهادي
سازمانهاي ن.م و مشاركت فعال آنها در فرآيند
بودجهريزي باشد.
هماهنگ با برنامه زماني پیشبینيشده براي
تحقق اهداف برنامه میانمدت ن.م باشد.
(3تا5ساله)
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فراواني مشاهده شده

میانگین
پاسخ ها

سططططط
معناداري

نتیجه آزمون

تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد

تضمینكننده تخصیص منابع كافي به برنامهها و
فعالیتهاي بودجهاي بر اساس اولويتبندي
اهداف باشد.
موجبات پرهیز از تمركز عمل در برآورد بودجه
و سوق دادن آن به سمت شناور گرديدن آن را
فراهم نمايد.

13

01

13

0

1

3/15

/222

05

01

6

0

2

1/05

/222

01

06

1

2

1

1/15

/222

2

13

01

11

2

0/63

/111

تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

رانونمند و ضابطه مدار باشد.

11

01

15

0

1

3/11

/222

دارد

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

برطرف كننده شكاف موجود با اهداف
زمانبنديشده سند برنامه میانمدت ن.م
باشد3(.تا5ساله)
تضمینكننده پرداخت تعهدات سالهاي گذشته
باشد(مطابق باسیاستهاي بودجهاي و برنامه
میانمدت ن.م).
تضمینكننده روابط منطقي بین مراجع
واگذاركننده ،هزينه كننده و كنترلكننده اعتبارات
و وجوه باشد.

15

01

12

3

2

3/11

/222

تأثیر

تأثیر
ندارد

با توجه به خروجي جدول و فراوانيهاي مشاهدهشده ،چون سط معناداري براي اكثريت
شاخصها بهاستثناي شاخص ( )11از سط خطاي  /25كمتر به دست آمده است فرض تأثیر اين
شاخصها بر بودجه ساالنه ن م مورد تائید وارع ميگردد.
ج-آزمون تعيين ميزان رتبه اهميت (وزن)شاخصهاي بودجهبندي ساالنه ن.م

به كمک آزمون فريدمن رتبه اهمیت هر يک از شاخصها در بودجهبندي ساالنه را مشخص
مينمايیم براي اين منظور فرضیهاي به شكل زير تدوين و سپس مورد تجزيه و تحلیل وارع
گرديد نتايج به شرح زير است:
: H0اهمیت شاخصهاي بودجهريزي ساالنه ن.م يكحان است.
 :H1حدارل اهمیت دو شاخص از شاخصهاي بودجهريزي ساالنه ن.م با هم تفاوت معنادار دارد.
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جدول  -2آزمون تأثیر ویژگیهای بودجهریزی ساالنه ن.م
درصد وزنی

فراوانی مشاهده شده

میانگین

رتبهبندی

( بر اساس

وزنی

فریدمن

رتبهبندی

منطبق با تدابیر وليفقیه و رهبري نظام باشد).

11

11

1

2

2

1/11

15/51

%1/10

مبتني بودن برسند برنامه میانمدت ن.م باشد.

36

03

2

2

2

1/53

11/13

%1/33

هماهنگ با دستورالعمل تدوين بودجه كشور باشد.

06

03

1

3

2

1/0

11/16

%5/55

16

31

11

1

1

1

1/11

%3/13

01

06

3

2

1

1/31

10/11

%6/26

11

31

6

2

2

1/11

11/15

%5/15

02

01

1

1

1

1/23

12/51

%5/01

00

01

1

1

2

1/0

1/03

%1/51

11

30

1

1

2

1/11

1/11

%1/11

01

01

1

2

1

1/35

12/31

%5/15

داراي رابلیت كنترل و ارزيابي راهبردي باشد

11

35

6

1

2

1/16

11/10

%5/61

انعطافپذير باشد

02

31

3

2

2

1/33

11/23

%5/11

00

01

1

2

2

1/16

1/13

%1/61

11

01

11

1

2

3/16

1/02

%1/51

11

01

16

0

2

3/16

1/16

%1/01

12

01

16

3

1

3/61

1/02

%1/21

01

32

1

1

2

1/11

1/21

%1/5

ویژگیهای بودجهریزی ساالنه نیروهای مسلح

خیلي
زياد

مبتني بر روش مناسب و بهینه بودجهريزي و
آخرين دست آوردهاي بشري در رالب روش
جاري بودجهريزي كل كشور باشد.
داراي اهداف ساالنه ،فصول برنامه ،فعالیتها و
زير فعالیتهاي كامالً كمي و رابلاندازهگیري،
واض  ،تحققپذير ،تهیج كننده و منطبق با سلحله
اهداف پیشبینيشده در سند برنامه میانمدت ن.م
باشد.
داراي برنامه زمانبندي دریق براي دريافت
اعتبارات و انجام بهمورع فعالیتهاي پیشبینيشده
باشد.
هماهنگ با برنامههاي اصالح الووي مصرف ن.م
باشد.
متكي بر منابع مالي رابل حصول و وارعي باشد(
بودجههاي عمومي ،اختصاصي و ساير منابع رابل
حصول)
متكي بر اطالعات و بودجههاي پیشنهادي سازمان-
هاي ن.م و مشاركت فعال آنها در فرآيند
بودجهريزي باشد.
هماهنگ با برنامه زماني پیشبینيشده براي تحقق
اهداف برنامه میانمدت ن.م باشد3( .تا5ساله)

در برگیرنده ابعاد  3گانه منابع،مصارف و برنامه و
مؤلفههاي هريک باشد.
برطرفكننده شكاف موجود با اهداف زمانبندي
شده سند برنامه میانمدت ن.م باشد3(.تا5ساله)
تضمینكننده پرداخت تعهدات سالهاي گذشته
باشد(درچارچوب سیاستهاي بودجهاي و برنامه
میانمدت ن.م3( ).تا5ساله)
تضمینكننده روابط منطقي بین مراجع
واگذاركننده ،هزينه كننده و كنترلكننده اعتبارات و
.وجوه باشد
رانونمند و ضابطه مدار باشد.

زياد

متو
سط

كم

خیلي
كم

فریدمن

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

2

16

01

15

2

0/16

1/51

%1/16

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

تضمینكننده تخصیص منابع كافي به برنامهها و
فعالیتهاي بودجهاي براساس اولويتبندي اهداف
باشد.
موجبات پرهیز از تمركز عمل در برآورد بودجه و
سوق دادن آن به سمت شناور گرديدن آن را فراهم
نمايد.

01

01

1

2

1

1/1

-

-

با توجه به نتايج حاصله و خروجي جدول باال ،چون سط معناداري آزمون باال بهاستثناي

شاخص( )11كمتر از میزان خطاي  /25استاندارد به دست آمده است بنابراين ميتوان گفت كه

فرض  H1مورد پذيرش وارع ميگردد ،يعني اهمیت شاخصها يكحان نیحت.
د -يافتههاي تحقيق :

مطابق با خروجيهاي جدول شماره  ،1چون سط معناداري( )sigكمتر از مقدار خطاي  /25به
دست آمده است ،بنابراين فرض  H1مورد تائید است ،يعني اهمیت شاخصها يكحان نیحت و رتبه

اهمیت هر يک از شاخصها بر اساس آزمون فريدمن به ترتیب از بیشترين به كمترين در جدول شماره
 1ذكر شدهاند:

30

آزمون
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جدول  -3رتبهبندی اهمیت ویژگیهای برنامهریزی میانمدت سه تا پنجساله ن.م

منطبق با تدابیر وليفقیه و رهبري نظام باشد( .بهويژه تدابیر ابالغي به نیروهاي
محل كشور)
مبتني بودن برسند برنامه میانمدت نیروهاي محل باشد( .بررراري پیوند منطقي
بین برنامه و بودجه)
داراي اهداف ساالنه ،فصول برنامه ،فعالیتها و زير فعالیتهاي كامالً كمي و
رابل اندازهگیري ،واض  ،تحققپذير ،وارعي ،تهیج كننده و منطبق با سلحله اهداف
پیشبینيشده در سند برنامه میانمدت نیروهاي محل باشد.
هماهنگ با برنامه زماني پیشبینيشده براي تحقق اهداف برنامه میانمدت ن.م
باشد3( .تا5ساله)
هماهنگ با دستورالعمل تدوين بودجه كل كشور باشد.

فريدمن

33

شاخصها

متكي بر منابع مالي رابل حصول و وارعي باشد(اعم از بودجههاي عمومي،
اختصاصي و ساير منابع رابل حصول)
در برگیرنده ابعاد سهگانه منابع ،مصارف و برنامه و مؤلفههاي هريک از آنها
باشد
رانونمند و ضابطه مدار باشد( .بهويژه نیاز كمتري به اصالح يا وضع روانین
جديد داشته باشد)
تضمینكننده تخصیص منابع كافي به برنامهها و فعالیتهاي بودجهاي براساس
اولويتبندي اهداف باشد
انعطافپذير باشد(.بهويژه در هنوام تیییر شرايط از لحاظ میزان منابع و ضروت
تیییر در اولويتهاي برنامهها و مصارف)
داراي برنامه زمانبندي دریق براي دريافت اعتبارات و انجام بهمورع فعالیتهاي
پیشبینيشده باشد.

رتبه میانگین اهمیت

11/31
13/21
10/23
11/65
12/12
12/55
12/01
12/21
1/11
1/15
1/11

هماهنگ با برنامههاي اصالح الووي مصرف در نیروهاي محل باشد.

1/66

متكي بر اطالعات و بودجههاي پیشنهادي سازمانهاي نیروهاي محل و
مشاركت فعال آنها در فرآيند بودجهريزي باشد( .بهطوري كه حمايت مجموعه
را براي اجرا به همراه داشته باشد)

1/35

داراي رابلیت كنترل و ارزيابي راهبردي باشد

1/01

مبتني بر روش مناسب و بهینه بودجهريزي و آخرين دست آوردهاي بشري در
رالب روش جاري بودجهريزي كل كشور باشد.
تضمین كننده پرداخت تعهدات سالهاي گذشته باشد(در چارچوب سیاستهاي
بودجهاي و برنامه میانمدت ن.م3( ).تا5ساله)
برطرفكننده شكاف موجود با اهداف زمانبندي شده سند برنامه میانمدت ن.م
باشد3(.تا5ساله)
تضمینكننده روابط منطقي و بدون تنش بین مراجع واگذار كننده ،هزينه كننده و
كنترلكننده اعتبارات و وجوه باشد( .سهولت اجرا و بهكارگیري سامانههاي
جمعآوري ،انتشار و پردازش اطالعات صري و روشن در گزارشهاي عملكرد
را ايجاد نمايد)

1/26
1/11
1/10
6/53

( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

الف :نتيجهگيري

نتايج روايي و پايايي نمونه آماري :برابر تجزيه و تحلیل به عمل آمرده پیرامرون روايري و پايرايي
پرسشنامههاي اين تحقیق ،محرز شد كه ويژگيهاي آزمون از روايي بااليي برخوردار بروده ()./11
و پاسخها از پايايي الزم ()2/11برخوردار ميباشند.
نتايج بهدستآمده از تحليل پاسخها به سؤال تحقيق
سؤال :ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه ن.م ج.ا.ا كدامند ؟

ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه

نتيجهگيري و پيشنهاد

در پرسشنامه تحقیق كه به ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه ن.م ج.ا.ا پرداخته است مطابق با تجزيه و
تحلیل و بررسيهاي به عمل آمده ويژگيهاي بودجهريزي ساالنه ن.م  11مورد مريباشرند كره بره
ترتیب اهمیت و وزني كه دارند عبارتنداز:
 انطباق با تدابیر وليفقیه و رهبري نظام(بهويژه تدابیر ابالغي به نیروهاي محل كشور)؛ -مبتني بودن برسند برنامه میانمدت نیروهاي محل (بررراري پیوند منطقي بین برنامهوبودجه)؛

 برخورداري از اهداف ساالنه ،فصول برنامه ،فعالیتها و زير فعالیتهاي كرامالً كمري و رابرلانردازهگیرري،واض  ،تحققپذير ،وارعي ،تهیجكننده و منطبق با سلحله اهرداف پریشبینريشرده در سرند برنامره میرانمردت
نیروهاي محل ؛
 هماهنگ با برنامه زماني پیشبینيشده براي تحقق اهداف برنامه میانمدت ن.م(3تا5ساله)؛ هماهنگ با دستورالعمل تدوين بودجه كل كشور؛ متكي بر منابع مالي رابل حصول و وارعي (اعم از بودجره هراي عمرومي ،اختصاصري و سراير منرابع رابرلحصول)؛
 در برگیرنده ابعاد سهگانه منابع ،مصارف و برنامه و مؤلفههاي هريک از آنها؛ رانونمندي و ضابطه مداري(بهويژه نیاز كمتري به اصالح يا وضع روانین جديد داشته باشد)؛ تضمین تخصیص منابع كافي به برنامهها و فعالیتهاي بودجهاي بر اساس اولويتبندي اهداف؛ انعطافپذيري(بهويژه در هنوام تیییر شرايط از لحاظ میزان منابع و ضروت تیییر در اولويتهاي برنامهها ومصارف)؛
 داراي برنامه زمانبندي دریق براي دريافت اعتبارات و انجام بهمورع فعالیتهاي پیشبیني شده؛ هماهنگ با برنامههاي اصالح الووي مصرف در نیروهاي محل ؛ متكي بر اطالعات و بودجههاي پیشنهادي سازمانهاي نیروهاي محل و مشراركت فعرال آنهرا در فرآينردبودجهريزي(بهطوري كه حمايت مجموعه را براي اجرا به همراه داشته باشد)؛
 برخورداري از رابلیت كنترل و ارزيابي راهبردي؛ مبتني بر روش مناسب و بهینه بودجهريزي و آخرين دستاوردهاي بشري در رالب روش جاري بودجهريزيكل كشور؛
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 تضمین پرداخت تعهدات سالهاي گذشته (در چارچوب سیاستهاي بودجهاي و برنامره میرانمردت ن.م).(3تا5ساله)؛
 برطرفكننده شكاف موجود با اهداف زمانبندي شده سند برنامه میانمدت ن.م(3تا5ساله)؛ تضمین روابط منطقي و بدون تنش بین مراجع واگذاركننده ،هزينهكننده و كنتررلكننرده اعتبرارات و وجروه(سهولت اجررا و برهكرارگیري سرامانههراي جمرعآوري ،انتشرار و پرردازش اطالعرات صرري و روشرن در
گزارشهاي عملكرد را ايجاد نمايد)؛
 -مبتني بر سبک برنامهريزي بهینه و آخرين دستاوردهاي بشري در حوزه برنامه.

پيشنهادها:
 -1نظر به اين كه علوم نظري و شرايط محیطي در عصر كنوني در واحد زمان بحریار متییرر مريباشرند ،برا
توجه به تیییرات محیط راهبردي ج.ا.ايران ،پیشنهاد ميگردد كه اين پژوهش مجدداً در هر سه سرال توسرط
ساير محققین و پژوهشوران مورد واكاوي و ارزيابي مجدد ررار گیرد؛
 -0يک تحقیق علمي با موضوعات محتقل تدوين نظام بودجهريزي مناسب ن.م ترجیحاً با رويكررد ارتصراد
مقاومتي توسط مراكز پژوهشي نیروهاي محل صورت پذيرد؛
 -3ويژگي احصاء شده بودجهريرزي ن.م ( 11مرورد منردرج در صرفحات 11و )11مرورد تأكیرد و توجره
طراحان ،برنامهنويحان و محئولین فرآيند بودجهريزي ن.م ررار گیرند.
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( بهويژه بودجهريزي ساالنه ن.م)»

الف -فارسي
.1
ته،شن.
شحمد  ،علی محمد  ،)3033اصول ل مبانی بودجهریز با تأکید بر بودجهریز عملیاتی ،همادشن ،شگراادرش
.2
گورعلم.
 .3شگصدر  ،شاده ،)3033 (،بودجه ل بودجهریز دلتیی در ایران با تأکید بار بودجاه عملیااتی ،چاد ساو ،
موسس شگرادرشتی یکدن ،ته،شن.
 .4بدبدجدگی ،جعف ، ،شقاوشمی لشوول  ،)3033اصول ل کاربرد حسابدار در سازمانها دلتیای ل يیار انیعااعی،
ته،شن :شگرادرش سمت.
 .5بخش ميدشگی ،علي،ضد  ،)3033آسیبشناسی نظام طرحریز  ،برنامهریز ل بودجهبند ن.م ،رسده لتر، ،
لشگا د عدهی لفدع ملّی.
 .6توحيد  ،شرسطو  ،)3033طرحریز  ،برنامهریز ل بودجهبند دفاعی ،گاا،ی آموزشای تها،شن ،لشگاا د عادهی
لفدع ملی.
 .7توفيق ،ف.ك ،)3033 .درآمد بر برنامهریز اقیصاد با نگاهی به لضا ایاران ،تها،شن ،تردبخدگا سادزمدن
ب،گدم و بولج .
 .8حسن آبدل  ،محمدو گجدر ص،شف ،علي،ضد  ،)3033مُدل جام نظاام بودجاهریاز عملیااتی ،شگراادرش لریاد،
ته،شن.
 .9سعيد  ،پ،ویز ،مزید  ،علي،ضد  ،)3033بودجه ریز عملیاتی ،مبانی ،معااهی ل اتیزامااق قاانونی ،گاا ،گ اد
لشگش ،ته،شن.
 .11سعيد  ،پ،ویز  ،)3033بودجه ل بودجهریز بر مبنا نظام بودجهریز جدید دلتت ،چاد شو( ،گاا ،گ اد
لشگش.
 .11ص،شف ،ف،یدون  ،)3030بودجهنویسی دلتیی ل نظام بودجها ایاران ،چاد چهادر تها،شن ،شگراادرش مدرسا
عدهی بدزرگدگی .
 .12صف ، ،سعيد و غالم،ضدیی ،لشوول  ،)3033ط،شحی بولجا ریاز عمليادتی لسار د هاد شج،شیای تااور ،دل ماهناماه
توسعه انسانی پلیس ،لفر ،تحقيقد تدرب،ل معدوگت ط،ح و ب،گدم و بولج  ،سد( سو  ،شمدر  ،3ته،شن.
 .13ف،جوگد ،شسفندیدر  ،)3033فراگرد تنظی تا کنیرل بودجه ،تب،یز ،شگرادرش گلبدل.
 .14ت،بدسی یزل  ،حسين  ،)3033حسابدار مدیریت ،شگرادرش لیوشن محدسبد .
 .15محمول  ،حجت  ،)3033بودجه ل کد ماتی ،م،تز آموزش پاريبدگی گزشجد.
 .16مهدو  ،عبدشهمحماد ،)3033 .تدلین بودجاه عملیااتی بارا لاحادها اجرایای اسایان کرماان ،م،تاز
پژوهشهد مدی،یت ،لشگا د ته،شن.
 .17منجذب  ،)3033اقیصاد خرد ل کالن ،جزو آموزشی ،لشگا د عدهی لفدع ملی.
 .18جوشلیدن ،رضاد  ،)3033رلیكرد بهینه بودجهریاز در دانگاگاع علاوم انیظاامی ،پدیادنگدما تدرشندسای شرشاد،
لشگاکد علو لفدعی و شمنيت ملی لشگا د شمد حسين ع).
 .19شجدعی ،محسان  ،)3030نظام برنامهریز ل بودجهبناد در ارتاج جمهاور اساالمی ایاران ،پدیادنگدما
تدرشندسی شرشد ،لشگاکد ف،مدگدهی و سردل آجد.
 .21مصطفدیی لوهت شبدل ،خدیج  ،)3033طراحی مدل بودجهریز عملیاتی با رلیكرد تلعیقی انگارع شناخیی ل
سلسله مراتبی ،پدیدنگدم تدرشندسی شرشد مدی،یت صنعری لشگا د ت،بيت مدرس ،لشگاکد مدی،یت و شقرصدل .
 .21گوبخت  ،محمد بدق ،)3033 ،مد( مفهومی شصالح سدخردر بولج ریز  ،راهبرد اقیصاد  ،شمدر .3

آذر ،عادل(  « )3033طراحی مدل ریاضی بودجه در سازمانهاا

دلتیای ایاران» رساده لترا ، ،لشگاا د
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