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 چکيده

های خود نیاز به بودجه دارد. تمام برنامه توان شاهرگ حیاتی دولت دانست. زیرا برای اجرایبودجه را می زمينه و هدف:

های ساالنه خود نیست. بودجه ریزی ها و فعالیتبه عبارت دیگر، دولت بدون بودجه به هیچ عنوان قادر به انجام دادن برنامه

های گاهتعملیاتی منابع کمیاب پولی و اعتباری را بر حسب اولویت بندی و بازدهی اقتصادی پروژه و متناسب با عملکرد دس

-دهد. اساس بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای هدف و عملکرد با بکارگیری شاخصاجرایی به مصارف گوناگون تخصیص می

ها را در پیشبرد اهداف راهبردی تامین و تحکیم های راهبردی و عملکرد سازمانهای کارایی است که پیوند بین برنامه

 ای بودجه ریزی عملیاتی در ایران انجام شده است.هکند بنابراین این تحقیق با هدف چالشمی

، SID ،ensaniهای این مطالعه، یک مطالعه مروری است. ابتدا با کلید واژگان اختصاصی در پایگاه ها:مواد و روش

noormags ،civilica  وMagiran های برای مقاالت فارسی و پایگاهSciencedirect ،Researchgate  و

Elsevier ف ها بر حسب اهدااالت انگلیسی، مقاالت مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردید. سپس دادهبرای مق

 بندی شدند. مطالعه طبقه

های آن، برای بر اساس مطالعات جمع آوری شده، در حیطه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در کشور و چالش ها:یافته

های الزم است تعریفی جامع از آن مطرح شود و همه افراد مرتبط تحت آموزشاجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا 

هایی که زمینه الزم را جهت اجرای بودجه الزم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. یکی از ویژگی

سازی بودجه ریزی عملیاتی در کند، استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری است. برای پیاده بندی عملیاتی فراهم می

ایران ابتدا الزم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های الزم قرار گیرند و 

توان در های پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی را میهدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود.همچنین موانع و چالش

 های انسانی طبقه بندی نمود.های فنی و فرآیندی و شاخصای محیطی، شاخصهسه حوزه شاخص

های بزرگ فراروی های موجود، اصالح نظام بودجه ریزی عملیاتی کشور یکی از چالشبا توجه به جالش نتيجه گيری:

ر تغییرات و اصالحات اقتصاد ایران است. ایران با دارا بودن سابقه نسبتاً طوالنی بودجه ریزی )حدود صد سال( از نظ

ای اصالحات نه چندان بنیادی انجام شده در آن بسیار کند ای نسبت به کشورهای پیشرفته عقب مانده است و پارهبودجه

 و مقطعی بوده است.

 .هابودجه ریزی عملیاتی، چالش :یديکل واژگان
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 مقدمه

ها عبارتند از محدود بودن امکانات و منابع واقعیتپیدایش بودجه ناشی از وجود دو واقعیت در جهان هستی است. این 

تر از امکانات و مصارف ها وسیعهای انسان. بنابراین در جوامع بشری همواره خواستهموجود و نامحدود بودن نیازها و خواسته

شد. بینی شده بایششود که برای آینده پبیشتر از منابع بوده و هست. بودجه در مفهوم عام به صورت دخل و خرجی اطالق می

ها برای مدت زمانی مشخص تهیه و تدوین شود که فهرستی از درآمدها و هزینهبودجه در این مفهوم شامل تمام مواردی می

عبارت است از یک برنامه به همراه بودجه ساالنه که رابطه  2(. بودجه ریزی عملیاتی2020و همکاران،  1گردیده باشد )برگر

دهد؛ به این معنی که با یص یافته به هر برنامه را با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه نشان میمیان میزان وجوه تخص

میزان مشخصی از مخارج انجام شده در هر برنامه، باید مجموع معینی از اهداف تعیین شود. بنابراین بودجه ریزی عملیاتی 

ایی به های اجرازدهی اقتصادی پروژه و متناسب با عملکرد دستگاهمنابع کمیاب پولی و اعتباری را بر حسب اولویت بندی و ب

 های کاراییدهد. اساس بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای هدف و عملکرد با بکارگیری شاخصمصارف گوناگون تخصیص می

کند )مدنی، م میها را در پیشبرد اهداف راهبردی تامین و تحکیهای راهبردی و عملکرد سازماناست که پیوند بین برنامه

( بودجه عملیاتی، منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و سنجش پذیر اختصاص 1999) 3(. از نظر فیلدینگ اسمیت1393

های خود توان شاهرگ حیاتی دولت دانست. زیرا برای اجرای تمام برنامه(. بودجه را می1396دهد )جوادیان و جاریانی، می

های ساالنه خود ها و فعالیتعبارت دیگر، دولت بدون بودجه به هیچ عنوان قادر به انجام دادن برنامهنیاز به بودجه دارد. به 

های دولت است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ها و فعالیتنمای برنامهنیست. از سوی دیگر، بودجه آینه تمام

های دولت بودجه و نقش بسیار مهم و ها و فعالیته نمایانگر تمام برنامه(. بودج1394کند )جوادیان و قلی زاده، کشور ایفا می

های دولتی و پیوند آن با وضعیت کند. با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینهحیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می

 ریزی، کنترل و مدیریتهای برنامهمعمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده و نیاز به بهبود در سیست

تری پیدا کرده و اطالعات وسیعی در مورد نتایج منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع

ها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی ها داشته باشند. این موضوع موجب توجه دولتهای اجرای فعالیتعملکردها و هزینه

اشد. در بهای بودجه بندی کنونی میابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد. برقراری این شرایط نیازمند بهبود روشمن

ز های دولتی مطرح نمود. وجه تمایتوان برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتاین میان سیستم بودجه ریزی عملیاتی را می

ا و پاسخ هی این سیستم بر اهداف، نتایج و منابع حاصل از هر یک از اقالم هزینهتکیه ای متداولاین سیستم با سیستم بودجه

 (. 1389شوند )سعیدا اردکانی، دادن به این سوال است که درآمدهای دولت برای چه کاری خرج می

(. 2005، 4برامبی تر و پاسخگوتر سازد )رابینسون ورود که استقرار بودجه ریزی عملیاتی، دولت را شفافانتظار می

نی و بر ای عیای که به دنبا بودجه ریزی عملیاتی قرار دارد این است که اگر سیاست گذاران تصمیمات مالی را به گونهاندیشه

ر تر داشته باشند. دتوانند درباره عملکرد دولت قضاوتی روشنمبنای کارایی و اثربخشی استوار سازند، هم آنها و هم مردم می

ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقال قانون گذاران و ه ریزی عملیاتی با مرتبط ساختن تصمیمات بودجهواقع بودج

(. بنابراین انجام یک مطالعه جامع و دقیق در حیطه بودجه ریزی عملیاتی 1396نماید )جوادیان و جاریانی، مردم تقویت می

های موجود در نظام ها و چالشسد؛ زیرا منجر به شناخت بیشتر واقعیتردر سطح کشور و دیگر کشورها ضروری به نظر می

توان راهکارهای مناسبی در جهت استقرار بودجه ای کشور و دیگر کشورها شده و پس از شناخت موانع و مشکالت، میبودجه

جه ریزی عملیاتی، سعی دارد که ریزی عملیاتی در کشور ارائه نمود. لذا این مطالعه با مروری بر تجارب موجود در زمینه بود

های بودجه ریزی عملیاتی را در ایران مورد بررسی قرار داده و با توجه به نتایج ارزیابی، رهنمودهایی را برای استقرار چالش

 بودجه ریزی عملیاتی در کشور ارائه نماید.
 

                                                           
1 Berger 
2 Performance Budgeting 
3 Fielding Smith 
4 Robinson & Brumby 
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 هامواد و روش
های بودجه ریزی عملیاتی در موجود در زمینه چالش مطالعه حاضر از نوع مروری است که به مرور تجارب و تحقیقات

آوری گردید. مقاالت فارسی از پردازد. مقاالت مورد استفاده در این مقاله، به دو صورت فارسی و انگلیسی جمعایران می

، Sciencedirectهای و مقاالت انگلیسی از پایگاه Magiranو  SID ،ensani ،noormags ،civilicaهای پایگاه

Researchgate  وElsevier  جستجو شدند. جستجو بر اساس کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی در دوره زمانی دی ماه

، اندهای بودجه ریزی عملیاتی پرداختهانجام شد. از آنجا که تعداد مقاالت اندکی به بحث چالش 1399تا اردیبهشت ماه  1398

ا اند جمع آوری گردد. بی که در حیطه بودجه ریزی عملیاتی تحقیق نمودهدر ابتدا سعی شد تمامی مقاالت فارسی و انگلیس

مقاله  15مقاله فارسی و  25توجه به تعداد اندک مقاالت به ویژه مقاالت انگلیسی در رابطه با بودجه ریزی عملیاتی، در ابتدا، 

 ه مرحله به صورت زیر بررسی و انتخاب شدند: آوری، مقاالت در طی سهای یاد شده دانلود شدند. پس از جمعانگلیسی از پایگاه

 ارتباط بودند حذف گردیدند.ها مطالعه گردید و مقاالتی که با موضوع اصلی این پژوهش بیچکیده مقاله (1

های بودجه ریزی عملیاتی پس از مطالعه کامل چکیده مقاالت، مقاالتی که با هدف اصلی این تحقیق یعنی چالش (2

 د.مرتبط بودند انتخاب شدن

اند، مقاالتی که به طور کلی در های بودجه ریزی عملیاتی را مورد ارزیابی قرار دادهبه دلیل کمبود مقاالتی که چالش (3

 اند نیز مورد بررسی قرار گرفت. حیطه بودجه ریزی عملیاتی انجام شده

  د. ( انجام ش1های جستجو و انتخاب مقاالت برای بررسی به صورت جدول )بنابراین استراتژی
 

 های جستجو و انتخاب مقاالت( استراتژی1جدول )

 

 انگلیسی فارسی عنوان

 کلمات کلیدی جستجو شده
-بودجه، بودجه ریزی عملیاتی، چالش

 های بودجه ریزی عملیاتی
Budget, Performance Budgeting, 

Performance Budgeting Challenges 

 های دادهپایگاه
، SID ،ensaniایران داک، 

noormags ،civilica ،Magiran 
Sciencedirect ،Researchgate  و

Elsevier 
 2019تا  2002 1396تا  1388 تاریخ انتشار

 Budgeting بودجه ریزی معیارهای ورود

 15 25 تعداد مقاالت وارد شده

 Performance Budgeting بودجه ریزی عملیاتی معیارهای خروج

 7 13 تعداد مقاالت خارج شده

 

 هایافته
عدد  7عدد در ایران و  13مقاله در حیطه بودجه ریزی عملیاتی شناسایی نمود که  20این مطالعه در جستجوهای خود، 

ا هاند. مطالعات از نظر هدف اصلی این پژوهش در سه دسته تقسیم بندی شدند. دسته اول به چالشدر خارج از ایران انجام شده

مقاله( و دسته  7اند )مقاله(؛ دسته دوم به استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته 9اند )عملیاتی پرداختهو موانع بودجه ریزی 

ند اسوم راهکارهای دیگری مانند عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی یا تاثیر آن بر عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار داده

الت جمع آوری شده، جامعه و نمونه آماری، متغیرها، روش و ابزار و نتایج بدست مقاله(. پس از بررسی و مطالعه متن مقا 4)

ها و موانع آوری شده، بیشتر مقاالت در چالش( تنظیم گردید. بر اساس مطالعات جمع2آمده در مطالعات مطابق با جدول )

، های سازمانی، محیطیاین مطالعات، زیرساختها و موانع مورد بررسی، بیشتر اند. از میان چالشبودجه ریزی عملیاتی پرداخته

 دانند. های بودجه ریزی عملیاتی میترین عوامل برای چالشمدیریتی رفتاری، عملکردی را مهم
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 ( مقاالت جمع آوری شده در این پژوهش2جدول )
 

 ردیف
نام محققان 

 و سال
 پایگاه عنوان

جامعه 

 آماری

تعداد 

 نمونه
 نتيجه ابزار روش متغيرها

1 

بخشانی و 

دژکام 

(1396) 

هموارسازی مسیر 

حسابرسی عملکرد با 

شناخت موانع اجرای 

بودجه ریزی عملیاتی 

)مطالعه موردی در 

 ها(دانشگاه

sid 

متخصصان و 

کارشناسان 

امر بودجه 

 ریزی

 

عدم کفایت 

آموزش فنی 

در خصوص 

بودجه بندی، 

عدم تغییر 

متناسب 

سیستم 

حسابداری و 

گزارشگری و 

عدم وجود 

تخصص و 

 مهارت کافی

روش 
ANP 

پرسشنامه و 

نرم افزار 
Super 

Decisions 

ترین موانع در امر بودجه مهم

ریزی عملیاتی در این 

ها به ترتیب عبارتند از: دانشگاه

عدم کفایت آموزش فنی در 

خصوص بودجه بندی، عدم 

تغییر متناسب سیستم 

حسابداری و گزارشگری و عدم 

 وجود تخصص و مهارت کافی

2 

جوادیان و 

جاریانی 

(1396) 

های الزامات و چالش

 بودجه ریزی عملیاتی
magiran - - - 

-مروری

 کیفی
- 

برای اجرای بودجه ریزی 

عملیاتی در ایران ابتدا الزم 

است تعریفی جامع از آن 

مطرح شود و همه افراد مرتبط 

های الزم قرار تحت آموزش

گیرند و هدف از این تغییر نیز 

روشن شود. هدف از برای آنها 

بودجه عملیاتی پیش بینی 

 هایاطالعات مربوط به دستگاه

ها و اجرایی، فصول، برنامه

ها همراه با نتایج آن فعالیت

های ترین مزیتاست. مهم

روش بودجه ریزی عملیاتی، 

های دیگر نسبت به روش

بودجه ریزی، افزایش شفافیت 

و اثربخشی بودجه و تاثیر آن 

رد سازمان در بهبود عملک

 است.

3 

حسینی و 

اکبری دیزگاه 

(1395) 

ارائه مدل یکپارچه 

پیاده سازی بودجه 

ریزی بر مبنای 

عملکرد با استفاده از 

مدل استراتژیک 

کارت امتیازی 

 متوازن

sid - - - 

کارت 

امتیازی 

 متوازن

- 

موانع پیاده سازی بودجه ریزی 

توان در سه عملیاتی را می

 های محیطی،حوزه شاخص

های فنی و فرآیندی و شاخص

های انسانی طبقه شاخص

 بندی نمود.

4 

مهرتک و 

همکاران 

(1395) 

تبیین موانع استقرار 

بودجه ریزی عملیاتی 

های علوم در دانشگاه

پزشکی کشور: یک 

 مطالعه کیفی

sid 

اساتید 

های دانشگاه

پیام نور، 

علوم پزشکی 

تبریز، تهران، 

ایران و نیز 

مدیران 

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 نفر 14

عوامل 

محیطی، 

سازمانی و 

 انسانی

روش 

 کیفی

مصاحبه و نرم 

افزار 
MAXQDA 

داشتن درک عمیق و مبتنی 

بر شواهد از موانع اجرای 

 تواندبودجه ریزی عملیاتی می

مدیران و سیاستگذاران را در 

برنامه ریزی دقیق، عالمانه و 

اجرای موفق بودجه ریزی 

عملیاتی یاری نماید. برای 

استقرار موفق بودجه ریزی 

های علوم عملیاتی در دانشگاه

-پزشکی توحه به زیرساخت

های محیطی، انسانی و 

سازمانی ضرورتی اجتناب 

 ناپذیر است.

5 
کرامتی و 

 (1395)بیات 

ارزیابی و رتبه بندی 

های ابعاد و مولفه

اجرای بودجه بندی 
sid 

کلیه کارکنان 

مالی شرکت 

آب و 

169 

 نفر

توانایی، 

اختیار، 

پذیرش، 

تحلیل 

عاملی 

پرسشنامه و 

ر نرم افزا
Lisrel 

همه ابعاد سه گانه و مولفه 

های نه گانه بر اجرای بودجه 

ریزی عملیاتی در شرکت آب 
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-عملیاتی در شرکت

های آب و فاضالب 

 ایران

فاضالب 

کشور در 

 1394سال 

بودجه ریزی 

 عملیاتی

)معادالت 

 ساختاری(

و فاضالب تاثیر دارند. به 

عالوه، توانایی، در مرتبه یکم 

تاثیر بر بودجه ریزی عملیاتی 

بوده و اختیار و پذیرش 

درمرتبه های دوم وسوم 

قرارگرفته اند. به این ترتیب، 

رای اجرای قبل ازهراقدامی ب

موفقیت آمیز بودجه ریزی 

عملیاتی باید توانایی آن 

ازلحاظ توانایی ارزیابی 

عملکرد، توانایی فنی و توانایی 

 نیروی انسانی به وجود آید.

6 

جهفرنیا و 

جاهد 

(1394) 

شناسایی موانع 

استقرار بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد در 

وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

sid 

مدیران، 

معاونان و 

کارکنان 

متخصص 

ادارات مرتبط 

با بودجه 

ریزی مبتنی 

بر عملکرد در 

وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

194 

 نفر

موانع رفتاری، 

ای و زمینه

 ساختاری

معادالت 

ساختاری 

(SEM) 

پرسشنامه و 

نرم افزار 
AMOS 

هر یک از موانع رفتاری، 

ای و ساختاری در زمینه

ر ب استقرار بودجه ریزی مبتنی

عملکرد در وزارت امور 

اقتصادی و دارایی نقش 

-بسزایی داشتند. موانع زمینه

ای و ساختاری با موانع رفتاری 

ای داشتتند در ارتباط دوجانبه

حالی که رابطه بین موانع 

ای و ساختاری معنادار زمینه

 ارزیابی نشد.

7 

قلی زاده و 

کهن روز 

(1394) 

الزامات بودجه ریزی 

نظام عملیاتی در 

 آموزش عالی کشور
sid 

خبرگان 

های دانشگاه

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

 نفر 35

عوامل 

مدیریتی، 

عوامل 

محیطی، 

عوامل انسانی، 

عوامل فنی و 

فرایندی و 

عوامل 

 ساختاری

روش 
AHP 

پرسشنامه و 

نرم افزار 
Expert 

Choice 

از میان عوامل مذکور، عوامل 

مدیریتی مهم ترین عامل در 

قرار بودجه ریزی عملیاتی است

در نظام آموزش عالی کشور به 

 شمار می رود.

8 

باباجانی و 

خدارحمی 

(1393) 

مدلی برای استقرار 

نظام بودجه بندی 

عملیاتی در دولت 

جمهوری اسالمی 

 ایران

sid 

انجمن 

متخصصین 

ذی حسابی و 

خبرگان نهاد 

معاونت 

برنامه ریزی 

و نظارت 

راهبردی 

 رئیس جمهور

 نفر 92

 47و 

 نفر

-زیرسیستم

های مورد 

نیاز، تحول، 

ایفای مناسب، 

هماهنگی، 

الگوی 

مناسب، 

گامهای مورد 

 نیاز

روش 

دلفی، 

آزمون 

-دوجمله

ای، آزمون 

t  تک

ای، نمونه

تحلیل 

 عاملی

پرسشنامه و 

نرم افزارهای 

spss  و
Lisrel 

پارادایم حاکم بر اجرای نظام 

بودجه بندی عملیاتی در 

-بی نمیکشور مناسب ارزیا

 شود.

9 

زینالی و 

همکاران 

(1392) 

بررسی موانع پیاده 

سازی بودجه ریزی 

عملیاتی در وزارت 

امور اقتصادی و 

دارایی با استفاده از 

 مدل شه

ensani 

مدیران، 

معاونان و 

کارشناسان 

وزارت امور 

اقتصاد و 

 دارایی

288 

 نفر

توانایی، 

اختیار، 

 پذیرش

 tآزمون 

تک 

 اینمونه

پرسشنامه و 

 spssنرم افزار 

از بین سه متغیر اصلی، دو 

متغیر پذیرش و اختیار موانعی 

برای پیاده سازی بودجه ریزی 

عملیاتی در وزارت امور اقتصاد 

باشند و از بین و دارایی می

متغیرهای فرعی، توانایی در 

ا، هارزیابی عملکرد، اختیار رویه

اختیار سازمانی و پذیرش 

-محسوب میمدیریتی مانع 

 شوند.

10 

پور و محمدی

احمدی 

(1392) 

بررسی نقش 

حسابداری تعهدی در 

پیاده سازی بودجه 

ریزی عملیاتی و 

جایگاه حسابرسی 

 عملیاتی

noormags - - - کیفی - 

هایی که زمینه یکی از ویژگی

الزم را جهت اجرای بودجه 

 کند،بندی عملیاتی فراهم می

استفاده از مبنای تعهدی در 

حسابداری است. از طریق 

حسابداری تعهدی در بخش 
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عمومی تعیین بهای تمام شده 

های واقعی اجرای و هزینه

-ها، عملیات و فعالیتبرنامه

های دولتی های سازمان

گیرد که پیرو آن صورت می

مدیریت و کنترل صحیح منابع 

شود. بدین عمومی ایجاد می

ترتیب، نظام حسابرسی بخش 

عملکردی عمومی نیز باید 

 شود.

11 

طاهرپور 

کالنتری و 

همکاران 

(1390) 

شناسایی عوامل موثر 

بر استقرار قانون 

بودجه عملیاتی در 

 های دولتیسازمان

ensani 

کارشناسان 

مرتبط با 

بودجه ریزی 

های دستگاه

 دولتی/اجرایی

137 

 نفر

عوامل موثر بر 

استقرار قانون 

بودجه 

 30عملیاتی )

 متغیر(

آزمون 

تحلیل 

 عاملی

پرسشنامه و 

 spssنرم افزار 

با اجراى آزمون تحلیل عاملى 

در خصوص متغیرهاى 

عوامل زیر به ترتیب ، پژوهش

( توجه 1اولویت تعیین شدند: 

( تعهد 2؛ به فرهنگ و رهبرى

؛ ( شرایط گروه هدف3؛ به اجرا

؛ ( توجه به دانش و ساختار4

( 6؛ ( شرایط تدوین قانون5

 توجه به گرایش مجریان و

( توجه به 7سازمان؛ جو

 سادگی اجرای قانون و فناوری

12 
سعیدا اردکانی 

(1389) 

بودجه ریزی عملیاتی 

های آن در و چالش

 ایران
ensani - - - کیفی - 

شهروندان جامع های که به 

حقوق اقتصادی خود آگاهی 

دارند، خواهان پاسخگویی، 

 یکارایی و اثربخشی و صرفه

ها  ها و برنامهاقتصادی طرح

هستند. چنین جامعه ای 

های غیرشفاف و سنتی روش

بودجه ریزی را نمی پذیرد و 

خواستار ایفای مسئولیت 

های پاسخگویی دستگاه

استفاده کننده از بودجه به 

نهاد قانونگذار هستند. بودجه 

های ریزی عملیاتی یکی از راه

تقویت مسئولیت پاسخگویی 

است. برای پیاده سازی بودجه 

یاتی در ایران ابتدا ریزی عمل

الزم است تعریف جامعی از آن 

مطرح شود و کلیه دست 

اندرکاران مربوط تحت آموزش 

های الزم قرار گیرند و هدف از 

این تغییر نیز برای آنها روشن 

 شود.

13 

ساکتی و 

سعیدی 

(1388) 

ها و چالش

راهکارهای بکارگیری 

های شاخص

عملکردی در بودجه 

ریزی عملیاتی در 

دانشگاههای دولتی 

 ایران

civilica - - - کیفی - 

ینه دنهاار و ستقر، احیاطر

م در ین نظازی اسا

با ر لتی کشوی دوهاهنشگادا

و برروگوناگونی ی چالش ها

تند رنها عبااز آست که برخی ا

ام آور لزاری و امدن قانواز 

م نظای یت هاودمحددن و بو

ی جه بنددبوو متمرکز مالی 

ای دکی برنل التی که مجادو

، هددعلمی می ی هادیکررو

ی مدیریت هادن نبوده ماآ

تعریف اری شو، دنشگاهیدا

دی عملکری شاخص ها

، خدماتیو هشی وپژ، شیزموآ
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ه پایگادن یا جامع نبوان فقد

ت درون طالعای اها

پیچیدگی سنجش ، نشگاهیدا

و شی زموت آکیفیادن پذیر کر

تعقیب و خدماتی و هشی وپژ

برنامه ار ستقرم اعددن و نکر

دو نشگاهی. داتژیک استری اها

عملیاتی ی و نظرر هکاوه راگر

ی یی با چالش هارویاای روبر

ند که توجه ه اشدد باال پیشنها

بست رکای و نظری هارهکارابه 

ی هارهکازی راساده پیاو 

دی یی پیشنهااجرو اعملیاتی 

ی یزرجه دبوار ستقرامینه ز

عالی زش مودر آعملیاتی 

 زد.اهم می سافرر را کشو

14 
Arnold & 

Artz 

(2019) 

The use of a 

single budget 
or separate 

budgets for 

planning and 
performance 

evaluation 

sciencedirect 

مدیران 

حسابداری 

 مدیریت

125 

 نفر

شروع و پایان 

سال بودجه، 

هزینه متغیر، 

های هزینه

واریانس 

برنامه ریزی، 

های هزینه

واریانس 

-عملکردهزینه

های بودجه 

 ریزی،

 رگرسیون
پرسشنامه و 

نرم افزار 
Eviews 

استفاده از یک سطح بودجه 

واحد برای هر دو هدف در 

ابتدای سال به معنای استفاده 

از یک سطح بودجه واحد در 

-پایان سال نیست؛ زیرا شرکت

ای ها غالباً بودجه ها را به گونه

متفاوت برای برنامه ریزی و 

عملکرد تنظیم می  ارزیابی

 .کنند

15 Mauro et 
al (2019) 

New Public 

Management 

between reality 
and illusion: 

Analysing the 

validity of 
performance-

based 

budgeting 

sciencedirect 

ها، مصاحبه

اسناد 

سیاست 

گذاری و 

های گزارش

دولتی در 

 وزارت ایتالیا

 - کیفی - -

ناکام در یکپارچه سازی 

ارتباطات ، ارزش ها و اهداف 

بین بازیگران و تجزیه و تحلیل 

توهم از احتماالت واقعی ، 

ساختن علل را محدود می 

کند ، از این رو اجرای موفقیت 

آمیز اصالحات بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد را به خطر 

 .می اندازد

16 Derfuss 

(2016) 

Reconsidering 

the 
participative 

budgeting–

performance 
relation: A 

meta-analysis 

regarding the 
impact of level 

of analysis, 

sample 

selection, 

measurement, 

and industry 
influences 

sciencedirect 
کارکنان 

 صنعت

8257 

 نفر

بودجه ریزی 

عملیاتی، 

عملکرد 

 سازمان

 همبستگی
پرسشنامه و 

 spssنرم افزار 

ودجه ریزی عملیاتی و میان ب

عملکرد سازمان رابطه مثبت 

 وجود دارد.

17 Lu et al 
(2011) 

Performance 

Budgeting in 

the American 
States,What›s 

Law got to do 

with it? 

Elsevier - - - کیفی - 

ریزی عملکرد، که قانون بودجه

های شامل دستورالعمل

تفصیلی درباره توسعه، 

-استفاده از دادهگزارشگری و 

های عملکرد باشد به استفاده 

های بودجه تر از نظامقوی

ریزی عملکرد در ایاالت منجر 

 شود.می

http://www.joas.ir/


 90 -103، ص  1399، تابستان 18بداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسا
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

18 
Aristovnik 
& Seljak 

(2010) 

Performance 

budgeting: 
selected 

international 

experiences 
and some 

lessons for 

Slovenia 

researchgate 
کشورهای 
OECD 

دفترچه 

بودجه 

سال 

2009-

2008 

 - کیفی -

کشور اسلوونی مانند 

مشکالت  OECDکشورهای 

های مشابهی برای و چالش

بودجه ریزی عملیاتی داشته 

است. اسلوونی در وهله اول 

باید با توضیحات نامناسب 

 های مالی مقابله کند.برنامه

19 
Jordan & 

Hackbart 

(2005) 

The Goals and 

Implementation 
Success of 

State 

Performance 
Based 

Budgeting 

sciencedirect - - - کیفی - 

های مربوط به در بررسی

بودجه ریزی عملیاتی به عنوان 

ابزاری برای پاسخگویی، به این 

نتیجه رسیدند که اندازه گیری 

عملکرد باعث بهبود مسئولیت 

-پاسخ گویی نسبت به دستگاه

 شود.های اجرایی می

20 Marc 

(2002) 

Best Practice in 
Performance 

Budgeting 
researchgate - - - کیفی - 

این مقاله به شناسایی بهترین 

اصول عملی برای بودجه ریزی 

پردازد. این عملیاتی می

توصیف و تجزیه و تحلیل 

های اصلی است که مکانیسم

های بودجه توسط آنها سیستم

کوشد تا ریزی عملکرد می

 منابع را پیوند دهد. نتایج و

 محور مطالعات
ها، کل کشور و دولت، وزارت امور اقتصادی و محور مطالعاتی که در این تحقیق جمع آوری شد در چهار بخش دانشگاه

اند شود. در این بخش، محور مطالعات و تعداد هر یک از مقاالت که بر اساس هر محور انجام شدهها خالصه میدارایی و شرکت

 شود:( ارائه گردیده است. لذا پس از بررسی مطالعات جمع آوری شده، محور مطالعات به صورت زیر خالصه می3در جدول )

 هاالف( دانشگاه

ها و موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی عدم کفایت آموزش فنی در خصوص ترین چالشهای کشور، مهمدر دانشگاه

ه باشند که توجه بسیستم حسابداری و گزارشگری، عدم وجود تخصص و مهارت کافی میبودجه بندی، عدم تغییر متناسب 

های محیطی، انسانی و سازمانی و عوامل مدیریتی برای استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر زیرساخت

دن و بوام آور لزاری و امدن قانوشور شامل؛ های کهای بزرگ برا استقرار بودجه ریزی عملیاتی در انشگاهاست. همچنین چالش

دن نبوده ما، آهددعلمی میی هادیکرای روندکی برل التی که مجای دوجه بنددبوو متمرکز مالی م نظای یت هاودمحد

ی هاه پایگادن یا جامع نبوان فقد، خدماتیو هشی وپژ، شیزمودی آعملکری هاتعریف شاخصاری شو، دنشگاهیی داهامدیریت

ار ستقرم اعددن و تعقیب نکرو خدماتی و هشی وپژو شی زموت آکیفیادن پیچیدگی سنجش پذیر کر، نشگاهیدرون دا تطالعاا

ند اهشدد عملیاتی پیشنهای و نظرر هکاوه راگردو باال ی یی با چالش هارویاباشند.برای رومینشگاهی داتژیک استری ابرنامه ها

ی یزرجه دبوار ستقرامینه دی زیی پیشنهااجرو اعملیاتی ی هارهکازی راسا دهپیاو بست رکای و نظری هارهکاراکه توجه به 

 زد.هم می ساافرر را عالی کشوزش مودر آعملیاتی 

 ب( کل کشور و دولت

های آن، برای اجرای بودجه ریزی مطابق با مطالعات انجام شده در حیطه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در کشور و چالش

های الزم قرار گیرند و هدف بتدا الزم است تعریفی جامع از آن مطرح شود و همه افراد مرتبط تحت آموزشعملیاتی در ایران ا

ند، کهایی که زمینه الزم را جهت اجرای بودجه بندی عملیاتی فراهم میاز این تغییر نیز برای آنها روشن شود. یکی از ویژگی

یاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا الزم است تعریف جامعی استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری است. برای پ

از آن مطرح شود و کلیه دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های الزم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن 

های های محیطی، شاخصاخصتوان در سه حوزه شهای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی را میشود.همچنین موانع و چالش

 های انسانی طبقه بندی نمود. فنی و فرآیندی و شاخص
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یکپارچه سازی ناکام در ارتباطات ، ارزش ها و اهداف بین بازیگران و تجزیه و تحلیل توهم از در سایر کشورها نیز 

ت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را احتماالت واقعی، ساختن علل را محدود می کند ، از این رو اجرای موفقیت آمیز اصالحا

های تفصیلی درباره توسعه، گزارشگری و استفاده از ریزی عملکرد، که شامل دستورالعملقانون بودجه .به خطر می اندازد

شود. کشور اسلوونی مانند های بودجه ریزی عملکرد در ایاالت منجر میتر از نظامهای عملکرد باشد به استفاده قویداده

های مشابهی برای بودجه ریزی عملیاتی داشته است. اسلوونی در وهله اول باید با مشکالت و چالش OECDهای کشور

ای ههای مالی مقابله کند. اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت پاسخ گویی نسبت به دستگاهتوضیحات نامناسب برنامه

 شود. اجرایی می

 ، بیشتر مطالعات در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در محور دولت انجام شده است. شود( مالحظه می3چنانچه در جدول )

 ج( وزارت امور اقتصادی و دارایی

ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هر یک از موانع رفتاری، زمینهدر وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

تند ای داشتای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبهی داشتند. موانع زمینهدر وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزای

پذیرش و اختیار موانعی، توانایی در ارزیابی ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین در حالی که رابطه بین موانع زمینه

ده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و ها، اختیار سازمانی و پذیرش مدیریتی برای پیاعملکرد، اختیار رویه

 باشند. دارایی می

یکپارچه سازی ناکام در ارتباطات ، ارزش ها و اهداف بین بازیگران و تجزیه و تحلیل توهم در سایر کشورها، مانند ایتالیا، 

 رود. های بودجه ریزی عملیاتی به شمار میاز احتماالت واقعی، از چالش

 هاتد( شرک

های دولتی مورد بررسی قرار گرفته هایی مانند شرکت آب و فاضالب و سازمانبودجه ریزی عملیاتی در ایران، در شرکت

دهد که قبل ازهراقدامی برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی عملیاتی باید توانایی آن است. نتایج این تحقیقات نشان می

نایی فنی و توانایی نیروی انسانی به وجود آید. همچنین جهت استقرار قانون بودجه ریزی ازلحاظ توانایی ارزیابی عملکرد، توا

( 5؛ ( توجه به دانش و ساختار4؛ ( شرایط گروه هدف3؛ ( تعهد به اجرا2؛ ( توجه به فرهنگ و رهبرى1ها، عملیاتی در سازمان

 به سادگی اجرای قانون و فناوری ضروری است.  ( توجه7سازمان؛ ( توجه به گرایش مجریان و جو6؛ شرایط تدوین قانون

هد دها بحث شده است. نتایج این مطالعات نشان میدر سایر کشورها، بیشتر در مورد بودجه ریزی عملیاتی در شرکت

ی زای متفاوت برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد تنظیم می کنند. میان بودجه ریها غالباً بودجه ها را به گونهشرکتکه 

 ها باعث بهبود مسئولیت پاسخ گویی نسبتبودجه ریزی عملیاتی در شرکتعملیاتی و عملکرد سازمان رابطه مثبت وجود دارد. 

 کوشد تا نتایج و منابع را پیوند دهد.های بودجه ریزی عملکرد میشود و در نهایت سیستمهای اجرایی میبه دستگاه
 

 ( محور مطالعات جمع آوری شده3جدول )
 

 تعداد مطالعات ور مطالعات )اصلی(مح

 4 هادانشگاه

 8 کل کشور و دولت

 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 هاشرکت

 روش مطالعات
، معادالت ساختاری و تحلیل عاملی، رگرسیون، روش کیفی 8روش مطالعاتی که در این تحقیق جمع آوری شد در 

شود. در این بخش، روش مطالعات و تعداد خالصه می AHP ،ANPای، تک نمونه tهمبستگی، کارت امتیازی متوازن، آزمون 
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 دهد که( ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می4اند در جدول )هر یک از مقاالت که بر اساس هر روش انجام شده

 ند. اها و موانع آن را به طریق کیفی مورد ارزیابی قرار دادهبیشتر مطالعات پیشین، استقرار بودجه ریزی عملیاتی و چالش
 

 ( روش مطالعات جمع آوری شده4جدول )

 

 تعداد مطالعات روش مطالعات

 10 کیفی

 4 معادالت ساختاری و تحلیل عاملی

 1 رگرسیون

 1 همبستگی

 1 متوازنکارت امتیازی 

 1 ایتک نمونه tآزمون 

AHP 1 

ANP 1 

 

 بحث
این  های بودجه ریزی. مبنایای بر این باورند که برای اصالح نظام بودجه باید مبانی دگرگون شوند؛ نه صرفاً تکنیکعده

زمان باشد باید سا سخت این است که اگر مدیریت عالی اجرایی کشور مصمم به اصالح نظام بودجه نویسی و ارتقا کارایی آن

مرکزی بودجه را مامور کند تا رهبری اصالح بودجه را بر عهده گرفته و مبانی الزم را برای حمایت از هر سه نوع کارکرد برنامه 

ریزی برای تخصیص منابع عمومی، مدیریت کارآمد منابع و کنترل منابع را ایجاد کرده و سازوکارهای الزم را برای یک نظام 

 کارآمد به وجود آورد. بودجه ریزی

ها و آماده سازی بسترهای الزم است و اجرای یک بودجه عملیاتی جامع مستلزم برنامه ریزی اساسی و ایجاد زیرساخت

ین ابعاد ترشود. با توجه به نتایج مطالعات پیشین، مهمهای اجرایی میدر قالب برنامه« مدیریت عملکرد»این باعث پایه ریزی 

 بارتند از:این بسترسازی ع

 های اجرایی است. در این بعد ماموریت، اهداف ارائه های دستگاهای که مستلزم بازنگری برنامهزیرساخت برنامه

 شوند.ها تعریف میهای اجرایی دستگاهخدمات، اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی کمیت پذیر و برنامه

 ت دادن به منابع مالی )نهادها( در سطح عملیات زیرساخت مالی که مستلزم جهت دهی به منابع مالی است. جه

ی اهای سرمایههای عملیاتی و هزینههای پرسنلی، هزینههایی نظیر هزینهها امکان تجزیه اعتبارات را در قالببرنامه

 سازد.فراهم می

 ت در شی خدماها، نتایج و اثربخزیرساخت عملیاتی که مستلزم استقرار نظام سنجش عملکرد برای ردیابی ستانده

 باشد.ها میهای دستگاهسطح برنامه

هد که دها پاسخگویی عملیاتی را شکل میهای برنامهها پاسخگویی مالی و ستاندههای برنامهتوانایی جهت دهی به نهاده

 هر دوی این عوامل در موفقیت بودجه ریزی عملیاتی موثر هستند. 

های اقتصادی، اجتماعی و سازمانی ن بنا نهاده شده به علت دگرگونیدر ایرا 1344بودجه ریزی عملیاتی که از سال 

اشد. بپاسخگوی مسائل امروز نیست. به نحوی که بخش بزرگی از مشکالت موجود جامعه ناشی از آثار وجودی چنین بودجه می

 تعدادی از مشکالت موجود عبارتند از:

 و روش چانه زنی حاکم بر کسب اعتبار که مستلزم منظور  هااتالف منابع به علت سواستفاده از آنها، ریخت و پاش

 باشد.کردن باقی مانده اعتبارات برای مخارج بیهوده و غیر ضرور در پایان سال می

http://www.joas.ir/


 90 -103، ص  1399، تابستان 18بداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسا
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 اثرگذاری تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص در تهیه و اجرای بودجه 

 هایهای انجام شده در بوروکراسیزینهبینی شده و مصوب، ناکارآمدی هها و عملیات پیشفقدان اثربخشی برنامه 

 انضباطی مالی در آنها.پرهزینه و ایجاد بی

 ایجاد تورم ناشی از صرف منابع بدون حصول نتایج و نیز باال رفتن بهای خدمات دولتی 

 های کمی عملیاتعدم نظارت عملیاتی موثر بر اجرای بودجه به علت نبود معیارهای عملکردی و شاخص 

  ایهای سرمایهبیشتر بودجه به درآمدهای نفتی و سایر داراییاتکای هر چه 

 های اجرایی، ارزشیابی عملکرد مدیران دولتی و نیز پاسخگویی نبود معیارهای موثر برای سنجش کارآمدی دستگاه

 آنها

 ا مشابه ی هایهای هزینهها و بروز مشکالت تکرار و تداخل وظایف که منجر به ایجاد ردیفناهمگونی وظایف دستگاه

 گردد.های مختلف میای یکسان برای دستگاههای هزینهتعدد ردیف

 ها در بودجه مطابق اصل کاملیتعدم انعکاس کامل درآمدها و هزینه 

 های ساالنهعدم شفافیت اقالم و ارقام بودجه 

صاد ایران است. ایران با های بزرگ فراروی اقتبا توجه به مشکالت مذکور، اصالح نظام بودجه ریزی کشور یکی از چالش

فته ای نسبت به کشورهای پیشردارا بودن سابقه نسبتاً طوالنی بودجه ریزی )حدود صد سال( از نظر تغییرات و اصالحات بودجه

 ای اصالحات نه چندان بنیادی انجام شده در آن بسیار کند و مقطعی بوده است. عقب مانده است و پاره

 باشند:های آن در ایران به شرح زیر میریزی عملیاتی و نیز موانع و چالش دالیل ناکارآمدی نظام بودجه

 نبود ابزار مستقیم و موثر در اختیار قوه قانونگذاری برای نظارت بر عملکرد کلی دولت 

 های مالی و غفلت از آثار و های صرف رقمی و نظارتهای محاسباتی بودجه و غرق شدن در شیوهمحدودیت جنبه

ها، اهداف و جه یعنی نظارت عملیاتی. در نظام بودجه ریزی فعلی، نحوه عملکرد و تناسب بین هزینهنتایج بود

 شود.ها تصریح نمیماموریت

 وند شها به عنوان عناصر اصلی بودجه به صورت غیرواقعی ثبت میعدم شفافیت ارقام بودجه؛ که ارقام درآمدها و هزینه

یل های واقعی یک اقتصاد باشد و تحلیلگران را در تحلند که بتواند مبین فعالیتو از آنچنان شفافیتی برخوردار نیست

 ای و برعکسای در اعتبارات سرمایهای به علت وجود اقالم هزینهای و سرمایهواقعی یاری کند. مضافاً اعتبارات هزینه

 از شفافیت الزم برخوردار نیستند.

 های ملی؛ که به منظور ارزیابی های اقتصادی و حساببا شاخص ایهای مالی و بودجهعدم هماهنگی بین شاخص

ای و متغیرهای کالن اقتصادی بایستی ارتباط نزدیک بین آنها برقرار باشد تا در جهت آثار متقابل متغیرهای بودجه

 تر میسر شود. بینانهرسیدن به اهداف میان مدت و بلندمدت اقتصادی تحلیل واقع

 تواند پاسخگویهای دولتی به روش نقدی؛ که این گونه حسابداری )نقدی( نمیای دستگاههثبت و نگهداری حساب 

 نیازهای روزافزونی باشد که در ارتباط با متغیرهای کالن اقتصادی به آمارهای صحیح و روزآمد نیاز است.

 ولتی، همچنین تعدد، های دها و شرکتاختالط وظایف مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت در وزارتخانه

 های موازی(ها و واگذاری یک وظیفه به دو یا چند دستگاه )وجود دستگاهپراکندگی و ناهمگونی وظایف دستگاه

 ای.های اداری و سازمانی؛ به ویژه در مسائل بودجهوجود تمرکز بیش از حد در نظام تصمیم گیری 

 ای.های سرمایهلی و نیز هزینه اجرای طرحهای اداری و پرسناستاندارد نبودن نحوه برآورد هزینه 

 غ اثر بودن گزارش تفریهای دولتی به علت فقدان گزارش مالی به موقع آنها یا بیعدم نظارت کافی بر بودجه شرکت

 بودجه در مورد آنها.

  باعث های متمرکز یا متفرقه که همههزینه تخصیص یافته و ردیف –حجم وسیع درآمدهای اختصاصی؛ اقالم درآمد 

 شود.کاهش نظارت می

  .نارسایی قوانین مالی و محاسباتی و ناکارآمدی آنها در تهسیل امور اجرایی 
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 گردد:های ذکر شده در بودجه ریزی عملیاتی در ایران، پیشنهادات زیر ارائه میبنابراین با توجه به چالش

 نجارهای آماری در برآورد اعتبارات جاری، اداری بکارگیری روش اندازه گیری کار و استفاده از معیارهای زمانی یا ه

 مند نماید.های مختلف دولت یکنواخت و ضابطههای برآورد را در دستگاهتواند روشو خدماتی. این این حداقل می

 های اساسی در کلیه های الزم برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از طریق دگرگونیفراهم نمودن زیرساخت

 به عنوان چالش و موانع مطرح گردید.  ابعادی که

 ایاجرای بودجه ریزی عملیاتی به روش حسابداری قیمت تمام شده به صورت مرحله
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 منابع و مراجع
(، مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت 1393باباجانی، جعفر، خدارحمی، بهروز، ) [1]

 .1-36(، 41)11حسابداری مالی، جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه مطالعات تجربی 

(، هموار سازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای 1396بخشانی، صفیه، دژکام، جاسم، ) [2]

 .263-282(، صفحات 69)17ها(، دانش حسابرسی، بودجه ریزی عملیاتی )مطالعه موردی در دانشگاه

تقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در (، شناسایی موانع اس1394جعفرنیا، زهره، جاهد، حسینعلی، ) [3]

 .25-40، 4و  3وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجله اقتصادی، 

های بودجه ریزی عملیاتی، توسعه سازمانی (، الزامات و چالش1396جوادیان، رضا، جاریانی، کامبیز، ) [4]

 .35-56، 60پلیس، 

در ناجا، چاپ سوم، تهران: دانشگاه علوم (، فراگرد بودجه 1394جوادیان، رضا، قلی زاده، محمدرضا، ) [5]

 انتظامی امین.

(، ارائه مدل یکپارچه پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای 1395حسینی، فردین، اکبری دیزگاه، حسین، ) [6]
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