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مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق 
باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای  این اهداف 
تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. 
بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران 
نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر 

ابتدا بایستی برخی مشکالت موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد. 
در این مقاله با ارائه ی شرحی از روند اصالحات در جهان،  به تعریف و مقایسه ی بودجه ریزی عملیاتی با روش های قدیمی در 
ایران پرداخته ایم. سپس سیر بودجه ریزی در ایران و در نهایت چالش های موجود بر سر راه آن در ایران مطرح و برخی راهکارها 

ارائه شده است.  
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مقدمه
و  برنامه ها  همه ی  نمایانگر  بودجه 
بسیار  نقش  و  بوده  دولت   فعالیت های 
ملی  اقتصاد  توسعه ی  در  حیاتی  و  مهم 
و  دولت  وظایف  توسعه ی  با  می کند.  ایفا 
پیوند  و  دولتی  هزینه های  سریع  افزایش 
آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل 
مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به 
کنترل  برنامه ریزی،  سیستم های  در  بهبود 
مطرح  عمومی  بخش  منابع  مدیریت  و 
دید  سازد  قادر  را  تصمیم گیرندگان  تا  شد 
وسیع تری پیدا کرده و اطالعات وسیعی در 
اجرای  هزینه های  و  عملکردها  نتایج  مورد 
فعالیت ها داشته باشند. این موضوع موجب 
توجه دولت ها به اقتصادی بودن، کارایی و 
اثر بخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت 
مالی دولت شد. برقراری این شرایط نیازمند 
بهبود روش های بودجه بندی کنونی می باشد. 
در این میان سیستم بودجه ریزی عملیاتی 
و  بازنگری  برای  می توان  را  برنامه ای  و 
ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح 
ساخت. وجه تمایز این سیستم با سیستم 
بودجه ای متداول تکیه ی این سیستم بر 
اهداف، نتایج و منابع حاصل از هر یک از 
اقالم هزینه ها و پاسخ دادن به این سوال 
است که درآمدهای دولت برای چه کاری 

خرج می شوند. 
گرایش به بودجه ریزی عملیاتي در سراسر 
است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  جهان 
.ایران نیز مانند سایر کشورها، بودجه ریزی 
برنامه ریزی  بهبود  منظور  به  را  عملیاتي 
پذیرفته  خود  مالي  مدیریت  و  بودجه اي 
است. انتظار می رود که استقرار بودجه ریزی 
عملیاتي دولت را شفاف تر و پاسخ گوتر سازد. 
اما در این راه مشکالت و چالش هایی وجود 
دارد، ازاین رو در روند کنونی باید اصالحات 
اساسی صورت گیرد. در این مقاله سعی بر 

این شده تا این چالش ها شناسایی شود.

روند اصالحات بودجه بندی
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های 
کار  آغاز  یعنی  آمد.  به وجود  پارلمانی 
با  که  برمی گردد  زمانی  به  بودجه نویسی 
دولت ها،  ساختار  اصالح  یا  و  دگرگونی 
بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر 
اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها 

و هزینه های دولتی توسط نمایندگان شان 
از  مهمی  بخش  رو،  این  از  شد.  دایر 
و  دخل  چگونگی  به  کشور  هر  قوانین 
خرج آن کشور اختصاص دارد. بودجه و 
بودجه ریزی به نیازهایی نظیر پیش بینی 
برای  منابع  تخصیص  و  درآمدها  برآورد 
ایجاد  دولت،  برنامه های  و  اهداف  اجرای 
دقیق  نظارت  و  ارزیابی  برای  زمینه ای 
و  دولت  برنامه های  و  اهداف  تحقق  بر 
و  درآمدها  وصول  بر  نظارت  و  کنترل 
اداره ی  در  دولت،  هزینه های  چگونگی 
بودجه  پاسخ می دهد. مفهوم  امور کشور 
پیچیده تر  و  دولت ها  تکامل  با  همگام 
شدن وظایف دولت، تغییر و تکامل یافته 
اوایل  در  بودجه بندي  اصالحات  است. 
منظور  به  عمدتاً  میالدي  نوزدهم  قرن 
حکومت هاي  حساب دهي  توان  افزایش 
پیرو دموکراسي و یا اعمال کنترل بیش تر 
در رژیم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد 
را  خود  توجه  به تدریج  قانون گذاران  و 
هزینه هاي  تخصیص  به  مالیات بندي  از 
عمومي معطوف ساختند.  کشور بریتانیاي 
کبیر اولین کشوری بود که در پی تهیه ی 
پاسخ گویي  توان  افزایش  براي  چارچوبي 
مالي دولت برآمد. در آن شرایط، انضباط 
رعایت  مستلزم  صرفه جویي  و  مالي 
دستورالعمل هاي اعالم شده توسط دستگاه 
مرکزی بود. بعد از آن وظایف حسابداري 
و حسابرسي ضروري تشخیص داده شد و 
دستگاه هاي خاصي بدین منظور مشغول 

به کار شدند.  
با درجه ی  فرانسوي  بودجه ریزي  نظام 
یافت. مسئولیت  تمرکز بیش تري توسعه 
ممیزي،  نظارت،  به  مربوط  امور  تمامي 
و  مستقیم  راهنمایي هاي  بازرسي، 
غیرمستقیم و تهیه ی ضوابط و مقررات بر 
بود.  توسعه ی  خزانه داری  واحد  عهده ی 
دستگاه  یک  ایجاد  باعث  فوق  نظام هاي 
مالي مرکزي در داخل دولت ودر نهایت 
رشد خدمات مالي دولت شد. هر چند که 
تمرکز امور در یک دستگاه مرکزي منجر 
به بروز مشکالتي مي شد که مهم ترین آن 
مدیریت  توسعه ی  و  رشد  از  جلوگیری 
وجود  بود.  اجرایي  دستگاه هاي  در  مالي 
یک دستگاه مرکزي مالي پرقدرت به طور 
اوایل  در  گرفت.  قرار  سوال  مورد  جدی 

از آن در  بعد  امریکا و  دهه ی 1920 در 
کشور انگلستان برای جلوگیری از مشکل 
فوق، اختیارات بیش تری به دستگاه های 

مصرف کننده تفویض شد. 
دهه ی  سال هاي  اقتصادي      رکود 
مشکالت  مجموعه  به  منجر   1930
مشکل  با  مواجهه  براي  شد.  جدیدي 
هدف  با  اصالحاتي  بودجه،  تراز  برقراري 
ایجاد یک بودجه ی سرمایه اي، در جهت 
ایجاد نظام بودجه ی دوگانه به عمل آمد 
تفکیک  و هزینه هاي جاري و سرمایه اي 
تاثیر  سرمایه اي  بودجه ی  ایجاد  شدند. 
به سزایي در ساختار بودجه براي سالیان 

متمادي گذاشت.
در  سرمایه اي  بودجه ی   ایجاد 
از  یکي  توسعه،  حال  در  کشورهاي 
را  دولت  بودجه ی  اساسي  ویژگي هاي 
تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه 
زمانی  دوره ی  در  سرمایه اي  پروژه هاي 
بیش تر از یک سال بود. بعضي از کشورها 
داراي نظام هایي هستند که وجوه به طور 
خودکار از یک سال به سال دیگر منتقل 
مي شود و این وجوه در طول اجراي پروژه 

قابل استفاده است.
  اصالحات بودجه اي در دهه ی 1950 
کشورهاي  در  داشت.  متمایز  وجه  دو 
کاهش  سوي  به  بیش تر  توجه  صنعتي، 
کنترل هاي قانوني معطوف شد. در حالي 
که در کشورهاي در حال توسعه، بودجه 
به عنوان عاملي براي به حرکت درآوردن 
رساندن  حداقل  به  و  توسعه  برنامه هاي 
دستگاه هاي  بین  نهادي  تفاوت هاي 
برنامه ریزي  دستگاه هاي  و  سنتي  مالي 
گرفت.  قرار  تاکید  مورد  سازمان یافته، 
کاهش کنترل هاي قانوني درنهایت منجر 
ایجاد نظام بودجه ریزي عملیاتي شد.  به 
سنتي  ابعاد  به  جدیدي  بُعد  نظام  این 
بودجه )صرفه جویي و کارایي( اضافه کرد. 
“کارایي  بین  عملیاتي  بودجه بندي  نظام 
مي شود.  قایل  تمایز  »اثربخشي«  و 
منابع  از  مفید  استفاده ی  با  »کارایي«، 
»اثربخشي«،  که  حالي  در  دارد،  ارتباط 
بودجه بندي  در  است.  مرتبط  عملکرد  با 
نحوي  به  عملیات  طبقه بندي  عملیاتي 
است که هدف ها شفاف تر بیان مي شوند، 
روش  در  و  بوده  سهل تر  بودجه  ارزیابي 
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هزینه بندي آن ارتباط بین نهاده و ستانده 
موردنظر قرار مي گیرد.

را  عملیاتي  بودجه بندي  از     استفاده 
اولین بار »کمیسیون اول هوور« در سال 
این  به  پاسخ  در  کرد.  پیشنهاد   1949
پیشنهاد، کنگره ی آمریکا در اصالحیه ی 
قانون امنیت ملي سال 1949 توصیه کرد 
بودجه ی عملیاتي در ارتش مورد استفاده 
قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون 
استفاده  بودجه«  حسابداري  »روش هاي 
از این روش در دولت فدرال الزامي شد. 
 1950 سال  از  نظام  این  ترتیب  بدین 
هزینه ی  محاسبه ی  طریق  از  آمریکا  در 
آغاز  فعالیت ها  از  یک  هر  براي  واحد 
چارچوب  همین  در  دفاع  وزارت  و  شد 
را  جدید  طبقه بندي هاي  از  مجموعه اي 
پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامي 

خدمات دولتي بود.

بودجه ریزی عملیاتی، اهداف
 و مزایای آن

مورد  در  توضیحاتی  ابتدا  ادامه،  در 
بودجه ی  نیز  و  متداول  بودجه ریزی 
برنامه ای ارائه می شود تا درك بودجه ریزی 
عملیاتی آسان تر باشد. بودجه ی متداول یا 
سنتی بودجه ای است که در آن اعتبارات 
و  فصول  تفکیک  به  دولتی  سازمان  هر 
این  در  می گردد.  مشخص  هزینه  مواد 
مشخص  هزینه ها  ماهیت  و  نوع  روش 
کدام  برای  هزینه  هر  اینکه  اما  می شود 
فعالیت  یا  برنامه  کدام  اجرای  یا  هدف 

باشد، مشخص نمی شود. 
ابهام  عدم  سادگی،  به دلیل  روش  این 
با  مقایسه  در  هزینه ها  کنترل  توانایی  و 
داده های  و مشخص کردن  قبل  سال های 
هزینه بر، بیش تر مورد استفاده بوده است 
اما با افزایش روزافزون وظایف دولت ها در 
امور اقتصادی و اجتماعی اهمیت خود را 

از دست داده و کاربردی ندارد. 
بودجه ی  شبیه  برنامه ای  بودجه ی 
که  تفاوت  این  با  اما  است  عملیاتی 
باالتر  طبقات  به  برنامه ای  بودجه ی 
سلسله مراتب سازمان ها مربوط می شود. 
است  ممکن  بودجه  نوع  این  تنظیم  در 
بدون محاسبه ی دقیق مخارج هر واحد از 
فعالیت دولتی، هزینه ها را فقط بر اساس 

سیاست کلی مالی دولت پیش بینی کرد. 
در کل از نظر ماهیت بودجه ی برنامه ای 
اجرایی  دستگاه  مقامات  بررسی  کار 
برنامه ریزی و مجلس را آســان می کند 
و  اجرایی  عملکرد دستگاه  از  تصویری  و 
نتایج به دست آمده از منابع به کار رفته 

در سطح برنامه ارائه می کند.  
برای بودجه عملیاتی تعاریف متفاوتی 
وجود دارد اما به طور کلی براساس پژوهش 
دو کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی 
بودجه ریزی  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه 
منابع  تخصیص  برای  روشی  عملیاتی، 
برنامه ها  اهداف،  به  دستیابی  منظور  به 
و نتایج ارزیابی شده است. در این روش 
منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب 
برنامه به نحوی کارآ و اثربخش تخصیص 
صرفه جویی  عوامل  عبارتی،  به  می یابد. 
بودجه ریزی  سنتی  ابعاد  به  اثربخشی  و 

اضافه می شود. 
برنامه ی  یک  عملیاتی  بودجه ی   
ساالنه به همراه بودجه ی ساالنه است که 
رابطه ی میان میزان وجوه تخصیص یافته 
از  آمده  دست  به  نتایج  با  برنامه  هر  به 
این  می دهد.  نشان  را  برنامه  آن  اجرای 
نوع بودجه ریزی توانایی تصمیم گیرندگان 
بودجه ای  درخواست های  ارزیابی  در 
آگاه ساختن  با  را  اجرایی  دستگاه های 
بهتر  اطالعات  به  تصمیم گیرندگان 
درباره ی نتایج هر برنامه یا برنامه هایی که 
کار  به  اهداف مشترکی  به  برای رسیدن 
می روند، افزایش می دهد. این نوع بودجه 
تمامی فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم 
تخمین  همچنین  و  برنامه  در  نیاز  مورد 
در  را  فعالیت ها  هزینه ی  از  دقیقی 

برمی گیرد.
برای  روشی  عملیاتی  بودجه ریزی 
به  دستیابی  منظور  به  منابع  تخصیص 
اهداف، برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است 
در این روش منابع بودجه به اهداف مورد 
اثر  و  به نحوی کارآ  برنامه  قالب  نظر در 
بخش تخصیص می یابد. به عبارتی عوامل 
سنتی  ابعاد  به  اثربخشی  و  صرفه جویی 
بودجه ریزی اضافه می شود. بنابراین، سه 
را  عملیاتی  بودجه ریزی  کلیدی  عنصر 
می توان اهداف قابل سنجش، استراتژی ها 

و برنامه های عملیاتی دانست. 

هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی یاری 
در  عاقالنه  تصمیمات  اتخاذ  به  رساندن 
خصوص تخصیص و تعهد منابع دولت بر 
قابل سنجش است که  پیامدهای  اساس 
نتایج قابل انتظار دستگاه را در طی زمان 

منعکس می کند. 
ویژه ای  اهداف  عملیاتی  بودجه ریزی 
اتخاذ  جهت  صحیح  مبنای  ارائه ی  نظیر 
تصمیم در خصوص تخصیص منابع، ایجاد 
ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه، 
ارائه ی مبنایی برای پاسخ گویی بیش تر در 
قبال استفاده از منابع کشور، تمرکز فرایند 
و  مسایل  مهم ترین  روی  تصمیم گیری 
مواجه  آن  با  دستگاه  که  چالش هایی 
است و ارائه ی مشوق هایی برای مدیریت 
است.  مستمر  بهبود  مبنای  بر  عملکرد 
در  که  عملیاتی  بودجه ریزی  فواید 
برای  وسیله ای  عنوان  به  بودجه  آن 
برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و 
موارد  این  شامل  است  عملکرد  مدیریت 

می شود:
این نظام میان خروجی فعالیت ها  1. در 
و  ماموریت ها  و  دستگاه ها  اقدامات  و 
وظایف کالن دولت ارتباط روشنی برقرار 

می شود.
دستگاه ها  اقدامات  و  فعالیت ها  پیامد   .2
اثرات آن  اقتصاد کشور و میزان  بر روی 

اندازه گیری و مدیریت می شود. 
3. تعریف خروجی ها در قالب شاخص های 
و  کاالها  کیفیت  ارزیابی  و  اندازه گیری 
خدمات ارائه شده در مقایسه با آنچه در 

بخش خصوصی انجام می شود.
شفاف  شاخص های  برگیرنده ی  در   .4

عملکردی و نظام های ارزیابی عملکرد.
5. دربرگیرنده ی پاسخ گویی در سطح باالتر 
به همراه پاداش ها و مجازات های مربوط.

در  مدیران  ساختن  مسئولیت پذیر   .6
بودجه  نتایج  روی  که  تصمیماتی  قبال 

تاثیر می گذارد.

تحقق بودجه ریزی عملیاتی
مستلزم  عملیاتی  بودجه ریزی  تحقق 

انجام این اقدامات است:
1. هدف گذاری کمی و قابل سنجش در 
راستای تحقق اهداف آرمانی )چشم انداز 

بلندمدت(

143



2. تعیین شیوه های گوناگون برای رسیدن 
به اهداف.

3. اولویت بندی اهداف.
برنامه ها،  تعریف  و  طبقه بندی   .4
در  سازمانی  واحدهای  فعالیت های 
ماموریت های  و  استراتژیک  اهداف  قالب 

سازمانی.
برنامه ها  تمام شده ی  قیمت  تعیین   .5
محل  و  کیفیت  با  متناسب  فعالیت ها  و 
از  استفاده  با  فعالیت  انجام  جغرافیایی 

شیوه های مربوط.
رویکرد  با  بودجه  الیحه ی  تنظیم   .6
تعیین  اساس  بر  عملیاتی،  و  هدفمند 
تمام شده ی  قیمت  و  کمیت ها  برنامه ها، 

خدمات. 
7. توزیع منابع در چارچوب ارقام مذکور 
کوچک ترین  بین  بودجه  قوانین  در 
انجام دهنده ی  که  سازمانی  واحدهای 
با  مناسب  هستند،  فعالیت ها  و  برنامه ها 
کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی انجام 

فعالیت. 
مدیریتی  تفاهم نامه های  تنظیم   .8
واحدهای  مدیران  با  باالتر  مدیران  میان 
عملیاتی برای انجام برنامه ها و فعالیت ها 

بر اساس قیمت تمام شده.
مدیران  به  الزم  اختیارات  اعطای   .9
انجام  و  فرایندها  تدوین  برای  مجری 
به  استخدامی  و  مالی  اداری،  اصالحات 
منظور تحقق اهداف تعیین شده، متناسب 

با قیمت تمام شده.
ارزیابی  و  نظارتی  نظام های  تعریف   .10
عملکرد با رویکرد کنترل نتیجه و محصول 

به جای کنترل فرایند انجام وظایف.
میزان  با  متناسب  منابع  تخصیص   .11

تحقق اهداف تعیین شده در تفاهم نامه.
و  عملکردی  گزارش های  دریافت   .12
و  استراتژیک  و  آرمانی  اهداف  با  انطباق 
اتخاذ تصمیم برای تنظیم برنامه های بعدی.

سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی 
در ایران

بودجه  طلب  و  خواهی  پاسخ   سابقه ی 
در ایران به زمان مشروطیت برمی  گردد. 
زمان  در  ایران  تاریخ  بودجه ی  اولین 
در  )1289شمسی(  صنیع الدوله  وزارت 
تقدیم  و  تهیه  قانون گذاری  دوم  دوره ی 

احکام  در   1380 سال  از  شد.  مجلس 
مندرج در قوانین بودجه ی ساالنه دولت 
مکلف به انجام اقدامات الزم برای اصالح 
از  یکی  که  است  بودجه ریزی شده  نظام 
و  تهیه  اصالح،  این  اساسی  محورهای 
است.  عملیاتی  روش  به  بودجه  تنظیم 
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی 
دولت طبقه  بندی های بودجه  ای از بودجه 
سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. 
به گونه  ای که مفاهیم اساسی بودجه  ریزی 
مفهوم  از  متفاوت  هزینه  و  درآمد  مانند 
شد.  گذشته  سال های  بودجه ی  در  آن 
درآمد در بودجه ی 81 برخال ف سال های 
گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش 
و واگذاری دارایی ها و سرمایه  ها از قبیل 
نفت و گاز و معادن می  شد، صرفاً شامل 
دولتی  بخش  دادوستدهای  از  دسته  آن 
می داد  افزایش  را  خالص  ارزش  که  بود 
و  دارایی ها  فروش  از  حاصل  وجوه  و 
سرمایه تحت عنوان واگذاری دارایی های 

سرمــایه  ای طبقه  بندی شده بود. 
مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع 
طور به   که  می  شد  اطالق  پرداخت هایی 

یا  تعهد  ازای  در  وجه ذی نفع  در  قطعی 
تحت عنوان کمک، انجام می  شد، درحال 
بخش  دادوستدهای  از  دسته  آن  حاضر 
کاهش  را  خالص  ارزش  که  است  دولتی 
بابت  پرداخت های  نتیجه  در  می  دهد. 
و موجودی  ثابت  دارایی  خرید و ساخت 
تملک  عنوان  تحت  هزینه  جای  به  انبار 

دارایی سرمایه  ای منظور می  شود.  
قانون   144 و   138 مواد  استناد  به     
شده  موظف  دولت  توسعه،  چهارم  برنامه ی 
بازنگري  برنامه ضمن  این  دوم  سال  پایان  تا 
در فرآیند نظام بودجه ریزی کلیه ی الزامات و 
را  نیاز  مورد  ساختاري  و  قانوني  کارهاي  راه 
بودجه ریزی  نظام  که  کند  فراهم  گونه اي  به 
مبتني بر عملکرد، استقرار یافته و توسعه یابد. 

مشكالت بودجه ریزی عملیاتی در 
ایران و برخی راهكارها

در ایران بودجه ریزی عملیاتی به راحتی 
اشــــکاالت  که  چرا  نیست  اجرا  قابل 
نظام  مجموعه ی  ایران  در  بودجه نویسی 
را  کشور  تصمیم گیری  و  اجرایی  اداری، 
دربرمی گیرد. تصمیم گیری بودجه توسط 
دو قوه قابل تجزیه و تحلیل است. ابتدا در
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نتایج باید در طول اجراي پروژه یا برنامه 
باشد.  فعال  آن  تکمیل  از  بعد  حتي  و 
مستمر  جریان  با  ارزشیابي،  و  تنظیم 
از  مرحله  هر  در  بازخورد،  و  اطالعات 
طراحي تا اجرا و بهره برداري داراي ارزش 
افزوده است. اطالع خاص نیز در هر سطح 
متفاوت خواهد بود، پیچیدگي جمع آوري 
حساسیت  بود،  خواهد  متفاوت  اطالعات 
اطالعاتي  جمع آوري  مورد  در  سیاسي 
ممکن است تغییر کند و همچنین موارد 
از  است  ممکن  نیز  اطالعات  از  استفاده 

یک سطح به سطح دیگر تغییر کند.
    اجراي نظام کنترل و ارزشیابي در 
منطقه اي،  جغرافیایي،  مختلف  سطوح 
ناحیه اي و ملي امکان پذیر است. بنابراین 
هم در ارتباط با سطوح پیچیدگي اداري 
)پروژه - برنامه - سیاست( یا جغرافیایي 
این نظام کاربرد دارد، اگرچه ممکن است 
عملکرد  شاخص هاي  و  نباشد  مشابه 

متفاوتي داشته باشد.
نظام  اجراي  که  است  توجه      شایان 
مستمري  جریان  ارزشیابي،  و  کنترل 
در  هم  که  مي کند  ایجاد  را  اطالعات  از 
آن  بیرون  در  هم  و  دولتي  بخش  درون 
مربوط  آن  داخلي  کاربرد  دارد.  کاربرد 
نظام  از  حاصل  اطالعات  از  استفاده  به 
کنترل و ارزشیابي به عنوان ابزار مدیریت 
در سطح بخش دولتي براي دستیابي به 
نتایج و تحقق هدف هاي خاص مي باشد. 
اطالعات در زمینه پیشرفت، مشکالت و 
در  مدیران  براي  کلیدي  نقشي  عملکرد 
دستیابي به نتایج دارد. به همین ترتیب، 
اطالعات حاصل از نظام کنترل و ارزشیابي 
براي کساني که در خارج از بخش دولتي 
هستند و در انتظار نتایج، مشاهده اثرات 
ناشي از فعالیت هاي دولت و امیدوار به 
اعتماد به دولت براي ایجاد زندگي بهتر 

براي شهروندان مي باشند نیز مهم است.
  همچنین نظام کنترل و ارزشیابي در 
تفکر و آشکار نمودن آرمان ها و هدف ها 
موثر است. با این وجود دولت ها و مردم از 
این نظام مي توانند براي تدوین و توجیه 
پیشنهادهاي بودجه اي نیز استفاده  کنند. 
نظام  اجرا - محور،  نظام سنتي  برخالف 
کنترل و ارزشیابي مبتني بر نتیجه توجه 
و  سازمان  نظر  از  اهمیت  با  نتایج  به  را 
معطوف  آن  و خارجي  داخلي  مخاطبین 

مي سازد.

مجلس شورای اسالمی و بعد در قوه مجریه. 
از یک سو دولت خود را ملزم به اختصاص 
به  بایستی  و  می داند  بیشتر  اعتبارات 
عموم مردم پاسخ گو باشد و از سوی دیگر 
نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصالح 
بایستی  می گیرند  نظر  در  را  مملکتی 
باشند. منطقه ای  نیازهای  پاسخگوی 

عملیاتی  بودجه ریزی  نظام  اجرای 
دستگاه های  که  است  این  به  مشروط 
اجرایی دارای چشم انداز و برنامه ی مدون 
درازمدت باشند  وبرنامه ی اجرایی آن ها 

به صورت عملیاتی تنظیم شود. 
برای تدوین یک نظام بودجه ریزی عملیاتی 
نقدی  باید سیستم حسابداری  ابتدا  ایران  در 
به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کند که این 
شرایط  و  بستر  ایجاد  نیازمند  خود  موضوع 

مناسب توسط بدنه ی مالی کشور است.
این  دارد  وجود  که  دیگر مشکالتی  از 
است  انعطاف ناپذیر  هم  بودجه  که  است 
و  استراتژی  نیز  دولت ها  بی ثبات.  هم  و 
هدف مشخصی برای هزینه کردن منابع 
اصلی درآمد ندارند و همچنین اطالعات 
آماری مورد نیاز نیز در دسترس نیست.  

در  برنامه ریزی  ما  کشور  در  همچنین 
مرحله ی اجرا با مشکالت بسیاری مواجه 
فاصله  از دالیل آن وجود  است که یکی 
کارشناسی  و  تصمیم گیری  نظام  بین 
وجود  این گسستگی  که  زمانی  تا  است. 
بدون  تصمیم گیری  نظام  باشد،  داشته 
به  را  قوانینی  اجرایی،  الزامات  به  توجه 
تصویب می رساند که در مرحله ی اجرا با 
مشکل مواجه می شود. در بسیاری موارد 
اجرایی  دستگاه های  بودجه  کارشناسان 
و  آمار  و  نظرات  به  که  بوده اند  شاهد 
ارقام پیش بینی شده توسط آنان توجهی 
نمی شود و در نتیجه دستگاه های مختلف 
جای  به  بودجه ریز  متولیان  به  همواره 
اینکه به عنوان بازوی مشورتی و هدایت 
کننده نگاه کنند، مانند مانعی محکم در 
به  رسیدن  برای  اهداف شان  تحقق  راه 
چالش ها  دیگر  از  کنند.  می  نگاه  برنامه 
عدم تولید و اشاعه ی دانش بودجه ریزی و 
برنامه ریزی در کشور است به گونه ای که در 
کشور بیش از اینکه متخصص بودجه ریزی 
بودجه  تقسیم کننده ی  باشیم،  داشته 
مستلزم  عملیاتی  بودجه ریزی  داریم. 
است. جدید  تخصص های  از  برخورداری 
تحوالت بودجه ریزی بر اساس برنامه های

می گوید  ما  به  جهان  در  کوتاه مدت 
پاسخ گوی  اجرایی  مدیر  است  قرار  اگر 
است  ضروری  پس  باشد  عملکردش 
او  و  داده  او  به  را  عمل  اختیار  که 
کند.  انتخاب  را  نظرش  مورد  نهادهای 
طرف  به  ایران  که   1330 دهه ی  از 
کرد،  حرکت  توسعه گرا  برنامه ریزی 
به  رسیدن  به طرف  برنامه ریزان  گرایش 
که  می شد  تالش  و  بود  برنامه  اهداف 
هزینه ی اجرای برنامه از راه های مختلف 
وجود  منابع  کمبود  اگر  و  گردد  تامین 
این بود که کارهایی که  بر  داشت فرض 
به  دسترسی  در  دارند  کم تری  اولویت 

اهداف برنامه حذف شوند. 
برای تخصیص منابع به اولویت ها، الزم 
که  ساله   20 برنامه ی  اهداف  که  است 
همان اولویت های کشور است به گونه ای 

آشکار و ملموس روشن شود. 
وظایف  جمله  از  امنیت  برقراری  مثاًل 
حاکمیتی دولت است که در نظام بودجه ریزی 
مربوط  کمی  شاخص های  باید  ابتدا  عملیاتی 
تمام شده ی  قیمت  تا  شوند  مشخص  آن  به 
مرحله ی  در  کرد.  محاسبه  بتوان  را  محصول 
به  برای  نیاز  مورد  نهاده های  باید  نیز  بعد 
کّمی  شود.  نظر  مورد  محصول  آوردن  دست 
برنامه ریزی  الگوی  طراحی  همچنین 
برای کشور ایران و بودجه ریزی در راستای 
اهداف برنامه به نهادی نیاز پیدا می کند 
دهد: سامان  را  زیر  نکات  همزمان  که 

1- برقراری انضباط مالی دولت
2- تخصیص منابع به اولویت ها

3- ایجاد کارایی عملیات
انضباط مالی بستگی تام به بودجه ریزی 
از اجرای بودجه در هر سال  بعد  دارد و 
بودجه  تفویض  و  محاسبات  دیوان  باید 
و  درآمد  پیش بینی  کند  اعالم  دقیقاً 
و  بوده  صحیح  چه قدر  هزینه  برآورد 
و  پیش بینی  این  از  کشور  خرج  و  دخل 
برآورد چه تصویری به ما نشان می دهد. 
اعالم  دستگاه ها  سال  ابتدای  در  این که 
کسری کنند و همان را به عنوان کسری 
بپذیریم، ساده اندیشی در اداره اقتصاد و 
برنامه ریزی کشور است. از دیگر راهکارها 
بر  مبتني  کنترل  است.  کنترل  افزایش 
نتایج فرآیند مستمر جمع آوري و تحلیل 
اطالعات براي مقایسه ی عملکرد طرح ها، 
برنامه ها و سیاست ها با نتایج مورد انتظار 

است. نظام کنترل و ارزشیابي مبتني بر
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نتیجه گیری 

شهروندان جامعه ای که به حقوق اقتصادی خود آگاهی دارند، خواهان پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی و صرفه ی اقتصادی طرح ها 
و برنامه ها هستند. چنین جامعه ای روش های غیرشفاف و سنتی بودجه ریزی را نمی پذیرد و خواستار ایفای مسئولیت پاسخ گویی 
دستگاه های استفاده کننده از بودجه به نهاد قانونگذار هستند. بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است.

کلیه ی  و  شود  مطرح  آن  از  جامعی  تعریف  است  الزم  ابتدا  ایران  در  عملیاتی  بودجه ریزی  پیاده سازی  برای 
دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های الزم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. بهره گیری 
از افراد متخصص، آگاه ساختن مدیران و حتی کارکنان از اهداف سازمان، تغییر سیستم حسابداری از نقدی به 
تعهدی و نظارت و کنترل و ارزشیابی طرح ها و برنامه ها و موارد دیگر از راهکارهایی است که می توان برای برخورد 
فعالیت  مستلزم  موضوع  این  برد.  به کار  بودجه  اجرای  و  بودجه نویسی  زمینه ی  در  ایران  در  موجود  مشکالت  با 

کارشناسی است و همکاری همه ی مسئوالن است. 
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