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  چكيده

كردن فاكتورهاي كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي در لحاظ آخرين تالش براي  5ريزي عملياتيبودجه

هدف از اين تحقيق، شناسايي عوامل و  .بهينه منابع در بخش دولتي استو مصرف رابطه با تخصيص 

سازي آن در سازمان امور مالياتي پياده امكانريزي عملياتي و بررسي متغيرهاي الزم براي استقرار بودجه

باشد و اين كه بخش مهمي از منابع درآمدي بودجه در ايران محدود به نفت مي با توجه به اين .كشور است

 ها و توجهنمايد، توجه به كاهش وابستگيها را دچار نوسانات خاص ميبينيعامل وابستگي، بسياري از پيش

ريزي عملياتي مهم و اساسي است، لذا به عنوان يك مطالعه بيشتر به ماليات، در رابطه با استقرار نظام بودجه

سازي آن در يك دستگاه اجرايي مانند سازمان امور مالياتي كشور موردي، پيشنهاداتي براي استقرار و پياده

در اين . پيمايشي است -ن توصيفياز منظر هدف، اين تحقيق كاربردي است و روش آ .بيان شده است

سپس لزوم . ريزي عملياتي شناسايي شوندتحقيق ابتدا تالش شده است متغيرهاي الزم جهت استقرار بودجه

 23 اين رشته، و در نهايت با استفاده از نظر خبرگان اين نظام  بررسي شده استوجود اين متغيرها در استقرار 

اين متغيرها در نهايت در قالب سه عامل  سياستگذاري،  .انده تأييد رسيدهمتغير مهم و اساسي كلي در ايران ب

  . اندمعرفي شده اجرا و نظارت

سازمان امور دستگاه اجرايي، ، ريزي عملياتي، سياستگذاري، اجرا و نظارتبودجه :هاي كليدي واژه

  مالياتي كشور
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  مقدمه -1

ع بوده و در صرفاً شامل تخصيص و مصرف منابريزي در كشور در حال حاضر، نظام سنتي بودجه

در واقع كارايي، اثربخشي . مدهاي حاصل از مصرف منابع هيچ كنترلي وجود نداردرابطه با نتايج و پيا

ها نيز صرفاً فرآيند گيري نشده و نوع نظارتالمال اندازهو صرفه اقتصادي در رابطه با مصرف بيت

  . )1388فضلي، رحماني( دهدنظر قرار نمي مصرف را كنترل نموده و كيفيت را مد

ريزي و حسابداري دولتي ايران، عمليات اجرايي هر دستگاه، با ميزان تحقق در نظام بودجه

مورد نظارت و حسابرسي  ،ها با مقررات ماليشود، بلكه انطباق پرداختگيري نميوظايف محوله اندازه

 هاي انجام شده برانطباق هزينهور بر ارزيابي و مقررات مالي كش. )1382عباسي، (گيردقرار مي

كيفيت مخارج مقرراتي وجود اعتبارات مصوب و تخصيص يافته تأكيد دارد و براي ارزيابي عمليات و 

  . )1382باباجاني، ( ندارد

هاي نظارتي، فقط بر شوند و دستگاهها و منابع ثبت ميدر نظام حسابداري دولتي ايران صرفاً داده

يعني نتايج حاصل از مصرف اعتبارات و كيفيت (ها و عملكردها كنند و روي ستادهامور نظارت مياين 

براساس تعريفي كه صندوق . )1387باباجاني،( شودنظارتي اعمال نمي) هامصرف منابع و پرداخت

 ": ريزي عملياتي عبارت است از ريزي عملياتي عنوان كرده است، بودجهالمللي پول از بودجهبين

هاي اجرايي را با  وكارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاه ها و سازروش

-مدهاي آن ها از طريق بكارگيري اطالعات عملكردي در تخصيص منابع تقويت ميها و پيا خروجي

  . )2002اليس، ("سازد

ا به همراه داشته باشد و تواند منافع بسياري ردر ايران مي 1ريزي عملكرد محوريك سيستم بودجه

ريزي عملياتي در سازي بودجهاين تحقيق گامي است در راستاي كمك به شفافيت موضوع پياده

رغم الزامات قانوني به صورت عملياتي تهيه نشده كه تاكنون بودجه كشور علينظر به اين. كشور

ر اين رابطه دارد، اين موضوع است و اين امر ريشه در عدم توجه به متغيرها و عوامل مهم و كليدي د

تواند به مهم محور انجام اين تحقيق قرارگرفته و در اين ميان استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو مي

   .تسهيل امر كمك كند

                                                 
ريزي معادل امروزه در دنيا و در ادبيات تحقيقات مربوط به حوزه بودجه اصطالحي است كه  "ريزي عملياتيبودجه"اصطالح  -1

  .شوداستفاده  مي "ريزي بر مبناي عملكرد بودجه"با 
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ريزي عملياتي به عنوان يك ضرورت، مورد توجه همچنين، با توجه به اينكه استقرار نظام بودجه

توانند وضعيت موجود هايي در اين زمينه ميته و با انجام پژوهشدولت و نمايندگان مردم قرار گرف

رو براي نيل به حالت مطلوب بندي و تخصيص آن را تبيين و موانع پيشبودجه ةدر حوزكشور 

ها، موانع استقرار به عبارت ديگر، اگر در اين قبيل پژوهش. مديريت بودجه دولت را هموار سازد

گيران سپس راه رسيدن به آن مشخص و معين گردد، مديران و تصميمبندي شناسايي شود و بودجه

ها هدايت توانند منابع كمياب عمومي را به سوي اهداف برنامهكشور با اطالعات و تسلط بيشتري مي

ترين راه را با حداكثر كارايي و اثربخشي در جهت نيل به اين اهداف طي ترين و امننمايند و كوتاه

به عنوان يك مطالعه موردي، سازمان امور مالياتي كشور انتخاب شده است و ليل، به همين د. كنند

) به عنوان يك دستگاه اجرايي دولتي(ريزي در آن پيشنهاداتي كاربردي براي استقرار اين نوع بودجه

  .ارائه شده است

در  ريزي عملياتيسازي بودجهمتغيرهاي تحقيق پس از يك بررسي جامع در رابطه با پياده 

هدف از اين تحقيق بررسي و شناسايي عوامل و . شوندكشورهاي داراي تجربه شناسايي مي

ريزي عملياتي در كشورهاي پيشرو بوده كه در صورت تأييد خبرگان متغيرهاي مهم استقرار بودجه

ر ريزي عملياتي در كشوداخلي، اين موارد به عنوان عوامل و متغيرهاي مهم و كليدي استقرار بودجه

در . كندريزي عملياتي در كشور را تسهيل ميها امكان استقرار بودجهشوند كه توجه به آنمعرفي مي

ريزي عملياتي در ساير كشورها، بودجه ادامه به ترتيب مباني نظري تحقيق، نتايج بررسي استقرار

د براي پيشينه تحقيق، روش تحقيق و آزمون فرضيات، پيشنهادات مبتني بر فرضيات و پيشنها

 .شودارائه ميتحقيقات آتي 

  مباني نظري  -2

ها اند و دليل اين امر آن است كه اين نظامريزي اهميت خود را از دست دادههاي سنتي بودجهنظام

صرفاً بر فرآيندهاي بودجه متمركز بوده و در رابطه با اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي مصرف 

در واقع . )1388زاده، تقي( شودبه اين موارد اهميت داده نمي و نشدهمنابع هيچ اطالعاتي تهيه 

  . )1390زارعي، ( شودها بحث نميها و كيفيت آنفرآيندها مالك عمل است و در رابطه با خروجي

هايي كه منجر به ها و پيامدهاي مصرف منابع روشن نيست و فعاليتبهاي تمام شده خروجي

 اصالح  بوده و يا بايد حذف شوند دارزش افزوده بوده و نيازمنشوند بعضاً فاقد مصرف منابع مي

ريزي به دنبال افزودن ابعاد كيفي به هاي بودجههاست كه طراحان نظامسال). 1390نيا، طالب(
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ريزي پيشرفته هاي بودجههاي سنتي با روي كار آمدن نظامهاي نظامباشند و ضعفمصرف منابع مي

ريزي بر مبناي عملكرد به عنوان بودجه 1949در سال  ).1389فياضي، ( در حال از ميان رفتن است

   ).1389آذر، ( جايگزين بودجه سنتي ارائه شد

وري مصرف منابع را هاي موجود را مرتفع ساخته، بهرهريزي عملياتي، كاستياستقرار نظام بودجه

يت بخش عمومي بر مبناي نظام ظهور در مديرهاي نودر حالي است كه پارادايم به دنبال دارد و اين

توان اين هاي بودجه عملكردي مياند كه تنها با مدلخواهي طراحي شدهگويي و پاسخپاسخ

گوي مردم در ها ناگزيرند كه پاسخدولت. )1388نژاد، يوسف( ها شاهد بودپاسخگويي را در دولت

هاي نوين موضوع در گرو استقرار مدلها و عملكرد خود باشند و اين رابطه با خدمات ارائه شده به آن

كاتب، (ريزي است كه مبتني بر عملكرد بوده و كيفيت و ميزان تحقق اهداف را نشان دهدبودجه

1386( . 

گذاران تصميمات ريزي عملياتي قرار دارد اين است كه اگر سياستاي كه در وراي بودجهانديشه

ها و هم مردم گاه هم آني و اثربخشي استوار سازند، آنكاراياي عيني و بر مبناي را به گونه ايبودجه

ريزي عملياتي با بودجه. )2008شه، ( تري انجام دهندتوانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنمي

 دهدمرتبط ساختن تصميمات بودجه و عملكرد دولت راهي براي تقويت پاسخگويي دولت ارائه مي

 همراه به ساالنه برنامه از است عبارت عملياتي بودجه شد عنوان كه طورينهما. )2007كران، (

 از آمده دست به نتايج با برنامه ره  به يافته تخصيص وجوه ميزان ميان رابطه كه بودجه ساالنه

در  شده انجام مخارج مشخص ميزان با كه است معني بدان اين .دهد مي نشان را آن برنامه اجراي

مزاياي متعدد اين شيوه از   .)2007پوسنر، ( شود تأمين اهداف از معين بايد مجموعه برنامه، هر

بودجه ريزي و مشكالتي كه نظام بودجه ريزي در ايران با آن مواجه است، منجر شده است كه پياده 

  ).1389آذر، ( در نظر گرفته شود هدف  سازي آن براي ساليان متمادي به عنوان

  ريزي عملياتي در ساير كشورهانتايج بررسي استقرار بودجه - 2-1

، )2008شـه،  ( ريزي عملياتي در كشـورهاي آمريكـا  در اين تحقيق مطالعه مبسوطي از استقرار بودجه

، )2007مـك كورمـاك،   ( ، اردن، كانادا)2008كوچن، (، سوئد)2010؛ استيگر،  2007هاوك، ( استراليا

انجـام گرفتـه    )2002كيبل وايـت،  (ندو نيوزيل ))2011هاوكس ورس، (، لهستان)2006كران،( كرواسي

ايالت متحده آمريكا به عنوان كشوري كه بيش از نيم قرن در اين حوزه سابقه داشته است و در . است

با در نظر گـرفتن   ،ديگر كشورهادر ميان باشد، انتخاب گرديده است و واقع متولي اين امر در دنيا مي
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در واقـع   .نيـز مـواردي انتخـاب شـده اسـت     المللي پول، پراكندگي جغرافيايي و رابطه با صندوق بين

برقراري يك نظام نظارت مـالي مناسـب كمـك مـوثري بـه      ريزي مناسب و استقرار يك مدل بودجه

المـال، حصـول   هاي مصـوب، حفـظ و حراسـت از بيـت    استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه

ها و مالي مربوط به اجراي بودجه، انطباق هزينه هاياطمينان از صحت و دقت و قانوني بودن فعاليت

اسـت  ت مصـوب  هـا از اعتبـارا  ها با قوانين و مقررات موضـوعه و عـدم تجـاوز هزينـه    ساير پرداخت

 1ريزي عملياتي در شكل شـماره  متغيرهاي مهم شناسايي شده براي استقرار بودجه). 1382باباجاني،(

  .نشان داده شده است

ريزي عملياتيهاي استقرار بودجهلفهمؤمتغيرها و  -)1(شكل 
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و مطالعه دقيق قوانين در ايران توسط نگارندگان مقاله در رابطه با مرتبط بودن قوانين و با بررسي 

 :زير در اين رابطه كشف گرديده اند موارد، ريزي عملياتييا نياز به اصالح در رابطه با استقرار بودجه

  )55و  53، 52، 51، 48، 44، 43(اصول  قانون اساسي با تأكيد بر   �

  ) 51 و 50، 47، 37، 36، 35، 34، 22، 17(كيد بر بندهاي سند چشم انداز با تأ   �

   )41و  37، 35، 25، 24، 23، 16( قانون برنامه و بودجه شامل مواد   �

، 90مواد  اصالح و نيز() 103و  100، 99، 98 رعايت الزامات مواد(قانون محاسبات عمومي  �

 )104و  96، 95، 94

 16 مادهكيد بر با تأقانون مديريت خدمات كشوري   �

 218، 217 ،213برنامه چهارم و 158و  157، 144، 142 ،138(قوانين توسعه با تأكيد بر مواد  �

 )برنامه پنجم 219و 

  پيشينه تحقيق - 2-2

ريزي عملياتي با نظام بودجهاستقرار  «در تحقيقي با عنوان ) 1386(غالم رضا كاتب و همكاران 

- اند تا با معرفي تكنيكتالش كرده »يابي بر مبناي فعاليتاستفاده از كارت امتيازي متوازن و هزينه

هاي عملياتي به هاي مديريتي نوين براي فائق آمدن بر مشكالت به ويژه مشكل اتصال برنامه

- ها براي تحقق اهداف صرف ميتگاههايي كه دسها و همچنين محاسبه و مديريت هزينهاستراتژي

 . ريزي عملياتي را تشريح نمايندنحوه تحقق نظام بودجه ،ها با يكديگركنند و كشف رابطه اين تكنيك

- مؤلفه هاي استقرار نظام بودجه «در تحقيقي با عنوان ) 1387(محمد حسن آبادي و همكاران  

كشور و اقدامات پراكنده داخلي بوده است، با كه نتيجه مطالعات تطبيقي در خارج از  »ريزي عملياتي

و فني يك چارچوب مفهومي واحد از الزامات ) توانمند ساز(لحاظ كردن عناصر شش گانه مديريتي 

- كند را ارائه نمودهاستقرار اين نظام  كمك مي ريزي عملياتي را كه به درك مشترك درنظام بودجه

گويي در كنار ل مديريت تغيير، نظام انگيزشي و نظام پاسخدر اين تحقيق عناصر توانمند ساز شام. اند

به  »مدل الماس«ها و مديريت عملكرد تحت عنوان ريزي، تحليل هزينهعناصر فني شامل برنامه

 .اندعنوان نماد ثروت سازماني معرفي شده

هاي هريزي عملياتي در مؤسساستقرار نظام بودجه «با عنوان  در تحقيقي) 1387(مجتبي قياسي  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور  49با توجه به ماده  »آموزش عالي

هاي آموزش عالي دولتي بايد بر اساس ها و مؤسسههاي دانشگاهاعتبارات هزينهكه دارد بيان مي
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ريزي نظام بودجه به دنبال بيان مراحل اجرايي استقرارآنان . قيمت تمام شده به آن ها اختصاص يابد

 . هاي آموزش عالي بوده اندعملياتي در مؤسسه

ريزي بر سازي بودجهطراحي مدل پياده "با عنوان  در تحقيقي )1389(عادل آذر و همكاران  

ريزي عملياتي با رويكرد اقدام به ارائه مدلي از بودجه "مبناي عملكرد با رويكرد پويايي سيستم

ريزي سازي موفق بودجهنتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه در پياده. اندپويايي سيستم نموده

ها ظرفيت علمي و فني كاركنان، تمايل پرسنل عملياتي عوامل متعددي دخالت دارند كه از ميان آن

سازي از گذاران به پيادهسازي، تكنولوژي اطالعات، قوانين و مقررات پشتيبان و تمايل قانونبه پياده

 .اي برخوردارندهاهميت ويژ

يك مدل براي : بودجه ريزي عملياتي"در رساله دكتراي خود با عنوان  )2005(هندري سيكري 

ها و طرح موضوع استقرار بودجه ريزي عملياتي را در نتيجه افزايش هزينه "سازمان دفاعي اندونزي

زايش شفافيت اف. داندمي 2005-2002ريزي سنتي در فاصله سال هاي بي كيفيتي نظام بودجه

ابزارهاي . بودجه در بخش دفاعي در رابطه با تخصيص و مصرف منابع مد نظر قرار گرفته است

اند، و دليل اين امر عدم هاي گزارشگري و ارزيابي مديريت مالي ناكارا بودهارزيابي عملكرد و روش

 . امكان ارتباط بين ارزيابي عملكرد و بودجه و فرآيند بودجه بوده است

ريزي بر مبناي سيستم بودجه "در رساله دكتراي خود با عنوان ) 2010(بودهيما تراكارانوانيچ 

- نخست به شناسايي جنبه هاي توسعه آماده  "مطالعه استقرار سياست كاهش فقر در تايلند: عملكرد

ثر بر ريزي عملياتي پرداخته و در نهايت فاكتورهاي اصلي مؤسازي بودجه و بكارگيري سيستم بودجه

ريزي عملياتي در جهت برنامه كاهش فقر معرفي گرديده موفقيت تهيه بودجه و پياده سازي بودجه

  . اند

  ريزي عملياتي براي سيستم مالياتي كشورفوايد بودجه - 2-3

رساندن به اتخاذ تصميمات عاقالنه در خصوص  ريزي عملياتي، ياريهدف نهايي نظام بودجه

بر ) به عنوان دومين منبع درآمدي دولت پس از نفت( دهاي مالياتي تخصيص و تعهد منابع درآم

اساس پيامدهاي قابل سنجش است كه نتايج قابل انتظار سازمان امور مالياتي را در طي زمان 

منابع  ةارائدارد كه از آن جمله مي توان اي ريزي عملياتي، اهداف ويژهنظام بودجه. كندمنعكس مي

در خصوص تخصيص منابع، ايجاد ارتباط بين بودجه و نتايج عملكرد  صحيح جهت اتخاذ تصميم

يند تمركز فرآكشور، مالياتي گويي بيشتر در قبال استفاده از منابع مبنايي براي پاسخ ةبرنامه، ارائ
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 .بيان كرد هايي كه سازمان مالياتي با آن مواجه است راروي مهمترين مسائل و چالش گيريتصميم

- اي براي برنامهريزي عملياتي در سازمان امور مالياتي كه در آن بودجه به عنوان وسيلهفوايد بودجه

  : شودها و مديريت عملكرد است، شامل موارد زير ميريزي اقتصادي و اجراي برنامه

و ماموريتها و وظايف  سازمان مالياتي، ميان خروجي فعاليتها و اقدامات ريزيبودجه در اين نظام -

 .شودارتباط روشني برقرار مي دولت و ساير دستگاهها آن باكالن 

گيري و پيامد فعاليتها و اقدامات سيستم مالياتي بر روي اقتصاد كشور و ميزان اثرات آن اندازه -

 .شودمديريت مي

هاي شفاف عملكردي و نظامهاي ارزيابي عملكرد در سازمان امور مالياتي در برگيرنده شاخص -

 .كشور است

  و آزمون فرضياتروش تحقيق  -3

ژه تحقيق، اي است، چرا كه در جهت تأمين هدف ويتوسعه -تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي

بررسي  باابتدا . تپيمايشي اسو گردآوري اطالعات، توصيفي  ةاز نظر نحوطراحي و اجرا شده است و 

هاي پيشرو در اين ريزي عملياتي در ايالت متحده آمريكا طي نيم قرن و ساير كشوراستقرار بودجه

در گام بعدي در قالب نظرسنجي خبرگان، براي تاييد اين . است متغيرهاي مهم شناسايي شدهزمينه 

اي استفاده نموده و در ادامه براي شناسايي جمله براي اين كار از آزمون دو. نماييممتغيرها اقدام مي

  .گرددمياز تحليل عاملي استفاده  1عوامل سه گانه

                                                 
هـاي مـالي و مـديريتي بـا توجـه بـه       عوامل سياستگذاري، اجرا و نظارت به عنوان سه عامل موثر در استقرار سيستمها و نظـام  - 1

بنـدي در  اند و قبالً در مقاله داخلي و يا خارجي خاصـي ايـن تقسـيم    نگارش شده در نظر گرفته شده مطالعات نگارندگان و مقاالت

 .ريزي عملياتي ارائه نشده استرابطه با بودجه
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  فرضيات تحقيق - 3-1

  فرضيه اصلي

  .متغيرهاي استقرار بودجه ريزي عملياتي در ايران قابل شناسايي هستند

 فرضيه هاي فرعي

  فرضيه فرعي اول

 ريزي عملياتي درگذاري بودجهريزي عملياتي، شناسايي متغيرهاي سياستجهت استقرار بودجه

  .پذير استايران امكان

  فرضيه فرعي دوم

ريزي عملياتي در ايران ي بودجهعملياتي، شناسايي متغيرهاي اجرا ريزيجهت استقرار بودجه

  .پذير استامكان

  فرضيه فرعي سوم

ايران در  ريزي عملياتيريزي عملياتي، شناسايي متغيرهاي نظارت بودجهجهت استقرار بودجه

  .پذير استامكان

  گيريجامعه آماري و نمونه  - 3-2

ريزي دولتي به عنوان نمايندگان جامعه ايران در حسابداري و بودجه در اين تحقيق صرفاً افراد خبره

  . اندريزي  نقش اساسي داشتهگذاري عوامل بودجهدر ارزش

در اين تحقيق يك فرد خبره عبارت از شخصي است كه دانش و مهارت مورد نياز در زمينه 

اگر . جربه كسب نموده باشدت هاي رسمي، كارآموزي وريزي را از طريق آموزشحسابداري و بودجه

ها باشند وليكن عقايد آننمي      چه افراد متخصص مورد بحث قادر به تدوين يك سياست ايده آل

-هاي خاص موضوع مورد نظر، از سايرين مربوطبه دليل آشنائي با موضوع تحقيق و آگاهي از ويژگي

ريزي عملياتي  است، به بودجه جا كه موضوع اين تحقيق در مورد استقرار نظاماز آن. تر است

 بوده جامعه زير مورد نظر و انجام تحقيق پيمايشي هامنظوركسب اطالعات اوليه از طريق مصاحبه

  :است

دولت  90هاي دولتي مشمول بودجه طبق قانون بودجه سال حسابان و مديران مالي دستگاهذي ����

  جمهوري اسالمي ايران 

 )وزارت امور اقتصادي و دارائي (خزانه داري كل كشور  كارشناسان مسئول در معاونت هزينه و ����



 1393 تابستان، )70مسلسل (بيست و دوم شماره /پژوهشنامه ماليات                                 196

  حسابرسان و كارشناسان ديوان محاسبات كشور  ����

  حسابرسان و كارشناسان سازمان حسابرسي  ����

  سابق و دفتر رياست جمهوري  ريزيريزان سازمان مديريت و برنامهبودجه ����

  هادرس حسابداري دولتي و بودجه در دانشگاه مدرسان اعضاي هيئت علمي و ����

  ريزي دولتيهاي  بودجهكتاب مقاالت و نويسندگان نظران وصاحب ����

  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجويان مقطع دكتري حسابداري و مديريت دولتي دانشگاه ����

 3ل كارشناسي ارشد و دكتري بوده و حداق افراد مورد نظر در تحقيق داراي مدرك كارشناسي،

ها حسابرسي دولتي و تدوين بودجه دولت يا تدريس در اين زمينه در دانشگاه سال در امر حسابداري،

  .اندكاري يا تحقيقاتي و آموزشي داشتهتجربه 

براي تعيين حجم نمونه از فرمول . اي استفاده شده استگيري طبقهدر اين تحقيق از روش نمونه

العات پيمايشي و در حالتي كه حجم جامعه نامعلوم باشد زير كه براي تعيين حجم نمونه در مط

  :استفاده شده است كه  به صورت زير تعريف مي شود

  

)1(  

  
  

برابر نسبت موفقيت در  ام توزيع نرمال استاندارد،  چندك مرتبه   در اين فرمول،

برابر دقت مورد نظر   ،)فرض مي شود 0.5كه براي به دست آوردن بيشترين نمونه برابر (جامعه 

زير  شايان ذكر است كه تعداد نمونه براي هر طبقه از فرمول. برابر سطح خطا مي باشد محقق و 

  :بدست آمده است

    )2                        (   

 ،)185(برابر تعداد كل نمونه  nكه در آن   
i
n حجم نمونه مربوط به طبقهi  برابر نسبت  ام و

به طور برابر براي طبقات  ، اين شاخص با توجه به عدم اطالع از وباشد ام در جامعه مي iحجم طبقه

 :ها به شرح زير استتركيب نمونه). 1379عميدي، ) (( گرددميمحاسبه 
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 تركيب نمونه تحقيق -)1(جدول 

 پرسشنامه تكميل شده تعداد ارسالي دسته

 18 24 هاحسابان و مديرا ن مالي دستگاهذي. 1

 15 23 داري كل كشوركارشناسان مسئول در معاونت هزينه و خزانه. 2

 19 23 حسابرسان و كارشناسان ديوان محاسبات. 3

 16 23 سازمان حسابرسيحسابرسان و كارشناسان . 4

 15 23 كارشناسان بودجه معاونت راهبردي. 5

 21 23 )با تخصص بودجه يا دولتي(اعضاي هيأت علمي حسابداري . 6

 18 23 مقاالت و كتب مربوطهنويسندگان نظران و صاحب. 7

داراي (مديريت دولتي دانشجويان مقطع دكتراي حسابداري و. 8

 )تجربه عملي
23 14 

 136 185 جمع

يابي براي دست. اي و ميداني استاي از ابزار كتابخانه ها آميزه داده آوريدر اين تحقيق ابزار جمع

 هاي علمي، اينترنت، كتب و مجالت التين و فارسي، و در و پيشينه آن از پايگاه به ادبيات تحقيق

هاي اصلي از روش پيمايشي استفاده شده  بخش مطالعات ميداني و همچنين براي بررسي فرضيه

و  بررسي متغيرهاي مورد نظر لزوم وجود هر يك از ،با استفاده از پرسشنامهبدين ترتيب كه . است

    .تگرديده اسارائه  حاصل از پرسشنامه، استنتاج محققانهاي  سپس بر مبناي تحليل داده

  ايي و پايايي ابزار تحقيقرو - 3-3

در . آن است كه ابزار سنجش چيزي را اندازه بگيرد كه براي آن ساخته شده است رواييمقصود از 

اعتبار . اي است كه همان چيزي را بسنجد كه مورد نظر محقق است معتبر سنجه ةواقع سنج

هاي  اگر سؤال. داردهاي تشكيل دهندة آن بستگي  گيري به سؤاليك ابزار اندازه) محتواي(

ها را داشته باشد، آزمون گيري آناي باشد كه محقق قصد اندازه پرسشنامه معرف متغيرهاي ويژه

اعتبار . گيري استبنابراين اعتبار محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه. داراي اعتبار محتوا است

  . شود عه تعيين ميمحتواي يك آزمون معموالً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطال

 نظرسنجي يعني از در اين تحقيق از اين روش جهت ارزيابي اعتبار پرسشنامه استفاده شده است

چه بيان شد جهت بررسي با توجه به آن. بهره گرفته شده استريزي عملياتي خبرگان در زمينه بودجه

وجود در آن الزم است تا اعتبار و روايي پرسشنامه و همچنين ارزيابي روش اجرا و كشف مشكالت م
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طرح مورد نظر در مقياس كوچك مورد آزمون قرار گيرد تا مانع از به هدر رفتن وقت و هزينه زياد 

از اين رو در اين تحقيق با برگزاري تعداد محدودي مصاحبه عميق با برخي از . شود گيري اصلي  نمونه

ها ي سؤاالت و دركشان از محتواي آنها خواسته شد تا در مورد ميزان گويايگويان، از آنپاسخ

هاي پر  پس از دريافت نظرات كارشناسان و همچنين پس از بررسي پرسشنامه. توضيحاتي ارائه دهند

پرسشنامه  وشده در عمليات پيش آزمون و تحليل نتايج، تغييراتي در پرسشنامه اوليه ايجاد گرديد 

افراد خبره و  ،ها نهايي گرديدنداصالحات، پرسش و طي چند مرحله ها توزيع گرديدآن بين تعدادي از

  . از ميان افراد اشاره شده انتخاب شدند

پرسشنامه با استفاده از آزمون ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقادير نزديك به  پايايي

به دست  0.88در اين تحقيق ضريب آلفا برابر  . باشديك نشان دهنده اعتبار مناسب پرسشنامه مي

  . آمده است

 ضريب آلفاي كرونباخ -)2(جدول 

 مقدار ضريب آلفا تعداد متغير

23 0.884 

  آزمون فرضيات - 3-4

 23جمعاً . پردازدبه بررسي سؤاالت مي) كم، متوسط، زياد و بسيار زياد(پرسشنامه در چهار سطح 

  . سؤال براي بررسي متغيرها در پرسشنامه وجود داشته است

آزمون فرض  شود، بر اساسگذار ميها كه منتج به كشف متغيرهاي تأثيرجهت آزمون فرضيه

خواهيم نسبت خاصي را در رود كه مياين آزمون زماني به كار مي. كنيماي عمل ميآماري دو جمله

  :در اين تحقيق آزمون فرض به شرح زير مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه بررسي نماييم

    

           )3(                                                                              
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متغيرهاي شناسايي  دار بودن وجودبني بر  معنيم دنبال تست كردن  فرضه اين آزمون فرض ب

اي در جدول زير خالصه شده است كه تمامي متغيرها در سطح نتايج آزمون دو جمله .شده مي باشد

  .1باشنددار ميدرصد معني 5خطاي 

هاي آماري تحليل عاملي، عوامل مؤثر بر متغيرهاي شناسايي شده در در اينجا بر اساس روش

تحليل عاملي سعي در . گيردمورد محاسبه قرار مي بخش قبلي تعيين و وزن مربوط به هر متغير

شناسايي متغيرهاي اساسي يا عامل ها به منظور تبيين الگوي همبستگي بين متغيرهاي مشاهده شده 

  .دارد

عامل، متغير جديدي است كه از طريق تركيب خطي مقادير اصلي متغيرهاي مشاهده شده برآورد 

  :شودبه وسيله رابطه زير معرفي مي مدل تحليل عاملي مدلي است كه. شودمي

)4(  

 P ام،  iام و از نظر عامل  jضريب نمره عاملي متغير  ام،  jبيانگر متغير  در اين رابطه 

تحليل عاملي . هاي به دست آمده استمساوي تعداد كل عامل  Kام و  iعامل  تعداد متغيرها و 

  :باشدداراي چهار مرحله زير مي

  تشكيل ماتريسي از ضرايب همبستگي  .1

  ها از ماتريس همبستگياستخراج عامل .2

  ها ها به منظور به حداكثر رساندن رابطه بين متغيرها و عاملچرخش عامل .3

  هانمره عاملمحاسبه  .4

هاي موجود توان دادهدر انجام تحليل عاملي، ابتدا بايد از اين مساله اطمينان حاصل شود كه مي

هاي مورد نظر براي تحليل عاملي به عبارت ديگر آيا تعداد داده. را براي تحليل، مورد استفاده قرار داد

KMOمناسب هستند يا خير؟ بدين منظور از شاخص 
 .شودت استفاده ميو آزمون بارتل 2

  

                                                 
ريزي عملياتي در كشورهاي پيشرو، دقت الزم با توجه به اينكه در مرحله شناسايي متغيرها و در نتيجه مطالعه استقرار بودجه -1

رابطه  هايي با خبرگان و نيز اصالحاتي در اينپذيرفته است و نيز قبل از اقدام به درج در پرسشنامه و آزمون آنها، مصاحبهصورت 

دار شدن همه هاي متغير قوانين با يك بررسي جامع از قوانين مربوطه كشور بدست آمده اند، لذا معنيانجام شده است و مولفه

  .دور از انتظار نبوده استدرصد،  5متغيرها در سطح خطاي 

 Kaiser, Meyer, olkin 1- 
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 اينتايج آزمون دوجمله -)3(جدول 

 متغير
هاي مثبت به تعداد پاسخ

 اهميت متغير
 ميزان معني داري هاي مثبتنسبت پاسخ

1 113 0.83 0.000 

2 125 0.91 0.018 

3 100 0.73 0.000 

4 120 0.88 0.000 

5 100 0.73 0.000 

6 100 0.73 0.000 

7 100 0.73 0.000 

8 109 0.80 0.000 

9 120 0.88 0.000 

10 125 0.91 0.000 

11 100 0.73 0.000 

12 115 0.84 0.000 

13 120 0.88 0.000 

14 85 0.62 0.000 

15 102 0.75 0.000 

16 100 0.73 0.000 

17 100 0.73 0.000 

18 120 0.77 0.000 

19 100 0.73 0.000 

20 109 0.80 0.000 

21 120 0.77 0.000 

22 115 0.84 0.000 

23 115 0.84 0.000 
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گيري است كه كوچك بودن همبستگي جزيي بين 

ت تأثير سازد آيا واريانس متغيرهاي تحقيق، تح

اين شاخص در دامنه صفر تا يك . پنهاني و اساسي است يا خير

هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب اگر مقدار شاخص نزديك به يك باشد، داده

   .باشندهاي مورد نظر چندان مناسب نميصورت  نتايج تحليل عاملي براي داده

ضريب همبستگي جزيـي بـين    و  ضريب همبستگي بين متغيرهاي 

يا ) واحد(هماني است كند كه آيا ماتريس همبستگي از نوع 

صورت متغيرها ارتباط معناداري با هم نداشته 

هاي جديد، براساس همبستگي متغيرها با يكديگر وجود ندارد و لذا 

آزمون  sigدر صورتي كه . باشدميدار مي شود و امكان تحليل عاملي ميسر ن

مناسب است ) مدل عاملي(درصد باشد تحليل عاملي براي شناسايي ساختار 

  

دهد تعداد نمونه براي تحليل است كه نشان مي

دهد درصد است كه نشان مي 5آزمون بارتلت، كوچكتر از 

مدل عاملي مناسب است و فرض هماني بودن ماتريس 

1-. Bartlet Test 

ريزي عملياتيبندي متغيرهاي استقرار بودجهشناسايي و اولويت

گيري است كه كوچك بودن همبستگي جزيي بين شاخصي از كفايت نمونه: KMOشاخص 

سازد آيا واريانس متغيرهاي تحقيق، تحكند و از اين طريق مشخص ميمتغيرها را بررسي مي

پنهاني و اساسي است يا خيرهاي واريانس مشترك برخي عامل

اگر مقدار شاخص نزديك به يك باشد، داده. قرار دارد

صورت  نتايج تحليل عاملي براي دادههستند و در غير اين

  :گرددزير محاسبه مياخص از طريق رابطه اين ش

)5(     

  

ضريب همبستگي بين متغيرهاي  كه در اين رابطه 

 .هاستآن

كند كه آيا ماتريس همبستگي از نوع اين آزمون بررسي مي: 1آزمون بارتلت

صورت متغيرها ارتباط معناداري با هم نداشته  در صورتي كه ماتريس از نوع هماني باشد در اين. خير

هاي جديد، براساس همبستگي متغيرها با يكديگر وجود ندارد و لذا و در نتيجه امكان شناسايي عامل

دار مي شود و امكان تحليل عاملي ميسر نتحليل عاملي خدشه

درصد باشد تحليل عاملي براي شناسايي ساختار  5تر از بارتلت كوچك

  .شودزيرا فرض هماني بودن ماتريس همبستگي رد مي

است كه نشان مي 0.86برابر  KMOدر اين تحليل مقدار شاخص 

آزمون بارتلت، كوچكتر از  sigهمچنين مقدار . باشدعاملي كافي مي

مدل عاملي مناسب است و فرض هماني بودن ماتريس  تحليل عاملي براي شناسايي ساختار

  .شودهمبستگي، رد مي
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 نتايج آزمون بارتلت -)4(جدول 

 سطح معني داري مقدار آماره كاي دو

1210 0.000 

  

اشتراك يك متغير برابر مربع همبستگي . دهدرا نشان مي 1اشتراك استخراجي 5جدول شماره 

-هر چه مقادير اشتراك استخراجي بزرگ. ها استچندگانه براي متغيرهاي مربوطه با استفاده از عامل

هاي خروجي تمامي اشتراكدر اين . دهندهاي استخراج شده، متغيرها را بهتر نشان ميتر باشد، عامل

 .باشند كه مقادير مناسبي هستندمي 0.7استخراجي باالي 

 

 هاي استخراجيميزان اشتراك -) 5(جدول 

 ميزان اشتراك متغير ميزان اشتراك متغير

X
1

 0.964 X
13

 0.946 

X
2

 0.953 X
14

 0.935 

X
3

 0.988 X
15

 0.889 

X
4

 0.976 X
16

 0.893 

X
5

 0.774 X
17

 0.951 

X
6

 0.878 X
18

 0.984 

X
7

 0.963 X
19

 0.977 

X
8

 0.894 X
20

 0.994 

X
9

 0.966 X
21

 0.984 

X
10

 0.708 X
22

 0.977 

X
11

 0.929 X
23

 0.994 

X
12

 0.977 

  

                                                 
2.Extraction  



 203            ....                                                                                                                         ريزي عملياتيبندي متغيرهاي استقرار بودجهشناسايي و اولويت

  پذيري واريانس و مقادير ويژه به دست آمدهميزان تفسير -)6(جدول 

مقادير ويژه و درصد تفسير پذيري 

 واريانس عوامل دوران يافته

مقادير ويژه و درصد تفسير پذيري 

 مانده در تحليلواريانس عوامل باقي
 عوامل مقادير ويژه و درصد تفسير پذيري واريانس اوليه

درصد تجمعي 

تفسير پذيري 

 واريانس

  سهم

تفسيرپذيري 

 واريانس

 مقادير ويژه
درصد تجمعي 

 تفسيرپذيري واريانس

سهم تفسيرپذيري 

 واريانس
 مقادير ويژه

درصد تجمعي تفسير 

 پذيري واريانس

سهم تفسيرپذيري 

 واريانس
 مقادير ويژه

 

50.203 50.203 11.547 74.517 74.517 17.139 74.517 74.517 17.139 1 

80.119 29.916 6.881 86.237 11.721 2.696 86.237 11.721 2.696 2 

93.444 13.325 3.065 93.444 7.207 1.658 93.444 7.207 1.658 3 

 

ماند هايي است كه در تحليل باقي ميمربوط به مقادير ويژه است و تعيين كننده عامل 1قسمت اول مقادير ويژه اوليه. حاوي سه قسمت است 6جدول شماره 

است و قسمت  2قسمت دوم مربوط به مقدار ويژه عوامل استخراجي بدون چرخش). شوندمقدار ويژه كمتر از يك هستند از تحليل خارج ميهايي كه داراي عامل(

اقي هستند و در تحليل ب 1تر از داراي مقدار ويژه بزرگ 3و 2و 1هاي در اين تحقيق عامل. باشدمي 3سوم  نشان دهنده مقدار ويژه عوامل استخراجي با چرخش

  .متغيرها را توضيح دهند) واريانس(پذيري درصد از تغيير 93توانند تقريباً اين سه عامل مي. مانندمي

                                                 
1. Initial Eigenvalues  
2. Extraction Sum of Squared Loadings  
3. Rotation Sum of Squared Loadings  
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هر يك از ) نمرات عاملي(ماتريس اجزا را نشان مي دهد كه شامل بارهاي عاملي  7دول شماره ج

  .باشدمانده ميمتغيرها در عامل هاي باقي

 بارهاي عاملي -)7( جدول

 متغير
 بارهاي عاملي

 متغير
 بارهاي عاملي

 عامل سوم عامل دوم عامل اول عامل سوم عامل دوم عامل اول

X
1

 0.979 0.015 - 0.071 X
13

 .934 .146 -.229 

X
2

 923.  053.  313.-  X
14

 .934 -.249 .021 

X
3

 989.  020.-  098.-  X
15

 .878 -.184 .289 

X
4

 927.  054.  -.178 X
16

 .693 .417 -.489 

X
5

 800.  311.-  .195 X
17

 .850 -.114 .463 

X
6

 922.  164.  .022 X
18

 .448 .666 .583 

X
7

 966.  137.  -.103 X
19

 .919 -.353 .087 

X
8

 903.  .241 -.144 X
20

 .942 -.326 .016 

X
9

 705.  .684 -.032 X
21

 .448 .666 .583 

X
10

 830.  -.118 -.071 X
22

 .919 -.353 .087 

X
11

 748.  .475 -.380 X
23

 .942 -.326 .016 

X
12

 919.  -.353 .087 

است  1تر از خروجي قبلي است ماتريس چرخيده شده به شيوه واريماكسكه مهم 8جدول شماره 

هر چقدر . قيمانده پس از چرخش مي باشدهاي باهر يك از متغيرها در عاملكه شامل بارهاي عاملي 

) واريانس(مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات 

  .متغير مورد نظر دارد

                                                 
1. Varimax  



 205.....                                       ريزي عملياتيبندي متغيرهاي استقرار بودجهشناسايي و اولويت

 بارهاي عاملي عوامل دوران يافته -)8( جدول

 متغير

 عامليبارهاي 

 متغير

 بارهاي عاملي

 عامل سوم عامل دوم عامل اول عامل سوم عامل دوم عامل اول

X
1

 .795 .101 .258 X
13

 .059 .752 .165 

X
2

 .618 .355 .042 X
14

 .110 .891 .085 

X
3

 .764 .214 .163 X
15

 .214 .916 .304 

X
4

 853.  .100 .151 X
16

 .318 .921 .096 

X
5

 .688 .170 .135 X
17

 .084 .046 . 821 

X
6

 .637 .289 .353 X
18

 .117 .096 .704 

X
7

 .656 .483 .258 X
19

 .144 .287 .860 

X
8

 .537 .100 .280 X
20

 .192 .360 .933 

X
9

 .658 .262 .150 X
21

 .117 .204 .964 

X
10

 .111 .745 .079 X
22

 .194 .287 .660 

X
11

 .100 .510 .226 X
23

 .229 .360 .733 

X
12

 .114 .800 .060 

  

  :توان به صورت زير نوشتمعادالت تحليل عاملي را مي،  8با توجه به جدول شماره 

  
F . X . X . X . X . X . X . X . X

. X . X . X . X . X . X . X . X

. X . X . X . X . X . X . X

= + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + +

1 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

0 795 0 796 0 618 0 853 0 688 0 637 0 656 0 537

0 658 0 111 0 100 0 114 0 059 0 110 0 214 0 318

0 084 0 117 0 144 0 192 0 117 0 194 0 229

 

 

)6(  

 تا  توان ديد كه ضرايب متغيرهاي مي)  (عامل اول ) بارهاي عاملي(با توجه به ضرايب 

توان گفت كه اين متغيرها ارتباط بنابراين مي. دنباشداراي بيشترين وزن در ميان ساير متغيرها مي 

  تا  ويژگي و تعريف متغيرهاي ادبيات تحقيق،  از اين رو با عنايت به. دارند  زيادي با عامل 
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- تأثير آن ةتوان متغيرها را بر حسب  درجمي همچنين. كنيمگذاري ميعامل اول را سياستگذاري نام

 :ها با توجه به ضرايب معادله به شرح زير عنوان كرد

  تنظيم بودجه ساالنه با مكانيزم عملياتي .1

  )55و  53، 52، 51، 48، 44، 43(اصول  تقيد به قانون اساسي با تأكيد بر .2

 50، 47، 37، 36، 35، 34، 22، 17(انداز با تأكيد بر بندهاي تقيد به حصول اهداف سند چشم .3

  ) 51و 

 )41و  37، 35، 25، 24، 23، 16( اصالح موادي از قانون برنامه و بودجه شامل مواد  .4

 خواهيگويي و پاسخفرهنگ پاسخ .5

و نيز اصالح مفادي از ) 103و  100، 99، 98(محاسبات عمومي لزوم رعايت الزامات قانون  .6

 )104و  96، 95، 94، 90(آن 

 خدمات كشوري  مديريت قانون 16 فاد مادهلزوم اجراي م .7

) برنامه چهارم( 142و  157، 158، 144، ، 138تقيد به الزامات قوانين توسعه با تأكيد بر مواد  .8

 )برنامه پنجم( 219و  218، 217، 213و

  و توسعه درآمدهاي مالياتي تنوع درآمديم اتكاء به درآمدهاي نفتي، عد .9

)7(F . X . X . X . X . X . X . X . X

. X . X . X . X . X . X . X . X

. X . X . X . X . X . X . X

= + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + +

2 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

0 101 0 214 0 335 0 170 0 193 0 289 0 483 0 100

0 262 0 745 0 510 0 800 0 752 0 891 0 916 0 921

0 046 0 096 0 287 0 360 0 204 0 287 0 360

   

تا  مي توان ديد كه ضرايب متغيرهاي )  (عامل دوم ) بارهاي عاملي(با توجه به ضرايب 

توان گفت كه اين متغيرها بنابراين مي. دنباشداراي بيشترين وزن در ميان ساير متغيرها مي 

تا   متغيرهاي و ويژگيادبيات تحقيق، به از اين رو با عنايت . دارند ارتباط زيادي با عامل

ها اجرا با توجه به ضرايب آن عاملترتيب تأثير متغيرها بر . كنيمگذاري ميعامل دوم را اجرا نام 

 :در فرمول به شرح زير است

  هاي دولتيمديريت تغيير و تقويت آن در سازمان .1

  تعبيه بانك اطالعاتي سيستم جامع اطالعات مديريت و .2
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 آموزش مستمر و منظم مديران و پرسنل  .3

 متخصص نيروي انساني .4

 GASB ,IPSAS ,GFSM,IMFپذيرش و بكارگيري الزامات بين المللي همچون  .5

 استقرارحسابداري تعهدي .6

 هاها و خروجياستقرار استاندارد بهاي تمام شده فعاليت .7

F . X . X . X . X . X . X . X . X

. X . X . X . X . X . X . X . X

. X . X . X . X . X . X . X

= + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + +

3 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

0 285 0 163 0 42 0 135 0 151 0 353 0 258 0 280

0 150 0 079 0 226 0 060 0 165 0 085 0 304 0 304

0 821 0 704 0 806 0 933 0 964 0 660 0 733

 

تا  مي توان ديد كه ضرايب متغيرهاي )  (عامل سوم ) بارهاي عاملي(با توجه به ضرايب 

توان گفت كه اين متغيرها بنابراين مي. دنباشداراي بيشترين وزن در ميان ساير متغيرها مي 

ي ژگي و تعاريف متغيرهاوي ادبيات تحقيق، از اين رو با عنايت به. دارند  ارتباط زيادي با عامل 

ترتيب تأثير متغيرها در عامل نظارت به شرح . كنيمگذاري ميعامل سوم را نظارت نام تا   

 :زير است

 هاي عملكردي مناسبشاخص .1

 هاي عملكردي به عمومارائه عملي گزارش .2

 هاي عملكرديها و شاخصگزارشتخصيص بودجه صرفاً بر مبناي نتايج  .3

 حسابرسي عملكرد .4

 سيستم تشويق و تنبيه .5

 ها زدايي از بودجه و تفويض بخش بيشتري از امور به استانتمركز .6

  اصالح شيوه نظارت مراجع نظارتي  .7

بندي متغيرها بنابراين با توجه به نتايج تحليل عاملي، فرضيات فرعي تحقيق كه مبتني بر تقسيم

و در واقع فرضيه اصلي  گيرندباشد، مورد تأييد قرار ميسياستگذاري، اجرا و نظارت ميهاي به عامل

  .گرددتاييد مي

) 7(
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ريزي عملياتي در ايراناستقرار بودجهييد شده براي تأمتغيرهاي  -)2( شكل
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  پيشنهادات مبتني بر فرضيات تحقيق

 در شناسايي متغيرهاي سياستگذارياول مبني بر فرعي با توجه به نتايج حاصل از تأييد فرضيه 

 :گردد، پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميعملياتيريزي بودجه استقرار

ريزي عملياتي همواره اسناد باال دستي و مهم كشور را شود در رابطه با استقرار بودجهپيشنهاد مي

، 48، 44، 43د به اصول كه نگاه استراتژيك داشته مالك اصلي و مد نظر قرار دهيم در اين رابطه تقي

انداز سند چشم 51و  50، 47، 37، 36، 35، 34، 22، 17قانون اساسي و بندهاي  55و   53، 52، 51

  .گشا و تسهيل كننده خواهند بودراه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  158و 157، 144، 138،142با توجه به غفلت از مواد 

شود برنامه پنجم پيشنهاد مي 219و  218، 217 ،213 فلت از مواداجتماعي و فرهنگي و نيز احتمال غ

ريزي عملياتي فراهم آيد تا كه ضمانت كافي براي اعمال مفاد اين مواد در راستاي استقرار بودجه

  .سازي هموار شودمسير پياده

اما  ت،ايران با مكانيزم عملياتي شدن در حال تهيه شدن اس شود بودجهكه عنوان ميرغم اينعلي

هاي شود و اين در حاليست كه طبق سياستهاي سنتي تهيه ميبودجه كماكان با مكانيزم بودجه

 شود سازبايست به صورت عملياتي تهيه شود لذا پيشنهاد ميمي 1392بودجه سال  ،كلي برنامه پنجم

اي تمام هاي محاسبه بهها، مكانيزمريزي عملياتي همچون تهيه و تنظيم شاخصوكارهاي بودجه

 .در رابطه با تنظيم بودجه لحاظ شوند... ها و ها، شناسايي فعاليتشده خروجي

ريزي نوين برخي از مفاد قانون برنامه و بودجه نيازمند بازبيني و باز تعريف بر اساس ادبيات بودجه

عريف الزم بازبيني و باز ت 41و  37، 35، 25، 24، 23، 16شود در رابطه با مواد هستند، پيشنهاد مي

 .صورت پذيرد

ريزي قانون خدمات كشوري از پتانسيل بااليي در رابطه با تسهيل استقرار نظام بودجه 16ماده 

براي تسهيل در شود در رابطه با ايجاد بستر مناسب عملياتي در ايران برخوردار است، پيشنهاد مي

 .تالش الزم صورت پذيردبكارگيري عملي 

اصالح  104و  96، 95، 94، 90نون محاسبات عمومي كشور مواد شود كه در قاپيشنهاد مي

 103و  100، 99، 98همچنين بر رعايت مفاد . ريزي عملياتي سازگار شوندگرديده و با ادبيات بودجه

و الزامات  شده بايست تأكيدريزي عملياتي نقش مهم و اساسي دارند ميكه در استقرار نظام بودجه

 .از گذشته باشند تررعايت اين مواد محكم
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خواهي ميان گويي و پاسخپاسخ ،محور -ريزي عملكردهاي بودجهجا كه زيربنا و شالوده نظاماز آن

ريزي عملياتي در كشور مهم و حياتي دولت و مردم است، توجه به اين مهم در رابطه با استقرار بودجه

موقع عملكردي، ارائه آمار و هاي بهيندگان مردم، ارائه گزارشدولت با احترام به مجلس و نما. است

سازي اليحه بودجه، تمكين از قوانين و هاي الزم در آمادهبنديارقام شفاف و منطقي، رعايت زمان

اي، دانشگاهي و علمي با ها، مراجع حرفهرسانه. گامي مهم و اساسي بردارد دتواناسناد باالدستي مي

. خواهي را تقويت نمايندگويي و پاسختوانند زمينه پاسخيانتقادات و پيشنهادات و تحقيقات مربوط م

ريزي عملياتي تشكيل ريزي و بودجهشود انجمني تخصصي در رابطه با بودجهطور پيشنهاد ميهمين

هاي اين حوزه را در اي بودجه در دنيا، آخرين پيشرفتهاي حرفهشود تا بتواند ضمن تعامل با انجمن

باره ريزي عملياتي در كشور كه قطعاً امري يكدر مسير استقرار بودجه اختيار كشور قرار دهد و

  .هاي الزم را انجام دهدشود مساعدتنخواهد بود و در بستر زمان تكميل مي

-م مبني بر شناسايي متغيرهاي اجرا در استقرار بودجهبا توجه به نتايج حاصل از تأييد فرضيه دو

 :گرددير ارائه ميپيشنهاداتي به شرح ز ،عملياتي ريزي

اين باشد و كه بخش مهمي از منابع درآمدي بودجه در ايران محدود به نفت ميبا توجه به اين

 هانمايد توجه به كاهش وابستگيها را دچار نوسانات خاص ميبينيبسياري از پيش ،عامل وابستگي

ها كه ضمن در رابطه با مالياتدر . ريزي عملياتي مهم و اساسي استدر رابطه با استقرار نظام بودجه

شود كه سازمان روند پيشنهاد ميترين منبع پس از نفت در رابطه با بودجه كشور به شمار ميمهم

سازي فرآيندها، ايجاد بانك اطالعاتي جامع فعاالن اقتصادي، مالياتي كشور در رابطه با استاندارد

ها و اداره كل موديان بزرگ در استان هاي مالياتي، تسريع در گسترشوكار سيستم گسترش ساز

 هاي الزم در خصوص ماليات بر ارزش افزوده،و آموزش صنايع بزرگ و نيز طرح جامع مالياتي

  .اي بيانديشدتمهيدات ويژه

محور در دنيا از سيستم حسابداري تعهدي  -ريزي خروجيهاي بودجهكه اكثر نظامبا توجه به اين

گويي شفاف نيازمند سيستمي از حسابداري هستيم ستاي ايفاي نقش پاسخنمايند و در رااستفاده مي

شود كه  نظام حسابداري لذا توصيه مي  ،ها را نشان دهدعملكرد سازمان مطلوب به نحوكه بتواند 

  .تعهدي در بخش دولتي پياده شود

داشتن بهاي ريزي هاي خروجي و عملكرد محور هاي دقيق در بودجهبينيجا كه الزمه پيشاز آن

باشد، زيرا بديهي است كه بدون داشتن يك بهاي تمام شده از يك ها ميتمام شده دقيق خروجي
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ها بينيتوان براي سال آينده بهاي تعداد مشخصي از آن را محاسبه و در پيشخروجي خاص نمي

تمام شده اقدام شود نهادهاي ذيربط در رابطه با وضع استاندارد بهاي لذا پيشنهاد مي ،لحاظ نمود

هاي نوين و پيشرفته محاسبه بهاي شيوه ،كه استاندارد مورد نظر توجه شودبايد  بديهي است. نمايند

1تعيين بهاي تمام شده مبتني بر فعاليت تمام شده همچون
 2و بهاي تمام شده مبتني بر فعاليت زماني 

  .دهدرا مد نظر قرار 

عاملي مهم در رابطه با انجام  ،اني در بخش بودجهكه تخصص و تعهد نيروي انسبا توجه به اين

حوصله، دقت، انعطاف و پيگيري مستمر بدليل لزوم باشد و اين كار هاي دقيق و درست ميبينيپيش

افرادي كه در بخش بودجه  شودباشد لذا پيشنهاد مينيازمند جذب نيروهاي فعال و متعهد مي

تخصص و تعهد الزم مورد تأييد قرار گرفته و ترجيحاً در شوند از منظر ها مشغول به كار ميسازمان

  .هاي مالي و حسابداري و مديريتي فارغ التحصيل شده باشندرشته

شود تا نسبت به پذيرش و بكارگيري الزامات بين المللي ناظر بر مسايل مالي، پيشنهاد مي

استانداردهاي حسابداري ، هيات 3صندوق بين المللي پول اي كشورها همچونحسابداري و بودجه

توجه شود و از  6راهنماي آمار مالي دولتي ،5، استانداردهاي حسابداري بين المللي بخش دولتي4دولتي

ريزي در نظر گرفتن فاكتورهاي محيطي نهايت استفاده در رابطه با استقرار بودجه تجارب جهاني با

  . صورت پذيرد عملياتي

رود ي مفاهيم نو به شمار ميبكارگير و اساسي در رابطه بايك بعد اصلي  كه آموزشنظر به اين 

اي در وزارت امور اقتصادي شود تا بخش ويژهگردد لذا توصيه ميعث باال رفتن سطح پذيرش ميو با

ريزي عملياتي در ها در رابطه با استقرار بودجهو دارايي كشور متولي امر آموزش و مشاوره سازمان

  .كشور گردد

هاي دقيق، محاسبه بهاي تمام شده دقيق، بكارگيري حسابداري تعهدي، بينيپيش جا كهاز آن

كه همگي از اجزاي مهم غيره  غير مالي و ،ارزيابي جامع عملكرد با استفاده از معيارهاي مالي

ريت و داشتن بانك هاي جامع اطالعات مدينيازمند سيستم بوده،ريزي عملياتي هاي بودجهسيستم

                                                 
1 . Activity Based Costing (ABC) 

2 . Time Driven Activity Based Costing (TDABC) 

3 . International Monetary Fund (IMF) 

4 . Governmental Accounting Standards Board (GASB) 

5 . International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 

6. Government Finance Statistics Manual (GFSM) 
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شود تا در رابطه با استقرار سيستم و بانك لذا پيشنهاد مي ،باشندها ميسازمانع در اطالعاتي جام

  .دم صورت پذيرها اقدام الزاطالعاتي جامع مديريت در سازمان

ها مقاومت در برابر هاي نوين در سازمانبازدارنده در رابطه با بكارگيري فناورييكي از عوامل 

ريزي باشد و بيش از يك دهه است كه مفاهيم بودجهاني ميهاي مختلف سازمتغيير توسط رده

شده واقع مورد غفلت  ، به نحوياست ها آورده شدهدر قوانين و الزامات سازمانكه عملياتي كشور 

بوده است، لذا پيشنهاد  ها در برابر تغييرمقاومت مجموعه امر همين موضوعاين است و يكي از داليل 

ها ها، كنفرانستمهيدات ويژه از جمله شركت دادن پرسنل و مديريت در همايشها با شود سازمانمي

 هاي و نشست

بكارگيري تجارب  و هاي آموزشي، ارتباطديريزي عملياتي، تهيه كتب و سيمرتبط با بودجه

ريزي به مديريت تغيير در سازمان جهت نيل به هدف استقرار بودجه ،غيره هاي پيشرو وسازمان

  .توجه ويژه داشته باشند عملياتي

در استقرار با توجه به نتايج حاصل از تأييد فرضيه سوم مبني بر شناسايي متغيرهاي نظارت 

 :گرددپيشنهاداتي به شرح زير ارئه مي ،ريزي عملياتيبودجه

ريزي عملياتي داشتن نظام هاي داراي سيستم بودجهالزمه ارزيابي عملكرد در نظام از آنجايي كه

شود ديوان محاسبات كشور نسبت به تغيير نوع پيشنهاد مي ،است) عملكردي (سي عملياتي حسابر

  .حسابرسي خود از سنتي به عملياتي اقدام ويژه و به موقع انجام دهد

ريزي عملياتي دادن اختيارات بيشتر و تمركز بر نتايج بوده و بر كه ماهيت بودجهايننظر به 

بخش بيشتري از  در رابطه با شود تاشود، لذا پيشنهاد ميار كمتري ميفرآيندهاي انجام كار توجه بسي

اين در حالي است كه بسياري از درآمدهاي . عمل شودمتمركز غيرهاي استاني به صورت بودجه

  .رسدها مفيد به نظر مياستاني ناچيز بوده و عدم تمركز در رابطه با آن

گويي دولت ارتباط ي با توجه به اينكه با روح پاسخموقع گزارشات عملكردبطه با ارائه بهدر را

شود دسترسي به اين گزارشات باشد، پيشنهاد ميداشته و بيانگر صداقت در عمل و خدمت دولت مي

در اختيار  طور شفافبه به آساني توسط عموم مقدور بوده و مخصوصاً گزارش تفريغ بودجه بتواند

  .عموم قرار گيرد

-هاي عملكرد صحيح ميمستلزم داشتن شاخص ،عملكرد درست و منطقي جا كه ارزيابياز آن

- ميصيه وتگيرند نيز بايست دقت كافي را به كار ها ميها در رابطه با تعيين شاخصباشد لذا سازمان
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هاي هاي اثربخشي و شاخصهاي كارايي، شاخصريزي عملياتي شاخصشود كه در رابطه با بودجه

چون  يترهاي ملموسهاي داراي خروجيطراحي و در اين رابطه سازمان هاحجم كار توسط سازمان

مي از جنس فعاليت و خدمات  يهايهاي با خروجيراه و شهرسازي به عنوان الگوي سازمانسازمان 

  . قرار گيرندتوانند مالك عمل 

ره فلسفه پذيرد و در اين باريزي عملياتي با نگاهي متفاوت صورت مينظارت در رابطه با بودجه

اين هاي خاص، نوع وجودي رسيدن به نتايج به جاي تمركز بر فرآيندها و لزوم حركت در چارچوب

وسط دولت در هاي ساالنه كشور تبر بودجه نظارتدر حاليست كه   اين. ها را تغيير خواهد دادنظارت

نظارت  ،)بارماه يك 6عمراني و عمليات جاري معموالً  يهانظارت بر پروژه(دو بعد نظارت عملياتي 

نظارت سياسي توسط (توسط قوه مقننه در دو بعد نظارت مجلس نظارت  ،)حساب و خزانهذي(مالي 

نظارت ديوان محاسبات در قالب نيز و ) نمايندگان، نظارت مستشاران ديوان محاسبات در طول سال

نظارت يه در طول سال و در ضمن نظارت قضايي قوه قضاي. انجام مي شودتفريغ بودجه گزارش ارائه 

شود در هر مورد نگاه و شيوه انجام كار با پيشنهاد مي. گيردها صورت ميموردي در رابطه با دستگاه

پيشنهاد مي شود ها ظارتدر رابطه با تعدد ننيز . هاي عملكردي صورت پذيرددر نظر گرفتن عامل

هاي نظارتي شيوه اجرا و چارچوب ،و به جاي آن بر كيفيت، زمانبندي پذيردبازبيني الزم صورت 

  .مبتني بر عملكرد تأكيد شود

گاه برخي . هاستالزمه تداوم عملكرد درست، استقرار نظام درست تنبيه و پاداش در سازمان

لكرد ممكن است عمها تر و دستيابي سريع و آسان به آنمديران با تعيين تعداد زيادي اهداف كوچك

اند به اجرا توانستهتر را بخش كوچكي از يك هدف بزرگخود را در مقايسه با مديراني كه تنها 

-اين موضوع مي، هاي صحيح عملكردتر جلوه دهند و در صورت عدم وجود شاخصبزرگ آورند،در

ابطه با شود در رمنطقي مديران و كاركنان شود، پيشنهاد ميتواند منجر به تشويق و عدم تشويق غير

ها بازبيني الزم با توجه به عملكرد واقعي پرسنل صورت هاي تشويقي و تنبيهي در سازمانسياست

منطقي  اين امر تالش براي بهتر بودن و عملكرد صحيح را باال برده و منجر به حصول نتايج . پذيرد

  .شودمي

ريزي عملياتي در استقرار بودجهيكي از موارد مهم كه در برخي از كشورهاي پيشرو در رابطه با 

هاي نخست استقرار اين نظام مشاهده شده است، عدم توجه به عملكردها در رابطه با تزريق سال

ريزي عملياتي در ظاهر، رغم وجود سيستم بودجهبدين ترتيب كه علي. ها بوده استبودجه به سازمان
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. هاي سنتي و سياسي بوده استعاملقرار گرفته همان مالك عمل چه كه براي تخصيص بودجه آن

غيره  ريزي وباره سيستم بودجهاين امر در نتيجه عدم تعهد، عدم استقرار صحيح به واسطه تغيير يك

ريزي عملياتي در كشور از مغفول واقع شود در رابطه با استقرار بودجهپيشنهاد مي .به وجود آمده است

باشد جلوگيري شده و اگر نفس و غايت كار ميشدن لزوم تخصيص بودجه بر اساس عملكرد كه 

ريزي عملياتي باره مقدور نيست از مدل بودجههاي نخستين استقرار به يكانجام اين كار در سال

به  3محور -و پيĤمد 2محور -هاي خروجيهاي بعدي از مدلهاي نخست و در سالدر سال 1نمايشي

 . ترتيب استفاده شود

  امور مالياتي كشورپيشنهاداتي براي سازمان  - 4-1

  : شودريزي عملياتي به شرح زير ارائه ميدر پايان، پيشنهاداتي در زمينه رفع موانع استقرار نظام بودجه

نمونه و اجراي دقيق و صحيح و تحت نظارت اين به عنوان انتخاب چند اداره كل امور مالياتي 

مديران ساير ادارات كل به منظور كاهش ريزي در آنجا و ارائه نتايج حاصل از آن به روش بودجه

 .آنها ةترس و افزايش انگيز

ندركاران اتهيه و تدوين برنامه جامع آموزشي به منظور افزايش آگاهي و دانش تمامي دست

بندي در سطح سازمان امور مالياتي سيستم مالياتي كشور از ابعاد گوناگون اجراي اين روش از بودجه

 .افع حاصل از آن براي كل كاركنان سازمانو تصريح دستاوردها و من

                                                 
تمام شده بسنده مي شود و نمايشي از  بهايو شناسايي خدمات سازمان ها و تعيين  در اين نظام تنها به تهيه فرم هاي مربوطه -  1

بلكه با هدف افزايش . در مرحله اجراي اين بودجه، اعتبارات بر اساس عملكرد تخصيص نمي يابد. بودجه عملياتي شكل مي گيرد

با  شفافيت در سازمانها بدون برقراري ارتباط ميان خروجي ها و ورودي ها تنها به نشان دادن ميزان ارتباط ريالي هر خروجي

 .مي شود اكتفاورودي ها و منابع سازماني 

و نيز فعاليت هايي كه منجر بـه   ) محصوالت و خدمات(ريزي عملياتي، سازمان اقدام به شناسايي خروجي ها  در اين نظام بودجه - 2

. شـود انجـام نمـي  مـدت  و هدف گـذاري بلند  اكتفا شدهتنها به تعيين اهداف ساالنه  يعني. شود، مي پردازدتوليد اين خروجي ها مي

در . همچنين از روش هاي حسابداري قيمت تمام شده براي محاسبه بهاي تمام شده هر واحد خروجي توليد شده استفاده مي گـردد 

در دوره ) ميزان توليـد محصـوالت و خـدمات   ( ، تخصيص اعتبارات بر اساس ميزان تحقق اهداف كمي ساالنه ريزيبودجه مدلاين 

 .ق ارزيابي عملكرد دوره اي و بر اساس بهاي تمام شده هر واحد محصول يا خدمت توليد شده صورت مي گيردهاي زماني از طري

اهداف ( ها و فعاليت ها به شناسايي پيامد ها  ريزي عملياتي، سازمان تالش مي كند در كنار شناسايي خروجي دراين نظام بودجه - 3

انجام مي دهـد  ) هدف ساالنه( تزريق تعداد مشخصي آمپولفعاليت هايي را براي  داشتبهبراي مثال سازمان . بپردازدنيز   )بلندمدت

در اين نظام، تخصيص بودجه بر مبنـاي تحقـق    .دست يابدكه هدف بلندمدت است   "جامعهعمومي  سالمتافزايش "تا به پيامد 

  .اهداف بلند مدت انجام مي شود
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هاي آموزشي و تجارب و دستاوردهاي ساير كشورهاي موفق در اين زمينه توليد و نمايش برنامه

 ) راديو و تلويزيون(در سيستم مالياتي از طريق رسانه ملي 

ها، يتغيير رويكرد دستگاههاي نظارتي در بررسي عملكرد سازمان امور مالياتي و كنترل خروج

همچنين بررسي اينكه . نتايج و دستاوردهاي اقدامات انجام شده به جاي كنترل نحوه صرف منابع

شده تا چه ميزان مطالبات مردم را محقق كرده، چه ميزان به توليد ناخالص داخلي اعتبارات صرف

 ، چهكردهميزان به توسعه كشور كمك  ، چه)نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي(نموده كمك 

- و اينكه اين نتايج متناسب با منابع صرف غيره  ميزان به زيرساختهاي عمراني كشور افزوده شده و

توان از منابع در نظرگرفته شده به نحو بهتري آيا مي سازمان امور مالياتي بوده يا خير؟شده توسط 

- جوييعملياتي، صرفهريزي اصلي پيگيري استقرار نظام بودجهاستفاده كرد؟ مطمئناً يكي از اهداف 

لذا . آوردن منافع باال براي سازمان امور مالياتي كشور بوده است هاي ناشي از اجراي آن و به دست

سازمان امور مالياتي  كردن و معرفي آن دريهاي ناشي از آن و كمجوييشناسايي اين مزايا و صرفه

- در جهت اجرا و توسعه آن مضاعف ميمديران مالياتي را به منظور همكاري و تعاون  كشور، انگيزة

 .كند

بررسي مجدد قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و ساير قوانين مربوطه توسط مجلس شوراي 

ريزي عملياتي اسالمي و ساير دستگاههاي مربوطه به منظور تسهيل شرايط براي استقرار نظام بودجه

كننده مديران مالياتي بوده و شرايط را براي در سيستم مالياتي و تنظيم و تدوين قوانيني كه حمايت

  .اين منظور تسهيل نمايد

  براي تحقيقات آتي اتيپيشنهاد - 4-2

  ريزي عملياتي در ايرانرياضي براي شناسايي ميزان درجه اهميت متغيرهاي بودجه ارائه مدل

در ايران ريزي عملياتي ريزي كشور قبل و پس از استقرار نظام بودجهمقايسه كارايي نظام بودجه

  )پس از استقراء(

  ريزي عملياتي در ايران پس از استقرارگيري ميزان تحقق اهداف بودجهاندازه

 ريزي عملياتي در ايران و ساير كشورها پس از استقرار اين نظاممقايسه نظام بودجه
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