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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی امکانسنجی پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا
با رويکرد ارتقای بهرهوری صورت پذيرفته است .به اين منظور ،ابتدا از طريق مطالعه متون مرتبط و انجام
مصاحبه با خبرگان بودجهريزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در اين
زمینه کسب گرديد .سپس بهمنظور بومیسازی پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح
ج.ا.ا ،مدل شه که سه عامل توانايی ،اختیار و پذيرش را در پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بررسی
میکند با سه عامل «شناخت کلی»« ،الزامات » و «گامهای اجرايی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبهها
بودند ،تلفیق گرديد.
يافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانايی ،توانايی ارزيابی عملکرد ،توانايی فنی و توانايی نیروی انسانی
وجود دارد ،در حوزه اختیارات ،اختیارات رويهای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالیکه اختیارات قانونی وجود
دارد و در حوزه پذيرش ،هیچيک از سه نوع پذيرش ،انگیزشی ،سیاسی و مديريتی وجود ندارد .همچنین در حوزه
شناخت کلی ،شناخت نسبت به مفاهیم بودجهريزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمامشده
آشنايی مناسبی وجود دارد .از سوی ديگر در حوزه الزامات تعیین شاخصهای عملکردی مناسب ،اما تمايل
فکری و حمايتهای مالی وجود ندارد .در ارتباط با گامهای اجرايی نیز توانايی ارزيابی عملکرد و نیروی انسانی
به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرمافزاری مطلوب نیست ،برنامهها بازنگری نشده ،سیستمهای
بهایتمامشده مستقر نشده و مقاومت کارکنان يکی از موانع پیاده سازی است .در نهايت مدلی بهمنظور
پیادهسازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گرديد.
واژگان کلیدی :بودجه ،بودجهريزی مبتنی بر عملکرد ،پیادهسازی ،بهرهوری.
 - 1دانشجوی دکتری مديريت بازرگانی ( ،(DBAدانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران)ke20122012@gmail.com( .
 - 2دکتری حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ايران .نويسنده مسئول)hami.h.f.@gmail.com( .
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 .1مقدمه
نیازهای نامحدود به منابع از طرفی و کمبود منابع از طرف ديگر کلیه سازمانها را ملزم به برنامهريزی جهت
استفاده بهینه از منابع کمیاب نموده است ،بودجه بهعنوان سازوکاری برای تخصیص منابع عمل میکند،
بهعبارتديگر بودجه آيینه تمام نمای کلیه اهداف ،استراتژیها ،برنامهها و فعالیتهای يک سازمان است که
هدفها و راهبردها را بهصورت عبارتهای مالی درآورده و کنترل و پیشرفت آنها را مشخص مینمايد
(حسنآبادی ،صراف.)1388 ،
امروزه سازمانهای موفق و الگو در هر برهه از زمان ،ضمن مشخص کردن چشماندازی روشن از اهداف و
استراتژی های کالن ،مسیر دستیابی به آنها را برای خود ترسیم و برای اجرای صحیح آن از الگوی هدايت و
راهبری نظاممند به منظور افزايش بهره وری استفاده میکنند .يکی از الگوهايی که می تواند موجبات دستیابی
سازمان به اين مهم را فراهم نمايد ،بودجهريزی مبتنی بر عملکرد است که با تأکید بر خروجیها بجای ورودیها
زمینه نظارت مطلوب بر اجرای بودجه در جهت حصول اهداف از پیش تعیینشده را فراهم آورده و مبنايی
مناسب برای اندازهگیری کارايی و اثربخشی عملیات در جهت بهبود بهرهوری میباشد.
مزايای متعدد اين روش از بودجهريزی و مشکالتی که در ارتباط با پیاده سازی آن وجود دارد منجر به اين شده
است که پیادهسازی آن برای سالیان متوالی بهعنوان هدف در نظر گرفته شود .در ايران نیز اين امر مورد توجه
و تأکید زيادی قرار گرفته است ،به عنوان مثال ،بند پ ماده  7برنامه  5ساله ششم توسعه «دولت موظف است
از سال اول اجرای قانون برنامه ،ساالنه اعتبارات بیست درصد دستگاههای اجرايی مندرج در قوانین بودجه
سنواتی را بهصورت بودجهريزی بر مبنای عملکرد تنظیم نمايد ،بهنحویکه در سال پايانی قانون اجرای برنامه
صد درصد دستگاهها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند ».و همچنین مطابق با بند  5بخشنامه بودجه سال
 1398در اجرای مفاد بند پ ماده  7قانون برنامه ششم توسعه ،تمامی دستگاههای اجرايی موضوع ماده  5قانون
مديريت خدمات کشوری مکلفاند بر اساس دستورالعملها و بخشنامههای قبلی ،نسبت به استقرار نظام
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمايند .همچنین در بند  32سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در
تدوين برنامه پنجم توسعه بر تغییر نظام بودجهريزی کشور به بودجه ريزی عملیاتی تأکید شده است .با توجه
به الزامات ياد شده و تأکید فرمانده کل قوا ،مقام معظم رهبری پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد
بايستی در دستور کار نیروهای مسلح ج.ا.ا قرار گرفته و بهعنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف واالی اين
سازمانهای مورد استفاده قرار گیرد.
در پژوهش حاضر ،به منظور بررسی موانع و مشکالت پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای
مسلح ج.ا.ا ،مبانی نظری بودجهريزی ،ابعاد مختلف بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و ضرورت گذار از بودجهريزی
سنتی به بودجهريزی مبتنی بر عملکرد تبیین ،پیادهسازی آن امکانسنجی و درنهايت راهکارهای عملی جهت
استقرار سیستم بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا ارائه میگردد.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2نقش و کارکرد بودجه ریزی
در سالهای اخیر مفاهیم سنتی در خصوص بودجهريزی دچار تحول اساسی شده و جای خود را به مفاهیم و
ضوابط جديدی سپرده است ،امروزه معرفی بودجه بهعنوان وسیلهای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در
دسترس و طرحريزی و بهبود مديريت ،نقش ممتاز تعیینکنندهای به بودجهريزی نوين داده است (صفری و
غالمرضايی.)1385 ،
بودجه هدفها و راهبردها را بهصورت عبارتهای مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را
مشخص مینمايد .سازمانها به سه دلیل عمده به بودجهبندی نیازمندند:
 .1نشان دادن مفهوم مالی برنامهها؛
 .2شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامهها؛
 .3به دست آوردن معیار سنجش ،نظارت و کنترل نتیجهها در مقايسه با برنامهها.
عالوه بر اين شفافسازی ،افزايش کارايی و اثربخشی و ارائه مبنايی صحیح برای تصمیمگیری در خصوص
تخصیص منابع و درنهايت ايجاد ارتباط بین بودجه و نتايج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش
جديد بودجهريزی مورد توجه قرارگرفته است( .سعیدی و مزيدی)1385 ،
بهمنظور شناخت نظامهای مختلف بودجهريزی بايستی تغییرات و تحوالتی که نظامهای يادشده برای
پاسخگويی به آنها شکلگرفتهاند ،بررسی گردند .با مطالعه سیر تاريخی نظامهای بودجهريزی سه وظیفه و
کارکرد عمده برای بودجه در طول زمان میتوان در نظر گرفت (حسنآبادی و صراف.)1388 ،
 -1نقش کنترلکننده بودجه ،بودجه بهعنوان وسیلهای برای کنترل نحوه و میزان هزينه کرد اعتبارات مورد
توجه قرار میگیرد .به اين منظور در بودجه مشخص میشود که اعتبارات در «چه محلی» و به «چه میزان»
هزينه شود و سپس نظارت شود که میزان اعتبارات هزينه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و يا در محل
ديگری به مصرف نرسیده باشد.
 -2نقش بودجه در بهبود مديريت ،با اين نگاه تمرکز از چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع ورودیها به
خروجی و نتايج بهدستآمده از مصرف منابع تغییر کرد .بهعبارتديگر بودجه را میتوان بهعنوان چگونگی تجهیز
منابع برای انجام وظايف تعريف نمود .در اين ارتباط بودجه بهعنوان ابزاری برای سنجش خروجیها در مقابل
ورودیها بايستی خروجیها را با استفاده از تکنیکهای بهای تمامشده و تکنیکهای سنجش کار سنجیده و
در مقايسه با منابع مصرفشده میزان کارايی و اثربخشی و چگونگی بهرهبرداری از منابع را مشخص سازد.
 -3نقش بودجه در برنامهريزی اقتصادی و اجرای برنامهها و مديريت عملکرد ،اگرچه در قسمت قبل بحث
نظارت بر پیامدها و نتايج خروجی دستگاههای اجرايی مطرح گرديد؛ اما اين ارزيابیها در راستای نیازها و الزامات
اقتصاد کشور صورت نمیپذيرفت .در رويکرد اخیر بايستی خروجیها و اقدامات دستگاههای اجرايی بر اساس
برنامه استراتژيک و مبتنی بر سیاستهای کالن کشور ارزيابی شود.

امکانسنجی پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی در نیروهای ...

78

با توجه به ناکارآمدی شیوههای سنتی بودجهريزی ،کشورهای مختلف در صدد جايگزينی شیوههای جديد با
شیوههای سنتی هستند .حداقل سه شیوه جايگزين برای شیوههای سنتی بودجهريزی وجود دارد .اين شیوهها
عبارتاند از :بودجهريزی برنامهای ،بودجهريزی بر مبنای صفر و بودجهريزی مبتنی بر عملکرد .هرکدام شیوهها
دارای خصوصیاتی هستند .بهعنوانمثال جوهره اصلی بودجه برنامهای ،وجود يک برنامه میانمدت مدون است
و الزمه بودجهريزی بر مبنای صفر ،يک نظام پويا در مواجه با تحوالت جامعه ،خواستههای شهروندان و
مشتريان آن سازمان است .درعینحال هرکدام از شیوهها دارای کاستیهايی هستند .بودجههای برنامهای در
قبال تغییرات خواسته شهروندان و تفويض اختیار به مديران از انعطاف الزم برخوردار نیست که میتواند باعث
انحراف تخصیص منابع از مسیر بهینه و درست آن شود .بودجهريزی بر مبنای صفر نیز به دلیل ايجاد تغییرات
پیدرپی در ساختار سازمانی ،محصوالت و خدمات قابل ارائه امکان ثبات مديريتی را سلب و سازمانها را با
تعارضات مختلفی مواجه میکند .در مقايسه با اين شیوهها ،بودجهريزی مبتنی بر عملکرد به دلیل اينکه نه
بهاندازه بودجهريزی برمبنای صفر پیچیده است و نه بهاندازه بودجهريزی برنامهای غیرقابل انعطاف ،از مقبولیت
زيادی بهعنوان جايگزين شیوههای بودجهريزی سنتی برخوردار است .در ايران اجرای اين شیوه در چند سال
اخیر مورد تأکید قرارگرفته است و حتی بهعنوان بند  32سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز ابالغشده
است (پناهی علی.)1386،
عملکرد1

 .2-2بودجهریزی مبتنی بر
بیشک تخصیص هدفمند اعتبار به فعالیتهای سازمانها میتواند ضمن شفافسازی نحوهی توزيع منابع،
امکان پااليش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتايج هزينهها را فراهم سازد .در اين حوزه ،استفاده از
روش بودجهريزی مبتنی بر عملکرد گام مؤثری در افزايش کارايی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.بودجهريزی
مبتنی بر عملکرد عبارت است از بودجهای که بر اساس وظايف ،عملیات و پروژههايی که سازمانهای دولتی
تصدی اجرای آن را به عهدهدارند ،تنظیم میشود .نظام بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در تالش است با پیوند
اعتبارات بودجهای با نتايج اقدامات به اهداف صرفهجويی ،شفافیت ،کارايی و اثربخشی بودجه دست يابد
(مهدوی.)1386،
روند متداول بودجهريزی در کشور ،اطالعات کافی در خصوص نتايج هزينه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی
و کارايی برنامه به دست نمیدهد ،همچنین دارای افق برنامهريزی کوتاهمدت بوده و محدوديت اقتدار
مديريت در کنترل هزينهها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب میشود .از آنجاکه در سیستم بودجهريزی
سنتی؛ عوامل مهمی چون اثربخشی ،کارايی ،صرفهجويی و بازدهی در قبال صرف منابع ناديده گرفته
میشوند ،لذا از منابع بهدرستی استفاده نشده و حتی به هدر میروند .از طرفی ،افزايش يا کاهش بودجه
دستگاهها تابع تصمیمات سیاسی و اعمالنفوذ اشخاص و قدرت چانهزنی آنها بوده و میزان پاسخگويی
مديران و سنجش میزان مسئولیتپذيری آنان کمرنگ میباشد .عالوه بر اين ،در کشور ما بودجه با مسائل

-Performance based Budgeting
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اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی ،بیکاری ،اشتغال و تورم و بهطورکلی رونق و رکود اقتصادی در ارتباط
است و از سوی ديگر ،در اکثر سالها با کسری بودجه مواجه است .نظام بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
بهعنوان يک نظام مديريتی برای ارتقاء کارايی و اثربخشی 1مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولتها
در سطوح ملی و محلی بوده است .در اين نظام باهدف نتیجه محوری سعی می شود تا با پیوند اعتبارات
بودجهای به نتايج اقدامات ،به اهداف صرفهجويی ،کارايی و اثربخشی بودجه دست يافت.
 .3-2عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
پیادهسازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد مستلزم توجه به عوامل اثرگذار بر آن است .مدل «شه» بهعنوان
يکی از مدلهای بنیادی توانايی ،2اختیار 3و پذيرش 4را بهعنوان سه عامل اثرگذار بر پیادهسازی موفق
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد را معرفی نموده است.
 .1-3-2توانایی در اجرای بودجهریزی عملیاتی

ظرفیت پايین يا عدم توانايی سازمان میتواند ازجمله عوامل اجرای ناموفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد باشند.
مطالعات نشان میدهند ،توانايی سازمانی از سه بعد توانايی ارزيابی عملکرد ،5توانايی نیروی انسانی 6و توانايی
فنی 7بر پیادهسازی اين نظام از بودجهريزی اثرگذار است.
 توانايی سنجش عملکرد :توانايی سنجش عملکرد مؤلفهای است که تمامی مراحل اجرای بودجهريزی
عملیاتی را تحت تأثیر قرار میدهد (هريس .)2001 ،8بهمنظور اجرای موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد،
اطالعات حاصل از ارزيابی عملکرد ضمن آنکه بايستی صحیح و قابلاطمینان باشند ،بايد در تصمیمات
مديريتی و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع و اجرای طرحهای تشويقی مورد استفاده قرار گیرند.
 توانايی نیروی انسانی :در راستای اجرای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد سازمانها بايستی نیروی انسانی
دارای مهارتهای خاص در سنجش عملکرد ،ايجاد ،حفظ و مديريت بانکهای اطالعاتی باشند .همچنین
بهمنظور برقراری ارتباط بین اهداف عملکردی و نتايج بهدستآمده و ارائه گزارش به استفادهکنندگان بايد
از کارشناسانی که با تمامی موارد مزبور آشنايی دارند بهره جست.
 توانايی فنی :توانايی فنی به مفهوم آن است که به لحاظ فنی امکان پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر
عملکرد وجود داشته باشد در اين راستا بايستی امکانات و ملزومات خاصی بهمنظور جمعآوری اطالعات
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مربوط به عملکرد و ايجاد بانکهای اطالعاتی مهیا گردد بهنحویکه اطالعات عملکردی در سريعترين
زمان ممکن تهیه ،به شکل مناسب گزارششده و در اختیار استفادهکنندگان قرار گیرد.
 .2-3-2اختیار در اجرای بودجهریزی عملیاتی

عامل دوم اثرگذار بر اجرای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد مکانیسمهای اختیار است .مکانیسنم اختیار سه طبقه
عمده اختیار قانونی ،1اختیار فرآيندی 2و اختیار سازمانی 3را در برمیگیرد و بر اين امر که اگر بودجه ريزان در
اجرا يا پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد اختیار الزم را نداشته باشند ،با مشکل روبرو خواهند شد ،تأکید
میکنند.
 اختیار قانونی :فرآيندهای رسمی بودجهريزی اغلب بهصورت فشرده قانونمند میشود اصالحات جديد در
صورت تعارض با اين قوانین ،نمیتواند اجرا شود .در برخی سازمانها به اين دلیل که بودجه بر مبنای
ورودیها تهیه و تنظیم میگردد ،اطالعات عملکردی در بودجه نقش کمتری دارند و اين امر ناشی از آن
است که اين اطالعات در فرايند تهیه و تصويب بودجه نقشی ندارند (اندرو)2004 ،4
 اختیار رويهای :بودجهريزی فعلی بر اساس فرايند و رويهای تهیه میگردد که در آن سنجش عملکرد و
استفاده از اطالعات عملکردی مورد غفلت واقعشده است .اجرای موفقیتآمیز بودجهريزی مبتنی بر
عملکرد نیازمند سازگاری اين مدل با اين فرايندها و رويههای موجود است .وقتی رويهها و فرآيندهای
بودجه نقش اطالعات حاصل از ارزيابی عملکرد را در تصمیمگیری تضعیف و محدود میکند ،ايجاد يک
نظام بودجه عملیاتی بهشدت مشکل خواهد بود (اسعدی و همکاران.)1388 ،
 اختیار سازمانی :اختیار سازمانی حدودی را مشخص میکند که بر اجرای بودجهريزی عملیاتی اثر گذار
است ،اختیارات سازمانی برای اجرای اثربخشتر بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بايستی به نحوی باشد که
مديران اختیارات الزم در تصمیمگیری در مورد جذب کارکنان ،بودجهريزی ،گزارش دهی و  ...را داشته
باشند (کتل.)1992 ،5
 .3-3-2پذیرش در اجرای بودجهریزی عملیاتی

برای اجرای موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد ،مقامات دولتی ،مديران و کارکنان همگی بايستی متقاعد
گردند که بودجهريزی مبتنی بر عملکرد درگرو تالش همگان برای کاهش هزينهها و نیل به منافع کوتاهمدت
و بلندمدت است (اندرو .)2004 ،مقاومت در برابر اصالحات از جانب برخی مقامات دولتی ،مديران بخشها و
کارکنان ممکن است بزرگترين مانع برای اجرا و استفاده از سنجش عملکرد باشد (رابینسون و همکاران،6
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 .)2005بهمنظور پیادهسازی اثربخش بودجهريزی مبتنی بر عملکرد سه جنبه از پذيرش مورد نیاز است :پذيرش
سیاسی ،1پذيرش مديريتی 2و پذيرش انگیزشی 3که در ادامه توضیح داده میشوند.
 پذيرش سیاسی :حمايت مقامات سیاسی در تأمین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی
است ،درحالیکه سنجش و استفاده از اطالعات عملکرد پیامدهايی برای مقامات انتخابی و انتسابی دارد.
تعدادی از صاحبنظران تأکید میکنند که سیاستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطالعات عملکرد در
تصمیمات تخصصی مقاومت میکنند ،چون يک چنین اطالعاتی ،آسیبپذيری آنها در برابر مردم را
افزايش میدهد( .اندرو.)2004 ،
 پذيرش مديريتی :بررسیها نشان میدهد که پذيرش بودجهريزی عملیاتی از جانب مديران بهخصوص
در ارتباط با استفاده از اطالعات عملکردی در تصمیمگیری مديريتی و ايجاد طرحهای انگیزشی ،اساسی
است .يک چالش اساسی در بودجهريزی عملیاتی متقاعد کردن مديران برنامه در مورد ارزش طرحهای
استراتژيک و سنجش عملکرد است (اسعدی و همکاران.)1388 ،
 پذيرش انگیزشی :صاحبنظران در زمینه بودجهريزی عملیاتی اغلب معتقد به بکارگیری استراتژی
انگیزشی برای استفاده از اطالعات مبتنی بر عملکرد میباشند و معتقدند انگیزهها و مشوقها بايد جزئی
از بودجهريزی عملیاتی باشد ،بهنحویکه پاداشها و تنبیهاتی برای عملکرد مناسب و نامناسب در اجرای
بودجه عملیاتی در نظر گرفته شود .همچنین اين اعتقاد وجود دارد که نظامهای بودجهريزی ورودی و
فرآيند محور ،مشوقهايی ايجاد میکند که اغلب در مقابل رويکرد نتیجه محور قرار دارد (ضیائی و
امیری.)1387 ،
در ايران و ساير کشور های جهان پژوهش هايی در حیطه بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد صورت پذيرفته است
که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود .زينالی و همکاران ( )1392در پژوهشی به بررسی موانع پیادهسازی
بودجهريزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارايی با استفاده از مدل شه پرداختند ،نتايج پژوهش آنها نشان
داد که از بین سه متغیر اصلی دو متغیر پذيرش و اختیار ،موانعی برای پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی در وزارت
امور اقتصاد و دارايی میباشند و از بین متغیرهای فرعی توانايی در ارزيابی عملکرد ،اختیار رويهای ،اختیار
سازمانی و پذيرش مديرتی بهعنوان موانع پیادهسازی معرفی میشوند .همچنین در سال  1394جعفرنیا و جاهد
در پژوهشی به شناسايی موانع استقرار بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصاد و دارايی پرداختند،
نتايج پژوهش آنها نشان داد که هريک از موانع رفتاری ،زمینهای و ساختاری در استقرار بودجهريزی مبتنی بر
عملکرد در وزارت امور اقتصاد و دارايی نقش بسزايی داشتهاند.
پورعلی و کاکوان در سال  1395در پژوهشی امکانسنجی استقرار بودجهريزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بابل را با استفاده از مدل شه مورد بررسی قراردادند .يافتههای پژوهش نشان داد،
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در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل توانايی ،اختیار و پذيرش الزم برای اجرای
بودجهريزی عملیاتی را دارد .اين در حالی بود که دشمن زياری و همکاران در سال  1396در پژوهشی به بررسی
تأثیر عوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجهريزی عملیاتی در دانشگاههای علوم پزشکی پرداختند و دريافتند که
عوامل فنی و انسانی بر استقرار بودجهريزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مؤثر است .همچنین
حیدری و همکاران در سال  1397به بررسی نقش عوامل درون سازمانی در پیاده سازی بودجه ريزی عملیاتی
پرداختند و نتايج پژوهش آنها يازده عامل درون سازمانی را در اين ارتباط شناسايی نمود.
بلومنتريت 1در سال  2006در پژوهشی با عنوان «بودجهريزی و مديريت راهبردی يکپارچه» به بررسی ارتباط
میان فرايند بودجهريزی و اهداف راهبردی پرداختند و نشان دادند که مديران در انجام بودجهريزی و برنامهريزی
راهبردی با چالشهای فراوانی روبرو هستند بهگونهای که مديريت راهبردی و بودجهريزی بهصورت مجزا
صورت میپذيرند .شیک 2نیز در سال  2007در پژوهشی با عنوان «بودجهريزی عملیاتی و بودجهريزی تعهدی،
ابزارهای تحلیل و قواعد تصمیمگیری» به بررسی پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد و استفاده از آن
بهعنوان ابزاری برای تصمیمگیری پرداخت .نتايج پژوهش نشان داد ،دولت و سازمانها بهمنظور پیادهسازی
موفق بودجهريزی عملیاتی و استفاده از آن در فرايند تصمیمگیری بايستی اطالعات و تخصص الزم را بهگونهای
فراهم آورند تا فعالیتها و نتايج به واحدهايی استاندارد تجزيه گرديده و سپس هزينهها به اين واحدها تخصیص
يابد سپس هزينهها و نتايج اين واحدها باهم مقايسه گردد .اندرو 3در سال  2013در پژوهشی به بررسی امکان
پیادهسازی بودجه ريزی عملیاتی در آمريکا پرداخت ،نتايج پژوهش وی نشان داد که امکان اجرای بودجهريزی
عملیاتی در آمريکا در ايالتهايی که توانايی حرفهای و کارشناسی برای چنین تغییراتی را دارند ،بیشتر وجود
دارد .همچنین در سال  2015لو و ويالبی 4در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر اجرای بودجه ريزی عملیاتی
پرداختند و اينگونه نتیجه گرفتند که اصول قانونی ،مديريت عملکرد ،ايجاد ظرفیت و توانمندی مهمترين عوامل
در اجرای بودجه ريزی عملیاتی می باشند.

 .3توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی
در پژوهش حاضر از مدل شه بهمنظور بررسی عوامل اثرگذار بر پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد استفاده
گرديد ،مدل يادشده سه عامل توانايی ،اختیار و پذيرش را بهعنوان عوامل اثرگذار بر پیادهسازی موفق
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد معرفی می نمايد .مدل ياد شده توانايی را از سه بعد توانايی ارزيابی عملکرد،
توانايی فنی و توانايی نیروی انسانی ،اختیار را از سه بعد اختیارات رويهای ،سازمانی و قانونی و نهايت پذيرش
را از سه منظر پذيرش انگیزشی ،پذيرش سیاسی و پذيرش مديريتی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی اين
عوامل در نیروهای مسلح ج.ا.ا شناخت مناسبی از میزان رعايت عوامل ياد شده را فراهم می آورد و اين امر در
1 - Blumentritt, T
2 - Schick, A
3 - Andrew, M
4 Lu & Willoughby
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راستای هدف اولیه اين پژوهش امکان سنجی پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد است که منجر به
شناخت نقاط قوت و ضعف در چارچوب عوامل ياد شده می گردد.
عالوه بر بررسی عوامل معرفیشده در مدل شه بهمنظور بومیسازی پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران نیاز به بررسی عوامل ديگری شامل موانع و چالشهای پیادهسازی
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح نیز وجود داشت که از طريق مصاحبه مشخص گرديدند.
همچنین از طريق مطالعه متون و بررسی پژوهش های مرتبط الزامات بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد شناسايی
شده و در نهايت از طريق مقايسه الزامات شناسايی شده با شناخت کسب شده در مراحل قبل گامهای اجرايی
پیشنهاد گرديد .در نهايت به منظور طراحی نقشه راهی به منظور پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد
وضعیت موجود و الزامات بودجه ريزی که از طريق طی مراحل فوق حاصل آمده است مقايسه و در نتیجه
مقايسه صورت پذيرفته گام های اجرايی طراحی و تدوين می گردد ،با توجه به توضیحات ارائه شده مدل
مفهومی پژوهش به شرح زير می باشد:

 .4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف يک پژوهش کاربردی است ،به اين معنا که يافتههای حاصل از آن را میتوان
به صورت مستقیم برای رفع مشکالت موجود و بهبود فرآيند فعلی به کاربست .از سوی ديگر اين پژوهش به
لحاظ ماهیت دادههای مورد استفاده و روشهای تحلیل دادهها در حیطه پژوهشهای کیفی قرار میگیرد.
پژوهش حاضر يک پژوهش چندمرحلهای است که بهمنظور پیادهسازی آن مراحل زير بايستی طی شود:
 .1در ابتدا متون مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه شد تا در مراحل بعد هدايت بخش مسیر پژوهش
باشند.
 .2در مرحله دوم ،برای تکمیل دانش کلی الزم برای مراحل بعدی انجام پژوهش ،از تعداد محدودی
از افراد متخصص که بهصورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند ،مصاحبه به عمل آمد -3 .از آنجايی
که در پژوهشهای کیفی ،فرآيند گردآوری و تفسیر دادهها يک فرايند پويا است ،درصورتیکه طی
انجام فرايند مصاحبهها با خبرگان بودجه ريزی ،نیاز به تغییراتی در ساختار و نوع پرسشها وجود
1
داشت ،تغییرات الزم را جهت بهتر شدن گردآوری دادهها اعمال گرديد .همچنین بررسی مقايسهای
ديدگاههای مصاحبهشوندگان در تعیین ساختار مصاحبههای بعدی مورد استفاده گرفت -4 .پس از
تکمیل مصاحبه ها ،اطالعات به دست آمده پیاده سازی گرديده و با استفاده از روش تحلیل تفسیری
بررسی می گردند -5 .پس از طی مراحل باال ،پرسشنامهای با بکار گیری پرسشنامه مدل شه و
اضافه نمودن سواالتی در جهت بومی سازی پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای
مسلح ج.ا.ا تهیه و توزيع گرديد -5 .با جمعآوری و تحلیل پرسشنامههای توزيعشده در مرحله قبل
- Comparative analysis

1
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عوامل مؤثر بر پیاده سازی مطابق با مدل شه بررسی و سه عامل اضافه شده به اين مدل نیز آزمون
گرديدند که نتیجه آن ارائه مدلی برای پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح
ج.ا.ا بود.

شکل شماره ( )1مدل مفهومی پژوهش
منبع :يافته های پژوهش

به سبب چندمرحلهای بودن طرح پژوهش حاضر ،جامعه و نمونه و روش گردآوری داده ها به ترتیب زير انتخاب
میشوند:
 .1مصاحبههای نیمه ساختاريافته؛ در اين مرحله ،جامعه آماری کلیه افراد خبره در سازمانهای نیروهای
مسلح در زمینه بودجهريزی مبتنی بر عملکرد میباشد .نمونه ،افرادی از جامعه آماری میباشند که
بر اساس روش گلوله برفی 1يعنی انتخاب شرکتکنندگانی که به نحوی با يکديگر ارتباط دارند و
پژوهشگر را به ديگر افراد جامعه رهنمون میشوند ،انتخاب میگردند (حريری .)1385 ،در اين روش
پژوهشگر به پیشنهاد مصاحبهشوندگان برای مصاحبه به سراغ افراد ديگر میرود (ازکیا و دربان
آستان)1382 ،

- Snoeball method
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 .2پرسشنامه؛ در اين مرحله ،جامعه آماری کلیه افراد شاغل در قسمتهای مرتبط با بودجهريزی در
سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران را شامل میشود و در اين راه از
و يا در دسترس و يا هدفمند استفاده شده است به عبارتی کلیه افراد شاغل در قسمتهای مرتبط با
بودجهريزی در سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران که فرصت کافی برای مشارکت
در اين پژوهش را داشته باشند را شامل میشود.

نمونه قضاوتی1

 .5تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 .1-5مصاحبه
بخشی از دادههای مورد استفاده در پژوهش حاضر دادههای کیفی حاصل از مصاحبههای حضوری (شفاهی)
هستند که با روش تحلیل تفسیری مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند .بهمنظور انجام مصاحبهها دستورالعملی
تهیه گرديد که در آن ابتدا در ارتباط با موضوع و هدف پژوهش توضیحاتی ارائه شد ،سپس با تأکید بر اين
موضوع که اظهارات ايشان تنها در راستای انجام پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد ،اقدام به مکتوب نمودن
اظهارات ايشان گرديد .پرسشهای اصلی مصاحبه که برآمده از مطالعه متون مرتبط و مصاحبههای اکتشافی
بود از مصاحبهشوندگان پرسیده شد و با توجه به ماهیت نیمه ساختاريافته مصاحبهها ،پرسشهای ديگری نیز با
توجه به پاسخها بهمنظور روشنتر شدن مفهوم پاسخهای ارائهشده ،مطرح گرديد که در نهايت تعداد  6مصاحبه
از خبرگان بودجهريزی در نیروهايس مسلح ج.ا.ا صورت پذيرفت .در ادامه به بررسی پرسشهای اصلی مصاحبه
و تحلیل پاسخ ها پرداخته می شود.
پرسش  :1با توجه مبانی قانونی در خصوص تغییر نظام بودجهريزی به سمت بودجهريزی مبتنی بر عملکرد ،در
سازمان متبوع شما چه اقداماتی در اين خصوص صورت پذيرفته است؟
اين سوال با هدف ايجاد شناخت از سازمانهای مختلف نیروهای مسلح در خصوص اقدامات صورت گرفته در
ارتباط با بودجهريزی مبتنی بر عملکرد پرسیده شد ،اغلب سازمانها اقدام به آموزشهايی در سطوح مختلف
نمودهاند و همچنین اقداماتی اغلب حد شکلی و ظاهری به اين منظور صورت پذيرفته است بهجز در يک مورد
که اقدامات عملی در اين خصوص انجام دادهاند و با توجه به مستندات موجود تا حد زيادی پیشرفت داشتهاند.
پرسش  :2مزايا و محدوديتهای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در سازمان متبوع شما چیست؟
اين پرسش بهمنظور برآورد فرد مصاحبهشونده از مزايا و محدوديتهای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در سازمان
متبوع ايشان و همچنین ايجاد شناخت در اين خصوص برای پژوهشگر پرسیده شد .از پاسخهای ارائهشده
استنباط گرديد که از ديد مصاحبه شوندگان ازجمله مهمترين مزيتهايی که اجرای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
برای نیروهای مسلح در پی دارد مديريت هزينهها و جلوگیری از اتالف منابع و بحث مديريت و کنترل عملکرد

1 - Judgement sampling
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میباشد .همچنین محدوديتهای که بهمنظور پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد عمدتاً مربوط
به تعیین شاخصهای عملکردی به دلیل دامنه وسیع فعالیتهای اين سازمانها و همچنین نبود برخی از
امکانات و زيرساختهای الزم میباشد.
پرسش  :3چه برنامهها و اقدامات آتی در زمینه پیادهسازی بودجهريزی عملیاتی پیشبینیشده است؟ شناخت
آخرين اقدامات صورت گرفته در نیروهای مسلح میتواند ديد مطلوبی به پژوهشگر در خصوص پیادهسازی
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بدهد لذا سوال فوق مطرح گرديد .پاسخهای ارائه شده حاکی از آن بود که (بهجز
در يک مورد) بودجهريزی مبتنی بر عملکرد تنها بهصورت شکلی در نیروهای مسلح مورد توجه قرارگرفته و بنا
بر توصیههای قانونی و نهادی صورت گرفته اقداماتی انجامشده است اما منجر به اقدام عملی در اين خصوص
نگرديده است و سازمانها بهنوعی در حال آمادهسازی امکانات و زيرساختهای الزم در اين ارتباط میباشند.
پرسش  :4موانع و مشکالت پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در سازمان متبوع شما کدام است؟ شناخت
موانع و مشکالت بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح شناخت مناسبی در جهت ارائه پیشنهادهای
الزم بهمنظور رفع آنها برای پژوهشگر ايجاد مینمايد لذا سوال فوق از مصاحبه شنودگان پرسیده شد .آنچه
که در پاسخهای ارائهشده بیشتر از همه نمود پیدا میکرد میتوان به عدم وجود زيرساختهای الزم و امکانات
سختافزاری و نرمافزاری ،نبود دانش و تخصص کافی و نیروی انسانی آموزشديده ،عدم آشنايی مقامات
تصمیمگیرنده با اين نوع بودجهريزی و اهمیت و جايگاه آن اشاره نمود.
پرسش  :5راهکارهای پیادهسازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در سازمان متبوع شما کدامند؟ شناسايی
راهکارهای پیادهسازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح اين امکان را برای پژوهشگر به
وجود میآورد تا در مقايسه با متون علمی که در اين خصوص نگارش گرديده مدل مناسب برای پیادهسازی
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح را بیابد اما آنچه در پاسخهای ارائهشده به آن اشاره شد مواردی
از قبیل موارد ذيل را در برمیگیرد -1 .ارائه الگوی مناسب برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد -2
ايجاد زيرساختها و امکانات مورد نیاز  -3آموزش کارکنان  -4تعیین اهداف و شاخصهای عملکردی
 -5ايجاد نگرش مثبت در مقامات عالی بهمنظور استفاده از اطالعات مستخرج از بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
در تصمیمات.
پرسش  :6آيا دستورالعمل اجرايی بودجهريزی عملکرد برای سازمان متبوع شما جامع و کامل میباشد؟ وجود
دستورالعمل بهمنظور پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد از مقدمات و حداقلهای الزم برای اين امر
میباشد لذا پرسشی جداگانه اين موضوع را مورد تأکید قرارداد که پاسخهای ارائهشده نشان میدهد متأسفانه
(بهجز در يک مورد) دستورالعمل مدونی در اين خصوص در هیچيک از ارگانهای نیروهای مسلح تدوين
نگرديده است.
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پر سش  :7چه شاخصهای عملکردی جهت سنجش کارايی و اثربخ شی جهت بخشهای مختلف سازمان
متبوع شما میتوان در نظر گرفت؟ با توجه به تأکید بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بر تخصیص منابع بر اساس
میزان د ستیابی به اهداف ،شنا سايی و اندازهگیری شاخصهای عملکردی متنا سب با هر سازمان از اهمیت
ويژهای برخوردار ا ست .به اين منظور پر سش فوق مطرح گرديد .آنچه بی شتر مورد تأکید پا سخدهندگان بود
تفکیک عملیات سازمان به بخشهای مختلف و تعیین شاخصهای بخ شی بر ا ساس اهداف کلی سازمان و
سپس شکستن شاخصها به زير بخشها و در نهايت به هر فعالیت که مجری آن يک فرد است.
 .2-5پرسشنامه
بهمنظور کسب شناخت و بررسی امکانسنجی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ايران اقدام به اضافه نمودن سه بعد بر اساس متون مطالعه شده و مصاحبههای صورت گرفته به
پرسشنامه مدل شه گرديد لذا پرسشنامه تهیهشده عالوه بر سه بعد توانايی ،انگیزش و پذيرش موردنظر مدل
شه سه بعد شناخت کلی ،گامهای پیادهسازی و الزامات را در برمیگیرد .پرسشنامه ياد شده مشتمل بر 49
پرسش است که ابتدا توضیحات کلی در ارتباط با بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد ،نقش و اهمیت آن ارائه و
سپس پرسش های عمومی به منظور اطالع از سطح دانش و تجربه و ويژگی های شخصی مشارکت کنندگان
و همچنین  49سوال تخصصی پرسیده شد .در نهايت اين پرسشنامه توسط  40نفر تکمیل گرديد.
بهمنظور اطمینان از روايی پرسشنامه ،اين پرسشنامه در اختیار سه نفر از صاحبنظران رشته حسابداری که
همگی فارغالتحصیل رشته حسابداری در مقطع دکتری بودند و در ارتباط با مفهوم و اجرای بودجهريزی مبتنی
بر عملکرد شناخت کافی داشتند ،قرار داده شد تا در مورد روايی محتوای آن اظهارنظر نمايند .نکات و
پیشنهادهای آنها در پرسشنامه يادشده اعمال گرديد .همچنین بهمنظور آزمون پايايی يا قابلیت اعتماد
پرسشنامه ياد شده از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار اين آزمون برای  49پرسش برابر با 0/954
میباشد که نشان از پايايی باالی پرسشنامه دارد.
 .1-2-5آمار توصیفی
آمار توصیفی مربوط به مشارکتکنندگان در پیمايش بهطور خالصه در جدول زير ارائهشده است.
جدول شماره ( )1آمار توصیفی مشارکت کنندگان در تکیمل پرسش نامه
گزينهها
پرسشها
تجربه مديريتی

گزينه 1
زير  5سال
%18

تجربه کاری

زير  5سال

گزينه 2

گزينه 3

گزينه 4

گزينه 5

 5تا 10
سال
%5
 5تا 10
سال

 10تا 15
سال
%10
 10تا 15
سال

 15تا 20
سال
%3
 15تا 20
سال

 20سال به
باال
%8
 20سال به
باال

گزينه 6
ندارم
%58
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گزينهها
پرسشها

مسئولیت کنونی

گزينه 1

گزينه 2

گزينه 3

گزينه 4

گزينه 5

%3

%8
کارشناس
ارشد
%43
وزارت
دفاع
%15

%15

%28

%48

سرپرست

رئیس

مدير

%5

%8

ارتش

سپاه

%35

%15

%33
نیروی
انتظامی
%23

مالی

اقتصاد

حسابداری

کامپیوتر

ساير

%33
 20تا 30
سال
%3

%5
 30تا 40
سال
%43

%30
 40تا 50
سال
%38

%3
 50سال به
باال
%18

%30

فوقديپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری

%0

%58

%30

%13

کارشناس
%13

محل خدمت

ستاد کل
%13

رشته تحصیلی

سن

تحصیالت

گزينه 6

منبع :يافته های پژوهش

همانطور که در جدول فوق مشخص است بیش از  42درصد از مشارکتکنندگان در اين پیمايش دارای تجربه
مديريتی در حوزه بودجهريزی بوده و بیش از  97درصد آنها بیش از  10سال سابقهکار دارند که اين امر غنای
بیشتر پاسخهای دريافتی را نشان میدهد .همچنین عالوه بر اينکه بیش از  67درصد مشارکتکنندگان دارای
تحصیالتی در رشتههای مرتبط با بودجهريزی بودهاند تمامی مشارکتکنندگان دارای تحصیالت لیسانس به
باال میباشند که اين امر نشاندهنده سطح مناسب تحصیالت و مربوط بودن رشته تحصیلی در ارتباط با موضوع
پژوهش میباشد .همچنین عمدتاً سن مشارکتکنندگان بین  30تا  50سال بوده و اغلب مشارکتکنندگان
دارای سمت کارشناس ارشد به باال میباشند.
همانطور که اشاره شد در پژوهش حاضر از مدل شه بهمنظور بررسی عوامل اثرگذار بر پیادهسازی بودجهريزی
مبتنی بر عملکرد استفاده گرديد ،مدل ياد شده سه عامل توانايی ،اختیار و پذيرش را بهعنوان اثرگذار بر
پیادهسازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد را معرفی نموده است .عالوه به عوامل يادشده سه بعد شناخت
کلی ،الزامات و گامهای پیادهسازی نیز مورد بررسی قرار گرفت الزم به ذکر است برای تحلیل متغیر های نرمال
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از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای 1و برای آزمون متغیر های غیر نرمال 2از آزمون رتبه عالمت دار ويل
کاکسون 3استفاده شده است که در ادامه نتايج تجزيهوتحلیل اين عوامل ارائه و تحلیل میگردد.
 .2-2-5عوامل مربوط به مدل شه
توانایی

ظرفیت پايین يا عدم توانايی سازمان میتواند ازجمله عوامل اجرای ناموفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد باشند.
مطالعات نشان میدهند ،توانايی سازمانی از سه بعد توانايی ارزيابی عملکرد ،توانايی نیروی انسانی و توانايی
فنی بر پیادهسازی اين نظام از بودجهريزی اثرگذار است.
جدول شماره ( )2نتايج آزمون آماری عامل توانايی
نام متغیر
میزان توانايی
ارزيابی عملکرد
میزان توانايی
فنی
میزان توانايی
نیروی انسانی

نوع توزيع

پارامتريک
پارامتريک
پارامتريک

نام آزمون
آزمون تی تک
نمونهای
آزمون تی تک
نمونهای
آزمون تی تک
نمونهای

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای انحراف
استاندارد

مقدار
آماره

سطح
معناداری

2/908

0/792

0/125

()0/732

0/468

2/2892

0/828

0/131

()0/827

0/413

3/131

0/714

0/113

0/163

0/252

منبع :يافته های پژوهش

يافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران توانايی ارزيابی عملکرد ،توانايی
فنی و توانايی نیروی انسانی برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد.
اختیار

عامل دوم اثرگذار بر اجرای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد مکانیسمهای اختیار است .مکانیسنم اختیار سه طبقه
عمده اختیار قانونی ،اختیار فرآيندی و اختیار سازمانی را در برمیگیرد و بر اين امر که اگر بودجه ريزان در اجرا
يا پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد اختیار الزم را نداشته باشند ،با مشکل روبرو خواهند شد ،تأکید
میکنند .نتايج آزمون طبقات مختلف اختیار در جدول زير ارائه شده است.

1 One Sample T-Student Test
2 Non Parametric Variables
3 Wilcoxon Signed-Rank Test
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جدول شماره ( )3نتايج آزمون آماری عامل اختیار
نام متغیر
اختیارات
رويهای
اختیارات
سازمانی

نوع توزيع
پارامتريک
ناپارامتريک

اختیارات
قانونی

پارامتريک

نام آزمون
آزمون تی
تک نمونهای
آزمون ويل
کاکسون
آزمون تی
تک نمونهای

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای انحراف
استاندارد

مقدار
آماره

سطح
معناداری

2/688

0/83

0/131

()2/382

0/022

2/869

0/749

0/118

...

0/003

2/775

0/884

0/14

()1/610

0/116

منبع :يافته های پژوهش

يافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اختیارات رويهای و اختیارات سازمانی
مناسبی برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد .در حالی که اختیارات قانونی مناسب برای
اين امر وجود دارد.
پذیرش

برای اجرای موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد ،مقامات دولتی ،مديران و کارکنان همگی بايستی متقاعد
گردند که بودجهريزی مبتنی بر عملکرد درگرو تالش همگان برای کاهش هزينهها و نیل به منافع کوتاهمدت
و بلندمدت است .بهمنظور پیادهسازی اثربخش بودجهريزی مبتنی بر عملکرد سه جنبه از پذيرش ،شامل پذيرش
سیاسی ،پذيرش مديريتی و پذيرش انگیزشی مورد نیاز است.
جدول شماره ( )4نتايج آزمون آماری عامل پذيرش
نام متغیر

نوع توزيع

پذيرش انگیزشی

ناپارامتريک

پذيرش سیاسی

ناپارامتريک

پذيرش مديريتی

ناپارامتريک

نام آزمون
آزمون ويل
کاکسون
آزمون ويل
کاکسون
آزمون ويل
کاکسون

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
انحراف
استاندارد

مقدار
آماره

سطح
معناداری

2/908

0/792

0/125

...

0/013

2/892

0/828

0/131

...

….

3/131

0/714

0/113

...

….

منبع :يافته های پژوهش

يافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران پذيرش انگیزشی ،پذيرش سیاسی
و پذيرش مديريتی کافی برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد.
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 .3-2-5عوامل اضافهشده به مدل شه
شناخت کلی

بهمنظور پیادهسازی هرچه بهتر بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بايستی شناخت کلی از وضعیت موجود به دست
آيد در ادامه با بررسی گويه هايی از اين دست نتايج اين بررسیها گزارش میگردد.
جدول شماره ( )5نتايج آزمون آماری عامل شناخت کلی
نوع توزيع

نام آزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
انحراف
استاندارد

مقدار
آماره

سطح
معناداری

شناخت کلی -مفاهیم
بودجهريزی

ناپارامتريک

آزمون ويل
کاکسون

2/738

0/707

0/112

...

0/033

شناخت کلی -مفاهیم
قیمت تمامشده

پارامتريک

آزمون تی تک
نمونهای

2/869

0/749

0/118

()1/108

0/274

نام متغیر

منبع :يافته های پژوهش

شناخت کلی از مفاهیم بودجهريزی مبتنی بر عملکرد قدم اول در پیادهسازی میباشد ،نتايج نشان داد شناخت
کافی در خصوص مفاهیم بودجهريزی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران وجود ندارد .در حالی که اين
شناخت در خصوص مفاهیم قیمت تمامشده مناسب می باشد.
الزامات

در اين قسمت الزاماتی که برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بايستی رعايت گردد مورد آزمون
قرارگرفته است که در ادامه به آنها اشاره میگردد.
جدول شماره ( )6نتايج آزمون آماری عامل الزامات
نام متغیر

نوع توزيع

نام آزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
انحراف
استاندارد

مقدار
آماره

سطح
معناداری

الزامات -تعیین
شاخصهای عملکردی

پارامتريک

آزمون تی تک
نمونهای

3/1

0/814

0/129

0/777

0/442

الزامات -حمايت مالی و
فکری

پارامتريک

آزمون تی تک
نمونهای

2/7

0/857

0/135

()0/215

0/033

منبع :يافته های پژوهش
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يافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران امکان تعیین شاخصهای عملکردی
وجود داشته در حالی که تمايل فکری و حمايتهای مالی برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود
ندارد.
 .3-5گامهای استقرار
بهمنظور استقرار نظام بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بايستی اقداماتی صورت پذيرد بهمنظور شناخت اقدامات
يادشده موارد در قالب ابعاد زير مطرح گرديد که نتايج هريک به شرح زير است.
جدول شماره ( )7نتايج آزمون آماری عامل گام های استقرار
نام متغیر
گامهای استقرار -ارزيابی
عملکرد
گامهای استقرار -امکانات
نرمافزاری

نوع توزيع
پارامتريک
پارامتريک

گامهای استقرار -برنامهها

ناپارامتريک

گامهای استقرار -قیمت
تمامشده

ناپارامتريک

گامهای استقرار –موانع

ناپارامتريک

گامهای استقرار -نیروی
انسانی

ناپارامتريک

نام آزمون
آزمون تی تک
نمونهای
آزمون تی تک
نمونهای
آزمون ويل
کاکسون
آزمون ويل
کاکسون
آزمون ويل
کاکسون
آزمون ويل
کاکسون

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
انحراف
استاندارد

مقدار
آماره

سطح
معناداری

2/894

0/709

0/112

()0.948

0/349

2/425

0/773

0/122

()4.702

0/000

2/688

0/83

0/131

...

0/028

2/625

0/815

0/129

...

0/007

2/775

0/884

0/14

...

0/8

2/675

0/764

0/121

...

0/867

منبع :يافته های پژوهش

يافته های پژوهش حاکی از آن بود که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران توانايی ارزيابی عملکرد
بهطور مناسبی وجود دارد .درحالی که امکانات نرمافزاری در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و برنامههای مورد
استفاده در اين نیروها قابلیت کافی برای اين امر را ندارند .همچنین نتايج نشان داد که محاسبه بهای تمامشده
محصوالت و خدمات در دستور کار قرار نگرفته و همچنین مقاومت کارکنان در اين ارتباط يکی از موانع میباشد.
اين در حالی است که کارکنان توانايی کافی برای اين امر را دارند.
 .4-5مدل
درنتیجه بررسیهای صورت پذيرفته در پژوهش حاضر و نتايج بهدستآمده که در باال به آنها اشاره شد مدل
زير بهمنظور پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران طراحی و
پیشنهاد میگردد.
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شکل شماره ( )2مدل پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.
منبع :يافته های پژوهش
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 .6نتیجه گیری و پیشنهادها
 .1-6تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه
در پژوهش حاضر از مدل شه بهمنظور بررسی عوامل اثرگذار بر پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد استفاده
گرديد ،مدل يادشده سه عامل توانايی ،اختیار و پذيرش را بهعنوان اثرگذار بر پیادهسازی موفق بودجهريزی
مبتنی بر عملکرد را معرفی نموده است .عالوه به عوامل يادشده سه بعد شناخت کلی ،الزامات و گامهای
پیادهسازی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در اين پژوهش مطابق با مدل شه بعد توانايی را از طريق سه عامل توانايی ارزيابی عملکرد ،توانايی فنی و
توانايی نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت .نتايج يافتههای پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ايران توانايی پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در تمامی ابعاد يادشده وجود دارد ،با بررسی
تطبیقی پژوهشهای پیشین در میيابیم که نتايج يافتههای اين پژوهش منطبق با پژوهش مرادی و همکاران
( )1391و همچنین پژوهش زينالی و همکاران ( )1392میباشد البته زينالی و همکاران توانايی در ارزيابی
عملکرد را بهعنوان يکی از محدوديتهای پیادهسازی عنوان نمودند که اين امر مغاير با يافتههای پژوهش
حاضر میباشد.
در حوزه اختیارات مطابق با مدل شه سه بعد اختیارات رويهای ،سازمانی و قانونی مورد بررسی قرار میگیرند،
يافتههای پژوهش حاکی از آن بود که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اختیارات رويهای و سازمانی
کافی بهمنظور پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد درحالیکه اختیارات قانونی مغايرتی با اين
امر ندارد ،بررسیهای تطبیقی پژوهشهای پیشین نشان داد که نتايج پژوهش حاضر با نتايج حاصل از
پژوهشهای مرادی و همکاران و زينالی و همکاران يکسان میباشد.
مدل شه سه عامل پذيرش انگیزشی ،پذيرش سیاسی و پذيرش مديريتی را بهعنوان عوامل اثرگذار در حیطه
پذيرش معرفی نموده که نتايج بررسی عوامل مذکور در پژوهش جاری نشان میدهد که در نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ايران هیچ نوع پذيرشی برای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد .بررسی
تطبیقی با پژوهشهای پیشین گويای اين امر بود که يافتههای اين پژوهش با يافتههای پژوهش مرادی و
همکاران مغايرت دارد اما با نتايج حاصل از پژوهش زينالی و همکاران مطابقت دارد.
عالوه بر بررسی عوامل معرفیشده در مدل شه بهمنظور بومیسازی پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران به بررسی عوامل ديگری پرداخته شد که در نهايت يافتههای پژوهش
نشان داد که در نیروهای ياد شده در حوزه شناخت کلی ،شناخت نسبت به مفاهیم بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمامشده آشنايی مناسبی وجود دارد .از سوی ديگر در حوزه الزامات نیروهای
مسلح الزامات تعیین شاخصهای عملکردی را دارا بوده اما الزامات تمايل فکری و حمايتهای مالی در اين
خصوص وجود ندارد.
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بهمنظور استقرار نظام بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بايستی اقداماتی صورت پذيرد لذا شناخت اقدامات يادشده
در قالب مواردی ازجمله ارزيابی عملکرد ،امکانات نرمافزاری ،برنامهها ،قیمت تمامشده ،موانع ،نیروی انسانی
مورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران توانايی ارزيابی عملکرد
بهطور مناسبی وجود دارد ،امکانات نرمافزاری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد ،برنامههای اين نیروها بهمنظور
پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بازنگری نشده ،استقرار سیستمهای بهای تمامشده در دستور کار قرار
نگرفته و مقاومت کارکنان در مقابل تغییر نظام بودجهريزی يکی از موانع اين امر است و در نهايت يافتهها
حاکی از آن بود که نیروی انسانی کافی و خبره به اين منظور وجود دارد.
 .2-6تحلیل مدل طراحی شده
با توجه به نتايج بهدستتتآمده از پژوهش حاضتتر بهمنظور پیادهستتازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد و
دستیابی به اهداف آن بايستی مطابق با مدل ارائه شده فرايند زير طی شود .مدل ارائه شده ابتدا نقشه راهی را
مشخص میکند که نشاندهنده دلیل روی آوردن به بودجهريزی مبتنی بر عملکرد میبا شد .در اين خصوص
سه موضوع اصلی مطرح است.
 برقراری ارت باط بین تخصتتتیص م نابع و ن تايج عملکرد :هدف اول یه بود جهريزی مبتنی بر عملکرد
شتتفافستتازی بودجه و کمک به تخصتتیص بهینه و استتتفادهی مؤثر از منابع ستتازمان از طريق
برقراری ارتباط بین تخصیص منابع و نتايج عملکرد میباشد.
 افزايش بهرهوری (کارايی و اثربخشتتی) منابع و مخارج ستتازمان :هدف نهايی بودجهريزی مبتنی بر
عملکرد ،تحقق کارايی و اثربخشتتتی استتتت .بهعبارتديگر ،بودجهريزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بر
خروجی ها بجای ورودی ها زمینه نظارت مطلوب بر اجرای بودجه در جهت حصتتتول اهداف از پیش
تعیینشتتده را فراهم آورده و مبنايی مناستتب برای اندازهگیری کارايی و اثربخشتتی عملیات در جهت
بهبود بهرهوری میباشد.
 ا صالح فرآيند مديريت و برنامهريزی و کمک به مديريت سازمان :طی سالهای اخیر ف شارهای
فزايندهای در زمینه نظارت مالی و پاستتتخگويی بر ستتتازمانهای دولتی به وجود آمده استتتت ،نظام
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد موجبات تغییر هدف بودجه از ابزاری برای کنترل و نظارت ،به ابزاری
برای مديريت عملکرد و برنامهريزی اقت صادی را فراهم آورده ا ست ،بهعبارتديگر در اين نظام تمرکز
از چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع ورودیها به نظارت بر خروجی و نتايج بهدستآمده از مصرف
منابع تغییر کرده استتت .در اين نظام ،اعتبارات بر مبنای عملکرد واحدهای ستتازمانی در راستتتای تولید
مح صوالت (خدمات) و يا د ستیابی به پیامدها تخ صیص میيابد و بدين ترتیب ،سازمانها به سمت
افزايش شفافیت در نحوه م صرف منابع برای انجام فعالیتها ،تولید خروجیها و د ستیابی به اهداف و
استراتژیها و نیز پاسخگويی بیشتر سوق میيابند.
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 بهمنظور پیادهستتازی موفق بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بايستتتی فرآيند مشتتخصتتی که حاصتتل
پژوهشهای گذ شته و تجربه پیاده سازی اين نوع بودجهريزی ا ست طی شود به اين منظور ،در ادامه
ضمن تبیین فرآيند سه مرحلهای ،ابتدا در هر مرحله به الزامات آن مطابق با پیشینه پژوهش بیان اشاره
گرديده ،سپس و ضعیت موجود بر ا ساس يافتههای پژوهش م ستند سازی می شود و درنهايت گامهای
اجرايی برای عبور از وضعیت موجود و محقق کردن کلیه الزامات هر مرحله بیان میگردد.
مرحله  :1برنامهریزی و مدیریت تغییر
يک ساختار برنامهای معنادار در جهت بهبود کیفیت بودجهريزی از طريق برقراری ارتباط بین ساختار برنامهای
با سیاستهای استراتژيک سازمان اقدام میکند .طراحی ساختار برنامهای عملیاتی برای بودجه بايد دربرگیرنده،
بازنگری اساسی فعالیتهای سازمان و شیوه مديريت آنها بوده و بهعنوان ابزاری برای تجزيهوتحلیل سیاستها
و خطمشیهای سازمان در نظر گرفته شود.
الزامات
 تعیین اهداف عملیاتی و برنامهها بر اساس اهداف کالن و استراتژیهای سازمانی.

 نمايش اهداف کالن و ا ستراتژیهای سازمانی تا سطح اهداف عملیاتی و برنامهها در قالب روابط
سلسلهمراتبی و طبقهبندی آنها بهصورت يک درختواره از اهداف.
 مورد توجه قرار گرفتن فرهنگ برنامهريزی و تمرکز بر بودجهريزی در کلیه بخش ها و ستتتطوح
سازمان.
 تعیین سازوکار ايجاد تغییر بهمنظور تغییر اثربخش نظام بودجهريزی.

 تشخیص ضرورت و لزوم ايجاد تغییر ،با توجه به تجربههای موفق کشورهای پیشرو در اين زمینه
و همچنین الزامات قانونی.
 ت شکیل يک ائتالف نیرومند برای پ شتیبانی از تغییرات ،اين ائتالف دارای دو بعد درون سازمانی و
برونستتازمانی استتت ،در بعد برونستتازمانی بحث تغییر رويهها و رويکردهای نهادهای مربوط به
بودجهريزی مانند سازمان برنامهوبودجه ک شور ،ديوان محا سبات ک شور و قوه ق ضائیه و  ...مطرح
میگردد و در بعد درونسازمانی اين ائتالف از مجموعهای از مديران ارشد سازمان تشکیل میگردد.
 انتصاب رهبر تغییرات ،بهمنظور ترسیم نقشه راه و ايجاد هماهنگیهای الزم بین تمام واحدها.

 ايجاد جو مثبت روانی و جلب حمايت بیشتتتر مديريت ارشتتد ستتازمان ،به اين منظور پیادهستتازی
بايستی به نحوی صورت پذيرد که موفقیتهای اولیه (هرچند کوچک) حاصل آيد و در ادامه تداوم
حرکات اصالحی و اهداف بزرگتر ترسیم گردد.
 نهادينه شدن تغییرات ايجاد شده ،بهطوریکه و ضعیت و شرايط جديد به جزئی از فرهنگ سازمان
تبديل شود.
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 تغییر فرآيند بودجهريزی بهصتتورت تدريجی و در روند تکاملی صتتورت میگیرد ،لذا اين امر ايجاب
میکند که توجه ويژهای بر فرآيند تغییر داشته باشیم.
وضعیت موجود
 بر اساس برنامههای  5ساله توسعه کشور ،سیاستهای کلی کشور ،اسناد باالدستی و رهنمودهای
فرمانده کل قوا اهداف کالن و استراتژیها در نیروهای مسلح ج.ا.ا مشخص میباشند.
 عدم وجود عزم راسخ برای پیاده سازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد به علت عدم تخصیص بودجه
بر اساس عملکرد در سازمان برنامهوبودجه.
 عدم وجود هماهنگی های الزم میان واحدهای مرتبط با بودجهريزی و عدم توافق نظر جمعی در
خصوص فرايند پیادهسازی.
 عدم وجود رهنمود مشخص و خاص جهت ارائه رويهها و راهکارهای پیادهسازی بودجهريزی مبتنی
بر عملکرد منطبق با شرايط سازمان.
 عدم توجه به نتايج اجرای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد توستتط مستتئولین در امر تصتتمیمگیری به
دلیل تفکر سنتی و غیرعلمی مسئولین نیروهای مسلح به موضوعات مختلف.

 مطابق با مصاحبههای صورت گرفته بهجز در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران ساير ارگانها
اقدامات عملی در خصتتوص تغییر فرآيند بودجهريزی انجام ندادهاند و اقدامات آنها تنها محدود به
يکسری موارد شکلی شده است.
گامهای اجرایی

 مشتتخص کردن اهداف و استتتراتژیهای بلندمدت بر استتاس برنامههای  5ستتاله توستتعه کشتتور،
سیاستهای کلی کشور و اسناد باالدستی با توجه به رهنمودهای فرمانده کل قوا.
 شک ست اهداف و ا ستراتژیهای کالن به هدفهای میانمدت و کوتاهمدت و تهیه و تنظیم برش
ساالنهای از برنامه راهبردی بهمنظور پیشنهاد بودجه ،تأمین اعتبار و ارزيابی عملکرد.
 تعیین اهداف کمی ساالنه بر اساس اهداف بلندمدت راهبردی که پیامدهای ساالنه را در برمیگیرد.

 تعیین اهداف برنامهها و فعالیتها در قالب يگانهای مختلف (مانند يگان آماد ،عملیات ،پشتتتیبانی،
نگهداری و  )...صورت پذيرد.
 بازنگری برنامهها و اهداف سازمانی بهمنظور تطابق با بودجهريزی مبتنی بر عملکرد.
 هدفگذاری کمی و قابلسنجش در راستای تحقق اهداف.

 مشخص کردن فعالیتهای الزم برای دستیابی به هر هدف.
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 ت شکیل قرارگاه پیاده سازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد به ريا ست فرمانده سازمان و با ع ضويت
کلیه مقامات عالیرتبه در بخشهای ستادی و عملیاتی.

 انت صاب فردی خبره دارای تح صیالت دان شگاهی مربوط و اطالعات منا سب و کافی در خ صوص
پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بهعنوان منشی قرارگاه و رهبر پیادهسازی.
 تهیه نمودار مديريت پروژه پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد با استفاده از الگوی گان چارت
بهنحویکه در آن مراحل پیادهستتازی بر استتاس اولويتها مشتتخص و زمانبندی انجام هر مرحله
تعیین شده با شد .الزم به ذکر ا ست مطابق با تجربیات ک شورهای پی شرو در اين زمینه پیاده سازی
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد به صورت تدريجی اثربخشتر بوده ا ست؛ اما آنچه مهم ا ست شروع
مراحل پیادهسازی است.
 اولويتبندی مراحل پیاده سازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد باي ستی به نحوی صورت پذيرد که
مزايای اين امر در کوتاه مدت نمود پیدا کرده و موجبات حمايت مقامات بلندپايه و افزايش انگیزه
دستاندرکاران را فراهم آورد.
 برگزاری دورههای آموزشتتتی يا کارگاههای عملی برای افزايش ستتتطح آگاهی ستتتازمانی در اين
خصوص.
 تهیه دستورالعمل پیادهسازی بومی شده برای سازمان.

مرحله  :2تحلیل هزینهها و تبیین شاخصهای عملکردی
در نظام بودجهريزی مبتنی بر عملکرد هدف اولیه تخصتتتیص منابع بر مبنای معیارهای عملکرد استتتت بدين
منظور الزم استت برای هر برنامهای که بودجه به آن تخصتیص میيابد ،شتاخصهای عملکرد تعريف گردند.
شاخصهای عملکرد نقش کلیدی در ارزيابی برنامههای سازمان در چارچوب برنامههای ا ستراتژيک ،سنجش
عملکرد مديران در چارچوب تفاهم نامه های عملکردی ،اشتتتکال گوناگون پاداش و تنبیه در چارچوب نظام
انگیزشی ايفا میکنند .کمی کردن عملکرد که از طريق شاخصهای عملکردی حاصل میآيد به مديران اجازه
میدهد تا بر روند تغییرات ،نظارت کرده ،م شکالت و م سائل احتمالی و بالقوه را شنا سايی و بتوانند اقدامات
اصالحی الزم را بهموقع انجام دهند.
طراحی شاخصهای عملکردی مناسب و صحیح و پايش و ارزيابی دقیق اين شاخصها يکی از پیشنیازهای
مهم بودجهريزی بر مبنای عملکرد است .چالش بزرگ در اين خصوص اين است که سنجش نتیجه و خروجی
برنامهها و فعالیتها و تعريف شاخصهای قابل سنجش ب سیار م شکل و وقتگیر ا ست .اجرای بودجهريزی
عملیاتی ،مستتتلزم برقراری ارتباط مستتتقیم میان اقالم بودجه و شتتاخصهای عملکرد استتت .شتتاخصها بايد
فعالیتهای اصتتلی را که برای آنها منابع مالی اختصتتاصيافته استتت ،پوشتتش دهند و با آرمانها و اهداف
سازمان مرتبط باشند.
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عملکرد سازمان در قبال تحقق اهداف ساالنه مورد ارزيابی قرارگرفته و درنهايت بودجه سازمانها بر اساس
قیمت تمامشده خروجیهای برنامهای که در حوزه تحلیل هزينهها به دست میآيد ،تهیه میگردد؛ بنابراين ،به
اين منظور بايستی بهای تمامشده محصوالت و خدمات خروجیها بهعنوان يکی از عناصر اصلی بودجهريزی
مبتنی بر عملکرد اندازهگیری شود.
الزامات
 شاخصها بايد فعالیتهای اصلی را که برای آنها منابع مالی اختصاصيافته است ،پوشش دهند و
با آرمانها و اهداف سازمان مرتبط باشند.
 تدوين شاخصهای عملکردی به تفکیک واحدها و هدفهای عملیاتی هر واحد.
 بهبود سیستمهای اطالعاتی و حسابداری.

 تعیین قیمت تمام شده برنامهها و فعالیتها متناسب باکیفیت و محل جغرافیايی انجام فعالیت
با استفاده از شیوههای مربوط.

 تنظیم اليحه بودجه با رويکرد هدفمند و عملیاتی و بر استتاس مأموريتها ،وظايف ،اهداف و
برنامهها و قیمت تمامشده آنها.
وضعیت موجود

 عدم امکان کمی نمودن برخی از شاخصها بهمنظور ارزيابی عملکرد و عدم امکان برقراری ارتباط
میان شاخصهای يادشده و عملکرد سازمان.
 عدم تعیین فعالیتها و بهتبع آن شاخصهای عملکردی.

 نبود امکانات زيرستتاختی ازجمله امکانات نرمافزاری ،ستتختافزاری ،اينترنت پرستترعت و دانش و
نیروی متخصص کافی.
 عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی.

 عدم وجود الگويی برای محاسبه بهای تمامشده محصوالت و خدمات.
گامهای اجرایی
 با توجه به اهمیت ارزيابی عملکرد بهعنوان ابزاری کلیدی در فرايند مديريت عملکرد ،بايستتتتی
شاخصهای عملکردی مناسب و قابلسنجش تدوين شود.
 تشکیل کمیسیونی از متخصصین آشنا به فرايند بودجهريزی و مديران اجرايی کلیه واحدها بهمنظور
تعیین شاخصهای عملکردی مرتبط با اهداف و فعالیتهای هر واحد.
 لزوم تشکیل در سازمان بهمنظور تعريف شاخصهای عملکردی.
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تشکیل کارگروهی برای تعیین موضوعات تعیین بهای هر واحد عملیاتی ،مشخص کردن فعالیتهای
الزم بهمنظور ايجاد موضوع تعیین بها و همچنین تعیین محرکهای هزينه و محرکهای فعالیت.
توسعه يک سیستم جامع بهعنوان بانک اطالعاتی جهت تجمیع اطالعات مورد نیاز برای انجام
محاسبات بهای تمامشده.
توسعه نرمافزار کاربردی برای انجام محاسبات بهای تمامشده با توجه به شرايط خاص هر واحد
عملیاتی.
بهکارگیری سیستم حسابداری تعهدی تحت شبکه بهمنظور تجمیع اطالعات مالی.
بهکارگیری کارشناسان مالی خبره در زمینه اصالح سیستم حسابداری و تعیین قیمت تمامشده کاال
و خدمات.
برگزاری کالس يا کارگاه آموزشی جهت آشنايی با مفاهیم قیمت تمامشده و نحوه محاسبه آن.

مرحله  :3مدیریت عملکرد ،نظام پاسخگویی و نظام انگیزشی
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد ،نقطه آغازی بهمنظور نظارت بر عملکرد ستتازمانی استتت .پیادهستتازی آن با
تغییر ن ظام بود جهريزی ،از ابزاری برای کنترل و ن ظارت به ابزاری برای مدير يت عملکرد و بر نا مهريزی
اقتصادی ،بهعنوان مبنايی برای ايجاد يک نظام مديريت عملکرد گسترده در چارچوب برنامه استراتژيک
به شمار میآيد.
در نظام بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بودجه دستگاههای اجرايی بر اساس قیمت تمامشده خروجیهای برنامهای
که در حوزه تحلیل هزينهها به دست میآيد ،تهیه میگردد و در پايان سال انحراف شاخصهای مالی و غیرمالی
با برنامه ساالنه و بودجه مصوب و بودجه عملکرد در حوزه مديريت عملکرد بر اساس گزارشهای عملکرد
دستگاههای اجرايی تعیین میشود که نتايج آن منجر به اصالح فرآيندها ،مديريت برنامهها ،اصالح برنامههای
راهبردی و ساالنه و در برخی موارد برنامههای توسعه میگردد.
مديريت عملکرد کارا و اثربخشی هنگامی حاصل میآيد که دو عنصر اصلی نظام پاسخگويی و نظام انگیزشی
را در برگیرد .عنصر نظام پاسخگويی ،در قالب مديريت قراردادی يا همان استفاده از تفاهمنامههای عملکردی
به ارزيابی عملکرد مديران و برنامهها بر مبنای اهداف ،پیامدها و خروجیهای تعیینشده در برنامههای ساالنه
میپردازد .همچنین عنصر نظام انگیزشی ،از طريق انتقال پارهای از اختیارات به مديران حوزه اختیارات آنان را
گسترش داده و اجازه اعمال مديريت در بهکارگیری ورودیها و تغییر فرآيندها برای تولید خروجیها و پیامدهای
موردنظر را میدهد و در مقابل آنها را از حیث نتايج بهدستآمده در چارچوب اختیارات مورد تشويق و يا تنبیه
قرار میدهد.
الزامات

 تعريف نظامهای نظارتی و ارزيابی عملکرد با رويکرد کنترل نتیجه و محصول.
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 استقرار يک سیستم اطالعات مديريت جامع.

 دريافت گزارشهای عملکردی و انطباق با شاخصهای عملکردی.

 تنظیم تفاهمنامههای مديريتی میان مديران باالتر با مديران واحدهای عملیاتی برای انجام
برنامهها و فعالیتها بر اساس قیمت تمامشده.
 اع طای اخت یارات ،قدرت و م نابع الزم به مديران اجرايی برای تدوين فرآي ند ها و ان جام
اصالحات اداری ،مالی و استخدامی بهمنظور تحقق اهداف تعیینشده.
 تخصیص منابع متناسب با میزان تحقق اهداف تعیینشده در تفاهمنامه
وضعیت موجود

 عدم وجود نرمافزارها و سیستمهای يکپارچه بهمنظور پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد.
 عدم وجود سامانههای يکپارچه برای تجمیع اطالعات.

گامهای اجرایی

 اعطای اختیارات و انعطافپذيری بیشتتتتر به زيرمجموعهها بهمنظور تالش جهت انجام برنامهها و
دستیابی به اهداف عملکردی.
 تهیه و تدوين دستتتتورالعمل هايی بهمنظور ارز يابی عملکرد مديران واحدها بر استتتاس وظايف و
اختیارات تعیینشده.

 .3-6پیشنهادهای کاربردی

 افزايش بهرهوری نیروهای مستتلح امری استتت که بیشتتک منجر به تقويت بنیه دفاعی جمهوری
استتالمی ايران میگردد به اين منظور پیشتتنهاد میگردد اجرا و پیادهستتازی بودجهريزی مبتنی بر
عملکرد که موجبات سنجش ،کنترل و نظارت بی شتر بر کارايی و اثربخ شی فعالیتهای انجام شده
در نیروهای مسلح ج.ا.ا را فراهم مینمايد در کلیه ارگانهای نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد.
 ازآنجاکه پیادهستتتازی موفق بود جهريزی مبتنی بر عملکرد نیازمند ترجمان اهداف بلندمدت و
استتتتراتژیهای کالن ستتتازمانی به برنامهها و فعالیتهای عملیاتی استتتت .بودجهريزی مبتنی بر
عملکرد را میتوان بهعنوان ابزاری برای د ستیابی سی ستماتیک به اهداف و ا ستراتژیهای ياد شده
مورد استفاده قرارداد.
 با توجه به اينکه در فرايند بودجهريزی مبتنی بر عملکرد نتايج فعالیتها بهصتتتورت شتتتاخصهای
عملکردی قابلستنجش تعريف میشتود اين امر به مديران و مقامات عالی ستازمان امکان ارزيابی
عملکرد مديران میانی و کارکنان را میدهد؛ بنابراين میتواند بهعنوان ابزاری برای کنترل عملیات
يک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
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 بودجهريزی مبتنی بر عملکرد با ارائه اطالعات قابلستتتنجش امکان بررستتتی میزان پیشتتترفت و
موفقیت برنامهها را در مقابل بودجههای تخصیصيافته ،برای نهادهای نظارتی فراهم میآورد.
 بودجهريزی مبتنی بر عملکرد ضمن برقرار کردن شفاف سازی فرايند بودجهريزی امکان نظارت بر
اجرای عملیات را فراهم نموده و با ارزيابی صحیح عملکرد میتواند به ابزاری برای ت شويق و تنبیه
مديران و کارکنان تبديل گردد.
 .4-6پیشنهاد پژوهشی
بودجهريزی مبتنی بر عملکرد عالوه بر آنکه يک نظام بودجهريزی است ،يک نظام مديريت هزينه ،مديريت
عملکرد و ارزيابی عملکرد نیز میباشد که در سايه آن عالوه بر موارد يادشده سازمان میتواند به اهداف و
استراتژیهای بلندمدت و کالن خود در قالب برنامههای کوتاهمدت و عملیاتی دست يابد .در پژوهش حاضر به
کسب شناخت از پیادهسازی بودجهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا پرداخته و همچنین الزامات
پیادهسازی اين نوع بودجهريزی آزمون گرديد .لذا پیشنهاد میشود پژوهشهايی در اين حوزه در موارد زير
صورت پذيرد.
 با توجه به محرمانه بودن بسیاری از اطالعات اعم از اطالعات مالی و عملیاتی در نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ايران پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت کارکنان سازمانهای ياد شده
پژوهشهايی در خصوص کاربرد مدل اين پژوهش انجام شود.
 با توجه به گسترده بودن حوزه بودجهريزی مبتنی بر عملکرد بررسی و پژوهش در خصوص نحوه تعیین
شاخصهای عملکردی ،بهترين روش محاسبه بهای تمامشده ،بهکارگیری انواع روشهای ارزيابی
عملکرد میتواند موضوعاتی مناسب جهت انجام پژوهش در هر يک از سازمانهای نیروهای مسلح
ج.ا.ا باشد.
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