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 چکیده
ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا سازی بودجهسنجی پیادهپژوهش حاضر با هدف بررسی امکان

وری صورت پذيرفته است. به اين منظور، ابتدا از طريق مطالعه متون مرتبط و انجام با رويکرد ارتقای بهره
ين روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در ا ريزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده ازمصاحبه با خبرگان بودجه

 ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلحسازی بودجهسازی پیادهمنظور بومیزمینه کسب گرديد. سپس به
سی عملکرد بررريزی مبتنی بر سازی بودجهيرش را در پیادهپذیار و اختيی، تواناج.ا.ا، مدل شه که سه عامل 

ها که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه «يیاجراهای گام»و  «الزامات »، «یلکشناخت »کند با سه عامل می
 بودند، تلفیق گرديد.

های پژوهش نشان داد که در حوزه توانايی، توانايی ارزيابی عملکرد، توانايی فنی و توانايی نیروی انسانی يافته
که اختیارات قانونی وجود ی وجود نداشته درحالیای و سازمانی کافوجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رويه

يک از سه نوع پذيرش، انگیزشی، سیاسی و مديريتی وجود ندارد. همچنین در حوزه دارد و در حوزه پذيرش، هیچ
شده ريزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمامشناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه

ی مناسب، اما تمايل های عملکردشاخص نییتعجود دارد. از سوی ديگر در حوزه الزامات آشنايی مناسبی و
های اجرايی نیز توانايی ارزيابی عملکرد و نیروی انسانی های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گامفکری و حمايت

های تمها بازنگری نشده، سیسبرنامهافزاری مطلوب نیست، به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم
ور منظمقاومت کارکنان يکی از موانع پیاده سازی است. در نهايت مدلی بهو شده مستقر نشده تمامبهای
 ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گرديد.سازی موفق بودجهپیاده

 .وریسازی، بهرهیادهريزی مبتنی بر عملکرد، پبودجه، بودجهواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1
هت ريزی جها را ملزم به برنامهنیازهای نامحدود به منابع از طرفی و کمبود منابع از طرف ديگر کلیه سازمان

کند، عنوان سازوکاری برای تخصیص منابع عمل میاستفاده بهینه از منابع کمیاب نموده است، بودجه به
ه های يک سازمان است کها و فعالیتها، برنامهنمای کلیه اهداف، استراتژیديگر بودجه آيینه تمام عبارتبه

نمايد ها را مشخص میهای مالی درآورده و کنترل و پیشرفت آنصورت عبارتها و راهبردها را بههدف
 (.1388آبادی، صراف، )حسن

ندازی روشن از اهداف و اهای موفق و الگو در هر برهه از زمان، ضمن مشخص کردن چشمامروزه سازمان
صحیح آن از الگوی هدايت و  استراتژی های کالن، مسیر دستیابی به آنها را برای خود ترسیم و برای اجرای

ی يکی از الگوهايی که می تواند موجبات دستیاب. کنندمند به منظور افزايش بهره وری استفاده میراهبری نظام
ها رودیها بجای وريزی مبتنی بر عملکرد است که با تأکید بر خروجیجهسازمان به اين مهم را فراهم نمايد، بود

شده را فراهم آورده و مبنايی زمینه نظارت مطلوب بر اجرای بودجه در جهت حصول اهداف از پیش تعیین
 باشد.وری میگیری کارايی و اثربخشی عملیات در جهت بهبود بهرهمناسب برای اندازه

ريزی و مشکالتی که در ارتباط با پیاده سازی آن وجود دارد منجر به اين شده از بودجه مزايای متعدد اين روش
عنوان هدف در نظر گرفته شود. در ايران نیز اين امر مورد توجه ی آن برای سالیان متوالی بهسازادهیپاست که 

دولت موظف است »شم توسعه ساله ش 5برنامه  7و تأکید زيادی قرار گرفته است، به عنوان مثال، بند پ ماده 
های اجرايی مندرج در قوانین بودجه از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست درصد دستگاه

رنامه که در سال پايانی قانون اجرای بنحویريزی بر مبنای عملکرد تنظیم نمايد، بهصورت بودجهسنواتی را به
بخشنامه بودجه سال  5و همچنین مطابق با بند  «نی بر عملکرد باشند.ها دارای بودجه مبتصد درصد دستگاه

قانون  5های اجرايی موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه 7در اجرای مفاد بند پ ماده  1398
های قبلی، نسبت به استقرار نظام ها و بخشنامهاند بر اساس دستورالعملمديريت خدمات کشوری مکلف

ی در رهبرهای ابالغی مقام معظم یاستس 32ريزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمايند. همچنین در بند جهبود
ه يزی کشور به بودجه ريزی عملیاتی تأکید شده است. با توجربودجهتدوين برنامه پنجم توسعه بر تغییر نظام 

ازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد به الزامات ياد شده و تأکید فرمانده کل قوا، مقام معظم رهبری پیاده س
عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف واالی اين بايستی در دستور کار نیروهای مسلح ج.ا.ا قرار گرفته و به

 های مورد استفاده قرار گیرد.سازمان
ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای سازی بودجهموانع و مشکالت پیادهبه منظور بررسی  در پژوهش حاضر،

ريزی ريزی، ابعاد مختلف بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و ضرورت گذار از بودجهی بودجهنظر یمبانمسلح ج.ا.ا، 
هت ج سنجی و درنهايت راهکارهای عملیسازی آن امکانپیاده ،تبیینريزی مبتنی بر عملکرد سنتی به بودجه

 گردد.ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا ارائه میاستقرار سیستم بودجه
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 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . نقش و کارکرد بودجه ریزی2-1

ريزی دچار تحول اساسی شده و جای خود را به مفاهیم و های اخیر مفاهیم سنتی در خصوص بودجهدر سال
ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در عنوان وسیلهامروزه معرفی بودجه به ضوابط جديدی سپرده است،

 ريزی نوين داده است )صفری وای به بودجهکنندهريزی و بهبود مديريت، نقش ممتاز تعییندسترس و طرح
 (.1385غالمرضايی، 
ها را برنامه و کنترل پیشرفت آنهای مالی درآورده و راه اجرای صورت عبارتها و راهبردها را بهبودجه هدف
 بندی نیازمندند:ها به سه دلیل عمده به بودجهنمايد. سازمانمشخص می

 ؛هانشان دادن مفهوم مالی برنامه .1
 ؛هااجرای برنامه مورد نیازشناساندن منابع  .2
 .هاها در مقايسه با برنامهبه دست آوردن معیار سنجش، نظارت و کنترل نتیجه .3

صوص گیری در خو اثربخشی و ارائه مبنايی صحیح برای تصمیم سازی، افزايش کارايیشفافعالوه بر اين 
وش ر تخصیص منابع و درنهايت ايجاد ارتباط بین بودجه و نتايج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در

 (1385توجه قرارگرفته است. )سعیدی و مزيدی،  ريزی موردجديد بودجه
های يادشده برای ريزی بايستی تغییرات و تحوالتی که نظامهای مختلف بودجهمنظور شناخت نظامبه

ظیفه و ريزی سه وهای بودجه، بررسی گردند. با مطالعه سیر تاريخی نظاماندگرفتهشکلها گويی به آنپاسخ
 (.1388آبادی و صراف، توان در نظر گرفت )حسنکارکرد عمده برای بودجه در طول زمان می

 ای برای کنترل نحوه و میزان هزينه کرد اعتبارات موردعنوان وسیلهکننده بودجه، بودجه بهش کنترلنق -1
 «زانیمچه »و به  «یمحلچه »شود که اعتبارات در گیرد. به اين منظور در بودجه مشخص میتوجه قرار می

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.

ها به نقش بودجه در بهبود مديريت، با اين نگاه تمرکز از چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع ورودی -2 
گی تجهیز عنوان چگونتوان بهديگر بودجه را میعبارتآمده از مصرف منابع تغییر کرد. بهدستخروجی و نتايج به

ابل ها در مقعنوان ابزاری برای سنجش خروجیبه ارتباط بودجه اين منابع برای انجام وظايف تعريف نمود. در
جیده و سن های سنجش کارشده و تکنیکهای بهای تمامها را با استفاده از تکنیکها بايستی خروجیورودی

 برداری از منابع را مشخص سازد.شده میزان کارايی و اثربخشی و چگونگی بهرهدر مقايسه با منابع مصرف
ها و مديريت عملکرد، اگرچه در قسمت قبل بحث ريزی اقتصادی و اجرای برنامهامهنقش بودجه در برن -3 

ات ها در راستای نیازها و الزاماما اين ارزيابی؛ مطرح گرديد اجرايیهای نظارت بر پیامدها و نتايج خروجی دستگاه
ر اساس ب اجرايیهای هها و اقدامات دستگاپذيرفت. در رويکرد اخیر بايستی خروجیاقتصاد کشور صورت نمی

 های کالن کشور ارزيابی شود.برنامه استراتژيک و مبتنی بر سیاست
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ديد با های جیوهشی مختلف در صدد جايگزينی کشورهايزی، ربودجههای سنتی یوهشبا توجه به ناکارآمدی 
ها یوهش ينا رد.يزی وجود داربودجههای سنتی یوهشسه شیوه جايگزين برای  حداقل های سنتی هستند.یوهش

ها یوهش . هرکدامريزی مبتنی بر عملکردبودجهيزی بر مبنای صفر و ربودجه ی،ابرنامهيزی ربودجه از: اندعبارت
ت مدت مدون اسيک برنامه میان وجود ی،ابرنامهجوهره اصلی بودجه  مثالعنوانبه دارای خصوصیاتی هستند.

ی شهروندان و هاخواسته نظام پويا در مواجه با تحوالت جامعه،يزی بر مبنای صفر، يک ربودجهو الزمه 
 ی درابرنامهی هابودجه هستند. هايییکاستها دارای یوهشهرکدام از  حالدرعین مشتريان آن سازمان است.

باعث  تواندمیکه  قبال تغییرات خواسته شهروندان و تفويض اختیار به مديران از انعطاف الزم برخوردار نیست
یرات بر مبنای صفر نیز به دلیل ايجاد تغی ريزیبودجه انحراف تخصیص منابع از مسیر بهینه و درست آن شود.

ا با ر هاسازمانارائه امکان ثبات مديريتی را سلب و  درپی در ساختار سازمانی، محصوالت و خدمات قابلپی
ينکه نه به دلیل ا ريزی مبتنی بر عملکردهبودج ها،یوهشمقايسه با اين  در .کندمیتعارضات مختلفی مواجه 

مقبولیت  زا ی غیرقابل انعطاف،ابرنامهيزی ربودجهاندازه ريزی برمبنای صفر پیچیده است و نه بهاندازه بودجهبه
ايران اجرای اين شیوه در چند سال  در يزی سنتی برخوردار است.ربودجههای یوهشجايگزين  عنوانبهزيادی 

شده های کلی برنامه پنجم توسعه نیز ابالغیاستس 32بند عنوان قرارگرفته است و حتی به کیدتأاخیر مورد 
 (.1386ی،عل است )پناهی

 1مبتنی بر عملکرد ریزی. بودجه2-2
منابع،  توزيع ینحوه سازیشفاف ضمن تواندمی هاسازمان هایفعالیت به اعتبار هدفمند تخصیص شکبی

 از حوزه، استفاده اين سازد. در فراهم را هاهزينه نتايج به دسترسی برای انتظار و عملیاتی پااليش امکان

ريزی بودجه.بود خواهد اعتبارات اثربخشی و کارايی افزايش در مؤثری گام ريزی مبتنی بر عملکردبودجه روش
 دولتی هایسازمان که هايیو پروژه وظايف، عملیات اساس بر که ایاز بودجه است عبارت مبتنی بر عملکرد

ريزی مبتنی بر عملکرد در تالش است با پیوند شود. نظام بودجهمی دارند، تنظیمعهده به را آن اجرای تصدی
جويی، شفافیت، کارايی و اثربخشی بودجه دست يابد ای با نتايج اقدامات به اهداف صرفهاعتبارات بودجه

 (.1386)مهدوی،
 اثربخشی میزان و اعتبارات کرد هزينه نتايج خصوص در کافی اطالعات کشور، در ريزیبودجه متداول روند

 اقتدار محدوديت و بوده مدتکوتاه ريزیبرنامه افق دارای همچنین دهد،نمی دست به برنامه و کارايی

 ريزیبودجه سیستم در آنجاکه از. شودمی موجب را واحد هر اجرای بر نظارت و هاکنترل هزينه در مديريت

 گرفته ناديده منابع در قبال صرف بازدهی و جويیاثربخشی، کارايی، صرفه چون مهمی سنتی؛ عوامل

 کاهش بودجه يا طرفی، افزايش روند. ازمی هدر به حتی و نشده استفاده درستیبه منابع از شوند، لذامی

 پاسخگويی میزان و بوده هاآن زنیچانه و قدرت اشخاص نفوذاعمال و سیاسی تصمیمات تابع هادستگاه

 مسائل با بودجه ما کشور بر اين، در باشد. عالوهمی رنگکم آنان پذيریمسئولیت میزان و سنجش مديران

                                                           
1 -Performance based Budgeting 
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 در ارتباط اقتصادی رکود و رونق طورکلیبه و تورم و ی، اشتغالکاریب رشد اقتصادی، مانند کالن اقتصاد

ريزی مبتنی بر عملکرد بودجه نظام. است مواجه بودجه با کسری هاسال اکثر ديگر، در سوی از و است
 هادولت جدی توجه سازمانی مورد منابع مصرف 1اثربخشی و کارايی ارتقاء برای مديريتی نظام يک عنوانبه

 پیوند اعتبارات با تا می شود سعی محوری نتیجه باهدف نظام اين است. در بوده محلی و ملی سطوح در

 يافت. دست بودجه اثربخشی و جويی، کارايیصرفه اهداف اقدامات، به نتايج به ایبودجه

 . عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد2-3
عنوان به «هش»ريزی مبتنی بر عملکرد مستلزم توجه به عوامل اثرگذار بر آن است. مدل سازی موفق بودجهپیاده

سازی موفق اثرگذار بر پیادهعنوان سه عامل را به 4يرشپذ و 3یاراخت، 2يیتواناهای بنیادی يکی از مدل
 ريزی مبتنی بر عملکرد را معرفی نموده است.بودجه

 یاتیعملیزی ربودجهی اجرایی در توانا. 2-3-1

باشند.  يزی مبتنی بر عملکردربودجهی ناموفق اجراتواند ازجمله عوامل يی سازمان میتوانايین يا عدم پایت ظرف
و توانايی  6یروی انسانینيی توانا، 5عملکرديابی ارزيی نااتو ی از سه بعدسازمانيی توانا، دهندمیمطالعات نشان 

 ريزی اثرگذار است.سازی اين نظام از بودجهبر پیاده 7فنی

  :زی يربودجهای است که تمامی مراحل اجرای مؤلفه عملکرديی سنجش تواناتوانايی سنجش عملکرد
ريزی مبتنی بر عملکرد، ی موفق بودجهاجرا منظوربه(. 2001، 8هريسدهد )مییاتی را تحت تأثیر قرار عمل

ات اطمینان باشند، بايد در تصمیمیح و قابلصحضمن آنکه بايستی  عملکرديابی ارزاطالعات حاصل از 
 یرند.گيقی مورد استفاده قرار تشوی هاطرحیص منابع و اجرای تخصمديريتی و تصمیمات مربوط به 

  ی انسانروی ینبايستی ها سازمانريزی مبتنی بر عملکرد ی بودجهاجرای راستاتوانايی نیروی انسانی: در
ی باشند. همچنین اطالعاتی هابانکيريت مد، ايجاد، حفظ و عملکردی خاص در سنجش هامهارتی دارا
يد با ندگانکناستفادهآمده و ارائه گزارش به دستی و نتايج بهعملکردمنظور برقراری ارتباط بین اهداف به
 ی که با تمامی موارد مزبور آشنايی دارند بهره جست.کارشناساناز 

 بتنی بر ريزی مسازی بودجهن است که به لحاظ فنی امکان پیادهتوانايی فنی: توانايی فنی به مفهوم آ
ات آوری اطالعمنظور جمععملکرد وجود داشته باشد در اين راستا بايستی امکانات و ملزومات خاصی به

                                                           
1 - Efficiency and Effectivenes 

2 Ability 

3 Authority 

4 Acceptance 

5 Performance evaluation ability 

6 Personnel ability 

7 Techincal ability 

8 Harris 
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ين ترکه اطالعات عملکردی در سريعنحویهای اطالعاتی مهیا گردد بهمربوط به عملکرد و ايجاد بانک
 کنندگان قرار گیرد.شده و در اختیار استفاده، به شکل مناسب گزارشزمان ممکن تهیه

 یاتیعملیزی ربودجهی اجرایار در اخت. 2-3-2

طبقه  های اختیار است. مکانیسنم اختیار سهیسممکانريزی مبتنی بر عملکرد عامل دوم اثرگذار بر اجرای بودجه
يزان در بودجه رگیرد و بر اين امر که اگر را در برمی 3یسازمانیار اختو  2يندیفرآیار اخت، 1یقانونیار اختعمده 

شد، تأکید  روبرو خواهند مشکلیار الزم را نداشته باشند، با اختيزی مبتنی بر عملکرد ربودجهسازی يا پیاده اجرا
 کنند.می
  :يد در دجشود اصالحات یمقانونمند  فشردهصورت يزی اغلب بهربودجهی رسميندهای فرآاختیار قانونی

ی بنامبودجه بر  کهیل دلين اها به ی سازمانبرختواند اجرا شود. در ینمین، قوانين اصورت تعارض با 
گردد، اطالعات عملکردی در بودجه نقش کمتری دارند و اين امر ناشی از آن ها تهیه و تنظیم مییورود

 (2004 ،4اندرو)نقشی ندارند  است که اين اطالعات در فرايند تهیه و تصويب بودجه

 و  ردعملکگردد که در آن سنجش ای تهیه میريزی فعلی بر اساس فرايند و رويهای: بودجهاختیار رويه
ريزی مبتنی بر آمیز بودجهیتموفقی اجراشده است. ی مورد غفلت واقععملکرداستفاده از اطالعات 

 يندهایفرآها و يهروی وقت. استهای موجود يهروو  ين فرايندهاای اين مدل با سازگاریازمند نعملکرد 
يک  يجاداکند، یمیف و محدود تضعگیری یمتصمرا در  عملکرديابی ارزبودجه نقش اطالعات حاصل از 

 (.1388ی و همکاران، اسعدخواهد بود ) مشکلشدت یاتی بهعملنظام بودجه 

  :ار یاتی اثر گذعمليزی ربودجهی اجراکند که بر ی حدودی را مشخص میسازمانیار اختاختیار سازمانی
 ريزی مبتنی بر عملکرد بايستی به نحوی باشد کهبودجه تراثربخشاست، اختیارات سازمانی برای اجرای 

ريزی، گزارش دهی و ... را داشته گیری در مورد جذب کارکنان، بودجهمديران اختیارات الزم در تصمیم
 (.1992، 5کتلباشند )

 یاتیعملیزی ربودجهی اجرایرش در پذ. 2-3-3

ريزی مبتنی بر عملکرد، مقامات دولتی، مديران و کارکنان همگی بايستی متقاعد برای اجرای موفق بودجه
مدت ها و نیل به منافع کوتاهريزی مبتنی بر عملکرد درگرو تالش همگان برای کاهش هزينهگردند که بودجه

و  هابخشی، مديران دولتی مقامات برخمقاومت در برابر اصالحات از جانب  (.2004است )اندرو، و بلندمدت 
، 6ینسون و همکارانرابباشد ) عملکردی اجرا و استفاده از سنجش براين مانع تربزرگاست  ممکن کارکنان
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يرش پذ: تاسنیاز  ش مورديرپذريزی مبتنی بر عملکرد سه جنبه از سازی اثربخش بودجهمنظور پیاده(. به2005
 شوند.که در ادامه توضیح داده می 3یزشیانگيرش پذو  2يريتیمديرش پذ، 1یاسیس

  :یاتی حیار بسیاتی عملی بودجه اجرای برای مال منابع تأمینیاسی در سيت مقامات حماپذيرش سیاسی
ی دارد. بانتسای و انتخابی مقامات برایامدهايی پ عملکردکه سنجش و استفاده از اطالعات ، درحالیاست
در  لکردعمیاستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطالعات س کهکنند یم تأکید نظرانصاحبی از تعداد
را  در برابر مردم هاآنپذيری یبآسی، اطالعاتین چنکنند، چون يک یمصی مقاومت تخصیمات تصم
 (.2004دهد. )اندرو، یميش افزا

  :صوص خيران بهمدیاتی از جانب عمليزی ربودجهيرش پذ کهدهد یمنشان  هایبررسپذيرش مديريتی
ی اساس، یزشیانگی هاطرحيجاد ايريتی و مدگیری یمتصمی در عملکرددر ارتباط با استفاده از اطالعات 

 یهاطرحيران برنامه در مورد ارزش مد کردنیاتی متقاعد عمليزی ربودجهی در اساساست. يک چالش 
 (.1388، همکارانی و اسعد) است عملکرديک و سنجش استراتژ

 ی تراتژاسیاتی اغلب معتقد به بکارگیری عمليزی ربودجهینه زمنظران در پذيرش انگیزشی: صاحب
ی جزئيد با هامشوقها و یزهانگو معتقدند  باشندیم عملکردی بر مبتنی استفاده از اطالعات برایزشی انگ
ی اجرا مناسب و نامناسب در عملکردی برایهاتی تنبو  هاپاداشکه نحویبه یاتی باشد،عمليزی ربودجهاز 

و  یوروديزی ربودجهی هانظام کهين اعتقاد وجود دارد این همچنیاتی در نظر گرفته شود. عملبودجه 
یجه محور قرار دارد )ضیائی و نتيکرد رواغلب در مقابل  کهکند یميجاد ايی هامشوقيند محور، فرآ

 (.1387 امیری،

در ايران و ساير کشور های جهان پژوهش هايی در حیطه بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد صورت پذيرفته است 
سازی ( در پژوهشی به بررسی موانع پیاده1392که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود. زينالی و همکاران )

ها نشان استفاده از مدل شه پرداختند، نتايج پژوهش آن ريزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارايی بابودجه
ی در وزارت ريزی عملیاتسازی بودجهداد که از بین سه متغیر اصلی دو متغیر پذيرش و اختیار، موانعی برای پیاده

ار اختی ای،باشند و از بین متغیرهای فرعی توانايی در ارزيابی عملکرد، اختیار رويهامور اقتصاد و دارايی می
و جاهد  ایجعفرن 1394شوند. همچنین در سال سازی معرفی میعنوان موانع پیادهسازمانی و پذيرش مديرتی به

 ،رداختندپ ريزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصاد و دارايیشناسايی موانع استقرار بودجه در پژوهشی به
ی بر ريزی مبتنبودجهای و ساختاری در استقرار مینهها نشان داد که هريک از موانع رفتاری، زنتايج پژوهش آن

 اند.عملکرد در وزارت امور اقتصاد و دارايی نقش بسزايی داشته

 یدر دانشگاه علوم پزشک یاتیريزی عملسنجی استقرار بودجهامکانپژوهشی  در 1395پورعلی و کاکوان در سال 
 ،پژوهش نشان داد هایيافتهمورد بررسی قراردادند.  را با استفاده از مدل شه بابل یدرمان یو خدمات بهداشت
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رای اجرای زم بالدر حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل توانايی، اختیار و پذيرش 
ژوهشی به بررسی در پ 1396ال ياری و همکاران در سز اين در حالی بود که دشمن .ريزی عملیاتی را داردبودجه

 کهافتند های علوم پزشکی پرداختند و دريريزی عملیاتی در دانشگاهتأثیر عوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجه
ريزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مؤثر است. همچنین عوامل فنی و انسانی بر استقرار بودجه

امل درون سازمانی در پیاده سازی بودجه ريزی عملیاتی به بررسی نقش عو 1397حیدری و همکاران در سال 
 پرداختند و نتايج پژوهش آنها يازده عامل درون سازمانی را در اين ارتباط شناسايی نمود.

به بررسی ارتباط  «کپارچهی و مديريت راهبردی يزيربودجه»پژوهشی با عنوان  در 2006در سال  1تيبلومنتر
ی زيربرنامهی و زيربودجهريزی و اهداف راهبردی پرداختند و نشان دادند که مديران در انجام میان فرايند بودجه

صورت مجزا ی بهزيربودجهای که مديريت راهبردی و گونهی فراوانی روبرو هستند بههاچالشراهبردی با 
ريزی تعهدی، ريزی عملیاتی و بودجهبودجه»در پژوهشی با عنوان  2007نیز در سال  2پذيرند. شیکصورت می

ريزی مبتنی بر عملکرد و استفاده از آن سازی بودجهبه بررسی پیاده «یریگابزارهای تحلیل و قواعد تصمیم
سازی منظور پیادهها بهگیری پرداخت. نتايج پژوهش نشان داد، دولت و سازمانعنوان ابزاری برای تصمیمبه

ای گونهگیری بايستی اطالعات و تخصص الزم را بهريزی عملیاتی و استفاده از آن در فرايند تصمیمموفق بودجه
یص ها به اين واحدها تخصها و نتايج به واحدهايی استاندارد تجزيه گرديده و سپس هزينهفراهم آورند تا فعالیت

پژوهشی به بررسی امکان  در 2013در سال  3ها باهم مقايسه گردد. اندروها و نتايج اين واحديابد سپس هزينه
ريزی ريزی عملیاتی در آمريکا پرداخت، نتايج پژوهش وی نشان داد که امکان اجرای بودجهسازی بودجهپیاده

شتر وجود یدارند، ب ای و کارشناسی برای چنین تغییراتی راهايی که توانايی حرفهعملیاتی در آمريکا در ايالت
در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر اجرای بودجه ريزی عملیاتی  4لو و ويالبی 2015دارد. همچنین در سال 

پرداختند و اينگونه نتیجه گرفتند که اصول قانونی، مديريت عملکرد، ايجاد ظرفیت و توانمندی مهمترين عوامل 
 در اجرای بودجه ريزی عملیاتی می باشند.

 ه ها و الگوی مفهومی. توسعه فرضی3
فاده ريزی مبتنی بر عملکرد استسازی بودجهمنظور بررسی عوامل اثرگذار بر پیادهدر پژوهش حاضر از مدل شه به

سازی موفق پیادهعنوان عوامل اثرگذار بر يرش را بهپذیار و اختيی، تواناسه عامل  گرديد، مدل يادشده
نمايد. مدل ياد شده توانايی را از سه بعد توانايی ارزيابی عملکرد، ريزی مبتنی بر عملکرد معرفی می بودجه

هايت پذيرش و ن ای، سازمانی و قانونیتوانايی فنی و توانايی نیروی انسانی، اختیار را از سه بعد اختیارات رويه
ن يرا از سه منظر پذيرش انگیزشی، پذيرش سیاسی و پذيرش مديريتی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی ا

عوامل در نیروهای مسلح ج.ا.ا شناخت مناسبی از میزان رعايت عوامل ياد شده را فراهم می آورد و اين امر در 
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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.

کرد ريزی مبتنی بر عملسازی بودجهسازی پیادهمنظور بومیشده در مدل شه بهبررسی عوامل معرفی عالوه بر
ازی سهای پیادهموانع و چالشنیاز به بررسی عوامل ديگری شامل  در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران

 نیز وجود داشت که از طريق مصاحبه مشخص گرديدند. در نیروهای مسلحريزی مبتنی بر عملکرد بودجه
ناسايی شالزامات بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد  از طريق مطالعه متون و بررسی پژوهش های مرتبطهمچنین 

ی رايهای اجبا شناخت کسب شده در مراحل قبل گام شده و در نهايت از طريق مقايسه الزامات شناسايی شده
ايت به منظور طراحی نقشه راهی به منظور پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گرديد. در نه

وضعیت موجود و الزامات بودجه ريزی که از طريق طی مراحل فوق حاصل آمده است مقايسه و در نتیجه 
طراحی و تدوين می گردد، با توجه به توضیحات ارائه شده مدل  اجرايیمقايسه صورت پذيرفته گام های 

 مفهومی پژوهش به شرح زير می باشد:

 .  روش شناسی پژوهش4
توان های حاصل از آن را میمعنا که يافته پژوهش حاضر به لحاظ هدف يک پژوهش کاربردی است، به اين

صورت مستقیم برای رفع مشکالت موجود و بهبود فرآيند فعلی به کاربست. از سوی ديگر اين پژوهش به به
 گیرد.های کیفی قرار میها در حیطه پژوهشهای تحلیل دادههای مورد استفاده و روشدادهلحاظ ماهیت 

 سازی آن مراحل زير بايستی طی شود: منظور پیادهای است که بهپژوهش حاضر يک پژوهش چندمرحله

تا در مراحل بعد هدايت بخش مسیر پژوهش  در ابتدا متون مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه شد .1
 باشند.

برای تکمیل دانش کلی الزم برای مراحل بعدی انجام پژوهش، از تعداد محدودی  در مرحله دوم،  .2
ی از آنجاي -3، مصاحبه به عمل آمد. صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شدندافراد متخصص که به از

که طی رتیها يک فرايند پويا است، درصوهای کیفی، فرآيند گردآوری و تفسیر دادهکه در پژوهش
ا وجود هها با خبرگان بودجه ريزی، نیاز به تغییراتی در ساختار و نوع پرسشانجام فرايند مصاحبه

 1ایها اعمال گرديد. همچنین بررسی مقايسهداشت، تغییرات الزم را جهت بهتر شدن گردآوری داده

پس از  -4. اده گرفتهای بعدی مورد استفشوندگان در تعیین ساختار مصاحبههای مصاحبهديدگاه
تکمیل مصاحبه ها، اطالعات به دست آمده پیاده سازی گرديده و با استفاده از روش تحلیل تفسیری 

با بکار گیری پرسشنامه مدل شه و ای پس از طی مراحل باال، پرسشنامه -5 بررسی می گردند.
های ر عملکرد در نیرواضافه نمودن سواالتی در جهت بومی سازی پیاده سازی بودجه ريزی مبتنی ب

شده در مرحله قبل های توزيعآوری و تحلیل پرسشنامهبا جمع -5گرديد. و توزيع  تهیه مسلح ج.ا.ا

                                                           
1 - Comparative analysis 
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عوامل مؤثر بر پیاده سازی مطابق با مدل شه بررسی و سه عامل اضافه شده به اين مدل نیز آزمون 
ح ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلگرديدند که نتیجه آن ارائه مدلی برای پیاده سازی بودجه 

 ج.ا.ا بود.

 

 ( مدل مفهومی پژوهش1)شکل شماره 
 منبع: يافته های پژوهش 

ای بودن طرح پژوهش حاضر، جامعه و نمونه و روش گردآوری داده ها به ترتیب زير انتخاب به سبب چندمرحله
 شوند:می

ی های نیروهاجامعه آماری کلیه افراد خبره در سازمانهای نیمه ساختاريافته؛ در اين مرحله، مصاحبه .1
د که باشنباشد. نمونه، افرادی از جامعه آماری میريزی مبتنی بر عملکرد میمسلح در زمینه بودجه

کنندگانی که به نحوی با يکديگر ارتباط دارند و يعنی انتخاب شرکت 1بر اساس روش گلوله برفی
(. در اين روش 1385گردند )حريری، شوند، انتخاب میه رهنمون میپژوهشگر را به ديگر افراد جامع
ان رود )ازکیا و دربشوندگان برای مصاحبه به سراغ افراد ديگر میپژوهشگر به پیشنهاد مصاحبه

 (1382آستان، 

                                                           
1 - Snoeball method 
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ريزی در های مرتبط با بودجهپرسشنامه؛ در اين مرحله، جامعه آماری کلیه افراد شاغل در قسمت .2
 1شود و در اين راه از نمونه قضاوتیی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران را شامل میهاسازمان

بط با های مرتاست به عبارتی کلیه افراد شاغل در قسمت استفاده شدهو يا در دسترس و يا هدفمند 
های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران که فرصت کافی برای مشارکت ريزی در سازمانبودجه

 شود.ين پژوهش را داشته باشند را شامل میدر ا

 

 تحلیل داده ها و یافته های پژوهش. تجزیه و 5

 . مصاحبه5-1
های حضوری )شفاهی( های کیفی حاصل از مصاحبههای مورد استفاده در پژوهش حاضر دادهبخشی از داده

تورالعملی ها دسانجام مصاحبهمنظور وتحلیل قرار گرفتند. بهکه با روش تحلیل تفسیری مورد تجزيه هستند
تهیه گرديد که در آن ابتدا در ارتباط با موضوع و هدف پژوهش توضیحاتی ارائه شد، سپس با تأکید بر اين 

گیرد، اقدام به مکتوب نمودن موضوع که اظهارات ايشان تنها در راستای انجام پژوهش مورد استفاده قرار می
فی های اکتشامصاحبه که برآمده از مطالعه متون مرتبط و مصاحبه های اصلیاظهارات ايشان گرديد. پرسش

يگری نیز با های دها، پرسششوندگان پرسیده شد و با توجه به ماهیت نیمه ساختاريافته مصاحبهبود از مصاحبه
صاحبه م 6شده، مطرح گرديد که در نهايت تعداد های ارائهتر شدن مفهوم پاسخمنظور روشنها بهتوجه به پاسخ

احبه های اصلی مصريزی در نیروهايس مسلح ج.ا.ا صورت پذيرفت. در ادامه به بررسی پرسشاز خبرگان بودجه
 و تحلیل پاسخ ها پرداخته می شود.

کرد، در ريزی مبتنی بر عملريزی به سمت بودجهبا توجه مبانی قانونی در خصوص تغییر نظام بودجه: 1پرسش 
 اقداماتی در اين خصوص صورت پذيرفته است؟سازمان متبوع شما چه 

های مختلف نیروهای مسلح در خصوص اقدامات صورت گرفته در اين سوال با هدف ايجاد شناخت از سازمان
 هايی در سطوح مختلفها اقدام به آموزشريزی مبتنی بر عملکرد پرسیده شد، اغلب سازمانارتباط با بودجه

ورد جز در يک مغلب حد شکلی و ظاهری به اين منظور صورت پذيرفته است بهو همچنین اقداماتی ا اندنموده
 اند.اند و با توجه به مستندات موجود تا حد زيادی پیشرفت داشتهکه اقدامات عملی در اين خصوص انجام داده

 ؟تريزی مبتنی بر عملکرد در سازمان متبوع شما چیسسازی بودجههای پیاده: مزايا و محدوديت2پرسش 

ان ريزی مبتنی بر عملکرد در سازمهای بودجهشونده از مزايا و محدوديتمنظور برآورد فرد مصاحبهاين پرسش به
ده شهای ارائهمتبوع ايشان و همچنین ايجاد شناخت در اين خصوص برای پژوهشگر پرسیده شد. از پاسخ

ر عملکرد ريزی مبتنی بايی که اجرای بودجههاستنباط گرديد که از ديد مصاحبه شوندگان ازجمله مهمترين مزيت
ها و جلوگیری از اتالف منابع و بحث مديريت و کنترل عملکرد برای نیروهای مسلح در پی دارد مديريت هزينه

                                                           
1 - Judgement sampling 



 ...یاتی در نیروهای ریزی عملسازی بودجهسنجی پیادهامکان                                                                                      86

ريزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد عمدتاً مربوط سازی بودجهمنظور پیادههای که بهباشد. همچنین محدوديتمی
و همچنین نبود برخی از  هاهای اين سازمانعملکردی به دلیل دامنه وسیع فعالیت هایبه تعیین شاخص

 باشد.های الزم میامکانات و زيرساخت

اخت شده است؟ شنبینیريزی عملیاتی پیشسازی بودجهها و اقدامات آتی در زمینه پیاده: چه برنامه3پرسش 
ازی سند ديد مطلوبی به پژوهشگر در خصوص پیادهتواآخرين اقدامات صورت گرفته در نیروهای مسلح می

جز های ارائه شده حاکی از آن بود که )بهريزی مبتنی بر عملکرد بدهد لذا سوال فوق مطرح گرديد. پاسخبودجه
ته و بنا توجه قرارگرف صورت شکلی در نیروهای مسلح موردريزی مبتنی بر عملکرد تنها بهدر يک مورد( بودجه

شده است اما منجر به اقدام عملی در اين خصوص قانونی و نهادی صورت گرفته اقداماتی انجام هایبر توصیه
 باشند.ارتباط میدر اين های الزم سازی امکانات و زيرساختنوعی در حال آمادهها بهنگرديده است و سازمان

خت ن متبوع شما کدام است؟ شناريزی مبتنی بر عملکرد در سازماسازی بودجهمشکالت پیاده و موانع :4پرسش 
ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح شناخت مناسبی در جهت ارائه پیشنهادهای بودجه موانع و مشکالت

نمايد لذا سوال فوق از مصاحبه شنودگان پرسیده شد. آنچه ها برای پژوهشگر ايجاد میمنظور رفع آنالزم به
 های الزم و امکاناتتوان به عدم وجود زيرساختکرد میهمه نمود پیدا میشده بیشتر از های ارائهکه در پاسخ

ديده، عدم آشنايی مقامات افزاری، نبود دانش و تخصص کافی و نیروی انسانی آموزشافزاری و نرمسخت
 ريزی و اهمیت و جايگاه آن اشاره نمود.گیرنده با اين نوع بودجهتصمیم

ريزی مبتنی بر عملکرد در سازمان متبوع شما کدامند؟ شناسايی سازی موفق بودجه: راهکارهای پیاده5 پرسش
ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح اين امکان را برای پژوهشگر به سازی موفق بودجهراهکارهای پیاده

ازی سمدل مناسب برای پیاده آورد تا در مقايسه با متون علمی که در اين خصوص نگارش گرديدهوجود می
اردی شده به آن اشاره شد موهای ارائهريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح را بیابد اما آنچه در پاسخبودجه

 -2ريزی مبتنی بر عملکرد سازی بودجهارائه الگوی مناسب برای پیاده -1گیرد. از قبیل موارد ذيل را در برمی
             های عملکردیتعیین اهداف و شاخص -4آموزش کارکنان  -3 مورد نیازانات ها و امکايجاد زيرساخت

کرد ريزی مبتنی بر عملمنظور استفاده از اطالعات مستخرج از بودجهايجاد نگرش مثبت در مقامات عالی به -5
 در تصمیمات.

 باشد؟ وجودمی و کامل ما جامعريزی عملکرد برای سازمان متبوع شآيا دستورالعمل اجرايی بودجه: 6پرسش 
های الزم برای اين امر ريزی مبتنی بر عملکرد از مقدمات و حداقلسازی بودجهمنظور پیادهدستورالعمل به

فانه دهد متأسشده نشان میهای ارائهباشد لذا پرسشی جداگانه اين موضوع را مورد تأکید قرارداد که پاسخمی
های نیروهای مسلح تدوين يک از ارگانل مدونی در اين خصوص در هیچجز در يک مورد( دستورالعم)به

 نگرديده است.
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سش  شاخص7پر شی جهت بخش: چه  سنجش کارايی و اثربخ سازمان های عملکردی جهت  های مختلف 
اس ريزی مبتنی بر عملکرد بر تخصیص منابع بر اسبودجه با توجه به تأکید توان در نظر گرفت؟متبوع شما می

سايی و اندازه شنا ستیابی به اهداف،  شاخصمیزان د سازمان از اهمیت گیری  سب با هر  های عملکردی متنا
ست.ويژه سش فوق مطرح ای برخوردار ا سخ به اين منظور پر شتر مورد تأکید پا بود  دهندگانگرديد. آنچه بی

سازمان به بخش شاخصتفکیک عملیات  ساس اههای مختلف و تعیین  شی بر ا سازمان وهای بخ  داف کلی 
 که مجری آن يک فرد است. نهايت به هر فعالیت ها و درها به زير بخشسپس شکستن شاخص

 . پرسشنامه5-2
ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح جمهوری سنجی بودجهمنظور کسب شناخت و بررسی امکانبه

های صورت گرفته به عه شده و مصاحبهاسالمی ايران اقدام به اضافه نمودن سه بعد بر اساس متون مطال
شده عالوه بر سه بعد توانايی، انگیزش و پذيرش موردنظر مدل پرسشنامه مدل شه گرديد لذا پرسشنامه تهیه

 49پرسشنامه ياد شده مشتمل بر  گیرد.سازی و الزامات را در برمیهای پیادهشه سه بعد شناخت کلی، گام
در ارتباط با بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد، نقش و اهمیت آن ارائه و پرسش است که ابتدا توضیحات کلی 

سپس پرسش های عمومی به منظور اطالع از سطح دانش و تجربه و ويژگی های شخصی مشارکت کنندگان 
 تکمیل گرديد. نفر 40سوال تخصصی پرسیده شد. در نهايت اين پرسشنامه توسط  49و همچنین 

ه نظران رشته حسابداری کی پرسشنامه، اين پرسشنامه در اختیار سه نفر از صاحبمنظور اطمینان از روايبه 
مبتنی  ريزیالتحصیل رشته حسابداری در مقطع دکتری بودند و در ارتباط با مفهوم و اجرای بودجههمگی فارغ

نکات و  بر عملکرد شناخت کافی داشتند، قرار داده شد تا در مورد روايی محتوای آن اظهارنظر نمايند.
منظور آزمون پايايی يا قابلیت اعتماد همچنین به يادشده اعمال گرديد. ها در پرسشنامههای آنپیشنهاد

 954/0 پرسش برابر با 49است. مقدار اين آزمون برای  استفاده شدهشده از روش آلفای کرونباخ  پرسشنامه ياد
 باشد که نشان از پايايی باالی پرسشنامه دارد.می

 آمار توصیفی .5-2-1
 شده است.طور خالصه در جدول زير ارائهکنندگان در پیمايش بهآمار توصیفی مربوط به مشارکت

 آمار توصیفی مشارکت کنندگان در تکیمل پرسش نامه( 1)جدول شماره 

 هاگزينه 
 6گزينه  5گزينه  4گزينه  3گزينه  2گزينه  1گزينه 

  هاپرسش

 تجربه مديريتی
 سال 5زير 

 10تا  5
 سال

 15تا  10
 سال

 20تا  15
 سال

سال به  20
 باال

 ندارم

18% 5% 10% 3% 8% 58% 

 سال 5زير  تجربه کاری
 10تا  5

 سال
 15تا  10

 سال
 20تا  15

 سال
سال به  20

 باال
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 هاگزينه 
 6گزينه  5گزينه  4گزينه  3گزينه  2گزينه  1گزينه 

  هاپرسش

3% 8% 15% 28% 48%  

 مسئولیت کنونی
 کارشناس

کارشناس 
 ارشد

  مدير رئیس سرپرست

13% 43% 5% 8% 33%  

 محل خدمت
 ستاد کل

وزارت 
 دفاع

 سپاه ارتش
نیروی 
 انتظامی

 

13% 15% 35% 15% 23%  

 رشته تحصیلی
  ساير کامپیوتر حسابداری اقتصاد مالی

33% 5% 30% 3% 30%  

 سن
 30تا  20

 سال
 40تا  30

 سال
 50تا  40

 سال
سال به  50

 باال
  

3% 43% 38% 18%   

 تحصیالت
   دکتری لیسانسفوق لیسانس ديپلمفوق

0% 58% 30% 13%   

 منبع: يافته های پژوهش

کنندگان در اين پیمايش دارای تجربه درصد از مشارکت 42طور که در جدول فوق مشخص است بیش از همان
کار دارند که اين امر غنای سال سابقه 10ها بیش از درصد آن 97ريزی بوده و بیش از مديريتی در حوزه بودجه

کنندگان دارای درصد مشارکت 67دهد. همچنین عالوه بر اينکه بیش از می های دريافتی را نشانبیشتر پاسخ
به  کنندگان دارای تحصیالت لیسانساند تمامی مشارکتريزی بودههای مرتبط با بودجهتحصیالتی در رشته

موضوع  دن رشته تحصیلی در ارتباط بادهنده سطح مناسب تحصیالت و مربوط بوکه اين امر نشان باشندباال می
کنندگان سال بوده و اغلب مشارکت 50تا  30کنندگان بین همچنین عمدتاً سن مشارکت باشد.پژوهش می

 باشند.دارای سمت کارشناس ارشد به باال می

زی ريبودجهسازی منظور بررسی عوامل اثرگذار بر پیادهطور که اشاره شد در پژوهش حاضر از مدل شه بههمان
بر  عنوان اثرگذاريرش را بهپذیار و اخت يی،تواناسه عامل  شده مبتنی بر عملکرد استفاده گرديد، مدل ياد

ريزی مبتنی بر عملکرد را معرفی نموده است. عالوه به عوامل يادشده سه بعد شناخت سازی موفق بودجهپیاده
سازی نیز مورد بررسی قرار گرفت الزم به ذکر است برای تحلیل متغیر های نرمال های پیادهکلی، الزامات و گام
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از آزمون رتبه عالمت دار ويل  2غیر نرمال و برای آزمون متغیر های 1از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای
 گردد.وتحلیل اين عوامل ارائه و تحلیل میکه در ادامه نتايج تجزيه استفاده شده است 3کاکسون

 . عوامل مربوط به مدل شه5-2-2
 توانایی

باشند.  يزی مبتنی بر عملکردربودجهی ناموفق اجراتواند ازجمله عوامل يی سازمان میتوانايین يا عدم پایت ظرف
و توانايی  یروی انسانینيی توانا، عملکرديابی ارزيی نااتو ی از سه بعدسازمانيی توانا، دهندمیمطالعات نشان 

 ريزی اثرگذار است.سازی اين نظام از بودجهفنی بر پیاده

 ( نتايج آزمون آماری عامل توانايی2)جدول شماره 

 میانگین آزموننام  نوع توزيع نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطای انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداری

میزان توانايی 
 ارزيابی عملکرد

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
908/2 792/0 125/0 (732/0) 468/0 

میزان توانايی 
 فنی

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
2892/2 828/0 131/0 (827/0) 413/0 

میزان توانايی 
 نیروی انسانی

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
131/3 714/0 113/0 163/0 252/0 

 منبع: يافته های پژوهش

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

 اختیار

طبقه  های اختیار است. مکانیسنم اختیار سهیسممکانريزی مبتنی بر عملکرد عامل دوم اثرگذار بر اجرای بودجه
 اجرازان در يبودجه رگیرد و بر اين امر که اگر را در برمی یسازمانیار اختيندی و فرآیار اختی، قانونیار اختعمده 

تأکید  روبرو خواهند شد، مشکلیار الزم را نداشته باشند، با اختيزی مبتنی بر عملکرد ربودجهسازی يا پیاده
 .کنند. نتايج آزمون طبقات مختلف اختیار در جدول زير ارائه شده استمی

 
 

                                                           
1 One Sample T-Student Test 

2 Non Parametric Variables 

3 Wilcoxon Signed-Rank Test 
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 ( نتايج آزمون آماری عامل اختیار3)جدول شماره 

 میانگین نام آزمون نوع توزيع نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطای انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداری

اختیارات 
 ایرويه

 پارامتريک
آزمون تی 

 ایتک نمونه
688/2 83/0 131/0 (382/2) 022/0 

اختیارات  
 سازمانی

 ناپارامتريک
ويل  آزمون

 کاکسون
869/2 749/0 118/0 ... 003/0 

اختیارات  
 قانونی

 پارامتريک
 آزمون تی
 ایتک نمونه

775/2 884/0 14/0 (610/1) 116/0 

 منبع: يافته های پژوهش

ی ای و اختیارات سازمانيافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اختیارات رويه
اسب برای منريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد. در حالی که اختیارات قانونی سازی بودجهبرای پیاده مناسبی

 اين امر وجود دارد.

 پذیرش

ريزی مبتنی بر عملکرد، مقامات دولتی، مديران و کارکنان همگی بايستی متقاعد برای اجرای موفق بودجه
مدت ها و نیل به منافع کوتاهريزی مبتنی بر عملکرد درگرو تالش همگان برای کاهش هزينهگردند که بودجه

يرش پذ شامل ،يرشپذکرد سه جنبه از ريزی مبتنی بر عملسازی اثربخش بودجهمنظور پیادهو بلندمدت است. به
 .است مورد نیازیزشی انگيرش پذيريتی و مديرش پذیاسی، س

 پذيرش عامل یآزمون آمار جينتا (4)جدول شماره  

 میانگین نام آزمون نوع توزيع نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطای 
انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداری

 ناپارامتريک پذيرش انگیزشی
ويل  آزمون

 کاکسون
908/2 792/0 125/0 ... 013/0 

 ناپارامتريک پذيرش سیاسی
ويل  آزمون

 کاکسون
892/2 828/0 131/0 ... .… 

 ناپارامتريک پذيرش مديريتی
ويل  آزمون

 کاکسون
131/3 714/0 113/0 ... .… 

 منبع: يافته های پژوهش

مسلح جمهوری اسالمی ايران پذيرش انگیزشی، پذيرش سیاسی يافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای 
 ريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد.سازی بودجهکافی برای پیاده یو پذيرش مديريت
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 شده به مدل شه. عوامل اضافه5-2-3
 شناخت کلی

وجود به دست مريزی مبتنی بر عملکرد بايستی شناخت کلی از وضعیت سازی هرچه بهتر بودجهمنظور پیادهبه
 گردد.ها گزارش میدست نتايج اين بررسی اين آيد در ادامه با بررسی گويه هايی از

 شناخت کلی عامل یآزمون آمار جينتا (5)جدول شماره 

 میانگین نام آزمون نوع توزيع نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطای 
انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداری

مفاهیم  -شناخت کلی
 ريزیبودجه

 ناپارامتريک
ويل  آزمون

 کاکسون
738/2 707/0 112/0 ... 033/0 

مفاهیم  -شناخت کلی
 شدهقیمت تمام

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
869/2 749/0 118/0 (108/1) 274/0 

 منبع: يافته های پژوهش

ناخت باشد، نتايج نشان داد شسازی میپیادهريزی مبتنی بر عملکرد قدم اول در شناخت کلی از مفاهیم بودجه
ريزی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران وجود ندارد. در حالی که اين کافی در خصوص مفاهیم بودجه

 شده مناسب می باشد.شناخت در خصوص مفاهیم قیمت تمام

 الزامات

عملکرد بايستی رعايت گردد مورد آزمون ريزی مبتنی بر سازی بودجهدر اين قسمت الزاماتی که برای پیاده
 گردد.ها اشاره میقرارگرفته است که در ادامه به آن

 الزامات عامل  یآزمون آمار جينتا (6)جدول شماره 

 میانگین نام آزمون نوع توزيع نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطای 
انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداری

تعیین  -الزامات
 های عملکردیشاخص

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
1/3 814/0 129/0 777/0 442/0 

حمايت مالی و  -الزامات
 فکری

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
7/2 857/0 135/0 (215/0) 033/0 

 منبع: يافته های پژوهش
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ردی های عملکامکان تعیین شاخصيافته های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران 
ود ريزی مبتنی بر عملکرد وجسازی بودجههای مالی برای پیادهوجود داشته در حالی که تمايل فکری و حمايت

 ندارد.

 های استقرار. گام5-3

ت اقدامات منظور شناخريزی مبتنی بر عملکرد بايستی اقداماتی صورت پذيرد بهمنظور استقرار نظام بودجهبه
 .يادشده موارد در قالب ابعاد زير مطرح گرديد که نتايج هريک به شرح زير است

 گام های استقرارعامل  یآزمون آمار جينتا (7)جدول شماره  

 میانگین نام آزمون نوع توزيع نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطای 
انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداری

ارزيابی  -های استقرارگام
 عملکرد

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
894/2 709/0 112/0 (0.948) 349/0 

امکانات  -های استقرارگام
 افزارینرم

 پارامتريک
آزمون تی تک 

 اینمونه
425/2 773/0 122/0 (4.702) 000/0 

 ناپارامتريک هابرنامه -های استقرارگام
ويل  آزمون

 کاکسون
688/2 83/0 131/0 ... 028/0 

قیمت -های استقرار گام
 شدهتمام

 ناپارامتريک
ويل  آزمون

 کاکسون
625/2 815/0 129/0 ... 007/0 

 ناپارامتريک موانع–های استقرار گام
ويل  آزمون

 کاکسون
775/2 884/0 14/0 ... 8/0 

نیروی  -های استقرارگام
 انسانی

 ناپارامتريک
ويل  آزمون

 کاکسون
675/2 764/0 121/0 ... 867/0 

 منبع: يافته های پژوهش

توانايی ارزيابی عملکرد  يافته های پژوهش حاکی از آن بود که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران
ورد های مافزاری در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و برنامهطور مناسبی وجود دارد. درحالی که امکانات نرمبه

 شدههمچنین نتايج نشان داد که محاسبه بهای تمام اين امر را ندارند.استفاده در اين نیروها قابلیت کافی برای 
اشد. بارتباط يکی از موانع میدر اين مقاومت کارکنان  محصوالت و خدمات در دستور کار قرار نگرفته و همچنین

 اين در حالی است که کارکنان توانايی کافی برای اين امر را دارند.

 . مدل5-4
دل ها اشاره شد مآمده که در باال به آندستصورت پذيرفته در پژوهش حاضر و نتايج به هایدرنتیجه بررسی

ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران طراحی و سازی بودجهمنظور پیادهزير به
 گردد.پیشنهاد می
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 . نتیجه گیری و پیشنهادها6

 . تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه6-1
فاده ريزی مبتنی بر عملکرد استسازی بودجهمنظور بررسی عوامل اثرگذار بر پیادهدر پژوهش حاضر از مدل شه به

ريزی سازی موفق بودجهپیادهعنوان اثرگذار بر يرش را بهپذیار و اخت يی،تواناسه عامل  گرديد، مدل يادشده
ی هامبتنی بر عملکرد را معرفی نموده است. عالوه به عوامل يادشده سه بعد شناخت کلی، الزامات و گام

 سازی نیز مورد بررسی قرار گرفت.پیاده

نايی ارزيابی عملکرد، توانايی فنی و در اين پژوهش مطابق با مدل شه بعد توانايی را از طريق سه عامل توا
ی های پژوهش نشان داد که در نیروهای مسلح جمهورتوانايی نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج يافته

ريزی مبتنی بر عملکرد در تمامی ابعاد يادشده وجود دارد، با بررسی سازی بودجهاسالمی ايران توانايی پیاده
های اين پژوهش منطبق با پژوهش مرادی و همکاران نتايج يافته يابیم کهمی ین درهای پیشتطبیقی پژوهش

باشد البته زينالی و همکاران توانايی در ارزيابی ( می1392( و همچنین پژوهش زينالی و همکاران )1391)
 های پژوهشيافتهسازی عنوان نمودند که اين امر مغاير با های پیادهعنوان يکی از محدوديتعملکرد را به

 باشد.حاضر می

یرند، گای، سازمانی و قانونی مورد بررسی قرار میدر حوزه اختیارات مطابق با مدل شه سه بعد اختیارات رويه
ای و سازمانی های پژوهش حاکی از آن بود که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اختیارات رويهيافته

ا اين که اختیارات قانونی مغايرتی بريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد درحالیجهسازی بودمنظور پیادهکافی به
های پیشین نشان داد که نتايج پژوهش حاضر با نتايج حاصل از های تطبیقی پژوهشامر ندارد، بررسی

 باشد.های مرادی و همکاران و زينالی و همکاران يکسان میپژوهش

ه عنوان عوامل اثرگذار در حیطپذيرش سیاسی و پذيرش مديريتی را بهمدل شه سه عامل پذيرش انگیزشی، 
در نیروهای مسلح  دهد کهپذيرش معرفی نموده که نتايج بررسی عوامل مذکور در پژوهش جاری نشان می

ريزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد. بررسی سازی بودجهجمهوری اسالمی ايران هیچ نوع پذيرشی برای پیاده
ی و های پژوهش مرادهای اين پژوهش با يافتههای پیشین گويای اين امر بود که يافتها پژوهشتطبیقی ب

 همکاران مغايرت دارد اما با نتايج حاصل از پژوهش زينالی و همکاران مطابقت دارد.

کرد لريزی مبتنی بر عمسازی بودجهسازی پیادهمنظور بومیشده در مدل شه بهعالوه بر بررسی عوامل معرفی
ژوهش های پنهايت يافته در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران به بررسی عوامل ديگری پرداخته شد که در

ر عملکرد ريزی مبتنی بشده در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه نشان داد که در نیروهای ياد
روهای نی دارد. از سوی ديگر در حوزه الزامات شده آشنايی مناسبی وجودکافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام

های مالی در اين ی را دارا بوده اما الزامات تمايل فکری و حمايتهای عملکردشاخص نییتعمسلح الزامات 
 خصوص وجود ندارد.
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 ريزی مبتنی بر عملکرد بايستی اقداماتی صورت پذيرد لذا شناخت اقدامات يادشدهمنظور استقرار نظام بودجهبه
شده، موانع، نیروی انسانی ها، قیمت تمامافزاری، برنامهدر قالب مواردی ازجمله ارزيابی عملکرد، امکانات نرم

مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد که در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران توانايی ارزيابی عملکرد 
ظور منهای اين نیروها بهمطلوبی قرار ندارد، برنامه افزاری در وضعیتطور مناسبی وجود دارد، امکانات نرمبه

تور کار قرار شده در دسهای بهای تمامريزی مبتنی بر عملکرد بازنگری نشده، استقرار سیستمسازی بودجهپیاده
ها افتهنهايت ي ريزی يکی از موانع اين امر است و درنگرفته و مقاومت کارکنان در مقابل تغییر نظام بودجه

 ی از آن بود که نیروی انسانی کافی و خبره به اين منظور وجود دارد.حاک

 شده. تحلیل مدل طراحی 6-2
 ريزی مبتنی بر عملکرد وستتازی موفق بودجهمنظور پیادهآمده از پژوهش حاضتتر بهدستتتبا توجه به نتايج به

راهی را  شده ابتدا نقشه مدل ارائهشده فرايند زير طی شود. دستیابی به اهداف آن بايستی مطابق با مدل ارائه
شانمشخص می شد. در اين خصوصريزی مبتنی بر عملکرد میدهنده دلیل روی آوردن به بودجهکند که ن  با

 سه موضوع اصلی مطرح است.

  یه هدف اول تايج عملکرد:  نابع و ن باط بین تخصتتتیص م جهبرقراری ارت  ريزی مبتنی بر عملکردبود

طريق  از منابع ستتازمان از مؤثر یاستتتفاده و بهینه تخصتتیص به کمک و بودجه ستتازیشتتفاف
 باشد.برقراری ارتباط بین تخصیص منابع و نتايج عملکرد می

 ريزی مبتنی بر هدف نهايی بودجه ستتازمان: و مخارج منابع اثربخشتتی( و کارايی)وری افزايش بهره
 ريزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بربودجهديگر، عبارتعملکرد، تحقق کارايی و اثربخشتتتی استتتت. به

ها زمینه نظارت مطلوب بر اجرای بودجه در جهت حصتتتول اهداف از پیش ها بجای ورودیخروجی
گیری کارايی و اثربخشتتی عملیات در جهت شتتده را فراهم آورده و مبنايی مناستتب برای اندازهتعیین

 .باشدوری میبهبود بهره

 صالح شارها یراخ یهاسال یط: سازمان مديريت به کمک و ريزیبرنامه و مديريت فرآيند ا  یف
ی به وجود آمده استتتت، نظام های دولتبر ستتتازمان يیو پاستتتخگو یزمینه نظارت مال در ایيندهفزا

به ابرد موجبات تغییر هدف بودجه از ابزارريزی مبتنی بر عملکبودجه ی ارزی برای کنترل و نظارت، 
ست،برنامهبرای مديريت عملکرد و  صادی را فراهم آورده ا رکز تمديگر در اين نظام عبارتبه ريزی اقت

رف آمده از مصدستها به نظارت بر خروجی و نتايج بهاز چگونگی مصرف اعتبار و کنترل منابع ورودی
 دیولت یدر راستتتا یستتازمان یعملکرد واحدها ینظام، اعتبارات بر مبنا نيدر ااستتت. منابع تغییر کرده 

صوالت )خدمات( و م ست ايح ص امدهایبه پ یابید سسازمان ب،یترت نييابد و بدمی صیتخ مت ها به 
صرف منابع برا تیشفاف شيافزا ستخروجی دیها، تولانجام فعالیت یدر نحوه م هداف و به ا یابیها و د

 يابند.سوق می شتریب يیپاسخگو زیها و ناستراتژی
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 ريزی مبتنی بر عملکرد بايستتتی فرآيند مشتتخصتتی که حاصتتل ستتازی موفق بودجهپیاده منظوربه
شته و تجربه پیادهپژوهش شود به اين منظور، در ادامه سازی اين نوع بودجههای گذ ست طی  ريزی ا

ای، ابتدا در هر مرحله به الزامات آن مطابق با پیشینه پژوهش بیان اشاره ضمن تبیین فرآيند سه مرحله
ساس يافتهگ سپس وضعیت موجود بر ا های شود و درنهايت گامهای پژوهش مستندسازی میرديده، 

 گردد.برای عبور از وضعیت موجود و محقق کردن کلیه الزامات هر مرحله بیان می اجرايی

 ریزی و مدیریت تغییر: برنامه1مرحله 
ای از طريق برقراری ارتباط بین ساختار برنامهريزی ای معنادار در جهت بهبود کیفیت بودجهيک ساختار برنامه

رنده، ای عملیاتی برای بودجه بايد دربرگیکند. طراحی ساختار برنامههای استراتژيک سازمان اقدام میبا سیاست
ها یاستوتحلیل سعنوان ابزاری برای تجزيهها بوده و بههای سازمان و شیوه مديريت آنبازنگری اساسی فعالیت

 های سازمان در نظر گرفته شود.یمشو خط

 الزامات
 های سازمانیها بر اساس اهداف کالن و استراتژیتعیین اهداف عملیاتی و برنامه. 

 ستراتژی سطح اهداف عملیاتی و برنامهنمايش اهداف کالن و ا سازمانی تا  ها در قالب روابط های 
 داف.هصورت يک درختواره از اها بهبندی آنمراتبی و طبقهسلسله

 مهتوجه قرار گرفتن  مورد یه بخش ريزیريزی و تمرکز بر بودجهفرهنگ برنا ها و ستتتطوح در کل
 سازمان.

 ريزیمنظور تغییر اثربخش نظام بودجهتعیین سازوکار ايجاد تغییر به. 

  های موفق کشورهای پیشرو در اين زمینه تشخیص ضرورت و لزوم ايجاد تغییر، با توجه به تجربه
 .الزامات قانونی و همچنین

 شتیبانی از تغییرات، اين ائتالف دارای دو بعد درون شکیل يک ائتالف نیرومند برای پ سازمانی و ت
ها و رويکردهای نهادهای مربوط به ستتازمانی بحث تغییر رويهستتازمانی استتت، در بعد برونبرون

سازمان برنامهبودجه شور و ريزی مانند  سبات ک شور، ديوان محا ضائیه و ... مطرح وبودجه ک قوه ق
 دد.گرای از مديران ارشد سازمان تشکیل میسازمانی اين ائتالف از مجموعهگردد و در بعد درونمی

 ،های الزم بین تمام واحدها.ماهنگیمنظور ترسیم نقشه راه و ايجاد هبه انتصاب رهبر تغییرات 

  ستتازیستتازمان، به اين منظور پیادهايجاد جو مثبت روانی و جلب حمايت بیشتتتر مديريت ارشتتد 
های اولیه )هرچند کوچک( حاصل آيد و در ادامه تداوم بايستی به نحوی صورت پذيرد که موفقیت

 تر ترسیم گردد.الحی و اهداف بزرگحرکات اص

 ،شده شدن تغییرات ايجاد شرايط جديد به جزئی از فرهنگ  کهطوریبه نهادينه  ضعیت و   ازمانسو
 تبديل شود.
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 يجاب الذا اين امر  ،گیردمیصتتورت تدريجی و در روند تکاملی صتتورت ريزی بهیر فرآيند بودجهتغی
 ای بر فرآيند تغییر داشته باشیم.يژهوکه توجه  کندمی

 وضعیت موجود

 های کلی کشور، اسناد باالدستی و رهنمودهای ساله توسعه کشور، سیاست 5های بر اساس برنامه
 باشند.ها در نیروهای مسلح ج.ا.ا مشخص میکالن و استراتژیاهداف  فرمانده کل قوا

 ريزی مبتنی بر عملکرد به علت عدم تخصیص بودجه سازی بودجهعدم وجود عزم راسخ برای پیاده
 وبودجه.عملکرد در سازمان برنامه بر اساس

 با بودجهعدم وجود هماهنگی معی در ريزی و عدم توافق نظر جهای الزم میان واحدهای مرتبط 
 .سازیخصوص فرايند پیاده

 ريزی مبتنی سازی بودجهها و راهکارهای پیادهعدم وجود رهنمود مشخص و خاص جهت ارائه رويه
 بر عملکرد منطبق با شرايط سازمان.

 یری به گريزی مبتنی بر عملکرد توستتط مستتئولین در امر تصتتمیمعدم توجه به نتايج اجرای بودجه
 می مسئولین نیروهای مسلح به موضوعات مختلف.دلیل تفکر سنتی و غیرعل

 ها جز در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران ساير ارگانهای صورت گرفته بهمطابق با مصاحبه
ها تنها محدود به اند و اقدامات آنريزی انجام ندادهاقدامات عملی در خصتتوص تغییر فرآيند بودجه

 يکسری موارد شکلی شده است.

 جراییاهای گام

 ستتاله توستتعه کشتتور،  5های های بلندمدت بر استتاس برنامهمشتتخص کردن اهداف و استتتراتژی
 های کلی کشور و اسناد باالدستی با توجه به رهنمودهای فرمانده کل قوا.سیاست

 ستراتژی ست اهداف و ا مدت و تهیه و تنظیم برش مدت و کوتاههای میانهای کالن به هدفشک
 منظور پیشنهاد بودجه، تأمین اعتبار و ارزيابی عملکرد.برنامه راهبردی بهای از ساالنه

 گیرد.تعیین اهداف کمی ساالنه بر اساس اهداف بلندمدت راهبردی که پیامدهای ساالنه را در برمی 

 های مختلف )مانند يگان آماد، عملیات، پشتتتیبانی، ها در قالب يگانها و فعالیتتعیین اهداف برنامه
 اری و ...( صورت پذيرد.نگهد

 بر عملکرد یريزی مبتنمنظور تطابق با بودجهبه یها و اهداف سازمانبرنامه بازنگری. 

 سنجش در راستای تحقق اهدافگذاری کمی و قابلهدف. 

 های الزم برای دستیابی به هر هدف.مشخص کردن فعالیت 
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 شکیل قرارگاه پیاده ضويريزی مبتنی بر عملکرد به سازی بودجهت سازمان و با ع ست فرمانده  ت ريا
 های ستادی و عملیاتی.رتبه در بخشکلیه مقامات عالی

   صوص سب و کافی در خ شگاهی مربوط و اطالعات منا صیالت دان صاب فردی خبره دارای تح انت
 سازی.عنوان منشی قرارگاه و رهبر پیادهريزی مبتنی بر عملکرد بهسازی بودجهپیاده

 ريزی مبتنی بر عملکرد با استفاده از الگوی گان چارت سازی بودجهت پروژه پیادهتهیه نمودار مديري
بندی انجام هر مرحله ها مشتتخص و زمانستتازی بر استتاس اولويتکه در آن مراحل پیادهنحویبه

شرو در اين زمینه پیادهتعیین شورهای پی ست مطابق با تجربیات ک شد. الزم به ذکر ا سازی شده با
ستصورت تدريجی اثربخشمبتنی بر عملکرد به ريزیبودجه شروع ؛ تر بوده ا ست  اما آنچه مهم ا

 سازی است.مراحل پیاده

  صورت پذيرد که سازی بودجهبندی مراحل پیادهاولويت ستی به نحوی  ريزی مبتنی بر عملکرد باي
 و افزايش انگیزهکرده و موجبات حمايت مقامات بلندپايه  مدت نمود پیدامزايای اين امر در کوتاه

 اندرکاران را فراهم آورد.دست

 های عملی برای افزايش ستتتطح آگاهی ستتتازمانی در اين های آموزشتتتی يا کارگاهبرگزاری دوره
 خصوص.

 شده برای سازمان سازی بومیتهیه دستورالعمل پیاده. 

 های عملکردیو تبیین شاخص ها: تحلیل هزینه2مرحله 
هدف اولیه تخصتتتیص منابع بر مبنای معیارهای عملکرد استتتت بدين ريزی مبتنی بر عملکرد بودجه در نظام

های عملکرد تعريف گردند. يابد، شتاخصای که بودجه به آن تخصتیص میمنظور الزم استت برای هر برنامه
سازمان در چارچوب برنامههای عملکرد نقش کلیدی در ارزيابی برنامهشاخص ستراهای  سنجش های ا تژيک، 

های عملکردی، اشتتتکال گوناگون پاداش و تنبیه در چارچوب نظام نامهعملکرد مديران در چارچوب تفاهم
جازه آيد به مديران اهای عملکردی حاصل میکنند. کمی کردن عملکرد که از طريق شاخصانگیزشی ايفا می

سائل احتمالمی شکالت و م سايی و بتوانند اقدامات دهد تا بر روند تغییرات، نظارت کرده، م شنا ی و بالقوه را 
 موقع انجام دهند.اصالحی الزم را به

زهای نیاها يکی از پیشهای عملکردی مناسب و صحیح و پايش و ارزيابی دقیق اين شاخصطراحی شاخص
ی وجخریجه و نتسنجش  کهريزی بر مبنای عملکرد است. چالش بزرگ در اين خصوص اين است مهم بودجه

شاخصها و فعالیتبرنامه سیار های قابلها و تعريف  شکلسنجش ب ست. گقتو و م زی رياجرای بودجهیر ا
ايد ها بهای عملکرد استتت. شتتاخصعملیاتی، مستتتلزم برقراری ارتباط مستتتقیم میان اقالم بودجه و شتتاخص

ها و اهداف و با آرمان يافته استتت، پوشتتش دهندها منابع مالی اختصتتاصهای اصتتلی را که برای آنفعالیت
 سازمان مرتبط باشند.
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ها بر اساس بودجه سازمان عملکرد سازمان در قبال تحقق اهداف ساالنه مورد ارزيابی قرارگرفته و درنهايت
ن، به بنابراي؛ گرددآيد، تهیه میها به دست میای که در حوزه تحلیل هزينههای برنامهشده خروجیقیمت تمام

يزی ربودجه عنوان يکی از عناصر اصلیها بهشده محصوالت و خدمات خروجیتی بهای تماماين منظور بايس
 گیری شود.مبتنی بر عملکرد اندازه

 الزامات
 يافته است، پوشش دهند وها منابع مالی اختصاصهای اصلی را که برای آنها بايد فعالیتشاخص 

 ها و اهداف سازمان مرتبط باشند.با آرمان

  های عملیاتی هر واحد.های عملکردی به تفکیک واحدها و هدفشاخصتدوين 

 های اطالعاتی و حسابداری.بهبود سیستم 

 فعالیت انجام جغرافیايی محل و باکیفیت متناسب هافعالیت و هابرنامه شدهتمام قیمت تعیین 

 مربوط. هایشیوه استفاده از با

 ها، وظايف، اهداف و مأموريت استتاس بر و یعملیات و هدفمند رويکرد با بودجه اليحه تنظیم
 ها.آن شدهها و قیمت تمامبرنامه

 وضعیت موجود

 شاخص منظور ارزيابی عملکرد و عدم امکان برقراری ارتباط ها بهعدم امکان کمی نمودن برخی از 
 .های يادشده و عملکرد سازمانمیان شاخص

 عملکردی.های تبع آن شاخصها و بهعدم تعیین فعالیت 

 افزاری، اينترنت پرستترعت و دانش و افزاری، ستتختنبود امکانات زيرستتاختی ازجمله امکانات نرم
 .نیروی متخصص کافی

 .عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی 

 شده محصوالت و خدمات.عدم وجود الگويی برای محاسبه بهای تمام 

 اجراییهای گام

  عنوان ابزاری کلیدی در فرايند مديريت عملکرد، بايستتتتی بهبا توجه به اهمیت ارزيابی عملکرد
 سنجش تدوين شود.های عملکردی مناسب و قابلشاخص

 منظور همديران اجرايی کلیه واحدها بريزی و متخصصین آشنا به فرايند بودجه تشکیل کمیسیونی از
 های هر واحد.های عملکردی مرتبط با اهداف و فعالیتتعیین شاخص

  های عملکردیمنظور تعريف شاخصتشکیل در سازمان بهلزوم. 



 ...یاتی در نیروهای ریزی عملسازی بودجهسنجی پیادهامکان                                                                                      100

 های تشکیل کارگروهی برای تعیین موضوعات تعیین بهای هر واحد عملیاتی، مشخص کردن فعالیت
 های فعالیت.های هزينه و محرکمنظور ايجاد موضوع تعیین بها و همچنین تعیین محرکالزم به

 برای انجام  مورد نیازاتی جهت تجمیع اطالعات عنوان بانک اطالعبه توسعه يک سیستم جامع
 شده.محاسبات بهای تمام

  با توجه به شرايط خاص هر واحد  شدهتمام یانجام محاسبات بها یبرا یافزار کاربردنرمتوسعه
 عملیاتی.

 منظور تجمیع اطالعات مالی.کارگیری سیستم حسابداری تعهدی تحت شبکه بهبه 

 شده کاال مامت متیق نییو تع یحسابدار ستمیاصالح س نهیخبره در زم یکارشناسان مالکارگیری به
 .و خدمات

 شده و نحوه محاسبه آنتمام متیق میبا مفاه يیکارگاه آموزشی جهت آشنا ايکالس  یبرگزار. 

 و نظام انگیزشی گوییپاسخ : مدیریت عملکرد، نظام3مرحله 

با  ستتازی آنپیاده استتت. ستتازمانی عملکرد بر نظارت منظوربه آغازی نقطهريزی مبتنی بر عملکرد، بودجه
جهتغییر  ظام بود به ابزارن ظارت  مهريزی، از ابزاری برای کنترل و ن نا يت عملکرد و بر مدير  ريزیی برای 

 استراتژيک برنامه چارچوب در گسترده عملکرد مديريت نظام يک ايجاد برای عنوان مبنايیبهاقتصادی، 

 .آيدبه شمار می

ای رنامههای بشده خروجیهای اجرايی بر اساس قیمت تمامريزی مبتنی بر عملکرد بودجه دستگاهبودجه نظامدر 
ی های مالی و غیرمالگردد و در پايان سال انحراف شاخصآيد، تهیه میها به دست میکه در حوزه تحلیل هزينه

های عملکرد مديريت عملکرد بر اساس گزارشبا برنامه ساالنه و بودجه مصوب و بودجه عملکرد در حوزه 
های نامهها، اصالح براصالح فرآيندها، مديريت برنامه شود که نتايج آن منجر بههای اجرايی تعیین میدستگاه

 گردد.های توسعه میراهبردی و ساالنه و در برخی موارد برنامه

یزشی گويی و نظام انگصر اصلی نظام پاسخآيد که دو عنمديريت عملکرد کارا و اثربخشی هنگامی حاصل می
ردی های عملکنامهگويی، در قالب مديريت قراردادی يا همان استفاده از تفاهمرا در برگیرد. عنصر نظام پاسخ

نه های ساالشده در برنامههای تعیینها بر مبنای اهداف، پیامدها و خروجیبه ارزيابی عملکرد مديران و برنامه
ای از اختیارات به مديران حوزه اختیارات آنان را چنین عنصر نظام انگیزشی، از طريق انتقال پارهپردازد. هممی

امدهای ها و پیها و تغییر فرآيندها برای تولید خروجیکارگیری ورودیگسترش داده و اجازه اعمال مديريت در به
در چارچوب اختیارات مورد تشويق و يا تنبیه  آمدهدستها را از حیث نتايج بهدهد و در مقابل آنموردنظر را می

 دهد.قرار می

 الزامات
 محصول و نتیجه کنترل رويکرد با عملکرد ارزيابی و نظارتی هاینظام تعريف. 



 101                                                                                   1399پنجم، شماره پانزدهم، بهار  فصلنامه اقتصاد دفاع، سال  

 جامع. مديريت اطالعات سیستم يک استقرار 

 های عملکردیبا شاخص انطباق و عملکردی هایگزارش دريافت. 

 انجام برای عملیاتی واحدهای مديران با باالتر مديران میان مديريتی هاینامهتفاهم تنظیم 

 .شدهتمام قیمت اساس بر هاو فعالیت هابرنامه

 طای یارات،  اع نابع الزم قدرتاخت ها تدوين اجرايی برای مديران به و م ند جام و فرآي  ان

 شده.تعیین اهداف تحقق منظوربه استخدامی و اداری، مالی اصالحات

 نامهتفاهم در شدهتعیین اهداف تحقق میزان با متناسب منابع تخصیص 

 وضعیت موجود

 ريزی مبتنی بر عملکرد.بودجه سازیمنظور پیادههای يکپارچه بهافزارها و سیستمعدم وجود نرم 

 های يکپارچه برای تجمیع اطالعات.عدم وجود سامانه 

 اجراییهای گام

  ها وانجام برنامه تالش جهت منظورها بهبه زيرمجموعه شتتتتریپذيری بو انعطاف اراتیاختاعطای 
 .ی به اهداف عملکردیابیدست

 واحدها بر استتتاس وظايف و  رانيعملکرد مد یابيمنظور ارزبه هايیتهیه و تدوين دستتتتورالعمل
 .شدهاختیارات تعیین

 . پیشنهادهای کاربردی6-3

 منجر به تقويت بنیه دفاعی جمهوری شتتک وری نیروهای مستتلح امری استتت که بیفزايش بهرها
 ريزی مبتنی برستتازی بودجهگردد اجرا و پیادهگردد به اين منظور پیشتتنهاد میاستتالمی ايران می

شی شتر بر کارايی و اثربخ سنجش، کنترل و نظارت بی شده جامهای انفعالیت عملکرد که موجبات 
 توجه قرار گیرد. های نیروهای مسلح موردننمايد در کلیه ارگادر نیروهای مسلح ج.ا.ا را فراهم می

 یاده که پ جا جهازآن ندمدت و ستتتازی موفق بود هداف بل ند ترجمان ا یازم ريزی مبتنی بر عملکرد ن
ريزی مبتنی بر های عملیاتی استتتت. بودجهها و فعالیتهای کالن ستتتازمانی به برنامهاستتتتراتژی

ستوان بهعملکرد را می ستیابی  ستراتژیعنوان ابزاری برای د ستماتیک به اهداف و ا شده های يی اد
 مورد استفاده قرارداد.

 های صتتتورت شتتتاخصها بهريزی مبتنی بر عملکرد نتايج فعالیتبا توجه به اينکه در فرايند بودجه
شتود اين امر به مديران و مقامات عالی ستازمان امکان ارزيابی ستنجش تعريف میعملکردی قابل

 عنوان ابزاری برای کنترل عملیاتتواند بهبنابراين می؛ دهدارکنان را میعملکرد مديران میانی و ک
 يک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
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 ستتتنجش امکان بررستتتی میزان پیشتتترفت و ريزی مبتنی بر عملکرد با ارائه اطالعات قابلبودجه
 آورد.فراهم می ، برای نهادهای نظارتیيافتهتخصیصهای را در مقابل بودجه هابرنامهموفقیت 

 شفافبودجه ضمن برقرار کردن  بر  ريزی امکان نظارتسازی فرايند بودجهريزی مبتنی بر عملکرد 
صحیح عملکرد می شويق و تنبیه اجرای عملیات را فراهم نموده و با ارزيابی  تواند به ابزاری برای ت

 مديران و کارکنان تبديل گردد.

 . پیشنهاد پژوهشی6-4
ريزی است، يک نظام مديريت هزينه، مديريت مبتنی بر عملکرد عالوه بر آنکه يک نظام بودجهريزی بودجه

تواند به اهداف و که در سايه آن عالوه بر موارد يادشده سازمان می باشدعملکرد و ارزيابی عملکرد نیز می
ه يابد. در پژوهش حاضر ب مدت و عملیاتی دستهای کوتاههای بلندمدت و کالن خود در قالب برنامهاستراتژی

ات پرداخته و همچنین الزام ريزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.اسازی بودجهکسب شناخت از پیاده
هايی در اين حوزه در موارد زير شود پژوهشريزی آزمون گرديد. لذا پیشنهاد میسازی اين نوع بودجهپیاده

 صورت پذيرد.

  بسیاری از اطالعات اعم از اطالعات مالی و عملیاتی در نیروهای مسلح با توجه به محرمانه بودن
شده  های يادشود با استفاده از ظرفیت کارکنان سازمانجمهوری اسالمی ايران پیشنهاد می

 هايی در خصوص کاربرد مدل اين پژوهش انجام شود.پژوهش

 ین ی و پژوهش در خصوص نحوه تعیريزی مبتنی بر عملکرد بررسبا توجه به گسترده بودن حوزه بودجه
های ارزيابی کارگیری انواع روششده، بههای عملکردی، بهترين روش محاسبه بهای تمامشاخص

های نیروهای مسلح تواند موضوعاتی مناسب جهت انجام پژوهش در هر يک از سازمانعملکرد می
 ج.ا.ا باشد.
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