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 (مقدمه:2

قانون محاسبات عمومی بودجه کل  1بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 

کند و بینی می تامین اعتبار را پیشکشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع 

با   کند.شود، براورد میهای انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی میهزینه

های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه

ریزی، کنترل و مدیریت به بهبود در سیستمهای برنامه کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز

  عاتگیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطال منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم

های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه تری در مورد نتایج عملکردها و هزینهگسترده

و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو  دولتها به اقتصادی بودن، کارایی

بندی موجود برای افزایش هماهنگی های بودجهشدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه

گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت  در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیم

بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت جاد سیستم بودجهایجاد کرد و باعث ای

تواند ضمن فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می

ها را فراهم سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینهشفاف

بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات استفاده از بودجهسازد، 

 .خواهد بود

 بیان مساله تحقیق : ) حد اقل ده سطر و شامل پرسش اصلی تحقیق ((3
 

 تداوم و بقا آن باعث به عمل و تحقق که است اساسی مفهوم و مقوله یك عملیاتی ریزی بودجه بحث

 ها هزینه برای اختیار در منابع بایستی به سازمان یك . باشد می نتایج از صحیح و تدرس استفاده

 عملیاتی استفاده ریزی بودجه به مربوط های فعالیت در اصلی هدف کلی، طور به .داشته باشد توجه

 امکانات و منابع از بهترین وجه، به تا باشد می بهتر خدمات ئة ارا برای انسانی منابع تجهیزات، از مؤثر

 جلوگیری آنها عملکرد عدم یا یادشده های در سیستم اختالل از و گردیده مراقبت و محافظت سازمان
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 منظور مالی به محدود منابع صحیح و علمی مدیریت کارساز و پرفایده مثبت، آثار امروزه .آید عمل به

 پوشیده کسی بر جامعه، امحدودبعضاً ن و گسترده های خواسته و نیاز تأمین برای آنها از بهینه استفاده

 (65: 1390)خداداحسینی،.است حیاتی دارای نقش عملیاتی ریزی بودجه راستا این در . نیست

 بودجه هزینه رابطه بر که است ارزیابی و ریزی بودجه ریزی، برنامه سیستم نوعی عملیاتی ریزی بودجه

 مختلف اداری های بخش عملیاتی، یزیر بودجه چارچوب در .کند می تأکید انتظار مورد نتایج و شده

 در تعیین مدیران و هستند پاسخگو عملکرد، های شاخص عنوان با مشخصی استانداردهای اساس بر

 ای چنین شیوه چارچوب در ، دیگر طرف از . برخوردارند بیشتری اختیار از نتایج به نیل شیوه بهترین

 ای های هزینه اولویت راهبردی، های برنامه لبقا در شهروندان حتی و مدیران سیاستگذاران، مشارکت

 (24: 1389)پورامینی،.شود می انجام عملکرد ارزیابی و

ایجاد یك فرآیند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص یکی از اهداف نظام بودجه ریزی عملیاتی 

در ارتباط می  ارزیابی عملکرد وکه به طور مستقیم با فرآیند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل  است بودجه

 .باشد

کند و ریزی عملیاتی که اطالعات بودجه و عملکرد را به طور اثربخش با یکدیگر تلفیق میبودجه نظام

باشد، مستلزم صرف زمان و رهبری های روزانه سازمانها نیز میدهی فعالیتراهنمای خوبی برای جهت

سر گذاشت به شرط آنکه این ن پشتتواهای اجرایی این نظام را میمؤثر و اثربخش است. چالش

 (.1386ها بخوبی درك و به شکل فعال مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند)بابائی, چالش

در حال حاضر بودجه بندی بر مبنای عملکرد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استقرار یافته است 

و دهه است که در جهان جا افتاده .اما آنچه مسلم است اگرچه کاربرد این نوع بودجه ریزی حدود د

است،ولی همواره در کشورهای مختلف و هم چنین در سازمانهای مختلف نحوه بکارگیری درست این 

 نظام با مسائلی روبه رو است.

در کشور ما نیز لزوم برقراری سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته و در این  

ست تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تدریج راستا دولت موظف شده ا
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زمینه های الزم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی را در کلیه دستگاههای اجرائی به نحوی فراهم 

 آورد. 

با توجه به مطالبی که گفته شد ،یکی از مهمترین کارکردهای بودجه ریزی عملیاتی،کارکرد کنترلی  

سیستم می باشد ،اما با توجه به اینکه این نوع بودجه ریزی تا حدودی جدید می باشد ،لذا نسبت  این

به اثربخشی کنترل توسط این سیستم شبهاتی وجود دارد.بنابراین مسأله ای که در اینجا مطرح می 

بخشی باشد ، این است که آیا به کارگیری سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می تواند بر اثر

 کنترل در سازمانهای ایرانی تأثیر مثبتی داشته باشد ؟

 (سابقه موضوع:4

 تحقیقات خارجی

تحقیقی پیرامون تاثیرات بودجه ریزی بر عملکرد سازمان انجام داد.او  1979کنیس در سال  .1

در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بودجه ریزی عملیاتی نه تنها ابزاری برای استفاده از 

ع محدود و بهینه سازی عملکرد سازمانی است،بلکه یکی از مهمترین شیوه ها برای کنترل مناب

 هزینه ها و ارزیابی عملکرد در سازمان نیز می باشد.

تحقیقی با عنوان تاثیر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر  2009آمولیو ریسکی در سال  .2

ی از دانشگاههای اندونزی انجام داد. اثربخشی مالی و عملکردی ارائه کرد.او تحقیقش را در یک

جامعه آماری تحقیق وی کلیه مدیران،معاونان،کارشناسان مالی و حسابداری دانشگاه مذبور 

بود.او در تحقیقش به این نتیجه رسید که بودجه ریزی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر 

مورد فرضیه دومش دریافت  اثربخش مالی دارد.همچنین با توجه به نتایج تحلیلهای آماری در

که این نوع بودجه ریزی بر بخشی از عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد و بر بخشی دیگر از 

 شاخصهای عملکردی ،تأثیر معناداری ندارد.

نقش بودجه ریزی عملیاتی بر اثربخشی کنترل  "تحقیقی با عنوان 2006آموسکو در سال  .3

ه این نتیجه رسید که کنترل یکی از مهمترین انجام داد. وی در تحقیقاتش ب "سازمانی

کارکردهای بودجه ریزی در هر سازمانی است و به کارگیری صحیح این نظام بر اثربخشی 
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کنترل در ابعاد مختلف سازمان می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.ابعاد مورد بررسی دراین 

آیندی بود.در پایان،با توجه به تحقیق شامل کنترل منابع انسانی،کنترل هزینه ای و کنترل فر

نتایج به دست آمده از داده ها و اطالعات ،فرضیات این تحقیق مبنی بر  نقشش موثر بودجه 

 ریزی عملیاتی در کنترل سازمانی اثبات گردید.

تأثیر بکارگیری بودجه بر مبنای عملکرد بر  "تحقیقی با عنوان 2006گازالی نیز در سال  .4

ده از متغیرهای هدف بودجه و فرصت های شغلی به عنوان متغیر کنترل مدیریت با استفا

انجام داد. او در این تحقیق به بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر کنترل "مداخله گر

مدیریت در سازمان پرداخت. او از متغیرهای هدف بودجه ریزی و فرصتهای شغلی به عنوان 

و در پی این بود که بکارگیری نظام بودجه ریزی متغیرهای مداخله گر استفاده کرد. در واقع ا

عملیاتی از طریق میزان رسیدن به هدف و خلق فرصتهای شغلی جدید می تواند عملکرد 

مدیریت را در سازمان کنترل کند.در پایان یکی از فرضیات او مبنی بر تاثیر بودجه ریزی 

ف بودجه تحقق یافت و فرضیه عملیاتی بر کنترل مدیریت از طریق میزان دستیابی او به اهدا

 اثبات نگردید.

تأثیر بودجه ریزی "تحقیقی با عنوان  2011هلموت یك محقق آلمانی است که در سال  .5

انجام داد.او در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بودجه  "عملیاتی  بر مدیریت عمومی

تعیین استانداردها می ریزی عملیاتی از طریق ابزار قوی خود در کنترل ، ارزیابی عملکرد و 

تواند موجی اثربخش نمودن عملکرد مدیریت در سازمان گردد.او این تحقیق را در بیمارستانها 

و مراکز بهداشتی آلمان انجام داد و در نهایت فرضیاتش مبنی بر تاثیر بودجه ریزی عملیاتی 

 بر اثربخش مدیریت به اثبات رسید. 

 تحقیقات داخلی

ث بودجه ریزی عملیاتی در ایران تا کنون به صورت عملی در جایی اجرا نشده و با توجه به اینکه مبح

تقریبا یك مبحث جدید می باشد ،لذا تحقیقات اندکی در زمینه بودجه ریزی عملیاتی انجام شده و 
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البته بیشتر این تحقیات حول محور چالشهای برقراری این نظام،عوامل موثر برای بکارگیری این نظام و 

 اتی از این دست می باشد . موضوع

 حوزه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار موانع» تحقیقی با عنوان 1390دکتر دانشور در سال  .1

 های داده توصیفی مطالعه این انجام داد. در«پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان

سیستم  ی،انسان نیروی محور شش در موانع شناسایی برای پرسشنامه طریق از موردنیاز

 الزامات و عملکرد ارزیابی سیستم سازمانی، ساختار مالی، اطالعات سیستم مالی، مدیریت

 ریزی بودجه طرح اجرای ستادی از مجریان فرد 80 .شد آوری جمع 1389 سال در قانونی

 استفاده با آمده دست به های داده .گرفتند قرار پرسش مورد شماری  تمام صورت به عملیاتی

 آنتروپی مالك و اسپیرمن همبستگی ضریب پیرسون، کارل فیشر، دقیق آماری نهای از آزمو

 مالی، اطالعات سیستم های شاخص بین که داد نشان مطالعه شدند. این تحلیل و تجزیه

 الزامات و انسانی نیروی ساختار سازمانی، مالی، مدیریت سیستم عملکرد، ارزیابی سیستم

 .دارد وجود همبستگی عملیاتی یزیر بودجه استقرار عدم با قانونی

 بر بودجه مؤثر سازمانی درون عوامل بررسی»تحقیقی با عنوان  1390خداد حسینی در سال  .2

 بودجه بر مؤثر سازمانی درون انجام داد . عوامل« انتظامی علوم دانشگاه در عملیاتی ریزی

 کنترل و ریزی برنامه رایعواملی ب عنوان به توان می را امکانات مهارت، آموزش، قبیل از ریزی

 این تحقیق .دانست عملیاتی ریزی بودجه مشکالت رساندن حداقل به و عملیاتی بودجه ریزی

 بر تأثیرگذار امکانات عوامل مهارت، آموزش، الگوی از استفاده ضمن اساسی، هدف یك با

راه  و ادهد قرار بررسی مورد و شناسایی را انتظامی علوم دانشگاه در عملیاتی ریزی بودجه

 نفر 120 تعداد راستا این در . میدهد ارائه را دانشگاه در عملیاتی ریزی بودجه بهبود کارهای

 پژوهش روش .شدند انتخاب تصادفی صورت به انتظامی علوم ارشد دانشگاه افسران از

 یافته . باشد می نامه پرسش نیز پژوهش این در استفاده مورد ابزار . است تحلیلی توصیفی،

 مؤثر عملیاتی ریزی بودجه بر مهارت آموزش، عامل دو دهد، می نشان پژوهش این یها

 عملیاتی ریزی بودجه بر امکانات عامل و است ، متوسط حد از بیش تأثیر آنها و هستند
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 بین چنین هم و عملیاتی ریزی بودجه و عوامل این و بین باشد می متوسط حد در دانشگاه

 های یافته براساس انتها در .وجود دارد معناداری رابطة ده،ش تعیین های مؤلفه با عوامل

 .است گردیده ارائه پیشنهادهایی شده معرفی عوامل شدن عملیاتی برای و تحقیق

 بهداشتی خدمات شده تمام های هزینه بررسی» تحقیقی با عنوان  1390مبارکی در سال  .3

 استان – رودان شهرستان تبهداش مرکز عملیاتی در بودجه ریزی از استفاده با درمانی

 بودجه ای ردیف دو در شهرستان بهداشت مرکز بودجه مطالعه، این انجام داد . در« هرمزگان 

 بر .است شده گرفته نظر در روستایی بهداشت و برنامه شهری بهداشت برنامه عنوان تحت

 برنامه ردنیازمو برنامه، اعتبار هر به مربوط فعالیتهای شده تمام هزینه و کمی مقدار اساس

 مدارس، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، بهداشت فعالیت های شامل روستایی بهداشت

 اعتبار و میلیارد 42 سرپایی، درمان و غیرواگیر و واگیر بیماریهای با و مبارزه پیشگیری

 بهداشت محیط، بهداشت خانواده، بهداشت شامل فعالیتهای شهری بهداشت برنامه موردنیاز

 .گردید برآورده میلیارد ریال 6 غیرواگیر، و واگیر بیماریهای با مبارزه و پیشگیری مدارس،

نمی  خدمات ارائه جهت بهداشت مراکز واقعی نیاز پاسخگوی فعلی روش به بودجه تدوین

 و نوع روش، این در .می گردد پیشنهاد عملیاتی بودجه ریزی روش از بنابراین استفاده .باشد

 اعتبار فعالیت هر شده تمام هزینه اساس سپس بر .می گردد مشخص یتفعال هر کمی مقدار

 .می گردد برآورد الزم

 (اهمیت موضوع:5
امروزه در دنیای بسیار پیچیده و متغیر کسب و کار، روز به روز بر دشواری بهینه سازی عملکرد مالی 

کرد ، کارایی خود را از دست سازمان ها افزوده می شود. ابزار های سنتی ارزیابی ، نظارت و کنترل عمل

می دهند و در نتیجه دستیابی به رویکردها و مهارت های الزم برای حفظ مزیت رقابتی در میان رقبا 

دشوارتر می گردد.بنابراین سازمان ها برای دستیابی به اهداف راهبردی و عملیاتی خود و پاسخگویی 

عالئم هشدار دهنده تهدیدات و فرصت های  در قبال ذینفعان و سهامداران خود باید همواره مراقب
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محیطی باشند تا بتوانند با پاسخ مناسب به تغییرات و درك پیچیدگی ها با تصمیم گیری صحیح به 

 .اهداف راهبردی و برنامه های عملیاتی خود دست یابند

 ابراینبن است. منابع تخصیص و عملکرد شاخصهای میان پیوند ایجاد دنبال به عملیاتی ریزی بودجه

 می چرخد .« ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی»و  «نتیجه با بودجه ارتباط »نکته دو حول

 کوشش مجموع نامحدود می دانند. نیازهای به محدود منابع تخصیص در واقع بودجه بندی را فرآیند

 هک است منابعی از حداکثراستفاده منظور به شود می منابع تخصیص و بودجه تدوین صرف که هایی

اهداف »کمیاب هستند.بنابراین در راه رسیدن به  اقتصادی اصطالح به و نبوده کفایت حد در معموالً

ضرورت دارد به نحوی از هر یك از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به « مطلوب

 به را اهبردهار و هدفها پول بتوان گفت با حداقل هزینه ،حداکثر استفاده به عمل آمده است. بودجه

اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را مشخص می نماید.سازمانها  راه و درآورده مالی عبارتهای صورت

 (:1377به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند)فرج وند،

 شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها -2نشان دادن مفهوم مالی برنامه -1

 سنجش ،نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها بدست آوردن معیارهای-3

در کشور ما این نوع بودجه بندی تا کنون در سازمانهای اندکی و به شکل محدودی اجرایی شده است 

.از طرفی با توجه به اینکه یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه ،لزوم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی 

وری است که به مسائل پیش روی به کارگیری این نظام در کشور توجه شود. در سازمانهاست،لذا ضر

در واقه یکی از اصلی ترین چالشهایی که بکارگیری این نظام با آن روبه روست ، این است که آیا این 

نظام می تواند به یکی از وظایف اصلی خود که همانا اثربخشی مالی و عملکردی در سازمانها است ، 

  .دست یابد 

 

 (اهداف تحقیق:6
  تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است :

 اهداف علمی: 
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 بررسی تأثیر بودجه ریزی عملیاتی بر اثربخشی کنترل مالی و عملکردی در سازمان -1

از طریق بودجه ریزی عملیاتی می توان چه بخش های از عملکرد در سازمان را به صورت   -2

 ثیر قرار داد.اثربخش تحت تا

اهداف کاربردی : با بررسی تأثیر بودجه ریزی عملیاتی بر اثربخشی کنترل در سازمان ،لزوم استقرار این 

 نظام در کشور مشخص می شود.

 

 (چهارچوب نظری:7

بندی بر بندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه

ریزی شده و همچنین ه عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامهمبنای عملکرد ب

 دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثربخشی است.

ها و بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده(، بودجهJohn Mikesellبه گفته جان میکسل)

بندی بر مبنای عملکرد گوید که بودجههاست. او می های برنامهها با هدفها و فعالیتمدها یا هزینهآدر

 ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد:

 عات حجم کار،اطال  

 عات تولید)هزینه هر واحد فعالیت(،اطال  

 عات تاثیرگذار )سطح حصول هدفها(.اطال 

-کرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد میبندی بر مبنای عملبودجه  (Philip Joiceفیلیپ جویس )

 دهد.بندی، منابع را به نتایج پیوند میشناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه

ارتباط »بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور   بندیتوان گفت بودجهبا توجه به تعاریف ارائه شده می

 چرخد.می« اخصهای عملکرد و ارزیابیارتباط بودجه با ش»و « بودجه با نتایج

بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه ساالنه به همراه توان گفت که بودجهبدین ترتیب می

بودجه ساالنه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن 
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باید   با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامهدهد. این بدان معنی است که برنامه را نشان می

 ای معین از هدفها تامین شود.مجموعه

بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و توان بودجهبا توجه به تعاریف ارائه شده می

سازد مکان را فراهم میها و مدیریت عملکرد، این اتدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه

که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثربخشی خدمات 

 .ارائه شده صورت بگیرد

با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود  بودجه بندی عملیاتی 

دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد  اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت

اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمك به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می 

باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت 

نامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط تخصیص هدفمند اعتبارات به بر

 بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.

در واقع بودجه ریزی عملیاتی به دنبال افزایش درك تصمیم گیران از پیوند های منابع درخواستی و 

مورد نظر است . این مسأله برای حفظ و نهادینه کرن اصالح مدیریت عملیاتی نیز دارای  نتایج عملیات

اهمیت است. اگر نتیجه این عمل، اطالعات عملکردی بهتر و قابل اتکا تر باشد، می تواند فرآیند بودجه 

امه ها و ریزی را به عنوان مهمترین فرآیندهای مالی سالیانه دولت که به بررسی وبازبینی منظم برن

 (Mariana,2005).فعالیت ها می پردازد، بهبود بخشد

در مدیریت فرآیند، کنترل یا نظارت یك وظیفه اساسی و مهم به شمار می رود. فرآیند کنترل شامل 

سنجش نتایج عملیات یا هدفهای مطلوب و برنامه ریزی شده بوده تا در صورت لزوم اقدامات اصالحی 

ان از نیل به اهداف مورد نظر انجام گیرد. بطور کلی در سلسله فرآیندهای الزم به منظور حصول اطمین

 (Mardiasmo,2004: 248 )مدیریت، نظارت و کنترل از اهم فرآیندها است.

انجام داده است ، بودجه ریزی  (Amalia Rizkiبا توجه به مطالعاتی که آمیلیا ریسکی و همکارانش )

ل در سازمان باشد. در واقع او در مطالعات خود به این نتیجه رسید عملیاتی می تواند ابزاری برای کنتر
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که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر کنترل مالی و عملکردی در سازمان تأثیر می گذارد و موجب 

 اثربخشی این نوع کنترل می گردد.

ا اهداف برنامه فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات انجام شده بمعتقدند که کنترل  پندلبری  جونز و

به حفظ نماید. بودجه  انحرافاز را نظرمورد اهداف تواندمی شود. به عبارت دیگر، نظارت مستمر می

عنوان ابزاری در جهت اثربخشی کنترل تالشهایی را برای واقعی نشان دادن هزینه ها انجام می دهد ،تا 

مینطور هزینه های مربوط به آن اهداف را بتواند اهدافی که در بودجه پیش بینی شده و هدر نهایت 

( Jones,2000مقایسه و بسنجد که تا چه میزان این هزینه ها برای رسیدن به اهداف اثربخش بوده اند)

زیرا  می کنند دستیابی به اهداف بودجه نقش مهمی ایفا .سایخورزا محقق دیگری است که می گوید

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می تواند  .ان می دهدبودجه را نشاستانداردهای اثربخشی و کارایی 

بررسی کند که با توجه به ورودیها)منابع مالی و هزینه ها( و مقدار خروجیها)دستیابی به اهداف( 

،سازمان چه میزان اثربخش کار کرده است.لذا با توجه به این مطالب فرضیه اول مبنی بر تأثیر بودجه 

 ل مالی شکل می گیرد.ریزی عملیاتی بر اثربخشی کنتر

ابزاری است که میزان دستیابی به اساسا  که بودجه ریزی بر مبنای عملکردنشان می دهد مردیاسمو، 

  (.Mardiasmo,2004اهداف و مقاصد برنامه را مشخص می کند)

نه تنها به کنترل مالی مربوط است بلکه  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، می کند که رابینسون پیشنهاد

ك ابزار کلیدی برای به حداکثر رساندن بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات دولتی به عموم مردم را ی

صورت می شاخص های عملکرد بررسی  از طریقدستیابی به نتایج مورد نظر سنجش   .فراهم می کند

زمان بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ،می تواند از طریق یك سری شاخص های عملکردی در سا .گیرد

با توجه به این مطالب فرضیه دوم مبنی بر  . (Robinson,2002)،بر کنترل عملکرد سازمان تأثیر بگذارد

 تأثیر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر اثربخشی کنترل عملکردی شکل می گیرد.
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 (مدل تحقیق:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (فرضیات یا سواالت تحقیق:9
 

مبنای عملکرد تأثیر مثبت معنااداری بار اثربخشای کنتارل ماالی در      : بودجه ریزی بر 1فرضیه اصلی 

 سازمان دارد.

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل قیمت تمام شده دارد. -1-1

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل هزینه های خدمات انجام شده  -1-2

 دارد.

 ملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل درآمدها دارد.  بودجه ریزی بر مبنای ع -1-3

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل حقوق صاحبان سهام دارد. -1-4

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل سرمایه دارد. -1-5

 

داری بر اثربخشی کنترل عملکردی در : بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معنا2فرضیه اصلی 

 سازمان دارد.

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل برنامه ریزی در سازمان دارد. -2-1

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل عملکرد مدیریت دارد. -2-2

 کنترل منابع انسانی دارد.  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر  -2-3

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل رضایت مشتری دارد. -2-4

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر کنترل کیفیات خادمات و محصاوالت     -2-5

 ارئه شده  دارد.

 کنترل مالی

 کنترل عملکردی 

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
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 (روش تحقیق:10
 ردی است .این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کارب -الف

این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه  -ب

 و یا نمونه آماری با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است.

آوری عپیمایشی است. با توجه به شیوه  جم -این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی -ج

توان گفت که کار رفته، میها بهها)که در باال توضیح داده شد( و رویکردی که در گردآوری دادهداده

ها بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری دادهاین پژوهش از نوع توصیفی است. زیرا از نظر دسته

شرایط موجود را  پردازد وها میآوری شواهد واقعی در خصوص نوع پدیده)روش تحقیق( به جمع

 (.82: 1386کند )سرمد و همکاران، توصیف می

 (جامعه تحقیق:11
جامعه آماری این تحقیق شامل کارشنلسان و متخصصان بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی 

 پنجمین در حاضربا استفاده از لیست شرکت کنندگان  کارشناسان اسامی اینهستند.واقع در تهران 

 از آنها اکثر و شد برگزار تهران در1391 تابستان درکه  عملیاتی ریزی بودجه المللی بین کنفرانس

تعداد جامعه  محدود بودند،استخراج شده است. برخوردار عملیاتی ریزی بودجه در کافی دانش و تجربه

 نفر می باشد. 210و  برابر 

 الف:قلمرو مکانی:
 سازمانهای دولتی واقع در تهران

 مانی:ز  قلمروب:    
 1392سال 

 موضوعی:  قلمروج:     
 مدیریت دولتی
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 و حجم نمونه: (روش نمونه گیری12

از آنجا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیائی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام 

آن به جامعه مورد  باشد، و ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آنها میسر نمی

 کند.گیری را انتخاب میمطالعه هستند، بنابراین محقق راه نمونه

تعداد در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی  از جامعه محدود استفاده شده است.

 نفر می باشد. 146نمونه مورد مطالعه با توجه به فرمول کوکران برابر با 

 

 ی اطالعات:(روش و ابزار جمع آور13
بخشی از اطالعات مربوط به این تحقیق از طریق مطالعه اسناد ،مدارك و کتب مرتبط جمع آوری می 

با استفاده از پرسشنامه، که بر اساس مطالعات انجام شده در بخش  نیز  داده های این تحقیقگردد . 

پایایی آن مورد سنجش قرار  ادبیات موضوع و با راهنمایی اساتید و کارشناسان مربوطه تهیه و روایی و

 گرفته، جمع آوری گردیده است .

 (روش تجزیه وتحلیل:14
، از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده  SPSSدر تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار 

در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر  فراوانی، درصد، ها استفاده می شود. 

تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شد و در سطح استنباطی  رسم نمودارها و انگین، انحراف معیار بهمی

دو جمله ای ،  آزمونمتناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضه های اساسی آزمون های آماری از 

 .وآزمون فریدمن استفاده می گردد ) (1PCAآزمون تحلیل مؤلفه های اصلی

 

 

 

 

 

                                                 
1 . Principal Component Analysis 
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 الحات و متغیرهای تحقیق:(تعاریف اصط15

 
 و اصول از استفاده با که است ممکن های گزینه بین هایی انتخاب ریزی، بودجه و بودجه :2بودجه

 (73: 1388 بودجه، و برنامه مطالعات دفتر.) شود می انجام معین قواعد

 :3بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 می تنظیم هایی پروژه و عملیات ، ظایفو اس اس بر که ای بودجه از است ت عبار عملیاتی بودجه

 به توجه جای به عملیاتی بودجه در .ددارن عهده بر را آنها اجرای تصدی دولتی، های سازمان که شود

 .گیرد می قرار توجه مورد شود، انجام باید که کارهایی مخارج و فعالیت خود ها، فعالیت اجرای وسایل

 عملیات حجم ها طرح و ها فعالیت ها، برنامه ، وظایف به اراتاعتب تفکیك بر عالوه عملیاتی بودجه در

 قیمت حسابداری مانند علمی های روش طبق دولتی های دستگاه و دولت عملیات اجرای های هزینه و

 (160: 1388.)فرج وند،شوند می گیری اندازه و محاسبه شده تمام

 وجوه میزان ن میا رابطه که ساالنه بودجه با همراه ساالنه برنامه از است عبارت عملیاتی ریزی بودجه

 است معنی بدان این .دهد می نشان را برنامه آن از آمده دست به نتایج و برنامه هر به یافته تخصص

 تأمین ف اهدا از معینی مجموعه باید برنامه، هر به یافته تخصیص اعتبار میزان هر با که

 (105: 2002)موسر،شود

ل شاخصه های مالی سازمان از طریق بودجه ریزی عملیاتی به گونه ای که اثربخشی کنترل مالی :کنتر

 (56: 2010بتواند به نتایج و اهداف تعیین شده در بودجه ساالنه دست یابد .)ریزیکی،

اثربخشی کنترل عملکردی: کنترل شاخصه های عملکردی سازمان از طریق بودجه ریزی عملیاتی به 

 (59: 2010اهداف تعیین شده در بودجه ساالنه دست یابد .)ریزیکی،گونه ای که بتواند به نتایج و 

  :) درصورت وجود محدودیت (محدودیتهاذکر برخی (16

به دلیل اینکه تا کنون در ایران در سازمانی بودجه ریزی عملیاتی به شکل اجرایی در نیامده و یا هنوز 

ك سازمان را به صورت نمونه انتخاب کنیم امتحانی می باشد،لذا در این تحقیق نتوانستیم یدر مرحله  

                                                 
2 .Budjet 
3 .performance budjeting 
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تا یافته های پژوهش نیز با توجه به داده های حقیقی ،قابل اتکاتر باشد.لذا در این تحقیق ما پرسشهای 

 خود را از متخصصان و کارشناسان می پرسیم که البته به دلیل پراکندگی آنها ،کار مشکلی خواهد بود.
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 :( ذکر برخی از منابع و مآخذ 17

 منابع داخلی

 نشر و چاپ شرکت : تهران ، تاسیاست نظریه از ایران در دولتی بودجه ریزی ( 1378 حسن) بابائی، .1

 بازرگانی

 ، 47 شماره پژوهش، و مجلس نشریه الزامات(، و )مفاهیم عملیاتی ریزی بودجه ( 1384 ) علی پناهی، .2

 .دوازدهم سال

 مرکز انتشارات (، ها چالش و )مسائل ایران در ریزی بودجه ( 1388 ) بودجه و برنامه مطالعات دفتر .3

 .اسالمی شورای مجلس های پژوهش

 .فروزش انتشارات بودجه، کنترل تا تنظیم فراگرد ( 1388 ) اسفندیار وند، فرج .4

(بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه 1390خداداحسینی،سید حمید) .5

 21مه توسعه،سال ششم،شماره علوم انتظامی،فصلنا

 مالحظات و مدیریت حسابداری در فعالیت مبنای بر هزینه یابی سیستم بررسی ( 1378 ) محمد نمازی، .6

 .هفتم سال ، 27 و 26 شماره حسابرسی، و حسابداری بررسیهای فصلنامه آن، رفتاری

 و دولتی سازمانهای در عملیاتی بودجه ریزی پیاده سازی مشکالت بررسی ( 1387 ) فاطمه پورامینی، .7

 .تهران عملیاتی، بودجهریزی کنفرانس دومین موانع، کاهش جهت الزم راهکارهای ارائه

 سال ،4 شماره توسعه، و صنعت ماهنامه کشور، بودجه ریزی نظام بر تحلیلی ( 1385 ) مسعود دانشور، .8

 .اول

 چاپ سمت، انتشارات ، تهران، نیانسا علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه ،( 1385 ) محمدرضا نیا، حافظ .9

 .هفتم
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های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران ؛ روش(1385)سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه .10

 .نشر آگاه: 

 ریزی و برنامه مدیریت سازمان انتشارات ریزی، بودجه اصطالحات و مفاهیم (1388سیروس) مبارکی، .11

 کشور

 بودجه ریزی از استفاده با درمانی بهداشتی خدمات شده تمام های هزینه (بررسی1391مبارکی ،حسین) .12

 شانزدهم سال هرمزگان پزشکی هرمزگان، مجله استان – رودان شهرستان بهداشت مرکز عملیاتی در

 صفحات 91 اردیبهشت و فروردین اول شماره
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)قبل از اینکه پروپوزال را تحویل دفتر پژوهش دهید، در این قسمت اساتید راهنما و مشاور امضاء 

 نمایند( می

 تاریخ :             امضاء                                           نام و نام خانوادگی استاد / استادان راهنما :

1-  

2- 

 تاریخ :             امضاء                                                :مشاورنام و نام خانوادگی استاد / استادان 

1-  

2- 

 تاریخ :             امضاء                                    : اعضاء کمیته نظارت بر تحقیقنام خانوادگی نام و 

1-  

2- 

 نظریه گروه تخصصی ......................

 
 / سرکار خانم :کارشناسی ارشد جناب آقای پایان نامه موضوع 

 با عنوان :

 

 

با حضور اعضای شورای تخصصی گروه بررسی و به                      در مورخه :                   در محل:

 .تصویب رسید

 

 امضاء              تاریخ :                                     : نام و نام خانوادگی اعضاء شورای تخصصی گروه

1- 

2-  

3-  

4- 

5- 

6-         

 تاریخ :              امضاء                                                            گروه :مدیرنام و نام خانوادگی 

 

 

                          نام و نام خانوادگی ریاست دانشکده :

 

 

 تاریخ :              امضاء                           
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 )دانشجوی گرامی دقت نمائید هر جدول دریک صفحه قرارگیرد(

 ی پژوهشی دانشکدهنظریه شورا

 
 کار شناسی ارشددانشجوی                               خانم / آقای      پایان نامهطرح تحقیق        

بود که به تصویب کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده رسیده                       رشته                  

  جلسهدر

تبادل نظر مورد تصویب  ازبحث و پس و شدمطرح  دهدانشک وهشیشورای پژ              مورخه 

 گرفت /نگرفت.  قراراکثریت اعضا 

 نوع رای نام و نام خانوادگی ردیف

 ) موافق یا مخالف ( 

 توضیحات محل امضاء

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6     

7 

 

    

8 

 

    

 : امضاء              :تاریخ                                 ریاست دانشکده مدیریت
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)دانشجوی گرامی دقت نمائید که هرجدول در یک صفحه قرارگیرد()وجوداین 

دانشجو  ،نگارش پایان نامه و درزمان جداول الزامی است. بعد از تصویب پروپوزال

اریخ مراجعه را بااساتید خود درارتباط باشد و تملزم می باشد که هر دوماه یکبار 

 یادداشت نموده تا بدین ترتیب جدول زمانی مرتبی داشته باشد(رای خودب
 

 گزارش عملکرد دو ماهه پایان نامه های کارشناسی ارشدفرم  
 دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

 

 

 مشخصات دانشجو
 

رودی:.........میانگین نمرات درسی:..................ورشته:.........................................نام خانوادگی:..:..............نام   

موبایل:............................................................تلفن:......................................تاریخ تصویب موضوع:..............  

.................................................................................................................................نشانی:.............................  

...............................موضوع پایان نامه:............................................................................................................  

............................استاد راهنما:..........................................................استاد مشاور:..........................................  
 امضاء 

 استاد

 تاریخ مراجعه

 بعدی

 

 اقدامات بعدی

 

 موضوعات مطروحه

 

هعلت مراجع  
 

 

 تاریخ مراجعه

ف
 ردی

       

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 

متعهد می گردم از تاریخ تصویب موضوع هر دو ماه یکبار گزارش .........................................اینجانب 

ست صدور م بدیهی امراجعه به استاد مشاور را طبق جداول تعیین شده به پژوهش دانشکده تسلیم نمای

گزارش دو ماهه می باشد.     وط به ارائه مجوز دفاع ، من  

 
 تاریخ امضاء

 
 

 عکس

 

 

 مربوط به 

 استاد مشاور
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 )دانشجوی گرامی دقت نمائید که هرجدول در یک صفحه قرارگیرد(
 

                                                                                                     

 ماهه پایان نامه های کارشناسی ارشدفرم گزارش عملکرد دو 
 دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

 

 

 مشخصات دانشجو
 

.......نام :..................نام خانوادگی:..............................رشته:...................ورودی:.........میانگین نمرات درسی:.  

....................تلفن:...............................موبایل:................................................تاریخ تصویب موضوع:.............  

.......................................نشانی:.......................................................................................................................  

...............................موضوع پایان نامه:............................................................................................................  

شاور:......................................................................استاد راهنما:..........................................................استاد م  
 امضاء 

 استاد

 تاریخ مراجعه

 بعدی

 

 اقدامات بعدی

 

 موضوعات مطروحه

 

 علت مراجعه
 

 

 تاریخ مراجعه

ف
 ردی

       

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

 

....متعهد می گردم از تاریخ تصویب موضوع هر دو ماه یکبار گزارش اینجانب .....................................

را طبق جداول تعیین شده به پژوهش دانشکده تسلیم نمایم بدیهی است  راهنمامراجعه به استاد 

                                                                     صدور مجوز دفاع ، منوط به ارائه گزارش دو ماهه می باشد.                                                         

 تاریخ امضاء

 مربوط به 

 اهنماراستاد
 

 

 عکس

 

 


