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  فرآیند بودجه ربزي عملیاتی در سازمان ها و مقایسه با بودجه ریزي

  بر مبناي عملکرد 
  3، سید مجید موسوي شیاده 2، سلیمان زندي 1علی اصغر انواري رستمی

  

  :چکیده 

 چون مهمی عوامل سنتی ریزي بودجه سیستم در که آنجا از .است صحیح بودجه ریزي و ریزي مستلزم برنامه ها دستیابی به اهداف سازمان
لذا  .شوند نمی مصرف بدرستی بودجه منابع شوند، می گرفته نادیده بودجه، کردن درقبال هزینه بازدهی و کارایی، مسئولیت پاسخ گویی اثربخشی،

  .استفاده از دیگر روش هاي بودجه ریزي به خصوص روش بودجه ریزي عملیاتی می تواند این مشکل را حل کند

یند بودجه آهمچنین طراحی فر. الزامات این سیستم برشمرده می شود ویژگی ها و ررسی نظام بودجه ریزي عملیاتی پرداخته ودر این مقاله به ب
ریزي عملیاتی با روش حسابداري بهاي تمام شده تشریح می شود و در نهایت مقایسه اي بین روش بودجه ریزي عملیاتی با روش بودجه ریزي بر 

  .اهد شدمبناي عملکرد انجام خو

  بودجه، بودجه ریزي عملیاتی، حسابداري بهاي تمام شده، بودجه ریزي بر مبناي عملکرد: کلمات کلیدي 
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  :مقدمه  -1
نظام . کرده است تحمیل کشور به را زیادي هاي هزینه که باشدمی کشور ریزي بودجه نظام اساسی اشکاالت از یکی نبودن شفاف و عملیاتی غیر

باشد که در عرصه جدید و با توجه به رشد تکنولوژي و باال رفتن سطح انتظارات عمومی جایی نخواهد داراي مشکالت زیادي می بودجه ربزي سنتی
در بودجه ریزي سنتی تغییر حجم کار در پیش بینی دقیق هزینه ها، مد نظر قرار نمی گیرد و نیز فزونی منافع بر مخارج مشخص نمی شود .داشت

تشخیص اینکه دولت چه اعمالی را انجام می دهد و در قبال پولی که خرج می شود چه  قام و اطالعات مندرج در سند بودجه،زیرا با مالحظه ار
هاي جدیدي که دولت ها در جهت هاي صنعتی داشتند ونیازبا روند رو به رشد سریعی که کشور. نتایجی را بدست می آورد مشخص نیست

بندي  استفاده از بودجه. ساس می کردند زمینه را براي شکل گیري نظام بودجه ریزي عملیاتی فراهم کردمسئولیت پاسخگویی به اجتماع اح
در پاسخ به این پیشنهاد، کنگره آمریکا در اصالحیه قانون . پیشنهاد گردید 1949در سال  کمیسیون اول هوور"عملیاتی، براي اولین بار توسط 

 "روشهاي حسابداري بودجه"در سال بعد در چارچوب قانون . عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرار گیردتوصیه کرد بودجه  1949امنیت ملی سال 
در آمریکا از طریق محاسبه هزینه واحد براي هر یک از  1950بدین ترتیب این نظام از سال . استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی شد

عملیاتی بین  بودجه ریزي نظام .را به بودجه ریزي سنتی اضافه می کند» اثربخشی و جویی صرفه«امل بودجه ریزي عملیاتی عو. فعالیتها آغاز شد
 در. با عملکرد مرتبط است» بخشیاثر«حالیکه   در است، نظر مورد منابع از مفید استفاده کارایی در. تمایز قایل می شود» بخشیاثر«و » کارایی«

 آن هزینه بندي روش و در بوده رساده ت بودجه ارزیابی شوند،می بیان شفاف تر هدفها که است نحوي به لیاتعم بندي طبقه عملیاتی بندي بودجه
تهیه بودجه ریزي  فرآینددر این مقاله ابتدا به تعریف بودجه ریزي عملیاتی می پردازیم، ]. 2[می گیرد قرار توجه مورد ستانده و داده بین ارتباط

سپس تدوین بودجه عملیاتی با روش بهاي تمام شده حسابداري و اندازه گیري . می کنیم بررسی الزامات آن راکرد و عملیاتی را تشریح خواهیم 
  .در نهایت با بودجه ریزي بر مبناي عملکرد مقایسه می شودکار بحث و 

  ویژگی هاي بارزآن تعریف و شناخت بودجه ریزي عملیاتی و -2

 ارتباط که کارهایی و ساز و روشها از است عبارت بودجه ریزي عملیاتی دارد، عملیاتی بودجه ریزي از لپو المللی بین صندوق که تعریفی اساس بر
 منابع تخصیص در عملکردي بکارگیري اطالعات طریق از ن آ پیامدهاي و خروجی ها با را اجرایی به دستگاههاي یافته اختصاص اعتبارات بین

تنظیم  دارند عهده به را آنها اجراي تصدي دولتی سازمانهاي که هایی پروژه و عملیات وظایف، اساس رب بودجه ریزي عملیاتی]. 10[می کند تقویت
 وسایل اجراي به توجه جاي به عبارتی به یا و می کند خریداري دولت که خدماتی و کاالها به توجه جاي به بودجه نوع این تنظیم در .شود می

  .گیردمی قرار توجه مورد شود، انجام باید که کارهایی مخارج و فعالیت خود ها،فعالیت

در . بودجه ریزي عملیاتی در واقع یکی از رویکردهاي اثربخش در نظام بودجه ریزي است که برمبناي قیمت تمام شده خروجی ها تعریف می شود
استانداردها و نرمهاي مربوط به هر فعالیت می طرح ، پروژه و فعالیت تعریف می شود، به طوري که براساس ، این سیستم سلسله مراتبی از برنامه

شاخص هایی تعریف می شود که به صورت کیفی یا کمی  براي هریک فعالیت یا واحد تصمیم،. توان به قیمت تمام شده آن فعالیت دست پیدا کرد
که اگر زیر ساخت هاي مربوط به  فعالیت باشد،یا زمان اجراي هر ) نفر ساعت(قابل اندازه گیري است، این شاخص ها می تواند شامل نیروي انسانی 

این نظام بودجه ریزي .آن به خوبی فراهم شده باشد، قیمت تمام شده هر فعالیت بر مبناي معیارها و شاخص هاي تعریف شده تعیین می شود
  ]:4[می باشد که عبارتند از يداراي ویژگی هاي بارز

 بر پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد  
 استفاده از مقیاس هاي اندازه گیري است مستلزم  
 باشدارقام منظور در بودجه مستند به تجزیه و تحلیل تفضیلی عملیات و قیمت تمام شده آنها می  
 مستلزم استفاده از حسابداري تعهدي مبتنی بر  جریان منابع اقتصادي است  
 منابع را از طریق فعالیت به محصول و نتایج پیوند می دهد  
 زمانی و هدف از ارائه خدمت تعیین می شود ماموریت سا  
 منابع مورد نیاز بر اساس میزان خدمات و کارائی و اثر بخشی تخصیص داده می شود  
 نظام جامع حسابرسی شامل مالی، رعایت و عملیاتی را طلب می کند  
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-  هزینه سند تنظیم به شده، اقدام گذاري هدف اجراي قابل عملیات هر براي صفر نقطه از شروع و باال به روش پایین براساس عملیاتی بودجه ریزي
  ].3[نماید می منفعت –

  فرآیند بودجه ریزي عملیاتی -3

  ] :6و7و9[هر یک از مراحل آن نیز به این ترتیب می باشد. فرآیند بودجه ریزي عملیاتی در شکل زیر ارایه شده است

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  اولویت بندي و تصمیم گیري -3-5
  حاصله  انجام می شود نتایج و سود اهمیت،عناصر برنامه ها، درجه براساس ها برنامه در این مرحله درجه بندي

  یین سیاست ھا و بازنگری طبقھ بندی عملیاتیتع 

  تدوین دستورالعمل برآورد  تعیین عنوان برنامه ها و عناصر برنامه ها

 تدوین برنامه ها

  جمع بندي برنامه ها اولویت بندي و تصمیم گیري

  تصویب و ابالغ برنامه ها

  اجراي برنامه ها

  عملیاتیکنترل  کنترل مالی

 هاسه با استانداردتمام شده و مقای تعیین بهاي

 یه گزارش و انجام اقدامات اصالحیاار

 تعیین سیاست ها و بازنگري طبقه بندي عملیاتی -1- 3

ساله میان مدت و چشم انداز  5در تعیین برنامه ساالنه و برنامه 
ساله  چه سیاست هایی باید مد نظر قرار گیرد و اینکه  20

یاست ساله و س 5سیاست هاي برنامه ساالنه چه بخشی از برنامه 
ساله می باشد  20ساله چه بخشی از چشم انداز  5هاي برنامه 

در طبقه بندي عملیاتی نیز فعالیت ها باید بر  .باید مشخص شود
اساس امور، وظایف، برنامه ها و واحد هاي عملیاتی تقسیم بندي 

  .تخصیص بودجه فراهم شود شوند تا مبناي بهتري براي

  دستور العمل برآورد بودجه -2- 3

 ساالنه برنامه هاي تدوین براي ران دستورالعمل روشهایی ای
 5 برنامه لحاظ چگونگی اجرا و کند که شامل درصد می مشخص

خط مشی ها، طبقه بندي عملیاتی، اهداف کمی  و سیاستها ساله،
  باشد و روش تعیین برنامه ها می

  تعیین عنوان برنامه ها و عناصر برنامه ها -3- 3

برنامه هاي مورد نیاز و همچنین عناصر  در این مرحله  عنوان
هرکدام از این برنامه ها که مجموعه اي داراي توان انجام 

  ماموریتی مشخص می باشند، مشخص می شود

 تدوین برنامه ها -4- 3

در تدوین برنامه ها، شیوه برآورد، چگونگی اجرا و اعمال نظارت و 
تحقق آنها فراهم کنترل باید مد نظر قرار گیرد تا زمینه الزم براي 

  شود
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  جمع بندي برنامه ها -3-6
کار اولویت بندي و رسیدگی هاي مشابه و تعیین محدوده مشخص انجام می شود تا مراتب ادغام با توجه به گروه سلسله در هابندي اولویت ادغام

  راحت تر شود

  تصویب و ابالغ برنامه ها -3-7
الغ پس از طی مراحل قبلی چنانچه اصالحاتی نیاز باشد انجام خواهد شد و رسیدگی هاي الزم به عمل خواهد آمد و در صورت تصویب، برنامه ها اب

 می شوند

  اجراي برنامه ها -3-8
صورت گیرد تا عملیات مربوطه سایر منابع و نیز واگذاري اعتبارات می بایست بر مبناي برنامه و عنصر برنامه در مرحله اجرا، تخصیص اعتبارات و 
  کار کنترل و نظارت بهتر انجام گیرد

  کنترل عملیاتی - 3-9
 کار باید نمایانگر میزان اطالعات و آمار .سازد ممکن مصوب اعتبارات محدود در را برنامه ها اجراي کنترل مؤثر که شود تهیه اطالعاتی و آمار باید

گیرد تا مشخص شود که نتایج بدست آمده در جهت  قرار بررسی مورد عملیات اجراي باشد و توسط  کارشناسان آمده بدست نتایج و شده انجام
  صحیح حرکت به سوي اهداف تعیین شده است یا نه؟

  کنترل مالی -3-10
محاسبه بهاي تمام شده در حسابداري مستلزم ثبت جداگانه هزینه ها براي هر برنامه  .ه توجه ویژه کرددر کنترل مالی باید به مبحث بهاي تمام شد

مرکز هزینه و عنوان برنامه باید از طریق فرم سند هزینه مشخص و ثبت گردند تا ارتباط میان هزینه ها و فعالیت هاي  .در هر واحد عملیاتی است
  .انجام شده به وضوح مشخص باشد

  تعیین بهاي تمام شده و مقایسه با استانداردها - 3-11
بهاي تمام شده واقعی در این مرحله مشخص  می شود و با استانداردهاي تعیین شده مقایسه می شود تا انحراف از آنچه پیش بینی شده بود 

  بدست آید 

  ارایه گزارش و انجام اقدامات اصالحی -3-12
این اصالحات .ه  مشخص شده، گزارشات تهیه می شود و انجام اقدامات اصالحی مد نظر قرار خواهد گرفتدر این مرحله با توجه با انحرافاتی ک

  .مبنایی خواهند شد براي بودجه دوره بعد که با دقت بیشتري پیش بینی و اجرا شود

  الزامات بودجه ریزي عملیاتی.4

  :ه عبارتند ازبراي طراحی و اجراي بودجه ریزي عملیاتی  شرایطی باید محیا شود ک

 راهبردي بازبینی برنامه هاي 
 قانونی هاي زمینه فراهم آوردن 
 اجرا براي زمانی برنامه تنظیم 
 عملکرد هاي تبیین شاخص 
 مدیریتی و اداري بسترهاي فراهم کردن 
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 آموزش فراگیر 
 تمام شده حسابداري قیمت 

  بازبینی برنامه هاي راهبردي -4-1
هایی که از قبل داراي معموال سازمان. ند براي تعیین اولویت ها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره آینده استبرنامه ریزي راهبردي ابزاري قدرتم

براي . در واقع زمینه را براي استقرار بودجه عملیاتی مهیا ساخته اند ،برنامه ریزي راهبردي بوده و شاخص هاي عملکرد مرتبط ایجاد نموده اند
  مه ریزي راهبردي را آغاز نکرده اند انجام این کار قبل از آغاز بودجه ریزي عملیاتی بسیار ضروري استهایی که هنوز برناسازمان

  فراهم کردن زمینه هاي قانونی -4-2
بستر سازي ایجاد زمینه و حفظ چارچوب حمایتی در قالب دو رویکرد اصلی براي ایجاد ساختارهاي الزم بلند مدت بودجه ریزي عملیاتی محسوب 

رویکرد اول ناظر بر دستورالعمل ها یا قوانین اجباري است و رویکرد دوم پایین به باال است که به دنبال اجمال در سطوح پایین سازمان . شوندمی 
هاست در این رویکرد بر اساس یک برنامه آموزشی نظام بودجه اي دو گانه مورد استفاده قرار می گیرد که در آن برخی از بخش ها شیوه هاي 

  .د برنبکار می را نتی و برخی دیگر بودجه ریزي عملیاتی س

  اجرا براي زمانی برنامه تنظیم - 4-3
 :برنامه زمانی یکی از عناصر بسیار مهم در فرآیند اجراست که باید دست کم موارد زیر را در بر گیرد 

 –تکمیل اسناد بودجه اي که سازمان تحویل می دهد، چ   - نظر خواهی از شهروندان ، ج  - هاي بودجه به سازمان ، ب  ابالغ دستورالعمل –الف 
معرفی ابعاد پیشنهاد جدید بودجه اي، ل  -ارجاع پیش نویس بودجه به مجلس، م -برگزاري جلسات با نمایندگان براي تشریح اسناد بودجه اي، ك

  ابالغ بودجه -تصویب بودجه ، ي–

  تبیین شاخص هاي عملکرد -4-4
ودجه ریزي عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص هاي عملکرد و تخصیص منابع است؛ لذا تبیین شاخص هاي عملکرد در از آنجایی که نظام ب

  :انواع شاخص هاي عملکردي که می توانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از. سطح فعالیت ها اهمیت بسیار زیادي دارد

 کدامند؟ ما برنامه منابع :ورودي ها  
 ؟ چیست ما فعالیت سطح : ی هاخروج 
 ؟ است کرده تغییر ما مشتریان براي چیزي چه: نتایج 
 گیرند؟ می قرار استفاده مورد چگونه ما منابع  :کارآیی 
 5[می آوریم؟  چیز بدست چه شود می مصرف که پولی واحد هر ازاي در : یاثر بخش[  

  فراهم کردن بسترهاي اداري و مدیریتی -4-5
ولی قبل از اقدام براي واگذاري مسئولیت هاي بیشتر به دستگاهاي . عملیاتی مستلزم واگذاري برخی اختیارت مدیریتی است اجرا بودجه ریزي

کنترل موثر داخلی  . مد مدیریت مالی هستندآباید اطمینان حاصل کرد که دستگاه ها داراي یک چارچوب موثر و کار، اجرایی در تخصیص منابع
ین چارچوب است که در فقدان آن مدیران نمی توانند وقوع خطاها یا تخطی از قوانین را در سازمان تحت امر خود یکی از جنبه هاي مهم ا

  .تشخیص دهند
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  آموزش فراگیر -4-6
در نظر  یکی از الزامات اساسی استقرار بودجه ریزي عملیاتی آموزش گسترده و موثر دست اندرکاران است که براي تحقق این امر باید موارد ذیل را

جلسات توجیهی یا کارگروه هایی براي معرفی ) بافزایش ظرفیت هاي الزم براي اجرا بودجه ریزي عملیاتی و پرورش قابلیت ها، ) الف: گرفت 
  :مفاهیم سنجش و عملکرد و برنامه ریزي راهبردي براي دست کم مدیران و سیاست گذاران بودجه اي در زمینه هاي زیر

  برنامه ریزي راهبردي و سنجش عملکرد مزیت هاي           -

  فرآیند برنامه ریزي راهبردي و نحوه ایجاد شاخص هاي عملکرد          -

  اطالعات الزم در خصوص شیوه هاي استفاده از عملکرد  در تخصیص منابع  تدوین و توجیه بودجه و مدیریت پرسنلی           -

  آموزش مستمر )د ي، تدوین دستورالعمل ها و رهنمودهاي بودجه ا   )ج

  حسابداري قیمت تمام شده -4-7
بکارگیري حسابداري قیمت تمام شده براي فرآیند بودجه ریزي عملیاتی در سازمان نیازمند یک طبقه بندي هزینه اي و یک طبقه بندي خدمتی 

طبقه بندي هزینه اي، یعنی هزینه ها را به تفکیک  .می باشد و براي استخراج بهاي تمام شده باید هر دو مورد یاد شده را بر یکدیگر منطبق کرد
طبقه بندي خدمتی بدان مفهوم است که  .نوع و ماهیت فهرست نموده و حسب مورد انجام هزینه، در حساب یا کد مربوط به آن وارد نماییم

هزینه ها با فعالیت و خدمت یعنی برقراري  در نهایت انطباق .مشخص نماییم چند نوع خدمت یا فعالیت ارائه می شود و آنها را طبقه بندي کنیم
  ارتباط میان هزینه هاي تحقق یافته و فعالیت هاي انجام شده است که امکان محاسبه بهاي تمام شده خدمات و فعالیت ها را فراهم می سازد

  تنظیم بودجه عملیاتی - 5 

  فرآیند تنظیم بودجه ریزي عملیاتی با روش حسابداري بهاي تمام شده - 5-1
نند در بودجه ریزي عملیاتی حجم عملیات بر اساس علمی و فنی اندازه گیري شده و هزینه عملیات با توجه به استفاده از اصول و مبانی نوین ما

عملیات در این روش ابتدا  ].12[ها محاسبه و برآورد می شوداستفاده از نرم ها و استاندارد روش هاي حسابداري قیمت تمام شده، اندازه گیري کار،
به طوریکه به آسانی بتوان واحدي براي ارزیابی عملیات داخل فعالیت پیدا کرد و سپس با استفاده از ، داخل برنامه ها و فعالیت ها باید مشخص شود

د بودجه ریزي در این بخش فرآین.فنون یاد شده، هزینه واحد مورد نظر را محاسبه و در انتها، بودجه خاصی را براي سال بودجه پیش بینی نمود
  ] :1[براي این منظور طی مراحل زیر ضروري است.عملیاتی با روش حسابداري بهاي تمام شده شرح داده می شود

  عملیات بندي طبقه - 5-1-1

 هاي عالیتف به برنامه هر برنامه، چندین به دستگاه هر عملیات. کرد مشخص دقیقاً عملیات بندي طبقه اصول به توجه با بایستی را دستگاه عملیات
 تعیین تسهیل کار، این از هدف .می شوند تقسیم مربوطه عملیات به فعالیت فرعی هر لزوم، صورت در و فرعی فعالیت هاي به فعالیت هر تابعه،
شود زیرا  اي مورد نیاز هست نیز رعایت می برنامه بودجه تنظیم در که در تنظیم بودجه عملیاتی اصولی. است کار حجم گیري اندازه مناسب واحد

 ونبودجه ریزي عملیاتی در واقع ادامه بودجه برنامه اي می باشد که به تعیین محرك هاي هزینه اي در زیر بخش هاي برنامه ها می پردازد و چ
 گیري ازهاند براي مناسبی واحد آوردن دست به براي است الزم جهت بدین است، عملیات حجم دقیق گیري اندازه عملیاتی بودجه تنظیم از منظور
  .شود تقسیم بیشتري فرعی بخش هاي به دستگاه برنامه هاي عملیات، حجم

  گیري اندازه واحد انتخاب -5-1-2

عملیاتی است  شامل سنجش قابل غیر عملیات .تقسیم کرد» غیر قابل سنجش«و » قابل سنجش« گروه دو به می توان را دستگاه ها عملیات اصوالً
 قابل آن نتیجه که علمی، هاي پژوهش و تحقیقات براي نمی توان مثالً نمود؛ انتخاب مناسبی گیري اندازه واحد احتیر به نمی توان آنها براي که

 کادر اساس بر و ماده دو و وسی فصل هفت قالب در ناچار به ها هزینه برآورد موارد، گونه این در . کرد انتخاب گیري اندازه واحد نیست، پیش بینی
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 به عملیاتی بودجه تنظیم در که خاصی روشهاي و فنون از می گیرد و صورت غیره و تحقیقاتی و آموزشی و فنی و مالی از اعم اداري، پرسنل ثابت
البته در مورد فعالیت هاي پژوهشی می توان از معیارهاي کمی، مانند تعداد مقاالت علمی، تعداد صفحات نگارش  .نمی شود استفاده می رود، کار

 انتخاب مناسبی گیري اندازه واحد می توان  سنجش قابل عملیات اما براي .هاي پژوهشی با شرح خدمات مشخص بهره گرفترحعلمی مقاله یا ط
 است راه کیلومتر و زیربنا مربع متر آنها شده پذیرفته و مناسب واحد که سازي، راه و ساختمانی کارهاي مثل :نمود

  :است زیر قرار به مناسب گیري اندازه واحد خصوصیات

 دست از را خود ثبات زمان مرور به باید .د  ظاهرسازد، را رفته کار به واقعی اقدامات باید .ج  باشد، مصطلح باید .ب  باشد، شمارش قابل باید .الف
 . باشد محصول مقدار معرف باید .ندهد،  ه

  کار واحد هزینه محاسبه - 5-1-3

 مناسب گیري واحد اندازه انتخاب از پس . است کار هزینه واحد یک محاسبه شده، تمام متقی حسابداري طبق عملیاتی بودجه تنظیم سوم مرحله
 مراحل درمانی، واحد یک در ساختمان مثالً بایستی منظور بدین . پرداخت کار واحد یک تکمیل براي الزم هاي هزینه دقیق برآورد به بایست می

 مقدار تعیین با سپس و تفکیک غیره و لوله کشی برق، کشی سیم کاري، گچ دیوارکشی، سازي، اسکلت کشی، نقشه و مطالعات به را کار مختلف
 هزینه هاي آنگاه .کرد مبادرت واحد هر مزد به محاسبه ساعتی، یا روزانه مزد متوسط محاسبه و مراحل این از یک هر واحد هر براي الزم زمان

 را واحد هر هزینه مجموع ریالی رقم و محاسبه رفت، کار خواهند به ساختمان در که را ثابتی هاي دارایی استهالك و مصالح و مواد به مربوط
  . کرد مشخص

  عملیات حجم بینی پیش - 5-1-4

 پیدا مصداق قابل سنجش عملیات مورد در فقط فعالیت حجم بینی پیش که است بدیهی .است سازمان عملیات حجم پیش بینی چهارم، مرحله
 .می شود پیش بینی سال بودجه براي آن حسب بر عملیات حجم د،وشمی  انتخاب واحدي عملیات قبیل این گیري ازهاند براي آن از پس. می کند

  . عمل می آید به آینده تغییرات و شرایط گرفتن نظر در و گذشته سال تجربیات و آمار طبق عملیات حجم پیش بینی

  عملیات هزینه حجم محاسبه -5-1-5

 بر عملیات نوع این شد، مخارج اشاره باال در طورکه همان. درو نمی کار به خاصی هاي روش و فنون سنجش، غیرقابل عملیات هزینه محاسبه براي
 زیر اقدامات سنجش، قابل هزینه عملیات محاسبه براي لیکن می شود؛ پیش بینی )ملزومات و وسائل کارمندان، حقوق مانند(هزینه مواد حسب
  :گرفت  خواهد انجام

 در واحد هر تکمیل هزینه شده، تمام قیمت حسابداري طبق .شود، ب می بینی پیش است، گردیده انتخاب که واحدي حسب بر ملیاتع حجم .الف
  شود حاصل مربوطه عملیات هزینه حجم ریالی تا معادل شود می ضرب عملیات حجم

  ]1[کار گیري اندازه روش طبق عملیاتی بودجه تنظیم  -5-2
 برقراري جهت اي وسیله عنوان به روش، این با مختصر آشنایی لذا نمود؛ استفاده کار گیري اندازه از بایستی مواردي در ،عملیاتی بودجه نظام در

 دستمزد، و حقوق شامل کار، واحد هاي هزینه کلیه گرفتن نظر در لحاظ به شده، تمام قیمت حسابداري روش .می باشد الزم عملیاتی بودجه نظام
 تمام قیمت و مالی حسابداري سیستم یک استقرار مستلزم آن، بردن کار به اما است؛ کاملی روش استهالك، حتی و ملزومات و وسائل

 می شود، محاسبه پول معیار حسب بر واحد هزینه چون آن، بر عالوه.نیست مقدور عمالً موسسات از بسیاري در که است پیشرفته )صنعتی(شده
 اندازه طریقه دولتی سازمانهاي از جهت، بعضی بدین. سازد می مواجه مشکل با مختلف هاي سال در را تعملیا هزینه مقایسه ها، قیمت تغییرات

   می گیرند کار به خود پرسنلی و اداري هاي هزینه برآورد براي را  کار گیري
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  : از عبارتند که است معمول کار گیري اندازه سیستم نوع دو اصوأل

  زمانی بررسی هاي اساس بر کار گیري اندازه  -5-2-1

 به صنعتی مهم مدیریت فنون از یکی اکنون و می باشد مقارن حاضر قرن در علمی مدیریت شروع با زمانی، بررسی روش اساس بر کار گیري اندازه
 بررسی یقطر از معین، عمل یک انجام براي الزم زمان مدت دقیق محاسبه«از  است عبارت زمانی بررسی تر، ساده عبارت به .رود می شمار

 یک تکمیل براي که نفر، ساعت حسب بر معموالً مذکور زمان مقدار رود، می کار به عمل آن انجام در که خاصی هاي روش و وسائل و ابزار حرکات،
  ».نامند می زمانی معیار را آن و گردد می تعیین می شود مصرف کار واحد

  آماري تحلیل و تجزیه مبناي بر کار گیري اندازه -5-2-2

می  آن مصرف تکمیل براي که زمانی مدت و معین فواصل در یافته انجام کار مقدار ارقام آماري بررسی اساس بر کار، گیري اندازه سیستم دوم نوع
 اند واحد ،مورد نظر کار به مربوط و الزم اطالعات تحلیل و تجزیه و آوري جمع با ابتدا است الزم منظور، بدین .پردازد می ها هزینه برآورد به شود،

 تحلیل و آوري، تجزیه جمع اگر .کرد تعیین موجود واقعیات اساس بر را کار این اجراي براي الزم زمان مدت سپس و انتخاب را مناسب گیري ازه
 یک تکمیل الزم براي زمان مدت پیش بینی براي اطمینانی قابل هنجار توان می صورت، این در یابد، انجام دقت به گیري اندازه قابل واحدهاي

 به مدت» هنجار«اینجا  در رو، این از. نمود برآورد را مربوطه پرسنلی هاي هزینه و نیاز مورد کارکنان تعداد ترتیب، بدین و کرد؛ انتخاب کار واحد
  .دومی ش داده تشخیص موجه آماري هاي بررسی طبق کار، واحد یک تکمیل براي که گردد می اطالق زمانی

  اي عملیات غیر قابل سنجشبرآورد هزینه ه - 5-3

درحالی که بعضی از عملیات بر حسب واحد معینی .سیستم اندازه گیري کار  براي برآورد هزینه هاي پرسنلی عملیات  قابل سنجش بکار می روند
ممکن است از ضوابط دیگري گرچه هزینه این عملیات قابل پیش بینی نیست ولی براي برآورد تعداد کارکنان مورد نیاز  .قابل اندازه گیري نیستند

  :بعضی از این ضوابط به شرح زیر است. استفاده شود

  نسبت کارکنان - 1- 5-3

کل کارکنان سازمان پیش بینی می شود؛ مثال ممکن است براي تعداد به نسبت درصد  طبق این طریقه، تعداد کارکنان مورد نیاز در یک فعالیت،
تعداد کل کارکنان % 15ند، یک نفر مامور کارگزینی در نظر گرفته شود و یا عده سرپرستان برابر نفر کارم 100رسیدگی به امور استخدامی هر 

  بدیهی است که قبل از انتخاب نسبت هاي مذکور، شرایط واقعی  اجراي عملیات را بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. پیش بینی شود

  جداول تجهیز نفرات - 2- 5-3

  مثال در مورد فعالیت هاي رود که حجم عملیات قابل پیش بینی نیست؛ادر ثابت پرسنل، در مواردي به کار میجداول تجهیز نفرات یا ک

  ، نیازمندي هاي پرسنلی از روي تعداد نفرات در واحد هاي مختلف سازمانی پیش بینی می شود، مانند یک...نظامی یا نیمه نظامی و

  .هنگ یا گردان

  سیستم شماره گذاري - 3- 5-3

کند و تاثیر عوامل مزبور در تعداد ن طریقه در مواردي مفید واقع می شود که نیازمندي هاي پرسنلی به بیش از یک عامل ارتباط پیدا میای
در این صورت، اهمیت نسبی هر یک از عوامل، برحسب شماره و ضرایبی تعیین می گردد و با احتساب ضرایب و . کارکنان مورد نیاز یکسان نباشد

  ]1و2[هاي مزبور نیازمندي هاي پرسنلی پیش بینی می گرددشماره 
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 بودجه ریزي بر مبناي عملکرد و مقایسه با بودجه ریزي عملیاتی.6

مبناي عملکرد عبارت است از برنامه ساالنه به همراه  بودجه بندي بر. یکی از روشهاي مهم بودجه بندي، بودجه بندي بر مبناي عملکرد می باشد
این بدان معنی است که . دهد می میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان ه رابطه میانبودجه ساالنه ک

این روش بودجه ریزي یک فعالیت دوره اي  .تامین شود اهدافی معین از ایه مجموع باید  با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه
در یک زمان خاص از سال شروع  و در نقطه اي  معین به پایان رسد، بلکه در این سیستم، بودجه ریزي فعالیتی مستمر و دایره مقطعی نیست که 

این چرخه را می توان مشتمل بر سه  فعالیت عمده  یعنی گردآوري اطالعات و داده ها، برنامه ریزي  و . وار است که در تمام سال دنبال می شود
هاي برنامه ریزي استراتژیک، شناسایی و توسعه معیارهاي سنجش، نهایت بودجه بندي دانست که بطور جزئی تر شامل فرآیند طرح ریزي و در

در جدول .توسعه بودجه، تخصیص بودجه، تدوین بودجه عملیاتی، حسابداري مالی، حسابرسی برنامه، حسابرسی مالی و ارزیابی مجدد برنامه هستند
  ].1و6و7و8[و روش بودجه ریزي بر مبناي عملکرد و بودجه ریزي عملیاتی  صورت گرفته استزیر مقایسه اي بین د

  معایب  مزایا  ویژگی ها  روش بودجه ریزي
  
  
  
  
  

  بودجه ریزي عملیاتی

 ارتقاي کارایی و یک نظام مدیریتی براي)1
  اثربخشی مصرف منافع سازمانی

بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که )2
دولتی تصدي اجراي آنها را به عهده  سازمانهاي

  دارند تنظیم می شود
به جاي توجه به وسایل اجراي ) 3

مخارج کارهایی  و فعالیتها، خود فعالیت
که باید انجام شود، مورد توجه قرار می 

  .گیرد 
حجم عملیات و هزینه هاي اجراي )  4

عملیات دولت و دستگاههاي دولتی طبق 
داري روشهاي عملی اي مانند حساب

قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیري 
  دمی شون

حجم و مقدار فعالیت سازمانهاي دولتی و هزینه ) 1
  هر واحد از فعالیتها مشخص می شود

 در بودجه عملیاتی حدود فعالیت بودجه محدود) 2
تر می شود ولی در عوض حجم عملیات به 

  طریقی علمی محاسبه می گردد
  دولت افزایش مسئولیت پاسخگویی)3
  افزایش کارایی)4
  بهبود مدیریت عمومی )5
ارتقاء روز افزون اطالعات سیاستگذاران درباره )6

  خدمات و برنامه هاي دولت
  شناسایی فرصت هاي همکاري بین سازمانی )7
  بهبود نحوه تخصیص منابع) 8

در بودجه عملیاتی حدود فعالیت بودجه محدود ) 1
 تر می شود

 
  دجهیند بوآمتمرکز شدن فر)2
  
مشکل بودن تعیین واحد هاي اندازه گیري )3

حجم عملیات که شمارش پذیر و آشنا به ذهن 
  باشد

  
چون این روش با توجه به گزارش پرسنل مامور )4

اجراي عملیات برآورد می شود چنانچه گزارش 
میزان  مبتنی بر حقایق نباشد برآوردهاي مربوط،

  .هزینه ها را طبق نیازمندي ها نشان نمی دهد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بودجه ریزي بر مبناي عملکرد

اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهاي هر  )1
  سازمان

ارتباط بودجه «: برمحور دو  موضوع می چرخد)2
ارتباط بودجه با شاخصهاي عملکرد و «و » با نتایج
  »ارزیابی

ها و افزایش کیفیت از طریق کاهش هزینه) 3
د ارزش خدمات و همچنین حذف فعالیتهاي فاق

کنندگان بر افزوده و افزایش رضایت مصرف
عملکرد دولت تاثیر می گذارد  و باعث افزایش 

  .کارایی و اثربخشی فعالیتهاي دولتی می شود
 با میزان معینی مخارج انجام شده در هر برنامه،)4

  مجموعه معینی از اهداف تامین شود
تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با ) 5

  . ب استپاسخگویی مناس
ساختار برنامه در یک چارچوب راهبردي ) 6

  وسیعتر تعریف می شود
چارچوب بودجه به نحوي تعریف می شود که ) 7

  گیري و اولویت بندي را سهیل کند تصمیم
اجراي این نظام نیازمند ارتباط بیشتري بین  )8

  منابع و نتایج است
  

  افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات )1
براي دستیابی به هدفها، مقاصد  تخصیص منابع )2

  ریزي شده بهتر انجام می شودبرنامه
  ی دولتیپاسخگو افزایش مسئولیت)3
اي و عملکرد ارتباط بین اعتبارات بودجه) 4

  دستگاههاي اجرایی شفاف و مفهوم است
مدیریت کیفیت جامع و  از طریق استفاده از) 5

ها و همچنین افزایش رضایت کاهش هزینه
  دگان باعث بهبود عملکرد دولت شدهکننمصرف

توانند از منابع موجود در راستاي مدیران می) 6
دستیابی به هدفهاي مورد انتظار تبیین شده در 

  .برداري کنندبودجه به طور اثربخشتري بهره
بودجه ریزي عملکرد فعالیتی مستمر  و دایره وار )7

  است لذا پیش بینی ها دقیق تر می باشد
تحلیل از : تنی بر دو تحلیل می باشدفرایندي مب)8

  باال با پایین و پایین به باال
  

موفقیت این نظام مبتنی بر تداوم آن توسط )1
دستگاههاي اجرایی ذیربط و کاربرد تدریجی 

  .باشد استانداردهاي عملکرد خدمات ارائه شده می
  
هاي به عمل  به رغم تالش -ارزشیابی برنامه ) 2

ارزشیابی هر دو  ه و تقاضا،آمده در این زمینه عرض
در بلندمدت، پایداري و اعتبار . ضعیف بوده است

ریزي مبتنی بر عملکرد نیازمند بهبود  بودجه
  هاي ارزشیابی است ظرفیت

  
به منظور  -هاي اجرایی بودجه  برنامه هاي هزینه)3

هاي اجرایی،  هاي برنامه درك بهتر هزینه
س برآورد حسابداري فعالیتهاي بودجه باید بر اسا

این امر گام . دقیق منابع مورد استفاده انجام شود
ریزي بر مبناي نتیجه و  مهمی به سوي بودجه

در حال حاضر . باشد افزایش شفافیت مالی می
  چنین چیزي وجود ندارد
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  جمع بندي و نتیجه گیري.7

زي از جمله بودجه ریزي سنتی را پوشش می دهد، جایگزین بودجه ریزي عملیاتی از آنجا که بسیاري از نقاط ضعف سیستم هاي قبلی بودجه ری
موفقیت این نظام در فهم صحیح و اجراي .اما در راه استفاده از این سیستم مشکالت زیادي وجود دارد. هاي قدیمی می باشدخوبی براي روش

ي محاسبه بهاي تمام شده عملیات در بودجه ریزي برا .درست آن می باشد که این امر با بکارگیري فرآیندي درست و کارشناسانه محقق می شود
و این مورد مستلزم تغییر مبناي حسابداري از . عملیاتی نیاز به شرایطی ویژه می باشد که از آن  جمله می توان به حسابداري تعهدي اشاره کرد

اي جامعه و افزایش خواسته ها، نظام بودجه ریزي در پایان ذکر این نکته ضروري به نظر می رسد که با تغییر نیازه. نقدي به تعهدي می باشد
ریزي  نیزتحت تاثیر قرار خواهد گرفت که از جمله روش هاي جایگزین می توان بودجه ریزي بر مبناي عملکرد را نام برد که همراه با داشتن بودجه

  .اشدعملیاتی در دل خود، گامی اساسی جهت تخصیص هدفمند بودجه بر اساس نتایج و عملکرد می ب

 :منابع 

  ,1387؛ پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،چاپ دوم ،اصول و مبانی بودجه ریزياحمدي ،علی محمد؛ . 1 
، مرکز پژوهش هاي کاربردي کرمان استان اجرایی دستگاه هاي براي عملیاتی بودجه گزارش طرح تحقیقاتی تدوینمهدوي، عبدالمحمد؛ .2

 .1385د ماه دانشگاه تهران، اسفن
 مشابه مستقل واحدهاي که هایی سازمان بودجه در تخصیص اصالح براي ریاضی مدل یک نژاد، نعمت؛ ارائهدل انگیزان، سهراب و محمد.3

  ,1387، دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزي عملیاتی، تاالر بزرگ کشور،اردیبهشت دارند کشور در
، دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزي عملیاتی، تاالر سابرسی در استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتینقش حسابداري و حباباجانی، جعفر؛ .4

  ,1387بزرگ کشور، اردیبهشت 
،  دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزي عملیاتی، تاالر بزرگ الزامات و موانع آن در ایران: بودجه ریزي عملیاتی پناهی، علی و قاسمی، محمد؛ .5
  ,1387شور، اردیبهشت ک
،  کشور عمومی محاسبات قانون بستر عملیاتی در ریزي بودجه اجرائی هاي زمینه بررسیآذر ، عادل و دادرسی ، فریدون ؛  .احمدي، پرویز . 6

 .1389چهارمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزي عملیاتی،
، دومین کنفرانس بین الملی بودجه ریزي عملیاتی در ایران، تاالر دس رضويبودجه بندي عملیاتی در موسسات فرهنگی آستان قسهیلی، محمد، .7

 1387بزرگ کشور، اردیبهشت 
  ,1377دولتی، مدیریت آموزش مرکز انتشارات :ن تهرا ،ایران در عملیاتی بودجه ریزي علیرضا؛ فرزیب،. 8
  ,1384، عملیاتی ریزي بودجه براي روشی پیشنهاد ر؛ کشو ریزي برنامه و مدیریت سازمان مستندات. 9
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