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 های دولتیگویی دستگاهبا پاسخ ریزی بر مبنای عملکردارتباط بودجهرسی بر
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 چکیده

ای مالی خود هدولتی است زیرا دولت تمام فعالیتبودجه شاهرگ حیاتی هر سازمان یا نهاد 

-بودجه. دهدقانون بودجه انجام می راساس سند وخدمات وکسب درآمد را ب اعم از تولید و

گویی یکی از دانند و پاسخابع محدود به نیازهای نامحدود میرا فرآیند تخصیص من ریزی

د به تقویت رابطه های حکمرانی نوین در عصر حاضر است و در صورتی که تحقق یابضرورت

 ها، کاهش فسادگزاران، افزایش اثربخشی، شفافیت در عملکرد سازمانکارشهروندان ومیان 

مقاله  هدف. ، افزایش انسجام مشروعیت نظام سیاسی منجر خواهد شد...(اداری مالی،)

باشد های دولتی میگویی دستگاهریزی برمبنای عملکرد با پاسخبررسی رابطه بودجهحاضر 

نتایج حاصل از این پژوهش  ای بوده وکتابخانهوری اطالعات که در این راستا روش گردآ

 .شودگویی میموجب افزایش پاسخ بر مبنای عملکرد ریزیبودجهدهد که نشان می

 های دولتیدستگاه، پاسخگویی بر مبنای عملکرد ریزیبودجه: واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

های متعددی از جمله آمریکا، کانادا، شیلی، انگلیس، کشوردر  0691 سالاز  بر مبنای عملکرد ریزیبودجه       

ج به نتایج توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخار سال در این. کره جنوبی، مالزی، استرالیا و برزیل آغاز شد

نظام  0611گرفت و از سال  آن در دستور کار قرارها و اثر بخشی ارزیابی برنامه 0691 سالدر . محصوالت بود و

 .(60، 0260وند، فرد و شیرادانش) ه شدارای تهیه وگویی مدیران پاسخ 3112از سال  تنبیه برقرار شد وتشویق و 

های انجام شده و عوامل ت که از یک طرف ارتباط بین هزینهبندی اسبر مبنای عملکرد یک نوع طبقهریزی بودجه

 ریزیکارشناسان بودجهشتر پژوهشگران و بی. دهدمیدیگر نتایج بدست آمده را نشان از طرف  وبکار گرفته شده 

ی هزینه بودجه ریزی وبرمبنای عملکرد نوعی سیستم برنامهریزی وی این نظر توافق دارند که بودجهدولتی بر ر

های مربوط به لیتلی در فعاکلی هدف اصبه طور. (23، 0263زواره، طالیی)د دارد کینتایج مورد انتظار تأ شده و

باشد تا به تجهیزات و منابع انسانی برای ارایه خدمات بهتر میاستفاده مؤثر از بر مبنای عملکرد ریزی بودجه

های یاد شده یا عدم مراقبت گردیده و از اختالل در سیستم ت سازمان محافظت وامکانا بهترین وجه از منابع و

و شفاف بودن اتی بودن عملیغیر.  (039، 0261حسینی و همکاران، خداداد) ها جلوگیری به عمل آیدعملکرد آن

پور ) باشدمیهای اجرایی دولتی ریزی دستگاهنظر از اشکاالت اساسی نظام بودجهو عدم دستیابی  به اهداف مورد 

کنند که باید می  در بستری حکومت برند وها در شرایطی به سر میاکثر دولت .(063، 0262علی و کاکوان، 

گو های جمعی پاسخمات رسانهنیز ابها ها، نهادها وتشکل های روز افروز شهروندان،واستهها و خنسبت به تقاضا

در جوامع مردم ساالر شهروندان حق دارند بدانند که منابع مالی  .(029، 0261واعظی و آزمندیان، ) باشند

ابع، میزان چگونگی مصرف من هستند ها مکلفی چه اهدافی مصرف می شوند و دولتبرا عمومی چگونه و

مالی را برای مردم تشریح  چنین نتایج و اثر بخشی ناشی از مصرف منابعدستیابی به اهداف تعیین شده و هم

و چگونگی  همان اطالعات شهروندان از چراییگویی به معنای عام آن، هدف پاسخ .(61، 0213باباجانی، ) نمایند

شود به در این مقاله سعی می. (22، 0261نباشی و همکاران،خا) باشدهای مجریان و کارگزاران میتصمیم، اقدام

 .های دولتی پرداخته شودگویی دستگاهو پاسخبر مبنای عملکرد ریزی بررسی بودجه

 

 بر مبنای عملکردریزی مفهوم بودجه .2

ته ارتباط نک ها حول دوه شده ولی وجه مشترک آنبر مبنای عملکرد ارای ریزیتعاریف متعددی از بودجه       

برمبنای عملکرد ریزی بودجه (9، 0219، آشتیانی) چرخدملکرد با ارزیابی میبودجه با نتیجه و ارتباط شاخص ع

 ه صحیح بهایسباچنین محهم کنترل مالی و،مصرف منابع تر تحصیل وبینی صحیحجمله ابزاری است که پیشاز 

عبارت است از بر مبنای عملکرد ریزی بودجه.  (02، 0262،مشایخی و همکاران)کند تمام شده را تسهیل می

 ،بر عهده دارند های دولتی متصدی اجرای آن راهایی که سازمانعملیات و پروژه ،ای که بر اساس وظایفبودجه

به ، هاوسایل اجزای فعالیت به جای توجه به ملزومات وریزی بر مبنای عملکرد در تنظیم بودجه. شودتنظیم می

عوامل بر مبنای عملکرد ریزی بودجه .(99 ،0260، مرادی و همکاران)شود ها و مخارج آن توجه میفعالیت خود

بین  و. (019 ،0216 ، جفره و روشناسان)کند ریزی اضافه میابعاد سنتی بودجه اثربخشی را به صرفه جویی و

که اثر بخشی با در حالی  ،رد نظر استیی استفاده مفید از منابع مودر کارآ شودیز قایل میاثربخشی تما یی وآکار

 ،مدیریت ریسک ،ریزی استراتژیکابزار عملی برای برنامه. (93، 0263،  نیاپور و ترابیایرج)عملکرد مرتبط است 
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ارتقا پایدار پیامدهای  باشد و یک راهبرد مدیریتی بر مبنای اهداف توسعه ونظارت عملیاتی و ارزیابی پیامدها می

 .(22 ،0263،زوارهییطال)کشور است 

 بر مبنای عملکرد ریزیروش های اجرای بودجه  .3

گیری شده و هزینه عملیات فنی اندازه حجم عملیات بر اساس موازین علمی وبر مبنای عملکرد ریزی بودجه       

ریزی دجهم بوتنظی-3روش حسابداری قیمت تمام شده  کاال  -0 :مبانی مدیریت نوین مانند با استفاده از اصول و

 به 0(ABC)بر مبنای فعالیت  ریزی بر مبنای عملکردم بودجهتنظی – 2 گیری به روش اندازه بر مبنای عملکرد

به روش حسابداری قیمت تمام شده ریزی بر مبنای عملکرد بودجه: پردازیمهای مذکور میشرح مختصری از روش

آوری این نکته که سابداری قیمت تمام شده کاال، یادروش ح ها بهبرآورد هزینهپرداختن به چرخه ز پیش ا: کاال

روش قیمت تمام بودجه عملیاتی به  شده در دستگاه اجرایی تنظیمداشتن سیستم حسابداری قیمت تمام بدون »

های بخش عمومی اقدام به طراحی و اجرای زیرا تا زمانی که سازمان الزم وضروری است «شده ممکن نیست 

داری مالی برآورد های حساباستفاده از اطالعات و گزارشبا تمام شده ننمایند، صرفاً  قیمت ریسیستم حسابدا

  .پذیر خواهد بودهزینه عملیاتی به روش قیمت تمام شده کاال امکان

 روش حسابداری قیمت تمام شده کاالبه بر مبنای عملکرد ریزی مراحل بودجه

 

 
 

کار، عبارت است از روش برقراری یک رابطه گیریاندازه: گیری کاروش اندازهبه ررد ریزی بر مبنای عملکبودجه

تکمیل آن مقدار کار برای  منطقی میان حجم کار انجام شده با نیروی انسانی یا ماشینی به کار رفته در صحیح و

، رسیمهایی میه استانداردهای معمولی بانحراف با تعیین کمک گرفته واز روش و فنون مختلف گیری کاال اندازه

 :این روش  و فنون عبارتند از

                                                           
1
 .ABC: Activity Based Costing 

 مراحل

بندی طبقه

 عملیات

انتخاب واحد 

یگیراندازه  

محاسبه واحد  محاسبه هزینه

گیریاندازه  

پیش بینی حجم 

 عملیات
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 گیری کار طبق روش بررسی زمانی اندازه( الف

 .(020-036، 0261خداداد حسینی و همکاران، )ی کار به روش نمونه گیری از کار گیراندازه( ب

 2و کوپر 3اس مطالعات کاپالناین روش براس:  یابی بر مبنای فعالیتروش هزینهبه ریزی بر مبنای عملکرد  بودجه

های اخیر کانادا، سوئد و انگلستان در سالکشورها مانند آمریکا، استرالیا، برخی .کار گرفته شدبه 0611در سال 

. اندهای خود انجام دادهی و اثربخشی در سازمانتخصیص منابع در جهت افزایش کارآی یتغییراتی در زمینه نحوه

با  بر مبنای عملکرد ریزیبا استفاده از نظام بودجهبر مبنای عملکرد ریزی از نظام بودجه تغییرات، استفاده یکی از

یابی بر مبنای فعالیت هزینه(. 022، 0216زواره، طالیی) یابی برمبنای عملیات بوده استاستفاده از روش هزینه

سازان پروژه را اعضای تیم وتصمیم ه وباشد که بسیار اثربخش بودهایی میهای هزینهبندی دادهآوری و طبقهجمع

بخشی از یابی بر مینای فعالیت هزینه. دهدهای نوین و خلق مبتکرانه نتایج سوق میبه سمت برداشتن قدم

 (.02، 0219 آشتیانی،سلیمانی) باشدخدمات میریت تغییر در یک واحد تولیدکاال و مدی

 

 بر مبنای عملکرد ریزی مزایای بودجه  .4

 بر  ییریزی، افزایش کارآسازی فرآیند بودجهتوان شفافمی بر مبنای عملکرد ریزیاز جمله مزایای بودجه      

ترین نتایج، بهبود عملکرد ترین و مهمها از طریق تمرکز منابع در جهت ضروریاثربخشی عملکرد دولت و سازمان

-بهبود نحوه تخصیص، افزایش پاسخ .(02، 0262مشایخی و همکاران، ) و عملکرد برنامه جهداز طریق پیوند بو

های دولتی، عملکرد کلیه عالوه بر راهنمایی مدیران سازمان .(1، 0219آشتیانی، سلیمانی) گویی براساس نتایج

ایل در این روش به جای توجه به  وس شود وها و ادارات دولتی کنترل میواحدهای سازمان و کارکنان موسسه

خدادادحسینی و ) گیردکه باید انجام شود مورد توجه قرار میفعالیت و مخارج کارهایی د اجرایی فعالیت، خو

-ها را افزایش میریزی بر مبنای عملکرد کیفیت خدمات و برنامهبه لحاظ نظری، بودجه(. 021، 0261همکاران، 

 :توان در موارد ذیل خالصه کردریزی را میبه طور کلی فواید بودجه. دهد

-پذیر میها دسترسی به اطالعات عملکرد خود را امکاناگرچه بسیاری از دولت: گویی عمومیایش پاسخافز( الف

-تواند به شیوهریزی بر مبنای عملکرد میهای سیاسی، اطالعات عملکرد منتج از بودجهسازند، اما در ورای بحث

 . لکرد به اطالع عموم برساندهای عمهای راهبردی و گزارشای، برنامههای مختلف نظیر اسناد بودجه

اطالعات عملکرد، بیشتر مورد استفاده مدیرانی است که مایل هستند کارآیی : مدیریت برای عملکرد بهتر( ب

ریزی بر مبنای تشویق مدیران به استفاده از بودجه. ها و فرآیندهای کاری خود را افزایش دهندعملیاتی برنامه

این رویکرد با . اطالعات عملکرد و افزایش کارآیی و کیفیت خدمات است ترین پیوند میانعملکرد، مستقیم

مجازات یا پاداش فردی که خطر تشویق یه و عملکرد، از جمله استفاده برای تنب های منفی از اطالعاتاستفاده

ارآیی، حجم های کشاخص. استفاده از سیستم به جای بهبود عملکرد را در پی دارد تفاوت داردگریزی یا سوءقانون

هایی هستند که برای بهبود عملکرد برای مدیران ارزش زیادی کار، کیفیت خدمات و رضایت مشتری شاخص

توان برای تعیین اهداف عملکرد و طراحی راهبردهایی برای نیل به اهداف، ردگیری در ها را میاین شاخص. دارند

                                                           
2
 . Kaplan 

3
 . Cooper 
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عقاد قراردادهای مبتنی بر عملکرد بین کارکنان دولت و های دیگر و انطول زمان، مقایسه عملکرد، عملکرد سازمان

 . بخش خصوصی به کار برد

های عملکرد مرتبط ریزی برمبنای عملکرد، تخصیص منابع با شاخصدر بودجه: بهبود نحوه تخصیص منابع( ج

ر مبنای صیص منابع یکی از الزامات اصلی تخصیص منابع بریزی راهبردی به تخمرتبط ساختن برنامه. شودمی

این . های عملکرد و اهداف راهبردی را در بودجه پیشنهادی خود ارایه دهندسازمان باید شاخص. اهداف است

گران کند و مستلزم آن است که تحلیلها کمک میگیری در زمینه تخصیص منابع در بین سازمانشیوه تصمیم

-اهبردی سازمان، اهمیت آن برای اهداف سیاستهای برنامه ربودجه درخواستی هر سازمان، رابطه آن با اولویت

ی کند که همهاین رویکرد تضمین می. ها را بررسی کنندهای دولت و میزان عدم قطعیت برآورد هزینه

ا در نظر گرفته شود های با استفاده از معیارهای یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آنپیشنهادهای بودجه

 (21، 0261، فضلی و حسینی)

 

  برمبنای عملکردریزی اهداف بودجه .5

 :گونه بیان کردرا این بر مبنای عملکرد توان اهداف بودجه ریزیتر میدر یک نگاه کلی

 تخصیص منابع؛ه مبنای مناسبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارای .0

 تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است؛. 3

ریزی، اجرا آیند برنامهرایجاد یک فرصت منطقی برای اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه که به طور مستقیم با ف .2

 باشد؛بی و گزارش عملکرد در ارتباط میو کنترل، ارزیا

 بهبود چگونگی طرح و تنظیم برنامه؛. 4

منابع کشور در برآوردن احتیاجات  ی ممکن براساس نتایج برای اطمینان دادن به جامعه کهاه بهترین ابزارهارای. 2

 .(62، 0219مهدوی، ) شودضروری جامعه مصرف می

 

 های دولتی در دستگاهبر مبنای عملکرد ریزی سازی بودجهمشکالت پیاده. 6

بر  ریزیسازی بودجهپیاده توانند درمی مشکالتاین با توجه به مطالعات انجام شده بر روی مقاالت وکتب        

 :دخیل باشند های دولتیدر دستگاهملکرد مبنای ع

 .ها در دو بخش جزیی به شرح ذیل مورد بررسی قرارگرفته استاین شاخص: های محیطیشاخص. 0

توان در چهار عامل نوع نظام و شرایط سیاسی، توافق بین قوه مقننه و مجریه، این بخش را می: عوامل سیاسی -

 . معه و عدم پشتیبانی خود دولت مورد بررسی قراردادها در مقابل جاگویی سازمانعدم پاسخ

پشتیبانی دولت یا ایجاد الزامات قانونی خود به خود باعث اجرای : پشتیبانی دولت از بودجه با الزامات قانونی -

 گیردریزی بر مبنای عملکرد خواهد شد و اگر پشتیبانی دولت از مجاری قانونی صورت نموفقیت اخیر بودجه

 . خواهدکردریزی بر مبنای عملکرد را  با مشکل مواجه بودجهزی ساپیاده

ریزی استراتژیک، وجود تعیین شاخص در در این شاخص مواردی از قبیل برنامه: های  فنی و فرآیندیشاخص. 3

ریزی، سیستم اطالعات مدیریت و تغییر متناسب سیستم حسابداری و ریزی، وجود اعتبار در بودجهبودجه

 .گیردی مورد بحث قرار میگزارشگر
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 ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده ترین عامل تولید و مهمامروزه منابع انسانی با ارزش: منابع انسانی. 2

های اساسی هر سازمان است، که نقش و اهمیت آن در سازمان بر هیچ کس مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت

در این شاخص مواردی از . ریزی بز مبنای عملکرد تأثیر بسزایی دارندازی بودجهسپوشیده نیست و برای پیاده

فضلی و )گیرد قبیل آموزش، شرایط احراز مشاغل، نظام حقوق و مزایا و نظام تشویق و تنبیه مورد بررسی قرلر می

 (. 22، 0261حسینی، 

 

 گوییمفهوم پاسخ.  7

رود زیرا های سیاسی بکار رفته و مینیاینده در اسناد و سخنرآگویی مفهومی است که به طور فزپاسخ        

ه گزارش مشروح نسبت تعهد فرد مسئول جهت ارایگویی پاسخ. دهده میاعتمادپذیری ارای ویری از شفافیت وتص

بع دولت ملزم است نسبت به اعمالی که انجام داده و نیز در مورد افزایش منا. به اعمالی است که انجام داده است

این اساس قرار دارد که  ای برحقوق بین دوره)ای ها و نیز در مورد حقوق بین دورهمالی عمومی و نحوه مصرف آن

 ه کنددالیل منطقی ارای( کنندبه چه میزان بار مالی خدمات ارائه شده را به مودیان آینده منتقل میمودیان فعلی 

است از عمل مسئول دانستن فرد با افرادی مشخص در پاسخگویی عبارت  .(26، 0211کردستانی و نصیری، )

قبال وظایف محوله یا به عبارتی دیگر دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام شده و وظایف انجام نشده 

گویی در مفهومی نو ظاهر شده است به طوری که ی سوم پاسخبه هزاره ورود با .(22، 0261خانباشی و همکاران،)

 های دولتی،دهی در سازمانگیری عملکرد، ارزشیابی و گزارشهای اندازهها و شیوهاساس تکنیک پایه و به عنوان

گو بودن به عنوان یک پاسخ .(011، 0211پورظهیر، صفایی، تقی)  گرددخصوصی و غیر انتفاعی محسوب می

-ها، مدیران و کارگزان دولتی در نظرگرفته میو برتری و به منزله یک ویژگی مثبت برای سازمانفضیلت 

 (.022، 0261واعظی و آزمندیان،)شود

 

 گوییانواع پاسخ .8

بندی کرد که توان با پاسخ دادن به چهار سوال طبقهگویی را میبراساس مطالعه برروی کتب ومقاالت پاسخ       

 :باشدبه شرح ذیل می

گویی صورت گیرد یا به عبارت دیگر چه کند به چه کسی باید پاسخبرمبنای پاسخ سوال اول که مشخص می. 6-0

بندی ای واجتماعی طبقهگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، حرفهگویی را به پاسختوان پاسخخواه است، میکسی پاسخ

 .کرد

لتی به های دوگویی مدیران اجرایی سازمانپاسخ :(نمایندگان منتخب: پاسخ خواهان)گویی سیاسیپاسخ( الف

های پارلمانی نظام(. 91، 0211، کردستانی و نصیری) گویند گویی سیاسیها را پاسخرسانه نمایندگان مردم و

شود اما از طریق وزیر اعمال می گویی به صورت غیر مستقیم وتاریستی همچون انگلیس و  هلند، این نوع پاسخ

ران، ایاالت متحده، آمریکا، استرالیا و بسیاری از کراتیک مبتنی بر ریاست جمهوری مثل ایهای دمودر نظام

 باشندگو میها به وزراء و وزراء به صورت مستقیم به نمایندگان مردم پاسخکشورهای دیگر مدیران سازمان

 .(040، 0261واعظی و آزمدیان، )

خانباشی ) کنندیت میتا چه حد متصدیان امور عمومی از قوانین تبع :(قضات:خواهانپاسخ)گویی قانونی پاسخ (ب

ه توضیحات درباره ها و برای ارایممکی است توسط دادگاه ها و حتی وزراءمدیران سازمان .(22، 0261و همکاران، 
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واعظی و ) باشدها مینی آنمل عملکرد فردی و هم عملکرد سازمااین عملکرد هم شا. عملکردشان فراخوانده شوند

 (.043، 0261آزمندیان، 

گو بودن نسبت به اعمال انجام پاسخ(: کنندگانحسابرسان، بازرسان و کنترل: اهانخوپاسخ)یی اجراییگوپاسخ( ج

دربرابر حسابرسان و بازرسان وکسانی را که ناظر برعملکرد سازمان هستند، ( مالی و غیر مالی )شده در سازمان 

ی به های دولتگویی مدیران دستگاهپاسخدر این نوع (. 91، 0211کردستانی ونصیری، )گویی اجرایی گویند پاسخ

نیز نحوه  ی هزینه کردن منابع مالی وشیوه کنندگان توضیحات الزم درباره نوع وحسابرسان و بازرسان و کنترل

 (.042، 0261واعظی و آزمندیان، )دهند ها پاسخ  میبکارگیری از قدرت عمومی تفویض شده به آن

 .ای گویندگویی حرفهحوزه فعالیت مدیر را پاسخ ای حاکم برات حرفهگویی نسبت به رعایت مقررپاسخ( د

گویی های مردم نهاد و سایر ذینفعان را پاسخهای ذینفع، موسسات خیریه، سازمانگویی دربرابر گروهپاسخ( ه

 .گوینداجتماعی می

-توان به پاسخگویی را میگو باشد، پاسخکند چه کسی باید پاسخبر مبنای پاسخ سوال دوم که مشخص می. 6-3

 .بندی کردمراتبی، جمعی و فردی تقسیمسلسله سازمانی،گویی 

-کل سازمان به عنوان یک مجموعه نسبت به تعهداتش در برابر جامعه، رئیس جمهور، قوهگو بودن پاسخ( الف

 .گویی سازمان گویندپاسخ.... قضاییه و 

 .گویی سلسله مراتبی گویندمدیران باالتر خود را پاسخگویی مدیران پایین دستی یا میانی به پاسخ (ب

 .گویی گروهی گویندهای مختلف سازمان به مدیریت کل سازمان را پاسخگویی بخشپاسخ (ج

سازمان انجام  هایمشیبت به اقداماتی که برای اجرای خطگویی هرفرد یابخش سازمان به خودش نسپاسخ (د

 .گویی فردی گویندداده است پاسخ

ای اطالعات باید در چه زمینه گو بود وکند درباره چه چیز باید پاسخبرمبنای سوال سوم که تعیین می. 6-2

-طبقه( محتوی) گویی نتیجهگویی مالی، فرآیند یا روش اجرا و پاسخرا به پاسخ گوییخسپاتوان گزارش شود، می

 .بندی کرد

 را های تعیین شده سازمانآرمان ها ورای رسیدن به هدفروش اجرایی ب فرآیندها وگویی نسبت به پاسخ(الف

 .گویی فرآیندگویندپاسخ

 .ی مالی گویندگویبه عملکرد مالی سازمان را پاسخ ه اطالعات نسبتارای(ب

 .گویی در برابر نتیجه گویندیی و اثربخشی عملکرد سازمان را پاسخکارآ گویی نسبت بهپاسخ(ج

گویی گویی دارند، پاسخکند چرا مدیران احساس اجبار به پاسخم که مشخص میبرمبنای پاسخ سوال چهار. 6-4

 .گویی عمودی، اریب و افقی طبقه بندی کردتوان به پاسخرا می

ه یکدیگر براساس تعهدات شان نسبت بهایی رادر یک طیف قراردارند و ماهیت فعالیتگویی سازمانپاسخ(الف

 .گویندمی گویی افقیقانونی یکسان است، پاسخ

 .گویی عمودی گویندیا به مجلس را پاسخ( باالتر از وزیر)گویی دستگاه اجرایی به وزیر پاسخ(ب

-پاسخ...( بازرسان، حسابرسان و )عملکرد سازمان از طریق نهادهای ناظر بر  هامراتبی سازمانگویی سلسلهپاسخ(ج

 .گویندگویی اریب می

داخلی یک هم در سطح ویی ممکن است هم در سطح بیرونی و گه پاسخدهد کگویی نشان میبندی پاسخطبقه

 (.91، 0211کردستانی و نصیری،)دولتی و حتی در یک شرکت خصوصی انجام گیرد سازمان یا نهاد 
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 گوییهای پاسخمدل. 9

  :باشدشوند که به شرح ذیل میبندی میگویی به دو دسته تقسیمهای پاسخمدل

بعد منبع کنترل و شدت کنترل، چهار نوع  در این مدل براساس دو :دوبنیک روزمک و گوییپاسخ مدل. الف

تی توسط نهادها و اگر سازمان دول. سی مشخص شده است سیا ای وقانونی، حرفه مراتبی،گویی سلسلهپاسخ

درون  گوییمنبع کنترل بیرونی است و اگر پاسخ های ذینفع خارج سازمان کنترل شود وها یاگروهسازمان

چنین اگر سازمان دولتی یا مدیران و متخصصان به هم. سازمانی وجود داشته باشد، منبع کنترل درونی خواهدبود

 .صورت کم استگویی باشند، شدت کنترل زیاد و در غیر اینموجب قوانین و مقررات ملزم به پاسخ

کند، یعنی استفاده هر یک از انواع گویی اقتضایی را پیشنهاد میشوارتز پاسخ :گویی شوارتزمدل پاسخ. ب

 .ها بسته به موقعیت موجب موفقیت خواهد شدگویی  یا ترکیبی از آنپاسخ

 : گویی معرفی شده دراین رابطه عبارتندازهای پاسخمدل

 به فرا دستان گوییپاسخ. 0

 گویی به کارکنان خپاس. 3

 گویی به شهروندانپاسخ. 2

 رباب رجوعگویی به مشتریان و اپاسخ. 4

 (.24، 0261خانباشی و همکاران،)  گویی به خودپاسخ. 2

 

 گوییکارکردهای پاسخ. 11

شهروندان و تشریح و توجیه اقدامات نیاز دولت موظف  به برآورده کردن : گویی به عنوان ابزار کنترلپاسخ        

گویی به عنوان ابزاری ن وضعیت پاسخدر ای. وتصمیمات خود برای شهروندان، نهادهای جامعه مدنی و رسانه است

گویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع پاسخ. شودبرای کنترل دولت و کارگزاران دولتی محسوب می

 گویی این است که مردم مطمئن شوند که کارگزاران در به کارگیری وهای پاسخجنبه ترینیکی از مهم: عمومی

از این رو نمایندگان . کنندهای عمومی عدول نمیصدور قوانین موضوعه و ارزشاز استفاده بهینه از منابع عمومی 

 گویی به عنوان ابزاریپاسخ .کنندگذاری از سوی آن برکاربرد منابع ملی نظارت میمنتخب مردم در مجالس قانون

های منفی و تضمین کاربرد صحیح منابع عمومی، اغلب جنبه نظارت بر قدرت و: برای بهبود خدمات دولتی

گویی به ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات در حالی که پاسخ. کنندگویی را به ذهن متبادر میتنبیهی پاسخ

، 0261واعظی و آزمندیان، ) شود گویی نوعی فرآیند یادگیری نیز تلقی میاین جنبه از پاسخ. دولتی اشاره دارد

029-029.) 

 

 های دولتیدستگاهگویی با پاسخ عملکرد بر مبنای  ریزیبودجهارتباط . 11

ریزی بر مبنای عملکرد به دهد که بودجهبا توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام شده نشان می       

فضلی و حسینی، )باشد ها و کنترل میگیریگویی و اثربخشی تصمیمعنوان یکی از ابزار کارآمدی مدیران در پاسخ

کنند به اطالعات گیری میتواند افرادی را که درباره بودجه تصمیممی بر مبنای عملکرد ریزیجهبود(. 22، 0261

هایی که برای رسیدن به اهداف عملکردی مشترکی به کار برنامه ی نتایج هر برنامه و کل ابزارها وبهتری درباره
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اگرچه دراین شیوه . ای را بهبود بخشدجههای مختلف بودبا این کار ارزیابی درخواست و. روند تجهیز نمایندمی

گویی گزاران در پاسختوان به سیاستهای سیاسی است، ولی اطالعات عملکرد میهم، تخصیص منابع تابع انتخاب

؟ و آیا تصمیمات به خوبی کنندها به تحقق اهداف سازمانی کمک میها از قبیل اینکه آیا برنامهشسبر برخی پر

-؟ و آیا کسانی را که بیش از همه به خدمات یا مزایای مورد نظر نیاز دارند هدف قرار دادهبا هم هماهنگ هستند

گزاران قرار دارد این است که اگر سیاستبر مبنای عملکرد ریزی ای که در ورای بودجهاندیشه. اند؟ کمک کند

ها و هم مردم گاه هم آنازند، آنیی و اثربخشی استوار سای عینی و بر مبنای کارآای را به گونهتصمیمات بودجه

بر مبنای عملکرد ریزی بودجه. تری داشته باشندمی توانند درباره عملکرد بودجه و عملکرد دولت، قضاوت روشن

پناهی، )دهد گویی دولت ارایه میو عملکرد دولت، راهی برای تقویت پاسخ با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه

-این نظام سبب تقویت پاسخ. ریزی بر مبنای عملکرد تأثیر داردبودجهر استقرار گویی بنظام پاسخ(. 99، 0262

شود و برآن دسته از عوامل مربوط به عملکرد تأکید دارند که در حیطه کنترل مدیران گویی در قبال عملکرد می

 (. 92، 0263نیا، و ترابیپور ایرج)شود شان  محدود میهای تحت کنترلگویی مدیران به حوزهپاسخ. ها باشدبرنامه

 

 گیرینتیجه. 12

ها است، حق مردمی است که قدرت اختیارآن ا درباره تخصیص منابع عمومی که ازهدولتآگاهی از عملکرد        

گویی مدیران اجرایی کشور در برابر لزوم پاسخ خواهی از طرف عموم وها تفویض کرده اند بنابراین پاسخرا به آن

بر ریزی بودجه. پذیر کرده استمین کننده اطالعات مورد نیاز اجتنابوجود یک نظام گزارشگری تأ ا ضرورتهآن

ای های مختلف بوجهها را در ارزیابی درخواستگیران به اطالعات آنتواند با آگاه کردن تصمیممیمبنای عملکرد 

رای عملکرد بهتر وبهبود تخصیص منابع گویی عمومی، مدیریت بدستگاه اجرایی، افزایش دهد و به افزایش پاسخ

 .شوداین امکان را فراهم  می بر مبنای عملکرد ریزیدر بودجه.منجر شود

توان اطالعاتی درباره میزان تقاضا یا نیاز برای کاال و خدمات یک یک طرف می از بر مبنای عملکرد ریزیدر بودجه

-گویی به تقاضای پیش بینی شده، میزان بهرهیاز برای پاسخسازمان یا دستگاه اجرایی، حجم کار یا فعالیت مورد ن

گزاران مدیران و حتی بدست آورد؛ و از طرف دیگر سیاست های یک سازمان رایی و اثربخشی فعالیتوری و کارآ

ای در تصمیمات بودجه مشارکت داده و با های هزینهشناسایی اولویت های راهبردی وشهروندان را از طریق برنامه

با چنین هم. انداز بلندمدت را ترسیم کردراهبردی و تخصیص منابع، چشمریزی ناسایی ارتباط میان برنامهش

گو ساخت و هم های عملکردی پاسخها را از طریق مشخص کردن شاخصها و دستگاهکید بر نتایج سازمانتأ

 . آزادی عمل مدیران را باال برد

 

 منابع و مآخذ

ریزی  عملیاتی در یک سازمان ، بررسی استقرار نظام بودجه(0263)نیا، علیرضا، ضا و ترابیپور، علیرایرج -0

 .91-90، صص02خدماتی، فصلنامه مدیریت توسعه وتحول، شماره

های گویی، بررسی، تحلیل نظری پیرامون نظارت مالی کشور از منظر پاسخ(0213)بابا جانی، جعفر،  -3

 .021-69، بهار، صص20انشکده مدیریت تهران، شماره حسابداری و حسابرسی، مجله د

های مجلس شورای ریزی عملیاتی در نظریه و عمل، تهران ، مرکز پژوهش، بودجه(0262)پناهی، علی،  -2

 .اسالمی، چاپ دهم
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اه دانشگ: مطالعه موردی )ریزی عملیاتی ، الزامات استقرار بودجه(0262)پورعلی، محمدرضا و کاکوان، سعیده،  -4

 309-060، زمستان، صص29، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره (علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

، ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران، (0211)پورظهیر، علی و صفایی، طیبه، تقی -2

 032-011، پاییز،صص13های مدیریت، شمارهمجله پژوهش

ریزی سنواتی ریزی عملیاتی با بودجه، مقایسه روند بودجه(0216)ر و روشناسان، محمدرضا، جفره، منوچه -9

 .061-092، زمستان، صص1درسازمان ثبت احوال کشور، مجله مطالعات مالی، شماره 

، پاسخگویی با بستری برای تقویت اعتماد (0261)السادات و الوانی، مهدی، خانباشی، محمد و زاهدی، شمس -9 

 24-21، تابستان، صص3ومی، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شمارهعم

-، بررسی عوامل درون سازمانی موثر بودجه(0261)پور،محمد و یاوری، علی، خدادادحسینی، حمید و نایب -1

، پاییز، 30ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 

 .090-039صص

ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت ، موانع استقرار بودجه(0260)اله وشیراوند، صفدر، فرد، کرمدانش -6

 62-61، صص3بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، شماره

ریزی و ، اداره کل برنامه(ABC)ریزی عملیاتی و استفاده از مدل ، بودجه(0219) آشتیانی، محمد، سلیمانی -01 

 01-0ریزی، کمیته امداد امام خمینی ره، صصفناوری  اطالعات گروه بودجه

یابی برمبنای فعالیت ریزی عملیاتی با استفاده از روش هزینه، استقرار بودجه(0216)زواره، حسین، طالیی -00

(ABC )های آموزشی، رورش، فصلنامه نوآوریریزی آموزشی وزارت آموزش و پدر سازمان پژوهش و برنامه

 .093-020زمستان، صص ،6شماره

ریزی عملیاتی در سازی بودجهبندی موانع پیاده، بررسی رتبه(0261)فضلی، صفر و حسینی، محمدکریم،  -03

، (های اجرایی استان قزوینمطالعه موردی دستگاه)کارهای الزم جهت کاهش موانع های دولتی و ارایه راهسازمان

 . 94-41، صص2نشریه مطالعات کمی در مدیریت، شماره 

، کارایی گزارشگری مالی و ارتقا سطح پاسخگویی در بخش (0211)کردستانی، غالمرضا و نصیری، محمود،  -02

 92-21، تیر و مرداد، صص316-311عمومی، دوماهنامه حسابداری، شماره

-، امکان سنجی پیاده(0260)و منصورآبادی، علیرضا، مرادی، جواد و ولی پور ، هاشم و راضی، محمدعلی  -04

، فصلنامه علمی پژوهشی دانش (مطالعه موردی شهرداری شیراز) "شه"ریزی عملیاتی براساس مدل سازی بودجه

 .13-92، زمستان، صص4حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره

-سنجی طراحی و استقرار بودجهررسی امکان، ب(0262)کنفی، محمد و فرجی، امید، مشایخی، بیتا و عبدزاده -02

، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری (مطالعه موردی دانشگاه تهران: )ریزی عملیاتی دردانشگاه دولتی ایران

 .23-02، بهار، صص6وحسابرسی مدیریت، شماره 

هبود عملکرد، دو ماهنامه ریزی رأی بریزی عملیاتی ابزار مدیریت و برنامه، بودجه(0219)مهدوی، داوود،  -09

 .014-11، فروردین واردیبهشت، صص01توسعه انسانی پلیس، شماره

، مدل پاسخگویی سه بعدی نگاهی متفاوت به پاسخگویی، (0261)واعظی، رضا و آزمندیان، محمدصادق،  -09

 .024-023، بهار، صص0فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره
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