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Legal Analaysis of Performance Based Budgeting in Iran 

Abstract 

 

As a result of the problems and shortcomings of traditional budgeting, governments have decided to change the 

method of budgeting. One of these, which was favored by governments with the aim of restructuring government 

operations based on product programs and activities, was the performance-based budgeting method. Naturally, the 

change in budgeting will be different from the current budgeting of a government in some material situations and, 

consequently, will face obstacles and difficulties. However, the barriers and challenges of performance-based 

budgeting are problematic. 

According to the descriptive-analytical research, one of the main barriers and challenges to performance-based 

budgeting is the failure to properly implement budget reforms, cost analysis constraints, financial constraints, 

manageable barriers and constraints. The plan is. Problems arising from the changes and changes in the budget 

structure as well as the lack of acceptance by the managers will create some resistance in the implementation of the 

programs. On the other hand, the lack of adequate legal requirements and the lack of government supportive policies 

for performance-based budgeting, as well as the lack of proper evaluation of the performance of government 

agencies by the community as part of the barriers to performance-based budgeting.. 
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Barriers. 
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 چکیده

گرفتند.  ریزیبودجهو رویه در  شیوهتصمیم به تغییر  هادولتهای سنتی داشتند، ریزیبودجه ههایی کبه تبع مشکالت و نارسایی

های تولید کننده محصوالت، مورد ها و فعالیتبر اساس برنامه دولتها که با هدف تجدید ساختار عملیات شیوهاز جمله این 

ریزی جاری بودجه شیوه، با ریزیبودجهدر  شیوهبود. طبیعتاً تغییر  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه شیوهقرار گرفت،  هادولتاقبال 

شود. با این وصف، موانع و رو میبی تفاوت خواهد بود و به تبع، با موانع و مشکالتی رواداروارد در برخی م دولتیک 

 طرح و بررسی است.قابل  ایمسأله مبتنی بر عملکرد ریزیبودجههای چالش

 ریزیبودجهی اصلی هاموانع و چالشاز جمله  توان گفت؛تحلیلی صورت گرفته می –توصیفی  شیوهبه موجب این تحقیق که به 

، مقررات هانهیهزهای تحلیل محدودیت، مدیریتیو  یابودجهاجرا نشدن صحیح اصالحات تحت عنوان  در ایران مبتنی بر عملکرد

باشد. میطرح قابل  قوه مقننهعدم تصریح اهداف و مقاصد از طرف و  ریزیبرنامههای دست و پاگیر مالی، موانع و محدودیت

مقاومت  نوعیو همچنین عدم پذیرش آن توسط مدیران باعث ایجاد  بودجهمشکالت ناشی از اصالحات و تغییرات در ساختار 

در جهت  دولتیی پشتیبانی یهابرنامه عدمو  الزم و مناسبقانونی  موادها خواهد شد. از طرفی دیگر؛ عدم وجود در اجرای برنامه

در قالب بخشی جامعه ی از سوی دولتهای سازمان عملکردو همچنین عدم ارزیابی مناسب  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهقرار است

 د.شومی محسوب مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهقرار استای بر زمینه ،از موانع

 

 یتیرمدیموانع ، هانهیهزتحلیل ، یابودجهاصالحات ها، چالش و ، موانعمبتنی بر عملکرد ریزیبودجهواژگان: کلید 
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 طرح موضوعمقدمه و 

بودجه ، دهدیمرا نشان  کشوربه مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک  نوعی نگرش دولتکه به  مواردیاز جمله 

. ابدییمنمود دولت بودجه ، در دولتریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل روند مالی یک چگونگی برنامهبارت دیگر؛ عبه . باشدیم

 .دهدیممالی و غیرمالی محدود را نسبت به نیازهای نامحدود در سطح کالن تخصیص  ذخایر(، بودجه) این برنامه مالی ساالنه

بندی نمود. هدف طبقه 2و »پاسخ گویی محور« 1»فرایند محور«در دو دسته کلی توان میرا بودجه های نظامحقوقی چارچوب 

کننده اصول کالسیک تضمین نوعی. این قوانین به قواستهای الزم برای هریک از صالحیت تعیین و تصویبقوانین فرایند محور، 

بودجه که بر فرایند  قواعدیباشد. میبودجه ، اصل وحدت، اصل جامعیت و شاملیت بودجهاز جمله اصل ساالنه بودن بودجه 

حداقل  ریزیبودجههای گیرد به نحوی که در تمام نظامبینی قرار میمورد پیشبودجه  یهای حقوق، اکثراً در نظاماستحاکم 

اعم از اینکه در  است مورد پذیرش قرار گرفتهحقوقی ، به عنوان چارچوب باشدیمکه حاوی اصول کالسیک حقوقی مقررات 

 (120، 1395، رضایی) .یا خیررویه اجرایی خود به این اصول پایبند باشند 

 شیوهای در بخش عمومی، تحوالت گسترده مدیریتتوسعه یافته به موازات تغییر و تحول در  کشورهایبا این وجود در 

دو معیار تعیین و  هادولتعملکرد با تأکید بر نتایج  کشورهااند. در این حاکم بر آن ایجاد نمودهحقوقی  قواعدو  ریزیبودجه

اند که از پیش بینی کرده یدولتبودجه گویی ، اصولی را در جهت پاسخدولتهای ارزیابی »کارآیی« و »ارزیابی« به عنوان مالک

، 3شود و متضمن رعایت اصولی مانند »شفافیت«تعبیر میبودجه پاسخ گویی  ، بهحقوقی قواعدآن تحت عنوان حقوقی چارچوب 

 .باشدیمهای دموکراتیک امکانپذیر در بستر یک نظام سیاسی با ویژگی هاآنباشند که اجرای می 5«عملکردو » 4»تعادل«

با هدف تأکید بر ستانده و محصول به  ریزیبودجهدر  که ییهاوهیش، یکی از ریزیبودجهسنتی  یهاوهیشاز  هادولتپس از گذر 

، مورد محصوالت دکنندهیتولهای ها و فعالیتبر اساس برنامه دولتو نیز تجدید ساختار عملیات  دولتیها در بخش جای داده

نسبت به  هادولت نگرشبه عبارت دیگر؛ تغییر  بود. مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه شیوهقرار گرفت،  هادولتتوجه و گرایش 

 یهاتیمأمورتحوالت به وجود آمده در نقش و  تبعبه ،بنا شده مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهبه  هاآنسنتی و گرایش  ریزیبودجه

 شد. هادولتمالی بودجه و  یهانظامبود و باعث تحول در جامعه در اداره امور  دولت

کشور  ریزیبودجهو در چارچوب پروژه اصالح نظام  13۸1در سال  ایراندر  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهنظام  یریکارگبه

بودجه و مصارف  منابعسازی و شفافبودجه بندی قهاصالح نظام طب 13۸1در سال  ریزیبودجهشد. محور اصالحات نظام  مطرح

(، 13۸3)مصوب  قانون برنامه چهارم توسعه 13۸(، ماده 13۸0)دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  77اگرچه ماده  بود.

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  سالهپنج ( قانون برنامه7پ( ماده )بند )( و نیز 13۸9) پنجم توسعه سالهپنجقانون برنامه  219ماده 

با این اند، را مقرر نموده مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه شیوهالزام و تکلیف در  نوعی؛ (1395) رانیاو فرهنگی جمهوری اسالمی 

مبتنی بر  ریزیبودجهاجرای نظام  چراکه، استو سنتی  یابرنامه ریزیبودجهدر ایران در عمل پیرو  ریزیبودجه وجود، کماکان

با در نظر گرفتن  است.کامالً اجرایی نشده  ریزیبودجهاز  شیوههنوز این و  استجه اهایی مودر ایران با موانع و چالش عملکرد

 

1 - Process- oriented. 

2 - Accountability- oriented 

3 - Transparency. 

4 - Balanced. 

5 - Performance. 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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را  ریزیبودجهو علیرغم اینکه برخی قوانین و مقررات مربوطه این نوع  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجههای اوصاف و ویژگی

 ییهاچالشدر ایران با چه موانع و  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهکه؛  طرح است، این مسأله قابل استالزام و تکلیف نموده  ینوعبه

ی هادر این مقاله سعی شده موانع و چالش ؟استدر ایران عملی نشده  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه؟ چرا تاکنون نظام استموجه 

، هانهیهزهای تحلیل محدودیت، یابودجهاجرا نشدن صحیح اصالحات  اوین:تحت عن مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهاصلی 

 بررسیمورد  قوه مقننهعدم تصریح اهداف و مقاصد از طرف و  مدیریتیهای مقررات دست و پاگیر مالی، موانع و محدودیت

 قرار گیرد.

 

 مبتنی بر عملکردبودجه اجرا نشدن صحیح اصالحات  -1

های ، نظاممدیریتهای اطالعات ، ایجاد اصالحات و تغییرات بنیادی در نظاممبتنی بر عملکرد ریزیبودجههای تراز جمله ضرو

ایجاد  درصدد مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه. این نظام دولتی استهای دستگاه مدیریت یهاوهیشدر  طورکلیبهحسابداری و 

موجب توانند می ضعیف هستند، ولی. اگرچه چنین پیوندهایی اغلب منابع استو تخصیص  عملکردهای پیوند میان شاخص

 .شوندمخارج عمومی  بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با نظارت قانونگذاران افزایش و یابودجه یگذاراستیستسهیل 

(Diamond J., 2003, p. 10.) 

 یابودجه یهاحسابنیازمند تغییراتی در نحوه تخصیص اعتبار یا ساختار  استممکن  مبتنی بر عملکردبودجه از طرفی دیگر؛ 

 (92، 13۸6مهدوی، ) نیز باشد.

که  باشدیمای به گونهبودجه باشد. شکل کنونی نمی کشور مطلوببودجه غالب کارشناسان معتقدند شکل و ساختار کنونی 

. شکل استشود و اینکه برای رسیدن به اهداف مربوط چه میزان اعتبار الزم مشخص نیست چه اهدافی از تنظیم آن دنبال می

 ،بودجهندارد. همچنین در سند  هانهیهزخواهد رخ بدهد و کاری به چرایی که می باشدیمبینی اتفاقاتی فعلی بیشتر به دنبال پیش

 (29، 13۸0 قاسمی،) اند.میتی و غیرحاکمیتی وجود ندارد و این حوزه در هم آمیخته شدهتفکیک روشنی بین امور حاک

، استهای اجرایی آن سالیانه همانند نقشهبودجه به منزله یک معماری و طراحی اقتصادی بوده و  سالهپنجهای از آنجا که برنامه

ها باشند. در عمل زمینهمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ضروری میهای میانهای اجرایی و برنامهلذا هماهنگی بین نقشه

 کامل فراهم نیست. طوربهبودجه و ابزارهای الزم برای برقراری هماهنگی میان برنامه و 

از جمله؛ ضعف توان کارشناسی در برآورد دقیق و قابل  شودیماز نظر کارشناسان ناهماهنگی مزبور از عوامل مختلفی ناشی 

 دولتها در زمان یک برنامه استریزی؛ با این توضیح که ممکن و نامناسب بودن تقویم سیاسی با تقویم برنامه اعتماد آمار و ارقام

، برای مثال به منظور ایجاد رابطه به هنگامدیگری، فقدان اطالعات و آمار تفصیلی خاص و  دولتدر زمان بودجه تنظیم شوند و 

های ملی های میان مدت، وجود حسابتحقق اهداف برنامه رسیدگیهای اقتصادی، جهت و کمیتبودجه میان اقالم گوناگون 

نبوده  به هنگاممار و اطالعات آبرخوردار نیست و  ملی از تفصیل الزم یهاحسابدر ایران  کهیدرحال، باشدیمتفصیلی ضروری 

و  مدتانیمهای که ارزیابی برنامه استباشد. بنابراین طبیعی اقل مربوط به چند سال گذشته میدهای ملی تهیه شده حو حساب

 مورد تحقق نیابد.در عمل با مشکل مواجه شود و هدف قانونگذار در این بودجه ساالنه و ایجاد هماهنگی بین برنامه و 

این الگوها  کهیدرحال؛ یگذاراستیسهای کوتاه مدت و سنجش بینیمطلوب برای انجام پیش یاقتصادسنجهمچنین فقدان الگوی 

بر مجموعه متغیرهای اقتصادی مانند قیمت، اشتغال  دولتو پولی بودجه مالی،  سیاستاثرات  بررسیتوانند ابزار الزم را جهت می

 (276-275، 13۸6نژاد، ابراهیمی) های مالی ... فراهم آورد.انداز خصوصی، ظرفیتهای خارجی، پسو بیکاری، بازپرداخت

نارسایی پیشین که خود نتیجه دو بودجه اقتصادی به پیوست الیحه بودجه در زمینه تهیه  مؤثرعالوه بر این، عدم اقدام جدی و 

تهیه  ریتأخغالب نیز با یک سال  طوربههای اقتصادی ساالنه که شزارنچه تاکنون در این زمینه انجام شده معموالً از حد گآ. است
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گذار را از پیامدهای توان قانوناقتصادی میبودجه رود. در صورتی که با تهیه شود و بیشتر جنبه گذشته نگر دارند، فراتر نمیمی

 گیرد آگاه کرد.صورت میبودجه الیحه  تصویبتغییراتی که در مرحله 

 لهیبه وساند، به پیشنهاد خود نشده دولتب نظر موفق به جلبودجه  بررسیاجرایی که در مرحله  یهادستگاه مسئوالنبرخی از 

کنند. وجود مجدد پیشنهاد در مجلس می طرحیا فراکسیون خاص مجلس اقدام به  ربطیذبا کمسیون تخصصی  یبرقرار

وردن آن وقوف آحسب مورد نسبت به بر دولتهستند که  همواج اعتباراتیهای متفرقه، ؛ یا ردیفیابودجههای متمرکز ردیف

هستند که جنبه  اعتباراتیها عموماً شامل روشن نیست. این ردیفمربوط استان کامل دارد، اما دستگاه اجرایی و محل اجرا یا 

به یک دستگاه اجرایی  اعتباراتعمومی دارند، مانند حوادث غیرمترقبه یا افزایش حقوق بازنشستگان و از این قبیل. لذا از درج 

 جداً خودداری شود.باید های یاد شده یفخاص از محل رد

ای محسوب برنامهبودجه کنند و انحرافی در نظام اعتباری عمل میبودجه های متفرقه چون فاقد برنامه هستند، همانند ردیف

رود. به شمار می یابودجههای ترین نظاممتداول بوده و در ردیف ابتداییبودجه از بقایای بودجه های متمرکز شوند. ردیفمی

 مصوب خواهد بود. اعتباراتدرصد از کل  10های مزبور البته حد مجاز و طبیعی ردیف

 ،گیرییک قاعده تصمیم و تبدیل آن به مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهسازی پیاده عقیده برخی صاحبنظران؛، بنا به یطورکلبه

ها را به ها و ستاندهتخصص دارد تا فعالیت نیاز به اطالعات و دولتاز جمله اینکه  ،استهتوانمندیها و قابلیت برخیمستلزم 

نتایجی را که  یریگاندازهرا به این واحدها اختصاص دهد و ظرفیت  هانهیهز بایستتجزیه نماید؛ سپس می استانداردواحدهای 

 (.Schick, A., 2007, PP. 130-131) به دست آورد. است هر واحد ایجاد نموده

مستمر معیارهای  شود تعهد به توسعهبر آن تأکید می مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهالزامی که در  نیترمهم برخی دیگر؛از نظر 

های و فعالیت استراتژیکریزی برنامه با توجه به مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه یهاستمیس و تمایل به بازنگری درعملکرد 

 (Melkers, J. E. & K. G., 2001, PP. 55-57) .است گزینیبه

 یزیربودجهمستلزم تغییر ساختار سازمانی و کل فرهنگ ، مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه جمله اصالحاتاز  اصالحات در موفقیت

 (.Barzelay, M., 2001, p. 88) .است

شود. ، به عدم اجرای صحیح آن مربوط میمبتنی بر عملکرد ریزیبودجهتوان گفت؛ بخشی از موانع و مشکالت با این اوصاف می

 .استزدگی همراه شتاب نوعیآمیز و با این اصالحات با تبلیغات اغراق طورمعمولبهزیرا 

. دمناسب ایجاد نمایعملکرد  یهاشاخصکه هر سازمانی برنامه راهبردی جدید خود را تعریف و  کشدیمیکسال طول  کمدست

 یهاشاخصاد دریافتند که ایج اندکردهز که این فرایند را آغا کشورهایی، ولی اکثر رسدیماگرچه این مدت طوالنی به نظر 

 یهاحوزه. قاعدتاً است یامالحظهکه نیازمند زمان و توانایی قابل  استیک سازمان تغییری  مدیریتمناسب و گنجاندن آن در 

و  196، 1390رضایی، ) انتظار داشت که تغییرات به یکباره رخ دهند. توانینم عنوانچیهبهنیاز دارند.  یترکمزمان  ترکوچک

197) 

مستلزم  ،سازدمتصل می را به پیامدهای آنبودجه ای هداده که درون پیامد محور مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهسیستم اجرای یک 

بر اهداف اساسی همچنین قانونگذاران باشد و  انمستمر قانونگذار پشتیبانیاز جمله اینکه؛ مورد  باشدیمچندین شرط اساسی 

 (Ronald, M, 2006, pp. 55-57) آن توافق داشته باشند.

ها و نهادهای به وزارتخانه بایدتواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد، بلکه ، تحکم و اجبار نمیریزیبودجهدر اجرای این نوع 

 ریزیبودجهرایج را با عنایت به شرایط خاص خود در نظام  ریزیبودجهدیگر فرصت داد تا در برخی از موارد، عناصر نظام 

، ریزیبودجه شتابزدگی در تغییر نظام ، تطبیق دهند.ریزیبودجهنوع نظام  وارد نمایند و به مرور خود را با این عملکردبر  یمبتن



 

1567 

ش
چال

 و ها
ع

وان
م

 
ی 

وق
حق

جه
ود

ب
ی

یز
ر

 
ن

را
 ای

در
د 

کر
مل

 ع
بر

ی 
بتن

م
 

 

، اجرا نشود و یا اینکه اجرای آن با معایب و مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهشود که اصالحات ضروری در جهت موجب می

 نواقصی همراه باشد.

 عملکردیاطالعات  یهاستمیسیق از طرکه  عملکردی استمند از اطالعات نظام استفادهمستلزم مبتنی بر عملکرد  ریزیبودجه

به مرتبط شود،  یابودجهاصلی تصمیمات  کنندهمشخصنتایج به یکی از عوامل  شودیمتالش  هاستمیسو در این  شودیمتولید 

توجه داشت که،  الزم استتبدیل گردد. اما  دولتو کارآیی  یاثربخشبه ابزار قدرتمند برای افزایش  ریزیبودجه، این ترتیب

محل نزاع  ریزیبودجه، ترگستردهدر مفهومی  هاستتیاولو تعیینو ذاتاً مستلزم  است منابعدر اصل تخصیص  ریزیبودجه

محدود در میان تعداد زیادی از اهداف ملی  منابعمعین شود که چه مقدار  بایدکه در چارچوب آن  باشدیمرقیبی  یهانهیگز

 (201 رضایی، همان،) تقسیم شوند.

و مشکالت متعددی  مسائلبا  کشور ریزیبودجهو مصارف نیز ساختار  منابعو مصارف؛ در زمینه  منابعهای مربوط به ناهماهنگی

 نیتأمنقش قابل توجهی در  کشورهای تولیدی غیرنفتی گیرد که ظرفیتنشأت می مسئلهمشکل از این  نیترمهم. استمواجه 

بردرآمدهای حاصل از صدور نفت  دولتمالی  منابعبازتاب اتکای بیش از حد  مسئلهندارد. این  دولتهای اجرایی مالی فعالیت

باشد. این مشکل اساسی قراض از بانک مرکزی می. استباشدیمانتشار وسیع پول در چارچوب قانونی  سیاستاز  استفادهخام و 

 (67-65، 13۸7درگاهی و دیگران، ) :سازدهای زیر نمایان میسه وجه عمده خویش را در صورتبودجه 

 دولتدرآمدی منابع ها اثر محسوسی بر یعنی رونق و رکود این فعالیت – کشورهای تولیدی غیرنفتی الف( تحوالت ظرفیت

شود مالحظه نمی کشوربودجه بوده، در وضعیت  یابودجهکه از وجوه سالم  کشورهای تولیدی خود اتکای ندارد. لذا آثار ظرفیت

 اید.نمتحمیل می زنی دولتسیاسی  –ای را بر ساختار اجتماعی های ویژهکه این امر خصیصه

. بنابراین بسیاری از استاقتصادی و سیاسی جهانی  مسائلشدید  ریتأث)نفت( تحت  دولتمین درآمدی أب( منبع عمده ت

گیرد و وابستگی اقتصادی و سیاسی عوامل خارجی از حیطه کنترل و نظارت شکل می الشعاعتحت کشورعمده  یهایریگمیتصم

 سازد.وارد میجامعه ، اقتصادی و سیاسی یابودجهرا به ساختار 

های تورمی گردد که گرایشاز بانک مرکزی، باعث می استقراضدرآمدی حاصل از  منابعبر دولت ج( تکیه بیش از حد ساالنه 

های اخیر به صورت تورم بالقوه در بطن وضعیت خاص سالها در اثر تحمیل گردد. قسمت عمده این گرایشجامعه شدیدی بر 

. این تورم به ویژه مانعی عمده بر سر راه اجرای هر نوع کشور استو تهدید مداوم برای ساختار اقتصادی  ماندهی باق جامعه

کنونی  یهانهیهز وظایف و. بنابراین حجم عمده جامعه استهای اقتصادی در جهت ایجاد رونق در فعالیت دولت هایسیاست

غیرهماهنگی  یهاییجوصرفهمجبور گردیده که  دولتهای واقعی درآمد بر عهده گرفته شده و به این علت بدون لحاظ ظرفیت

انجام خدمات خویش، اعمال نماید. پیامد نامطلوب این وضعیت، تحمیل سطوح جدید از عدم کارآیی در انجام  یهانهیهزرا در 

 .کشور استبودجه بر ساختار  دولتیخدمات و وظایف مشخص 

 

تولیدی و تصمیمات مرتبط با تخصیص  های خدماتی وفعالیت ارزیابی راستایدر  عملکردبایست از معیارهای قانونگذار می

داند. را تنها ابزاری برای کنترل مالی می ریزیبودجهکه  دولت است فرهنگو اصالح مستلزم تغییر  استفادهنماید. این  استفاده منابع

ای داده ، پایگاهعملکردگیری معتبر، یکنواخت و پایا پیرامون گزارش سیستمقانونی مستمر و قوی یک  حمایتدر کنار لزوم وجود 

مبتنی بر  ریزیبودجهدر جهت اجرای  (Robbins, S., 2006, p. 113) آورد.فراهم میبر مبنای عملکرد  ریزیبودجهبرای 

باشد و عواملی از جمله؛ توانایی، پذیرش و اختیار  یابودجهبر جوانب تکنیکی اصالحات  باید هادولت، تالش و تأکید عملکرد

 برای توسعه اصالحات را مورد توجه قرار دهد.
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چندین قسمت مجزا  توانیمدر ایران بودجه . برای تعریف باشدیمدر ایران با تعاریف متعارف در جهان کنونی متفاوت بودجه 

بودجه  - 2 دولتاختصاصی بودجه  به استثنای دولتعمومی بودجه  - 1های خاص خود را دارند: را برشمرد که هر کدام ویژگی

بودجه  -6 دولتانتفاعی وابسته به  مؤسساتبودجه  - 5ها بانک بودجه - 4 دولتیهای شرکتبودجه  – 3 دولتاختصاصی 

 اجتماعی. نیتأمسازمان بودجه – 9ها شهرداریبودجه  - ۸نهاد رهبری بودجه  - 7ها و بنیادها نهاد

را تشکیل  کشورکل بودجه تابع ضوابط خاص و معینی هستند. مجموعه پنج ردیف اول  یابودجهکدام از اقالم فوق از لحاظ  هر 

با توجه به اینکه ردیف دوم یعنی  دیآیدرممجلس  تصویببه  عمالًفوق فقط ردیف اول و دوم  گانهنههای . از ردیفدهدیم

 دیجویمبهره  استطبق قوانین مختلف معین شده  قبالًمشخصی که  یهانهیهزطبق قانون از درآمدها و  دولتاختصاصی بودجه 

. بنابراین نظارتی که بر روی استفقط همان ردیف اول  رسدیم مجلس تصویبکه به  کشورساالنه بودجه گفت که  توانیملذا 

های سازمان بازرسی قرار در ایران تحت نظارت یابودجه منابععمده  چراکه استیک نظارت ناقص  شودیمانجام  کشوربودجه 

 نهاد رهبری. بودجهها شبیه بنیاد نهادها وبودجه همچون  رندیگینم

که نتیجه نهایی نظارت بودجه که »گزارش تفریغ  استبه آن اشاره کرد این  بایددر مورد عدم کارایی نظارت مطلب دیگری که 

: »دیوان محاسبات داردیمقانون اساسی که مقرر  55اصل  رغمیعل، کشور استکل بودجه  عملکرد دهندهنشانبعد از خرج و 

هر سال را به انضمام نظرات خود به بودجه کرده و گزارش تفریغ  یآورجمعها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون حساب

 در دسترس عموم گذاشته شود.« الزم است. این گزارش دینمایماسالمی تسلیم  یشورامجلس 

را در بر داشته  یاجهینت بایدهر نظارتی  چراکهبه نبود ضمانت اجرا در فرآیند نظارت اشاره کرد.  توانیمدر این مورد همچنین 

متخلفین را به صورت قانونی باید که در صورت دوم  اندشدهیا مسئوالن مرتکب خالفی  استباشد. یا اینکه تخلفی رخ نداده 

به مجلس ارائه شد و بودجه ما بعد از اینکه گزارش تفریغ شور ککه در  شودیممورد تعقیب قرار داد. اما در عمل مشاهده 

هیچ اقدامی در جهت تعقیب متخلفین  استمصوب تخلفاتی صورت گرفته بودجه مشخص شد که در تعداد زیادی از بندهای 

مصوب و افزایش فساد مالی منجر  بودجهمسئوالن در اجرای  یتوجهیببه  تواندیم. و این نبودن ضمانت اجرا ردیگینمصورت 

 شود.

جانشین  تواندینمو است برای حذف این چالش، بسیار مفید باشد، ولی تنها این یکی از عوامل  تواندیم عملکرداطالعات 

آگاهی  تواندیمعملکرد که اطالعات  باشدیمو منافع رقیبی  هاارزشتابعی از  هاتیاولو تعیینسیاسی دشوار بشود.  یهاانتخاب

به این  ییگوپاسخدر  دولتورده نشده، و نقش مناسب آرا افزایش دهد، ولی تابع عواملی همچون برابری، نیازهای بر هاآناز 

( کاهش فشار ریزیبودجه یهاوهیشهمچون سایر عملکرد )بر مبتنی  ریزیبودجه نیازها نیز هست. اگرچه یکی از اهداف اصلی

عمومی خریداری  منابعکه با  استاز ارزیابی عقالنی، اقالمی  یریگبهرهبا  منابعاعمال نفوذهای سیاسی برفرآیند تخصیص 

را  یابودجهتصمیمات  گذاراناستیسکه اگر است قرار دارد این  عملکردبر مبتنی  ریزیبودجهکه در ورای  یاشهیاند. شودیم

قضاوت عملکرد دولت درباره  توانندیمو هم مردم  هاآن م، آنگاه هاستوار سازند یاثربخشبه گونه عینی و به مبنای کارایی و 

 1ییگوپاسخراهی برای تقویت  دولتبودجه  با مرتبط ساختن تصمیمات ر عملکردبمبتنی  ریزیبودجه داشته باشند. یترروشن

 (202رضایی، همان، ) .دهدیمارائه  دولت

ها و ا به ستاندههداده دهنده نحوه تبدیل درونهایی را که نشانکند مکانیزمکمک میدولتی  مدیران سیستم نظارت بر عملکرد

بر شیوه بودجه پیامدهای  ، درک چگونگی تأثیرمبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدرک کنند. دشوارترین وظیفه در  ،است پیامدها
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 عملکردهای معتبر، پایا و اصولی را پیرامون مشکل داده تالش کنند تا برای حل این ستیبایم هادولت منابع است.تخصیص 

 (Grizzle, G. A. & C. D. Pettijohn, 2002, PP. 51-62) .آوری کنندجمع

 

 هانهیهزهاي تحلیل محدودیت -2

کند و راهنمایی خوب با یکدیگر تلفیق می اثربخش طوربهرا  و عملکردبودجه ، که اطالعات مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهنظام 

های . چالشباشدیم اثربخشو  مؤثرها نیز هست، مستلزم صرف زمان و رهبری های روزانه سازماندهی فعالیتبرای جهت

و رسیدگی  بررسیها به خوبی درک و به شکل فعال توان پشت سر گذاشت؛ به شرط آنکه این چالشاجرایی این نظام را می

 (41، 13۸7بابایی،) شود.

اولین ایراد شکلی استناد پذیر نیست، هیچ قانونی تا قبل از انتشار در روزنامه رسمی  کهنیا؛ نظر به بودجهشکلی قانون  یهایکاست

های آن به بهانه زیاد بودن صفحات و پیوست بودجههای مختلف که قسمت عمده آن، شامل ردیف استایران این بودجه قوانین 

 استتعریف نکردن اصطالحاتی بودجه اظ قانون شود. مشکل شکلی دیگر از لحدر مجموعه قوانین و مقررات رسمی منتشر نمی

های به شرکت اعتبارات دولتیتخصیص بودجه  در قانون زیانگابهامدهد. نکته بسیار های مختلف را تشکیل میکه عنوان ردیف

تجارت هم  یاهقاعدهترین شوند. از مهمها عموماً طبق موازین قانون تجارت اداره میاین شرکت کهیدرحال. دولتی استمستقل 

نقض غرض و  دولتیهای به شرکت دولتکه شرکت برای امور تجاری و جلب منفعت تأسیس شود. پس کمک  استاین 

 (191، 13۸۸ریزی در ایران،  بودجه و سرمایهبرنامه  بودجه و سرمایهبرنامه دفتر مطالعات برنامه و ) .استگذار مخالف نظر قانون

 میرمستقیغ یهانهیهزمستقیم،  یهانهیهزر که بتواند عالوه ب استمناسبی  مدیریتینیازمند حسابداری  عملکردمبتنی بر  ریزیبودجه

 هانهیهزاز دقت معقولی برخوردار باشد. چون باید  خدمات پشتیبانی داخل هر سازمان( مرتبط کند. این امر یهانهیهزبه ویژه )

دشوار  هایخروجمحصوالت یا  تکتک یهانهیهزتعیین هستند، لذا کار انتساب به اندازه  مربوط یاگستردهخروجی  یهاگونهبه 

مناسب وجود دارد. این نوع حسابداری در ساختاری که بر  مدیریتیحسابداری  یهاستمیسنیست. با وجود این نیاز به ایجاد 

وسعه از جمله ایران که عمدتاً ت در حال کشورهایچندان سودمند نیست. این نکته در استوار است  هانهیهزتخصیص پرنوسان 

 (201و  200ان، رضایی، هم) .استمتکی هستند از اهمیت زیادی برخوردار نفت طبیعی به ویژه  منابعبر درآمدهای حاصل از 

هزینه تحلیل  یهاتیمحدودمورد توجه قرار داد،  توانیم مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهیی که در فرایند هاجمله موانع و چالشاز 

های اجرایی و که دستگاه استدر حال توسعه این  کشورهایدر  مبتنی بر عملکردبودجه یابی به مانع اساسی در دست. است

جاری و  یهادورهها و خدمات تولید و عرضه شده در کاالشده هنوز در محاسبه بهای تمامکشورها های اقتصادی این بنگاه

ها و کاالتوان انتظار داشت این نظام ناکارآمد بتواند بهای تمام شده ای هستند. چگونه میگذشته خود دچار مشکالت ریشه

دقیق در  طوربهتولید و عرضه شود و شاید برخی از اطالعات آن هم  استاسبه و اعالم کند که در آینده قرار اتی را محمخد

مبتنی بر  ریزیبودجهها از دیگر مشکالت و موانع ها به دلیل کمبود اطالعات و متغیربودن قیمتهزینهبرآورد  دسترس نباشد.

قادری، ) سازد.مشکل می استهای مختلف را که مورد نیاز و ضروری عملیات در سال یهانهیهزکه مقایسه  عملکرد است

13۸9 ،22) 

 هزینهها بین فعالیت و گیرد. سپس طریق شاخص، هر واحد پول در مقابل یک فعالیت قرار میمبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدر 

 ادامه خواهد یافت و عملکردسنجش  مراتبسلسلهشود. این ارتباط تا سطوح باالی های برنامه، ارتباط برقرار میآن و ستانده

 دهد.را نشان می بلندمدتداف انداز و میزان پیشرفت به سوی نتایج و اهدستیابی به چشم هزینه

در قالب معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی نمایان  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهبرنامه در  عملکرد دولتارزیابی 

از فرایند رسیدگی  است. حسابرسی عملیاتی »عبارت باشدیمحسابرسی عملیاتی  سیستمسازی شود. ابزار مکمل این امر، پیادهمی
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در سطح کالن( به منظور تطبیق عملیات انجام شده با ) دولتدر سطح خرد( و های )به عملیات دوره معین هریک از دستگاه

صرفه اقتصادی،  دیدگاهمدت و کوتاه مدت از بینی شده در قانون و ارزیابی نتایج ناشی از برنامه میانو مصارف پیش منابعتوجه به 

سازی پیاده (7 ،13۸3حسینی عراقی، ).«استبه عمل آمده  یهاکنترلکارایی و اثربخشی و نیز اظهارنظر در خصوص هریک از 

های دستگاه عملکرددر مراجع نظارتی جهت انجام آن، تعریف وظایف و  آورالزامنیازمند وجود قوانین و مقررات  ییهاوهیشچنین 

های اجرایی، وجود گزارشگری به منظور درک دالیل اجرای حسابرسی مذکور، تعامل مناسب میان مراجع مذکور با دستگاه دولتی

که این بسترها  (Suzuki, Yutaka., 2004, p. 4است )ها و ... در این دستگاه دولتیعملیاتی مناسب از سامانه حسابداری 

، 1395 رضایی،) با عنایت به صالحیت نظارتی خود، وارد این عرصه نیز بشود. مجلس استو الزم  استمهیا نشده  تاکنوننیز 

70) 

که طی آن  استگردد. کنترل فرایندی دقیق، ارتباط برنامه و کنترل به عنوان مفاهیم یک فرایند مشخص می بررسیدر یک 

مشاهده و انحراف، صورت شود و در تطبیق و مقایسه داده میاستانداردها و  هایمشخطواقعی با مقاصد، اهداف،  عملکردهای

نیز بخشی بودجه شود و میتعیین ریزی در مرحله برنامه استانداردهاو  هایمشخط آید. مقاصد، اهداف،اقدام اصالحی به عمل می

 (6، 1395رضایی، ) .استریزی از برنامه

ضرورت دارد عالوه بر اینکه هر  جهیدرنتکامل انجام شود.  طوربهکه این پیوند  استجهت ارتباط دقیق بین پول و فعالیت، الزم 

ها هزینهپیوند  کامالً شناسایی شود. بایدهای هر فعالیت نیز هزینهدر مقابل یک وظیفه یا فعالیت قرار گیرد، بودجه واحد پول در 

مبتنی  بودجه رونیازا. استو اطالعات بودجه سازی مناسبی برای یکپارچه شیوهها، ها و نتایج برنامهها، وظایف، ستاندهبا فعالیت

های مربوطه هزینهمستمر  مدیریتکنند، مرتبط باشد تا می مدیریتواقعی  طوربهمستقیم به آنچه مدیران،  طوربه باید بر عملکرد

، در همه است مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهپذیر باشد. اما برقراری این پیوند که یکی از موارد الزم و ضروی در اجرای امکان

تواند در برخی موارد، مانعی در و منافع قابل تبدیل به ارقام کمی نیست و این می هانهیهزپذیر نیست، چرا که تمام موارد امکان

 محسوب شود. مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهمقابل اجرای 

 

 مقررات دست و پاگیر مالی -3

 یهاکنترلقانونی بسیط و جامع وجود داشته باشد که در عین حفظ  سیستمیک  باید مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهبر فرایند 

را کاهش دهد. به موازات این آزادی عمل بیشتر، دولتی به مدیران  ترگسترده، ریسک اعطای آزادی عمل و اختیارات یابودجه

هرچه  یسازسادهحقق این اهداف مستلزم باشند. ت ترشفافگوتر و متناسب با آن، پاسخ بایدنیز  هاسازمانو  هادستگاه مدیریت

کنترلی  یهاحهیال، بودجهسنتی کنترل  یهانظام. در اغلب استحذف مقررات دست و پاگیر مالی بودجه و  یهاهیروبیشتر 

یک  استهمچنین الزم  1نیست. هاآنکه نیازی به تداوم  اندشدهمتعددی در طی سالیان متمادی به وجود آمده و روی هم انباشته 

موظف سازد. در واقع، این کار موجب  ریزیبودجهرا به رعایت یک سلسله اصول در  دولتقانونی جامع تدوین شود که  سیستم

 (19۸ ،1395رضایی، ) جنبه رسمی و قانونی پیدا کند. دولتکه حرکت اصالحی  شودیم

، نبودن قانون واحد و جامع و در ضمن وجود قوانین مختلف و عملکردمبتنی بر  ریزیبودجهاز جمله مصادیق عدم انسجام 

و گاهی نیز به اجزاء و  شده استاشاره  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهکه گاهی در این قوانین به خود  استپراکنده در این زمینه 

و در پی آن مسئوالن نظارتی در قبال این مسئله  کشورمسئوالن اجرایی  یتفاوتیببه  استالزامات آن. این پراکندگی ممکن 

که در اکثر  استاین در حالی  .نیز مختل شود کشور یهابرنامهانجامیده و قانون مصوب مجلس به اجرا درنیاید و از جانب دیگر 

 

 .باشدیم ییهاهیرومصادق چنین  یهانهیهزدر خصوص نحوه خرج کرد  1366الزامات قانونی محاسبات عمومی مصوب  - 1
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 طیو شراقوانین جامعی وجود دارد که در این قوانین به تمام الزامات  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهپیشرو در زمینه  کشورهای

های و نتایج فعالیت عملکرد دولت به عنوان مثال در آمریکا قانون .استاشاره شده  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه یسازادهیپ

در دهه شصت میالدی نیز تجربیاتی هرچند کشور هرچند که این است نویسی به شکل عملیاتی شده بودجه  سرآغاز دولت

میالدی کتابی تحت عنوان »کتاب سفید« به انتشار در آمد  2000سال در سوئد نیز در  است.شکست خورده در این زمینه داشته 

یک قانون به  تصویبکه تصور اینکه با  هرچند .مبتنی بر عملکرد است ریزیبودجهبه سمت  کشوراین  دولتکه آغاز حرکت 

دست خواهیم یافت خیال خامی بیش نیست اما وجود هماهنگی در میان قوانین مصوب شرط الزم  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه

 (92 – 62، 13۸6پناهی، ) .استبودجه در رسیدن به این سبک نگارش 

که  رندیگیممصالح و مالحظات فراوانی که عمدتاً سیاسی هستند را در نظر بودجه در تهیه لوایح بودجه عالوه بر این؛ مسئوالن 

هنگفت در نقاط  یهانهیهزبا عمرانی  یهاپروژهبه عنوان مثال  .شودیمنویسی نادیده انگاشته بودجه منطق الزم در  شودیمباعث 

نیست و شاید بتوان گفت که آرای انتخاباتی  ریپذهیتوجولی از نظر کارایی و صرفه اقتصادی  شودیماجرا  کشورمهم و حساس 

در مجلس نیز نمایندگان مجلس بدون بودجه الیحه  رسیدگینباشد. از طرف دیگر در زمان  ریتأثیبمردم این مناطق در این مهم 

نیز  هاآن چراکه باشندیمبرای حوزه انتخابیه خود  منابع شتریببه دنبال جذب هرچه  صرفاًداشته باشند بودجه اینکه نگاه ملی به 

در اینجا بدان اشاره کرد تصمیمات  بایددر دوره بعدی انتخابات نیاز به آرای انتخاباتی مردم آن مناطق دارند. نکته دیگر که 

 این تصمیمات بدون در نظر گرفتن کنندیمکه مسئوالن در برخورد با مردم در مناطق مختلف اتخاذ  است یرمنطقیغاحساسی و 

خواهد بود یا خیر؟ در نظر آنان در درجه بعدی  صرفهبهآیا از نظر اقتصادی  کهنیاو  شودیمالزم برای آن در آینده اتخاذ منابع 

مربوط به  هزینهکه  استیا الیحه خاص معطوف به این مسئله  طرح، در اجرای یک بودجهاینکه بیشتر توجهات در  .قرار دارد

 دولتیا خیر؟ و به این نکته مهم که برای اتمام این پروژه چه حجمی از تعهدات مالی متوجه  است شدهفراهمسال آغازین آن آیا 

 نگاهیافت که به صورت مقطعی و بدون  توانیمشود. مسائل بسیار زیادی را ، توجه چندانی نمیی خواهد شدآت یهاسالدر 

در مورد آن هم در  یااشارهکه حتی  مطرح استبرای رفع مسائل عادی و جاری  سالیانه یهابودجهو یا بلندمدت در  مدتانیم

. به رغم آنکه همواره هدف نظارت را مطابقت عملیات اجرایی با اهداف برنامه شودینمدیده  دولتمتون برنامه و هم اهداف 

سند برنامه و سپس  تصویبتنظیم و  افتدیمدر عمل اتفاق  آنچهغالباً جدایی وجود دارد.  موضوعبین این دو  ،میکنیمتعریف 

. ضعیف بودن اندیشه کار جمعی و تعاون و عدم تجزیه و تحلیل هر است ارتباطیببا اهداف برنامه  غالباًساالنه، بودجه  تصویب

بر اثر فشارهای سیاسی یا  غالباً، شوندیمکه برای اجرا انتخاب  ییهاطرح شودیمسبب  جامعهتصمیمی در ارتباط با منافع کالن 

تا نظارت  شودینمو عملیات آن ارتباطی برقرار  طرح، بودجهبرگزیده شوند. بدین ترتیب بین برنامه،  یامنطقه یهادرخواست

 انجام شود. طرحبرنامه در  یهاهدفتحقق  رسیدگیبرای 

به صورت جزئی و ناقص به اجزاء و الزامات  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهاز طرفی دیگر؛ در قوانین مصوب به جای پرداختن به 

کلی اصل  هایسیاستقانون اجرای  مثالعنوانبه. استو جزئیات نیز به صورت کامل جامه عمل به خود نپوشیده  اندپرداختهآن 

 جمله، از .است امدهیدرنبه خوبی به اجرا  استپی برده  دولتکه به خوبی به ضرورت مسئله کوچک کردن قانون اساسی  44

 طورهمانآمد اما  بر خواهد هاآنکه بخش خصوصی نیز از عهده انجام  استهایی در شرکت یسازیخصوصبخش مهم این قانون 

خارج شده و به بنیادهایی چون  دولتسازی از زیر نظر به بهانه خصوصی هاشرکتبرخی شود که در چند سال اخیر مشاهده می

توان گفت مفهوم می گریدانیببهشود. سپاه پاسداران واگذار می بنیاد تعاون زیر نظر یهاشرکتد شهید و یا اینبنیاد مستضعفان یا ب

 .استنهفته  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهمناسب در ذات  تیفیباکترین قیمت و خدمات به پایینکاال ارائه 

کل بودجه قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون و نیز عدم شفافیت قانون  دیتأکعلیرغم  کشورجامع در  یابودجهفقدان قانون 

، مغایرت با احکام قانون برنامه توسعه و امثال یدائمیا  یابودجه های غیراز حیث محتوا که ناشی از عواملی نظیر تبصره کشور
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 کشورکل بودجه سازد. با این شرح که رفع نگردد مشکالت زیادی را فراهم می موضوعآن و از لحاظ شکلی، که اگر از این منظر 

ات فنی و یا ای از مالحظپس از تقدیم الیحه مزبور به خاطر پارهاست ممکن  دولتشود. به صورت الیحه به مجلس تقدیم می

کلیات الیحه  دییتأمطلق تا قبل از  طوربه آن را دارد استردادآن را در مجلس به صالح نداند. در این صورت حق بررسی سیاسی، 

 (داخلی مجلس نامهنییآ ۸9ماده  2و  1 یهاتبصره) مجلس خواهد شد. تصویبدر شور اول مجلس، و پس از آن مشروط به 

رسید، با توجه به  تصویبدر مجلس به  کشورکل بودجه و الیحه استرداد نماید  آن رایا نتواند دولت نخواست  یلیهر دلاگر به 

تواند از اجرای آن به راحتی می دولتعدم امکان اطالق »قانون« بر آن به دلیل عدم رعایت تشریفات انتشار مصوبه موصوف، 

زمانی موظف به اجرای مصوبات مجلس خواهد بود که آن مصوبات پس از  جمهورسیرئ 1ق.ا. 123از اصل  چراکهامتناع نماید، 

 .طی مراحل قانون از جمله تشریفات انتشار قانون وضع گردیده باشند

مالی بوده  باطضو ان ریزیبودجهاصول  کنندهنقضکه  اندشدهاضافه بودجه به تدریج اقالمی در سند  نبه دلیل وجود برخی قوانی

هستند که به موجب قوانین خاص یا قانون وصول برخی  هانهیهزترین این موارد اقالم درآمد اند. مهمو کارایی آن را کاهش داده

 هستند که یارای نواقصد. این اقالم اندشدهمنظور بودجه و مصرف آن در موارد معین به تدریج در سند دولت از درآمدهای 

 کردبچه،) و غیره اشاره نمود. دولتدستگاه عدم تمایز میان وظایف حاکمیتی و تصدی  یهانهیهزتوان به عدم رعایت اولویت می

13۸0 ،5۸) 

. این شودیموی واریز  حساببهو  تعیینمربوط به هر دستگاه  اعتباراتکه طی آن میزان  است یامرحله تعیین اعتباراتمرحله 

 (132، 1396رستمی، ) .شودیم، تخصیص و توزیع یابودجههای ، انعقاد موافقتنامهابالغ، تصویبمرحله شامل 

آن در مجلس  تصویببه مجلس شورای اسالمی ارسال و پس از  تصویبجهت سیر مراحل  دولت هر سال توسطبودجه الیحه 

 .شودیمسال جاری مشخص  یهانهیهزبرای درآمدها و  دولتبرنامه مالی 

. کندیم ابالغ جمهورسیرئدر مجلس شورای اسالمی، رئیس مجلس آن را به  کشورساالنه کل بودجه نهایی قانون  تصویبپس از 

اساسی و  قانون 123آن را به روزنامه رسمی و در اجرای اصل  روز 5( قانون مدنی ظرف مدت 1ماده )طبق  باید جمهورسیرئ

 کند. بالغاجهت اجرا  کشوربودجه  و برنامهرئیس سازمان 

از  جمهورسیرئنکاف استن را منتشر نماید. در صورت ابالغ آساعت پس از  72ظرف مدت  استروزنامه رسمی نیز موظف 

ساعت  72ظرف مدت  استقانون در مدت مذکور به دستور رئیس مجلس شورای اسالمی، روزنامه رسمی موظف ابالغ امضا یا 

 (قانون مدنی 1ماده ) ساالنه را چاپ و منتشر نماید.بودجه قانون 

اجرایی را به  یهادستگاههر یک از  اعتبارات، بودجه( قانون برنامه و 19، سازمان مذکور طبق ماده )بودجهقانون  ابالغپس از 

قانون  7۸. به موجب ماده کندیم ابالغ( و در قالب هر برنامه برای اجرا یاهی)سرما یعمران( و یانهی)هز یجار اعتباراتتفکیک 

 ابالغاجرایی را  یهادستگاهبودجه ، کشورساالنه کل بودجه قانون  تصویبپس از  ماه کیحداکثر  استمکلف  دولتتنظیم، 

 نماید.

ن سال و آعمرانی مصوب بودجه باید هر سال  ماهبهشتیاردقانون محاسبات حداکثر تا اول  75همچنین مطابق تبصره ماده 

مجری تخصیص داده  یهادستگاهطبق قانون به  اعتباراتو مقداری از ابالغ  هاآنبه  هانامهموافقتو  هادستگاهکلیه  اعتبارات

 شود.

 

به وی امضا و برای  اعالممصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی قانون و  باشدیمق.ا. رییس جمهور موظف  123به موجب اصل  - 1

 سئوالن بگذارد.اجرا در اختیار م
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واحدهای اجرایی دستگاه  نیترنییپاو به  شودیمکه از مجلس شورای اسالمی شروع  استبودجه سرآغاز اجرای بودجه  ابالغ

 .شودیم تعیین و ابالغ هاآن رمجموعهیزاجرایی و واحدهای  یهادستگاهکلیه  اعتباراتو بدین ترتیب میزان  ابدییممجری امتداد 

 (279، 1397رستمی، )

شامل تمامی درآمدها و  بایدنیز، بودجه خزانه واریز گردد. طبق اصل شمولیت به  دولت بایدق.ا. درآمدهای  53بر اساس اصل 

 دولتساختار تشکیالتی موازی با نظام تشکیالتی  کشورکه در بخش عمومی  استاقالم باشد. این درحالی  نیتریجزئتا  هانهیهز

 ندارد.بودجه ب انعکاسی در  هاآنعمومی درآمدهای بودجه  منابعاز  استفادهوجود دارد که در عین 

گردد اما در عمل و در قوانین و مقررات مالی می دیتأکها بر عدم تمرکز و سازماندهی فعالیت یریگمیتصمعلیرغم اینکه در نظام 

ای های منطقهبودجهای در تهیه و تنظیم اجرا و نظارت بر بودجهمالی  مسائلذیرفته و انسجام پای جدید نظری صورت نبودجهو 

 .استانی حاکم نیست و

از  دولتو خدمات مطلوب پاالیش  کااللذا بهترین راه برای تولید  .استناکارآمد  در مفهوم کلی خود ذاتاً دولتاز طرف دیگر 

. چنانچه اقدام مقتضی در مورد اندازه است هاآنکه بخش خصوصی مایل و قادر به تولید  استخدماتی  کاالها وکل آن نوع 

های اقتصادی را به زیر سلطه خود درآورده و سهم کمی را تمام بخش کمکم دولتیهای آن به عمل نیاید بخش و فعالیت دولت

ای نیست پدیده اثبات نشده دولتیعدم کارایی بخش  ازآنجاکهبرای سایر فعاالن اقتصادی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت و 

 ها خواهد شد.این عدم کارایی به تمام شئون زندگی افراد وارد شده و سبب رکود کلیه فعالیت

بیشتر  کشورای غالب بوده و نمایندگان به جای توجه به مسائل کالن مجلس نگاه محلی و منطقه دربودجه  بررسی به هنگام

برخوردار بودجه شان را دارند. اکثرنمایندگان مجلس از صالحیت کافی برای رسیدگی به و مشکالت حوزه انتخابی مسائلدغدغه 

کارشناسی نیست و در بودجه به  شیوه بررسی. استنیستند، هرچند که این صالحیت در ادوار مختلف مجلس متفاوت بوده 

 شود.ن برخورد میآای با بسیاری موارد به صورت سلیقه

، مشارکت جدی ازآنپسهای نظارتی و فعالیت هاآنعملیاتی و تصمیمات ناشی از  یزیربودجهط به باید در مباحث مربو مجلس

ها، هر تالش برای دستیابی به این اولویت منابعهای ملی و تخصیص در تعیین اولویت مجلسداشته باشد. با توجه به نقش مهم 

ریزی بودجهدر  مجلسبا حدود مداخله  کشورصورت گیرد. اگرچه ساختار سیاسی هر  مجلسآمیزی باید با مشارکت موفقیت

در تمامی ساختارهای سیاسی که به دنبال  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهرابطه مستقیمی دارد، صالحیت قوای مقننه در  کشورآن 

 عملکردارزیابی  یهاشاخص تعییندر  یاکنندهنییتع. مجلس، نقش استهستند دارای حدود و ماهیت مشترک  شیوهاجرای این 

 (69 ،1395رضایی، ) و نیز مشارکت در تدوین راهبردهای کالن هر وزارتخانه دارد.

اجرای قانون مذکور و کلیه قوانینی که هدف از  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهتوان نتیجه گرفت که برای اجرای بنابراین می 

به صورت صوری از یک بخش  دولتی یهاشرکتزمانی که  و تا استالزم و ضروری  است دولتکوچک کردن  هاآن تصویب

 امیدوار بود. مبتنی بر عملکردبودجه به اجرای  نبایدواگذار شود  دولتبه بخش دیگر  دولتی

 

 مدیریتیهاي تیموانع و محدود -4

مبتنی بر  ریزیبودجهو عدم پذیرش در اجرای  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهعدم توانایی سازمانی، عدم اختیار برای اجرای 

طرح و بررسی قابل  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه مدیریتیهای که ذیل موانع و محدودیت استاز جمله مصادیقی  عملکرد

 .است

 توانایی سازمانی: عدم 4-1
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. تحقیقات است، ظرفیت پایین یا عدم توانایی سازمانی مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهیکی از موانع رایج در مورد اجرای ناموفق 

دهد که سه بعد از توانایی سازمانی شامل؛ توانایی ارزیابی نشان می مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدر مورد اتخاذ  هاو گزارش

 ، نقشی کلیدی دارند.مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی برای اتخاذ کامل عملکرد

 یهاسالراهبردی در  مدیریتسالیانه ایجاد کند. اگرچه  بودجهبرای تصمیمات  یبلندمدت سیستمتواند ریزی راهبردی میبرنامه

راهبردی  مدیریتارتباط میان آنچه  توانیم، ولی به سختی استاخیر در میان تصمیم گیران و مجریان طرفداران زیادی یافته 

 یهادرخواستمبنا قرار دادن  درواقعراهبردی  مدیریتپیدا کرد.  شودیمخواست درسالیانه  یهابرنامهنچه در آو  کندیم تعیین

پاسخ گوی  شیوه مدیریتی. در این رهگذر حتی است هاصیتخصبه دلیل تحوالت به وجود آمده( در فرایند شهروندان )جدید 

، 1395 رضایی،) تکلیف شوند. باید تعیینو خدمات عمومی نیز  کاالهای منتخب برای تولید نیازهای شهروندان و نوع تکنولوژی

 (19۸و  197

 

وظایف  یرمنطقیغو نبود شفافیت در مورد میزان دخالت در امور اقتصادی، تقسیم ناموزون و  دولتهای رشد نامتناسب فعالیت

که انجام عملیات  استما موجب گردیده  کشوردر  دولتی، تقسیم یک وظیفه بین چند دستگاه دولتی مؤسساتها و بین وزارتخانه

 توانیم ینظمیبشود. از دیگر عوامل این بودجه  یهانهیهزو کاهش کارایی  منابعبا کندی صورت گیرد و سبب اتالف بودجه در 

نگام اشاره کرد. به عبارت دیگر برای ایجاد انضباط اقتصادی و رابطه میان اقالم ه به فقدان اطالعات و آمار تفصیلی خاص و به

های ملی تفصیلی ضروری ، وجود حسابمدتانیمهای و نتایج حاصله از آن، به منظور تحقق اهداف برنامهودجه بگوناگون 

های نگام نبوده و حسابه های ملی از تفصیل الزم برخوردار نیست و آمار و اطالعات آن بهدر ایران حساب کهیدرحال. است

ها هزینهبه عدم برآورد صحیح درآمدها و  توانیم. به دنبال این مسئله استملی تهیه شده حداقل مربوط به دو یا سه سال قبل 

 :شودیمنیز اشاره کرد. این مسئله نیز از دو امر ناشی 

و حفظ موجودیت سازمانی  استقرار بر اصلمبتنی بودجه که تهیه و تنظیم  است یاگونهبهکشور در حال حاضر نظام اداری  - 1

اجرایی برای دریافت سهم بیشتری  یهادستگاههای محوله، بر این اساس تمایل هر یک از نه بر مبنای اهداف و مسئولیت است

های درخواستها و شود که در برآورد خود دست باال را گرفته و در توجیه برنامهموجب می دولتعمومی  منابعو  اعتباراتاز 

، نه مطرح است هادستگاهمرار حیات است است، دولتیهای دستگاهبودجه خود تالش نمایند. به عبارت دیگر در تدوین 

و تکیه بر آمارها و بودجه ند پروازانه برای تنظیم تحقق و بل رقابلیغهای مبنا قرار دادن برنامه - 2. جامعههای واقعی ضرورت

یکی دیگر از عواملی که مانع  (177، 13۸4انصاری، ) ها.و تبلیغاتی به وسیله برخی از سازمان غیرواقعیهای ساختگی و عملکرد

از  کشوربودجه . استبه درآمد حاصل از نفت و گاز  کشور ریزیبودجهاتکاء اصلی نظام  استبرقراری ثبات اقتصادی در ایران 

 باشد. چرا که اوالًبودجه منبع قابل اعتمادی در  تواندینمنفت و گاز  اصوالً. استمتکی به درآمد نفت و گاز  عمدتاً منابعنظر 

بودن این  ثباتیب. استآن  یالمللنیبفروش نفت و گاز تابعی از مقدار صادرات و بهای  . ثانیاًاستیک دارایی نقصان پذیر 

 .دینمایم ریپذبیآسرا  کشوربودجه  داًیشدمحصول در بازارهای جهانی 

 عملکردتوانایی سنجش  هادولتگذارد. اگر تأثیر می مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهبر همه مراحل اجرای  عملکردتوانایی سنجش 

 اندشدهمتوجه  هادولتشکست خواهد خورد. از طرفی بسیاری از  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهمفید را نداشته باشند،  طوربه

باشند. مشغول تعریف نتایج و خروجی می هادولتو هنوز بسیاری از  استکه سنجش نتیجه و خروجی، مشکل و بسیار وقتگیر 

، این هادولتهای الزم در گیری تواناییو شکل عملکرددر برخی موارد این احتمال وجود دارد که مشکالت موجود در ارزیابی 

 مدیریتدر  عملکرد باید، اطالعات حاصل از ارزیابی مبتنی بر عملکردبودجه دار مشکالت کمتر خواهد بود. برای اجرای معنی
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که اطالعات حاصل از  استقرار گیرد. نکته مهم دیگر این  استفادههای تشویقی مورد طرح عمنابگیری، تخصیص و تصمیم

 (Kline,j, 1997,pp 85 - 120) صحیح و قابل اطمینان باشد. عملکرد بایدارزیابی 

، تأکید مبتنی بر عملکرد ریزیبودجههای نیروی انسانی برای اجرای مندینمطالعات همچنین بر اهمیت اطمینان از وجود توا

های اطالعاتی باشند و بانک مدیریت، حفظ و عملکردهای خاص در سنجش دارای مهارت بایدکند. نیروی انسانی مورد نیاز می

کنندگان فادهاستقراری ارتباط بین و بر عملکردکارشناسی در زمینه تدوین اهداف و  بایددر واحدهای سازمانی اجرایی و تقنینی 

هایی در نیازمند توسعه توانمندی مبتنی بر عملکردبودجه ای اجرای راستها در وجود داشته باشد. سازمان عملکرداز اطالعات 

 باشند.در یک مسیر سازنده می عملکرداز اطالعات  استفادهو  عملکردرابطه با شناسایی و سنجش 

. دهدیمهای فنی را نشان همچنین اهمیت توانایی مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدر رابطه با  هادولتاز طرفی دیگر؛ تجربه 

و ایجاد بانک اطالعاتی تدارک گردد که به وسیله آن اطالعات  عملکردری اطالعات وآجمع راستایدر  بایدملزومات فنی خاصی 

با طیف وسیعی از سایر  بایداز کاربران تهیه گردد. بانک اطالعاتی  متنوعیهای مناسب و برای طیف فوری، به شکل عملکردی

 عملکردد. اگر اطالعات باشن دولتدهی در کننده مبنایی برای حسابداری، نظارت و گزارشها هماهنگ باشد که تأمینسیستم

، فرآیندهای مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهجدا باشند، به احتمال فراوان  ریزیبودجهفنی از سایر عملیات حسابداری و  طوربه

مبتنی های ورودی باشد به راحتی بر داده مبتنیگیری مرتبط با سایر عملیات را درک نخواهد کرد و اگر نظام حسابداری تصمیم

 (.Merkers.j & K, 2000, p. 96) را تسهیل نخواهد کرد. بر عملکرد

 

 مبتنی بر عملکرد ریزيبودجه: عدم اختیار براي اجراي 4-2

ارتباط  هادولتهای اختیار در کاروسازبه  ،ر استبه عنوان مانع مؤث مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهعامل دیگری که در اجرای 

و یا در مراحل آن اختیار الزم را نداشته باشند اجرا با مشکل  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهریزان در اجرای بودجه دارد. اگر 

 روبرو خواهد شد.

شود، اصالحات جدید در صورت قانونمند می یافشردهاغلب به صورت  ریزیبودجهفرآیندهای رسمی  1اختیار قانونی: الف(

قوانین و مقررات  توسطبودجه  عملکرد دربالقوه از ارزیابی  استفاده هادولتتواند اجرا شود. در برخی تعارض با این قوانین، نمی

، واحدها و اشخاص تدوین هاسازمانها قوانینی در رابطه با تشویق و تنبیه مالی کشور. در برخی شودیمانسانی محدود  منابع

و کارکنان در تعارض  هاسازمانبه  عملکردتشویقی، در رابطه با  یهاپرداختکه اغلب این قوانین با تسهیم سود و  استشده 

از اطالعات  استفادهشود در مورد قوانین ها تنظیم و سازماندهی میبر مبنای ورودیبودجه به دلیل اینکه  هادولت. در برخی است

بر مبنای این واقعیت توجیه بودجه در عملکرد حداقل از اطالعات  استفادهی که طوربهباشند دارای مشکل میبودجه عملکرد در 

 شود.می عملکرد تصویببدون اطالعات بودجه شود که می

موجود، مورد غفلت واقع بودجه اغلب در فرآیندهای  عملکردبالقوه از اطالعات  استفادهو  عملکردسنجش  2ای:اختیار رویهب( 

کند. اجرای را ملزم می ریزیبودجهکه به عنوان یک قاعده، رفتار  استهای رسمی شود. مشخصه فرآیندهای موجود، رویهمی

یکی از  هابودجه ییجاجابه. انعطاف در استاصالحات نیازمند سازگاری مدل اصالحات با این قوانین و رویه  زیآمتیموفق

مبتنی بر  ریزیبودجهتأثیرگذار باشد. یکی از ابعاد مهم  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهتواند بر اجرای که می استهایی رویه

 

1- Legal Authority. 

2- Procedural Authority . 
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 ,Young. R, 2003) باشد.بر اساس صالحدید خود میبودجه  ها برای تخصیصسازمان، فراهم ساختن شرایطی برای عملکرد

pp. 13-15) 

هنگامی که قصد  خصوصاً ،باشدیماثرگذار  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهخطوط اختیار سازمانی، بر اجرای  1ج( اختیار سازمانی:

 تر اجرا خواهد شد اگر اختیار الزمبه صورت اثربخش مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهوجود دارد.  عملکرداز اطالعات  استفاده

داشته باشند، اختیارات  دهی و غیره، گزارشریزیبودجهواگذار شود و به مدیران اجازه داده شود تصمیمات راجع به کارمندیابی، 

-Naseri, a., hejazi zadeh, h., arefi, m., 2015, pp. 1155) را فراهم کند. یریگمیتصمچنین قدرت  بایدموجود 

1157) 

داده شده، ولی این بودجه فرایند  مدیریتبرای  و بودجه کشوربرنامه سازمان در قوانین و مقررات مالی مربوطه، اقتدار الزم به 

. همچنین استبرده  سؤالاقتدار سازمان را زیر بودجه های اجرایی در گرفتن زنی دستگاه. چانهاستاقتدار در عمل مخدوش 

از مالحظات سیاسی و غیرکارشناسی برخی افراد و نهادها، اقتدار این سازمان را و بودجه برنامه سازمان بودن تصمیمات  متأثر

هایی را به رغم نداشتن توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی بر سازمان مزبور تحمیل . عوامل سیاسی قادرند پروژهاستتضعیف کرده 

اقتصادی و دارایی موجب تقلیل اقتدار مورد امور کنند. افزون بر آن ضعف توان کارشناسی و ناهماهنگی بین سازمان و وزارت 

 .استبحث شده 

-های دستگاهزداری و نیا، خزانهکشور و بودجهبرنامه زمان ساکنندگی سازوکار تخصیص اعتبار میان علیرغم وجود نقش هماهنگ

داری، های تخصیص خزانهخوانی آن با نقدینگی، کارشناسی نبودن تصمیمات کمیتههای اجرایی وجود مشکالتی از جمله عدم هم

 .کاسته استمی ها و غیره از کارایی نقش موصوف کهزینهفقدان تناسب بین وصول درآمدها و اجرای 

، به بودجهدر اجرای  کشور بودجهو برنامه سازمان های اجرایی با نامه توسط دستگاهو مفید بودن مبادله موافقت مؤثروجود با 

گیرد. همچنین گاهی های اجرایی میرا از دستگاه یریگمیتصمکه قدرت  است یاگونهبه هانامهموافقترسد شکل کنونی نظر می

 (111، 13۸0قاسمی، ) گیرد.هیچ مرجع نظارتی قرار نمی استفادهشود که مورد گنجانده می هاآناطالعات در 

های دستگاه عملکردهای نظارتی و فقدان نظارت واحد بر ترین مشکالت موجود در نظارت، مربوط به تشتت دستگاهاز مهم

های نظارتی مربوط به هریک و اینکه در غالب موارد و دستگاه ریزیبودجه. با این توضیح که با توجه به مراحل استاجرایی 

 .استهای جدید روبرو ساخته موجود بوده نظام نظارتی ایران را با نارسایی هاآنتعارض در صالحیت بین 

که در رابطه با تهیه،  است یاگونهبهرات و تحوالت گذشته با تأثیرپذیری از تغیی کشور و بودجهبرنامه سازمان نقش نظارتی 

های نظارتی در فاصله نسبتاً داشته باشد ندارد. با توجه به اینکه گزارش بایدها نقشی را که طرحانتخاب و ارزیابی فنی و اقتصادی 

برخوردار نیست. سازمان مذکور عالوه بر بازدیدهای نظارتی موظف به  یمؤثرشوند، لذا نتایج آن از انعکاس طوالنی تهیه می

گیرد. همین علل باعث ، لیکن در عمل تکلیف موصوف کارشناسانه انجام نمیهستها نیز های فنی و اقتصادی پروژهرسیدگی

 شود.عمرانی می یهاطرحتر شدن مدت اجرای طوالنی

و برنامه سازمان توسط بودجه  اکنونهمها در مرحله نظارت: هزینهتوجهی به کارایی بیو بودجه جدایی نظام تهیه از نظام کنترل 

، سازمان کشورشود و نظارت بر اجرای آن به وسیله عوامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات تهیه می کشور بودجه

ها با قوانین و هزینههای مالی تنها به نحوه تطابق حصول درآمدها و انجام گیرد. در نظارتو ... صورت می کشوربازرسی کل 

 گونه نظارتی ندارند.های اجرایی و میزان کارایی آنان هیچدستگاه عملکردبه  حسابانیذشود و مقررات توجه می

 

1- Organizational Authority. 



 

1577 

ش
چال

 و ها
ع

وان
م

 
ی 

وق
حق

جه
ود

ب
ی

یز
ر

 
ن

را
 ای

در
د 

کر
مل

 ع
بر

ی 
بتن

م
 

 

های اجرایی توجهی از نظارت در دستگاهی که اوالً بخش قابل طوربهنظارت عملیاتی در ایران از نظام منسجمی برخوردار نیست. 

شوند به جهت وجود خالءهای مالی می نیتأم دولتبودجه که به نحوی از  یمؤسساتها و گیرد و ثانیاً برخی از نهادصورت می

خود به تبعیت از مقررات خاص  هاآنباشند و هریک از های خود به مراجع نظارتی نمیفعالیت عملکرد ارائهقانونی ملزم به 

در  دولتق.م.ع.ک. در خصوص نظارت عملیاتی  90ماده  تبصره کنند. این امر به نوبه خود منجر به عدم اجرای کاملعمل می

شود تأمین میبودجه در قانون  مصوبجاری و عمرانی  اعتباراتآن از محل  هزینههای عمرانی که طرحها و جهت اجرای فعالیت

به ارائه گزارش پیشرفت عملیاتی  کشور و بودجهبرنامه سازمان ق.ب.ب.ک مبنی بر الزام  37و همچنین عدم اجرای کامل ماده 

 گردد.میبودجه عمرانی 

های نظارت مالی شود از دیگر نارساییمشخص می یهایساالنه ضمن تبصرهبودجه محورهای خارج از شمول نظارت که در 

ق.م.ع.ک.  71ماده موضوع حقوقی که به صورت کمک به اشخاص حقیقی و  اعتباراتیگردد. همچنین مبالغی از محسوب می

 سازد.های اجرایی را دشوار میکه نظارت مالی دستگاه استگیرد فاقد هرگونه دستورالعمل و ضوابط اجرایی الزم صورت می

اطالعات کافی  ارائهکه ضمن  استای حسابداری مکانیزه سیستماز  دهاستفاهای عمرانی مستلزم و پروژه هاطرحبر  مؤثرنظارت 

نظام حسابداری عمرانی به تبعیت کشور واقع گردد. در نظام مالی فعلی  مؤثرنیز  هانهیهزنظارت برای افزایش کارایی  سیستمبه 

های ها از نارساییگیرد. این دستورالعملصورت می 1352های عمرانی مصوب سال طرحاز دستورالعمل اجرایی نحوه حسابداری 

 عبارتند از: هاآنترین که مهم استزیادی برخوردار 

نقدی به  یهانهیهزدرآمدهای نقدی به هنگام وصول و  شیوهبه ثبت معامالت نقدی؛ در این  دولتیالف( انحصار حسابداری 

تعهدی به  یهاحسابهای تنظیمی بدون توجه به رسد و بنابراین مازاد و یا کسری صور حسابهنگام پرداخت به ثبت می

 طوربهده و گیرد، خیلی محدود بوشود. اسناد حسابداری که از این طریق در اختیار نظام نظارت قرار میمی سصورت نقدی منعک

 .استها فاقد کارایی تمام شده پروژه هزینهو در زمینه نگهداری  استها ها و پرداختعمده شامل حساب دریافت

 گریدعمرانی تا پایان تیرماه سال بعد بوده و از سوی  یهاطرحق.م.ع.ک. دوره مالی  63ب( با توجه به اینکه طبق اصالحیه ماده 

 هزینهمشکالتی را در نگهداری حساب  شیوهانجامد لذا این سال مالی به طول میعمرانی معموالً بیش از یکهای پروژه یاجرا

شود و چون از عمرانی به صورت ساالنه بسته می یهاطرح و اعتبارات هانهیهزنماید. در این نظام ها ایجاد میطرحتمام شده 

تمام  هزینهخراج استشود، عمالً نمی استفادههای اجرایی های دستگاهرحط شدهتمام هزینههایی جهت نگهداری حساب سرفصل

 (21۸-217، 13۸0کردبچه، ) .استغیرممکن  ریزیبودجهبرآوردی در ساختار نظام  یهانهیهزشده و مقایسه آن با 

ایفا بودجه تهیه گزارش تفریغ  لهیبه وسکه این وظیفه را  بودجه مجلس استمسئول  کشورق.ا. دیوان محاسبات  55مطابق اصل 

 موقعبه ارائههای اجرایی در امر دستگاه مسئوالنوظیفه مزبور را به دالیلی از جمله عدم همکاری  کشورنماید. دیوان محاسبات می

شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی  ارائهبودجه ساالنه  عملکردهای نهایی؛ ناهمخوان بودن صورتحساب حسابصورت

و عامالن آن  حسابانیذکمبود بودجه اعتبار مندرج در قوانین  نیتأم منابعبندی، عناوین درآمدها و سایرطبقه در برخی موارد با

که به علت به روز نبودن آن  استچندساله انجام داده  یرهایتأخهای بعد از انقالب با های اجرایی و غیره، در سالدر دستگاه

 سال بعد قرار گیرد.بودجه قوانین  تصویبتواند مبنای و مالک تنظیم و چندان نمی

 

 مبتنی بر عملکرد ریزيبودجهاجراي  در: عدم پذیرش 4-3

بزرگترین مانع برای اجرا و  استو کارکنان ممکن  هابخش، رؤسای دولتیمقاومت در برابر اصالحات از جانب برخی مقامات 

ها پذیرفته نشود، به احتمال فراوان اجرا توسط این گروه مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهباشد. اگر  عملکرداز سنجش  استفاده

 نخواهد شد.
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 یانهیزم. لذا استهای عمومی کاالبرای تولید خدمات و  شیوه؛ انتخاب کارآمدترین مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه شیوههدف 

. بدین ترتیب حکومتی استکه احتماالً در حوزه کلیه قوای  دهدیمقرار  ریتأثحت ت و اداری، قانونی و فنی را مدیریتیمختلف 

مگر با  شودینمقلمداد کرد و این امکان فراهم  کشوربازآفرینی نظام مالی یک  نوعیرا به  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه توانیم

مبتنی بر  ریزیبودجهبرای اجرای موفق  (197همان،  ،رضایی) .ریزیبودجهفرایند مشارکت و اجماع تمام طرفین ذینفع در 

تالش به منظور  درخور مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهمتقاعد گردند که  باید، مدیران اداری و کارکنان دولتی، مقامات عملکرد

 .است بلندمدتو نیل به منافع کوتاه مدت و  هانهیهزکاهش 

بسیار  عملکردمبتنی بر  ریزیبودجهمالی برای اجرای  منابعو تأمین  حمایتپذیرش مقامات سیاسی در  1الف( پذیرش سیاسی:

 مداراناستیسپیامدهایی برای مقامات انتخابی و انتصابی دارد.  عملکرداز اطالعات  استفادهسنجش و  کهیدرحال استحیاتی 

پذیری کنند چون یک چنین اطالعاتی، آسیبدر تصمیمات تخصیصی مقاومت می عملکرداز اطالعات  استفادهاغلب در مقابل 

در کوتاه مدت به خوبی اجرا  استکه ممکن  بلندمدتهای به خصوص در رابطه با برنامه دهدیمدر برابر مردم را افزایش  هاآن

. از طرفی دیگر؛ در مطرح استبه عنوان یک تهدید  یابودجههای گیریبرای مقامات سیاسی در تصمیم عملکردنشود. اطالعات 

 گیرد.مورد توجه قرار می بلندمدتهای سیاسی اغلب اهداف کوتاه مدت به جای اهداف گیریتصمیم

 مدیریتی استاصالحاتی گسترده چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهاز آنجا که 

 مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهاجرا کردن  یمرحلهدر یک بازه زمانی طوالنی مدت و گام به گام به اجرا درآید.  بایداجرای آن 

 .استبسیار مهم 

شیوه گفت که ابتدائا این  توانیم. به عنوان مثال اندکرده ریزیبرنامهرا گاه در ده سال و بیشتر  شیوههای پیشرو اجرای این کشور

های های انتخاب سازمانکه آمادگی بیشتری برای تغییر دارند. مالک هایی به صورت آزمایشی به اجرا درآیددر سازمان باید

هایی که در این کار تجربیاتی دارند برای تغییر ارزیابی و همچنین سازمان هاآنتوان در میزان انگیزه و آمادگی پایلوت را نیز می

از  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهاز ضررهای گسترده جلوگیری کرد و هم در مراحل دیگر اجرای  توانکرد. با این کار هم می

در صورتی که اشتباهی  دیدرآبه اجرا  شیوهها به یکباره این ها بهره برد. چه اگر در تمامی سازمانبرای دیگر سازمان هاآنتجربیات 

 ریزیبودجه شیوهاز قوانین مرتبط به این  کیچیهمسئله در  نیباوجوداآید. ها وارد میجبرانی به سازمان رقابلیغرخ دهد خسارات 

ها امری در تمامی سازمان یکبارهبه صورت  شیوهو اجرای این  استنشده  یااشارههای آزمایشی به رویکرد گام به گام و سازمان

 چراکه استآموزش مدیران مرحله بسیار مهمی  ریزیبودجه شیوه. در این میان قبل از به اجرا درآمدن این استتقریباً غیرممکن 

بودجه  و برنامهکند. سازمان مرکزی را نیز تضمین میبودجه هستند و موفقیت آنان، موفقیت بودجه  اصلی نانیآفرنقشمدیران 

ایفا نماید. یکی از این  مدیریتیسازی نقش اصلی را در ظرفیت است بایدبودجه  و برنامه مدیریتبه عنوان نهادی که مسئول 

 .استبودجه کننده های مصرفها پرورش مدیران کارآمد و الیق برای سازماننقش

مبتنی بودجه های انسانی الزم برای اجرای افزایش ظرفیت چراکهشروع شود. بودجه و برنامه مان متولی ابتدا از ساز بایدآموزش 

بودجه  مدیریت، به عنوان نهادی که مسئول بودجه و برنامه. سازمان متولی استها یک اولویت و پرورش قابلیت بر عملکرد

هزینه  یهاسازمانها پرورش مدیران کارآمد برای ایفا کند. یکی از این نقش مدیریتی یسازتیظرفنقش اصلی را در  است باید

راهبردی،  مدیریتو  عملکردهایی برای معرفی مفاهیم سنجش شامل جلسات توجیهی یا کارگاهباید ها . این آموزشکننده است

 ،رضایی) .استو آموزش مستمر  یابودجه یها و رهنمودها، تدوین دستورالعملیابودجه گذاراناستیسبرای دسته کم مدیران و 

 (206و  205همان، 

 

1 - Incentive Acceptance 
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وی پیاده شدن لذا فقط برر دانندیمقیمت تمام شده  سیستممترادف با  را صرفاً مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه کشورمسئوالن 

 وستهیپهمبهیک مجموعه  عملکرد مبتنی بر ریزیبودجهر طول این نوشتار اشاره شد کنند. همچنان که بارها دکار می سیستمیچنین 

و  یگذاراستیسبه امور  دولتتمامی اجزاء آن همزمان تحقق پیدا کنند. همچنانکه آموزش مدیران، تقلیل وظایف  است که باید

 شیوهاز شرایط اساسی این  توانیم... را .ای و گام به گام عمل کردن،های خصوصی، مرحلهواگذارکردن دیگر وظایف به بخش

به  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهبه  کشورامر اشاره داشت که مقامات و مسئوالن  این به توانیمنویسی دانست. همچنین بودجه 

 توجه هستند.دارد بی کشوربرای رشد و توسعه اقتصادی  شیوهعنوان یک امر صوری نگاه کرده و به اهمیت و ضرورتی که این 

در  عملکرد از استفادهاز جانب مدیران به خصوص در ارتباط با  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهپذیرش  1:مدیریتیب( پذیرش 

متقاعد کردن  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه. یک چالش اساسی در استهای انگیزشی، مهم طرحو ایجاد  مدیریتی یریگمیتصم

پذیرش  مسئله (Carter.K, 2003, pp 23) .عملکرد استراتژیک و سنجش است یهاطرحمدیران برنامه در مورد ارزش 

 هاآنبیشتر برای مواخذه  عملکرداز اطالعات  گذارانقانونکنند که ها احساس می؛ اگر سازمانموضوع استشامل دو  مدیریتی

را در تصمیمات  عملکردها اطالعات نخواهند کرد. اگر سازمان طرح حمایتبه احتمال فراوان از  هاآنخواهند کرد،  استفاده

 کنندههیتوج یااندازهتا  عملکردکم از اطالعات  استفاده یطورکلبهنخواهند کرد.  حمایت ریزیبودجهاز  هاآنمؤثر، مفید ندانند، 

 (Harris.J, 2001, p. 55) ، اجرایی نخواهد شد.طرحکنند که این فکر می هاسازمانکه برخی  استاین حقیقت 

 استفادهبرای  یازهیانگو مدیران مشابه یکدیگر،  مداراناستیس، استها سرشار از مشوق ریزیبودجهفرآیند ج( پذیرش انگیزشی: 

باشند اجرای آن  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهها ناسازگار با از انواع خاصی از اطالعات و رفتارهای معین دارند، اگر این انگیزه

راتژی انگیزشی برای استاغلب معتقد به خواهان  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجه ۀنیدرزم نظرانصاحببا مشکل مواجه خواهد شد. 

باشد،  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهجزئی از  بایدها ها و مشوقباشند و معتقدند انگیزهمی مبتنی بر عملکرداز اطالعات  استفاده

های مصوب و برای موفقیت یا عدم موفقیت مناسب و نامناسب در اجرای برنامه عملکردها و تنبیهاتی برای به نحوی که پاداش

فرآیند محور  ریزیبودجههای در نظر گرفته شود. همچنین این اعتقاد وجود دارد که نظام مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدر اجرای 

به اعتقاد »بروم« از کسب اطمینان از اینکه کارکنان و کند که اغلب در مقابل رویکرد نتیجه محور قرار دارد. هایی ایجاد میمشوق

 .استحیاتی  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدرک صحیحی از نیاز به اصالحات دارند برای اجرای موفق  نقشهمجریان این 

از اطالعات  استفادهراتژی مناسب برای استهای اطالعات و تدارک یک دهنکنها و مصرفتولیدکننده تعیین رندهیدربرگاین امر 

بیشتر  عملکرددرک کنند که اطالعات حاصل از ارزیابی  باید رندگانیگمیتصمکه  کندیم. وی همچنین پیشنهاد عملکرد است

-Marjani, a. b., & javan javadian, s, 2012, pp. 177) .ریزیبودجهتا بهبود فرآیند  مدیریت مفید استبرای بهبود 

1۸0) 

 

 مجلسعدم تصریح اهداف و مقاصد از طرف  -5

 ترینمهم از یکی و گذاردمی تأثیر جامعه تمامی افراد زندگی بر تقریباً ،است ملی سطح در آن گستره که یابودجه اینکه دلیل به

بودجه  بر را خود تأثیر میزان که آنند درصدد یک هر مجریه و مقننه ه وق ؛ بنابرایناست عمومی هایسیاست اجرای ابزارهای

 اختیار این اما کنند،می اعطا یزیربودجه در را خاصی تکالیف و اختیارات مجریه و مقننه قوای به اساسی دهند. قوانین افزایش

 تواندمی که متغیر سیاسی احوال و اوضاع یا ها،شخصیت جابجایی عمومی، افکار نوسانات دلیل به مجریه و مقننه قوای نسبی

 باشد. متغیر است ممکن آورد، فراهم قوا این از یک هر برای را های گوناگونیفرصت
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ایران  کشور. در ردیگیبرمرا در  بودجهرت بر ا، اجرا و نظتصویبکه چهار مرحله تهیه و تنظیم،  استفرایندی  ریزیبودجهنظام 

که عدم رفع آن موجب شکست اعمال  استدارای مشکالت ساختاری و قانونی  ریزیبودجه یهاوهیشاز فارغ  ریزیبودجهنظام 

و عدم توجه به مشکالت  ریزیبودجه شیوهو  ریزیبودجهبدون تفکیک بین نظام  دولتگذار و قانون متأسفانهگردد. می شیوههر 

 .استای به عملیاتی( نموده امهاز برن) ریزیبودجه شیوهرا منوط به تغییر  ریزیبودجهناظر بر هریک، اصطالح نظام 

 اغلب قوه این وظیفه الوصف، معاستبودجه  تنظیم در وی کند مشارکتمی رسیدگی بدان مجلس که اموری تریناز مهم یکی

 خصوص در را مجلس امر این (122-109، 13۸4نورتون، ) .است نیز از وظایف دیگر متکفل بسیاری و نیستبودجه ه ب محدود

 هاییهمچنین محدودیت و زمانی هایمحدودیت کارشناسی، هایمحدودیت قبیل از های بسیاریمحدودیت بابودجه  به رسیدگی

 مکان، کافی، انسانی نیروی درواقعسازد. می مواجه تحمیل شود، پیشنهادیبودجه  اصالح بر مختلف قوانین با است ممکن که

 واگذار هاآن به قوانین دیگر یا اساسی قانون موجب به که وظایفی انجام در مقننه قوای برای فنی و تخصص تجهیزات و دفاتر

 ارائه ،بودجه تحلیل و در تجزیه رسانیکمک برای قوای مقننه از بسیاری منظور، بدین دارند. اساسی اهمیت ،است شده

 اند.کرده ایجاد مستقلیبودجه  دفتر نظارتی، انجام وظایف و جایگزین هایپیشنهاد

بودجه »کند: جمهوری اسالمی ایران نیز اصل قانون اساسی آن را مورد پذیرش قرار داده و تصریح می حقوقی و قانونیدر نظام 

به مجلس شورای اسالمی  تصویبتهیه و برای رسیدگی و دولت شود از طرف به ترتیبی که در قانون مقرر می کشورساالنه کل 

 جمهورسیرئرا مستقیماً بر عهده  کشوربودجه قانون اساسی، مسؤولیت امور برنامه و  126اصل  راستاگردد...« در این تسلیم می

توان نتیجه گرفت که شود. از این صالحیت انحصاری قوه مجریه می)قوه مجریه( محسوب می دولتکه رئیس  استگذاشته 

به مجلس تقدیم نماید و بنابراین تصویب را به صورت الیحه جهت  کشورساالنه کل بودجه تواند پیشنهاد ه میصرفاً قوه مجری

نمایندگان برخوردار نیست و این امر یکی از طرح در قالب بودجه سایر قوانین از حق ابتکار تکوین قانون  برخالفمجلس 

کل بودجه . تهیه و تنظیم الیحه ساالنه استقوانین  تصویباد های وارده بر صالحیت عام مجلس در خصوص پیشنهمحدودیت

 جمهورسیرئتوسط بودجه و با صدور بخشنامه  بررسی استفنی قابل بحث و  یهاوهیشاز دو جنبه مهم فرآیند اداری و  کشور

و تقدیم آن به مجلس شورای اسالمی  دولتدر هیأت بودجه الیحه  تصویبشود و با در ابتدای نیمه دوم هر سال شروع می

 (132، 1392رستمی، ) رسد.به سرانجام می جمهورسیرئتوسط شخص 

های کشور. که امروزه در تمام استبودجه سیکل( فراگرد )اولین مرحله از مراحل چهارگانه دوره یا بودجه تهیه، تنظیم و پیشنهاد 

پردازان . کلیه نظریهاستها تصریح شده کشورجهان در صالحیت انحصاری قوه مجریه قرار دارد. این اصل در قوانین اساسی اغلب 

 (517، 136۸قاضی، ) :اندکردهمطرح نیز بر این امر اتفاق نظر دارند و در وجاهت این نظریه دو دسته دالیل زیر را 

 شودمی آغاز مجلس به مجریه قوه رئیس توسطبودجه  سند تقدیم زمان ازبودجه  فرایند در اسالمی شورای مجلس نقش ایران در

 از تقدیم پس ندارد. چندانی دخالت ،آن تقدیم از قبل تا و استانی ملی هایاولویت و تعیینبودجه  تدوین و تهیه در مجلس و

 .بودجه بر نظارت دیگری وبودجه  یکی تصویب دهد؛می انجام را خود نقش صورت دو به نهاد این مجلس، بهبودجه  الیحه

 (43، 13۸6، یرساناطالع و پژوهش کل اداره عمومی حقوق گروه)

 اصل این ،است شده نهاده اسالمی شورای مجلس عهده بربودجه  تصویب و رسیدگی وظیفه اساسی قانون 52 اصل به توجه با

 مجلس به تصویب و رسیدگی برای و تهیه دولت طرف از شودمی مقرر قانون در ترتیبی که به کشور سالیانهبودجه »کند: می مقرر

 بود.« خواهد قانون در مقرر مراتب تابع نیزبودجه  ارقام در تغییر هرگونهگردد. می تسلیم اسالمی شورای

 دارد. بر عهده را ایبودجه فرایندهای هدایتو  عمومی مالی مدیریت ایران در مجریه قوه معنای به دولت فوق، اصل به توجه با

 و هااولویت به در پاسخ هابرنامه طراحی ها،اولویت )شناساییبودجه  تدوین و مدیریت مسئولیت مجریه قوه که معنا بدین

 بر را مجلس بهبودجه  گزارش اجرای ارائه وبودجه  اجرای داخلی هاینظارت ،بودجه اجرای ها(،برنامه این بهمنابع  تخصیص
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 انطباق از باید مجلس درواقع دارد. بر عهده را مراقبت و نظارت ،تصویب نقشبودجه  فرایند در مجلس ترتیب بدین دارد. عهده

 (55، 13۸3پناهی و المعی، ) کند. حاصل اطمینان موجود منابع تخصیص نحوه با ملت نیازهای میان

، ارقام بسیار سنگینی انجامدیم نفعیذ رندگانیگمیتصمو حتی به زیان  شودیمی که از این جهت به سرمایه ملی وارد منابعاتالف 

ارائه شده  هایپیشنهاد یبرخ تصویبهای بیمارستانی اشاره کرد. طرحاز  یامجموعهتوان به . به عنوان مثال میدهدیمرا تشکیل 

، شدیممطرح اگر از ابتدا  کهیدرحالدستخوش تغییر شود،  دولتبودجه ارقام الیحه  استدر جلسات علنی مجلس باعث شده 

اعتبارات میسر بود، مانند اختصاص سه در هزار کل  ترکمو تبعات نامطلوب  ترساده یهاوهیشاعتبار مورد نیاز با  نیتأمامکان 

داشته  یابرنامهضد ماهیتی ها پیشنهاد گونهنیا تصویبمصوب.  اعتباراتبه امور فرهنگی، عالوه بر  یهایجاری و عمرانی برنامه

 .استو موجب بروز اختالل در نظام مالی شده 

 

 گیرينتیجه

 توان نتایج زیر را بیان نمود:می رسیدگیبندی مباحث مورد در جمع

های هر برنامه، پیچیده بودن تعریف فعالیت دشواری، مبتنی بر عملکرد ریزیبودجههای پیش روی چالشجمله موانع و از  -1

 اتتغییراصالحات و مشکالت ناشی از ، نیهمچن است. ساالنه عملکرد دربودجه مشکل شدن توجیه  و هافعالیت هزینهشناسایی 

 خواهد شد. هابرنامه در اجرایمقاومت  نوعی ایجاد ن باعثاو همچنین عدم پذیرش آن توسط مدیربودجه در ساختار 

و  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهقرار استدر جهت  حمایتی دولت هایسیاستعدم وجود الزامات قانونی کافی و فقدان  -2

 ریزیبودجهقرار استای بر بخشی از موانع زمینه در قالب جامعهاز سوی  دولتیهای سازمان عملکردهمچنین عدم ارزیابی مناسب 

و تا زمانی که ضمانت  ابندییمالزامات قانونی در بستر فرایندهای اجرایی سازمان تحقق شوند. مؤثر واقع می مبتنی بر عملکرد

 یهایاستراتژو  هابرنامهمطلوب و ایجاد انطباق بین  عملکردارزیابی  یهازهیانگاجرایی قوانین مربوطه وجود نداشته باشد، 

 نخواهند گرفت.شکل  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهقرار استسازمان با اهداف 

 و عدم وجود ضمانت اجرایی برای ریزیبودجهقرار این استهای سازمان در جهت راتژیاستتجانس  عدم عالوه بر این، -3

دیگر موانعی بوده که در قالب  از مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهقرار استآور در های الزامها و دستورالعملسازی بخشنامهعملیاتی

 اند.شناسایی شده ریزیبودجهقرار این استموانع ساختاری 

 ها،گرا اهمیت بسزایی دارد، با این وجود برقراری ارتباط بین این شاخصنتیجه عملکردهای پیگیری و نظارت بر شاخص -4

های سنجش نتیجه، دارای کیفیت نازلی هستند . زیرا غالباً شاخصاستمشکل  دولتیانگیزشی مدیران بخش  یهامشوقو بودجه 

هستند. عالوه بر این نتایج حاصل از فعالیت  دولتییک سازمان یا دستگاه  یهاتیمأمورو در بهترین شرایط صرفاً مبین قسمتی از 

را زیر  هاآن توانیمگیرند، از این رو به راحتی محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون قرار می ریتأثهمواره تحت  دولتی یهاسازمان

 سؤال برد.

اجرایی و ایجاد بستر  یهادستگاهمدیران  یابودجهای افزایش اختیارات راستدر  ریزیبودجه، برای اصالح نظام یطورکلبه -5

و برنامه وقتی سازمان مرکزی  .شودیمیک متغیر کلیدی محسوب  مدیریتی یسازتیظرفعملیاتی مطمئن و عاری از ریسک، 

فاصله  است هانهیهزسنتی خود که محدود به کنترل جزئیات  عملکرداز  یتا حدود، ردیگیماین مسئولیت را به عهده بودجه 

نیز در قوانین ما بودجه گفت که رویکرد آموزشی به  بایدجدیدی را جایگزین خواهد ساخت.  مدیریتیخواهد گرفت و رویکرد 

کید أافزایش اختیارات مدیران تبر  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهتواند با توجه به اینکه در و این امر می استمغفول واقع شده 

 افزایش دهد. یاگستردهکند فساد اداری و اقتصادی را تا حد می
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 پیشنهادها

 راتیتأث نظرنقطهاز بودجه  عملکردیهای سنجش نتایج ضرورت دارد شاخص مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدر اجرای  -1

نمود که در این رابطه پیشنهاد  استفاده دولتیهای دستگاه عملکردبرای قضاوت درباره  هاآنمحیطی تعدیل شود تا بتوان از 

 ایجاد گردد. دولتیهای دستگاه شیوه مدیریتهای حسابداری و نیز سیستم، مدیریتیاطالعات  سیستمگردد تغییراتی بنیادی در می

و در زمان اتخاذ تصمیم درباره  مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهدر جهت گرایش به  ریزیبودجهتغییر اساسی در فرایند  -2

. در اختیار عملکرد استاز اطالعات مربوط به  مجلسو  دولتیهای گیرندگان در دستگاهتصمیم استفاده، نیازمند منابعتخصیص 

گردد برای ایجاد پیشنهاد می رونیازاکند ولی کفایت نمی استالزم بودجه ها و فرایند سیاستداشتن این اطالعات برای تغییر در 

ها را بر تدوین و طراحی گذاری حاکم شود و در کوتاه مدت تالشسیاستبر فرایند  عملکرداین تحول، فرهنگ سنجش 

 متمرکز نمود. دولتیهای مناسب برای سازمان عملکردهای سنجش شاخص

نقشی فعال داشته باشد. با عنایت به اینکه بودجه تواند در فرایند عملیاتی کردن می قوه مقننهمجلس شورای اسالمی به عنوان  -3

، جایگاه متمایزی دارد، نقش مشارکتی این قوه در هاآنبرای دستیابی به  منابعهای ملی و تخصیص اولویت تعییندر  مجلس

های مشترکی گویی، مسئولیتو پاسخ عملکرد. با پذیرش اینکه استعمده، حائز اهمیت  مدیریتیمرار هرگونه ابتکار استجهت 

با نظارت  مجلسگردد پیشنهاد می رونیازادر این خصوص لزوم دارد.  مجلسدر خصوص قوه مجریه و مقننه هستند، مشارکت 

ترکیب راهبردها برای  نیترصرفهبهاز بهترین و مقرون  استفادهها و به منظور تضمین ساختار و برنامه سازمان بررسیمؤثر و 

 کمک کند. عملکرد دولتحقق اهداف سازمانی و ملی، به بهبود ت

را که با یکدیگر فصل مشترک دارند  ییهابرنامهو نتایج  مدیریت باید، بودجه عملکردبه عنوان بخشی از نظارت بر  مجلس -4

ها داشته هایی نماید تا نظارت متمرکز بر برنامهاین قوه اقدام به فراهم کردن زمینه گرددیمرا در نظر بگیرد. در این رابطه پیشنهاد 

 تری دارند، مورد توجه قرار گیرند.هایی که نقاط ضعف جدیباشد و برنامه

بیان  در بسیاری موارد از جمله مجلسعملی در ایران اجرایی نشده و  طوربه مبتنی بر عملکرد ریزیبودجهبا توجه به اینکه  -5

، ارزیابی راهبردهای متفاوت در جهت دستیابی به این اهداف و تعریف دستور دولتهای گسترده اهداف عملیاتی برای رسالت

، رویکرد نظارتی دولتکلی  عملکردجهت نظارت هماهنگ بر  مجلس گرددیمکار نظارتی، راهکار مشخصی ندارد، پیشنهاد 

 نماید. تصویبای ابزارهای ارزیابی برنامه مسالهتری در پیش بگیرد و در صورت لزوم قوانین و مقررات با یافتهسازمان
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