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نقش بودجه بندي عملیاتی در کارایی سازمان ها
عباس مشرفی زنوزي

چکیده
ادامه حیات هر سازمانی مستلزم هدف گذاري و تنظیم برنامـه هـایی   
براي دستیابی است بنابراین می بایست براي دستیابی به اهداف سـازمان،  

تا سازمان طبـق برنامـه ریـزي    برنامه ریزي نمود و همچنین کنترل نمود 
نجام شده حرکت کرده و اهداف تعیین شده تحقق یابد و یکی از اشـکال  ا

مـی باشـد.   برنامه ریزي هاي دقیق و صحیح بودجه بندي و بودجه ریزي 
همراه بـوده اسـت تـا بـدین     تها لبودجه بندي از قدیم االیام با پیدایش دو

وسیله به اهداف حکومتی تعیین شده خود دست پیدا نمایند. 
کشورها، به خصوص کشورهاي پیشرفته دنیا سعی بر این امروزه کلیه 

دارند که برنامه ریزي دستگاه هاي دولتی خود را بر اساس بودجـه بنـدي   
عملیاتی و بر اساس قیمت تمام شده کاال محاسبه و نسبت به آن تصـمیم  
گیري نمایند. لذا کشورها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بودجه بنـدي  

نمـوده اسـت. لـذا در ایـن مقالـه      آتی بر این اساس استوار خود را از سال 
سعی شده است که با انواع بودجه بندي ها و مقایسه اي بین بودجه بندي 
موجود با یکدیگر و همچنین بودجه بندي عملیاتی و نقش آن در کـارایی  

سازمان هاي دولتی بحث شود. 
، فـرق  لیـاتی ودجه ریزي، بودجـه عم بودجه، بتعریف : واژه هاي کلیدي
دجه عملیاتی، اساس بودجه عملیاتیبین برنامه اي و بو

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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مقدمه
شمسی ) در دوره 1289اولین بودجه در زمان وزارت صنیع الدوله ( 

دوم قانون گذاري تهیه و تنظیم و تقدیم مجلـس شـده، ایـن بودجـه بـه      
سبک کشورهاي شرقی و با رعایت اصل وحدت تنظـیم شـده بـود و اداره    

1320عهده وزارت دارایی بود و این نحو تنظیم بودجـه تـا سـال    بودجه ب
ادامه داشت بطوري که اصـل جامعیـت و اصـل وحـدت بودجـه واقعیـت       

شد و درآمدهاي حاصل از نفت نداشت و درآمد نفت در بودجه منظور نمی
گردید صرف کارهاي عمرانی، خرید اسلحه و تقویت قواي دفاعی کشور می

کرد.ر حساب مخصوص خزانه تمرکز پیدا میو برخی از درآمدها د
شمسی کلیـه پرداختهـاي شـرکت نفـت و موجـودي      1320در سال 

ضـمن  1327حساب اندوخته کشور در بودجـه مـنعکس شـد و در سـال     
بودجه جاري، عملیات تصدي دولت ( شرکتهاي دولتی ) نیـز بـه مجلـس    

ودجـه عـادي   پیشنهاد شد و عمالً با این قانون جدایی بودجـه عمرانـی و ب  
پایه گذاري شد. و در همین سال مطالعه مقدماتی در جهت تنظیم بودجه 

) تنظـیم بودجـه   1327برنامه اي بعمل آمد گرچـه تـا آن زمـان ( سـال     
مـواد هزینـه)   –بصورت بودجه متداول (توزیع اعتبارات برحسب دسـتگاه  

گرفت در آن سال دستخوش تغییراتی گردید.صورت می
بطول انجامید تا اینکه عمالً 1344ها تا سال دگرگونیاین تغییرات و 

در این سال بودجه کشور بر اساس بودجه برنامه اي اقدام شد و دفتري به 
نام دفتر مرکزي بودجه در سازمان برنامه تأسیس گردیـد و هـدف از ایـن    
انتقـال از وزارت دارایــی بـه ســازمان برنامــه و بودجـه بمنظــور جامعیــت    

ه ریزي از طریق ادغام بودجه عادي و عمرانی و استفاده بخشیدن به بودج
از روش بودجه برنامه اي بود.

بودجه ریزي به روش برنامه اي علیرغم کم و کاستی هایی که داشت 
و اصالحاتی که در جهت اجراي هر چه بهتر آن در طی سالهاي قبل انجام 
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سازمان مسئوالن وقت1381ادامه داشت در سال 1380پذیرفت تا سال 
مدیریت و برنامه ریزي و مجلس ششم تصمیم به اصالح ساختاري بودجه 

دولت ملـزم  1380قانون بودجه سال 48گرفتند به این ترتیب در تبصره 
قـانون  48به اصالح ساختاري بودجه گرفتند بـه ایـن ترتیـب در تبصـره     

دولت ملزم به اصالح سـاختار بودجـه شـد و سـازمان     1380بودجه سال 
یت و برنامه ریزي نیز نحوه طبقه بندي اقدام بودجه اي کشـور را در  مدیر

بر مبناي نظـام طبقـه بنـدي آمارهـاي مـالی دولـت       1381الیحه بودجه 
(GFS)  تغییر داد. هر چند به عقیده صاحبنظران اقدام سازمان مـدیریت و

هنوز یک کار نـاقص  1(GFS)برنامه ریزي در تدوین بودجه بر مبناي نظام 
مام است اما به هر حال این اقدام حرکتی در جهت شفاف و روشن تر و نات

شود.شدن نظام بودجه ریزي ارزیابی می
را مورد ارزیابی قرار دهیم باید (GFS)اگر بخواهیم بطور خالصه نظام

گفت که در این نظام به خالف رویه هاي گذشته درآمدها و هزینـه هـاي   
گیرد.ار میدولت به طور شفاف مورد ارزیابی قر

اگر در سالهاي گذشته درآمد حاصل از صـادرات نفـت خـام، فـروش     
اوراق مشارکت و یا برداشت از حساب ذخیره ارزي جزء درآمدهاي دولـت  

شد، در نظـام جدیـد درآمـدهاي دولـت بـه طـور عمـده بـه         محسوب می
شود.درآمدهاي مالیاتی منحصر می

یافتهـا و پرداختهـا   بر اساس این نظام بودجـه بـه دو بخـش کلـی در    
شود که دریافت ها شامل درآمـدهاي عمـومی شـامل مالیـات،     تقسیم می

سایر درآمدها و شفاف سازي قیمت انرژي است در ایـن بـین درآمـدهاي    
گیرد از سوي دیگر در نفتی جزء واگذاري دارایی هاي سرمایه اي قرار می
اري قـرار دارد  هاي جـ برابر درآمدهاي عمومی اعتبارات هزینه اي یا هزینه

Government statistics finance1
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دهد. در مقابل تراز عملیـاتی  که این دو تراز عملیاتی بودجه را تشکیل می
ما شاهد تراز سرمایه اي هستیم که تراز سرمایه اي برابر واگذاري دارایـی  
هاي سرمایه اي است کـه از تملـک دارایـی هـاي سـرمایه اي یـا بودجـه        

شود. عمرانی کم می
قیقت برابر تفاوت بین تراز عملیاتی و در این نظام کسري بودجه در ح

تراز سرمایه اي بودجه است. بر اساس این نظام کسري بودجـه معمـوالً از   
طریق تراز مالی جبران خواهد شد که تراز مالی نیز عمدتاً شـامل فـروش   

باشـد. و  سهام، فروش اوراق مشارکت با استفاده از حساب ذخیره ارزي می
علیرغم شفاف شدن بودجه، اما بودجه هاي توان گفت که بطور مختصر می

شـود کـه ریشـه بسـیاري از مشـکالت      فعلی در ایران به نحوي تنظیم می
توان در آن جستجو کرد.اقتصادي را می

شـود امـا   هر چند اکنون کسري بودجه بصورت شـفاف مشـخص مـی   
وجود کسري خود پدیده اي است که به هر حال وجود دارد و باید تـالش  

)1(ن مسئله از بودجه هاي کشور حذف شود.شود تا ای

تعریف کلمه بودجه: (از نظر لغوي)
کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهاي انگلیسی 
و فارسی وارد شده است معناي لغوي آن کیف یا کیسـه چرمـی کوچـک    

)2(دهند. باشد که صورت دریافتها و پرداختهاي کشور را در آن قرار میمی

مفهوم آن در بین مردم دخل و خرج یا درآمدها و هزینه هاي دولت است 
توان این را ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه دانست، لیکن از آن که می

زمان تا امروز بودجه از نظر مفهوم، معنی، هدف، شکل، محتواي و حدود و 

روزنامه همشهري.–منبع: محمد ابراهیمی )1(
کتاب بودجه ریـزي دولتـی تـألیف فریـدون صـراف از انتشـارات مدرسـه عـالی         )2(

بازرگانی.
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ترین شمول آن تغییرات محسوسی یافته است تا جایی که هم اکنون مهم
گردد.ابزار براي اداره اقتصاد ملی کشور و ابزار مدیریت محسوب می

شـماري دارد کـه   بودجه تعاریف بـی تعریف بودجه ( از نظر اصطالح ):
برابر قانونی اخرین تعریفی که از بودجه شده است مربوط است بـه قـانون   

مجلـس شـوراي اسـالمی، در    1/6/1366محاسبات عمومی کشور مصوب 
ون بودجه کل کشور چنین تعریف شده است:این قان

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براي یک سال مالی تهیه 
و حاوي پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه هـا  
براي انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهاي قانونی میشود 

ته است:که از سه قسمت تشکیل یاف
ب) بودجه شرکتها و مؤسسات الف) بودجه عمومی دولت 

و بانکها
ج) بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فـوق در بودجـه   

شود. منظور می
الزم به ذکر است که بخشی از بودجه عمـومی دولـت متشـکل شـده     
است از درآمدهاي عمومی و درآمدهاي اختصاصی که درآمدهاي عمومی، 
درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاههاي اجرایی وصـول  

گردند مانند مالیاتها، درآمد نفت و گـاز، درآمـد   و به خزانه دولت واریز می
حاصـل از انحصــارات و مالکیــت دولــت و غیــره و درآمــدهاي اختصاصــی  
درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاههاي اجرایی وصـول  

ه واریـز و کـالً بـه مصـرف هزینـه هـاي خـاص همـان دسـتگاه          و به خزان
د نیم درصد از درآمدهاي مالیاتی که توسـط وزارت امـور   مانن)1(رسند.می

تـوان عوایـد داخلـی را از ایـن     ) مثالً در ارتش می11و 10ده قانون محاسبات کشور ( ما)1(
نمونه دانست.
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اقتصادي و دارایی به منظور افزایش دانش فنی و تخصصی کارکنان وصول 
گردد.و تشویق و ترغیب کارکنان هزینه می

)1(بودجه و برنامه ریزي:

ولین وظیفه مدیریت اسـت کـه در آن مقاصـد، اهـداف،     برنامه ریزي ا
گـرد و مسـیر فعالیـت نیـز مشـخص      خط مشیها و استانداردها برقرار مـی 

شود، برنامه ریزي عبارت است از طراحی وضعیت اقتصاد ملی و پـیش  می
بینی گرایشهاي مالی آینده و تخصیص منابع مالی در وصـول برنامـه بـره    

ین شده حاصل آید.طریقی که هدفهاي از قبل تعی
در برنامه ریزي هر کشور توجه به ترکیب بخش عمـومی و خصوصـی   
در اقتصــاد ملــی از مســایل اساســی اســت. در گذشــته، برنامــه ریــزي در 

» اقتصـاد برنامـه اي   « کشورهاي سوسیالیسـتی کـه بـه آنهـا دارنـدگان      
گفتند از آن جهت که وسـایل تولیـد و توزیـع در دسـت دولـت بـود،       می

بایسـت بـراي تمـام بخشـهاي جامعـه      ویژه اي داشت و دولت میاهمیت
برنامه ریزي کند. برنامه ریـزي در کشـورهاي سـرمایه داري کـه اقتصـاد      

اي دارند و امروزه به علت سنگین شدن وظـایف دولـت بـه شـکل     سرمایه
نوعی اقتصاد مخـتلط (سـرمایه اي و برنامـه اي) درآمـده انـد، از اهمیـت       

شده است.روزافزون برخوردار 
اما کشورهاي جهان سوم امروزه همگی اقتصاد برنامه اي را پذیرفته و 
در تشکیالت اداري خود داراي واحد برنامه ریزي اند، این کشورها معتقـد  
به کنترل اقتصاد ملی و پیش بینی گرایشها هستند و در همه آنها سازمان 

برنامه، مرکز برنامه ریزي یا وزارت برنامه وجود دارد.
روشهاي بودجه ریزي:

1380انتشارات سمت -علیرضا فرزیب–بودجه ریزي دولتی در ایران )1(
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از نظر تکنیک تهیه و تنظیم بودجه بر حسب هدفها و انتظـاراتی کـه   
در طی دوران متمادي سپري کرده است و سیر تحـولی گونـاگون داشـته    
است که به ترتیب این مراحل تکامـل را کـه بـه روشـهاي بودجـه ریـزي       

. هـر  موسوم گردیده است. بودجه همیشه دو طرف داشته: درآمد و هزینـه 
یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صـحت هرچـه بیشـتر سـنجیده     
شوند، زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشـته باشـد نـه تنهـا     

تواند زیانبار نیز باشد.مفید نیست، بلکه می
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویس نیز نوعی برنامه ریـزي،  

ن این برنامه را استوار بخشید، از این رو براي پـیش  تا حد امکان باید ارکا
بینی درآمدها و برآورد هزینه ها روشهاي مختلفی ابداع شده است که روز 

)1(شود.به روز از نظر علمی وقتی بر اهمیت آنها افزوده می

با توجه به طبقه بندیهاي به عمل آمده از بودجه الزم است بـه روش  
که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته تهیه و تنظیم بودجه نیز 

باشیم که در همین راستا روشهاي تهیه و تنظیم هزینه ها اشاره خـواهیم  
نمود. 

باشد بـه  بطور کلی روشهاي برآورد هزینه ها که یک طرف بودجه می
پذیرد که این روشها عبارتند از: روشهاي مختلفی صورت می

ــزي  داول الف) روشهاي تنظیم بودجه مت ــه ریـ ب) بودجـ
افزایشی

د) بودجه عملیاتی ج) بودجه برنامه اي
)2((PPBS)هـ) نظام بودجه بندي طرح و برنامه 

.1374ید رمرواعباس، بودجه ریزي در ایران، انتشارات اقتداري، )1(
)2( Planning , programming and Budgeting system.
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ــر  و) بودجه بندي بر مبناي صفر ــزي ب ز) بودجــه ری
مبناي هدف

پردازیم:که ما در این مقال به بودجه ریزي به روش عملیاتی می
بودجه عملیاتی:

اتی در واقع همان بودجه برنامه اي است که به نحو دقیق بودجه عملی
تجزیـه و  » فایـده و هزینـه   « تر اجراي برنامه ها را از دیـدگاه  تر و روشن
نماید و با روش اندازه گیري حجم کار، قیمت تمام شده تولیـد  تحلیل می

و استانداردها مقایسه تطبیقـی و  )1(آورد و با نورمهایا خدمت را بدست می
گـردد و در  نماید و به علل افزایش قیمت تمام شده واقف مـی لیلی میتح

کند. تحـول در ایـن سیسـتم بودجـه     نهایت به مدیریت سازمان کمک می
نویسی مستلزم اخذ اطالعات مالی دقیق از امور مالی است، بدیع عملیاتی 

باشد لذا حرکت نیز مستلزم اطالعات دقیق از اجراي هر یک از عملیات می
گسترش و نگهداري حساب به جزئیـات در  ي بودجه عملیاتی موجببسو

باشد، بودجه عملیاتی یـک طبقـه بنـدي اسـت کـه      امور مالی دستگاه می
ارتباط بین هزینه هاي انجام شده و عوامـل بکـار گرفتـه شـده را از یـک      

دهـد و مشـخص   طرف و نتایج کار بدست آمده را از طرف دیگر نشان می
ماتی بصورت محصول نهایی و سازد در طی سالی مالی چه کاالها و خدمی

یا فعالیت هاي بخش عمومی در نیل به اهداف اقتصادي و اجتماعی تولید 
شده است.

بودجه عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات بر اساس وظایف، عملیات 
و پروژه هایی که سازمانهاي دولتی تصدي اجراي آنها را بـه عهـده دارنـد    

دجه بجاي توجه به کاالها و خدماتی شود. در تنظیم این نوع بوتنظیم می
کند و یا به عبارتی بجاي توجه بـه وسـایل اجـراي    که دولت خریداري می

باشد.هنجار میمترادف )1(
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فعالیت ها، خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام شود، مورد توجـه  
گیرد.قرار می

در بودجه عملیاتی عالوه بـر تفکیـک اعتبـارات، وظـایف، برنامـه هـا،       
حجم عملیات و هزینه هاي اجراي عملیـات دولـت و   فعالیت ها و طرحها 

اي مانند حسابداري قیمـت تمـام   دستگاههاي دولتی طبق روشهاي علمی
شوند.شده محاسبه و اندازه گیري می

بینی شده در بودجـه عملیـاتی بایـد مسـتند بـه تجزیـه و       ارقام پیش
د. براي تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باش

شود که قیمت تمام شده یک تان یـا  مثال در بودجه عملیاتی مشخص می
هواپیما چقدر باید باشد و یـک تانـک یـا هواپیمـا چقـدر هزینـه و زمـان        

آموزش و نگهداري نیاز دارد.
اساس بودجه عملیاتی:

بطور اجمال بودجه عملیاتی بر پایه چهار اصل زیر استوار است که مـا  
پردازیم:هر یک از این اصول میبه شرح و توضیح

(work measvrment )الف) روش اندازه گیري کار 

(cast Accounting)ب) حسابداري قیمت تمام شده

(Norms)ج) استفاده از نورمها (هنجار)

(standerds)د) استفاده از استاندارها

مزایاي اندازه گیري کار:
جه بندي دو مزیت دارد:روش اندازه گیري کار در امر بود

ارقام پیش بینی شده به علت تجزیه و تحلیل قبلی به حقیقت نزدیکتر -1
خواهد بود.

استفاده از این روش موجب نوعی کنترل خودکار در اجراي برنامه ها و -2
شود. البته واژه اندازه گیري کار که در مدیریت علمی به ها میفعالیت
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گیري حجم عملیات متفاوت است، هر چنـد  رود با واژه اندازه کار می
توان با به دست آوردن نستهایی بـین کـار و ماشـین آالت، کـار و     می

هزینه هاي اداري، کار و اسـتهالك کاالهـاي سـرمایه اي در مجمـوع     
نسبتی بین حجم عملیات و کار به دست آورد و به قیمت تمام شـده  

کـار رفتـه اسـت    رسید. واحد انجام عملیات نماینده واقعی کوشش به
شود.که در محاسبات اندازه گیري کار از آن استفاده می

الزم به ذکر است که در نظام بودجه عملیاتی مواد هزینه تنها وسـیله  
شـود،  برآورد نیست و استفاده از روشهاي آماري، جایگزین مواد هزینه می

د بـود و  هر چند که به منظور کنترل مالی باز هم به مواد هزینه نیاز خواه
گـردد. ولـی از نظـر فنـی     هزینه در قالب آن تهیه و به مجلـس ارائـه مـی   

روشهاي مناسبتر و دقیقتري از مواد هزینه که به بهبـود مـدیریت کمـک    
نموده با به حداقل رساندن هزینه هاي دولتی، حـداکثر بـازده را تضـمین    

گردند. کنند جانشین مواد هزینه میمی
اید عملیات داخل برنامه ها و فعالیت ها بـه  در روش بودجه عملیاتی ب

نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحـدي بـراي سـنجش عملیـات     
داخل فعالیت به دست آورد و پس با استفاده از فنون مذکور هزینه واحـد  
مورد بحث را محاسبه کرده، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و 

را بـرآورد نمـود. در ایـن نـوع بودجـه      بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی 
اجراي عملیات دقیقاً مقارن با هزینه هاي عملیات اسـت و بـدین ترتیـب    

شود. بزرگترین مزیت بودجه کنترل مالی و عملیاتی کامالً درهم ادغام می
عملیاتی این است که مدیران اجرایی را در مقابل کار خـود مسـئول قـرار    

دهد.می
گیري کار که یکی از مراحل بودجـه عملیـاتی   بطور کلی روش اندازه 

باشد جزء طبقه بندي عملیاتی بوده لذا در بودجه عملیاتی بایـد واحـد   می
مشخصی انتخاب شود که گویاي عملیات طبقه بنـدي شـده باشـد بـدین     
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منظور باید یک واحد اندازه گیري مناسـب را کـه داراي خصوصـیات زیـر     
باشد در نظر بگیریم: 

به مرور زمان ثبات خود را از دست -2ش باشدقابل شمار-1
ندهد.

کوشش واقعـی کـار انجـام شـده را     -4مصطلح و رایج باشد. -3
نشان دهد

که سه عامل اول قابل حصول است ولی یافتن واحد مشخص در خـدمات  
دولتی که گویاي تمام عملیات انجام شده باشد دشوار است. زیرا هنجـار و  

ي بررسی اینکه تمام سعی براي تحقـق ایـن واحـد    استاندارد مشخصی برا
انجام شده وجود ندارد و باید به طریق دیگري متوسـل شـد کـه یکـی از     

باشد که در باال توصـیحاتی آورد ه  همین طریق روش اندازه گیري کار می
شده است.

یکی دیگر از مراحل بودجه عملیاتی عالوه بر طبقـه بنـدي عملیـاتی،    
عملیاتی است که این مراحـل نیـز شـامل حسـابداري     برآورد هزینه واحد 

قیمت تمام شده و هزینه عوامل تشکیل دهنده کار ( استفاده از نورمهـا و  
باشد.استانداردها ) می

حسابداري قیمت تمام شده:-
استفاده از این روش مخصوص مؤسسات تجاري دولتی است. زیـرا در  

ه واحد خدمت مشـکلتر  مؤسسات و ادارات خدمات تعیین قیمت تمام شد
است و استهالك نیز در این مؤسسات محاسبه نمیشود لذا این روش کمتر 

گیرد. در بودجه برنامه اي یا عملیاتی دولت مورد نظر قرار می
هزینه عوامل تشکیل دهنده کار:-

در این روش پـس از اینکـه از طریـق انـدازه گیـري کـار، شـاخص و        
از کلیه عوامل حداکثر استفاده به عمـل  استاندارد اطمینان حاصل شد که

آید هزینه هاي تشکیل دهنده یک واحد عملیاتی را به هر طریـق کـه   می
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کننـد و پـس از آن محاسـبه بودجـه اي     آسان و مقدور باشد محاسبه می
تقریباً پایان یافته است.

((تحلیل مطالب گفته شده))
مقایسه بودجه برنامه اي و بودجه عملیاتی:

توان خـط روشـنی رسـم    دجه برنامه اي و بودجه عملیاتی نمیبین بو
تري از بودجه برنامه اي کرد، زیرا در واقع بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته

است، برخی نویسندگان حتی این دو اصـطالح را بطـور متـرادف بـه کـار      
برند، اما در حقیقت، این دو عنوان کامالً مترادف نیستند براي توضـیح  می

وجود بین این دو باید طبقات سلسله مراتب سازمان دولتی مـورد  تفاوت م
توجه قرار گیرد. بودجه برنامه اي بیشتر مربوط به طبقـات بـاالي سلسـله    
مراتب سازمانی است. در حالی که در بودجـه عملیـاتی حـدود فعالیـت و     

شود. هر برنامه دولتی تر نیز بررسی و پیش بینی میعملیات طبقات پائین
عداد زیادي عملیات و اقدامات سازمانهاي عمومی است، در بودجه شامل ت

برنامه اي نظر قانون گذار به برنامه ها و در بودجـه عملیـاتی بـه عملیـات     
واحدهاي سازمانی معطوف است. در یک مؤسسه دولتی هر واحد سازمانی 
که در طبقـات بـاالتر سلسـله مراتـب سـازمانی قـرار دارد، ممکـن اسـت         

م دهد کهبه چندین برنامه مربوط باشد، ولی واحـدهایی کـه   خدماتی انجا
دهنـد کـه   در طبقات پائین تر قرار دارند غالباً فعالیت هایی را انجـام مـی  

منحصراً به یک برنامه مربوط است. در تنظـیم بودجـه برنامـه اي ممکـن     
است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت دولتی هزینـه هـا را   

سیاست کلی مالی دولت پیش بینـی کـرد در صـورتی کـه     فقط بر اساس
شرط اساسی براي تهیه بودجه عملیـاتی ایـن اسـت کـه حجـم و مقـدار       
فعالیت سازمانهاي دولتی تعیین و هزینه هـر واحـد از فعالیتهـا محاسـبه     

شود.
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شود در بودجه برنامه اي مواد هزینه در قالب برنامه و فعالیت تهیه می
ایان بودجه برنامه اي بدانیم وظیفـه بودجـه عملیـاتی از    اگر این نقطه را پ

شود به عبارت دیگر بودجه برنامه اي و عملیـاتی  این نقطه به بعد آغاز می
تا اینجا با هم مرز مشـترك دارنـد و در حقیقـت بودجـه عملیـاتی بـدون       

بودجه برنامه اي مفهومی ندارد.
فرق عمده بین بودجه برنامه اي و بودجه عملیاتی:

بودجه برنامه اي در سطحی باالتر از بودجه عملیاتی قرار دارد زیرا هر -1
باشد.برنامه شامل چند واحد عملیاتی می

بودجه برنامه اي هزینه ها را بصـورت کلـی و فقـط در سـطح برنامـه      -2
کنـد و مـورد اسـتفاده مسـئوالن ماننـد مجلـس، ریاسـت        مطرح مـی 

گیرد در حالی که بودجـه  میجمهوري و سازمان برنامه و بودجه قرار
کنـد و  عملیاتی هزینه ها را به جزیی ترین شکل ممکن گـزارش مـی  

تواند سودمند باشد.براي مدیران واحدهاي عملیاتی می
از نظر بعد زمانی بودجه برنامه اي پیش نگر است و با توجه به اهـداف  -3

در نظر اقتصادي و اجتماعی دولت روند آینده فعالیت هاي دستگاه را 
گیرد در حالی که بودجه عملیاتی همواره ناظر بر ارتباط میان مواد می

هزینه و محصول نهایی واحد عملیاتی است بنابراین به رونـد گذشـته   
تجارب بدست آمده، نورمها و استانداردهاي موجود تکیه دارد.

از نقطه نظر ماهیت بودجـه برنامـه اي کـار بررسـی مقامـات دسـتگاه       -4
کند سازمان برنامه و بودجه و مجلس قانون گذار را آسان میاجرایی،

و تصوري از عملکرد دستگاه اجرایی و نتایج بدست آمده از منابع بکار 
دهـد در حـالی کـه بودجـه     گرفته شده در سطح برنامـه بدسـت مـی   

عملیاتی به عنوان پایه هرم بودجه یک دستگاه با ارائه آمار و اطالعات 
جام شده در تولید هر فعالیت یا محصول نهـایی را  کمی، میزان کار ان

سازد و به مدیریت واحد عملیـاتی و مسـئوالن برنامـه در    مشخص می



112

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

تخصص و توزیع منابع بکار گرفته شده و بدست آوردن حداکثر فایده 
کند.هر یک از فعالیت ها کمک مؤثر می

ي موارد فوق کـه آورده شـد و توضـیح داده شـد قسـمتی از بودجـه ریـز       
عملیاتی است که این روش در بودجه ریزي کشـور مـا در روزهـاي اولیـه     
خود قرار دارد و به مثابه نهالی است که تازه ریشـه دوانیـده اسـت و ایـن     

کشد تا به حد بهینه برسد و زمان حالل این معضـل  روش سالها طول می
خواهد بود .

نتیجه :
توان اجراي هـر  می،یقبا اخذ اطالعات مالی دقبودجه بندي عملیاتی -1

به نحو شایسـته انجـام داد و ایـن امـر     در سازمان هاها رایک از عملیات
گردد. موجب بهبود مدیریت و به حداقل رسانیدن هزینه هاي دولتی می

ارتباط بین هزینه هاي انجام شده با عوامل بکار رفتـه  بودجه عملیاتی -2
توان از بـه  یش دادن آن میگذارد و با نمارا بطور کامل به نمایش می

هدر رفتن نیروي کار انسانی جلوگیري نمود و در جاي بهتر از نیروي 
کار استفاده نمود.

در برنامه ریزي عملیـاتی بـراي بـرآورد فقـط هزینـه هـا مـالك قـرار         -3
تـوان میـزان هزینـه    گیرند بلکه با استفاده از روشهاي آماري مـی نمی

ودجه پیش بینی نمود.هاي هر واحد را محاسبه و در ب
کسري بودجه در حقیقت برابر تفـاوت  (بودجه عملیاتی)در این نظام-4

بین تراز عملیاتی و تراز سرمایه اي بودجه است. بر اساس ایـن نظـام   
کسري بودجه معموالً از طریق تراز مالی جبران خواهد شد.

کـه  در نهایت مهمترین و بزرگترین مزیت بودجه عملیاتی ایـن اسـت  -5
دهد.مدیران اجرایی را در مقابل کار خود مسئول قرار می
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