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 چکیده

ها نوشته بینی درآمدها و برآورد هزینهمالی حاوی پیش یک برنامه چارچوببندی، تصویر فردای سازمان است که در بودجه

سطوح کالن، یکی از بندی مناسب در شود. وجود بودجهها و اهداف قانونی سازمان میشود و موجب عملیاتی شدن سیاستمی

شوند. نوع این عوامل مؤثر دستیابی به منافع ملّی به شمار رفته که مبتنی بر آن منابع و الزامات راهبردهای اثربخش تعیین می

های نظامی و خصوصی )غیردولتی( در ج.ا.ایران به بندی در سازمانمقایسه فرآیند بودجه و تحقیق، کاربردی و با هدف واکاوی

های نظامی و خصوصی )غیردولتی( در بندی در سازمانبین فرآیند بودجهاست. هدف این تحقیق مقایسه ای ی زمینهروش مورد

 جمهوری اسالمی ایران است.

های مربوطه طراحی اسنادی و میدانی است در همین رابطه پرسشنامه ،ایها و اطالعات مورد نیاز، کتابخانهشیوه گردآوری داده

صورت تمام شمار توزیع و نفری خبره که سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضوع را دارند به 62معه آماری گردیده و بین جا

های تحقیق بندی و ارزیابی سؤالبه جمع SPSSافزار وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرمهای تجزیهروشاز با استفاده 

بندی مبتنی بر تدابیر و منویات و فرامین های نظامی بودجهدر سازمان که ددهپرداخته شده است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می

تدوین بودجه کل  نامهشیوهو هماهنگ با  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، دارای رویکرد تهدید محور و مأموریت محور

اندازها و کسب ولتی( مبتنی بر چشمهای خصوصی )غیردسازمانمؤسسات و ولی این امر در  ؛کشور و حسابداری آن نقدی است

ای شرکت های بودجهبندی بر اساس سیاستمنافع سازمان با رویکردهای رقیب محور، سودمحور و حسابداری تعهدی و بودجه

 یا سازمان است.

 (یردولتیغ) یخصوص هایسازمان ،ینظام هایسازمان ،یبندبودجه ندیفرابندی، بودجه بودجه، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها و ها، ارزیابی محدودیتها، توانمندیبقا ثبات و پیشرفت هر سازمانی، تنها با شناخت قابلیت     

ها و تهدیدهای موجود، برخورداری از نظام مناسب و ها و همچنین آگاهی و شناخت از فرصتپذیریآسیب

ای روشن و پرفروغ است میسر یندهسوی آگر بهها و راهبردهای کلیدی که هدایتآتی نگر مزین به برنامه

 هایمسئولیت باید هاآن فرماندهان و مدیران ،شوندمی ترمتنوع و تربزرگ هرچه نظامى هایسازمانگردد. می

 دارند، امور آن با ترینزدیک و تربیش ارتباط که کسانى به را هاآن از بخشى و گرفته عهده به را ترراهبردی

 ثبات با محیط از حرکت و نظامى هایسازمان توسعه و گسترش با .کند حاصل اطمینان خود سازمان براى

 به باید و شوندمی دور مدتکوتاه و روزمره عملیات از ارشد فرماندهان و مدیران پویا، و متغیر محیط به

 فرد، زادهقاضی) بیندیشند مطلوب نتایج به رسیدن و سازمان اهداف جهت در دیگران رفتار به دادن شکل

2:1388). 

ها ، سازمانندعنوان یک شخص حقیقی نیاز به برنامه مالی داردر زندگی شخصی خود به هاانسانکه  گونههمان

با استفاده از آن بتوانند به امور خود جهت دهند  تاعنوان یک نهاد حقوقی نیاز به یک برنامه مالی دارند نیز به

شود. بودجه یک سند از پروژه مالی برای وسیله بودجه رفع میو عملکرد خود را ارزیابی کنند. این نیاز به

شده است و ریزی ها و درآمدهای برنامهجویی در هزینهدیگر صرفهعبارتیهای آینده یا بهدرآمدها و هزینه

های مالی خود را در ها تمامی فعالیتها است، زیرا دولت و سازمانها و دولتسازمان شاهرگ حیاتی

ها، تر و متناسب با اولویتبندی دقیقهرچه مراحل فرآیند بودجه .دهدچارچوب قانون بودجه انجام می

از سوی دیگر به  گردد.تر میشده نیز آسانبینیها انجام گردد، تحقق اهداف پیشو شرایط سازمان هاویژگی

های های نظامی با سازمانهای متفاوت سازمانهای ماهوی و وجود مأموریتدلیل ماهیت ذاتی، تفاوت

، «امنیت»ویژه ها بهخصوصی )غیردولتی( و همچنین میزان اهمیت و حساسیت محصوالت و تولیدات آن

های خصوصی ویژه سازمانها بهازمانهای نظامی با سایر سبندی در سازمانای از فرآیند بودجهبخش عمده

مؤسسات و  ریزیبودجهدر فرآیند  هاییالکه وجود نواقص و اشکای گونه)غیردولتی( متفاوت است. به

های خصوصی )غیردولتی( ممکن است منجر به از دست رفتن سود، کاهش سهم بازار و یا در بدترین سازمان

های نظامی ممکن است منجر بندی در سازمانقص در بودجهاما عدم تناسب و ن ؛حالت، ورشکستگی گردد

دار شدن تمامیت ارضی کشور گردد. با توجه های جنگ و از بین رفتن نیروها و خدشهبه شکست در میدان

در  ایکنندههای نظامی و خصوصی )غیردولتی( نقش اساسی و تعیینبندی مناسب در سازمانکه بودجهبه این

های الزم که مورد تائید خبرگان بندی مناسب با ویژگیو نظام بودجه بنابراین ها داردانراهبردهای آن سازم

 مقاله حاضر با هدف تشریح تواند پاسخگوی تدوین راهبردهای اثربخش در این خصوص باشد.امر باشد، می
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های موجود بین تبیین تفاوت( و غیردولتی) خصوصیو های نظامی سازماندر  یبندبودجه فرایند و مقایسه

 شده است. ها انجام آن

 . کلیات1

 . بیان مسئله1-1

های محیطی و حتی بروز تغییرات در قواعد حاکم بر بازی، حیات هر سازمان به فهم درستی از فرصت   

باشند، اقبال بهتری هایی که از قدرت استنتاج و درک باالتری از این شرایط برخوردار وابسته بوده و سازمان

مناسب و  بندیبودجهمستلزم  سازمانی هایفعالیت انجامها خواهند داشت. برداری از این فرصتدر بهره

اهداف  هابندیو بودجه ریزیبرنامه این بدونها است. هزینه کنترل و محدود منابع مصرف در ریزیبرنامه

 ابزار یک عنوانبه بندیبودجه نظام ماند. خواهد ناکام سازمان در مدیریت و شد نخواهد محقق سازمانی

آن  اهداف تحقق هر سازمان جهت هایبرنامه و هاسیاست به مادی منابع بهینه تخصیص جهت مدیریتی

 و از ضرورت باالیی برخوردار است. شودمیمحسوب سازمان 

کننده های نظامی و خصوصی )غیردولتی( نقش اساسی و تعیینمناسب در سازمان بندیبودجهکه با توجه به این

های الزم که مورد مناسب با ویژگی بندیبودجهم ها دارد و نظاآن سازمان هایمأموریتو  هابرنامهدر انجام 

 نیچن شناخت و بوده شدهبینیپیشو اهداف اثربخش  هایطرحتواند پاسخگوی تائید خبرگان امر باشد، می

غفلت از  .توجهی قرار گیردمورد کم بایستینمیو  نمایدمی نمودار را آن یوجود ضرورت و تیاولو نظامی

این مهم در سطح کالن، راهبردهای کشور را با مشکالتی مواجه ساخته و موجب عدم اجرای مأموریت در 

شود و با از دست رفتن بسیاری از منابع و انداز در این حوزه میها و عدم دستیابی به اهداف و چشمسازمان

-طرف دیگر برابر بررسی از خواهد نمود. تحمیل کشورهای زیادی را به ، هزینههاها و افزایش تهدیدفرصت

اهتمام  با وجودهای مربوطه نیز متفاوت هستند و در حوزه سازمان نوع آمده توفیقات این دوعملبه های

با توفیق مناسب به اهداف کالن خود که همانا ایجاد  نظامی هایسازمانمسئولین هردو حوزه، این فرایند در 

 خصوصی هایسازماناین امر در  ولییافته دست طور نسبیو توسعه امنیت پایدار ج.ا.ایران در منطقه است به

بایستی مورد میاین موضوع ن بنابراین نگرانی که وجود دارد این است که؛ یستگونه ن این (غیردولتی)

را با  هاسازمان ریزانبرنامهزیرا غفلت از این مهم در سطح کالن و راهبردی طراحان و  گیرد؛توجهی قرار کم

های زیادی را به جمهوری اسالمی ایران تحمیل خواهد مشکالتی مواجه ساخته و این امر مشکالت و هزینه

 مدون صورتبه نظام دو نیا تفاوت یبررسبا توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص تبیین و  نمود.

 »ای از عدم وجود یک کار علمی در راستای همین منظور برای نویسنده ابهام و دغدغه انجام نشده است، به

 رانیا یاسالم یجمهور( یردولتیغ) یخصوص و ینظام هایسازمان در یبندبودجه ندیفرآ سهیمقا و یواکاو
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 ندیفرآ نیب ییهاتفاوت چه» یعنی آن یاصل شپرس به تا دارد تالشصورت مدون ایجاد نموده است و ، به«

 ؟«دارد وجود رانیا یاسالم یجمهور( یردولتیغ) یخصوص یهاسازمان و ینظام هایسازمان در بندیبودجه

 .دهد پاسخ

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

 :است تیاهم یدارا لیذ مشروحه یهاجنبه در قیتحق نیا

های بندی در سازمانعلمی و عملی برای بررسی و اصالح نظام بودجهعنوان مرجع و مبنایی تواند بهمی(1

 باشد.نظامی و خصوصی )غیردولتی( 

 ریسا و قیتحق نیا از آمدهدستبه جینتا از استفاده با توانندیم ریگمیتصم و سازمیتصم مراجع و (مسئولین2

 .رندیگ بهره  تیوضع بهبود جهت مناسب یراهکارها به یابیدست جهت در مشابه، مطالعات

 خواهد گردید. مسلح یروهاین در یبندبودجه دانش و علوم جیترو و اشاعهموجب  (3

 :باشد برداشته در را لیذ یامدهایپ و عواقب حداقل تواندیم قیتحق نیا انجام عدم

 )غیردولتی(،های نظامی و خصوصی به عدم شناخت موانع در مسیر تکامل و بهبود این نظام در سازمان(4

 ..منجر خواهد شد

 نخواهد بود. اریاخت در ن.م یبندبودجه ندیفرا نظرانصاحب رشیپذ مورد و هماهنگ یاهیرو (5 

 تحقیق نهیشیپ. 1-3

 در بندیبودجه و ریزیبرنامه نظام» عنوانکارشناسی ارشد خود با  نامهپایان( در 1383مسعود شجاعی )-1

و درنهایت چنین  پرداختهبندی رایج در در ارتش های بودجهبه بررسی نظام« ایران اسالمی جمهوری ارتش

بندی بر ای و روش بودجهبرنامه مانندها )ریزی عملیاتی از سایر روشنموده است که نظام بودجه گیرینتیجه

 است. تربندی در ارتش جمهوری اسالمی ایران مناسبریزی و بودجهمبنای صف( برای نظام برنامه

 و بودجه ستمیس موجود تیوضع یسازمستند»با عنوان  ایمقاله(، در 1383) جعفریامیر مسعود عطایی -2

 در بودجه ستمیس یهاتیمطلوب به یابیدست جهت هاکشور گرید سیپل بودجه ستمیس مطالعه و ناجا اعتبارات

بهبود و  جهت و اعتبارات ناجا پرداخته و در پایان راهکارهای اجرایی بندیبودجهنظام به بررسی « ندهیآ

 از: اندعبارتکه  نمایدمی یگیرتوسعه )ایجاد تحول( در سیستم بودجه ناجا را به شرح ذیل نتیجه

  هادر کل رده روزرسانی فناوری اطالعات )سیستم اطالعاتی، اتوماسیون اداری و ارتباطات( سازمانیبه (1)

 .1کار شماره برداری از راهسازی یک نظام جامع آماری کارآمد با بهرهضرورت طراحی و پیاده(2)

ها و ایجاد ارتباط ای )وزن نسبی( آنها و قدرالسهم بودجهشده )هزینه نسبی( مأموریتتعیین بهای تمام(3)

 .های ناجا جهت تخصیص و دفاع بهتر بودجه منطقی بین هزینه و عملکرد مأموریت
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 .وبودجهسازی سیستم یکپارچه )منسجم( طرح و برنامهطراحی و پیاده (4)

به بررسی « انتظامی علوم دانشگاه در ریزیبودجه بهینه رویکرد»با عنوان  ایمقاله(، در 1384رضا جوادیان )-3

 نمایدمی گیرینتیجهبرای دانشگاه علوم انتظامی امین پرداخته و در پایان چنین  مناسب و بهینه ریزیبودجه

ریزی توان گامی اساسی در بهینه نمودن بودجهریزی، روش مناسبی است که با اجرای آن میروش بودجه

 دانشگاه علوم انتظامی و رسیدن به اهداف نیروی انتظامی برداشت.

« کشور یزیربودجه نظام ساختار اصالح یمفهوم مدل» عنوان با ایمقاله در ،(1391)نوبخت  محمدباقر -4

 قیتطب ندیفرآ یمفهوم مدلپرداخته و در پایان  کشور یزیربودجه نظام ساختار اصالح یمفهوم مدلبه بررسی 

 .نمایدمی ارائه را یجهان یاستانداردها و نظام یفرادست اسناد با کشور بودجه ساختار

 یروهاین مدتانیم یزیربرنامه یهایژگیو» عنوانای با ( در مقاله1397علیرضا بخش میدانی و همکاران )-5

-کدام رانیا.ا.ج مسلح یروهاین ریزیبودجه یهایژگیو» که سؤال این با طرح« رانیا یاسالم یجمهور مسلح

است که  آننیروهای مسلح پرداخته  است. نتایج تحقیق حاکی از  در  این نظامهای ویژگیبه بررسی « ؟اند

 :از اندعبارت ا.ا.ج مسلح یروهاین ساالنه یبندبودجه یهایژگیو از یبرخ

 (.وبودجهبرنامه نیب یمنطق وندیپ یبرقرار) باشد مسلح یروهاین مدتانیم برنامه برسند بودن یمبتن (1)

 واضح، ،یریگاندازهقابل و یکم کامالً یهاتیفعال ریز و هاتیفعال برنامه، فصول ساالنه، اهداف یدارا( 2)

 .باشد مسلح یروهاین مدتانیم برنامه سند در شدهینیبشیپ اهداف سلسله با منطبق ،یواقع ر،یپذتحقق

 .باشد کشور کل بودجه نیتدو نامهشیوه با هماهنگ( 3)

 .باشد مسلح یروهاین در مصرف یالگو اصالح یهابرنامه با هماهنگ( 4)

 تحقیق های. سؤال1-4

 اصلي الؤ. س1-4-1

های خصااوصاای   های نظامی و سااازمانسااازمان در  بندیبودجههایی بین فرآیند چه تفاوتدر ج.ا.ایران »

 ؟«دارد وجود یجمهور( غیردولتی)

 . هدف تحقیق1-5

 . هدف اصلي1-5-1

شریح فرآیند   تحقیق این هدف سازمان  بندیبودجهت سازمان در  صی )   های نظامی و  صو (  غیردولتیهای خ

 است. هاهای موجود بین آنتفاوتو مقایسه تبیین  و رانیا یاسالم یجمهور
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 تحقیق يشناسروش. 1-6

قلمرو   ؛ای اسااتزمینه -روش انجام این تحقیق موردی  اساات.تحقیقی کاربردی  ،این تحقیق از منظر هدف

تا   1388های ، بین سال (غیردولتیهای نظامی و خصوصی )  سازمان تحقیق، ازنظر زمانی، شرایط و وضعیت   

و  داشااته کاربرد 1404تواند تا سااال را شااامل و نتایج آن، با فرث ثبات نساابی شاارایط محیطی می  1398

ج.ا.ایران،  (غیردولتی) خصوصیو  نظامی هایسازمان، قلمرو این تحقیق شامل سازمانیاتکا باشد. ازنظر قابل

 .است بندیبودجهریزی و برنامه بوده و ازنظر قلمرو موضوعی تحقیق مرتبط با مباحث

سیت و خاص بودن     سا ضوع با توجه به ح   هشد  نفر برآورد 62 درمجموعپژوهش، جامعه آماری تحقیق  مو

دارای مدارک   و بوده بندیبودجهدر حوزه  غیردولتی() خصوصی  و  نظامینظران و فعاالن صاحب  که شامل 

شد      علمی دکتری و سی ار شنا سال    و حداقل دارای  کار ضوع       سه  شاغل مرتبط با مو سابقه خدمت در م

 اند.قرار گرفته تمام شمار مورد رایزنی و تضارب آرا صورتبهکه  بودند پژوهش 

پیرامون موضاااوع و نیز اساااتفاده از   هاپایان نامهو  هاابای )شاااامل کتکتابخانه روش گردآوری اطالعات، 

های میدانی شامل مصاحبه  برداری و استناد به اسناد و مدارک موجود( و بررسیجستجوهای اینترنتی، با فیش

شنامه   س ست بوده  عمیق هدفمند و تنظیم پر سی  برای .ا ساس نظر   نامهش س پایایی پر برر   هایتنظیمی نیز بر ا

شه   »نیز از روش ( و برای روایی 86/0کرونباخ ) نظران خبره و از فرمول آلفایصاحب  ستفاده    1«ضریب الو ا

شنامه، ابتدا بین         س ست. برای روایی محتوای پر ضریب   نفر توزیع 12شده ا ها باالی  گویه تکتکو چون 

های علمی  ها از روشداده لیلها مورد تائید قرار گرفته و در تحهمگی گویه بنابراین محاساابه گردید،  59/0

 استفاده شده است. SPSSافزار آمار توصیفی و استنباطی و نرم

 . ادبیات و مبانی نظری تحقیق2
 بودجه

 در بار نینخست واژه نیا. است یچرم سهیک ای فیک یمعنا به «بوژت» یفرانسو یمیقد کلمه از بودجه، واژه شهیر

آن کشور و سپس نام کیفی  «ییدارا وزارت» مهر که شدیم اطالق یکوچک فیک به انگلستان در و یعموم بخش

 که یزمان 1733 سال در(. 137:1385 ،یتوکل) نهادندیم آن در را کشور یاپرداخته و هاافتیدر صورتگردید که 

 ساخت، مطرح ندگانینما یبرا را کشور ساالنه یمال گزارش و هاپرداخت و هاافتیدر صورت انگلستان ییدارا ریوز

 یبازشعبده به را او و نمود حمله ییدارا ریوز استیس به« باز شد اشسهیک»با عنوان  یاجزوهناشناسی در  سندهینو

 «.را گشوده است اشبودجهسفره » شد گفته طعنهبه و است گشوده را خود یهاکلک و هاحقه سهیک که کرد هیتشب

بازگشت و آن شکل فرانسه ه بدرآمد و سپس « باجت» صورتبه و شد یسیانگل اندکاندک یفرانسو «بوژت»کلمه 
                                                                                                                                                                    
1. C.V.R (Content Validity Ratio)  
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)انصاری،  افتی رواج کشورها یاقتصاد و یمال اتیادب در واژه نیا ج،یتدربهمرسوم شد و « بودجه»با گویش 

 «یگذاراستیس ابزار» بودجه امروزه اما بود؛ دولت یمال مصارف و منابع گرانیب شتریب بودجه درگذشته،(. 25:1384

 یحاو و هیته یمال سال کی یبرا که است دولت یمال برنامه ساده، انیب به. شودیم محسوب کالن اهداف تحقّق یبرا

 هااستیس به لین به منجر که است یاتیعمل انجام یبرا هانهیهز برآورد و اعتبار نیتأم منابع ریسا و درآمدها ینیبشیپ

 رایز است، دولت یاتیح شاهرگ بودجه. است یمل اقتصاد در تیریمد ابزار کی بودجه. شودیم یقانون یهاهدف و

 خود متنوع و متعدد یهابرنامه یاجرا یبرا هانهیهز پرداخت و درآمد کسب از اعم خود یمال یهاتیفعال تمام دولت

 بوده دولت یهاتیفعال و هابرنامه همه ینما تمام نهییآ بودجه نیبنابرا دهدیم انجام بودجه قانون چهارچوب در را

 بودجه ساده فیتعر کی در(. 21:1385 ،یمیصم یجعفر) دینمایم فایا یمل اقتصاد توسعه در یمهم اریبس نقش و

 یمال ارزش ارائه بندیبودجه هدف. منابع صیتخص کیستماتیس روش از است عبارت ،(2014) 1کاردوس منظر از

 است یاتیعمل یهابرنامه به یراهبرد یهابرنامه لیتبد و ندهایفرا کردن یریگاندازهقابل دولت، یهابرنامه و اهداف به

 (.17:1399،یصابر و انیجهان)

 یبندبودجه

 معموالً که است یمنابع از «استفاده حداکثر» منظوربه شودیم منابع صیتخص و نیتدو صرف که ییهاکوشش مجموع

 نکهیا به توجه با یبندبودجه یوجود فلسفه. هستند «ابیکم» یاقتصاد اصطالحبه و ندینماینم تیکفا حد در

 خدمات و کاالها ارائه یراستا در منابع از استفاده از است عبارت است یتیریمد و یاسیس ابعاد یدارا یبندبودجه

 تیریمد یبرا دولت از روزافزون یانتظارها و یاجتماع یازهاین. کارها انجام یچگونگ یده گزارش و جامعه مطلوب

 یمال منابع تدارک یبرا مناسب یمال یهااستیس اتخاذ و رفاه نیتأم و توسعه یهابرنامه تیهدا کشور، یاقتصاد

 یندیفرآ یدارا یبندبودجه. است کرده مبدل کشور امور اداره یبرا یابزار عنوانبه را یبندبودجه مزبور؛ یهابرنامه

 :(18:1399،یصابر و انیجهان) وارد زیر استم شامل که است یامرحله چهار

 بودجه؛ بیتصو. 2               بودجه؛ میتنظ و هیته ،گذاریاستیس. 1

  بودجه نظارت و کنترل. 4                                          بودجه؛ یاجرا. 3

 بودجه اصول

 :از اندعبارت است یضرور بودجه میتنظ مراحل در هاآن تیرعا که یاصول و قواعد 

 جهدبو وحدت اصل (2)                                       بودجه بودن انهیسال اصل(1)

 ی بودن بودجهلیتفص ای تیشاملاصل (4)                                     بودجه تیجامع اصل (3)

 درآمدها بودن ینیتخم اصل (6)                         صیتخص وعدم صیتخص اصل( 5)

                                                                                                                                                                    
1 cadous 
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 هانهیهز بودن یدیتحد اصل (8)                                       یریپذانعطاف اصل (7)

 (.15: 1387،یمحمود) تعادل اصل (9)

 بودجه اهداف

 .بخشد بهبود را مطلوب یهاهدف که گرید یهانهیهز و خدمات یهانهیهز سازمان،هندیآ خدمات ینیبشیپ -1

 .هیسرما یبرا ندهیآ ازین و سازمان ندهیآ یمال طیشرا ینیبشیپ -2

 .هاهدف نیتریمعمول سمت به حرکت یبرا سازمان مختلف یهابخش عرثهم یهاتالش-3

 .سازمان مختلف یهابخش عملکرد بازده به دادن سرعت -4

 .سازمان یمال بودجه یرو مؤثر کُنترل داشتن -5

 (.101: 1389 ،یارزی دشمن) یمال یهاگزارش قیطر از سازمان بر یمرکز کُنترل -6

 بودجه مراحل

 مراحل این. کشدمی طول بودجه تفریغ گزارش ارائه زمان تا آغاز از بودجه که شودمی گفته مراحلی به بودجه مراحل

. باشد مرحله... یا 5 ،4 ،3 ،2 است ممکن مراحل این. دارد کشور هر سیاسی اجتماعی، اقتصادی، ساختار به بستگی

 وظایف از سوم و اول مرحله که شودمی انجام (1شکل ) شرح به مرحله 4 در کشورها اکثر در بودجه مراحل معموالً

 (.119: 1389 ،یدیتوح) است مقننه قوه صالحیت و اختیارات از چهارم و دوم مراحل و مجریه قوه

 
 (120: 1389 ،یدیتوح) ساالنه بودجه تدوین مراحل: 1 شکل

 (يردولتیغ) يخصوصدولتي و  یهاسازمان در یبندبودجه

. کنندیم نیتأم را ازیموردن وجوه یاصل هیسرما کنار در ،یقرض منابع به توسل با یخصوص مؤسسات ای وکارهاکسب

 مؤسسات ای وکارهاکسب در هابودجه. کنندیم استفاده شود،یم جدا هااتیمال از که یوجوه از یدولت یهاسازمان لکن

 کنترل ابزار عنوانبه شتریب ،دولتی یهاسازمان در هابودجه کهیدرحال است کنترل و یزیربرنامه یبرا یخصوص

 (.86-89: 1393 ،یاصفهان صالح) شودیم دهیشیاند
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 بندیانواع بودجه

 سنتی: یا متداول بندیبودجه .1

 که بود هانهیهز و درآمدها اجزای از سندی صورتبه و سنتی روش با نوعاً بیستم قرن اوایل تا هابندیبودجهبیشتر 

 یهادستگاه یهانهیهز بندی،نوع بودجه این . دردیرسیم مجلس تصویب به و تهیه مالی سال کی برای دولت از سوی

 بودجه در است موردنظر هاآن اجرای عملیاتی که لیکن ،شودیم برآورد هزینه مواد و فصول تفکیک به اجرایی

 داده نشان فصول و هزینه مواد قالب در و خدمات کاالها قیمت متداول بودجه در گریدعبارتبه .شودینم منعکس

 مثالً است. شده پیشنهاد عملیاتی و برنامه چه برای اجرای مزبور خدمات و کاالها که نیست معلوم ولی ،شودیم

 لیکن است؛ ... و بهداشت دفاع، و آموزشی امور انجام شده برای انجام یهانهیهز که دهدیم نشان دستگاه عنوان

 متداول، یزیربودجه در .شودینم منعکس بودجه متن در و یبندطبقهعملیات  و برنامه برحسب مربوط یهانهیهز

 دیآیم عمل به جاری سال اول نیمه و آخر ماقبل سال قطعی یهانهیهز اساس بر معموالً هانهیهز برآورد

 (.12:1391نوبخت،)

 ی:ابرنامه یبندبودجه .2

» ای متمایز با عنوان     عنوان روش بودجهم  به1960م در آمریکا معرفی شد و در دهه 1940بندی در دهه این بودجه

ریزی است که در آن اعتبارات بر مبنای وظایف ای از بودجهای شیوهبود. بودجه برنامه« ریزیریزی و بودجهنظام برنامه

سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه برای دستیابی به هدف های خود باید انجام هایی که ها و فعالیتبرنامه

های دولتی در شود که دولت و دستگاهای مشخص میبینی شده باشد. به عبارت دیگر در بودجه برنامهدهد، پیش

دستیابی به اهداف و مقاصد باشند ثانیاً برای ها و وظایف و مقاصد مصوبی میسال اجرای بودجه اوالً دارای چه هدف

 (. 55:1399ها را با چه میزان اعتبار انجام دهند)اسماعیلی و علوی، ها و فعالیتذکر شده باید کدام برنامه

 :بندی عملیاتیبودجه .3

فایده و » دیدگاه از را هابرنامه اجرای یترروشن و ترقیدق نحو به که است یابرنامه بودجه همان عملیاتی بودجه

 هانورم با و آوردیمدست به را خدمات یا تولید شدهتمام قیمت کار، حجم یریگاندازه روش و لیوتحلهیتجز« هزینه

 اخذ مستلزم یسینوبودجه سیستم این در تحول .کندیم کمک مدیریت سازمان به تطبیقی مقایسه استانداردها و و

 ،است عملیات از یک هر اجرای از دقیق اطالعات مستلزم عملیاتی بودجه است. مالی امور از دقیق مالی اطالعات

 دستگاه مالی امور در تفصیلی صورتبه هاحساب نگهداری و گسترش موجب بودجه عملیاتی یسوبه حرکت لذا

 . است

و  طرفکیاز را شدهگرفته کار به عوامل و شدهانجام یهانهیهز بین ارتباط که است یبندطبقه یک بودجه عملیاتی

 محصول صورتبه خدماتی و کاالها چه سازدیم مشخص و دهدیم نشان دیگر طرف از را آمدهدستبه کار نتایج
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 (.18:1391)نوبخت،  است. شده تولید اجتماعی و اقتصادی اهداف به نیل در عمومی بخش یهاتیفعال یا و نهایی

 بین بودجه بندی و ارزشیابی که بر رابطهریزی، بودجهشامل برنامهبندی عملیاتی یا برمبنای عملکرد های بودجهویژگی

  (:Melkers & katherine,2008 73-66باشد)تخصیص داده شده و نتایج مورد انتظار تأکید دارد می

 ریزی مبتنی بر عملکرد. بودجه4

کند. این ریزی اضافه میسنتی بودجهرا به ابعاد « بخشیاثر» و « صرفه جویی»ریزی مبتنی بر عملکرد، عوامل بودجه

» استفاده مفید از منابع مورد نظر است در حالی که    « کارایی»شود. در تمایز قائل می« بخشیو اثر« کارایی» نظام بین 

ای است که اهداف گونهبندی عملیات بهریزی بر مبنای عملکرد طبقهبا عملکرد مرتبط است. در بودجه« بخشیاثر

یابی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه تر بوده و در روش هزینهشوند، ارزیابی بودجه آسانبیان می ترشفاف

ریزی بر مبنای عملکرد، اصالح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثر هدف نظام بودجه ترینگیرد. مهمقرار می

م مورد استفاده قرار  1950جدی در آمریکا در دهه  طوربخشی مخارج این بخش است. این نظام برای اولین بار به

 (. 56:1399گرفت)اسماعیلی و علوی، 

ها و فعالیت است که تمام عوامل اجرایی )برنامه«  پی.پی.بی.اس » بندی بر مبنای صفرنوع پیشرفته سیستم. بودجه5

شوند و بر طبق این ازنویسی میها( و در حین عملکرد اطالع رسانی برای بودجه یک سال بر مبنای صفر دوباره ب

های شود. در این سیستم تمام قیمتهای سال قبل پایه ریزی میسیستم بودجه به سادگی بر مبنای رضایت بودجه

 Mckay.2013کنند و بایستی نسبت به آن اصل کسب رضایت کنند. )یک سازمان با بودجه صفر شروع به کار می

:21) 

 دولتي یهاسازمان در یبندبودجه

 ریتأث تحت یادیز حدود تا ییاجرا یهاطرح به اعتبار و پول صیتخص انیجر و یدولت یهادستگاه در یبندبودجه

 انیجر. کندیم نییتع را اعتبار و پول صیتخص یچگونگ و هاتیاولو یمشخط یعنی است، دولت یمشخط

 :است موارد نیا شامل خالصه طوربه یبندبودجه

 .شود اجرا ندهیآ در دیبا که ییهاطرح و یدولت یهادستگاه اتیعمل برنامه( ینیبشیپ) برآورد و هیته( 1 

 .یدولت یهادستگاه یتقاضاها تیاولو و یقانون اراتیاخت برآورد( 2

 (.  128: 1378 ،یمیتسل) صیتخص اتیعمل( 3 

. هستند دولت هایکمک شرایط یا الزامات با منطبقچراکه  شوندمی انجام خودکار ایبودجه تصمیمات از بسیاری

 جادیا هاآن در دیبا یمختصر هایتعدیل یا و هستند فعلی هایبرنامه دیتمد با رابطه در ایبودجه تصمیمات سایر

 لیتعد به منجر ران،یمد یمنطق لیدال اساس بر ای،بودجه تصمیمات از یکم شمار که است یحال در نیا. شود

 مشخص شود،می گیریتصمیم بودجه فرآیند در آنچه هر. شوندیم جدید مشیخط نیتدو ای موجود مشیخط
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  &Kelly) دهد انجام تواندمی یکارچه مدیریتی عمل هایحوزه این از یک هر در سازمان هر که کندیم

Rivenbark,2010  .) 

  يدفاع یهانهیهز یبندمیتقس و مسلح یروهاین در یبندبودجه

 هاحساب ینگهدار نوع در صرفاً و بوده منطبق برهم مسلح یروهاین و کشور در آن تحوالت و رییتغ و یبندبودجه

 مسلح یروهاین کل ستاد و دولت میتصم با. دارند قرار هم به کینزد اما مشابه کامالً نه تیوضع دو در هایحسابدار و

 قالب در یاتیعمل یزیربودجه ،یابرنامه یبندبودجه روش یجابه یاتیعمل یبندبودجه روش از استفاده رامونیپ

 و شدهانجام یهایبررس یمبنا بر(. 179:1394 ،یدانیم بخش. )دیگرد روش نیا نیگزیجا ماده ستیب و فصل ستیب

 :است ریز موارد یدفاع یهانهیهز مناسب یهایبندمیتقس ازجمله خبرگان، نظرات افتیدر

 :شامل کارکنان یهانهی( هز1

 .ایمزا و حقوق -

 (.یدرمان مهیب) میرمستقیغ و میمستق از اعم درمان و بهداشت -

 .یانتقال یهاپرداخت هاکمک و ایمزا ریسا و پوشاک و خوراک -

 : شامل نگهداشت و اتیعمل یهانهیهز( 2

 .زاتیتجه و ساختمان راتیتعم و ینگهدار -

 .یگانی یآمادگ و شیرزما آموزش، -

 .سوخت -

 .یاتیعمل و یجار تیمأمور -

 .یادار یهانهیهز -

 :شامل زیتجه نهیهز( 3

 .سالح و عمده اقالم دیخر -

 .عمده ریغ اقالم دیخر -

 .ارتباطات و اطالعات یفناور یهارساختیز -

 .زاتیتجه ینیگزیجا و یبازساز ،یسازنهیبه -

 :شامل ساختمان یهانهیهز( 4

 .هامنصوب ها،انشعاب ساختمان، ن،یزم -

 :شامل توسعه و قیتحق یهانهیهز( 5
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 کارگروه) هانمونه شیآزما نهیهز ،یصنعت ریغ قاتیتحق ،یفناور انتقال و یصنعت گذاریهیسرما ،یصنعت قاتیتحق -

 (.م.ن کل ستاد: 1392 وبودجه،برنامه

 (يردولتیغ) يخصوص هایسازمان هایيژگیو

 :دینمایم ارائه و خالصه ریز صورتبه را یخصوص هایسازمان هاییژگیو یاصفهان صالح

 .است درازمدت در یسودآور رساندن حداکثر به یانتفاع یهاسازمان در یاساس هدف. 1

 رقابت نبود خاطر به. دارندینم معطوف کیاستراتژ موضوعات به الزم بخش به الزم توجه یرانتفاعیغ یهاسازمان. 2

 طرح به یادتریز توجه و دقت کردن صرفبه یشتریب لیتما درازمدت یزیربرنامه یجابه ها،سازمان نوع نیا نیب در

 .شودیم دهید مدتکوتاه یهابرنامه و

 نیتأم را ازیموردن وجوه یاصل هیسرما کنار در ،یقرض منابع به توسل با یخصوص مؤسسات ای وکارهاکسب. 3

 .کنندیم

 .است کنترل و یزیربرنامه یبرا یخصوص مؤسسات ای وکارهاکسب در هابودجه. 4

. است موردتوجه یتیریمد تیقابل و اهداف تیموفق به معطوف تجربه و دانش تیاهم یرانتفاعیغ یهاسازمان در. 5

 مطرح گونهنیا را یخصوص هایسازمان یهایژگیو گرید مطالعات از یبرخ(. 86-89:1393،یاصفهان صالح)

 :ندینمایم

 را هاآن یهابرنامه ها،تیمسؤول و هادولت راتییتغ از یناش یمدها و جزر دولت، به یوابستگ عدم علت به-1

 .کنند نیتدو درازمدت یهابرنامه و هااستیس خود، یبرا توانندیم و دهدینم قرار الشعاعتحت

 جذب را کارآمدتر و ترکم افراد توانندیم و کنندینم دایپ یالتیتشک تورم امکانات، و بودجه تیمحدود علت به. 2

 .کنند

 را خود یهابرنامه ترآزادانه توانندیم و دید توانیم ترکم( یردولتیغ) یخصوص هایسازمان در را یکارمالحظه. 3

 .کنند اجرا

 یالتیتشک انسجام ن،یبنابرا کنند؛ جمع هم گرد را قهیسل هم افراد توانندیم بودن، خودجوش علت به هاسازمان نیا. 4

 .است یدولت یهامجموعه از باالتر هاآن عملکرد توان و ترشیب هامجموعه نیا در

 سطح توانندیم خود، تیفعال موضوع کردن محدود با و ییجز موضوعات انتخاب با یردولتیغ یهاسازمان. 5

( انیمجر و طراحان گذاران،استیس) یحکومت ینهادها به و ببرند باال سرعتبه موضوع، همان در را خود یکارشناس

 (.5:1388حوراء، فصلنامه) دهند یکارشناس مشاوره مختلف، سطوح در
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 ينظام یهاسازمان یهايژگیو

 .سازمان درون در دهیچیپ یهاتیفعال وجود (1)

 .ینظام مناسب یریگموضع لزوم و دوستان و دشمنان جانب از یرونیب یطیمح عوامل لیتحم(2)

 .هاسازمان بر اثرگذار یآورفن و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یرهایمتغ شامل دور، طیمح یدادهایرو(3)

 یدارا توانندینم گرید یهاسازمان که یانحصار طوربه نیسنگ و نیسنگ مهین سبک، ینظام زاتیتجه بودن دارا(4)

 .باشند زاتیتجه نیا

 صورت به موارد شتریب در کشور هر یاساس قانون طبق بر گرید یحکومت یهاسازمان مانند ینظام یهاسازمان (5)

 .ندینمایم استفاده یدولت جه بود از و شوندیم جادیا و سیتأس یدائم

  مراتب سلسله وجود و لباس یرو درجه نصب ژه،یو کاله و هافورمیونی از استفاده( 6)

 و... کشور راه در یطوالن مقاومت و یگذشتگ خود از شجاعت مانند یقو یارزش نظام داشتن و یدوست وطن( 7)

 انیک و مرزها از حراست و حفظ(7) فهیوظ نیتریاصل یحکومت یهانظام همه در دنیجنگ و بودن جنگ آماده( 6)

 (.75:1396،یاصفهان صالح)است هاسازمان نیا گرید یژگیو کشور

 ينظام و( يردولتیغ) يخصوص یهاسازمان در یبندبودجه یالگوها

 یخصوص و ینظام یهاسازمان در یبندبودجه یندهایفرآ سهیمقا و حیتوض و حیتشر جهت وهیش نیترمناسب

 نیا در نیبنابرا اند؛دهیگرد یطراح و نییتب خصوص نیا در که است ییهامدل و الگوها یبررس و ارائه ،(یردولتیغ)

 یجمهور( یردولتیغ) یخصوص یهاسازمان و ینظام یهاسازمان در یبندبودجه منتخب یالگوها از یبرخ به بخش

 شد خواهد پرداخته رانیا یاسالم

 ( يردولتیغ) يخصوص یهاسازمان در یبندبودجه یالگوهاالف( 

 همکاران و کرامر یبندبودجه یالگو( 1

 
 (45:1374آذر،) همکاران و کرامر یزیربودجه یالگو: 1 شماره شکل
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 ساالنه و مدتانیم یبندبودجه شامل هاکس یبندبودجه الگوی( 2

 
 (45:1388 ،یصمد) ساالنه و مدتانیم یبندبودجه شامل هاکس استراتژیك یبندبودجه یالگو: 2 شماره شکل

 یبندبودجه و یزیربرنامه ،یزیرطرح سامانه قالب در یزیربودجه (3

آید و یک کارکرد بسیار با شمار میای بهبندی برنامههای اجرایی بودجهترین روشیکی از گسترده PPBS1روش  

ها و بندی وظایف و عملیات دولت در قالب برنامهای عبارت است از تقسیمدارد. اولین جلوه بودجه برنامهارزش 

طور کامل اجرا بندی است و وقتی این سیستم بههای بودجهترین روشاین نظام، یکی از کامل. های مشخصفعالیت

ها به نسبت یص منابع برای گسترش در سطح سازماندهد تا بهترین اقدام در تخصشود به مدیران اطالعاتی امکان می

واحدهای اطالع رسانی صورت گیرد. به بیانی دیگر زیر بنای اصلی این نظام همان برنامه است، یک برنامه نیز از 

ها تعیین و انتخاب شدند، بر حسب های مربوط به هم تشکیل شده است. پس از این که برنامهتعدادی فعالیّت و طرح

ها، چارچوب ها و اجزا تشکیل دهنده آنشوند. این گروهبندی میتری گروهیی که دارند در طبقات فرعیهاهدف

گیرد ریزی، اجرای بودجه، گزارش گیری، ممیزی و ارزیابی قرار میریزی راهبردی، بودجهریزی و برنامهاصلی طرح

 .باشدمی (     3شکل شماره )با  مطابق PPBS(. مراحل بودجه نویسی در روش 164:1394)بخش میدانی، 

 
 (165:1394)بخش میداني،  PPBS: مراحل بودجه نویسي در روش 3شکل شماره 

 

                                                                                                                                                                    
1 PPBS: Planing, Programing, Budjeting, System 

PPBS

اساسبررنامهبهرنتایجومیشوندانتخابوبررسيسپسوشناسایيدقتبهدولتيهایدستگاهازیكهرعینياهداف•
.گیردميقرارتحلیلوتجزیهموردواقعیات

PPBS

شکیل مي دهد  این مرحله اهمیت بسیاری دارد زیرا اساس تصمیم گیری مدیران را ت.هزینه کل هر برنامه به دقت تعیین شود •
.در این قسمت مي توان از روش دقیق برآورد هزینه مانند حسابداری قیمت تمام شده یاری جست . 

PPBS

م ترین مه. برنامه ها و اهداف بلند مدت یعني برنامه هایي که مي بایست در چند سال بودجه ای اجرا شوند به دقت تعیین مي شوند •
.هدف این روش، تجزیه و تحلیل اطالعات واصله برای انتخاب کاراترین و کم هزینه ترین راه نیل به اهداف برنامه ها است 
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 1کوپر و چارنز یسینوبودجه مدل( 4

 ارائه 1971 سال در را آن که است کوپر و چارنز مدل شده، ارائه PPBS بودجه درباره تاکنون که یدلم نیترمعتبر

 ،یدانیم بخش) شودیم برده نام یعلم معتبر متون در آن از شیوبکم و بوده اعتبار یدارا یحدود تا مدل نیا. اندداده

164:1394.) 

 
 (164:1394 ،يدانیم بخش) کوپر و چارنز یبندبودجه مدل: 4 شماره شکل

 ينظام یهاسازمان در یبندبودجه یالگوها( ب

 م.ن کل ستاد ینظام یبندبودجه یالگو -1

 
 (16:1393 ،ياصفهان صالح) نیروهای مسلح کل ستاد یبندبودجه یالگو: 5 شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
1 Charnes and Cooper 
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  N.M یبندبودجه یالگو-2

 
 (64:1396،ياصفهان صالح) New Model نیروهای مسلح یبندبودجه یالگو: 6 شماره شکل

 رانیا.ا.ج مسلح یروهاین در یبندبودجه ندیفرا یهامؤلفه و هاشاخص

 .است دهیگرد ارائه (1) شماره جدول در رانیا.ا.ج مسلح یروهاین در یبندبودجه ندیفرا یهامؤلفه و هاشاخص
 (295:1394در نیروهای مسلح ج.ا.ایران )بخش میدانی،  بندیبودجه های فرایندها و مؤلفه: شاخص1جدول شماره 

 هامؤلفه هاشاخص نام دستگاه

 ستاد کل نیروهای مسلح

 اوامر و دستورات -تدابیر  -رهنمودها  فقیهوالیتگفتمان 

 مدت نیروهای مسلحسند برنامه میان
مستندات برنامه، تحلیل برنامه قبلی و بیان شکاف 

 وضع موجود

 دستورالعمل تدوین بودجه کل کشور
کشور، اهداف  مدتمیانهای )اهداف و سیاست

 ها،بندیاالجرا، اولویتساالنه، تعهدات الزم

 دستورالعمل تدوین بودجه ساالنه نیروهای مسلح
مدت ن.م، اهداف های میاناهداف و سیاست

 ها بندیاالجرا، اولویتساالنه ن.م، تعهدات الزم

 های نظامي و انتظاميدر ستاد سازمان

 )ارتش، سپاه و ناجا(

 تدابیر و اوامر فرمانده یا رئیس دستگاه
اوامر فرمانده یا تدابیر فرمانده یا رئیس دستگاه 

 رئیس دستگاه

 مدت دستگاه نظامیسند برنامه میان
مستندات برنامه، تحلیل برنامه قبلی و بیان شکاف 

 انتظاروضع موجود با قابل

 بندیاتخاذ رویکرد یا سبک بودجه
میزان کارایی سبک و روش میزان اثربخشی سبک 

 و روش قابلیت کنترل

ساالنه نیروها و دستورالعمل تدوین بودجه 

 های تابعه و وابستهسازمان

مدت دستگاه ضوابط های میاناهداف و سیاست

 بندی االجرا، اولویتالزم

های تابعه )مانند در ستاد نیرو و سازمان

 نزاجا، نهاجا و ندسا(

 تدابیر فرمانده یا رئیس سازمان تدابیر و اوامر فرمانده یا رئیس سازمان

مدت نیرو یا سازمان تابعه عملیاتی میانسند برنامه 

 دستگاه

مستندات برنامه، تحلیل برنامه قبلی، بیان شکاف 

 وضع موجود

 ای )جاری()بودجه هزینه ربطهای ذیبودجه پیشنهادی بخش

بودجه نیرو یا برنامه ساالنه نیرو یا سازمان تابعه 

 دستگاه

)مستندات بودجه، تحلیل بودجه قبلی، اهداف 

 قابل استحصال و اولویت دستیابی
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 (غیردولتي) خصوصينظامي و های سازمان بندیبودجه فرآیندمقایسه 

 گردد:ارائه می (غیردولتی) خصوصینظامی و های سازمان بندیبودجه مقایسه فرآیند زیردر جدول 
، )صالح اصفهانی خصوصی هایدر نیروهای مسلح ج.ا.ایران و سازمان یبندبودجه هایمقایسه فرآیند و تفاوت :2شماره  جدول

15:1396) 
 های غیردولتيهای خصوصي نهادها و بنگاهسازمان های نظاميسازمان فرآیند

 بندیبودجه

های حاکم فقیه و ارزشبندی، تدابیر ولیهای نظامی، یکی از مبانی بودجهدر سازمان

 بر نظام است.

های کلی سازمان توسط باالترین مقام سرلوحه با تأکید بر تعیین چارچوبغالباً این 

 مسئول است.

 رویکرد رقیب محور بندی از باال به پائینرویکرد بودجه

 رویکرد مالی و سود مدار بندی تهدید مداررویکرد بودجه

 رویکرد تولید و محصول مدار بندی مأموریت مداررویکرد بودجه

 هدف و غایت نهایی کسب منافع نهایی حفظ نظام مقدس ج.ا.ا هدف و غایت

ریزی عملیاتی است ها به روش بودجهریزی در قالب این سازمانروش بودجه ریزی عملیاتی است.ریزی در ن.م به روش بودجهروش بودجه

 های دولتی(ویژه سازمان)به

 ها حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی است.نوع حسابداری در این سازمان های ن.م حسابداری تعهدی است.نوع حسابداری در سازمان

االهم نمودن موضوعات و ساله و ساالنه به اهم و فیدر ن.م قبل از تعیین اهداف پنج

 .پردازندهای تفکرات سازمانی میاولویت

های خصوصی به میزان تأکید و دقت در ن.م، کمتر به تحلیل روندها و سازمان

بندی ای و جهانی در تدوین بودجههای ملّی، منطقهریوها و رویکردهای حوزهسنا

 پردازند.می

های راهبردی سازمان در فرایند تدوین بودجه در ن.م به احصاء و تأکید بر اولویت

 .گرددتوجه ویژه می

 .شودها مورد کمتر مشاهده میدر سایر سازمان

ریزی ن.م که منطقی مراحل در کل فرایند بودجههای کاربردی جهت طی طراحی گام

 ربطبرداران و مسئولین ذیراهنمای صحیحی برای بهره

ریزی راهبردی، وجود مشکالت ساختاری و مدیریتی پیرامون فرآیند طرح

 هابندی این سازمانمدت و بودجهریزی میانبرنامه

بندی در سطح ریزی و بودجهریزی، برنامهعدم هماهنگی بین فرآیندهای طرح شود.مشاهده می ها وحدت رویه در خصوص تنظیم این فراینددر این سازمان

 هاای بودن آنهای مختلف و عمدتاً متفاوت و سلیقهدستگاه

ی تنظیمی با مشکالتی مواجه هابندی اجرای بودجهها در بخش زماناین سازمان گرددبندی با دقت هزینه کرد بودجه تأکید میهای نظامی بر زماندر سازمان

 .است

با تعویض و تغییر و تحوالت مدیریتی در ن.م و کشور خللی در اجرا و عملیاتی کردن 

 گردداین فرایند مشاهده نمی

ها فرایند مزبور دچار با تعویض و تغییر و تحوالت مدیریتی در این سازمان

 گردند.توجهی میاختالالت قابل

های ن.م در مراحل قبل از حسابیای در ذیبر عملکرد بودجه کنترل بودجه و نظارت

خرج، حین خرج و پس از خرج توسط ارکان مرتبط در داخل ن.م، وزارت امور 

 ریزی، دیوان محاسبات و ...اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

زی ساالنه( ریمدت )بودجهبندی کوتاهبینی و اجرای بودجهها به پیشدر این سازمان

 پردازند.مدت و بلندمدت کمتر میمیان بندیاعتقاد وافری دارند لیکن به بودجه

  ریتداب ژهیوبه) قوا کل یفرمانده یرهبر معظم مقام ریتداب با منطبق معموالً ینظام یهاسازمان  سطح  در یبندبودجه

  یروهاین یبرا شده فیتعر یدفاع یهااست یس  و تیمأمور و رسالت  یراستا  در و( کشور  مسلح  یروهاین به یابالغ

  و هاکوشااش بر هابودجه تمرکز و مصااوب ینظام یراهبرد طرح بر یمبتن و بوده ینظام یهاسااازمان و مساالح

  یبندبودجه بحث یبرا. است اجرا یبرا قیدق یبندزمان یدارا و سازمان مهم و یاصل فیوظا به مربوط یهاتیفعال

سبت  م،. ن یراهبرد طرح افتیدر از پس م. ن کل ستاد  ابتدا م.ن یهاسازمان  در شک  به ن   یزیربرنامه یشورا  لیت

  قابل منابع زانیم شامل  مؤثر ییمحتوا عوامل سپس  و نموده مبادرت ربطیذ یهاروین و هادستگاه  حضور  با یمرکز

  شکاف و یخود یروهاین شناخت شامل رگذاریتأث یطیمح عوامل و هیالرعاالزم مقررات و نیقوان حصول، و وصول
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س  انتظار، مورد تیوضع  با آن سبت  مراحل نیازاپس و شده یبرر ستورالعمل  صدور  به ن   اقدام م. ن بودجه نیتدو د

 ..شودیم

 هاآن لیوتحلهیتجز ی تحقیق وهاافتهی. 3

ی مختلف موضوع این تحقیق، هاجنبهگردآوری اطالعات کیفی و تکمیل اطالعات الزم پیرامون  منظوربه     

در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، مسئولین و استادان  یزیربرنامه و خبرگان فرآیند نظرانصاحبنفر از  8با 

 یخصوصهای لشکری و در سازمان یزیربرنامهکه سابقه مسئولیت در فرآیند ) موضوع نیبا ادانشگاهی مرتبط 

به عمل آمد. تحلیل محتوایی حاصل از مطالعه منابع، مدارک و مصاحبه با  مصاحبهداشته و یا دارند( 

 بیانگر مطالب زیر است: نظرانصاحب

 ؛فقیه استطور مطلق منطبق با تدابیر، منویات و فرامین ولیهای نظامی بهبندی در سازمان( فرآیند بودجه1

منطبق بر اهداف و تدابیر رئیس سازمان، شرکت و غیره راهبری و تدوین  بیشترهای خصوصی اما در سازمان

 گردند.می

سازمان ( فرآیند بودجه2 شتر  های نظامی بندی در  سازمان   بی ست اما در  های  مأموریت مدار و تهدید محور ا

 باشد.تولید، سود و منفعت محور میبیشتر خصوصی 

زمانی و  شاارایطاصاالی و  مأموریت و رسااالت محوریت بر بیشااتربندی های نظامی بودجه( در سااازمان 3

صت  سیب فر سازمان     ها و آ سترس  سانی، پولی و غیره( در د  و هاها، تهدیدها و همچنین امکانات )منابع ان

ها و های خصااوصاای به این دقت به مؤلفه که سااازماناساات درصااورتی  شاادهتنظیم مربوط هایدسااتگاه

 است.پرداخته نشده  عنوان شدههای شاخص

سازمان ( بودجه4 صوب می بندی در  صورتی  های نظامی مبتنی بر طرح راهبردی نظامی م شد، در که این امر  با

 ها است.ها و بنگاههای خصوصی مبتنی بر اهداف شرکتدر سازمان

مدت نیروهای مسلح است؛ ولی این امر های نظامی مبتنی بودن بر سند برنامه میانبندی در سازمان( بودجه5

 های خصوصی مبتنی بر اهداف شرکت و رقابت در بازار است.در سازمان

های ها و زیر فعالیت، دارای اهداف ساالنه، فصول برنامه، فعالیتنیروهای مسلحهای بندی در سازمان( بودجه6

شده در سند بینیپیشپذیر، واقعی و منطبق با سلسله اهداف گیری واضح، تحققاندازهکمی و قابلطور کامل به

 شود.وضوح یافت نمیهای خصوص بهمدت نیروهای مسلح است ولی این امر در سازمانبرنامه میان

های اصالح الگوی مصرف در نیروهای مسلح بوده و هماهنگ با برنامه های ن.مبندی در سازمان( بودجه7

 .شودهای خصوصی دیده نمیر سازمانهای گذشته است ولی این مهم دکننده پرداخت تعهدات سالتضمین

 هادادهوتحلیل کمي یهتجز
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 .جمعیت شناختی() یفیتوصهای ( تحلیل1

شناختی، اطالعات توصیفی مربوط به مشخصات جامعه نمونه شامل چهار سؤال   هایقسمت سؤال در( 1-1

صیالت( در قالب جدول            سطح تح سنوات خدمت و  شغلی،  سازمان محل خدمت، درجه/ رتبه، جایگاه  (

 است. ارائه گردیده 3شماره 
 های مرتبط با شناسایي نمونه آماری( تحلیل داده3جدول )

سازمان محل 

 خدمت

درجه/  فراوانی

 رتبه

 جایگاه فراوانی

 شغلی

 سنوات فراوانی

 خدمت 

 سطح فراوانی

 تحصیالت

 فراوانی

 35 دکترا 5 سال 30باالی  1 سپهبدی 1 سرلشکر 5 ستاد کل ن.م

کارشناس  26 سال 26 -30 10 سرلشکری 10 سرتیپ 9 آجا

 ارشد

24 

 3 کارشناس 13 سال 21 - 25 20 سرتیپی 31 2سرتیپ  9 سپاه

   18 سال 15-20 22 2سرتیپ  10 سرهنگ 5 ودجا

 سرهنگ 4 ناجا

  دوم

     9 سرهنگی 10

های سازمان

 خصوصی

30         

 نفر 62 جمع نفر 62 جمع نفر 62 جمع نفر 62 جمع نفر 62 جمع

یعنی ها درصد از آن  7/67دهنده آن است که  دهندگان نشان فراوانی و درصد مربوط به جایگاه خدمتی پاسخ  

سرداری نفر  42 سازمان  دارای درجات امیری و  صی   های و معادل آن در  صو صد از آن  4/85و  خ ها در در

،  نفر 35یعنی  درصااد از جامعه نمونه 4/56باشااند و جایگاه ساارتید دومی و باالتر شاااغل مینفر  53یعنی 

صیالت دکتری می  شند ) دارای تح صد جامعۀ نمونه  9/71نفر( و  35با سن خدمتی   نفر 44یعنی  در ، دارای 

گویی  نمونه از روایی مطلوبی جهت پاسخ با توجه به این موارد مشخص شد جامعه .سال هستند 21باالتر از 

 شده برخوردار است.مطرح هایبه سؤال

 ی استنباطيهالیتحل( 2

 اول  پرسشنامه( تحلیل 1-2

پس از مطالعات اسااناد و مدارک و نظر   شااده،آوریوتحلیل اطالعات گردمنظور بررساای آماری و تجزیهبه

سایی تفاوت      شنا سازمان بین بودجه هایخبرگان، پرسشنامه اول در جهت  های نظامی و خصوصی    بندی در 

ست که به نظر جنابعالی آیا این عامل می     12تهیه و از  شده ا سؤال    عنوان تفاوتتواند بهنفر از جامعه خبره 

سازمان بین بودجه سازمان های نظبندی در  صل         امی و  شد؟ حا سالمی ایران با صی در جمهوری ا صو های خ

شنامه اول تأیید     س شده تفاوت    12پر ستخراج  سازمان بین بودجه عامل ا سازمان بندی در  های  های نظامی و 

 باشد.  خصوصی در جمهوری اسالمی ایران از منظر ادبیات نظری و خبرگان می
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 دوم  پرسشنامه( تحلیل 2-2 

های  بندی در سازمان های فرآیند بودجهبرای ارزیابی و دستیابی به پاسخ سؤال اصلی تحقیق مبنی بر تفاوت     

صی در     صو شنامه دوم و توزیع بین     چارچوبنظامی و خ س ستفاده از روش  62پر های  نفر از خبرگان، با ا

ستنباطی و آزمون خی دو به تجزیه    صیفی، ا سازمان بودجههای فرآیند وتحلیل تفاوتآماری تو های  بندی در 

های خصااوصاای پرداخته شااده و میانگین هر یک از عوامل ارائه گردیده اساات. در این   نظامی و سااازمان

بندی در های فرآیند بودجهپرسشنامه از جامعه آماری تقاضا شد نظر خودشان را درباره میزان اهمیت تفاوت     

سازمان سازمان  صی را در یکی ا   های نظامی و  صو ساس مقیاس پنج گزینه ز گزینههای خ ای طیف  ها که بر ا

شخص نمایند. درنهایت، از بین داده     لیکرت طراحی ست م ست های بهشده ا شنامه، با کمک    د س آمده از پر

بندی   بندی و اولویت  و با اساااتفاده از روش آمار اساااتنباطی و تکنیک آزمون فریدمن رتبه         SPSSافزار نرم

 اند.گردیده

 ی نظامي و خصوصيهاسازماندر  یبندبودجههای فرآیند تفاوت به اهمیتآزمون تعیین رت-

شاخص    سمت به کمک آزمون فریدمن رتبه اهمیت هر یک از   یبندبودجههای فرآیند ها در تفاوتدر این ق

 نماییم. را مشخص میهای خصوصی ی نظامی و سازمانهاسازماندر 
 در ج.ا.ایران ی نظامي و خصوصيهاسازماندر  یبندبودجه های فرآیند( میزان اهمیت تفاوت4) جدول

ر
ف

دی
 

 بندیهای بودجهتفاوت
 

 شدهفراوانی مشاهده
میانگین  

 وزنی
 

مقدار 

کای دو 

مشاهد

 شدهه

سطح 

 معناداری

(SIG) 

 بندیرتبه

 فریدمن

درصد 

اهمیت 

 وزنی

ی زیاد
خل

 

زیاد
ط 

س
متو

 

کم
ی کم 

خیل
 

1 

رویکرد  بیشترهای نظامی در سازمان

بندی از باال به پائین، تهدید مدار، بودجه

های مأموریت مدار و پیامد محور در سازمان

خصوصی رویکرد رقیب محور، مالی و 

 سودمحور و محصول مدار است

42 11 9 0 0 51/4 03/33 0/00 57/8 89/9 

2 

نظامی، یکی از مبانی های در سازمان

 هایارزش و فقیهولی بندی، تدابیربودجه

های نظام است اما این امر در سازمان بر حاکم

 .استخصوصی مبتنی بر اهداف آنان 

49 10 3 . . 74/4 4/59 0/00 1/9 62/9 

3 

بندی در جهت های نظامی بودجهدر سازمان

انداز و غایت نهایی ن.م یعنی حفظ نظام چشم

پذیرد اما در ج.ا.ا صورت میمقدس 

های خصوصی هدف نهایی، کسب سازمان

 منافع سازمان است

45 9 8 0 0 6/4 1/43 0/00 82/8 43/9 

4 

بندی هماهنگ با بودجه نیروهای مسلحدر 

دستورالعمل تدوین بودجه کل کشور و 

شده برای بینیهماهنگ با بودجه زمانی پیش

ساله(  5تا  3مدت )تحقق اهداف برنامه میان

28 12 7 7 8 73/3 9/25 0/00 45/5 89/8 
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های خصوصی دیده است اما این امر در سازمان

های بندی بر اساس سیاستشود و بودجهنمی

 ای شرکت یا سازمان استبودجه

5 

های ن.م هماهنگ با بندی در سازمانبودجه

های اصالح الگوی مصرف در نیروهای برنامه

کننده پرداخت تعهدات مسلح بوده و تضمین

های گذشته است ولی این مهم در سال

 شود.های خصوصی دیده نمیسازمان

39 12 3 4 4 26/4 58/75 0/00 76/7 83/8 

6 

های دفاعی بیشتر حسابداری در سازماننوع 

حسابداری نقدی، تعهدی است ولی نوع 

های غیر دفاعی بیشتر حسابداری در سازمان

 حسابداری تعهدی است.

36 9 9 8 0 23/4 8/36 0/00 67/7 47/8 

7 

های نظامی تحلیل محیط بیرونی در سازمان

بندی مبتنی بر تهدیدات و قدرت جهت بودجه

های خصوصی ولی در سازماندشمنان است 

تحلیل محیط بیرونی مبتنی بر تهدیدات و 

 قدرت رقبا است.

30 10 10 9 3 89/3 96/33 0/00 19/6 12/8 

8 

به نیروهای مسلح در فرایند تدوین بودجه در 

های راهبردی سازمان احصاء و تأکید بر اولویت

 بیشترکه در گردد درصورتیتوجه ویژه می

شود ها پرداخته نمیها به این اولویتسازمان

که منفعت بیشتری را حاصل کنند )که موجب 

اتالف منابع محدود و ارزشمند موجود و 

ها پیچیدگی و سردرگمی در این سازمان

 گردد(.می

25 13 10 6 8 66/3 16/18 0/00 38/5 78/7 

9 

بندی در ن.م متکی بر منابع مالی قابل بودجه

های واقعی است )اعم از بودجهحصول و 

عمومی، اختصاصی و سایر منابع قابل 

که این موضوع در بیشتر دستیابی( درحالی

های غیر دفاعی پیچیده و قابل سازمان

 برداری نیست.بهره

33 12 8 3 6 06/4 22/46 0/00 97/6 64/7 

10 

ای در کنترل بودجه و نظارت بر عملکرد بودجه

در مراحل قبل نیروهای مسلح های ذیحسابی

از خرج، حین خرج و پس از خرج توسط ارکان 

، وزارت امور نیروهای مسلحمرتبط در داخل 

اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و 

 ریزی، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و ...برنامه

23 13 10 7 8 58/3 16/13 1/00 70/4 47/7 

11 

 یدارابندی های ن.م فرایند بودجهدر سازمان

 است یراهبرد یابیارز و کنترل تیقابل

 بیشترکه به این موضوع در درحالی

 .شودینمتوجه خاصی های غیر دفاعی سازمان

21 11 9 9 12 32/3 8 1/00 77/3 93/6 

12 

ی هاسازمانی در ن.م نسبت به بندبودجه

ی بهتری برخوردار ریپذانعطافخصوصی از 

 جنبه از طیشرا رییتغ هنگام در ژهیو)بهاست 

 هایتیاولو در رییتغضرورت  و منابع زانیم

 .(مصارف و هابرنامه

20 10 10 12 10 29/3 06/6 1/00 63/3 86/6 
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 گیری. نتیجه4

 تحقیق سؤالو پاسخ به  یبندجمع .4-1

ها  بینی درآمدها و برآورد هزینهیک برنامه مالی حاوی پیش بسااتربودجه، تصااویر فردای سااازمان اساات که در  

شته می  ست       نو سیا شدن  سازمان می شود و موجب عملیاتی  شود. با ترجمان راهبردهای    ها و اهداف قانونی 

سااازی و محقق سااازی   بندی( قابلیت پیادهها )بودجههای عملیاتی و نیز بیان ریالی آنسااازمان در قالب برنامه

بازدارندگی    ها تولید امنیت و    های نظامی و دفاعی که وظیفه آن     یابد. این مهم در ساااازمان   افزایش میراهبردها  

نماید حرکت در مسیر تدوین یک نظام  است از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقایسه این دو نظام مشخص می

 به یابالغ ریتداب ژهیو به)صادره  و فرامین  رهابندی مقتدر و بومی در نیروهای مسلح، اهمیت اجرای دستو  بودجه

را آشکار ساخته و اثراتی را در     العالی()مدظله( رهبر انقالب اسالمی و فرماندهی معظّم کل قوا  کشور  مسلح  یروهاین

ها و هدر رفت منابع کمیاب و ارزشااامند را فراهم کاریها و موازیکاریتوساااعه، پیشااارفت و پرهیز از دوباره

 تا افتهی قوّت مسلح  یروهاین یراهبرد تیریمد کرهیپ در مطلوب و مناسب  یبندبودجه الزمه نمایند. همچنینمی

سؤال      .دینما رهنمون خود یمتعال یهاآرمان و اهداف به را آن ن،یآهن یپُل و ربنایز سنگ  چون هم سخ به  در پا

های پژوهش و  یافته   چنین با توجه به   اصااالی تحقیق، با توجه به مطالعات نظری، مصااااحبه با خبرگان و هم          

های فرآیند    ای تفاوت گونه ( که هرکدام به   4مورد )به شااارح جدول شاااماره      12شاااده، وتحلیل انجام  تجزیه 

اند، استخراج  های نظامی و خصوصی )غیردولتی( در جمهوری اسالمی ایران اشاره داشته     بندی در سازمان بودجه

های نظامی  دهد که در سااازمانحاصااله از تحقیق نشااان می نتایج .اندشاادهمرتبها و به ترتیب اهمیت وزنی آن

از باال به پایین،     بیشاااتربندی مبتنی بر تدابیر و منویات و فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا،        بودجه 

شم   ست که چ انداز و غایت نهایی آن حفظ نظام مقدس ج.ا.ایران دارای رویکرد تهدید محور و مأموریت محور ا

های  تدوین بودجه کل کشور و حسابداری آن نقدی است؛ ولی این امر در سازمان نامهآیینشد و هماهنگ با بامی

شم      صی )غیردولتی( مبتنی بر چ صو سودمحور و      خ سازمان با رویکردهای رقیب محور،  سب منافع  اندازها و ک

 است.ای شرکت یا سازمان های بودجهبندی بر اساس سیاستحسابداری تعهدی و بودجه

 

 

 

 

 

 

 



   1402، بهار 81سال بیست و یکم، شماره  دفاعي، راهبرد فصلنامة علمي                                           

 ب( پیشنهادها:

د تا نمراکز علمی نیروهای مسلح سازوکارهای الزم جهت استفاده بهینه از نتایج این تحقیق را فراهم نمای -1

بندی در هر دو حوزه نظامی و خصوصی )غیردولتی( بیشتر آشنا مندان بتوانند با فرآیند بودجهدانشجویان و عالقه

 شوند.

می  یخصوص و ینظام هایسازمان در  بندیبودجه ندیفرآ به محدود مقاله نیا یاصل بحث کهنیا به نظر -2

 یهاسازمان در بندیبودجه و یزریبرنامه ندیفرآ یهاتفاوت  مورد درهایی پژوهش گرددیم شنهادیپ لذا ،باشد

 .دیآ عمل به ایجداگانه قیتحق پژوهشگران و نیمحقق ریسا توسط نظامی و خصوصی

 اقتصاد کردیرو با نیروهای مسلح ساالنه یبندبودجه نظام نیتدو موضوع با یعلم قیتحق گرددیم شنهادیپ -3

 .ردیپذ صورت مسلح یروهاین یپژوهش مراکز توسط آن یرسان روزبه و یکنون نظام یبازنگر جهت یمقاومت

منظم گزارشات فصلی از ها و دریافت های ستادی از طریق انجام بازدیدها و کُنترلافزایش فرایند نظارت-4

های تحت امردر راستای مدت توسط ستاد کل ن.م و ستاد دستگاهها و تحقق بودجه ساالنه و میانپیشرفت برنامه

 ها.بندی هزینه کرد آنتوجه بربودجه های مصوب و زمان
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