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 ریزی عملیاتی در ایران الزامات بودجه


*مهدی رضایی


(51/2/5931تاریخپذیرش:-22/4/5934)تاریخدریافت:  

 

 چکیده
ریشی وهشا بودعشههشا دوتشتدرادارهامشورعام شه،ن شا تحوالتدرنقششوممموریشت

«اثربخششی»و«کارایی»،«صرفهاقتصاد »هارانییمتحولکردهاست.افیایشریتماتیدوتتمدی
بودعه،نحوهتخصیصمنابعازطریقتمکیدبراهدافسنجشپذیر،افیایشپاسشخووییمسشالوالن

ریشی عملیشاتینسشبتبشهها خاصبودعشهامردرقبالاعطا آزاد عملبیشتر،ازعملهویژگی
ا اقناعکردهاست.هاراعهتاستقرارچنینشیوهریی استکهدوتتها بودعهوهسایرشی

هشا اعرایشیها دسشتواهریی عامع،ت ریفوتصویباهدافوف اتیتوعودقانونبودعه
وسشیلهگذارباتحاظاصلحاکمیتقانون،اعمالن ا حسابرسیمبتنیبشرعملرشردبشهتوسطقانون

وعوداختیاراتالز برا قوهمقننهوپاسخووییدوتت،ازعملهبسترها حقشوقیمراععن ارتی،
ریی عملیاتیاستکهباوعودمشرالتساختار وقانونیدرکششور،الز عهتاستقراربودعه

ترینطورکاملتممیننشدهاستکهدراینپژوهشبهبررسیاساسییکازعناصرمذکوربههیچ
 شود.ریی میبورپرداختهمیتقراربودعهاتیاماتحقوقیاس


ریی عملیاتی،صشرفهاقتصشاد ،کشارایی،اثربخششی،پاسشخووییبودعه:دیکلی واژگان
ماتی

                                                                                                                                                                                                        

 m.rezaei@atu.ac.ir هطباطبائیاستادیارحقوقعمومیدانشواهعالم*
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 مقدمه
برچهمبناییبایدتصمیمگرفتیکمبلغم ینازوعوهعمومیبشهف اتیشت»اینپرسشکه

-ریی است.بههمینعهشتمشیعهمساللهاصلیبود«عا ف اتیت)ب(اختصاصیابد)اتف(به

ها ممرنت ریفکردکشهطبشققواعشدوهاییبینگیینهریی رابهم نا انتخابتوانبودعه
باشندکهدرریی میها بودعهاصولم ینیصورتگرفتهباشد.قواعدواصولمذکور،شیوه

ریشی عشالوهبشر(.بودعشه5931:51)پناهی،اندراستا نیلبهانتخاببهترینگیینهشرلگرفته
حرایتازسیاستماتیدوتتدرعهتاهدافاقتصاد واعتماعی،یریازابیارها ن شارت

ریشی (.بودعشه5914:93؛اقتدار ودیوشران،5912:51)علو طبر ،قوهمقننهبردوتتاست
اصشلهبشاهشرمیشیانعملیاتیبهاینم ناستکهازطریقایجادارتباطبینمنشابعمشاتیونتشای ح

بایستمجموعهم ینیازاهدافموردانت اربههمشراهافشیایشاعتبارتخصیصیبههربرنامه،می
صرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشیحاصلشود.

قانونوذارعمهور اسالمیایرانباهدفبرقرار ن مدرامورماتیدوتت،مطابقتحوالت
ها حقوقی،ماتیواقتصاد وباتوعهیونییحسبضرورتاقتصاد درایرانواقتصادعهان

ا برمبنا افیایشصرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشی،بهتیو استوارساختنتصمیماتبودعه
ساتهتوس ه،ریی عملیاتیراطیمواد ازقوانینبودعهسنواتیوقوانینبرنامهپن استقراربودعه

قانونبودعههمانسال،دوتتمرلفبهانجا 43طبقتبصره5931اتیامیکردهاست.ازسال
ریی شدهکهیریازمحورها اصلیآن،اصالح،تهیهاقداماتالز عهتاصالحن ا بودعه

به است. عملیاتیبوده شیوه به بودعه تن یم و نیی593موعبماده توس ه چهار  برنامه قانون
برنامه» مدیریتو همرار دستواهریی سازمان موظفاستبا بهها ذ کشور من ورربط

شدةصورتقیمتتما ریی ازروشموعودبهروشهدفمندوعملیاتیوبهاصالحن ا بودعه
ور کهاینموضوعباتصریحبرافیایشکاراییوبهره«خدمات،اقداماتمربوطراانجا دهد...
عا کنترلمراحلانجا کارواعطا اختیاراتالز بهل،بهواستقرارن ا کنترلنتیجهومحصو

آنقانونموردتمکیدقرارگرفتهاست.باوعودتراتیف544ها اعراییدرمادهمدیراندستواه
ها وقتدرراستا تحققاهدافیادشده،اقدامینرردنددوتت5931قانونیموصوفتاسال

بودنآن،تهیهوبنابهادعا دوتتنهم،مبنیبرعملیاتی5931تااینرهالیحهقانونبودعهسال
5تقدیممجلسشورا اسالمیشدومجلسنییباایجادتغییراتیعیییآنرابهتصویبرساند.

                                                                                                                                                                                                        

هیالتوزیرانبهتصویبرسیدهاست:21/52/5931درعلسهمورخکلکشورکه31.ضوابطاعراییبودعهسال5
قانونبودعهسال45دراعرا بند-1بند ها اندبرنامهموظف5ها موضوعبندر،دستواهکلکشو5931مادهواحده

مبنیبرچوونویونحوهصرفهعملیاتیخودودستواه اوتویتعوییدرهیینهها تاب هرا واگذار بند ف اتیتها، ها،
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ریی عملیاتیتااندازاینره،تلقیقانونوذارازبودعهسؤاالتاساسیدراینمقاتهعبارت
شودضمنتوصیفوتحلیلآناست؟دراینپژوهشتالشمیچهحدمنطبقبامفهو علمی

بودعه اعرا  زیربنایی و حقوقی موانع بیان و مربوطه مقررات و عملیاتی،قوانین ریی 
ریی ارایهشود.مفروضاتنوارندهبرایناستکهپیشنهادهاییبرا استقراراینشیوهبودعه

ی عملیاتی،قانونوذارتامقاط یبرداشتصحیحیریرغمتمکیدفراوانبراستقراربودعهعلی
م ادلقیمتتما ازاینشیوهبودعه شدهفرضکردهاست)اگرچهریی نداشتهوآنراغاتباً

بسترها حقوقیوبه اینره و است( اثربخشیبیانکرده افیایشکاراییو درستیهدفرا
 ساز اینشیوهنداشتهاست.یقیدرپیادهروتوفاعراییعهتاستقرارآنوعودنداردوازاین



 ریزی عملیاتی . مبانی و ماهیت بودجه1
 ریزی عملیاتی. مبانی نظری بودجه1-1

حداکثررسشاندنرفشاهفالسفهیونانباستان،اینن ریهرامطرحکردندکهانسشانبشهدنبشالبشه
رو عقشل،حلقشهتنشمزمشانها اخالقیوارزشیبااستفادهازنیخویشبودهوفارغازن ریه

کنشدوآنحالراشرستهوچشمبهآیندهدارد؛امادرمقابشل،حقیقشتدیوشر خودنمشاییمشی
زندکهدرواقع،اینره،منابعمحدوداست.تذاعهتتحققهدفموردن ر،دستبهانتخابمی

هسیاسشی،چنشینریی است.اتبتهبهتحاظت لققهر آنانتخاببهیکعام مفهومیازبودعه
هشا پذیرد.اگرچهدرایناندازه،بودعه،تصشویرمشاتیسیاسشتامر توسطدوتتصورتمی

دهد،آمشاروارقشا ریی راتشریلمیشوداماآنچهماهیتبودعهوبودعهیکدوتتتلقیمی
(.با453:5914؛میرسپاسی،221:5931پناهی،)هاستصرفنیستبلرهابیارحرمرانیحرومت

ریی مسشایلیازتوعهبهتنوعوت ددوظایفدوتت،نحوهحصولدرآمدوانجا هیینه،بودعه
آورد.تشذاضشرورتتن شیمبودعش عهاتحقوقی،اقتصاد ،سیاسیواعتماعیبشهوعشودمشی

دوتتیکارآمدواثربخشنسبتبهسایرنهادهابیشتراستکهبهتحاظتاریخی،دوتت،نخسشتین
هشا بودعشهایشناسشتکشها دادهاست.ازدیوراهمیشتهتنبهن مبودعهشخصیتیاستک

گرفتهمیاندوتت)قوهمجریه(وقشوهقانونوشذار درایشنخصشوص،بحثومجادالتصورت
هشا اوتیشهتششریلپارتمشان،یریازعللایجادن ا تفریکقشوابشودهاسشت.درواقشع،انویشیه

                                                                                                                                                                                                        

راتهیهوها غیرضرورونییبرنامهارتقا بهرور واگذار بهبخشغیردوتتی،حذفف اتیتگر قابلها تصد ف اتیت
ریی ون ارتراهبرد بهم اونتبرنامه5931بند ،تلفیقوارائهبههیالتوزیرانتاپایاناردیبهشتماهسالبرا عمع

نامها باشدکهدرچارچوباعتباراتمندرجدرموافقتگونهرئیسعمهورارسالنمایند.نتیجهاقداماتهردستواهبایدبه
ها اعرایی،مسالوتیتن ارتبرحسناعرا اینبندرابرعهدهرمواعهنشود.باالترینمقا دستواهدستواهباکسر اعتبا

 خواهدداشت.
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هشا ماتیشاتیحرشا وتن شیممناسشباتمشاتییر ازت شد تمسیسمجمعیاشوراییبرا علوگ
ریی رادراساس،حاصلتمشایالتروبایدپدیدهبودعهوبودعههابامرد بود.ازاینحرومت

هشاوعلشبرضشایتعمشومیبشرا سرانونمایندگانمرد برا توعیهوکنترلوصولماتیات
مناسباتمذکورباعنوانحقوقمشاتیوماتیشاتیبشههاطولکشیدتاتمدیهآندانست.اتبتهمدت

ا ازحقوقعمومیتبدیلشودوتحتتمثیرتحوالتیکهدرمفاهیمحاکمیتووظشایفشاخه
(.5931:13نژاد،؛شبیر 5943:291)پیرنیا،هابهوعودآمدهبود،سازمانگیرددوتت

ویشژهدردوتشتبشهگیر مدیران،بهیمشمارمؤثردرفرایندتصمامروزهبهدتیلمتغیرها بی
علتتقاضا روزافیوننسشبتبشهارایشهخشدماتبشاکیفیشتبشاالتر،فششاربشرا پاسشخووییو

ور ومشدیریتهشا عشار آن،افشیایشبهشرهشفافیتعملررددوتتونیازبهکشاهشهیینشه
یار ازکششورها هاقرارگرفتهاست.بسشعملرردواثربخشیحاکمیت،درکانونتوعهدوتت

ریی خودرابهیکن ا عملیاتیکهدرآناندن ا بودعهتوس هدرتالشیافتهودرحالتوس ه
سشنجشاسشتهشا اعرایشی،ششفافوقابشلا وعملرشرددسشتواهارتباطبیناعتباراتبودعشه

 دوتشتواترسازندوازاینطریق،پششتوانهاطالعشاتیم تبشربشرا تصشمیماتبودعشهنیدیک
(.5931:233آباد ونجارصراف،)حسنمجلسفراهمآورند

ششروعششدودو5311ریشی ازسشالیافته،اصالحاتدرن شا بودعشهدرکشورها توس ه
توس ه،بودعه،عاملیبرا توس هاقتصاد واعتماعیوعهمتماییداشت:درکشورها درحال

هاونهادها ماتیسشنتیریی ،فاصلهبیندستواهودعهتوانستبابرفتودوتتمیبهشمارمی
ونهادها ماتیعدیدراکشاهشدهشد؛امشادرکششورها صشن تی،تمکیشدبشرکشاهشن شارت

ریشی سشنتیا صرفبود.فقداناطالعاتمدیریتیدربودعشهمدیرانبراساسمقرراتبودعه
رکشششورامریرششامنجششرشششدد5311ریششی درسششالبششهانجششا اصششالحاتدرن ششا بودعششه

(.5935:211)عباسی،
درایرانب دازانقالباسالمیکهبشهعلشتعشواملین یشرتحمیشلعنشموفقشدانت ریشف
ن ر وقانونیشفافازقلمرواختیاراتووظایفدوتت،عالقهمسالوالنبشهگسشترشوانجشا 

ها بیمه،ایجادهاوشرکتشدنمراکیآموزشی،درمانی،بانکخدماتوامورعمومی،دوتتی
ها دوتتیواقمار طیدودهشهاولانقشالب،ها عدیدورشدشرکتهاوسازمانوزارتخانه

(بشهعلشت4-5935:9ریی کشور،)سازمانمدیریتوبرنامهافتیتدری توس هبخشدوتتیبه
تفشراوانهشا مشاتیمطلشوبومششرالض فوناکارآمد دوتتدراتخاذواعرا سیاسشت

گرفتشهدرامشرریشی موعشود،قانونوشذاربشااقتبشاسازتحشوالتصشورتحاکمبرن شا بودعشه
کند.ریی مبتنیبرنتیجهرااتیا میریی درعهان،استقراربودعهبودعه
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 ریزی عملیاتی؛ ماهیت، مزایا و مشکالت حقوقی آن در ایران . بودجه1-2
 ی عملیاتی  ریز الف. ماهیت بودجه و بودجه

یکازاینت شاریفراکامشلازبودعه،ت اریفمختلفیارایهشدهاستکهشایدنتوانهیچ
بودعهکلکشور،برنامهماتیدوتشتاسشت»قانونمحاسباتعمومیکشور:5دانست.طبقماده

بینشیدرآمشدهاوسشایرمنشابعتشممیناعتبشاروبشرآوردکهبرا یکسالماتیتهیهوحاو پیش
ششودبشودهوازها قانونیمشیهاوهدفهابرا انجا عملیاتیکهمنجربهنیلبهسیاستهیینه

.بودعشهمؤسسشاتی9هاها دوتتیوبانک.بودعهشرکت2.بودعهعمومیدوتت5سهقسمت
«.شودتشریلشدهاستکهتحتعنوانیغیرازعناوینفوقدربودعهکلکشورمن ورمی

بودعه فرایند استکهدرایرانازچهارمرحلهبهشرحزیرتشریلشدهاست:اما ریی ،
تهیه،تن یموپیشنهادالیحهبودعه،باتف .ن ارتبر.اعرا بودعهود.تصویببودعه،ج.

کرماعانی،اعرا آن 5913)دادگر منشی531: موسی؛ و 5931خانی،زاده فرج31: :5933وند،؛
شودازبودعهساتیانهکلکشوربهترتیبیکهدرقانونمقررمی»قانوناساسی:12(.طبقاصل39

شود.هرگونهطرفدوتتتهیهوبرا رسیدگیوتصویببهمجلسشورا اسالمیتسلیممی
تغییردرارقا بودعهنییتابعمراتبمقرردرقانونخواهدبود بهترتیبیکهدرقانون»عبارت«.

حاکیازترلیفقانونوذاربهتصویبقوانینعدیددرزمینهتن یموتهیهبودعه«شودمقررمی
ساالنهکلکشوراست.باوعودایندرقانونمحاسباتعمومیدرزمینهتهیهوتن یمبودعهکل

کشور،احرا خاصیوعودنداردوبیشتراحرا ،مربوطبهنحوهاعرا ماتیبودعهاست.
هشا متفشاوتیبشهریی ششیوهها ادار وماتیدرعهان،بودعها ن ا هباعنایتبهتجربه

ها ادار ،قانونیومشدیریتیدارا اهشدافخوددیدهاستکههرکدا ازآنباتوعهبهزمینه
کنشد،بلرشها رات یینمیتنهاقواعدتصمیماتبودعههانهوفرایندها مختلفیاست.اینشیوه

سشازد.شموفقیتیشاقواعشدارزیشابیهمشانتصشمیماترانیشیمششخصمشیاستانداردها سنج
ریشی ا ،بودعشهریشی برنامشهریی افیایشی،بودعهها مذکور،بودعهترینشیوهازعملهمهم

ریی عملیاتییامبتنیبرعملررداست.درایرانتاقبشلازسشالمبتنیبرصفروهمچنینبودعه
بشوده«ا ریشی برنامشهبودعشه»ریشی ،مهوبودعهکشور،شیوهبودعهبراساسقانونبرنا5931

هشا هشا سشاالنهبشرمبنشا برنامشهها ساالنهبایدبرمبنا برنامشهاست،بدینترتیبکهبودعه
ساتهتهیهشود.اگرچهپسازتصویبقانونبرنامهوبودعهپسازانقشالباسشالمی،کششورپن 

بودهاستتیرناحرا قانونبرنامهوبودعهبشهدتیشلمششرالتفنشی،دارا پن برنامهمصوب
طورکاملبهاعرادرنیامدهاسشتوبایشداذعشانداششتهمچنشانگاهبهساختار وقانونی،هیچ

ا ،ریی برنامهعد اعرا دقیقوکاملبودعهباوعودریی افیایشیحاکماست.شیوهبودعه
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هشا ریشی درکششورها دیوشرازعملشهعشد توعشهبشهمؤتفشهدعهباظهورم ایباینشیوهبو
شقانونوذاربدوناینرشهدرمقشا رفشعمششرالتسشاختار  صرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشی

شاستقراربودعهن ا بودعه اتوصشفبشاوعودسشازد.مشعریی عملیاتیرامقشررمشیریی برآید
کند.ریفیازشیوهمذکورارایهنمیگونهت تمکیداتمررردراینخصوص،هیچ

ریشی عملیشاتیمطشرحششدهبهتحاظن ر ،ت اریفمت دد بازوایا گوناگونازبودعشه
یافتشهرابشهنتشای ریشی عملیشاتی،منشابعمشاتیتخصشیصاست.دریکت ریفمختصر،بودعشه

 Redburn, F. Stevens, J. Robert, Shea and Tery).کنشدمرتبطمی هاشدهوستاندهگیر اندازه

F. Buss, 2008: 352  )اینششیوهاششارهبشهسشازوکارهاییداردکشهبشارامبیورابینسوندرن ر
هشایشانتشای ها بخششعمشومیوسشتاندهشدهسازمانهدفتقویتارتباطمیانمنابعماتیارایه

گیشر ملرشرددرتصشمیمشودواینامرازطریقاستفادهازاطالعاترسشمیعهاطراحیمیآن
درت ریفیدیوشر،تو(Rabinson and Brumby, 2005: 4)گیرد.دربارهتخصیصمنابعانجا می

ریششی دانشدکششهازبرنامششهآنرافراینشداسششتفادهازاطالعششاتعملرشرددرتخصششیصبودعششهمششی
ا راریشی زمینشهایننوعازبودعهریونبارکبهعقیده (Lu, 2007: 3)گیرد.راهبرد نشمتمی

ها مرتبطباتخصیصمنابعتاحد برمبنا کاراییواثربخششیدرآوردکهتصمیمفراهممی
ریشی درت ریفتخصصشیبودعشهگرزِهِ(Rivenbark, 2004: 7)تحویلخدماتاتخاذشود.

ششدهریشی دهشد:چشهچیشی برنامشهداردکهاینشیوهبهاینسؤاالتپاسخمشیمذکوربیانمی
شود؟چهمناب یموردنیازخواهدبشود؟است؟هیینهآنچهمییانبودهاست؟چهوقتارایهمی

(.5939:12)آذروخدیور،ونتیجهنهاییچهخواهدبود؟
ریی عملیاتیبهتخصیصمنابعبرا نیلبهاهشدافیخشاصدرکنفرانسمجاتسایاتتی،بودعه

درواقشع،فراینشد(NCSL, 1994: 2) برنامشهت ریشفششدهاسشت.گیشر درهشرانشدازهونتای قابشل
5وروِه شکمیسشیون(GAO, 1997: 1)برقرار ارتباطبیننتای موردانت اربشاسشطوحبودعشهاسشت.

ریی عملیاتیبایشدتوعشهرو تبیینکردکهدربودعه5341ضمنطرحچنیندیدگاهیدرسال
ا شودیاخدماتیکشهبایشدارایشهششودمتمرکشیباششدنشهویژگیعملرردنسبیکار کهبایدانج

ششده،ابیارهشاییبشرا دسشتیابیبشهیشکرو چییهاییکهبایدخریدار شودزیرااشیا خریشده
هششاییبششرا ایششنشششیوههمچنششینبیششانورروش(Anders, 2001: 18)اسششتنششهخششودنتششای .نتیجششه
هشابشههاسشتواینرشهچوونشهف اتیشتهایاسشتاندهوعیهادربرابرخرگیر منابعیاورود اندازه

عبشارتاسشتازبرنامشهعملرشرد»درنهایت،بودعهعملیاتی(Hatry,1989:18)شود.نتیجهمنجرمی
یافتهبههربرنامهبانتشای حاصشلهساالنهبههمراهبودعهساتیانهکهرابطهمیانمییانوعوهتخصیص

                                                                                                                                                                                                        
1. Hover. 
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شدهدرچارچوبهشرسازد،بدینم ناکهباهرمییانمخارجانجا انمیازاعرا آنبرنامهرانمای
(اتبتهبرخشیافشرادبشهدتیشلMercer, 2002: 2)«.ا بایدمجموعهم ینیازاهدافتممینشودبرنامه

انشد.ریشی بشرا نتشای دادهعا مخارج،بهآنعنشوانبودعشهتمکیداینشیوهبرعملررددوتتبه
(Schick, 1990: 26)
دهشدپذیرتخصیصمشیریی مذکور،منابعرابرمبنا تحققاهدافسنجشبنابراینبودعه

صشرفه»ها دستواهاعراییارتباطدارد.دراینشیوه،عناصرکهبهنوبهخودبارساتتوآرمان
حشال،بشینکنند.درعینریی اضافهمیرابهاب ادسنتیبودعه«اثربخشی»و«کارایی»،«اقتصاد 

شوند:صرفهاقتصاد ،عبارتاستازتالشدرعهتکاهشهیینهآنسهمؤتفهتماییقایلمی
تحصیلواستفادهازمنابعسازمانباحفظکیفیتمناسشب.درکشارایی،اسشتفادهمفیشدوبهینشهاز

ینشه،هشا بهمنابعمدن راست.بهعبارتدیور،عملیاتکشاراآناسشتکشهبشااسشتفادهازروش
کهاثربخشیبشهم نشا حداکثربازده)ستانده(راباصرفحداقلمنابع)داده(تممینکند،درحاتی

)کمیتشهحصولاطمینشانازمطابقشتنتشای حاصشلازهشرف اتیشتبشانتشای مشوردانت شاراسشت
تشوانتمرکشیبشر(.برایشناسشاسمشی1-5931:4؛رایدر،5911:1تخصصیحسابرسیمدیریت،

ریشی راهبشرد ،گیر نتای وپیامدها عملررددرارتباطبشافراینشدبرنامشهاندازهها شاخص
گیشر بودعشهوتحشولدرتمکیدبرکنترلعد تمرکیمشاتیوحشذفبوروکراسشیدرتصشمیم

ریشی عملیشاتیپاسخووییبهم نا پاسخووییدرقبالنتای راسهرویررداصلیشیوهبودعشه
(Anders, 2001: 20)دانست.


 ریزی عملیاتیب. مزایا، معایب و فرایند بودجه
 ریزی عملیاتی  ( مزایای بودجه1

ها فراوانیداردکهازعملهآنعبارتاستریی بهاذعانمحققان،مییتاینشیوهبودعه
از:

ویشژهدرایشران،ها اعراییبشرمبنشا عملرشردوبشهافیایشپاسخووییمدیراندستواه-5
نامشهمتبادتشهبشاسشازمانمشدیریتونپاسخووییبهنهادها ناظرطبشقمفشادموافقشتتقویتای
ریشی افیایششینیشیوعشودداردوریی کشور.اتبتهاینویژگیتاحدودزیاد دربودعهبرنامه

(Douglus, 2002: 161)ا نییهمینخصیصهاست.علتاصلیبقا چنینشیوه
،«صشرفهاقتصشاد »بشهنتشای مشوردانت شاربشابشاالتریندرصشدتمکیدمدیرانبشرا نیشل-2
«.اثربخشی»و«کارایی»

تسهیلن ارتبراعراوعملرردبودعهتوسطمقاماتونهادها ن ارتی.-9
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گرا.بهبودنحوهتخصیصمنابعهدف-4
دریابشدوعاتخصیصمشیصورتیکپذیراست.اعتباربهریی ،ان طافایننوعبودعه-1

دهد.ت یینبهترینشیوهنیلبهنتای ،بهمدیران،آزاد عملبیشتر می
:5939؛آذروخشدیور،3-5931:1)سش ید ومییشد ،افیایششفافیتعملررددوتت-1
 (.5935:251؛عباسی،13و15-5931:43؛پناهی،594-591


 ریزی عملیاتی  های بودجه( چالش2

کنندامابامرور بشرتجربشهسشایرهرات بیربهموانعاعراییمیها اینشیواگرچهبرخی،چاتش
هارابهم ایشبایشنششیوهنیشیت بیشرکشردزیشراایشنمشوارددرسشاختاروتواناینچاتشکشورهامی

ریی نهفتهاستوممرناستبشاعشد تشدبیرشایسشته،اثشراتمخشربآناتیاماتایننوعازبودعه
Robinson, M.and J. Brumby)   (23 :2005 ,میایا اینشیوهباشد.مراتببیشترازبه

ا بشیناطالعشاتعملرشرد وتصشمیماتمربشوطبشهاحتمالاینرههرنوعپیوندورابطه .5
هشا گیرندگانهستندکهقضشاوتتخصیصمنابعدچارانحرافشودکمنیستزیرااینتصمیم

تواندتنهشاد.درفرایندسیاسی،اطالعاتعملررد میدهنالز درمتنبخشدوتتیراانجا می
ا درن شرگرفتشهششود.ایشنهشا بودعشهعنوانیریازعواملتمثیرگشذاردرانتخشابگیینشهبه

تواندادبیاتمذاکراتراتغییردهداماتیوماًدرتصمیمنهایی،تغییر ایجادنرند.اطالعاتمی
ریشی عملیشاتیاسشت.الز اسشتدرها مهمبودعشهها راهبرد ازویژگیتهیهبرنامه .2

هشا مربوطشهدرمجلشسبشهرایینشیها اعراییباکمیسشیونحینتهیهبرنامهراهبرد ،دستواه
ریشی عملیشاتیهشا بودعشهتشرینچشاتشتشرینومهشمعنوانیریازاصلیبپردازند.ایناتیا به

پشذیرسشهوتتامرشاندرمورداهدافبرنامهبهشود.تالشبرا رسیدنبهاتفاقآرامحسوبمی
تمکیششدهششا اعرایششیبششهآننیسششتاگرچششهمجلششسنیششیبششههمششانمنششابعاطالعششاتیکششهدسششتواه

 شود.ورزیدند،متوسلمیمی

«هشا عملرشردششاخص»ریشی عملیشاتی،درخصشوصها بودعشهازعملهدیورچاتش .9
هشا اعرایشیاعشازههریشکازدسشتواهاست.اینشیوهبشهدتیشلتفشاوتدرماهیشتصشالحیت

ها عملرردمختلفشیاسشتفادهکننشد.ایشنامشر،سشنجشعملرشردرابشرا دهدتاازشاخصمی
 مجلسودوتت،مشرلخواهدکرد

مدیرانارشددوتتیازحیشثبرخشوردار ازصشالحیتاختیشار گسشتردهممرشناسشت .4
هشا الز رکششورهاییکشهزیرسشاختریشی باششندامشادشدتطرفداراینششیوهازبودعشهبه

ریی عملیاتیوعودنداشتهباشد،ممرناستسشازوکارها حقوقیواعراییالز برا بودعه
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هششا سشنجشعملرششردبششهششرلمناسششبیت یششیننششدهباشششدوتششذااحتمششالن شارتیوشششاخص
 سوءاستفادهازمنابعدوتتیراگسترشدهد.


 از سه مرحله تشکیل شده است: ریزی عملیاتی( فرایند بودجه3

ت ییناهدافونتای موردانت ار-اتف
ها الز برا تحققاهدافهاوف اتیتبرآورداعتباراتبرنامه-ب
ها کمّیعهتبرآوردعملرردهربرنامهیاف اتیت.ت یینشاخص-ج

اپاسشخووییریی عملیاتی،تلفیقاهدافن شا مشدیریتبودعشهبشویژگیمهمن ا بودعه
ذکشردرایشنخصشوصاینرشهبشرخالفن شربرخشینویسشندگانعمومیاست.اتبتشهنرتشهقابشل

نفسهن ا تشویقوتنبیشهمبتنشیبشرسشطحریی عملیاتیرافی(نبایدبودعه5931:51)کردبچه،
عا افیایشپاسخووییباطرفدار ازمدیرانیکهاهشدافعملررددانستزیراممرناستبه

ریی دراصشل،تخصشیصاندارزشاینفرایندازبینبرود.بودعهستپایینیرابرآوردهکردهد
ریشی عملیشاتی،تشاب یازهاستکشهایشنمهشمدربودعشهمنابعبودهوذاتاًمستلی ت ییناوتویت

هشاراافشیایشدهشد.توانشدآگشاهیازآنهاومنافعرقیبیاستکهاطالعاتعملرردمشیارزش
حشال،تششابععشواملیهمچشونبرابششر ،نیازهشا برآوردنششدهونقشششمناسشبدوتششتدرعشیندر

پاسخووییبهایننیازنییهست.


 ریزی عملیاتی در ایران  ج. مروری بر قواعد و مقررات بودجه
5)قانونبرنامهچهار ریی عملیاتیازعملهپسازپایاناعتبارقوانینومقرراتمربوطبهبودعه

                                                                                                                                                                                                        

5. ماده عمهور اسالمیایراندر برنامه593قانونوذار سازمانمدیریتو نمود: مقرر توس ه چهار  برنامه ریی قانون
ریی ازروشموعودبهروشهدفمندومن وراصالحن ا بودعهربطبهها ذ کشورموظفاستباهمرار دستواه

اتف(شناساییواحصا ف اتیتوخدماتیکهصورتقیمتتما عملیاتیوبه انجا دهد: اقداماتزیررا شدةخدمات،
میدستواه بها اعراییارایه ف اتیتت یینقیمتتما -نمایند. وخدماتمتناشدة محلعغرافیاییها کیفیتو سببا

شدةآن.هاومتناسبباقیمتتما مشخص.جتخصیصاعتباراتبراساسعملرردونتای حاصلازف اتیت
 بودعهبه-5تبصره ن ا  تغییر در تسریع همچنین فوقو تحققرویررد برنامهمن ور تقویتن ا  و ریی وریی کشور

هاوفناور ادار خود،ضمناصالحساختارسازمان،مدیریتنیرو انسانی،روشن ارت،سازمانمذکورموظفاست
کارگیر نخبوانواندیشمندان،امرانانجا وظایفترتیبیاتخاذنمایدتاباسازمانکوچک،من طف،کاراواثربخشبابه

طورمطلوبوبهینهفراهمگردد.محوتهبه
ارتاموراقتصاد ودارایینسبتبهتهیهتوایحالز برا اصالحقوانینومقرراتماتی،اتذکرووزسازمانفوق-2تبصره

کهن ا موعود،تبدیلبهن ا کنترلنتیجهومحصولگردد.نحو ریی کشوراقدا نماید،بهادار ،استخدامیوبودعه
ور واستقرارمن ورافیایشکاراییوبهرهاندبهظفها اعراییموکلیهدستواه»قانونمذکورنییاش اردارد:544ماده

عا کنترلمراحلانجا کارواعطا اختیاراتالز بهمدیرانبرا ادارهواحدها تحتن ا کنترلنتیجهومحصول،به
یکهقابلیتهاوخدماتشدةآندستهازف اتیتصورتمستقلوهدفمندنمودنتخصیصمنابع،قیمتتما سرپرستیخودبه
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ن و بند سنواتی(، بودعه قوانین سندسیاست92یی چارچوب در توس ه پنجم برنامه کلی ها 
قانونبرنامهپنجمتوس ه،253ماده5913/51/25رهبر ،مورخسات ابالغیمقا اندازبیستچشم

ریی عملیاتیترینمنابعحقوقیکشوراستکهبراعرا بودعهیریازمهم5933/51/21مصوب
تمکیدکردهاست.

 253ماده برنامه مرلفپقانون ضمن نیی توس ه ن ا نجم تدریجی استقرار به دوتت کردن
شدةدارداعتباراتیکهبراساسقیمتتما ریی عملیاتیتاپایانسالدو برنامه،مقررمیبودعه

واحدها یابدپسازپرداختبهقانونمدیریتخدماتکشور اختصاصمی51موضوعماده
ها دوتتیوفقطبراساسبدوناتیا بهرعایتقوانینومقرراتعمومیِحاکمبردستواه»مربوطه،
استخدامینامهآیین و ادار  و م امالتی و ماتی ها  می« پیشهیینه متضمن که نحوهشود بینی

ریی ویریتوبرنامهشدهاستوباپیشنهادسازمانمدبینیهاوتحققاهدافپیشن ارتبرهیینه
رسد.باعنایتبهنصوصقانونیمذکوروزارتاموراقتصاد وداراییبهتصویبهیالتوزیرانمی

توانگفت:ریی عملیاتیدرکشورمیواوصافن ا بودعه
قانونبرنامهچهار توس هونییفصلنهمقانونبرنامهپنجمبر593رغماینرهماده.علی5

کرد،احرا قوانینمحاسباتعمومیوبرنامهوریی عملیاتیتصریحمیراربودعهتیو استق
برنامه رویررد  کشور، قوانینبودعه و برنامه قوانین بین عمع بنابراین دارند. بودعه به ا 

بحثومالح هاست.توس ه،قابل
ریی کشوریتوبرنامهداردکهسازمانمدیرقانونفوقاش ارمی593.قسمتابتداییماده2

ریی ازروشموعودبهمن وراصالحن ا بودعهربطبهها ذ موظفاستباهمرار دستواه
عملیاتی و به»روشهدفمند خدماتصورتقیمتتما و ن ر«شدة به دهد. انجا  را اقداماتی ،

ت ریفبودعهمی در قانونوذار رسد آن و شده اشتباه دچار عملیاتی ریی  مترادف قیمت»را
قانونبرنامهپنجمتوس هنییتررار253فرضکردهاستکهایناشرالدرماده«شدةخدماتتما 

ها اعراییدرایران،کیفیها بسیار ازدستواههاوف اتیتشدهاست،حالآنرهاهداف،برنامه
وقابلیتت یینقیمتتما  برا آنبوده اینشده وعودندارد. ت یینقیمتها درحاتیاستکه

راهتما  یریاز صرفاً برنامهریی عملیاتیبرا دستواهها بودعهشده، وها واعداهداف، ها
                                                                                                                                                                                                        

قیمتتما  اساسکمیتوت یین بر ادار ( خدماتیو بهداشتی، پژوهشیو واحدها آموزشی، قبیل )از دارند را شده
ریی کشوریااستانوبااعطا اختیاراتالز بهکیفیتمحلعغرافیاییمشخصوپسازتمییدسازمانمدیریتوبرنامه

ذ  نمایند...مدیران اعرا ربط د«. ماده صدر عدید11ر خصوصشیوه دوتتدر مقرراتماتی از بخشی تن یم قانون
کل5935باتوعهبهارائهقانونبودعهسال»ریی عملیاتیاستچنینآمدهاست:ریی دوتتکهمبتنیبربودعهبودعه

بودعه عدید اساسن ا  بر طبقهکشور ن ا  تغییر پرداختبند دریافتریی و و هماهنویبیندوتتبهها ها من ور
کاربردهت اریفبه ت اریفزیربهماده ت ریفمندرجدرقوانینموعودماتیومحاسباتی، قانون5شدهدرن ا عدیدبا

 «.گردد...اضافهمی51/52/5915برنامهوبودعهکشور،مصوب
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دستواهف اتیت سایر استو تحققاهدافوها کمّی اساساثربخشینتای حاصلاز بر را ها
توانسنجید.هایشانازحیثعملیاتیمیبرنامه
اص9 اگرچه بودعه. ن ا  قوانینوالحهر مختلفازعمله اب اد در بسترساز الز  ا نیازمند

593ماده2درستیدرتبصرهریی استکهاینمهمنییبهمقرراتماتی،ادار ،استخدامیوبودعه
قانونمذکورتمکیدشدهبود،تیرندراینخصوصهیچاقدا مؤثروعام یمشاهدهنشدهاست.

ریی ،ماتیوتبدیلانونوذاردرتبصرهمذکور،من ورازاصالحقوانینومقرراتبودعهدرضمن،ق
ریی کهدربودعه)ستانده(راعنوانکردهاستدرحاتین ا موعودبهن ا کنترلنتیجهومحصول

عملیاتیبایدیکقد علوتررفتوآنحصولباالترینصرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشینتای 
ا نییدرکانونتوعهبودهاست.اتبتهاینخودریی برنامهاستواالکنترلنتیجهومحصولدربودعه

ریی عملیاتیبامفهو علمیآناست.نبودنتلقیقانونوذارازشیوهبودعهگواهدیور برمنطبق
)سازمانودهوپاگیرماتیب.اگرچهیریازتواز استقرارشیوهمذکور،حذفمقرراتدست4

قانونبرنامهپنجمتوس ه253(وشایدبرهمینمبنادرماده3-5934:1ریی کشور،مدیریتوبرنامه
ها بهمصرفاعتباراتتخصیصیبدوناتیا بهرعایتقوانینومقرراتعمومیحاکمبردستواه

موعبآن،تما به)کهدوتتیاشارهشدهاستامابایدتوعهداشتکهطبقاصلحاکمیتقانون
ها اعراییبایدبراساسقانونباشد(وامورعمومیواعراییازعملهاهدافووظایفدستواه

ها اختیار مدیران،بایدچارچوبقانونیشفافمن ورکاهشاحتمالسوءاستفادهازصالحیتبه
ومنسجمیترسیمووضعشودکهاینامرنییانجا نشدهاست.

ها اعراییوواحدها تحتاعطا اختیاراتالز ادار وماتیبهمدیراندستواه.اگرچه1
بودعه استقرار تواز  یریاز ترسیمیکچارچوبمشخصبان رآنان، ریی عملیاتیاستاما

بهتحاظماهیتاهدافوف اتیت هرگونهبیها واحدمربوطه انضباطیماتیمن ورعلوگیر از
بودنصورتویژهاعرا ن ا قیمتساتیانهمهمبایددرتما مراحلانجا کار،بهضرور است.این

قانونمدیریتخدماتکشور 51پذیردکهدرخصوصقسمتاخیراتذکردرتبصره)هش(ماده
موعبشده،اختیاراتالز ادار وماتیبهمدیرانبهبرا اعرا ن ا قیمتتما »مقررشدهاست:

پیشنهادسازمانمدیریتوبرنامهنامهآیین رسدریی کشوربهتصویبهیالتوزیرانمیا کهبا
نامهمذکورتاکنونبهتصویبنرسیدهاست.کهآیین«گرددت یینمی
هاباا ،انطباقعملیاتوف اتیتریی برنامهریی عملیاتیمانندبودعه.قدرمسلم،دربودعه1
ا برخورداراست.اینقضیهدرقوانینمختلفتصریحشدهاست.اهمیتویژههاواهدافازبرنامه

درکلیهموارد کهبرا اعرا احرا ومواد»قانونبرنامهپنجمتوس ه:229طبققسمتاخیرماده
نامه،تصویباینقانونوقوانینبودعهسنواتییااعرا سایرقوانیندرطولبرنام تصویبآیین
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د بستهاعراییوسایرمقرراتن یراسنادتوس هملیواستانیواسنادراهبرد نامه، ستورات مل،
ها اعراییموردنیازباشد،پیشنهاددستواهمربوطبهقوهمجریه،اعمازمراعع،مقاماتودستواه

التوزیرانمربوطهپسازتمییدم اونتازعهتانطباقبااهدافبرنامهوقانونبودعهبهتصویبهی
«.رسدیامرععمربوطدرقوهمجریهمی

علی که کرد تصریح باید شیوهدرمجموع چنین استقرار ضرورت به قانونوذار اینره رغم
ها بنیادینکردنزمینهریی رسیدهاستتیرنتلقیصحیحیازآننداشتهوحتیدرفراهمبودعه

نبرنامهپنجمتوس هبهترلیفدوتتتاپایانسالقانو253آننییموفقنبودهاستکهتصریحماده
ها استقرارشیوهمذکورپسازگذشتزمانطوالنی،نمودنتدریجیزمینهدو برنامهدرتدارک

تواندمؤیداینمدعاباشد.می


 ریزی عملیاتی  های حقوقی گذار به بودجه. بایسته2
ریی عملیاتیاشارهشد.دراینبودعهدربخشاول،بهمبانیومشرالتفرارو استقرار

شود.بخشبارویررد هنجارگرانسبتبهاتیاماتحقوقیاینگذارتمکیدمی


 ریزی جامع . تصویب قانون بودجه2-1
ریی دوعاملاست:یرینیازها نامحدودبشرودو ،منابعوامراناتفلسفهوعود بودعه

ایجاد برنامهت ادلبینایندوعامل،نیازمندبرنامهمحدود کهدراختیاردارد. ریی ریی است.
ها مطلوبعبارتاستازتهیهوتوزیعوتخصیصعواملووسایلمحدودبرا رسیدنبههدف

(.تحققهدفمذکورمستلی وعود5939:51)بابایی،ترینزمانوباحداقلهیینهممرندرکوتاه
ریی استکهدر،وعودیکقانونعامعومستقلبودعهینآنترعواملمختلفیاستکهمهم

تما ارگانواقعازاصلحاکمیتقانونناشیمی ها حرومتیدرکلیهاعمالشودکهطبقآن،
(.5935:51)مؤتمنی،خودبایدتابعقانونباشند

را (چارچوبقانونیبOECD)ها اقتصاد درکشورها عضوسازمانتوس هوهمرار 
ریی عمومیدرچندینسطحشرلگرفتهاست:قانوناساسی،قانونمدیریتبودعه،قوانینبودعه

بودعهسنواتی،قوانینتخصیصخاصومقرراتماتی.بدیهیاستقانوناساسیدرباالترینسطح
گیردکهاساسدیورقوانینومقرراتاست.مراتبقواعدحقوقیقرارمیسلسله

ویژهب ضیازها کلیقوا قانونوذار ومجریه،بهیبسیار ازکشورها،نقشقوانیناساس
کند.درت داد ازکشورها،بخشکاملیازصراحتبیانمینراتضرور فرایندها بودعهرابه

ندارندقانوناساسینوشتهOECDقانوناساسیبهماتیهعمومیاختصاصدارد.ب ضیازکشورها 
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عایواهویژهرازآنوبرخیدیو برا قوانینن ا بودعه، دراینمواردطبقها، ا قایلهستند.
 (Lienert, 2004: 14)کنند.قوانیناساسیوقوانینارگانیک،فرایندها بودعهکشورراهدایتمی

بین هیچاستاندارد ویژگیاگرچه بر اتیاماتقانونیناظر که ندارد ها مطلوباتمللیوعود
بهبودعهها ا ن  را ملی میریی  اما کند، بیان استقرارصراحت در اول مرحله گفت توان

ایجادیکن ا قانونیمنسجماست؛ن امیکهمنبعقانونیمراحلمختلفبودعه ریی عملیاتی،
ریی محسوبشود.بودعه

قانونمیبوروقانونقانونبرنامهوبودعهکشور،بودعهساالنهکلکشوربراساس55طبقماده
می تهیه قانونمحاسباتعمومی محاسباتعمومی، قانون من ور، ماده، این در ازآنجاکه شود.
ودر5911استونهقانونمحاسباتعمومیکشور،مصوب5943محاسباتعمومی،مصوب

احرامیدرخصوصتهیهبودعهوعودداشتکهدرچنین5943قانونمحاسباتعمومی،مصوب
وعودندارد.درحالحاضر،حرماین5911احرامیدرقانونمحاسباتعمومیکشور،مصوب

ناظربرمرحلهابتداییبودعه )تهیهوتن یموپیشنهادالیحهبودعه(استوسایرریی مادهصرفاً
نمی شامل را پن مراحلآن برنامه قوانین در فرهنویشود. اعتماعیو اقتصاد ، توس ه وساته

ها قوانینبودعهسنواتینییم موالًاحرا خاصیدرزمینهتهیهوتن یمالیحهبودعهوعودتبصره
بهوظایفکمیسیونندارد.قانونآیین ها تخصصی،نامهداخلیمجلسشورا اسالمینییصرفاً

طهبابدونت یینمییانصالحیتمجلسدرراب–نحوهبررسیورأ بهالیحهبودعهکلکشور
کندکهعملویدالتتبرفقدانیکقانونبودعهعامع،ناظربرساختارن ا اشارهمی-دوتت
ریی راباتوانمنابعقانونین ا مطلوببودعهریی عملیاتیدارد.میریی وفرایندبودعهبودعه

مراتبقواعدحقوقیبهقرارزیرپیشنهادکرد:تحاظاصلسلسله
 

 ساسیالف. قانون ا
ا ازقواعدبرترکهن ا حقوقیقدرتقانوناساسی،متنیاعرفیاستحاو مجموعه

:5933)عباسیالهیجی،کندها مرد راتضمینمیسیاسیدردوتترام ینوحقوقوآزاد 
(.درزمینهبودعه،درجاحرامیبهشرحزیردراینقانوناتیامیاست؛احرامیکهناظربر15

تریناصولماتیهعمومیاست:بنیاد 
انجا هرگونهت هدوهیینه،طبققوانینومقرراتودرحدوداعتباراتمصوب:طبقاصل-

بودعه در که ویژهحاکمیتقانون عایواه از عملیاتی مراحلریی  تما  استدر ا برخوردار
یتشود.همچنینباتوعهصالحرعاتفصیلیهیینهبایدقوانینومقرراتمربوطتوسطمسالولذ 

انجا هیینهبدونبودنهیینهبهاصولتقد درآمدبرهیینهوتحدید  ت هدو ایجادهرگونه ها،
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ا ازقبلیامازادبرسقفاعتبارمصوب،ممنوعاستچراکهممرناستمنجروعودمجوزبودعه
 اصل قسمتاخیر شود. بودعه کسر  حتی و اختالل اسا19به میقانون اعال  همه»دارد:سی

اعتباراتمصوببهپرداخت درحدود گیردموعبقانونانجا میها ازآنجایی«. یریازاتبته که
ریی عملیاتی،تخصیصکاملاعتبارمصوبدرابتدا سالعواملمؤثردرموفقیتاستقراربودعه

زنیاستواراستهچانهماتیمربوطاستاصالحسازوکارتخصیصاعتباراتدرکشورکهبرپای
عهتتحققعاملمذکورضرور است.

ریی :اصلگانهنسبتبهکلیهمراحلبودعهت ییندقیقحدوداختیاراتووظایفقوا سه-
ها تجویی ون ارتیقوهمقننهویژهازحیثصالحیتتفریکقواباتحاظنوعن ا سیاسیوبه

ریی عملیاتیازدرخصوصبودعهوحدودمسالوتیتقوهمجریهدرمقابلآنمرععکهدربودعه
صراحتاشارهشود.کندکهاینمهمدرقانوناساسیبهاهمیتزیاد برخورداراستاقتضامی


 ب. قوانین عادی

قانوناتحاقبرخیموادبهقانونتن یمهکشوروقوانینبرنامهتوس ه،قانونبرنامهوبودع
(ازعملهاینقوانیناست.2(و)5بخشیازمقرراتماتیدوتت)

قانونیبودعه منابع شد، مالح ه که طور قوانینوهمان حجم و بوده مت دد ایران ریی در
اییواختاللدرها اعرکهموعبسردرگمیدستواهنحو ا بسیارزیاداستبهمقرراتبودعه

است.این5915هاشدهاست.یکنمون آن،قانونبرنامهوبودعهکشور،مصوبها آنف اتیت
مهم از یری که بودعهقانون ن ا  منابع محسوبمیترین کشور ابهاماتا  اشراالتو شود،

طبهرفعهم اینریی عملیاتی،منوهااشارهشد.استقراربودعهمت دد داردکهبهبرخیازآن
نمودنسایرشرایطاست.اشراالتوتحاظ

 
 ج. قوانین بودجه سالیانه 

تحاظاصلساتیانه با ایران در اینره به بهن ر ش بودعه بایدبودن ش کشورها بسیار از مانند
ناپذیراست.هرساتهقانونیبهنا قانونبودعهکلکشورتصویبشود،وعودچنینقانونیاعتناب

هابرا یکسالبینیدرآمدهاوسایرمنابعتممیناعتباروبرآوردهیینهاینقانونمتضمنپیش
شود.هاواهدافقانونیمیمن ورانجا عملیاتیاستکهمنجربهنیلبهسیاستماتیبه


 ریزی. تعیین صالحیت مؤثر گسترده برای مجلس در تمام فرایند بودجه2-2
سیا ساختار بودعهاگرچه در مقننه قوه مداخله حدود با رابطهسیهرکشور ریی آنکشور
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ریی عملیاتیدرتمامیساختارها سیاسیکهبهمستقیمیدارد،صالحیتقوا مقننهدربودعه
ا درکنندهدنبالاعرا اینشیوههستنددارا حدودوماهیتمشترکاست.مجلس،نقشت یین

عملرردونییمشارکتدرتدوینراهبردها کالنهروزارتخانهدارد.ها ارزیابیت یینشاخص
شودتاحدامرانازمداخلهقواحتیدرن ا ریاستیکهتفریکقوا مطلقحاکماستوس یمی

ریی عملیاتیبسیارگستردهاست.دراموریردیورعلوگیر شود،صالحیتکنورهدربودعه
ن ا  اکثریتپارتمانت یینمیها پارتمانینییدر اینرهدوتترا به کنددرعملنیین ر

رودوتت،اختیارزیاد داشتهوشودوازاینتصمیماتدوتت،تصمیماتپارتمانانواشتهمی
مواق یکهخالفاینامر برا پارتماننیستودر بودعه حقدخاتتحداکثر درالیحه

دوتتتوضیح پارتماناز میاتفاقبیفتد، اعتماد دوتترأ عد  حتیبه یا درخواسته دهد.
پارتمانیکهدرکشورفرانسهوعودداردس یشدهتاضمنحفظنیمه–ریاستیها نیمهن ا 

:5933عباسیالهیجی،)اصلتفریکقوا،توازندررابطهبیندوتتوپارتماننییحفظشود
مؤتمنی،921-921 طباطبایی 5931؛ اما594-591: بودعهبه(. اعرا  فرایند در ریی هرحال

عملیاتیبراساسقانونبودعهفرانسه،مجلسدارا صالحیتگستردهاست.
باغیرازبودعه)بهریی توانصالحیتقوهمقننهدربودعههرحالمیبه ریی عملیاتی(را
ساختارحرومتدرهرکشوردرسهوض یتکلیمطرحکرد:تحاظ
صالحیتن5 پارتمانمی. افیایشتواندهیینهامحدود: دربودعهکاهشیا را ودرآمدها ها

گنجند،ها ریاستیدرایناتوومیدهدبدوناینرهنیاز بهعلبتوافقدوتتداشتهباشد.ن ا 
هادرمقابلقدرتیکهقوهمقننهبرا اصالحبودعهدارد،رئیسعمهورنییازهرچنددراینن ا 

برخورداراست.حقوتو
هانقشمحدود دررسیدگیوتصویببودعه.صالحیتمحدود:پارتماندراینن ا 2

اغلبشاملت یینسقفیبرا هیینه برا نمونهدرداردکه وحداقلیبرا درآمدهاست. ها
،طورمحدودتواندباافیودنمواداتحاقیبهبودعه،آنهمبهکشورانولستان،مجلسفقطمی

(.5935:594)حسینیودیوران،هیینهراافیایشدهد
قدرتمتوازن9 می. مقننه قوه برخیکشورها در بررسیبودعه،کردنبودعه: تواندهنوا 

اقدامیسطحهیینه با افیایشیاکاهشدهد،مشروطبرآنرهتوازنبودعهرا را یادرآمدها ها
وهمقننه،محدودبهتخصیصمنابعخواهدبودونهمتقابلحفظکند.دراینحاتت،حوزهنفوذق

توانداصالحاتموردن ررادرزمانبررسیالیحهبودعهاعمالوبافراترازآن.مرععمذکورمی
ها اعراییدوتترابهسمتوسو موردن رخودهدایتکندامتناعازتصویببودعه،برنامه

(.5931:15نژاد،)شبیر 
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ا مجلسازچهقدرتیبرا پاسخبه بررسیوتصویببودعه، )محدود،ینسؤالکهدر
ها مجلسرادرنامحدودیامتوسط(برخورداراستبایدقوانینومقرراتناظربرصالحیت

ریی بررسیکرد.امربودعه
 اصل در تصویببودعه اختیارتمجلسدرمورد محدودیتقلمرو 11برخیم تقدندکه

اساسیمشخ استقانون 5931)هاشمی،صشده عنایتبه219: با دارند اعتقاد ب ضیدیور .)
طبقاصل قانونوذار که مجلسدر اساسیقابل15صالحیتعا  اینقانون تشخیصاست،

ریی بادومحدودیتدرقانونمذکورمواعهشدهاستبدیننحوکهصالحیتدرامربودعه
اصل طبق بودعه تهیه اختی12اوالً، بهدر ثانیاً، مجلسو نه دوتتاستو 11موعباصلار

کنندها قانونیوپیشنهادهاواصالحاتیکهنمایندگاندرخصوصتوایحقانونیعنوانمیطرح»
افیایشهیینه طرحدرمجلسانجامد،هنوامیقابلها عمومیمیوبهتقلیلدرآمدعمومییا

طریقعبرانکاهشدرآمدیا درآن، باشداستکه تممینهیینهعدیدنییم لو شده این« و
عالوهبرتیو عد مغایرتقوانینمجلسبااصولواحرا مذهبرسمیکشوروقانوناساسی
درردیفکشورهاییقراردادکهدرمیانهطیفقدرتنامحدودو بنابراینبایدایرانرا است.

دارند قرار محدود تو، 5931)نبی نیی93: برخی .) به عنایت بهبا مجلسرا مذکور، دالیل
دانند.درمقابل،ب ضیدیورترمیریی دارندنیدیکهاییکهنقشنامحدود دربودعهپارتمان
بودعه،پردازان،ضمنتفریکبینصالحیتازن ریه مقننهدررابطهبا ها ماتیون ارتیقوه

مجل تصویببودعه، و بررسی ف لیِ شیوه در ها ماتیسشورا اسالمیصالحیتم تقدند
(.31:5931نژاد،)شبیر ا نداردویژه

11اصل»....اعال کرد:5914/52/1،مورخ1133شورا نوهباندرن ریهمشورتیشماره
باشدقانوناساسیناظربهپیشنهادها نمایندگاندرالیحهبودعهنمی بهت بیردیور،بهعقیده«.

نمایندگانمیاعضا وقتشورا مذک رسیدگیبهور، مرحله در پیشنهاد را توانندهرگونه
بودعهارایهکنندحتیاگرمنبعتممیناعتباریاعبرانکاهشدرآمدمشخصنشدهباشد.اینن ر
فلسفهوعود بودعهواتیا قانوناساسیدرتهیهبودعهتوسطدوتت،سازگارنیست. با شورا

صورتنامحدودازسو مجلستغییریابد،اصلتوازنوالیحهبودعهبهاگرقراربراینباشدکه
قانون251(.ضمناینرهدرتبصرهماده5931:219)هاشمی،شودت ادلبودع ساالنهمتالشیمی

بهم نا تیو مساو آیین بابودنهیینهنامهداخلیمجلسبهضرورترعایتاصلمذکور ها
عنوانمفسر،اشارهشدهاست.اماباتوعهبهن راخیرشورا نوهبانبهشدهبینیدرآمدها پیش
امررسیدگیوقانوناساسینمی نامحدود در مجلسدارا قدرتنسبتاً که توانم تقدبود

2/52/5935مورخ43143/91/35تصویببودعهاست،چه،اینشوراطین ریهتفسیر شماره
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پذیرنیستوکهشاکلهبودعهراتغییردهد،امراننحو قا بودعهبهتغییردرار»بیانکردهاست:
«.باشدقانوناساسیمی12نتیجتاًخالفاصل


 . استقرار نظام نظارت مالی بر اساس شیوه حسابرسی مبتنی بر عملکرد2-3

ریی عملیاتیدرقاتبم یارها صرفهاقتصاد ،کاراییوارزیابیعملررددوتتدربودعه
می نمایان پیادهاثربخشی امر، این مرمل ابیار است.شود. عملیاتی حسابرسی سیستم ساز 
ها عبارتاستازفرایندرسیدگیبهعملیاتدورهم ینهریکازدستواه»حسابرسیعملیاتی

به)درسطحخرد(ودوتتاعرایی شدهباتوعهبهمن ورتطبیقعملیاتانجا )درسطحکالن(
مدتازمدتوکوتاهشدهدرقانونوارزیابینتای ناشیازبرنامهمیانبینیمصارفپیشمنابعو

کنترل اظهارن ردرخصوصهریکاز نیی اثربخشیو کاراییو اقتصاد ، صرفه ها دیدگاه
ا نیازمندوعودقوانینومقرراتساز چنینشیوه(.پیاده5939:1)حسینیعراقی،«آمدهعملبه

ت ریفوظایفوکارکردها دستواهاتیا  ها دوتتیآوردرمراععن ارتیعهتانجا آن،
ها من وردرکدالیلاعرا حسابرسیمذکور،ت املمناسبمیانمراععمذکوربادستواهبه

ایندستواه حسابدار دوتتیدر سامانه وعودگیارشور عملیاتیمناسباز ...اعرایی، و ها
(کهاینبسترهانییتاکنونمهیانشدهاستوالز استقوهمقننهباعنایت(Suzuki, 2004: 4است

بهصالحیتن ارتیخود،وارداینعرصهنییبشود.


 ریزی عملیاتی . شفافیت و پاسخگویی مالی دولت بر اساس معیارهای بودجه2-4
ملرشردبخشششفافیت،سنمبنا پاسخووییاسشت.ششفافیتمشاتیدوتشتی نشیاینرشهع

هشا بینشیها بخشعمشومیوپشیشها ماتیتصمیماتدوتتی،حسابگذار دوتتی،سیاست
هابرسد.اهمیشتوضشرورتششفافیتمشاتیدرماتیدوتتبایدبهاطالععمو یانمایندگانآن

هشاونساختنسیاسشتکند.شفافآناستکهامرانپاسخووییرادرمدیراندوتتیتقویتمی
اعتمشاد بخششششودوبشیثباتی،نابرابر ،تب یضوناکاراییبخشدوتتیمیهاباعثبیهبرنام

(.5933:513)عباسی،دهدخصوصیرابهبخشدوتتیافیایشمی
پاسخووییماتیبدانم ناستکهمسشالوالنامشرپاسشخدهنشدکشهبودعشهرادرکجشاخشرج

چهعملرردهاونتایجیحاصلشدهوایننتشای هاواعمالمقررات،کردندوباانجا اینهیینه
چهمناف یبرا مرد واقتصادکالنایجادکردهاست.آیاقشدرتاقتصشاد عام شهراافشیایش

ی نشی–داده؟تاچهحد ت ادلماتیعام هراتضمینکردهاست؟پاسخووییهمب  شدکشالن
ی نیمشارکتبخشخصوصیودوتتشیوهمب  دخرد–برقرار ثباتاقتصاد وت ادلماتی



51تابستان،15،شمارهدهمهجمومی،سالپژوهشحقوقعفصلنامه 56
 

 

گیرد.رادربرمی
پشذیر قدر زیاداستکهبایداصلوزوایشا مختلشفایشنمسشالوتیتاهمیتاینبخشبه

تشوانمیشانطشورعشامعومشانعتصشریحششود.اتبتشهمشیماتیدرقانونبرنامهوبودعهکششوربشه
تماییقایلشد.پاسخووییقبلازاعشراپاسخووییپیشازاعراوپسازآندربرابرقوهمقننه،

نشویسبودعشهبااطالعاتیدرارتباطاستکهقوهمجریهبایدبرا بررسیدرپارتمشاندرپشیش
بونجاند.دومینمساللهبااطالعاتیمرتبطاستکهقوهمجریهبایشدپشسازاعشرا بودعشهارایشه

پاسشخووییمشرتبطاسشت:پاسشخووییکمدوعنبهدیورنییباکند.مضافبراینموارد،دست
مشواردزیشرنیشیبایشددر(Lienert , 2004: 142)درقوهمجریهونقشمرععحسابرسیمسشتقل.

قوانینمربوطگنجاندهشود:
ها بخشسیاسیقوهمجریهدربرابرقانونوشذار:اینرشهمسشالوتیتدربرابشرقشوهمسالوتیت–

ایییابرعهدههیالتوزیرانباشدبهایشنبسشتویداردکشهمقننهبرعهدهیکفردمانندوزیردار
صورتصریحیاتلویحی،مسالوتیتفرد بیانشدهیشامسشالوتیتعم شی.آیادرقانوناساسیبه
ا بایدمرملهنجارها قانوناساسیباشند.قانونیاقوانینبودعه

هشا اعرایشیوا گشیارشگیارشقوهمجریهبهمقننه:قانونبودعهبایدمحشدودهومحتش–
ها ماتیسالگذشتهراکهبههمراهگیارشساتیانهحسابرسیمستقلتاتشاریخبودعهوحساب

شود،تصریحکندوتاریخنهشاییارایشهایشنگشیارشبایشدم ینیپسازپایانسالماتیارائهمی
بیانشود.

مراتبادار .صلسلسلهپاسخووییمدیرانبودعهدربرابرمقاماتقوهمجریهطبقا–
هشا دسشتواهعشاتیحسابرسشی:درایشراندیشوانمحاسشباتهاومسالوتیتاختیارات،نقش–

موعشبقشانونشود.ازآنجاکهمرععمذکوربایدبشهکشور،مؤسسهعاتیحسابرسیمحسوبمی
اساسیتمسیسشودکهاینامرنییدرکشورهاصورتپذیرفتشهاسشتالز اسشتاتشیا تحویشل

یارشحسابرسیبهقوهمقننهتاتاریخیمشخصدرقانوناساسیگنجاندهشود.گ
گیشر گوییون ارت،بشرعریشانطبی شیتصشمیمممرناستتمکیدبیشازاندازهبرپاسخ
هشاوبشارمشاتیزیشادوصشرفبودعشهعمشومیوادار تمثیرمنفیداشتهوموعبافیایشهیینه

(.5931:515عی،)زارها شهروندانشودماتیات


عنوان شیوه  ریزی بر مبنای صفر به ها با اجرای بودجه. تجدیدنظر در اهداف و مأموریت2-5
 مقدماتی 

ریشی بشرها اعراییازطریقاعرا بودعهتجدیدن ردرت ییناهدافوممموریتدستواه



 56ریزیعملیاتیدرایرانالزاماتبودجه
 

دربرخشیازریشی عملیشاتی،فراینشد اسشتکشهآوردنششرایطبودعشهمبنا صفربرا فراهم
 کشورها دنیاازعملهایاالتمتحدهامریراتجربهشدهاست.

من ورت یینریی برمبنا صفربهریی عملیاتی،دریکدوره،بودعهقبلازاعرا بودعه
ریشی بشرمبنشا صشفرعبشارتشود.بودعشهریی کشورمستقرمیاهدافواق یدرن ا بودعه

ا مؤسسشاتازنیازهشاییکشهتبرمبنشا ارزیشابیمجشدددورهتخصیصمنابعمؤسسا»استاز
یشافتنهشربرنامشهدرطشرحهسشتندوتوعیشهاسشتمراریشاخاتمشهسشاختنآنخودمسالولبرآورده

ریشی بهعبارتدیور،ایننوعبودعه(Harry P.Hatry, 1974: 64-65)«.پیشنهاد بودعهمؤسسه
هازبشاالبشهپشایینوازمبنشا فرضشیصشفرصشورتها مجدددوتتاسشتکشواقعارزیابی در
عا اینرهبرمبنا سطحسشالپشیشوبشارونشدافیایششییشاهابهپذیرد.دراینروش،هیینهمی

کاهشیمحاسبهوبرآوردشود،ازصفرشروعشدهوبرا هرهیینهبایددتیلمنطقیارائهشود.
گیردبلرشهم یشارعملرشردور وبررسیقرارنمیدراینروش،تما عملیاتمجدداًموردبازن

هشاهشا عمشومی،مسشالوتیتسالقبلومییاناعتبارسالگذشتهرامنسوخشمرده،کنترلهیینشه
نویسشیازششودوحرکشتبودعشهگیشر واگشذارمشیهمراهبااختیارات،بشهواحشدها تصشمیم

یشر ،مشوردبشازنور وت شدیلگها تصشمیمترینسطحهر حرکتودرهریکازردهپایین
(Peter A.Phyrr, 1997: 34)شود.گیردتادرنهایت،دررأسهر ،بودعهنهائیقرارمی
کندکشهآیشانبایشدازمنشابعموعشودریی برمبنا صفربااینسؤاالتشروعمیبودعه -5

پرسششدرمرکشیها قشراردادنایشناستفادهکرد؟یریازبهترینراه«کار دیور»برا انجا 
توعهایناستکههرسالبودعهبدونفرضبرخوردار ازآنچهسالگذشتهانجشا ششدآغشاز

اعباربایدهرسالازصفرآغازشودوهرچهانجا شدهازابتدادوبارهتوعیشهششود،شود.اگربه
فلسشف طشرحعا آن،چییدیوشر راانجشا داد؟توانآنچهراانجا شدهمتوقفکردهوبهمی

ریشی بشرها گذشتهچیست،عشوهراصشلیبودعشههمیشویاینپرسشکهدتیلتداو ف اتیت
مبنا صفراست.

تشا11خواهدتابودعهخودرامشثالًبشهریی برمبنا صفرازمدیرانمیطورکلی،بودعهبه
نبیفیاینشد.هشا مشوردن رخشودرابشهآگاهدرخواسشت%بودعهسالقبلکاهشدهندوآن31

شود.اگرچهایشنرویرشرد،مشدیرانیافتهنامیدهمیریی صفرت دیلم موالًاینرویررد،بودعه
هشا عدیشدقشراردهنشد،وتشیها موعودرادررقابتبابرنامهکندتابرخیبرنامهراتشویقمی

ند.کهاازنقطهصفررهامیهاراازتنششدیدناشیازتوعیههمهبرنامهآن
هشا دسشتواهاعرایشیدربنشد طشرحرسدشیوهیادشده،سازوکار برا اوتویتبهن رمی

ها خود،قصشدسطحملیواستانیاست.دراینروش،کلیهاقداماتیکهدوتتبرمبنا برنامه
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بنشد کشردهونهایتشاًبشرطبشقوضش یتهشااوتویشتهشاوپشرو هانجا آنرادارددرقاتبطشرح
کشارگیر ایشنششود.نتیجشهبشههااقدا میخودنسبتبهتخصیصاعتبارالز برا آندرآمد 

هاییاستکهازاوتویتباالتر برخوردارند.روش،انتخابطرح


 نتیجه
بودعه ن ا  اصالح مسیر روشدر اصالح برا  مناسب اتوو  به دستیابی ایران، ریی 

مقبودعه شرایطو مهمیاستزیرا دیور ،تضیاتبودعهریی امر کشور هر همانند ا ایران
نادیدهویژگی که بنابراینهاییدارد اصالحاتاست. انجا  توفیقدر عد  مترادفبا گرفتنآن

شودکهدرعینبرخوردار ازموازینبودعه باضرور استاتوو مناسبیاعرا ریی علمی،
ریی عملیاتیدارا مشرالتهرحالن ا بودعههها ماتیهعمومیایراننییمنطبقباشد.بویژگی

وموان یاستکهدرحالحاضر،ظرفیتاعرا آندربسترمدیریتبخشدوتتیایرانوعود
ندارد.اهمموانعآنعبارتاستاز:

شدنها،ت ارضدراهداف،فقدانقابلیتکمیابها دراهدافومقاصدوسیاستوذار -
)عملررد(.ها مناسبعملیاتار دستیابیبهتوافقپیرامونمالکاهدافومقاصد،دشو

قابلبودعه- اطالعات نیازمند عملیاتی پیامدریی  یا محصول واحدها  هیینه از اطمینانی
اطالعاتبرنامه است. هیینهحاصله و بها  کافی حد در یا نشده ارائه همیشه استفادها  من ور

 گیرانوعودندارد.تصمیم

تقویمگیر بایدقابلگیر حجمعملیات،واحدسنجشالز است.واحداندازهبرا اندازه-
کاررفتهراآشرارسازد،بهمرورزمانثباتخودراازدستندهدوم رّفمقدارباشد،کوششبه

عملیاتدوتتیبدینطریققابل برخیاز گیر وسنجشنیستوتیاندازهواق یمحصولباشد.
 گیر انتخابیات ریفکرد.ها عمومی،واحداندازهها سازمانتوانبرا اغلبف اتیتمی

اعرا حسابدار قیمتتما - در مشرلعمده بهدو دارد. وعود اینروششده کاربردن
مستلی استقراریکسیستمحسابدار بسیارپیچیدهومشرلیاستکهدرشرایطکنونیدرایران،

بهبسترواقت عالوهچونهیینههرواحدبرحسبم یارریالمحاسبهضائاتآنفراهمنشدهاست.
تغییراتقیمتمی درشود، مقایسههیینهعملیاترا مساللهاقتصاد مهمیاست، کهدرایران، ها
 کند.ات ادهمشرلمیها مختلف،فوقسال

برآوردها بودعه،ن ر کارکنانمسالولنییدارا اهمیتموضوعدرستیوبی- است.
شودکهازطرفپرسنلممموراعرا عملیاتتهیههاییتن یممیبرمبنا اطالعاتوگیارش

گیارشمی چنانچه واق یتشود. بر مبتنی موردن ر، مییانها  مربوط، برآوردها  نباشد، ها
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 ها واق ینشاننخواهدداد.هاراطبقنیازمند هیینه

ریی درهرمرحلهازتروینوتراملخودها بودعهگونهکهاشارهشد،ن ا هرحال،همانبه
یافته بروز و ظهور عدید  نیاز رفع ن ا برا  تغییر از هدف باید ابتدا نیی ایران بنابراین اند؛

ریی ریی راشفافوروشنکندوبداندبهدنبالرفعچهنیاز اقدا بهتغییرن ا بودعهبودعه
کندتابات هدبهاتیاماتن ا موردن ربهموفقیتمطلوبدستیابد.همچنینبایددانستمیخود

برنامه ت ییناهدافواق یوساختار اساساصالحاتبودعهکه پایهو ا درعهتا مطلوب،
تجربهنشانمیرویرردبودعه اما تنهاییضامنموفقیتدهدکهاینبهریی عملیاتینویناست؛

ساختاربرنامه ا قرارا هنوامیمفیدخواهدبودکهدرارتباطبادیوراصالحاتبودعهنیست.
گیرد.

عنوانتوس همدیریتبودعهدرریی عملیاتینوینبهریی ،بهبودعهاگرپیشرفتن ا بودعه
بازنور برنامه مستلی  اینامر شود، گرفته ن ر ایناستکه برا اطمیناناز یکسیاستیاها

کندوعودهارات ریفمیطورکافیمقصودبرنامهکهبه«اهداف»مشیشفافیافهرستیازخط
دهیکرد.ایناقدا گیر وگیارشهاراارزیابی،اندازهداشتهباشدتابتواننتای موردانت اربرنامه

ریی عملیاتیردبودعهها رویرشودتاسازوکارها نوینپاسخووییکهازویژگیموعبمی
شود:پیشنهادمینویناست،مستقرشود.ازهمینرو

ویژگیبارزوبرعستهماتیهعمومیواقتصادایران،اترا بیشین آنبشردرآمشدها نفتشی-
است.اینخودپدیدآورندهن ا اقتصاد رانتیروفسادماتیاست؛بنابراین،نخستینحرکتدر

میایران،کاهشهرچهبیشترنقششدرآمشدها نفتشیدربودعشهکشلکششورساز ماتیهعموبه
هشا ششدهازسشو مقشا رهبشر ونیشیدرقاتشببرنامشهها کلیت یشینخواهدبود.درسیاست

ها برنامهشششمتوانبهسیاستمختلفتوس ه،بهاینامراشارهشدهاست.دراینخصوصمی
هشا مشذکورسیاسشت51(اشارهکرد.بند3/4/5934هبر )مورخرتوس  ابالغیازسو مقا 

عمشومی دارد:تغییرنواهبهنفتوگازودرآمدها حاصلازآن،ازمنبعتممینبودعهاش ارمی
ملشیبشاتنفیشذ صشندوقتوسش ه ششدناساسشنامهودائمشی«اقتصاد  ها زایندهمنابعوسرمایه»به

درصدازمنابعحاصلازصادراتنفشتومی انشاتگشاز و91ساالنهموعودووارییاساسنامه
 .واحددرصدساتیانهبهآن2ملیوافیایشحداقل خاتصصادراتگازبهصندوقتوس ه

)مششورخهششا اقتصششادمقششاومتیابالغششیازسششو مقششا رهبششر سیاسششت53همچنششینبنششد
ازمنشابعحاصشلازصشادراتنفشتو یصندوقتوس هملش سهم(برافیایشساالنه23/55/5932

 تمکیددارد.قطعوابستویبودعهبهنفت گازتا

رغششمتوسشش هن ششا حقششوقیبودعششهدربسششیار ازکشششورهاوهمچنششینحمایششتوعلششی-
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ریشی کشهاتمللیدرسشهدهشهاخیشر،متمسشفانهن شا حقشوقیبودعشهها بینها سازمانتوصیه
 تن یمبودعهکشورباشدتاکنونتصویبنشدهاست.دربردارندهاحرا عام یبرا 

ریشی کششورتواناظهارداشت،ساختارماتیهعمومیون ا بودعهدریکارزیابیکلیمی
هاوروابطذاتشیودرونشیبشایرشدیور،م لشولدوفراینشدقشانونیوسشازمانیدرعینپیوستوی

هشا ماتیشهخود،تلفیقیازاصشولوروشناهموونهستند.ساختارماتیهعمومیایراندراساس
م تبردردوراننخستینعنمعهانیومتناسببااعمشالحاکمیشتدوتشتاسشت.ایشناصشول،

کندوساختارماتیکششوررابشابافشتتمرکیدخلوخرجکشوردرسازمانماتیهراایجابمی
ریشی ونیازها توس هوبرنامشهآمیید.درفرایندقانونیدیور،تشریالتیسازمانماتیهدرهممی

ها ناشیازترراراعرا عملیاتکهبرخالفعملیاتمربوطبهحاکمیتدوتت،فاقدویژگی
کنشد.ا ازمفاهیممشاتیواقتصشاد وروابشطسشازمانیرامطشرحمشیواستمراراست،نوعتازه

سشباتعمشومی(نشاظربشرکلیشهوبودعشهوقشانونمحاحال،مجموعهایندو)قانونبرنامهدرعین
ن اماتکشوراستوارتباطادار قوهمجریهباقوهقانونوذار ،ن ا ادار واعراییکششور،

ریشی واعمشالریشی ،ن شا برنامشهگیشر ،ن شا مشاتیوحسشابدار ،ن شا بودعشهن ا تصمیم
دهد.ها مختلفمدیریتیراتحتتمثیرقرارمیکنترل

کنندهاهشدافابودعهدرایرانباتریهبردوقانونمذکورنتوانستهاستتممینقوانینمرتبطب
ریی باشدوتشذااصشولزیربنشاییومشدرنن شا بودعشه)ازقبیشلششفافیت،ن ا حقوقیبودعه

12عملرردوثبات(موردتوعهقرارنورفتهاست؛بنابراینضرورتداردبراساسحرشماصشل
یاقوانینمربوطهکهمتضمناحرا عامعت یینفرایندبودعهباشد،تصویبقانوناساسی،قانون

نحو تن یموتصویبششودکشهمتناسشببشامشدیریتشود.همچنینقوانینپاسخوو محوربه
نوینبخشعمومی،باهدفسنجشکارآییواثربخشی،عملررددوتتراسشنجشوارزیشابی

کند.
هشارانیشیایجشابتجدیدن ردرممموریتواهدافسازمانریی عملیاتی،گذاربهبودعه-
ریشی هادرفرایندوچشارچوبیشکششیوهازبودعشهکند.تجدیدن ردراهدافوممموریتمی

ریی برمبنا صفر،ظرفیتالز دراینزمینهرادارد.شود.شیوهبودعهانجا می
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