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   بودجه ریزی مشارکتیاطالعات حسابداری در   نقش  نگاهی بر 
 

 بهرامی ایمان 

 واحد نراق.  یدانشگاه آزاد اسالم ،یمال  ش یگرا  ،یدولت ت یر یارشد مد  یکارشناس

 

 چکیده 

کتابخانه روش تحقیق  .  انجام شده است  بررسی بر نقش اطالعات حسابداری در بودجه ریزی مشارکتیپژوهش حاضر با هدف  

ارائه رسمی ،  در فرآیند بودجه ریزی  مطالعات نشان می دهد.  مقاالت و پایان نامه ها انجام شده استستفاده از کتب و  ای با ا

سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به   بودجه کلید موفقیت مدیر و از روش هایی است که

مورد نظر مصرف   مدیران سازمان ها آن را برای منابع،  یافتن تنظیم بودجه  ایانبا پ.  تغییر کند  همان سازمان سال مالی دیگر در

، دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان،  می کنند

شود می  ریزی  باید .  برنامه  راهکارها  مص این  موارد  که  دهد  مشاطمینان  ارزش  دارای  برآوردرف  و  بوده  اهداف  خص  کننده  ه 

شده است و برای پایان   می باشند و تنها به کاالها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده سازمان

 . سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند

 

 مشارکتی، زیبودجه ری، بودجه،  مالی ، اطالعات حسابداریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

 مدیریت( نقش  بهبود و ریزی طرح)  دسترس در منابع از استفاده حداکثر کردن جهت ای وسیله بعنوان بودجه معرفی امروزه

 مبنایی ارائه و  اثربخشی و کارایی افزایش،  سازی این شفاف بر عالوه.  است داده نوین  ریزی بودجه به ای  تعیین کننده و ممتاز

تصمی صحیح  اهم از برنامه عملکرد نتایج و بودجه بین ارتباط ایجاد نهایت در و منابع خصوص تخصیص در گیری مبرای 

انتظارات کمپانی  .  (1386،  مهدوی)  است گرفته قرار توجه مورد ریزی بودجه جدید در روش که مواردی است بیانگر  بودجه 

( 2007)  1ن دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپره در میانقش بودج.  ارائه شده استاست که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی  

برآورد  ، های برنامه ریزی شده در طول دوره معین های سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیت عبارتست از؛ تعیین نیازمندی 

،  قابل دسترسی هستند  که متعهد به ظرفیت منابع  هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی 

کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره  

 .  ((Zainuddin & Isa,2011 زمانی برنامه ریزی شده است

 کار به  برزیل آلگره پروتو شهر در  1989 سال در  بار اولین  برای که است  جدیدی ی پدیده مشارکتی بندی  در این بین بودجه

 ناکارآمد مدیریت،  عمومی مشارکت پایین سطح،  درآمد ناعادالنه توزیع همچون؛ مشکالتی با شهر این،  زمان آن در.  شد گرفته

( مشارکت بودجه را به  1982)  برانل.  (1391،  علی بیگی و همکاران)  مواجه بود دولت اقدامات در شفافیت عدم و شهری منابع

افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به  .  لت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند ان میزان نفوذ زیردستان و دخاعنو

رسیدن ،  مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان.  دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند

ریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک  ین تر و بهبود تقارن اطالعات بین مدیه هدف سطوح باالتر از مدیران سطح پایبه تعهد ب

 ها بینی پیش کردن دقیق فرموله برای را مدیریت های تالش بندی بودجه  در مشارکت.  Minai & mun,2013) )  می کند

 دوره در نیاز مورد رفتار و بر تصمیمات مدیریت توجه تمرکز به منجر تواند می و  دهد افزایش می محیطی حاالت به توجه با

همچنین آتی های و  و  )  گردد مختلف های  گزینه و بودجه اهداف مورد در تفکر افزایش به منجر  است ممکن  شود  توکلی 

 و بهتر تخصیص،  حاشیه های  گروه مشارکت،  ها توانمندی افزایش موجب تواند می مشارکتی بندی بودجه.  (1386،  همکاران

 ذینفعان برای روش این دیگر  عبارتی به.  شود.  و... مالی های سیاست بخشی اثر،  منابع از تر مناسب استفاده،  ها بودجه کاراتر

 این روش. باشند داشته مشارکت  ها بودجه و ها هزینه ی در زمینه  و گیری تصمیم فرآیند در آورد که می فراهم را این فرصت

 افزایش به منجر بندی بودجه در مشارکت.  است سازمان در یجترو و بخش تحقیق برای باالیی بسیار پتانسیل دارای چنین هم

 نوسان و ناپایداری افزایش با همچنین. شود می مدیران کارایی افزایش به منجر عامل این، شده کارمندان دسترس در اطالعات

و همکاران)  یابد افزایش می بندی  بودجه در مشارکت عملکردی آثارمثبت،  سازمان محیط  در در .  (1386،  توکلی  مشارکت 

درحالی که مشارکت مدیرانی که  ،  همراه است با بهبود عملکرد، بندی در مورد مدیرانی که نگرش یا انگیزة مطلوبتر دارند بودجه

بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا    Mia,1988) .)  بوده استهمراه   با عملکرد مختل شده،  نگرش یا انگیزة نامطلوبی داشتند

فرایند در  بودجهمرئوسان  استهای  مشارکت.  بندی  بودجه  سنجش  به،  هابرای  میالن ابزارهایی  توسط  که  شده  گرفته   2کار 

از اشتیاق مدیران ناشی می.  ( توسعه یافت1975) انرژی سپس آنان قصد دارن.  شودمشارکت در تنظیم و تدوین بودجه  د که 

(  1989)  3مطابق نظر سیگل و مارکونی .  ها نائل شوندجه ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بود
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ضعف مشارکت  .  دهد مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می.  بندی مزایا و معایبی داردمشارکت در بودجه

بندی را ف بودجهمانند اینکه افراد اختال،  تواند موجب اختالل رفتاریزیادی را در بر می گیرد که میاین است که دقت  ،  هم

 .(,Syahputra (2014کنند.می ایجاد

 مدیر لذا،  می کند فراهم آن شدن نهایی از قبل بودجه دادن تحت تأثیر قرار برای فرصتی مدیریت به،  بندی بودجه در مشارکت

 داشته بودجه اهداف برای تعیین مختلف های گزینه ارزیابی و بررسی در مشارکت بیشتری تواند  می و دارد فعالی نقش الزاماً

بودجه مشارکت،  بنابراین.  باشد  حاالت به توجه با ها بینی پیش کردن دقیق فرموله برای را  مدیریت های تالش  بندی در 

.  شود آتی های  دوره در نیاز مورد رفتار و بر تصمیمات مدیریت توجه تمرکز به منجر تواند می و دهد افزایش می محیطی

اهداف در تفکر  افزایش به  منجر است ممکن  همچنین .  ( 1386،  اعتمادی،  توکلی)  گردد مختلف  های گزینه و بودجه مورد 

 از.  درگیرند آن کارهای و در هستند بیشتر پذیرش مورد کنند می احساس کارکنان زیرا،  می سازد نیرومند را انگیزش مشارکت

 قالب در اغلب مشارکت پیامدهای.  یابد د بهبودمی توان مدیریت با همکاری و شغلی رضایت،  خود به احترام احساس راه این

رجبی  ) شود می  پدیدار دگرگونی ها از بهتر پذیرش و  ها هدف به دلبستگی بیشتر و  تعهد، کار در عصبی  فشار و تعارض کاهش

 پرداخته می شود.نقش اطالعات حسابداری در بودجه ریزی مشارکتی   بررسی  لذا در این پژوهش به. (1393، و همکاران

 

  بودجه ریزی مشارکتی

 آگاهی.  آید می شمار به عمومی بخش و دولت  صحیح مدیریت جهت کارآمد ابزاری صورت  به  ریزی بودجه،  امروز دردنیای

 و تخصیص منابع از عقالیی استفاده بر عالوه،  ریزی بودجه نوین های شیوه از کالن و خرد سطوح  سازان تصمیم و مدیران

 از،  کارایی  بر ارتقاء عالوه و سازد می فراهم دولتی های سازمان و ها دستگاه در کارایی و رشد  برای مناسب بستر،  آن بهینه

 عنوان به بودجه.  خواهد داشت دنبال به را ملی منابع مطالب و عادالنه توزیع و نموده جلوگیری عمومی اموال تبذیر و اسراف

 برنامه و انداز چشم سند به اهداف دستیابی در را اجرایی های دستگاه که است دولتی سند مهمترین، دولت عملیات مالی  بیان

 بودجه وری بهره و مالی سند این برای بهبود تالش رو این از.رساند می یاری خود وظایف اثربخش انجام و کشور توسعه های

 (.1393، و همکارانابراهیمی رومنجان ) بوده است چالش و توجه مورد همواره اجرایی های دستگاه های فعالیت اجرای در

پیامد فرآیند تصمیم گیری نسبت داده می شود بر  تاثیرشان  ایجاد بودجه و  به  ارتباط مدیران  به  تقاضا در  .  مشارکت بودجه 

بودجه   نحو جهت  به  را  تعهد سازمانی  است که  بودجه  به  مربوط  به داشتن حمایت  نیاز  تحت حمایت  کامالً  بندی مشارکتی 

( بازده و  1981) ؛ مرچانت1986( برونل ام سی اینس 41982برونل ) بر آن افزایش عملکرد مدیریتی وه عال. بهتری ارتقا می دهد 

زمانی که مشارکت مرئوسان .  ((Zainuddin et al,2011د می یابد  سازمانی بواسطه مذاکره یا بودجه بندی مشارکتی بهبو

اگر دستیابی به  .  ان را منتفع کندداشت که بودجه نهایی آنمرئوسان انتظار خواهند  ،  استبندی تقاضا شدهدر فرایندهای بودجه

این وضعیت منجر به  .  جرا کننددانست که آنرا امرئوسان فرصت مشارکت را آنقدر ارزشمند نخواهند  ،  بودجه خیلی مشکل باشد 

تأثیری ، شدند مشارکتشاناین تأثیر زمانی که مرئوسان متوجه . داشتکننده در مورد پیامد تصمیم نامطلوب خواهدتأثیر مأیوس

ده  زیرا انتظاراتشان در رابطه با نتایج تصمیم برآور،  مرئوسان ناامید و مأیوس هستند.  رخ خواهد داد،  ی تصمیم ندارددر نتیجه 

 بودجه مشارکت در.  (Nahartyo,2031)  ناامیدی و یأس به تعهد آنان نسبت به نتایج تصمیم لطمه خواهد زد.  استنشده

 فعالی نقش الزاماً مدیر لذا،  می کند فراهم آن شدن نهایی از قبل بودجه دادن تأثیر قرار تحت برای فرصتی ریتمدی به،  بندی

 
4 Beranoul 
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بیشتر  می و دارد مشارکت  تعیین مختلف های گزینه ارزیابی و بررسی در تواند  ،  بنابراین.  باشد داشته بودجه اهداف برای 

 افزایش می محیطی حاالت به توجه با ها بینی پیش کردن دقیق فرموله برای را مدیریت های تالش بندی در بودجه  مشارکت

 است ممکن همچنین.  شود آتی های دوره در  نیاز مورد رفتار و بر تصمیمات مدیریت توجه تمرکز به منجر تواند می و دهد

اهداف در تفکر افزایش به منجر و همکاران)  گردد مختلف های گزینه و بودجه مورد  بودجه  .(1386،  توکلی  بندی  مشارکت 

.  کندمیدرگیر  ،  ست که مدیران را در تعیین اهداف بودجه که مسئولیت آن با مدیران استهاسازمانهمچون یک فرایندی در  

ناشی شده مشارکت  تحقیق  از  تقریباً  و  دارد  سازمان  برای  زیادی  مزایای  نگرش.  استمشارکت  بر  مثبتی  تأثیر  های  مشارکت 

 Murdayanti etاستمحصول و افزایش هماهنگی و همکاری میان مدیران را نشان دادهیت و کمیت  افزایش کیف،  کارمندان

al,2013)  .) 

 

 یرانتاریخچه بودجه ریزی در ا

با توجه به اینکه دولت تمامی فعالیت های مالی خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه شاهرگ حیاتی  

از طرف دیگر با توسعه وظایف و افزایش سریع هزینه های دولتی و  .  سیاری در اقتصاد ملی ایفا می کنددولت می باشدو نقش ب

کنترل مخارج مشکل تر شده وبه بهیود در سیستم های برنامه ریزی و کنترل و مدیریت    پیوند آن با وضعیت عمومی کشور

امروزه به دلیل پیچدگی های فزاینده محیطی و  .  (1389  ،قدیم پور وهمکاران)  منابع بخش عمومی بیشتر احساس نیاز می شود

موضوع افزایش بهره ،  کاهش هزینه های جاری دولتوجود متغیر های بی شمار موثر در فرآیند تصمیم گیری مدیران و نیاز به  

لیاتی بنا به  وری دولت کانون توجه کلیه موسسات و سازمان های دولتی را تشکیل داده است و در این میان بودجه ریزی عم

ی متفاوت  اه سازمانقانون برنامه چهارم توسعه به شدت مورد توجه دولت و    144و ارتقای بهره وری به استناد ماده    138ماده  

تجارب عضو کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه بیانگر این است که  .  (1388،  رمضانی موفق)  قرار گرفته است

در مرحله تهیه و تنظیم بودجه دسترسی و استفاده گسترده  .  یی در مدیریت هزینه های عمومی داردارزیابی عملکرد تاثیر بسزا

ای اجرایی یاری ه   هابرنامه و بودجه را برای به چالش کشیدن پیشنهاد های بودجه ای دستگ  از اطالعات عملکردی سازمان های 

ر  بین دستگاها با عملکرد مطلوب وضعیف تقویت کرد به فشا  در مرحله اجرای بودجه آن ها را برای شناسایی و مقایسه،  نموده

نماید می  کمک  خدمات  ارایه  بهبود  برای  خارجی  و  داخلی  آباد)  های  صرافحسن  نجار  و  بودجه .  (1387،  ی  اجرای  شروع 

یندگان  همزمان با پیدایش حکومت مشروطه در دنیا بوده است و اداره دستگاه حکومت به وسیله بودجه ای که به تصویب نما

رود  می  شمار  به  مبانی  ترین  اساسی  از  و  خصوصیات  مهمترین  از  یکی  برسد  قبل .  مردم  ایران  در  که  است  ذکر  شایان 

دخل و ،  قبل از مشروطیت.  (1388،  رمضانی موفق)  ت نظارت مردم بر امور بودجه جامعه در کمترین حد بوده استازمشروعی

مرکز هریک از ایاالت و والیات  .  ه نام » کتابچه های جمع« ثبت می کردندخرج عمومی دولت را در حساب های پراکنده ای ب

مستوف که  داشت  مسولی  کتابچه  هر  داشتند  مخصوص  داشتکتابچه  نام  انجام  .  ی  دفتر«  »وزیر  نظر  زیر  مرکز  در  مستوفیان 

 . وزیر دفتر در حکم وزیر دارایی بود. وظیفه می کردند

 

 ی ایران مدیریت بودجه ا 

 بر مشتمل مالی فنیو پیچیده نظام یک صورت به امروزه و گذاشته سر پشت در را بسیاری تحول و تغییر،  ندیبودجه ب نظام

 بودجه هرچه و است سازمان هر اهداف جهت تحقق کارآمد ابزاری بودجه.  دارد قرار مدیریت خدمت در برنامه ها و ها  طرح
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به امکان شود طراحی دقیقتر شود بیشتر اهداف نیل  ریزی منظا.  می  تواند مناسب بودجه  های می   کسب نحوه از برنامه 

روش بودجه    1381در سال  .  (1388،  تشرفی )  نماید یاری سازمان اهداف پیشبرد جهت را در هزینه ها تخصیص و درآمدها

در نتیجه در .  ندبدون اینکه مقررات مربوط به بودجه تغییر ک،  با نواقص بسیار(از برنامه یی به عملیاتی تغییر یافت)  ریزی دولت

انجام گرفت زیادی  تغییرات  نیز  تغییردر حسابداری دولتی.  سیستم حسابداری دولتی  قانون محاسبات    103ماده    مفاد ،  علت 

است که در آن برضرورت تطابق صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور با    1366مصوب اول شهریور ماه  ،  عمومی کشور

بنابراین درگذشته سیستم حسابداری مورد استفاده بر مبنای نقدی بود و  . ودجه تأکید شده استتقسیم بندیها و عناوین قانون ب

چون در هر زمان اطالعات کافی در  .  زمانی که پولی وصول یا پرداختی انجام نمی شد در دفاتر ثبت نمی گردید  بر این اساس تا 

نمی    گیری ها براساس اطالعات به هنگام و صحیح انجام   های مالی دولت به دست نمی آمد و در نتیجه تصمیم  زمینه فعالیت

 (. 1384، فخاریان) شد

  

 تعاریف بودجه

به   عملیات دولتبودجه  مالی  برنامه های درازمدت توسعه  ،  عنوان مهم ترین سند  به هدف های  را در دستیابی  نقش مهمی 

تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای ،  به طور کلی.  تهمواره مورد توجه بوده اس،  تالش برای بهبود آن،  از این رو.  کشور دارد

منابع مقدار  قبیل  از  دولت  دروندادهای  وتعداد  ،  بر  .  کارکنان  و ..  اداره  نحوه  برای  مختلفی  های  نظریه  و  بود  شده    متمرکز 

(5PEMارائه شده بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی )  (6PA  است و تا اوایل دهه)ن فکری یاجر،  1980  

گسترش فرهنگ پاسخ  ،  آناما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف  .  مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمارمی رفت

جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و  ،  گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت

( ظهور کرد که بر خصوصی سازی پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از 7NPM)  آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین

بودجه عبارت است از برنامه عملیات بر حسب مقادیر برای یک دوره .  (1391،  فروغی و همکاران)  تارزیابی عملکرد تأکید داش

از زمان به.  معین  اند  اینکه مجوز خرج  یکی  اصلی دارند:  اجازه می    به طور کلی بودجه ها دو نقش  به مدیران  این معنی که 

به  دهندکه در قسمت های سازمان خود مق را  از هزینه  اند  ادیری  مقایسه عملکرد جاری  عامل  اینکه  حساب بگذارند و دیگر 

این دو نقش در سیستم برنامه ریزی و کنترل بودجه ای درهم  .  مانند معیاری که می توان عملیات جاری را با آن کنترل کرد

 (.Scarlett,2005) دو ابزاری که برای بقای هر سازمانی حیاتی است.  دمی آمیز

 درآمد کسب و خدمات،  تولید از اعم خود مالی فعالیتهای تمام دولت زیرا.  است دولتی نهاد یا سازمان هر حیاتی شاهرگ بودجه

.  دانند می نامحدود نیازهای به دودحم منابع تخصیص فرآیند را بندی« »بودجه.  دهد می بودجه انجام قانون و سند اساس بر را

سازد هموار را آنها پیشرفت کنترل و برنامه اجرای راه و درآورده مالی عبارتهای بصورت را وراهبردها ها  هدف بودجه  می 

 (. 1391، مرادی و همکاران)

 محدودی دوره که در معین اتعملی  و هزینه ها برآورد و اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها پیش بینی از است عبارت بودجه 

وجوه  میزان میان رابطه که ساالنه بودجه همراه به ساالنه برنامه ریزی  از است عبارت عملیاتی می شود بودجه انجام زمان از

 با میزان که  است آن معنی به این.  می دهد نشان را برنامه آن اجرای از آمده دست  به نتایج با برنامه هر به یافته تخصیص

 
5 Public expenditure management 
6 public administration 
7 New public management 
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 مؤسسات و ها   سازمان،  شرکتها  شدید نیاز.  شود تأمین اهداف از معینی مجموعه باید برنامه هر در شده انجام مخارج یمشخص

  نمایند  استفاده مطلوبی و احسن  نحو به ابزار این  از شود که سعی گردیده باعث کنترل و برنامه ریزی ابزار  عنوان به  بودجه به

 (. 1388، تشرفی)

اطالعاتی درباره ارجحیتهای  وقتی که شرکت کنندگان در زمینه بودجه وارد عمل می شوند  .  هستند  بودجه ها نوعی عالمت 

در اینجا بودجه را می .  دیگران بدست می آورند و منویات خود را نیز از طریق انتخاب هایی که انجام می دهند انتقال می دهند

و بازخور این اطالع به شرکت کنندگان در بودجه .  ولید می گردد توان شبکه ای از ارتباطات دانست که در آن به طور مستمر ت

ی می رسد وقتی بودجه به تصویب برسد خود به یک سابقه تولید می شود این امر که قبال اقدامی صورت گرفته است اقبال بند

افزایش می دهد ای  به میزان چشمگیر به طور گسترده  را  وتاه یند توسعه در کبودجه ریزی فرآ.  (1376،  محمدی)  تکرار آن 

بودجه ریزی تفکر  .  اجرا و نظارت بر بودجه در یکسال مالی است،  تصویب،  همدت است و شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودج

  لحاظ   منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است بطوریکه ارتباطات همه جانبه بین منابع مالی و غیر مالی

 (. 1389، عباسی ) اعتبارات استیگر بودجه ریزی برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل ارت دبه عب . شده باشد

 

 عام و خاص معنی ریزی به بودجه

شده است و علت این امر آن است که    واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده و در فرانسه نیز از انگلیسی اقتباس 

یک    8واژه بوژت،  در حقیقت  . پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است  دن آن دررویه تنظیم بودجه و به تصویب رسان

در انگلستان کیف ،  قدیم است و به کیف چرمی اطالق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند  واژه فرانسه

برای تصویب وجوه ،  ر دارایی نامیده شداً وزیکه بعد،  وی  چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه دار

محتویات   نامیده می شد و بتدریج اطالق اصطالح بودجه از کیف به 9باجت،  آن کیف. می شد  نیاز پادشاه به پارلمان عرضهمورد 

یافت تغییر  یک صورتحساب.  آن  در  بتدریج  مزبور  های  صورتحساب  دیگر  عبارت  د  به  باجت  عنوان  تحت  و  گنجانده  ر  واحد 

به ک فرانسه  قرار گرفت  سایرار رفت و در  انگلیس و بودجه در  استفاده  نیز مورد  از .  (1386،  مهدوی)   زبانها  بودجه عبارتست 

»شرح صورت وضعیت و پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزار مدیریتی است که مدیر  

این چنین تعریف می کند: بودجه  ی تخصصی را  هاسازمانبودجه در    می کند استفل  را درکنترل و سالمت مالی سازمان کمک

بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری  ،  تخصیص دادن،  ریزی مشخص کردن

یی که  هاسازمانلی مناسب برای  تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پو.  در مدیریت و داشتن خالقیت در مدیریت می باشد

 سه هدف عمده بودجه عبارتند از: . تعریف می کند ، اره اولویتهای سازمان داردنگرانیهایی درب 

 برنامه ریزی - 1

 همکاری ومشارکت   - 2

 نظارت وکنترل - 3

مالی جوابگو می باشد  این سه هدف چنین بیان می دارد که بودجه و فرآیند مدیریت مالی انعطاف پذیر است و برای یک دوره  

 . مخرج( یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت می باشد)  معمولی ترین بُعدچرا که بودجه 

 
8 Budget 
9 Bajt 
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 فرایند بودجه ریزی 

.  فرایند دانش براین است که از مجموعه ای قواعد و ضوابط پیروی کرده و مبتنی بر دانش تجربی خبرگان تصمیم گیرنده است 

در این  .  بخشی دیگر در دل داده های مالی سازمان نهفته است  مدیران و،  برنامه ریزان،  ن خبرگانبخشی از این دانش در ذه

صورت استخراج این دانش و فرموله بندی آن می تواند مبنایی برای شکل گیری پایگاه دانش یک سیستم خبره باشد که تا حد  

پاسخگوی ویژگی های کیفی تصمیم گیری در بودجه ریزی است به اطالعات در د.  زیادی  از از طرف دیگر توجه  سترس که 

اطالعات حسابداری و پایگاه داده های ملی یکی از  ،  سیستم های مدیریت اطالعات مالی و داده های مربوط به عملکرد سازمان

یستم  های داده سازمان و س  در این صورت ارتباط تنگاتنگی بین پایگاه .  ورودی های سیستم های بودجه ریزی محسوب میشود

ریزی بودجه  که   های  دارد  مدیریت شود  وجود  خوبی  به  محور  رایانه  خبره  یک سیستم  تواند  و همکاران)  می  .  (1390،  آذر 

مجموع کوشش هایی که صرف تدوین  .  بودجه ریزی را به عنوان فرایند» تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود« میدانند

می منابع  تخصیص  و  »حد  بودجه  منظور  به  ازشود  استفاده«  م  اکثر  که  است  به  منابعی  و  نمایند  نمی  کفایت  حد  در  عموال 

اصطالح اقتصادی کمیاب هستند بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از منابع محدود استفاده شود  

 (. 1392، اعتباریان و همکاران) است حداکثر استفاده به عمل آمده، که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه

 نیازمند هستند:   بودجه بندی به عمده دلیل سه به دولت تابعه های سازمان

 برنامه ها  مالی مفهوم دادن ( نشان1

 برنامه ها  اجرای نیاز مورد منابع ( شناساندن2

 (.1391، مرادی و همکاران)  برنامه ها با مقایسه در نتیجه ها وکنترل نظارت، سنجش معیارهای آوردن به دست( 3

 

 و بودجه  رابطه بین اطالعات حسابداری 

امروزه نقش اطالعات حسابداری در شناسایی وضعیت مالی واستقرار نظام های بودجه ای در بهبود و تغییر سازمان ها یکی از  

است ناپذیر  اجتناب  بل.  موضوعات  های  برنامه  و  مطلوب  وضعیت  به  دسترسی  منظور  به  ها  تصمیماتسازمان  باید    ندمدت 

نمایند اتخاذ  است  بودجه  و  مالی  نهایی سیستم های  اطمینان که محصول  قابل  داده های  مبنای  بر  را  همچنین .  استراتژیک 

سازمان ها برای افزایش بهروری و برقراری ارتباط بین اهداف با برنامه های عملیاتی می بایستی نظام های بودجه ریزی خود را 

نظام عملکرد محور که در آن ارتباط بین منابع مالی و عملکرد شفاف و قابل درک باشد    بود یا تغییر به یکدر یک فرآیند به

سازمان  ،  از این رو تولید .  نزدیک تر سازند و از طریق پشتوانه ی اطالعات قابل اطمینان در فرآیند بودجه های استفاده نمایند

اطالعات مفید و اثر بخش در راستای دستیابی به اهداف  داده های اولیه به  دهی و تحلیل اطالعات با مدل علمی برای تبدیل  

 (.1389، رحیمی و همکاران) سازمان الزامی است

بودجه پیش بینی است که به آینده نگاه می کند در حالی که حسابداری گذشته و انجام یافته ها را نشان می دهد به عبارت  

پیش بینی های بودجه ریشه درعملکردهای حسابداری داشته و  .  نگریبداری گذشته  ساده تر بودجه آینده نگر است ولی حسا

گرداند می  را حسابداری محقق  بودجه  مالی  اجرای  بود.  نیز  جریان  در  با حسابداری  بودجه  پایان  و  آغاز  پایان  .  پس  و  وآغاز 

ارتباط است با بودجه در  نیز  بودجه و حسابداری الزم و ملزم یکد.  حسابداری  نام  موسسا.  یگرند یعنی  با  عمومی که  ت بخش 

از آنجا که  .  دستگاهای اجرایی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند از دو نظام حسابداری دولتی و بازرگانی یاری می جویند

رسد می  مجلس  تصویب  به  و  بینی  پیش  ساالنه  بودجه  قالب  در  دولتی  قابل  ،  مخارج  اهمیت  از  ای  بودجه  کنترل  به  التزام 
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بنابراین طراحی و اجرای یک سیستم کنترل بودجه ای مناسب جزء الینفک یک نظام حسابداری .  دار استحظه ای برخورمال

بخشی ازمسئولیت پاسخگویی دولت به اجرای صحیح بودجه مصوب ساالنه  .  دولتی مبتنی بر مسولیت پاسخگویی خواهد بود

از طریق نگهداری  ،  مربوط می شود جه ای و یک سیستم کنترل بودجه ای و تهیه و حساب های بودلذا ادای این مسئولیت 

با این ترتیب در یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی  .  تنظیم و انتشار گزارش های بودجه ای امکان پذیر خواهد بود

 (.1392، بابا جانی) حسابداری بودجه ای جایگاه ویژه ای خواهد داشت، مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

 

 سابداری در بودجه ریزیش اطالعات حقن

 این کاربردهای نیز و قانونی خاطر الزامات به اجرایی یهادستگاه اکثر  و نیست  پوشیده کسی بر حسابداری اطالعات اهمیت

 و می باشد  ها سیستم اجرای و طراحی شامل استقرار این. حسابداری زده اند  اطالعات های سیستم  استقرار به دست،  اطالعات

و   حسابداری صاحبنظران اغلب.  است نموده تحمیل  اجرایی های  دستگاه به  نگهداری و در تهیه را  زیادی هزینه های اومعم

 اطالعات تهیه  که  میشود توصیه رو این از .  دارد هزینه  حسابداری اطالعات تهیه که هستند عقیده  این بر استانداردگذار مراجع

 (1389، باباجانی) گیرد صورتش هزینه -منفعت رعایت با باید

 و شناسی روش،  نظریه ها که بدین معنی است شالودهای چند دانشی،  عملی عرصه در چه و نظری عرصه در چه  بودجه ریزی

 که میشود نهاده بنا مدیریت و حسابداری،  آمار،  اقتصاد مانند علمی گوناگون رشته های از  آمیزهای اساس بر  مربوط الگوهای

 عنوان فرایند تخصیص به را بودجه ریزی،  صاحبنظران.  دارند هم تراز و همانند نقشی بودجه ریزی ومرقلدر   رشته ها این تمام

 . Kong)  (2007,می دانند نامحدود نیازهای به محدود منابع

 مربوط های داده گردآوری های شیوه شامل حسابداری واحد وظایف چگونگی درک و شناخت بر حسابداری اطالعات سیستم

 ترین حیاتی  از یکی، دارند تاکید مدیریت برای موثر اطالعاتی به ها  داده تبدیل  شیوه و سازمان مالی رویدادهای و  هافعالیت به

 مختلف سطوح حسابداری اطالعات می رود که نیازهای شمار به سازمان یک های سیستم ترین اساسی،  تامین آنها وظیفه که و

سیستم   این وسیله به که اطالعاتی .  است تصمیم گیری و عملکرد ارزیابی،  منابع کنترل و ریزیبرنامه   زمینه های در مدیران

حسابداری   سیستم داشتن بدون رو این از.  می گیرند بر در را هادستگاه عملیات و هافعالیت غالب،  می شود تهیه  حسابداری

 اجرایی های  دستگاه ای بودجه ریزیمه هبرنا و هاهدف به دسترسی برای ها  فعالیت و عملیات مطلوب راهبری،  کارا و مناسب

گیریها محدود مدیریت اقدامات نهایت در  و نیست ممکن تصمیم    بود خواهد هدف و ضابطه بدون و موردی کنترل و به 

 (.1392، اعتباریان و همکاران)

 

 تخصیص منابع در نظام بودجه ریزی

اینجا به عنوان   انگیزشی  ی نابرا  10تعیین و مأموریت مرئوسانتخصیص بودجه در  ئل شدن به بودجه تعریف شده یک نیروی 

می که  بهاست  را  تالش  بهترین  تا  دهد  انرژی  مرئوسان  به  برندتواند  باید  .  کار  سپس  و  داشت  مهمی  نتایج  بودجه  تخصیص 

ای ههای درست رویبندی و صحت بیان داشت که قضاوتبودجهتحقیق  .  توجه شود،  عواملی که تأثیر بر تخصیص بودجه دارند

نگرش بر  قوی  مراتأثیرات  و  نهادها  مورد  در  دارد،  جعها  سازمانی  تعهد  پایک    11شولیهین)  .همانند  متن.  (2009و  این  ،  در 
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شده مرتبط  سازمانی  تعهد  به  بودجه  محصول تخصیص  هردو  زیرا  می،  است  ارائه  سازمانی  کونوسی   12گر فول.  دهد ارزیابی   و 

کوب و  .  ای کار برای حقوق فراتر استی سادهدلههد کارمندان را در پی دارد که از مبا های منصفانه تع( یافتند که رویه1989)

رضایت بیشتری دارند و نسبت ،  کنندای را اجرا میهای رفتاری منصفانه( یافتند که مرئوسان از رئیسان که رویه1996)  13فری  

 (.Nahartyo,2013)  تعهدندبه رئیسان م

 بودجه نمایشی   -

بودجه این  واط  در  ها  در  شاخص  در  را  ای  بودجه  های  گیری  تصمیم  مبنا  اما  میشود  لحاظ  بودجه  اسناد  در  عملکرد  العات 

 (.1391، حسن آبادی و همکاران)  تخصیص منابع تشکیل نمی دهد 

 بودجه غیر مستقیم   -

ویت های اقتصادی و  لا،  در این بودجه شاخص ها واطالعات عملکرد درکنار دیگر عوامل از قبیل سیساست های پولی و مالی 

 . مالحضات سیاسی مبنای تصمیمات بودجه ای را تشکیل می دهد 

 بودجه مستقیم   -

را تشکیل می ده   ای  عنصر تصمیمات بودجه  تنها  این بودجه شاخص ها واطالعات عملکرد  اعتبارت مستقیماً در  د و میزان 

 .تحت تاثیر وحد خروجی های تولید شده براساس فرمول خاصی قرار دارد

 

 انواع سیستم های بودجه بندی

 بودجه بندی سنتی    -

بخش دولتی استوار است و   های  ها و پرداخت  و حسابداری دریافت  و تاکیدها صرفاً به ابزار مالی  هاهدفآن    روشی است که در

و در قبال پولی   دهددولت چه اعمالی را انجام می  منتهی می گردد و تشخیص اینکه اعتبارات تنها به دستگاه مواد هزینه توزیع

 داده نمی شود. نشان، نتایجی را به دست می آورد که خرج می شود چه

 سیستم بودجه بندی بر مبنای برنامه   -

عملیات سازمان  ،  در این سبک بودجه بندی.  ی دولتی مطرح شدهاسازماندر امریکا و به منظور اصالح مدیریت    1949در سال  

مدل بودجه بندی بیشتر در بخش    ضمن اینکه این .  هر برنامه اعتباری در نظر گرفته مشود  به شکل برنامه کار تنظیم و برای

اضافی جلوگیری می شود و درعین    تفاده قرار می گیرد و به وسیله آن از هزینه هایعمومی و سازمان های غیرانتفاعی مورد اس

برنامه برای  ایجاد می شود که هزینه ها دقیقاً  اطمینان  این  باشند  ف می شود کهمصر  هایی حال  آنجا که  .  بیشتر سودآور  از 

های مالی    تاکیداصلیشان بر کنترل،  محورندکامالً ورودی  ،  چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی،  بودجه بندی سنتی

 .  تفصیلی است و در عین حال به واحدهای سازمانی موجود از جمله دوایر و قسمت ها توجه دارند

 ی عملکردبودجه بندی برمبنا   -

افته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از عبارت است از برنامه ساالنه به همراه بودجه ساالنه که رابطه میان وجوه تخصیصی 

از  ،  دهد یعنی با میزان مشخصی مخارج انجام شده درهر برنامه آن برنامه را نشان می تامین    هاهدفباید مجموعه ای معین 

 .  اصالح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است، مبنای عملکرد ه بندی برشود مهمترین هدف بودج
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 بودجه بندی برمبنای فعالیت  -

بر این منطق استوار است که مدیریت و کنترل هزینه باید  ،  این سیستم که یکی از اجزای تکنیک های مبتنی بر فعالیت است 

از محصول مورد بودجه ،  یعنی مانند سیستم بودجه بندی برمبنای صفر  .قرار شودروی خروجی آن بر،  به جای ورودی چرخه

 .  شروع و به عقب برمی گردد تا به فعالیت ها و منابع مورد نیاز برسد

 صفر  مبنای بر بندی بودجه  -

فرض می شود شی که  کرد بودجه افزایمهمترین مزایای این سیستم می تواند به شرح زیر باشد؛ از ساده انگاری موجود در روی

جلوگیری می کند؛ مشارکت تعداد زیادی از کارکنان برای تهیه مجموعه های  ،  اقدامات آینده خیلی شبیه اقدامات جاری اند

فراهم کند آنها  برای  نیز  مناسبی  رضایت کاری  و  ایده های مفیدی شود  است  و همکاران)   تصمیم که ممکن  ، خان محمدی 

1390). 

 گیهای انواع تکنیکهای بودجه بندی مقایسه ویژ (:1)  جدول

سیستم بودجه  

بندی بر مبنای 

 فعالیت 

سیستم بودجه  

بندی بر مبنای 

 صفر

سیستم بودجه  

 بندی عملیاتی

سیستم بودجه  

 بندی برنامه ای

سیستم بودجه  

 بندی افزایشی 

سیستم بودجه  

بندی سنتی یا 

 متداول 

 ویژگی

 و  محور خروجی

 در هها هزین

 یراستا

 هافعالیت انجام

 قبال  در ها هزینه

 نظر در اهداف

 گرفته 

 جهت شده

 دستیابی 

 آنها  به

 ای  زنجیره ارائه

 برای  محور نتیجه

 یک به دستیابی

 هدف 

 خاص 

 قبال  در ها هزینه

 از  های مجموع

 در هافعالیت

 راستای 

 خاص  هدف یک

 مبنای بر ها هزینه

 هر

 اقالم از یک

 ورودی

 مبنای هزینه ها بر 

 ورودی سال اقالم 

 گذشته 

 محتوی

 مبنای  بر ها هزینه

 در و هافعالیت 

 راستای

 اهداف  تحقق

 فرض  با، نگر آینده

 طور به دستیابی

 صد 

 اهداف  به درصد

 در هایی داده

 مورد

 ستاند، دروندادها

 ، هها

 و تاثیرات

 به  دستیابی

 هدف  هر

 برای ها هزینه

 برنامه ها 

 دروندادهای

 و ای سرمایه

 عملیاتی

 ده ش  خریداری

 در  و نگر گذشته

 به  دستیابی راستای

 شده منظور اهداف

 در

 قبل سال

 شکل

 در محور فعالیت

 به دستیابی راستای

 اهداف 

 نتایج  بر تمرکز اهداف  بر تمرکز
 بر  کنترل اعمال

 دروندادها 
 دروندادها  کنترل

 اعمال  و نگر گذشته

 دروندادها بر کنترل

 با 

 پایه  سال به توجه

 گرایش 

 بر مبتنی تعهدی

 منابع جریان

 تصادیاق

 بر مبتنی تعهدی

 منابع جریان

 اقتصادی

 بر مبتنی تعهدی

 منابع جریان

 اقتصادی

 تعدیل تعهدی

 شده 

 نقدی  یا نقدی

 شده  تعدیل
 نقدی 

 مبنای

 حسابداری 

 نیاز  مورد

 عملکرد  حسابرسی عملکرد حسابرسی
 حسابرسی

 عملکرد

 رعایت  حسابرسی

 مالی و

 رعایت  حسابرسی

 مالی و

 رعایت  حسابرسی

 مالی و

 امنظ

 حسابرسی 

 نیاز  مورد



 ابداریمطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حس 

 80-97حات ، صف 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

90 

 

 بودجه بندی دستوری  -

یا وسیله بودجه ابزار  برنامه نویسی  برای  امور،  ریزی ای  انگیزه،  هماهنگ کردن  عملکرد است اعمال کنترل و،  ایجاد  .  ارزیابی 

از وظایف مدیران و بودجه بودجه انگیزه و،  کنترلابزاری برای  ،  بندی  ادی نشان می  مطالعات زی .  استارزیابی عملکرد   ایجاد 

 موجبات بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می،  دهند که مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهیة بودجه

پایین یا مسیر رو به باال بپیماید فرایند بودجه.  آورد مسیر رو به پایین   بندی رایند بودجهاگر ف.  نویسی می تواند مسیر رو به 

پایین)  ای کل سازمانمدیریت بر،  مایدبپی  بودجه»اغلب این روش را  .  می کند ها را تعیین تر( بودجه از جمله برای سطوح 

افرادی  کند   پیماید و ایجاب می مسیر رو به باال می«  مشارکتی بندی بودجه»از سوی دیگر فرایند  .  می نامند  «بندی دستوری

مشارکت انگیزش   پایین تر در فرایند تهیة بودجه مشارکت جویند  کارکنان رده های از جمله،  که از این بودجه متأثر می شوند

از این راه احساس .  در کارهای آن درگیرند زیرا کارکنان احساس می کنند مورد پذیرش بیشتر هستند و،  سازد را نیرومند می 

در قالب کاهش تعارض و  ای مشارکت اغلب  پیامده .  بهبود یابد  تواند و همکاری با مدیریت میرضایت شغلی  ،  احترام به خود

کار دلبستگی،  فشار عصبی در  و  از دگرگونی تعهد  بهتر  پذیرش  و  ها  به هدف  پدیدار می شود بیشتر  ،  رجبی وهمکاران)  ها 

1393.) 

 

 مشارکت در بودجه بندی مفهوم

اهداف بودجه مشارکت  دجه و تأثیر بر  سازی بوگردد که زیر دستان در آمادهای برمیبندی به گسترهبودجهعموماً مشارکت در  

و شیلدس1975میالنی  )  .داردند تعیین بودجه1998)  (  با آن درگیر است و در  را همچون فرایندهایی که مدیر  اش ( مفهوم 

  یعنی )  بندیارکت را در بردارند: فرصتی برای ایجاد ورودی در بودجه دو بعد از مش،  در هر دو تعاریف.  شودتعریف می،  مؤثر است

توانایی  و  نهایی   نظر(  بودجه  بر  انتخاب()  تأثیر  که  .  یعنی  است  تصمیم  اختیار  شامل  انتخاب  و  کنترل  فرایندهای  به  نظر  به 

مشارکت  ، (1975) 14بق بامیالنی مطا.  ( )Nahartyo,2013  مرئوسان( و رفتار آنان دارد) تأثیرات مثبتی بر نگرشهای زیردستان

انتخاب دوره های شخصی عمل و رفتارش است  ه در آن تابع یا مفهومی است که برای توصیف حوزه ای ک . مرئوس مجاز به 

مشارکت بودجه بعنوان مهندسی در نظر گرفته می شود که در آن مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ فرآیند مربوط بدان در طول  

فرآیندها بلپیامد  شود  می  آن  بیشتر  ارزش  سبب  تنها  نه  کنند  می  مشارکت  گیری  تصمیم  عامل  ی  بعنوان  برای که  انگیزه 

 .((Zainuddin & Isa,2011مرئوسین در راستای برآورد اهداف مدیریتی معین می باشد 

بودجه بندی  .  در تنظیم بودجه تعریف می کنددخالت آنها  (مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و  1982)  15برانل

مشارکت بودجه .  ارائه می دهد  رویکردی را اتخاذ می کنندنین  چ  ازمان هایی کهتعدادی از مزایای بالقوه را برای س،  مشارکتی

تبادل و جمع آوری اطالعات  ، اص, بعنوان یک واسطه عمل کرده و به بحثدربخش های مختلف یک شرکت خ، برای زیردستان

آن ها  ،  براینبنا.  (می پردازد1990،  موری  1998،  نوری وپارکر)  مربوط به شغل واطالعات برای کمک به فرایند تصمیم گیری

سازمانی   اهداف  از  بیشتری  درک  و  نموده  تشویق  را  مدیران  بین  ارتباط  و  هماهنگی  توانند  دهندمی  ترویج  برآورد .  را  دقت 

اشاره کرد  (  1953)  16آرگریس.  بودجه نیز ممکن است به دلیل آماده سازی بودجه توسط افراد نزدیک به عملیات افزایش یابد

مشارکت بودجه نیز .  بودجه کمک می کندمیزان پذیرفته شده    سازمان برای به دست آوردنبه    بودجهدر  مشارکت  که افزایش  
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کارکنانبه   کاری  ونگرش  انگیزه  تقارن ،  افزایش  بهبود  و  تر  پایین  سطح  مدیران  از  باالتر  سطوح  هدف  به  تعهد  به  رسیدن 

 . ند کمک می ک، اطالعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین

عامل منجر   این ، بیان داشت که مشارکت در بودجه بندی منجر به افزایش اطالعات در دسترس کارمندان شده  (Kren) 17کرن

شود می  مدیران  کارایی  افزایش  سازمان.  به  محیط  در  نوسان  و  ناپایداری  افزایش  با  که  کرد  بیان  همچنین  مثبت   آثار،  او 

 عملکرد و مشارکت در بودجه بندی به وسیله سختی .  دریافت  ( Mia)  یابد میا  عملکردی مشارکت در بودجه بندی افزایش می

 .(1386، توکلی محمدی و همکاران )  شود شغل تعدیل می

، ها بودجه کاراتر و  بهتر تخصیص،  حاشیه های گروه مشارکت،  ها توانمندی افزایش موجب تواند  می مشارکتی بندی بودجه 

 را این فرصت ذینفعان برای روش این دیگر عبارتی  به.  شود.  و... الیم  های سیاست خشیب  اثر،  منابع  از تر مناسب استفاده

 چنین هم این روش.  باشند داشته مشارکت ها بودجه و  ها هزینه ی در زمینه و گیری تصمیم فرآیند در آورد که می  فراهم

 (Sintomer,2008 ) .است سازمان در ترویج و بخش تحقیق برای باالیی بسیار پتانسیل دارای

 

 بندیت مشارکت در بودجهمزی

ست که مدیران را در هاسازمانبا همچون یک فرایندی در    18( 3:2007سارجیتو و اسماد ماتاهر  بامبانگ  )  بندیمشارکت بودجه

است با مدیران  آن  بودجه که مسئولیت  اهداف  تقریباً  .  کنددرگیر می،  تعیین  و  دارد  برای سازمان  زیادی  مزایای  از  مشارکت 

نگرش.  استناشی شده  تحقیق مشارکت بر  مثبتی  تأثیر  افزایش ،  مندانهای کارمشارکت  و  و کمیت محصول  افزایش کیفیت 

گذاری مشارکت در بودجه بخش عمومی همگانی میان قوه مجریه و قانون.  استهماهنگی و همکاری میان مدیران را نشان داده

حدها  های کاری وا  ای که توسط رئیس ناحیه از میان طرحدجهبو.  دهد د رخ میکننو عموم با یکدیگر در بودجه ریزی کار می

می،  بودایجاد شده تحویل  اصلی  بخش  پیشنهاد شدبه  ناحیه  رئیس  به  و  با  .  شود  مشترکاً  ای    DRRDو سپس  بودجه  یک 

منداگری  د در کپرش عملکربندی با نگهای بودجه فرایند.  استبندی شده که مطابق با مقررات محلی مناسب ایجاد شدهجمع 

ای ( بیان داشت که بودجه با نگرش عملکرد یک سیستم بودجه2001)  20اموباشد که ماردسیبودجه می  19شامل رهنمود طرح 

است که دستیابی به نتایج عملکرد یا خروجی هزینه اختصاص یافته نقشه را ترویج کرده و یا یک ورودی تعریف شده است و  

 . (  (Murdayanti et al,2013است مانی منطقه اجرا شدهبا واحدهای ساز توسط تیم بودجه اجرایی

با توجه به ،  ( گزارش دادن1970)  21همانگونه که اسچیف و لوین .  بندی استبندی یکی از عوامل کنترل بودجه مشارکت بودجه

بطور  ،  زی هستندریاسناد برنامههای مالی  زمانی که بودجه،  ریزی مشترکهای مالی در فرایندهای کنترل و برنامهنقش بودجه

بندی را به عنوان فرایندهایی که  این نویسندگان مشارکت بودجه.  سیستم کنترل فهم هستندای در سنجش عملکرد  گسترده

بودجه در  بودجهمدیران  اهداف  مجموعه  بر  تأثیری  و  هستند  دخیل  دارند.بندی  کردند،  بندی  کنترل .  تعریف  بیشتر  آنان 

کنترل .  شان توصیف کردندآوردن درک محیط تی عمومی برای بدسهاسازمانن پاسخ به نیاز  رکتی را به عنوابندی مشابودجه 

کند و اهمیت بیشتر آن ترویج اطالعات مشترک میان سطوح اجرایی و افزایش  بندی مشارکتی در حل مشکل کمک میبودجه 

 . (Olabode et al,2012) ستهاسازمانعملکرد در بخش عمومی 
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اقدام و عمل  ،  با اهداف مشخص.  مالی سازمانی می شودودجه بودجه بندی سبب ارتباط و موافقت هدف  ارکت در تصمیم بمش

بود،  کارمندان در جهت دستیابی به هدف سازمانی  ارائه  ،  از طریق مشارکت.  سازنده خواهد  ممکن است که مرئوسین فرصت 

مافوق  بطور معمول به خوبی آشنا با محیط کاری و    مرئوسین.  باشند   اطالعات اساسی در خصوص نیازمندیهای وظیفه را داشته

مافوقین قادر به تصمیم گیری بهتر هدف بودجه هستند که به  ،  همچنین با ارتباط مرئوسین درفرآیند تصمیم گیری.  هستند

ت و انگیزه  مثبت بین مشارک  تعدادی از مطالعات موجود به ارتباط.  نوبه خود کارمندان را تحریک به دستیابی بودجه می نمایند

  هرچند برونل و ام سی انیس .  (1973؛ سیر فوس و مونکا  1981؛ موچانت  1979؛ کنیس  1968هوفستد  ،  بعنوان مثال)  پی برند

( به چیزهای دیگری پی بردند و پیشنهاد می کنند که ارتباط بین مشارکت بودجه و انگیزه می تواند آن را هدایت و  1986)

 . مایند طریق عدالت روندی غیر مستقیم عمل نممکن است که از  رهبری نماید و 

 

 نقش کارکنان در مشارکت بودجه بندی

کارکنان قابلیت های کاری خود را به  ،  در مشارکت .  ( مشارکت را احساس تعلق و اشتیاق به کار تعریف می کند2009)  22هارتر

آن  رابطه میان میزان مشارکت وتأثیر  درک.  ان می دهند شناختی و احساسی در میزان کیفیت عملکرد شان نش، صورت فیزیکی

توجه ،  بر عملکرد باعث گردیده که پژوهشگران به طور طبیعی به استراتژی هایی که افزایش سطح مشارکت را به همراه دارند

و  ن در محیط کاری  با توجه به میزان قدرت آنا،  کارکنان،  بسیاری از سازمان ها،  تحقیقات نشان می دهد.  بیشتری داشته باشند

سالیانه ارزیابی می گردند و مشارکت آنان گویا تحت تدثیر تعامالت روز مره گروهی با مدیران و همکاران  براساس یک برنامه  

از دیدگاه گالوپ فاصله  .  آنها در سطح عملیاتی است انحراف معیار کارهای گروهی  اخیر نشان می دهد که  مطالعات سالهای 

از این  .  عملکرد در محیط هایی ست که افراد به هم نزدیک ترند   ین که بیشترین نتایجمی رسد که بیشتربه نظر  .  داشته است

مدیران سرپرست می بایست به ایجاد محیطی مبادرت کنند که کارکنان درآن به صورت گروهی فعالیت نموده و عملکرد  ،  رو

 (. 1393، لطانی و همکارانس) آنان به صورت هم افزا از توان یک دیگر بهره مند شده باشند 

مشارکت بودجه ای رامورد  ،  اکثر مطالعات .  موضوع مهمی در پژوهش حسابداری مدیریتی محسوب می شود،  مشارکت کارمندان

( روش متا آنالیز را مورد اجرا قرار  2009)  23درفوس.  بررسی قرار می دهند: میزان تاثیر مدیر تابعه برای تنظیم بودجه واحدش

بطور مثال اثر  )  کتی را تشخیص داد که در تمامی این نمونه ها تعمیم داده می شودندی مشارمد مثبت بودجه بپیا  11داده و  

 مثبت مشارکت بودجه ای در ارتباط با سودمندی بودجه(.

برای   فرآیند الزم با این حال مشارکت کارمندان می تواند فراتر از تنظیم اهداف بودجه ای فی نفسه عمل کند که به نوبه خود

ا ازمطالعهجرای حساتوسعه و  ارتباط مشارکت  ،  بداری مدیریت گستردش داده و هدف  در    PMارائه توضیحات کلی چرایی 

 . (Groen et al,2012) متغیر میانی مهم همزمان می باشد 3راستای ابتکارات کارمندان با بررسی 

کار  ،  کارمندان،  اگر دریک سازمان.  شته باشد انی آن بستگی دارشد و بقای هر سازمان می تواند تا اندازه ای به کیفیت منابع انس

اولویت  ،  بلکه به دلیل رفتار مدیر مستقیم خود ترک کنند به نظر می رسد،  خود را نه به دلیل ماهیت کار و محیط سازمانی

گروهی    د فرهنگ قوی کارتغییر در شرایط حاکم اقتضا می نماید که سازمان انرژی خود را بر تربیت مدیرانی که توانایی ایجا

کنند،  دارند تقویت  درسازمان  را  موفقیت  به  رسیدن  برای  کارمندان  هدایت  توانایی  و  نموده  کاری.  متمرکز  مناسب  ،  محیط 
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شود می  شناسایی  کارمندان  مشارکت  میزان  وسیله  به  کار  .  معموال  به  واشتیاق  تعلق  احساس  را  هارترمشارکت  که  همچنان 

شناختی و احساسی در میزان کیفیت  ،  ت های کاری خود را را به صورت فیزیکییکارکنان قابل،  تدر مشارک.  تعریف می کند 

مشارکت را می توان از بعد دیگری نیز تعریف کرد: مشارکت در نظر گرفتن حالت مثبت ذهنی  .  عملکرد شان نشان می دهند

 (.1393، نی و همکارانسلطا) و جذب و شیفتگی نمود پیدامی کند ، فداکاری، است که به صورت قدرت

 

 نقش مدیران در مشارکت بودجه

ابتدا به بررسی تأثیر ،  ( در بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مشارکت در تهیة بودجه بر عملکرد مدیران1389)  حسینی

ایت شغلی و  تأثیر مستقیم( و سپس بررسی این ارتباط به واسطة متغیرهای رض)  مشارکت مدیران در بودجه بر عملکرد مدیران

اظهار کرد مشارکت مدیران در تدوین بودجه یک عامل انگیزشی است تا از این    تأثیر غیرمستقیم( پرداخت و )  ات شغلیع اطال

  )  به صورت مستقیم و)  نتایج پژوهش او نشان دادکه افزایش مشارکت مدیران شرکت های دولتی.  طریق عملکرد آنها بهبودیابد 

( استدالل نمودند که ترخیص توابع مشارکت در فرآیند  1998)  24نوری و پارکر.  د آنان می شودغیرمستقیم( سبب بهبود عملکر

تنظیم بودجه می تواند منجر به افشای اطالعات شخصی شود که بطور واقع بینانه تر طراحی و از جمله بودجه دقیقی به شمار  

می کند که مشارکت کارمندان و  ذاشته شده روشن  ( به اشتراک گ2007)  25توسط شاه این مزیت مشارکت بودجه که  .  می روند 

  ,Owusu) .(2014پرسنل در فرآیند بودجه بندی سبب هم ترازی اهداف احزاب مختلف می شود

راهانا   و  یافته  2011)  26زینالدین  داشتند  اظهار  عملکرد  و  بندی  بودجه  در  مشارکت  بین  رابطة  مطالعات  بررسی  با  های  ( 

منظور،  متناقض به  را  متغ  محققان  وجود  مدیریتی  بررسی  عملکرد  و  بندی  بودجه  در  مشارکت  بین  ارتباط  در  واسطه  یرهای 

کرد بود.  تشویق  شده  ترکیب  عدالت  و  انگیزش  با  که  را  مشارکتی  بندی  بودجه  از  مدلی  کردند،  آنها  میا  .  ارائه   27لوکمن 

ت در بودجه بندی در مورد نشان داد مشارک  نتایج.  بر عملکرد مدیریتی بررسی کرد(تأثیر مشارکت در بودجه بندی را  1998)

دارند مطلوبتر  انگیزة  یا  نگرش  که  است،  مدیرانی  عملکرد همراه  بهبود  انگیزة  ،  با  یا  نگرش  که  مدیرانی  مشارکت  که  درحالی 

اده رکت بودجه به مرئوسین این فرصت را دمشا.  (1393،  رجبی وهمکاران)  با عملکرد مختل شده همراه بود،  نامطلوبی داشتند

اهداف تجارتی مشارکت نمایند و دارای درجه ای از تاثیرگذاری برروی مشارکت بودجه ای باشند که نقش ارتباطی    تا در تنظیم

نظریه  با استفاده از چنین  .  کارمندان و اتحادیه تجاری به خدمت می گیرد ،  قبیل مدیریت خط  شدید را بین اعضای سازمانی از

این مطالعه در  پیش،  رفتاری  ک  ما  روابط صنعتی بینی می کنیم  بودجه در محیط  از  زیاد  احتمال  به  تجارتی  واحد  ه مدیران 

 . البته در شرایطی که با تنظیم اهداف بودجه ای تاسیساتشان در ارتباط باشند، پرخطر استفاده می کنند

 

 کارکردهای مشارکت در بودجه بندی 

 می کند عی تر را فراهم امکان دستیابی به اطالعات و داده های کمی واقمشارکت  ▪

 تمایالت و مسائل اساسی اجتماعی خواهد بود ، مشارکت زمینه ساز دستیابی و تحلیل اطالعات کیفی پیرامون خواست ها  ▪

 مشارکت ضامن شناسایی و جلب منابع مادی و انسانی جامعه در اجرای برنامه ها خواهد بود؛  ▪
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اجرای طرح ها و سیاست ها تقویت و بهبود می    مومی بازخوردهاینظام های مشارکتی با افزایش ارزشیابی و نظارت ع در   ▪

 یابد؛ 

اهداف،  در فرآیند مشارکت عمومی  ▪ اهداف اطالع رسانی در زمینه  برنامه ها ،  با تسهیل  هزینه ها  ،  الزامات و سیاست ها و 

 کاهش خواهد یافت 

های عمومی را فراهم می  موجود و خواست    متناسب با منابع واقعاً ،  گذاری واقعی برنامه ها مشارکت گسترده امکان هدف   ▪

 (.1393، رجبی وهمکاران) کند

مشارکت نگرش1)  بدین معنی که،  کندبرونل دو دلیل را ذکر می تواند عملکرد  که می،  شودها مدیریتی سنجیده می( عموماً 

را توسعه دهد؛  را بررسی می( مطالعا2)   اعضای سازمان  عملکرد  رابطه میان مشارکت در  را نشان  نتایج متض،  کندتی که  ادی 

اما در اینجا  ،  دهدبندی عملکرد مدیرانه را گسترش و توسعه میمطابق نظر برونل مشارکت باال در فرایندهای بودجه.  دهدمی

هستند عضو  سازمان  در  که  است  ظرفیتی  همه  شامل  همه .  مشارکت  منافع  مشمولیت  احساس زیری  ارشد  مقام  و  دستان 

ی سازمانی را برای دستیابی به عملکرد مورد  که رسالت و عقیده،  آوردمشترک پدید میدر مورد اهداف    مسئولیت بیشتری را

 . کندنیاز در شرکت متحد و تنظیم می

 

 بندی و نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکردمشارکت بودجه

  .استتعریف شده،  دهد یحت تأثیر قرار م اش را تعنوان فرایندی که مدیر با آن درگیر است و بودجهبندی به  مشارکت بودجه

شلدز  ) و  پارکرد.  (1998شلدز  و  نوزی  توسط  که  یاهیا1998)  مطالعاتی  و  شد2008)  الات(  انجام  می،  (  که  نتیجه  گیرد 

از طریق متغیرمشارکت بودجه .  گیردای تعهد سازمانی تحت تأثیر قرار میهای واسطه بندی غیر مستقیم عملکرد مدیریتی را 

مطابق  .  گرددها با توجه به سازمان برمیاعمال و اجرای ایده،  هاارزش،  نگرش ها ،  ی وسیعی از احساساتقهد سازمانی به طبتعه

روانشناسی برمی1990)  آلن و مایرد متع( تعهد سازمانی به حالت  را نسبت به سازمان  افراد  احتماالً  .  سازدهد میگردد که  او 

می ایجاد  کمتری  عنوان.  کندجایگزینی  به  تعریف شده  همچنین  سازمان  با  افراد  ارتباط  یا  بنابراین)  .استپیوند  تعهد  ،  متیو( 

هر دو رئیس و مرئوس ،  ریزی مشارکتیدر فرایندهای بودجه.  دهدرشد و بقای سازمانی را افزایش می،  قولیشو همگانی توسعه

باال.  دخیلند به  پایین  از  م،  نگرش  مشارکت  را  پایین  سطح  دهد کارمندان  ب.  ی  میمدیریت  آغاز  را  بودجه  فرایند  و  اال  کند 

پایینراهنمایی اما کارمندان سطح  را عنوان نموده  ایجاد میهای کلی  برای واحدهایشان توسعه و  را  کارمندان  .  کند تر بودجه 

واحد   هر  از  نمایندگانی  از  بینشعموماً  کردن  فراهم  توانایی  که  هستند  بخش  عملیاتیا  در  ارزشمند  ی  ها فعالیتو    های 

شان است و پس حیاتی است که آنان در فرایندهای تنظیم  اختصاص منبع نهایی براساس ورودی.  های خودشان را دارندخشب

 . (Othman,2012) بودجه دخیل باشند
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