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 های دولتینسازما ی بر کاراییبودجه بندی عملیاتتاثیر

 1اصغز کزیوی خزهی

  2حسیي داًطوٌذ ضیزاسی

  3هحسي اهیٌی خَساًی

 چکیده

تغییزات اصالحی در سیستن  ثَدجِ ثٌذی هی ثبضذ کِ ایي کبر کطَرّب،  اصالحبت اخیز در ًظبم اداری یکی اس

تبکیذ هی  ،ْبثز سٌجص عولکزد دٍلت ایي رٍش ثَدجِ ثٌذی است ثَدجِ ریشی عولیبتی اهکبًپذیز ثکبر گیزی ثب

ثب تَسعِ ٍظبیف دٍلتْب ٍ افشایص سزیع ّشیٌِ ّبی دٍلتی ٍ پیًَذ آًْب ثب ٍضعیت عوَهی اقتصبدی اهزٍسُ  . کٌذ

اثزثخطی  اقتصبدی ثَدى، کبرایی ٍ یذ دٍلتْب ثیطتز ثزکٌتزل هخبرج اّویت خَد را اس دست دادُ ٍ تبک ،کطَر

ت هحصَال بم ضذُقیوت توهی تَاًذ  ثِ عٌَاى یک رٍش ثَدجِ ریشی ،تیثَدجِ ریشی عولیب .ٌبثع دٍلتی استه

ثزای پبیِ ریشی  است ًظبم ثَدجِ ریشی عولیبتی تالضی.   تعزیف کٌذ رفتبرّبی دٍلتی قبلت درٍ خذهبت را 

ٍد ٍ ثِ طَر ت دٍلتی ثِ ضوبر هی رٍ رٍیکزدی ًَیي در هذیزی ّوسبى ثب ًظبم ثبسار( ز تجبریغی) ثخص دٍلتی 

ثب  ثَدجِ پیًَذ هی خَرد هختلف سطَح ، ثبهی ضَد کِ طی آى ًتبیج هَرد اًتظبر کلی ثِ فزایٌذی هحسَة

ٍهٌبثع را ثِ ًحَ صحیح تز هیبى دٍلت هی تَاًذ ثْتز پبسخگَ ثبضذ یقیٌبٌ . استفبدُ اس ایي رٍش ثَدجِ ریشی

 ٍدر سطح هحذٍی اًجبم ضذُ  ،ًطبى هی دّذ کِ اصالحبت در ثَدجِضَاّذ هَجَد  .سبسهبًْب تخصیص دّذ

اس  را ی اس ایي هطکالتثزخ هب در ایي تحقیق. ثب هطکالتی رٍثزٍ است جذیذثَدجِ ریشی رٍش ی در اجزا دٍلت

. ی دٍلتی ضٌبسبیی کزدینٍ ثب هزاجعِ ثِ سبسهبًْب ٍ دستگبّْب طزیق هطبلعِ هیذاًی   
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