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  چکیده

براي  بودجه ابزار مناسبی. کند شده فراهم می ریزي برنامههاي  بودجه امکان تخصیص منابع محدود را بر اساس اولویت

استراتژیک فرآیندي  ریزي برنامه. باشد، که از هر منبعی به چه میزان و در کجا استفاده شود تخصیص بهینه منابع محدود می

هاي حال و آینده آن در محیطی  و هدف مأموریتانداز و  است که با تخصیص بودجه یک سازمان، به منظور دستیابی به چشم

که هر  ،استد بررسی این موضوع وش احساس می این بین نکته مهمی که همیشه خأل وجود آن در. پویا و رقابتی سر و کار دارد

با بودجه عمالً  ها هبه تعبیر دیگر به دلیل فقدان ارتباط برنام است، اي انجام شده با چه هزینه واقعاً ،ها هبرناماین یک از 

تواند  ریزي صحیح می  نظام بودجه ،گیري کنیم اندازه سازمانیک را در سطح  ها هتوانیم کارائی و اثربخشی اجراي برنام نمی

استراتژیک، تحلیل  ریزي برنامهبا  ریزي بودجهاین مقاله به بررسی ارتباط . برقرار کندرا ارتباط منطقی بین این دو مقوله 

SWOT ریزي عملیاتی پرداخته است هاي اداره بودجه در راستاي دستیابی به استقرار بودجه و ارائه یک نقشه راه و استراتژي .

تحلیل فوق در چهارچوب کارت امتیازي متوازن صورت گرفته و در نهایت به استخراج یک نقشه استراتژي جهت مرتبط کردن 

به تخصیص بهینه منابع شهري بر اساس  توان می ،از نتایج آن. عملیاتی منجر شده است ریزي بودجهاستراتژیک به  ریزي برنامه

  . عملکردي برنامه و تعیین میزان دستیابی به اهداف برنامه بر اساس میزان مصرف منابع اشاره کردي ها شاخص

  

 ،سیستم اطالعاتی یکپارچه ،کارت امتیازي متوازن، عملیاتی ریزي بودجه، )راهبردي(کیریزي استراتژ برنامه: کلیدي گانواژ
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 مقدمه

 ایفا شهر اقتصاد توسعه در حیاتی و مهم بسیار نقش و بوده شهرداري هاي فعالیت و ها هبرنام همه نماي تمام آیینه بودجه

الزم  ریزي برنامهبراي هرگونه تغییري، . نامند می نامحدود نیازهاي به محدود منابع تخصیص فرآیند را ریزي بودجه. نماید می

، ریزي برنامهاز بهترین رویکرهاي . باشد مینعملیاتی نیز از این قاعده مستثنی  ریزي بودجهسنتی به  ریزي بودجهتغییر . است

خود از رویکرد  ریزي بودجهشهرداري اصفهان براي تغییر نظام اداره بودجه به همین خاطر . باشد میاستراتژیک  ریزي برنامه

  . اده نموده استراهبردي و براي مدیریت آن، از روش کارت امتیازي متوازن استف ریزي برنامه

ریزي عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی براي ارتقاي کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه  نظام بودجه

اي بر مبناي عملکرد واحدهاي سازمانی در  در این نظام اعتبارات بودجه. جدي دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است

مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف  یا همان اهداف کوتاه) محصوالت و خدمات ( ها  راستاي تولید خروجی

ها، تولید  یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع براي انجام فعالیت مدت، تخصیص می بلند

ابتدا الزم  اصفهان براي مثال در شهرداري. یابد سوق می ها و نیز پاسخگویی بیشتر ها و دستیابی به اهداف و استراتژي خروجی

اي ارزیابی شود که  مانند تولید یک میلیون مترمربع فضاي سبز تعیین و سپس به صورت دوره ،است یک هدف کمی ساالنه

 راهبرديریزي  هبنابراین برنام ،تعیین شده به چه میزان بوده است عملکرد شهرداري در تولید فضاي سبز در قبال هدف از پیش

اکنون . ریزي عملیاتی ضروري است و ارزیابی عملکرد بر مبناي اهداف در نظام بودجه) تعیین اهداف کمی ساالنه و چند ساله( 

که عملکرد سازمان در قبال تحقق اهداف ساالنه مورد ارزیابی قرار گرفت، سوال اصلی این است که چه میزان منابع به عملکرد 

دهد که این سازمان موفق  ماهه اول شهرداري نشان می سهدر مثال فوق، نتیجه ارزیابی عملکرد . یابد بدست آمده تخصیص

اکنون سوال . تولید نماید) هدف ساالنه برنامه(دویست هزار مترمربع فضاي سبز را از مجموع یک میلیون مترمربع  ،شده است

پاسخ این سوال در محاسبه   به چه میزان است؟ ،ه تخصیص یابداي که باید در قبال عملکرد ارزیابی شد این است که بودجه

بنابراین موضوع محاسبه بهاي تمام شده محصوالت و خدمات . مربع تولید فضاي سبز نهفته است بهاي تمام شده هر یک متر

کمتري محصوالت و ست که چگونه با بودجه ا موضوع اساسی دیگر این. ریزي عملیاتی است نیز از عناصر اصلی یک نظام بودجه

ها  این به معناي افزایش کارایی سازمان در نحوه مصرف منابع براي تولید خروجی ،تر و با کیفیت باالتر تولید کنیمخدمات بیش

بنابراین با توجه به . شود پاسخ این سوال در مدیریت بهاي تمام شده هر واحد محصول یا خدمت تولید شده نمایان می. است

 راهبردي ریزي برنامه  :که عبارتند از ،ریزي عملیاتی قابل توجه است سه عنصر اصلی در نظام بودجه ،الذکر نکات فوق

  . )1387گروه پنکو، (، محاسبه بهاي تمام شده و ارزیابی عملکرد)استراتژیک(

 عملیاتی در قالب ریزي بودجهستاي استقرار تحلیل استراتژیک اداره بودجه شهرداري اصفهان در راهدف اساسی این پژوهش، 

 بوسیلههاي اداره بودجه  انداز، تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و تحلیل آنها و استخراج استراتژي ، چشممأموریتتدوین 

 توسطو تسري آنها ي استراتژیک شهرداري اصفهان ها ههمچنین همسوسازي واحد اداره بودجه با برنامو ماتریس سوات، 

 نقشهعملیاتی به صورت روابط علی معلولی در  ریزي بودجهراهبردهاي استقرار نمایش اداره بودجه و نقشه استراتژي طراحی 

  . باشد می ارزیابی آن توسط کارت امتیازي متوازن، ، و نهایتاًاستراتژي

  شهرداري اصفهانمعرفی 

نهادي است عمومی، مستقل و غیردولتی با عملکردي محلـی کـه از لحـاظ سـازمانی داراي سـاختاري       ،شهرداري اصفهان

معاونـت   هشـت شهرداري اصفهان با وجـود  . باشد میمعاونت، چهارده منطقه و پانزده سازمان  هشتو شامل  باشد میماتریسی 

اونـت خـدمات شـهري، معاونـت فرهنگـی      تخصصی شامل معاونت شهرسازي و معماري، معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک، مع    

، پـژوهش و فنـاوري اطالعـات و معاونـت همـاهنگی و امـور       ریزي برنامهمعاونت ، اجتماعی، معاونت عمران، معاونت اداري مالی

هاي  تقاطع، راه احداث خیابان و بزرگ، آوري زباله به صورت مکانیزه موضوعات شهري از جمله نظافت و رفت روب، جمع مناطق،

نگهداري و توسـعه  ، اجراي اصول شهرسازي، هاي اصالح هندسی و ترافیکی ایجاد طرح، سازي ترافیک شهري روان، مسطحغیره
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هاي نوین در زمینـه زیباسـازي و مبلمـان شـهري و       احداث مراکز فرهنگی، ورزشی، خدماتی و حفاظتی، ارائه طرح، فضاي سبز

  . نماید و نظارت می ریزي برنامهغیره را به صورت تخصصی در کالن شهر اصفهان 

  در شهرداري اصفهان  ریزي بودجهو  ریزي برنامهسابقه 

طـی  ”  22+اصـفهان “ساله توسعه عمرانی، اجتماعی و فرهنگـی خـود را تحـت عنـوان      شهرداري اصفهان اولین برنامه پنج

حور حمل و نقل و ترافیک، فضاي سبز، و شهري در سه م طرح کالن 22در این برنامه  . به اجرا درآورد 1375-1379هاي   سال

سـاله شـهرداري    دومـین برنامـه پـنج   . ي فرهنگی طی جلساتی با دریافت نظرات مدیران ارشد شهرداري تعریف گردیدها هبرنام

و زوایـاي مختلـف در    ها هاز دیدگا ها هبا برگزاري جلسات کارشناسی متعدد جهت برسی برنام ،85اصفهان تحت عنوان اصفهان 

عمران و  ،اجتماعی -یفرهنگ ،و معماريکمیته تخصصی اداري مالی، خدمات شهري، حمل و نقل و ترافیک، شهرسازي  6قالب 

. طرح شهري تدوین گردید 35هدف کالن و   8آرمان،  4با هدف پوشش دادن تمامی وظایف شهرداري اصفهان در قالب  تلفیق

اد بلوغ سازمانی نسبت به جایگاه ي توسعه شهري در شهرداري اصفهان، و با ایجها هدر تدوین برنام ساله پس از طی دو دوره پنج

ي تخصصـی و تلفیـق و   هـا  ه، کمیتـ ریزي برنامهساله شهرداري اصفهان طی تشکیل شوراي عالی  ، سومین برنامه پنجریزي برنامه

 چهـارمین هم اکنون نیز . پروژه شهري تدوین گردید2746طرح و 166هدف میانی،37هدف عالی، 8ي تخصصی، در ها هزیرکمیت

، مأموریـت انـداز،   با رویکردي استراتژیک در قالب تهیـه چشـم  این بار و  95ساله شهرداري اصفهان با عنوان اصفهان  برنامه پنج

اقـدامات تهیـه و   و  هـا  هپـروژ  هاي بخشی و عملیاتی و نهایتـاً  ، اهداف کالن، استراتژي)محیطی( تحلیل عوامل داخلی و خارجی

و ) خـارجی (، توجه خاص به عوامل محیطی مأموریتانداز و  ، تدوین چشمچهارمبرنامه مهم هاي  تدوین گردیده است، از ویژگی

  . باشد میاین عوامل  در نظر گرفتنهاي بخشی و عملیاتی شهرداري اصفهان با  و تدوین استراتژيداخلی 

بندي  هخود از روش بودج يها هو پروژ ها هجهت اجراي برنام 1370سال شهرداري اصفهان از نیز،  ریزي بودجهبا  ارتباطدر 

و بدون استفاده از هـر  کاغذي بودجه کامال به صورت دستی و و است نموده استفاده می )وزارت کشورطرف ابالغی از ( اي برنامه

با بیست درصد افزایش نسبت به  عمدتاً هاي درآمدي ردیف و برخی از ي جاريها هو هزین گردیده تدوینتهیه و افزاري  گونه نرم

تکیه   ،ریزي توان به شفاف نبودن فرآیند بودجه که از مشکالت آن میشده است  بینی می جهت بودجه سال بعد پیش ،سال قبل

،  عدم ارتباط بین بودجه و حسابداري  ،ي سازمانها هعدم ارتباط بین بودجه و برنام ، ها هداد توجهی به نتایج و برون بی ،زنی بر چانه

 ،در مرحله نظارت اشـاره کـرد، بـه مـرور زمـان      ها هزینعدم وجود بانک اطالعاتی یکپارچه و بی توجهی به کارایی و اثربخشی ه

تسهیل ریزي  بودجه، فرآیند  طراحی شدکه هاي مشخصی  افزار اکسل و فرم مریزي از حالت دستی خارج شده و توسط نر بودجه

ي عمرانـی و  هـا  هتـر هزینـ   ،جهت برآورد و تخمین دقیـق هاي عمرانی و جاري هایی جهت ردیف پیوستاز در این مرحله  .دیدگر

یق، عدم ارتباط بـین برنامـه و   نبود اطالعات کافی و دق عدم وجود یک بانک اطالعاتی واحد،ولی بازهم  ،استفاده گردیدجاري، 

در  هبـردي ابا توجـه بـه تـدوین برنامـه ر    آمد، هم اکنون  دغدغه اصلی به شمار میبودجه و همچنین بین بودجه و حسابداري، 

ریـزي   بودجـه حرکـت بـه سـمت     گردیده و شهرداري اصـفهان در راسـتاي   يوارد مرحله جدیدریزي  بودجه، شهرداري اصفهان

و  بانـک اطالعـاتی واحـد    چـرا کـه   نموده،افزار و بانک اطالعاتی واحد  اقدام به طراحی و ایجاد یک نرمدر گام نخست عملیاتی، 

 ریـزي  بودجـه یکی از مـوارد بسـیار مهـم در اجـراي     . باشد می عملیاتیریزي  بودجه، سنگ بناي هاي اطالعاتی یکپارچه سیستم

 منظـور  بـه  روزآمـد  و دقیـق  اطالعات ،عملیاتی يریز بودجه نیازهاي پیش از یکی، باشد میعملیاتی، سیستم اطالعاتی یکپارچه 

 و ریـز  بودجه دستگاه ،اجرایی دستگاه از اعم اندرکاران دست همه اینکه و است گذشته عملکرد ارزیابی و موجود وضع از شناخت

 از نمایندکـه  اسـتناد  آمـار  و اطـالع  یـک  بـه  ،نظارتی دستگاه و اعتبار کننده پرداخت دستگاه همچنین و اعتبار دهنده تخصیص

  . باشد دستگاه واقعی عملکرد دهنده نشان و باشد برخوردار روزآمدي و دقت ویژگی

  ریزي بودجهبا  استراتژیک و کارت امتیازي متوازن ریزي برنامهارتباط  - 

در وزارت دفـاع آمریکـا    1961، ابتدا در سال اي هبه عنوان یک نظام کامل بودج ریزي بودجهو  ریزي برنامهریزي،  نظام طرح

هـاي ایـالتی و محلـی و نیـز در برخـی       ي اجرایی و سپس در تمـام دولـت  ها هبه کار گرفته شد و پس از چندي در کلیه دستگا
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شود  هایی که در درون سازمان انجام می خواهیم فعالیت اگر می. )1386حسن آبادي، ( کشورهاي دیگر مورد استفاده قرار گرفت

گـذاري   اسـتراتژیک و در مسـیر هـدف   ریـزي   شود در راستاي برنامه ها متحمل می اي که سازمان بابت انجام آن فعالیت و هزینه

بر مبنـاي  ریزي  بودجهباید آن را در قالب بودجه تدوین کرد و بودجه هم انواع مختلفی دارد که یکی از آنها  ،سازمان قرار گیرد

ریـزي   خـواهیم برنامـه   انـد کـه اگـر مـی     ذیرفتـه هـاي مـدیریت پ   امروزه تمامی تئوریسین. ریزي عملیاتی است عملکرد یا بودجه

ریـزي   بودجـه با توجه به رابطـه متقابـل بـین برنامـه اسـتراتژیک،      . باید در قالب بودجه ظهور پیدا کند ،ستراتژیک موفق باشدا

توان نتیجه گرفت که موفقیـت در دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین شـده در برنامـه         می ،عملیاتی و مدیریت عملکرد در هرسازمان

 ،شهرداري اصفهان. باشد عملیاتی و همچنین مدیریت عملکرد در آن سازمان میي ریز بودجهاستراتژیک مستلزم انجام همزمان 

هاي اطالعـاتی یکپارچـه، تـدوین برنامـه راهبـردي،       مجاد سیستای ههاي الزم از جمل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و زیرساخت

 . عملیاتی را فراهم نموده است ریزي بودجهجهت اجراي ساالنه ي عملکردي ها شاخصتدوین 

 مورد نتایج و شده هزینه بودجه بر رابطه که است ارزیابی و یابی هزینه، ریزي برنامه نوعی سیستم عملیاتی ریزي بودجه

 به نیل براي که ییها همجموع برنام و هر برنامه نتایج درباره بهتر اطالعات به گیران تصمیم کردن آگاه و با ورزد می تاکید انتظار،

 ي اجرایی خصوصاًها هدستگا اي بودجه هاي ارزیابی درخواست در را گیران تصمیم توانایی روند، می کار به مشترکی اهداف

 اهداف به برنامه و اهداف نتایج به اي بودجه اعتبارات کند، پیوند تالش می محوري نتیجه هدف با و دهد می افزایش ها شهرداري

، استراتژیک ریزي برنامههیچ سازمانی صرفاً به اتکاي تدوین . یابد دست بودجه و برنامه اثربخشی و شفافیت،کارآییجویی،   صرفه

ي استراتژیک ها هتبدیل برنام. ي تدوین شده استها هآمیز برنام اجراي موفقیت سود کسب نکرده است، بلکه کسب سود منوط به

به عنوان اولین ابزارکاري جهت نیل به  ریزي بودجه. شود کامالً مشخصی انجام میهاي  طی گام ،جاري و اقدامات ها به تصمیم

سازد که مدیر  این امکان را فراهم می عملیاتی ریزي نظام بــودجه. ي استراتژیک به تصمیم جاري استها ههدف تبدیل برنام

. ارزیابی کندنیز هاي مختلف را  نظارت بر امور، نحوه عملکرد قسمت ضمن ،ي قابل سنجشها شاخصسازمان با داشتن 

منابع بر اساس میزان دستیابی به . است منابع وتخصیص عملکرد يها شاخص میان پیوند ایجاد دنبال به عملیاتی ریزي بودجه

 ریزي بودجهیابد، بنابراین پیش نیاز حرکت به سمت  تعریف گردیده است، تخصیص میاستراتژیک اهداف کمی که در برنامه 

نظامی براي مدیریت عملکرد  ،کارت امتیازي متوازن. باشد میعملیاتی، تدوین برنامه استراتژیک و اهداف کمی مرتبط با برنامه 

ي نوین سنجش عملکرد ها روش، در زمینه 1، در خالل تحقیقات رابرت کاپالن و دوید نورتون1990ده اولیه آن سال ای هاست ک

گیري  ر طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازهاین ایده د. ها شکل گرفت سازمان

  . عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده است

را براي کلیه افراد  انداز چشمو درك روشنی از این  کند میسازمان و یا واحد را توصبف  انداز چشمکارت امتیازي متوازن، 

فرایندهاي «، »مشتریان«، »مالی«استراتژي سازمان را از چهار جنبه کلیدي  ،کارت امتیازي متوازن. کند میایجاد سازمان 

روش کار به این صورت است که ابتدا در وجه مسایل استراتژیک، . کند بندي می بررسی و صورت» رشد و یادگیري«و » داخلی

هاي  نحوه امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در موضوع ،تر اخت دقیقسپس براي شن. شود هاي استراتژیک تعیین می موضوع

نفعان و تحقق  کنیم که براي برآورده ساختن انتظارهاي ذي استراتژیک، به سراغ وجه فرآیند و عملیات رفته، مشخص می

این حوزه باید به چه اهدافی  هایی داشته باشند و در هاي استراتژیک، فرایندهاي داخلی سازمان باید چه شرایط و ویژگی موضوع

هاي اطالعاتی  هاي الزم بر روي منابع انسانی، سیستم گذاري در نهایت در وجه رشد و یادگیري به شناسایی سرمایه. دست یابیم

ها  سازمان. شده در وجه فرایندهاي داخلی فراهم شود پردازیم تا امکان و بستر دستیابی به اهداف تعیین و فرهنگ سازمانی می

استفاده کرده و  ریزي بودجهاستراتژیک و فرآیندهاي  ریزي برنامهسازي  ند از روش کارت امتیازي متوازن براي یکپارچهتوان می

  . )1387علی احمدي و همکاران، ( باشند یشان میها استراتژيپشتیبان  ،ها هبدین ترتیب این اطمینان را ایجاد کنند که بودج

رسالت و استراتژي کارت امتیازي متوازن، . است کارت امتیازيهاي  هسته اصلی فعالیتو یا واحد شرکت  آینده انداز چشم

 یک سیستم کنترلی نیستصرفاً در نقش  کارت امتیازي،باید بر این نکته تاکید نمود که . کند می را به اهداف و معیارها ترجمه

                                                        
1Robert Kaplan & David Norton 
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ابزاري براي تبیین و انتقال استراتژي روند، بلکه این معیارها  میو معیارهاي آن نیز فقط براي توصیف عملکرد گذشته به کار ن

مشخص  عملیاتی ریزي بودجهاستراتژیک، کارت امتیازي متوازن و  ریزي برنامهارتباط بین  2در شکل . خواهند بود سازمان

 . گردیده است
  

  ریزي عملیاتی بودجهریزي استراتژیک و کارت امتیازي متوازن با  حلقه ارتباطی برنامه-2شکل

  
  2006آتکینسون،               

  

 ،عملیاتی بودجه. شوند می داده تخصیص گیري اندازه قابل نتایج و امور اولویت اساس بر منابع عملیاتی يریز بودجه در

 و شده پذیرفته نتایج پایه بر، منابع بهینه تخصیص به مربوط تصمیمات آن در که است استراتژیک ریزي برنامه محصول

 هر عملیاتی يها هبرنام و ها استراتژي ،مدت میان ،کالن اهداف به مربوط سازمانی هاي محکي کارت امتیازي و ها شاخص

در قالب اجراي  ها هي برنامه، عملکرد اهداف و برنامها شاخصپس از تخصیص بودجه بر اساس  نهایتاً. گیرد می صورت سازمان

 ها روش، گردد میمشاهده  3طور که در شکل شماره  عملیاتی همان ریزي بودجه. گیرد مورد ارزیابی قرار می ها هاقدامات و پروژ

ه ب طریق از آنها پیامدهاي و ها خروجی با را اجرایی يها هدستگا به یافته تخصیص اعتبارات بین ارتباط کهاست  کارهایی و ساز و

  . شود میه نتیجه یا پیامد تخصیص داده بودجه ب و نهایتاً سازد می تقویت منابع تخصیص در عملکردي اطالعات کارگیري
  

  عملیاتی ریزي بودجهمدل جامع  - 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1386، حسن آبادي                 
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 شهرداري اصفهان اداره بودجه انداز چشمو  مأموریتبیانیه 

در جامعه بر )  ...شرکت، سازمان، واحد و(یا رسالت عبارت است از فلسفه وجودي و یا نقشی که یک مجموعه  مأموریت

یک کسب و  مأموریتدر این راستا . ، خدمات مورد نظر را ارائه دهد و نیازهاي جامعه را برآورده سازدعهده گرفته تا با ایفاي آن

که تشکیالت را از کسب و کارهاي دیگر متمایز نموده و رسالت آن را در  اي همنظور خاص و پای، کار و تجارت عبارت است از

یک بیان کلی از نیت  مأموریتگفت  توان میبه عبارت دیگر . نماید دهد، مشخص می زمینه محصوالت و خدماتی که ارائه می

، ساالنه ه و تنظیم و پیشنهاد بودجهتهیاداره بودجه شهرداري اصفهان،  مأموریت. )1388کاپالن و همکاران، ( باشد میشرکت 

و جلوگیري از هرگونه  نظارت بر بودجهو  تهیه و تنظیم اصالح بودجه، تهیه و تنظیم متمم بودجه، تهیه و تنظیم تفریغ بودجه

  . باشد میانحراف نسبت به بودجه مصوب شده 

است که رهبران اثر بخش را  ها هبه ناشناخت ها هیک عامل کلیدي در رهبري و یک جنبش ذهنی از شناخت انداز چشم

اي جذاب براي شرکت خود خلق  و تهدیدها، آینده ها فرصتآلها،  با در کنار هم قرار دادن حقایق، آرزوها، ایده، سازد قادرمی

 انداز چشمه در بیانی. بایستی نسبت به جایگاه فعلی شرکت متفاوت باشد ،شود میتعیین  انداز چشمهدفی که در بیانیه . کنند

این  توان میدر واقع . پروازانه وضع گردیده و مدیر ارشد اجرایی باید در تنظیم این اهداف پیشگام باشد بلند یداهداف سازمانی با

در یک سازمان با  گونه گفت که یک از نقش هاي اصلی یک رهبر اثربخش ایجاد حس نیاز و تدوین هدفی است که حتی

موقعیت مطلوب آتی سازمان توسط آرمان یا . )همان منبع( عملکرد باال نیز کلیه کارکنان را براي بهتر شدن به چالش بکشد

، هدایت، کنترل، و بازخواست کردن کل سازمان در جهت تحقق بخشیدن به انداز چشمهدف آرمان یا . شود میبیان  انداز چشم

اداره بودجه شهرداري اصفهان ) دورنما( انداز چشم. )1386اولوه و همکاران، ( باشد میآینده شرکت درکی مشترك از وضعیت 

  . باشد میشهرداري اصفهان تا پایان برنامه چهارم عملیاتی  ریزي بودجهاستقرار کامل 

  عملیاتی ریزي بودجه )عوامل خارجی- عوامل داخلی( بررسی محیطی

فاکتورهاي محیطی نقش مهمی در موفقیت یا شکست یک . شود میررسی محیط داخلی وخارجی بررسی محیطی شامل ب

داراي محیط  ها همۀ سازمان ،مشی درستی را بین سازمان و محیط سازمان ایجاد کنند مدیران باید خط. کنند سازمان بازي می

 معموالً، دنباش نقطه قوت و ضعف اجزاي آن میدرون سازمان وجود دارند و دو عامل درعوامل داخلی . داخلی و خارجی هستند

مل دو عا   خارج از سازمان وجود دارند و اجزاي آنعوامل خارجی، . باشند میمدت مدیران ارشدل مستمر و بلنددر حیطه کنتر

  . باشند و از حیطه کنترل پیوسته مدیریت ارشد سازمان خارج می  و تهدیدات بیرونی است ها فرصت

  داخلی نقاط قوت و ضعف

ف در هیچ سازمان و شرکتی نقاط قوت و ضع. خود داراي نقاط قوت و ضعف است اي ههر سازمان در قلمرو واحدهاي وظیف

سازمان، در  مأموریتو تهدیدات خارجی و سرانجام  ها فرصتنقاط قوت و ضعف داخلی، . همه دوائر و واحدها یکسان نیست

ها به  استراتژیست. را تعیین کرد ها استراتژيند مبنایی به دست دهند که بر اساس آن هدف هاي بلندمدت و توان میمجموع 

و ) آنها را تقویت کنند( قوت داخلی سود جویندکوشند از نقاط  ي سازمان میها استراتژيهاي بلندمدت و  هنگام تعیین هدف

عملیاتی  ریزي بودجهاستقرار  جهت ،اداره بودجه بررسی عوامل داخلیبه  1جدول. )1388دیوید، ( نقاط ضعف را از بین ببرند

، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان تدوین گردیده ریزي برنامهواحدهاي مختلف و با محوریت معاونت که توسط 

  . پرداخته استاست، 
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 )قوت و ضعف(تحلیل عوامل داخلی - 1جدول
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

  

  

  1388ابراهیمی،                        

  

 و تهدیدهاي خارجی ها فرصت    

از  توان میبرداري کرد و تهدیداتی را که  از آنها بهره توان مییی که ها فرصتهدف از بررسی عوامل خارجی این است که از 

، بررسی عوامل خارجی با شود میهمان گونه که از مفهوم واژه نهایی استنباط . آنها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شود

د بر سازمان اثر بگذارد، تهیه شود، بلکه هدف شناسایی توان میکه فهرست کاملی از هر عاملی که  شود میاین هدف انجام ن

 ها استراتژيها باید بتوانند از طریق تدوین  شرکت. متغیرهاي اصلی است که سازمان باید در برابر آنها واکنش عملی نشان دهد

آمده در محیط خارج  ي پیشها فرصتکه از  اي هبرابر این عوامل به صورت تدافعی یا تهاجمی واکنش نشان دهند، به گون در

به  2جدول. )همان منبع( ترین حد ممکن برسانند ن عوامل را به پایینای  هبرداري نمایند و اثرات ناشی از تهدیدات بالقو بهره

هدف از بررسی این عوامل، شناخت . عملیاتی در شهرداري اصفهان پرداخته است ریزي بودجهاستقرار  ین عوامل جهتبررسی ا

خود و برطرف کردن و دوري جستن از تهدیدات خارجی و از بین بردن  انداز چشمبهتر محیط اداره بودجه جهت دستیابی به 

  . باشد مینقاط ضعف خود، از طریق تدوین استراتژي مناسب و اجراي آن 

  

  

  

  

  

  

  قوت نقاط

  ي مدون استراتژیکها هو هدف گذاري در شهرداري و وجود برنام ریزي برنامهسابقه امر   1

  در سطوح مختلف سازمان ریزي برنامهنهادینه شدن فرهنگ   2

  ي عملکرد مناسب در حیطه وظائف شهرداريها شاخصطراحی و استخراج   3

  توانایی و مهارت هاي باالي مدیریت شهرداري  4

  اي هسنتی به بودجه برنام ریزي بودجهتجربیات تغییر   5

  وجود گزارشات عملکردي مستمر در سازمان  6

  شکل گیري واحد آمار و اطالعات و تهیه آمارنامه شهرداري  7

  حضور کارشناسان برنامه و بودجه در مناطق و معاونت هاي شهرداري  8

  ))ERP( وجود نرم افزار مدیریت منابع سازمانی(ایجاد و توسعه بانک اطالعاتی واحد   9

  ، پژوهش و فناوري اطالعاتریزي برنامهوجود بدنه کارشناسی مجرب در معاونت   10

  نقاط ضعف

  مبهم و نامشخص بودن فرآیندها و سیستم هاي انجام کار  1

  عملیاتی ریزي بودجهي تحلیل هزینه در بحث ها روشبا مفاهیم و  کارکنان مرتبط ناآشنایی عمومی  2

  ي غیرمستقیم و سربارها همحاسبه هزینمشکالت مربوط به   3

  عدم وجود سیستم حسابداري تعهدي و بودجه غیرنقدي  4

  فقدان نظام کارآمد و پویاي ارزیابی در سطح عملیاتی  5

  و ارتباط آن با اهداف ها شاخصنامشخص بودن سطوح   6

  عدم پایبندي کامل بخش هاي اجرایی به اجراي کامل بودجه  7

  ي مشخص در حیطه خدماتها شاخصفقدان استانداردها و   8

  ي اجرایی ارائه خدماتها هفقدان ارتباط بین درآمدهاي حاصل از فروش خدمات با هزین  9

  ، بودجه و حسابداريریزي برنامهعدم وجود ارتباط یکپارچه بین سیستم هاي   10
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 )فرصت و تهدید(تحلیل عوامل خارجی - 2جدول

 ها فرصت

 بیست ساله توسعه کشور و استان انداز چشممشخص بودن سند  1

 عملیاتی ریزي بودجهاولویت مدیریت کالن کشور در اجراي  2

 ي عملکرد و بهره وري در سایر کالن شهرهاها شاخصمطالعات موجود در حیطه  3

 عملیاتی ریزي بودجهوجود تیم هاي مدیریتی و مشاوران توانمند در اجراي  4

 افزایش درك و انتظارات شهروندان از عملکرد شهرداري 5

 وجود نرم افزارهاي توانمند در جهت یکپارچه سازي بانک هاي مختلف اطالعاتی 6

 تهدیدها

 سالیق فردي مدیران تغییرات سریع مدیریتی و به تبع آن امکان تغییر بر اساس 1

 استراتژیک ریزي برنامهتغییرات سریع و پرسرعت سیستم پویاي شهر و لزوم بازنگري مستمر در نظام  2

 فقدان نظام مدیریت واحد شهري و تعدد مراکز تصمیم گیري 3

  فعلی مکانیزه هاي سیستم شدن وقدیمی اطالعات درحیطهفناوري سریع تغییرات  4

  1388ابراهیمی،                                    

  

SWOTتجزیه و تحلیل ماتریس 
  عملیاتی ریزي بودجه 1

 اسـتفاده  با. باشد میSWOT) (آنالیز سوات ،ها استراتژيو تدوین  استراتژیک مدیریت جهت استفاده مورد ابزارهاي از یکی

هاي داخلی و  آید تا اوال به تجزیه و تحلیل محیط این امکان بوجود می )تهدیدها و ها فرصت ها، ضعف ها، توانایی(تحلیل سوات  از

ي شـغلی مناسـب   هـا  فرصتهاي سازمان را با  خارجی پرداخته و نیز بتوان تصمیم استراتژیکی را انتخاب نمود که توازن رقابت

 از سـازمان و یـا واحـد مربوطـه     ماهیـت  و نـوع  بـه  توجـه  با توان می، انداز چشمو  موریتأم رسالت، نیتعی از پس. بوجود آورد

 يها هزمین در توان می را سواتتحلیل . است سواتروش  ،آنها از یکی نمودکه استفاده استراتژي تدوین براي مختلفی يها روش

  . )1387حجاریان، (داد انجام وغیره اطالعاتی هاي تأمین، امور مالی، تولید، سیستم زنجیره بازاریابی، نظیر مختلفی

در ایـن   رسد، میتوسط ماتریس سوات  ها استراتژيت به تدوین نوبپس از تعیین عوامل داخلی و خارجی در اداره بودجه، 

آیند، بطـور مثـال    ، چهار خانه بوجود می)فرصت و تهدید( و عوامل خارجی) نقاط قوت و ضعف( ماتریس از تقابل عوامل داخلی

، یکی از گردد میي تهاجمی، در این خانه، تدوین ها استراتژيآید و  ، بوجود میها فرصتاز تقابل نقاط قوت و  ها هیکی از این خان

در مقابـل فرصـت افـزایش درك و انتظـارات     در سـطوح مختلـف شـهرداري،     ریـزي  برنامهنهادینه شدن فرهنگ قوت ها به نام 

بل این دو عامل، استراتژي تسري فرهنگ تخصیص منابع و بودجه بر شهروندان از عملکرد شهرداري قرار گرفته است، که از تقا

ي دیگـر، از طریـق بررسـی ارتبـاط بـین ایـن عوامـل،        هـا  ه، و به همین ترتیب در خاناساس برنامه راهبردي، بوجود آمده است

  . ش تدوین گردیده استانداز چشمبه  ي اداره بودجه جهت دستیابیها استراتژي

 ریزي بودجهدر راستاي حرکت به سمت  ، جهت تدوین استراتژياداره بودجه شهرداري اصفهانات ماتریس سو 3جدول 

، پژوهش و فناوري ریزي برنامهتوسط واحدهاي مختلف شهرداري و با محوریت معاونت  95که با عنوان برنامه اصفهان عملیاتی 

  . دهد را نشان میاطالعات تدوین گردیده است 

  

  

  

  

  

  

                                                        
1 Strength-Weakness-Opportunity-Threat  
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  شهرداري اصفهان اداره بودجه SWOTتحلیل ماتریس تجزیه و  -3جدول 

  
  

 اداره بودجه شهرداري اصفهانعملیاتی در  ریزي بودجهاستقرار  نقشه استراتژيطراحی 

دهد چگونه در هر کدام از چهار منظر عمل نمائیم تا  نقشه استراتژي نمایش گرافیکی در حد یک صفحه است که نشان می

. شـوند  میبا فعل شروع  نقشه استراتژي از اهداف تشکیل شده است که معموالً. اثربخش اجرا نمائیم بتوانیم استراتژي را به طور

انتخاب تعداد و موضوع . ، انتخاب تعداد منظرهاي کارت امتیازي استشود میاولین سوالی که در توسعه نقشه استراتژي مطرح 

اد مزیت رقابتی براي جهت بیان داستان استراتژي و ایجمربوطه،  و یا واحدهاي سازمان  این منظرها بایستی بر اساس نیازمندي

هـایی کـه در    سازمانها به ابزارهایی نیاز دارند که اسـتراتژي، فرآینـد و سیسـتم   . )1389اولیاء، ( باشدو یا واحد مربوطه سازمان 

نین ابزاري اسـت، نقشـه اسـتراتژي    کمک خواهند کرد را به یکدیگر ارتباط دهند، نقشه استراتژي چ سازمان، انداز چشم اجراي

و آنها را قادر  شود میمتصل کارکنان به اهداف کلی سازمان و یا واحد  هاي ی در رابطه با اینکه چگونه کارها و فعالیتدید روشن

شده سازمان گـام بردارنـد، بدسـت    ي  طراحی ها استراتژيو  انداز چشمدر یک وضعیت هماهنگ و مشارکتی به سوي  سازد می

ي هـا  هو فرآینـدها در وجـ   هـا  اسـتراتژي نقشه استراتژي همچنین ارتباطات علت و معلولی که بوسیله آنها ارتباط بـین  . دهد می
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نقشه استراتژي اداره بودجه شهرداري اصفهان را که بر اسـاس   4جدول شماره . مختلف مشخص گردیده است را نشان می دهد

  . است را نشان می دهد گردیده، در هفت منظر طراحی خود انداز چشم نیازمندیهاي این واحد در راستاي حرکت به سمت

  

  شهرداري اصفهان اداره بودجهمدل نقشه استراتژي  - 4جدول
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  اداره بودجهکارت امتیازي متوازن  طراحی

ن ایـ  هکننـد مطالعات موردي تصدیق . سازمانی با هر فرهنگی قابل پیاده سازي استشرکت و کارت امتیازي متوازن در هر 

. هاي انتفاعی، بخش صنعت و غیرصنعتی بکـار گرفتـه شـده اسـت     هاي خصوصی، دولتی، سازمان مطلب است چرا که در بخش

 کل سازمان، واحد کسب و کار استراتژیک، واحدهاي عملیـاتی و یـا حتـی   (همچنین این متدولوژي در سطوح مختلف سازمان 

هاي ایالـت متحـده آمریکـا، از     ، چهل درصد از سازمان2000دهد تا اواخر سال  میتحقیقات نشان . سازي است قابل پیاده) افراد

 انـد   هـاي انگلیسـی از ایـن متـدولوژي بهـره بـرده       اند و پنجـاه و هفـت درصـد از سـازمان     کارت امتیازي متوازن استفاده نموده

 .)2002کنرلی،(

این مفهوم توسط دکتر رابرت . اهداف سازمانی است ها و روشی نوین براي اجراي استراتژي) BSC(کارت امتیازي متوازن 

هاي بزرگ آمریکایی و اروپایی ایجاد  کاپالن و دکتر دیوید نورتون پس از مطالعات گسترده در فرآیندهاي مدیریتی در سازمان

ازمان وانند به سمت یک سسال گذشته، کارت امتیازي متوازن به هزاران سازمان کمک نموده است تا بت 10در . گردید

  . مدت سازمانی سوق دهند حرکت کنند و کارکنان را به سمت اهداف بلندمحور استراتژي

ي عملکرد گذشته، جاري و نیز آینده را شامل ها شاخصکارت امتیازي متوازن، ترکیبی است از معیارهاي ارزیابی عملکرد که 

افتد،  ضمن اینکه از آنچه در داخل و خارج سازمان اتفاق می. دهد شده و معیارهاي غیرمالی را در کنار معیارهاي مالی قرار می

عملیاتی، در  ریزي بودجه، کارت امتیازي استقرار 5جدول شماره . کند اي را به مدیران سازمان ارائه می بینش و دید همه جانبه

  . دهد اداره بودجه شهرداري اصفهان را نشان می
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  اداره بودجهکارت امتیازي متوازن  - 5جدول 

منظرهای کارت 

 امتيازی
  هدف کمی  گريی  اندازهواحد  ی کارت امتيازیها هسنج  اهداف اسرتاتژيک

 ذينفعان و مشرتی

رضايت مشرتيان و 

  ذينفعان

درصد دستيابی به اهداف باالدستی با توجه به ميزان  -١

 ختصيص منابع

  اهداف کمی برنامهميزان ارتباط ختصيص بودجه با  -٢

  درصد بودجه ختصيص يافته بر اساس اهداف کمی برنامه -٣

  تعداد بودجه يکپارچه �يه شده برای واحدها -٤

ی جاری شهرداری به مراکز فعاليت ها ههزينختصيص درصد  -٥

 شناسايی شده

  درصد

  

  درصد

  درصد

  

  تعداد

  درصد

٩٠%  

  

١٠٠%  

١٠٠%  

  

٢٠  

١٠٠  

 فرآيندهای داخلی

بازنگری در اصالح و -

  مالی یسيستم ها

جتديد ساختار بودجه و  -

سازماندهی آن بر اساس 

  برنامه راهربدی

 فعاليت شناسايی شدهتعداد مراکز  -١

  تعداد مراکز هزينه شناسايی شده -٢

 تعداد فعاليت های فاقد ارزش افزوده شناسايی شده -٣

 تعداد مراکز صف شناسايی شده -٤

 ايی شدهتعداد مراکز ستادی شناس -٥

 تغيري سيستم حسابداری نقدی به تعهدی -٦

 تدوين بودجه غرينقدی -٧

  تعداد

  تعداد

  تعداد

  تعداد

  تعداد

  درصد

  درصد

٢٠  

٢٠  

٥٠  

٣٠  

٣٠  

١٠٠  

١٠٠  

 رشد و يادگريی

  نظام ارزيابی عملکرد-

ختصيص منابع بر اساس -

  برنامه

  اسرتاتژيک ريزی برنامهتعداد نفرساعت آموزش  -١

 ريزی برنامهتعداد نفرساعت جلسات برگزار شده در رابطه با  -٢

 اسرتاتژيک

 ريزی برنامهی تشکيل شده در رابطه با ها هتعداد کميت -٣

  اسرتاتژيک

  ساعت-نفر

  ساعت-نفر

  

  تعداد

٣٠٠  

١٥٠٠  

  

٣٠  

برنامه راهربدی و تعيني 

 اهداف کمی مربوطه
  اسرتاتژيک ريزی برنامه

، انداز چشم(برنامه اسرتاتژيکدرصد پيشرفت تدوين  -١

 )ها هپروژ ، ، اهداف کالن، اسرتاتژيهامأموريت

نسبت تعداد اقدامات اجرايی اجنام شده در رابطه با  -٢

  اسرتاتژيک به تعداد کل اقدامات ريزی برنامه

اسرتاتژيک به   ريزی برنامهنسبت بودجه درنظر گرفته مطابق  -٣

 کل بودجه

  درصد

  

  درصد

  

  درصد

١٠٠  

  

١٠٠  

  

١٠٠  

  بانک اطالعاتی واحد فناوری اطالعات

 درصد يکپارچگی سيستم ها -١

تعداد سيستم های طراحی شده در رابطه با بانک اطالعاتی  -٢

  يکپارچه

 درصد پيشرفت سيستم های طراحی شده به صورت يکپارچه -٣

  درصد

  تعداد

  

  درصد

١٠٠  

٢٠  

  

١٠٠  

  

  نتیجه گیري

در تناسب با  ها هدر این راستا هر قدر برنام. باشد میامکان پذیر ن ریزي برنامهتخصیص بهینه منابع درآمدي بدون توجه به 

از . یابد می امکان تخصیص بهینه منابع افزایش و تهدیدهاي پیش رو تهیه شوند، ها فرصتنقاط قوت و ضعف سازمان، همچنین 

، مدیریت مالی ریزي برنامهگذار در عرصه تأثیري ها هعملیاتی امروزه به عنوان برنام ریزي دجهبوي استراتژیک و ها هآنجا که برنام

یابی به تخصیص بهینه منابع  اند، بدون توجه به ساز و کارهاي اجرایی و پیش نیازهاي آنها، دست و اقتصادي شهري مطرح شده

، باشد میکاري ساده ن ریزي برنامهاشاعه فرهنگ . پذیر نخواهد بودعملیاتی امکان  ریزي بودجهاستراتژیک و  ریزي برنامهاز طریق 

در سازمان باعث جلوگیري از اتالف زمان شده و مسیر آینده سازمان را در رابطه با استراتژبک  ریزي برنامهپیاده نمودن فرهنگ 

اداره  اي هي وظیفها استراتژيتحلیل استراتژیک و تدوین  مقاله دراین. )1382پیرنیا،( سازد میاهداف استراتژیک آن روشن 

و  طراحی مدل کارت امتیازي متوازن و همچنینعملیاتی  ریزي بودجهدر راستاي حرکت به سمت بودجه شهرداري اصفهان 
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 یک قالب در استراتژیک، ریزي برنامهمنطقی آن با و ارتباط  عملیاتی ریزي بودجه استقرار جهت ،اداره بودجه استراتژي نقشه

 هاي درمدل. باشد می توصیفی بلکه نیست تجویزي مدل یک متوازن امتیازي کارت مدل. گردید ارائه تفصیل به موردي مطالعه

قرار  آن چارچوب در را خود باید ها سازمان و کنند می طراحی حد ترین پایین تا تمام جزئیات با را مدل اصلی، طراحان تجویزي

 قواعد و اصول کلی، ارچوبچ فقط توصیفی هاي مدل در ، اما)فراگیر مدیریت کیفیت هاي مدل مثل( کنند اجرا را مدل وداده 

 با. کنند طراحی را جزئیات ،سازمان و محیط شرایط به باتوجه ،ها و سازمان ها شرکت درباید  طراحان و شود می معرفی مدل

در این  ،رشد و یادگیري وفرآیندهاي داخلی  ،مشتري ،مالی محور چهار بر آن تمرکز و متوازن امتیازي کارت مدل به توجه

، در اداره بودجه شهرداري اصفهان باشد میهاي مدیریتی  ترین سیستم پژوهش مدل کارت امتیازي متوازن که یکی از مدرن

 مدل این. ه استگردیدارائه و حیواحد، طرااین آن با توجه با شرایط و اهداف  و منظرهاي و محورها همورد بررسی قرار گرفت

در  دستیابی قابل راهبردي اهداف قراردادن واسطه به سازمانی بلندمدت و کالن استراتژیک، رویکرد رغم علی تواند می مدیریتی

 و مدت کوتاه هاي فعالیت در اهداف، آن به دستیابی میزان سنجش براي الزم معیارهاي نیز و متوازن قالب یک مجموعه

د در تسري توان می، همچنین قرارگیرد ها سازمان استفاده مورد عملیاتی رویکرد با ریزي بودجه و عملکرد مدیریت مدت میان

ي فردي و ارزیابی آنها در راستاي ها شاخصتدوین ، و همچنین واحد و فردنقشه استراتژي از سطح واحد سازمان به سطح 

  . گیردي واحد و سازمان، مورد استفاده قرار ها شاخص

  پیشنهادات

در این مقاله با معرفی یک الگوي کاربردي و تعدیل شده از مدل کارت امتیازي متوازن به عنوان یک الگوي اجرایی، پیش 

از آنجـا کـه   . عملیاتی و اتصال آنها به یکدیگر را معرفی نموده اسـت  ریزي بودجهتدوین برنامه استراتژیک و  جهتنیازهاي الزم 

سـاله   مدت است و رویکرد حاکم بر چهارمین برنامه پـنج  ي میانها هداراي سابقه چندین ساله در تدوین برنامشهرداري اصفهان 

عملیاتی تـاکنون انجـام شـده،     ریزي بودجهشهرداري اصفهان نیز مبتنی بر رویکرد استراتژیک بوده است و اقداماتی در راستاي 

و اجرایی در دستیابی به اهداف میان مـدت مـدیریت شـهري و خصوصـا      ؤثرمد گام توان میاستقرار نظام کارت امتیازي متوازن 

هـاي   استقرار نظام کـارت امتیـازي متـوازن، در شـهرداري     گردد میبر این اساس پیشنهاد . تخصیص بهینه منابع درآمدي باشد

محورهاي پیشـنهادي  . ر گیردشهرهاي کشور با توجه به محورهاي پیشنهادي در این مدل اجرا گردیده و مورد ارزیابی قرا کالن

هاي اطالعاتی، برنامه راهبردي، تعیین اهداف کمی برنامه، رشد و یـادگیري، فرآینـدهاي    در این مدل شامل یکپارچگی سیستم

به طور مثـال در وجـه فرآینـدهاي داخلـی ایـن مـدل، تجدیـد سـاختار بودجـه و          . باشد مینفعان و مشتري  داخلی و نهایتا ذي

ي راهبردي، جداسازي خدمات صف و ستاد، شناسایی مراکز فعالیت و هزینه، اصالح و بازنگري ها هاساس برنام سازماندهی آن بر

هاي مالی و حسابداري، تدوین بودجه غیرنقدي و حسـابداري بـر مبنـاي قیمـت تمـام شـده فعالیـت هـا، پیشـنهاد           در سیستم

عملیاتی به منظور تخصـیص   ریزي بودجهاجرایی در جهت نیل به  و راهکارهاي ها استراتژي، در هر یک از این محورها. گردد می

  . ارائه گردیده است، بهینه منابع

  تشکر و قدردانی

، پـژوهش و فنـاوري   ریـزي  برنامـه ، معـاون محتـرم   ابوالقاسم گلستان نـژاد مهندس  آقايم از جناب یدان الزم می پایاندر 

از  ،تدوین ایـن مقالـه  که در ریزي و بودجه،  حترم برنامه، مدیر مباباصفريعبدالمجید مهندس اطالعات شهرداري اصفهان، آقاي 

  . میکمال تشکر و قدردانی را بنمایونه تالش و همکاري دریغ ننمودند، هر گ
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Abstract 
 
Budgeting provide allocation limited resources based on priorities. Budgeting is aAppropriate tool for 

allocating limited resources, how much and where from any source to be used. Strategic planning is a 

process that dealing with allocation an organization budget, In order to achieve the vision and mission 

and goals and its future in a dynamic and competitive environment. The important thing that always 

exist in a vacuum, It is assessed that any of these programs really cost and what has been done. In 

other words, due to lack of funding associated with programs Can not actually measure the efficiency 

and effectiveness of programs in an organization. Budgeting system can correct logical relationship 

between these two categories to establish. This article examines the relationship between planning and 

budgeting to provide a road map and SWOT analysis, and define strategies of budget office in line 

with performance budgeting. The above analysis in the context of the balanced scorecard and And 

finally led to extracted a map strategy to link strategic planning to operational budgeting. The results 

are optimum allocation of urban resources based on planning performance indicators And 

determination to achieve goals based on the amount Program objectives include the rate of resource 

consumption.  

 
Key Words:strategic planning- performance budgeting- balanced score card- integrated information 

system- strategy 
 


