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  چکیده

PPBSاین سیستم چیست؟ چه کاري انجام  بودجه بندي،-برنامه نویسی-،سیستم برنامه ریزي

خواهد داد؟ چه چیزي انجام نخواهد داد؟ براي توسعه خوب است یا بد؟ در این مقاله می 

و  Solem. نگاه کنیم PPBSخواهیم به این سواالت جواب دهیم و از زوایاي گوناگون به 

Werner  بر مزایاي استفاده ازPPBS ن راه کارهاي در فرایند تصمیم گیري و انتخاب از میا

-آنها سیستم را در ارتباط با تحلیل هزینه. اندمختلف براي کسب اهداف ویژه تأکید کرده

مورد بحث قرار داده ) بودجه ساختار برنامه، برنامه ریزي،( منفعت و تحلیل سیستم ها و اجزا

به معنی بسیاري از کارها و انتخاب هاي سخت براي گسترش  PPBSمی گوید  Stauber.اند

یماً به به عنوان یک ابزار سیاست گذاري برنامه ریزي را مستق PPBSاز نظر او . و توسعه است

  .بودجه بندي مرتبط می کند

  بودجه بندي، برنامه ریزي، تحلیل سیستم، PPBS: کلمات کلیدي 

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

and Budgeting system Programming Planning  روشی است که براي

این اصطالح ابتدا در اوایل سال .است شده معمول کشورها درهمه يا هتکمیل بودجه برنام

 دستگاههاي به متفاوت شرایط تحت توسط وزارت دفاع امریکا بکار برده شد و سپس 1960

با استفاده از این سیستم می توان برنامه ریزي ، طرح ریزي ، بودجه  .راهیافت دولتی دیگر

و  .، و ارزش یابی برنامه اي را به هم مرتبط ساخت  ریزي ،اطالعات مدیریت ، کنترل مدیریت

به میزان  .در عین حال نسبت به تجزیه و تحلیل سیتماتیک هر یک از عناصر فوق تاکید نمود

عده اي با سهولت  در مورد سیستم PPBS. قابل مالحظه اي ابهام ، و سوء تعبیر وجود دارد 

عده اي دیگر آن را فقط اصالح خوبی براي . دهندمیآن را به تجزیه و تحلیلی اقتصادي نسبت 

اما کلید درك مناسب ، کامل و جامع مفهوم این   PPBS.سیستم اندازه گیري کار می پندارد 

شود این مجموعه باید یک سیستم تلقی شود نه روش و فن  تاکید "S" است که به حرف

 رحله سیاست سازي ، وکه شامل مبناي تصمیم گیري مناسب و معقول در م خاص ، سیستمی

 اعالم خط مشی طراحی برنامه هاي اجرائی ، و تخصیص منابع محدود میان نیازهاي نامحدود

طبعاً هریک از اجزاء سیستم با . بوده و برقراري ارتباط مداوم بین این عوامل را فراهم سازد 

 .هستند اجراء دیگر براي رسیدن به هدف هاي سیستم در ارتباط

   PPBSکاربرد 
مفاهیم جدیدي در مدیریت برنامه هاي توسعه و تخصیص منابع  PPBSهمراه با زبان جدید 

پرسنل توسعه در همه رده ها به باید توسط  PPBS. براي فعالیت هاي توسعه وارد می شود



عنوان یک ابزار جدید و مهیج که در بهبود،مدیریت و ارزیابی برنامه هاي توسعه مورد استفاده 

براي پرسنل توسعه باید در ایجاد و ارزیابی  PPBSجذابیت ویژه  .نظر گرفته شودقرار گیرد در 

 .گزینه هاي جدید یا مسیرهاي جدید فعالیت براي دستیابی به مقاصد توسعه اي خاص باشد

م می گیرد ابازنگري کاملی که بوسیله تحلیل سیستم ها انجمورد بسیاري از برنامه هاي توسعه 

. هر مدیر توسعه اي بیش از آنچه منابعش اجازه می دهد خواهان انجام است .قرار نگرفته اند

PPBS به آن مدیران کمک خواهد کرد تا بین برنامه هاي رقابتی انتخاب کنند.  
هم  ط یابند،تکنیک ها را بیاموزند و فرایند پیاده سازي را آغاز کنند،کسانی که بر مفاهیم تسل

و هم از نظر مقدار تخصیص منابع کمیاب به آنها سود  از نظر کیفیت برنامه هاي خودشان

بوسیله مدیر توسعه به عنوان یک بسته از تکنیک هاي کمک  PPBSبهتر است . خوهند برد

کننده در تخصیص منابع،مدیریت برنامه ها و ارزیابی کلی تالش هاي توسعه اي در نظر گرفته 

  .شود

توسعه اهداف بسیار ویژه براي سازمان و ساختاربندي برنامه ها براي رسیدن به این اهداف،پایه 

بهبود مطالعات تحلیلی براي شناسایی ابزارها گوناگون همراه است با  نای.هستند PPBSهاي 

کسب اهداف، هزینه هایشان در برابر منافعشان و ایجاد یک سیستم اطالعات مدیریت که 

با توجه به  .برنامه را درانجام هرچه بهتر کارهایی که باید انجام دهند یاري کندمدیران 

یان برنامه هاي رقابتی در ماهداف،برنامه ها و بهبود تحلیل ها،آنها که مسئول تخصیص منابع 

هستند می توانند تصمیمات دقیق تر بگیرند و منابع در دسترس به طور مؤثرتري مورد 

  .استفاده قرار گیرند

  



  عناصر
Henry Rowen  از شرکتRand  عناصر ضروريPPBS  کندرا این چنین تعریف می:  

 ذکر مشخصات دقیق و تحلیل سیستمی اهداف 

 جستجو براي گزینه هاي مناسب،راه هاي مختلف کسب اهداف 

 م غیر مستقیم،هم هزینه تخمین هزینه کلی هر راه کار شامل هم هزینه مستقیم و ه

 واحد پولی و هم غیر قابل بیانهاي قابل بیان با 

 تخمین اثربخشی هر راه کار از این جهت که چقدر می تواند اهداف را براورده کند 

  مقایسه و تحلیلی از راه کارها،یافتن ترکیب مناسبی از آنها که با توجه به منابع داده

 .شده در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی را همراه داشته باشد

  برنامه ریزي
PPBS  به عنوان یک ابزار مدیریت فرصت هاي واقعی براي مدیران در همه سطوح درون

توجه ویژه اي به این . توسعه و کل دانشگاه ها در بهبود اثربخشی کلی برنامه ها ارائه می دهد

این فرصت . باید بشودفرصت ایجاد یک ترکیب جدید از تکنیک هاي برنامه و رسانه آموزش 

  . یجاد می شود که بدقت اهداف را در شرایط عملیاتی بهبود داده اندفقط براي کسانی ا

شناسایی اهداف : این می تواند به موارد جزئی تر تقسیم شود . شرط اول برنامه ریزي است

این فرایند برنامه ریزي باید سیستم . فعلی، ایجاد معیارها،تعیین احتیاجات و ایجاد اهداف فعلی

را بهبود بخشد،از طریق توسعه اهداف براي کمک به فرایند تصمیم ات و مدیریت داخلی اطالع

 سطح درآمد ملی، :برخی از عوامل تصمیم گیري که باید مورد توجه قرار گیرند شامل .گیري

عملکرد برنامه ریزي باید بازده مدار . منابع و پیش بینی جمعیت تا چندین دهه مالیات ها،



در . سازمان مربوط باشدباشد و براي خودداري از تعارضات با توسعه هاي بین برنامه، به اهداف 

حالت ایده ال یک واحد دولتی بلند مرتبه باید براي محدود کردن تناقض اهداف و معیارهاي 

  . برنامه هاي مجزا  این پیش بینی هاي بلند مدت را بهبود بخشد

  ساختار برنامه
براي رسیدن به اهداف برنامه ریزي شده ایجاد یک ساختار برنامه  PPBSدومین نیاز سیستم 

هنگامی که اهداف تاسیس شده اند هر نماینده باید تمام فعالیت هاي پیش بینی شده . است

بدون کمی سازي اهداف در گام برنامه . مربوط به این اهداف را در قالب برنامه ها جاي دهد

. ثربخش بودن یک برنامه و انتخاب منطقی بین راه کارها غیر ممکن استریزي تشخیص ا

شناسایی نیاز ها و ایجاد اهداف را  و سپس تحلیل برنامه براي برطرف  ابتدا PPBسیستم 

  .کردن این را نیاز ها تاکید می کند

 این است که با مهیا کردن یک چهارچوب هدف گرا تحلیلهدف از ایجاد یک ساختار برنامه 

ساختار برنامه یک سري از دسته هاي خروجی مدار . برنامه ها را براي تصمیم گیران آسان کند

یک دسته برنامه یا یک گروه از  .می شود که فعالیت هاي واحد دولتی را شامل می شود

زیر شاخه یا حتی یک برنامه . فعالیت هاي نماینده باید در جهت همان اهداف گسترده باشند

هر عنصر برنامه یک فعلیت یکپارچه  .درك رابطه همه عملیات ها مناسب استزیر واحد در 

است که ترکیبی از پرسنل،تجهیزات و داده ها با یک خروجی منحصر به فرد در دسته برنامه 

  .است

. تواند یک برنامه بهداشت داشته باشدیک شهرستان می. تواند این را روشن کندیک مثال می

 واکسیناسیون خواهد شد و رکن برنامه واحد "گیري بیماري هاي مسريپیش "یک زیر برنامه 



براي  .هاي درمانی خواهد بودمراقبت در زیر زیر برنامه درمان، .بخش بهداشت خواهد بود

. هاي درمانی براي بیماران مقایسه شود،رکن واکسیناسیون باید با رکن مراقبتمقایسه و تحلیل

براي مخارج اضافی واکسیناسیون در مقایسه با هزینه هاي مراقبت را  نرخ ذخیره مالی ،تحلیل

  .دهدنشان می

  بودجه
از آنجا که این سیستم کامالً جدید است آژانس . اسناد بودجه است PPBعنصر اصلی سیستم 

یک مشکل قدرت  .روبرو شده اند یستم استفاده کرده اند با مشکالت زیادياز سهاي فدرال که 

اسناد بودجه  .است اولویت کنگره ها براي بودجه خطی سنتی یک سالهواقعیت هاي سیاسی و 

بعالوه . را براي همان سال مالی به صورت هزینه هاي پولی در می آورد PPBسالیانه بودجه 

آژانس ها برنامه و  PPBبوسیله خروجی سیستم  .هزینه هاي رسیدن به هدف مشخص شده

سال اول  .طرح مالی را که بازده و هزینه هاي همه برنامه ها را مهیا می کند بهبود می بخشند

و قید براي معلوم شدن هزینه هاي برنامه براي سال سال بودجه جاري است  PPBسیستم 

  .هاي متعاقب ایچاد شده است

 آن بازنگري. بودجه بحساب آید تواند به عنوان بخشی ازمی PPBآخرین مورد در سیستم 

با بازنگري منظم هر برنامه شامل مطالعات اثربخشی هزینه و . تحلیل و ارزیابی فرایند کل است

بررسی نتیجه آن،. عملکرد خود را بهبود می بخشد PPBسیستم  آزمایش برنامه هاي گوناگون،

اگر مزایاي کسب شده به آنچه که  .هزینه هاي هر برنامه تا ببینیم آیا به اهداف خود رسیده اند

مدیران بر روي برنامه . تخمین زده شده نزدیک باشد تصمیم گیري موفقیت آمیز بوده است

  .هایی که با حداقل مصرف منابع به اهداف داده شده رسیده اند متمرکز می شوند



  تضاد
  ستفاده از منابع را سازمانی درباره چگونگی اکنونی هاي لزوماً کشمکش PPBیک سیستم 

هاي دولتی خواهد بود تا هاي برنامهفعالً مناقشات بیشتر پیرامون خروجی. کاهش نخواهد داد

 ها زمانی بوجود خواهند آمدکشمکش PPBبا سیستم . هامنشی تعداد افراد، -ورودي هاي آن

پول بیشتري به امروزه اگر . چه باید انجام دهیم و چگونگی انجام آن مشخص شده باشدنکه آ

هر . به طور فزاینده در برنامه هاي مختلف کسترش پیدا می کند دولت اختصاص داده شود

کمی بیشتر نسبت به گذشته افزایش میابد،بدون مشخص شدن اثربخشی آن و برنامه 

  .این همه را راضی می کند و مشکلی را حل نمی کند. احتیاجات کلی اهداف برنامه هاي خاص

درخواست برخی رسیدگی ها به عملکردهاي دولت محلی،تحصیالت،پشتیبانی  دانیک اقتصاد

رهبر سیاسی باید مسائل مهم دولت را بیابد و . خواهد داشتمالی،بهداشت،درآمد و رفاه را 

اگر اولین اولویت تعلیم و تربیت افراد براي کاهش فقر و مریضی  .اولویت ها را قرار دهد

رداخت ها در این بخش و تمرکز تالش ها در این برنامه ها است،این امر حاکی از افزایش پ

بهبود بهداشت و سالمت حاکی از ساخت بیمارستان هاي بیشتر ،آزمایش کردن مردم . است

بررسی محیط . تربیت بیشتر پزشکان، یا فعالیت هاي مشابه است براي بیماري هاي واگیردار،

برنامه که کار تکنیکی خاص اقتصاددانها و تحلیلگران است نشان می دهد که ما خواهان کاهش 

هستیم،چگونه این کار انجام می شود؟ بررسی برنامه هاي  Yبه نقطه  Zاز نقطه  VDوقایع 

  .نقش رهبر سیاسی دولت یا واحد سیاسی است) اتعلیم در برابر بهداشت پارك ه( گوناگون

  

  



  تحلیل هزینه منفعت
  برخی ابزار اقتصاددان ها در تصمیم گیري هاي بخش عمومی اعمال می  PPBSبا تصویب 

به عنوان بخشی از  .به تقاضاهاي رقابتی در ارتباط استاقتصاد دان با تخصیص منابع  .شود

  .بررسی برنامه بد نیست که مدیر گزینه هاي رفع نیاز هاي افراد را آزمایش کند

سپس نقش تحلیل . برخی موارد یک فعالیت تحت شرایط ضرورت سیاسی باید انجام شود

در موارد . ها خواهد بود که با کمترین مصرف منابع به اهداف برسندیافتن مجموعه اي از برنامه

شامل تجارتی بین اهداف یا گروه خاصی از  برنامه اي که انتخاب می شود ممکن است دیگر

مثالی ) براي مثال دوره هاي اعتبار خارج از دانشگاه( فعالیت هاي مبناي توسعه . اهداف باشد

ترکیب رسانه هاي آموزش اینجا تحلیل سعی می کند  .از یک موقعیت کمینه سازي خواهد بود

 چهاگر .سطح قابل قبول تالش برنامه با کمترین منابع را تامین کند نشان دهدو فنونی را که 

اثربخشی کمتر نسبت به عملکرد درصد  xآموزش خارج از دانشگاه بوسیله نوار تلوزیون 

دانشجویان دارد، اما یک افزایش محسوس در تعداد کلی دانشجوان می تواند با افزایش ناچیز 

این ممکن است گزینه بهتري .ن هزینه کلی برنامه کمینه می شودهزینه ها بدست آید بنابرای

اثربخشی زاغه اي از مشکالت وجود دارد که -در تحلیل هزینه منفعت یا مطالعات هزینه. باشد

  .طول دوره عمر پروژه، و انتخاب نرخ تنزیل مناسباید بررسی شود،شامل مزایاي ثانویه ب

توسعه آموزش و پرورش باید امکان نشان دادن نرخ در یک مطالعه درمورد هزینه و منفعت 

و  بخشی از هزینه حقوق معلمان،تدارکات. هزینه منفعت براي هر فعالیت وجود داشته باشد

هزینه هاي دیگر هزینه شهریه خصوصی و هزینه هاي . بهره و استهالك سرمایه خواهد بود

  .تصادفی فردي مانند هزینه کتابها و سفر خواهد بود



ي فردي و اجتماعی در درآمدهاي افزایش یافته شرکت کنندگان در رشته ها اندازه گیري مزایا

به طور . داده هاي ملی تخمین زداین را می توان بوسیله داده هاي منابع محلی و یا . می شود

واضح نسبت دادن همه درامدهاي افزایش یافته به آموزش و پرورش اضافی مناسب نیست،ولی 

انواعی از آموزش و پرورش را که بازده خوبی براي افراد خواهد داشت کار ممکن است این 

شامل تعلیم وتربیتی باشد که نتیجه اش گواهی  اندمی توپیشنهادات این . پیشنهاد کند

مزایاي ثانویه آنهایی هستند که بوسیله آموزش . تعلیم در یک تجارت خاص استدبیرستان یا 

گ به جامعه گسترش می یابند و تخمین آنها به استعداد یک شخص مورد توجه در مقیاس بزر

آن تعلیم دهندگانی که سعی میکنند ارزش منحصربفرد پروژه هاي . برخی از کارکنان نیاز دارد

،به مدت مشکل )مزایاي ناملموس یا ثانویه(خود را براساس کمک به کل جامعه نشان دهند

  .خواهند داشت

عمر پروژه یک مالحظه مهم نمی باشد اما ممکن است در احتماالً در کار توسعه طول دوره 

عمر . با نقش معلم قابل مالحظه باشد) نوار ویدئویی(مقایسه یک سیستم جدید آموزش 

مالحظات دیگر انتخاب یک نرخ . تجهیزات یکی از مهمترین براوردهاي انجام شده خواهد بود

ایین به نفع عمر بلند سرمایه و مزایاي معموالً یک نرخ پ. تنزیل جریان مزایا استتنزیل براي 

  .یک نرخ خیل باال به سود سیستم هاي سودده آنی با سرمایه پایین خواهد شد. آتی است

  تحلیل سیستم ها
یک روش شناسی است،یک راه جستجو .تحلیل سیستم ها است PPBSیک بخش مهم 

به عنوان یک متدولوژي در اولین گام یک بیانیه  .مشکالت انتخاب در وضعیت عدم اطمینان



این اهداف باید واضح و به صورت عملیاتی بیان . روشن از اهداف سازمانی را طلب می کند

  .ف انجام می شوده براي کسب اهدابرحسب آنچ-شوند

ادراك یک سیستم و تحلیل آن داللت می کند که اگر اهداف ابزار و مسئولیت هاي کاربردي 

اجزاي سیستم می توانند به گونه اي  .ظیفه به طور کاراتر انجام می شودشند ومشخص با

  . را بدست آورد عملکرد سازگار و هدفمندسازمان بتواند سازمان دهی شوند که 

مفهوم سیستم و تحلیل اجزا و روابط آنها با کل سیستم،مهارتی است که همه کارکنان باید 

تحلیل سیستم ها یک رویکرد منظم چندگانه را براي مسائل طلب  .شروع به تقویت آن کنند

باید شامل همانگونه که متخصصان برنامه توسعه نیاز دارد یک تیم تحلیل سیستم . می کند

اکثر مواقع کارکنان محلی توسعه یک  .باشد اقتصاددان ها،جامعه شناسان،دانشمندان سیاسی

بررسی مسائلشان با یک رویکرد  آن بتواننداگر اعضاي فقط تیم تحلیل سیستم ها هستند،

  .تحلیلی سیستمی را بیاموزند

تحلیل سیستم ها با استفاده از تعریف عملیاتی اهداف اقدام به آزمون راه هاي مختلف کسب 

  .این اهداف،هزینه هاي گزینه هاي گوناگون و مزایاي بکاربستن این هزینه ها می کند

جدید آنی ترین نتیجه تحلیل سیستم ها در توسعه  براي مشخص کردن گزینه هايامروزه 

 .ممکن است مسلم بودن ضرورت اهداف کمی شده براي برنامه هاي آموزش و پرورش باشد

و تحلیل سیستم ها براي توسعه در کاربرد پر پنداشت تکنیک هاي تحلیل  PPBSچالش 

و مشخص کردن توسعه محدودیت هاي سیستم سیستم ها،بررسی تعامل همه زیر سیستم ها،

  .گزینه هاي جدید است



این بدان معنی است که  .یک نیاز اساسی تحلیل سیستم ها این است که صریح و باز باشد

 .فرضیات،محاسبات،داده ها و قضاوت ها براي طرفداران و مخالفان سیاست توسعه آشکار باشد

خطاهاي واضح،تناقض در تحلیل و داده هاي ناقص به راحتی بوسیله دوست و دشمن به یک 

  .شکل شناسایی می شوند

مخارج باید مربوط به . خروجی مدار باشد تا ورودي هاي برنامه توسعهتحلیل سیستم ها باید 

هاي تحلیل نباید تنها به سمت ورودي هایی مانند کنفرانس ها،دوره .اهداف مشخص باشند

این ها اهداف نیستند بلکه تنها ابزار رسیدن  .کوتاه،کارگاه ها،بیانیه ها،زمان صف و رسانه باشد

نمایندگان توسعه مجبور به تغییر مکان توجه از ابزار سنتی و اغلب مورد  .به اهداف هستند

اگر تحلیل مشخص  .آنها باید بر تفسیر اهدافشان تمرکز کنند تا ابزار آنها .عالقه خواهند شد

کرد که ابزار مورد عالقه در رسیدن به اهداف تعریف شده از سودمندي کمی برخوردارند تالش 

  .تحلیل سیستم با ارزش خواهد بود

مختلف مورد استفاده در  يکهاباید براي ارزیابی مزایاي تکنین توسعه به خوبی کل دانشگاه

برخی شکل هاي رسانه یا ارزیابی فرمت باید بخشی از تالش هاي  .دست بکار شودبرنامه ها 

معرفی اکثر تجهیزات . انجام شوند PPBSشوند و در حقیقت باید بدون  PPBSتوسعه 

قابل  PPBتالش توسعه زمانی انجام می شود که بوسیله یک سیستم آموزشی جدید درون 

  .ارزیابی باشد

  

  



  

  خالصه
اثربخشی آنها باید در مقایسه با دیگر برنامه هاي دولت . برنامه هاي توسعه منحصر بفرد نیستند

زمانی که فعالیت هاي توسعه ادعاي منابع اقتصادي می کنند باید . و دانشگاه نشان داده شود

 .براي آینده نمی تواند بیش از حد تاکید شود PPBSاهمیت  .سودمندي خود را نشان دهند

PPBS یک ابزار مدیریت و تصمیم گیري مهم از کاربرد واقعی فعالیت هاي توسعه است. 

در  PPBS. توسعه می خواهد سودمندیش براي جامعه اي که خدمت می کند را نشان دهد

نمایش آنچه مفید است،آنچه بی ارزش است و در مدیریت تغیراتی که در اختالط برنامه هاي 

   .کندافتد، کمک میتوسعه درمیان ملت ها اتفاق می 
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