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تواند زمینه دولت شایسته اقتصاد است که میبندی ابزاری راهبردی جهت اعمال وظایف دولت در بودجه

ندی بها در تالش هستند که از طریق بودجهدولت گو را فراهم نموده و مشارکت مردم را برانگیزد.و پاسخ

تاثیر بررسی حاضر  ها بکاهند. هدف پژوهشصورت بهینه تخصیص دهند و از نابرابریبهینه، منابع را به

دوره زمانی پژوهش به  است.تخصیص بهینه منابع در بخش عمومی  بندی برههای بودجکارگیری روشبه

های اجرائی کلیه دستگاه را پژوهش حاضر جامعه آماریباشد. می 1395و  1392صورت مقطعی و دو سال 
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 مقدمه

 ایفا ملی اقتصاد توسعه در مهمی بسیار شقن و بوده دولت هایفعالیت و هابرنامه همه گربیان بودجه

 اندازچشم سند اهداف به دستیابی در را اجرایی هایدستگاه که است سندی ترینمهم بودجه. [18] کندمی

 و بهبود برای تالش رو این از. رساندمی یاری خود وظایف اثربخش انجام و کشور توسعه هایبرنامه و

 کاهش و منابع بهینه تخصیص منظور به اجرایی هایدستگاه هایفعالیت اجرای در بودجه وریبهره

 . [2،6] است بوده چالش و توجه مورد همواره هانابرابری

 مختلف هایگزینه میان عمومی بودجه منابع تخصیص ٔەنحو ایران، اقتصاد در کلیدی هایپرسش از یکی

 به باید همچنین و یابد تخصیص مواردی «چه» به باید دولت اختیار در منابع کل دیگر، عبارت به. است

 تا شده طراحی منابع تخصیص فرآیند .[26] یابد اختصاص منابع «میزان» چه موارد این از کدام هر

 باشند منابع و پول زمان، در عمده گذاریسرمایه بدون سرعت، به آگاهانه، گیریتصمیم به قادر مدیران

 کثرا در .شود ارائه محدودی بودجه وسیله به مدتکوتاه در مزایا سریعاً تا کرد خواهد کمک فرآیند این

 هر مالی بخش ،منابع تخصیص در سیستماتیک یـشرو یگیرراـبک مدـع تـعل هـب لتیدو یهانمازسا

 افهدا به نسبی پاسخگویی وملز به توجه با مختلف یبخشها به منابع صختصاا چگونگی کلـمش با ساله

 کار کندی از بندیبودجه مناسب هایروش از استفاده .[22] دوـیشـم ورـبرو نمازاـس فـمختل

 و اجتماعی مقاصد بردپیش در چنینهم و کندمی جلوگیری عمومی اموال اسراف و دولتی هایدستگاه

 تخصیص جامعه اهداف برای مطلوب و عادالنه نحو به را ملی منابع تواندمی دولت و بوده مؤثر نیز اقتصادی

 مدیران آگاهی. است عقلی اصل یک و کارشناسانه انتظار یک بودجه عادالنه و بهینه تخصیص .[21] دهد

 تخصیص و عقالیی استفاده بر عالوه بندی،بودجه هایشیوه از کالن و خرد سطوح در گیرانتصمیم و

 کشور کل چنینهم و دولتی هایسازمان ها،دستگاه در کارآیی و رشد برای مناسبی بستر منابع، بهینه

 تحقق بودجه، منابع تخصیص در نوین هایروش از استفاده ضرورت دالیل از یکی. [7] سازدمی فراهم

 ترینبیش که پذیرد صورت ایگونهبه باید منابع تخصیص بنابراین است؛ نابرابری کاهش و سازمانی عدالت

 .[19] باشد جامعه و سازمان اهداف با متناسب و داشته را اثربخشی

 جامعه، امور اداره در هادولت نقش با متناسب خود تاریخی تحول سیر در عمومی بخش در بندیبودجه

 اقتصادی و اجتماعی امور در هادولت نقش تغییر با متناسب و است کرده تجربه را گوناگونی هایشیوه

 دارد وجود بندیبودجه برای مختلفی هایروش .است شده ترتکمیل و یافته ارتقاء نیز بندیبودجه جامعه،

 بندیبودجه ،افزایشی بندیبودجه ،صفر مبنای بر بندیبودجه )سنتی(، متداول بندیبودجه جمله از

 نظام آمریکا، متحده ایاالت در 1روهو کمیسیون تشکیل از قبل تا. عملیاتی بندیبودجه و ایبرنامه

 بنا و 1949 سال از و کردندمی استفاده متداول روش از جهان کشورهای سایر و کشور این بندیبودجه

 در تاکنون زمان آن از. گرفت قرار کار دستور در ایبرنامه بندیبودجه روش کمیسیون، این پیشنهاد به

 کشورهای برخی و کانادا نیوزیلند، استرالیا، انگلیس، نظیر دیگر یافته توسعه کشورهای از برخی و آمریکا

                                                           
1 Hoover Commission 
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. است آمده عمل به عملیاتی به ایبرنامه از بندیبودجه نظام تغییر برای زیادی هایتالش توسعه حال در

 امر این تحقق برای خود هایتالش به دیگر برخی و بوده موفق امر این انجام در کشورها، این از برخی

 هایبخش در پیشرفت مهم عوامل از یکی بندیبودجه سیستم اصولی ریزیبرنامه. [3]دهندمی ادامه

 و نواقص از ناشی هااستان بین شکاف و توسعه عدم و ماندگیعقب. باشدمی کشور در اقتصاد مختلف

 است: این حاضر پژوهش یاصل سوال ،فوق مطالب به توجه با. [17] باشدمی بندیبودجه نظام هایضعف

 وجود رابطه عمومی بخش در منابع بهینه تخصیص و عملیاتی( و ای)برنامه بندیبودجه هایروش بین آیا

 باعث بندیبودجه روش کدام که هستیم موضوع این بررسی دنبال به پژوهش این در ما ؟خیر یا دارد

 سیستم به کمک پژوهش هدف. شودمی آرمانی ریزیبرنامه مدل طریق از منابع تربهینه تخصیص

 تخصیص خصوص در مناسب گیریتصمیم بندی،بودجه در مؤثر عوامل شناخت منظور به ،بندیبودجه

 اتهام رفع راستای در فاهدا و هارسالت پیشبرد جهت در مناسب هایگذاریسرمایه و مالی منابع بهینه

 و ایبرنامه بندیبودجه روش دو بندی،بودجه مختلف هایروش بین از پژوهش این در. تاس منابع اتالف

 مورد عمومی بخش در بندیبودجه روش دو این دید از منابع بهینه تخصیص و بوده مدنظر عملیاتی

 . گرفت خواهد قرار بررسی

 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی دوم بخش در. است شده بندی بخش صورت بدین مقاله ادامه، در

 پژوهش هاییافته و نتایج به چهارم بخش. شودمی ارائه پژوهش شناسیروش سوم بخش در و شده انجام

 .شودمی ارائه پیشنهادها و گیرینتیجه بندی،جمع پنجم بخش در و یافته اختصاص

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 اقتصادی، ساختار اصالح هایضرورت از و دارد کشور هر ملی اقتصاد در مهمی نقش بندیبودجه نظام

 تخصیص ییزرجهدبو یندآفر بعد ترینمهم. [14] باشدمی منابع تخصیص و بندیبودجه هایروش اصالح

 و شدر یشافزا و هایبرانابر کاهش ،لتدو مالی دعملکر دبهبو جهت اریبزا انعنو به که ستا منابع بهینه

 برخی که هددمی ننشا انیرا در ایمنطقه یسیهاربر. ددمیگر بمحسو مناطق دیقتصاا ازنمتو توسعه

 رکشو حیانو توسعه الذ و دهبو رداربرخو یباالتر توسعهیافتگی سطح از مناطق سایر با مقایسه در مناطق از

 .[10] ستا گرفته شکل ازننامتو رتصو به

  بودجه

 ترینساده را این توانمی که است دولت هایهزینه و درآمدها یا خرج و دخل مردم بین رد بودجه مفهوم

 بودجه ؛1/6/1366 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون 1 ماده براساس .دانست بودجه مفهوم از برداشت

 اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها بینیپیش حاوی و تهیه مالی سال یک برای که است دولت مالی برنامه

 سه از و شودمی قانونی هایهدف و هاسیاست به نیل به منجر که عملیاتی انجام برای هزینه برآورد و

 سایر و درآمد بینیپیش شامل هابانک و دولتی هایشرکت بودجه عمومی، بودجه شود:می تشکیل قسمت

 منظور کشور کل بودجه در فوق عناوین از غیر عنوانی تحت که مؤسساتی بودجه و اعتبار تأمین منابع

 .[3] شودمی
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 [13بندی ]. اجزای اصول بودجه1نمودار 

 
 ایبرنامه بندیبودجه

 بندیبودجه و ریزیبرنامه سیستم هوور، کمیسیون از حاصل نتایج براساس و بیستم قرن دوم نیمه اوایل از

 ایبرنامه بودجه در. درآمد اجرا به ایران جمله از و کشورها سایر در تدریجبه و آمریکا در ابتدا ایبرنامه

 وظایف ها،هدف چه اول یدرجه در بودجه، اجرای سال در دولتی هایدستگاه و دولت که شودمی مشخص

 عملیات ها،برنامه چه باید مذکور مقاصد و هاهدف به رسیدن برای دوم درجه در و دارند مصوبی مقاصد و

 دولتی هایسازمان اعتبارات ،بندیبودجه این در. [3] دهند انجام اعتبارات میزان چه با را هاییفعالیت و

 هایهدف به نیل برای بودجه اجرای مالی سال در باید هاآن که هاییفعالیت و هابرنامه وظایف، حسب بر

 هایسازمان و عمومی بخش در تربیش بندیبودجه مدل این .شودمی بینیپیش دهند، انجام خود

 عین در و شودمی جلوگیری اضافی هایهزینه از آن وسیله به و گیردمی قرار استفاده مورد غیرانتفاعی

 سودآور بیشتر دقیقاً که شودمی مصرف هاییبرنامه برای هاهزینه که شودمی ایجاد اطمینان این حال

 بر آن اصلی تاکید خصوصی، بخش در چه و عمومی بخش در چه سنتی، بندیبودجه روش. باشند

 هاقسمت و دوایر جمله از موجود سازمانی واحدهای به حال عین در و است تفصیلی مالی هایکنترل

 مجموعه یا برنامه براساس سنتی، بندیبودجه روش برعکس برنامه، مبنای بر بندیبودجه. دارد توجه

 نتیجه به که چرا نامند،می محور هدف را آن دلیل همین به و کندمی عمل مشترک هدف یک با هافعالیت

 سیستم ورودی به و است سازمان خدمات نهایی محصول بندی،بودجه نوع این در. دارد تمرکز کار نهایی

 است ذکربه الزم .است سازمان هایهدف به بودجه منظم تخصیص آن عمده مزیت. شودمی تریکم توجه

 کهدرصورتی شوند،می تقسیم هزینه مواد و فصول به هابرنامه فقط کشورها، از برخی ایبرنامه بودجه در که

 چهآن. گردندمی بینیپیش هزینه مواد و فصول صورتبه نیز هاطرح و هافعالیت کشورها، از دیگر برخی در

 استفاده ایبرنامه بندیبودجه روش از که کشورهایی دولتی حسابداری نظام در که است آن است مسلم

 هایهزینه بنابراین. گردند منعکس دولتی هایحساب در باید عیناً مذکور بودجه هایبندیطبقه نمایند،می

 آن در اجرا مورد هایطرح و هافعالیت و هابرنامه تفکیک به اوالً باید، نیز دولتی موسسه یا وزارتخانه هر

 .[17] شوند داده نشان هزینه مواد و فصول تفکیک به مذکور، هایبندیطبقه داخل در ثانیاً و سازمان
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 عملیاتی بندیبودجه

 تصدی دولتی هایسازمان که هاییپروژه و عملیات وظایف، براساس که ایبودجه عملیاتی، بندیبودجه

 و کاالها به توجه جایبه عملیاتی بندیبودجه تنظیم در. شودمی تنظیم دارند، عهده به را آن اجرای

 خود ها،فعالیت اجرای وسایل به توجه جایبه دیگرعبارتبه یا کندمی خریداری دستگاه که خدماتی

 همان درواقع عملیاتی بندیبودجه. گیردمی قرار توجه مورد شود، انجام باید که کارهایی مخارج و فعالیت

 هزینه، و فایده دیدگاه از را هابرنامه اجرای تریروشن و تردقیق نحو به که است ایبرنامه بودجه

 کمک سازمان مدیریت به درنهایت و گرددمی واقف شدهتمام قیمت افزایش علل به و وتحلیلتجزیه

 اثربخشی و نتایج به دستیابی و محصوالت میزان به منابع پیوند بندی،بودجه نظام این اصلی هدف. کندمی

 سیستم دگرگونی برای سازمانی حالاص یک عملیاتی بندیبودجه معاصر دوران در .[3] است منابع مصرف

 منظر از. است شده طراحی پیامدمحور و ستانده فرایند به محورستانده و داده فرایند یک از عمومی مخارج

 بین ارتباط که است سازوکارهایی و هاروش مجموعه عملیاتی ریزیبودجه پول، المللیبین صندوق

 تخصیص در عملکردی عاتالاط بکارگیری طریق از را پیامدها با اجرایی هایدستگاه به تخصیصی اعتبارات

 تخصیص که کندمی فراهم اطالعاتی عملیاتی بندیبودجه تئوری، نظر از. [25] کندمی مشخص منابع

 تعریف پایه و شالوده. [8] یابد تحقق دولت هایهدف تا کند تسهیل اثربخش هایبرنامه به را منابع

 در عملیاتی، گوییپاسخ بر مبتنی حسابداری خصوص به و مالی گوییپاسخ تعریف با عملیاتی بندیبودجه

 دایر عملیاتی گوییپاسخ مسوولیت برای تقاضا بیستم، قرن آخر دهه اوایل در. [20است] شده تنیده هم

 بخش اثر و کارآمد مصرف بر دایر عمومی بخش بزرگ نهادهای و هادولت منطقی دالیل ارائه و توضیح بر

 یافت شدت عملیاتی بندی بودجه سیستم بر مبتنی عملکردی و مالی گزارشگری طریق از عمومی منابع

 که آنجا از. داد قرار فشار تحت تقاضا، این به پاسخ برای را نهادها قبیل این منصوب و منتخب مقامات و

 و پاسخگو طرف دو و بوده سویه دو امری عمومی بخش نهادهای پاسخگویی مسوولیت سطح ارتقای

 پاسخ تقاضا این به یافته توسعه کشورهای برخی اجرایی مقامات شوند،می مندبهره آن تحقق از خواهپاسخ

 به توسعه پنجم قانون 219 ماده در .[4] اندکرده فراهم اخیر دهه دو در را آن اجرای زمینه و داده مثبت

 هایزمینه تدریج به برنامه دوم سال پایان تا است موظف دولت عملیاتی، بندیبودجه نظام استقرار منظور

 .[24آورد] فراهم اجرایی هایدستگاه کلیه در عملیاتی روش به بودجه تهیه برای را الزم

 منابع بهینه تخصیص

 نهادهای در. گیرد قرار برداریبهره مورد نیاز هنگام تواندمی که چیزی هر از عبارت عام تعریف در منبع

 گرفته بکار یا مصرف شهروندان، به رسانیخدمت برای که شودمی گفته اقالمی به منابع عمومی، بخش

 مطرح منابع بهینه تخصیص مسأله جامعه، نیازهای بودن نامحدود و منابع محدودیت علتبه. [3] شودمی

 عام معنای در تخصیص. گویندمی منابع تخصیص را منبع یک و فعالیت یک بین منطقی ارتباط. شودمی

 بندیتقسیم مستلزم تخصیص فرایند بنابراین. است کردنتسهیم یا کردنتقسیم معنی به لغت فرهنگ در و

 واژه از که تریجامع تعریف. باشدمی هادستگاه مختلف هایبخش یا و هادستگاه بین موجود کلی منابع

 به که را اهداف به دستیابی مطلوبیت حداکثر که شناسیروش از: است عبارت شده ارائه منابع تخصیص
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 ابزار ترینمهم منابع بهینه تخصیص. [36] سازد فراهم باشد،می مواجه منابع محدودیت با زمانهم طور

 در سازمان هر برنامه هایهدف و هاسیاست و است سازمان هر بلندمدت هایبرنامه و استراتژی اجرای

 و منابع تخصیص چگونگی به هاهدف به حصول میزان. یابدمی انعکاس هافعالیت به منابع بهینه تخصیص

 .[15] دارد بستگی آن کنترل

 عمومی بخش در منابع بهینه تخصیص بر بندیبودجه هایروش تأثیر

 آن، در که است سازمان در منابع بهینه تخصیص برای ایشیوه و مدیریتی هاینظام از یکی ریزیبودجه

 ایفای محیطی و سیاسی فرهنگی، مختلف عوامل و سازمانی محیط و نفعانذی مدیران، و کارکنان عملکرد

 نظرانصاحب. [30] دهندمی قرار گیرندهتصمیم رویپیش را پیچیده ایمجموعه و کنندمی نقش

 و بلوشر مثال برای ،کنندمی ایفا را متعددی هاینقش هابودجه که هستند اعتقاد این بر بندیبودجه

 و کرده هماهنگ را عملیات کنند،می کمک منابع تخصیص به هابودجه که معتقدند ،[29] همکاران

 و کرده قبول را دیدگاه این [32] همکاران و هیتلن. کنندمی فراهم عملکرد گیریاندازه برای ابزارهایی

 کنترل و ریزیبرنامه اهداف راستای در تواندمی که است تکنیکی ترینگسترده بودجه که کنندمی ادعا

 بهینه تخصیص جهت مدل ارائه و بندیبودجه زمینه در گوناگونی مطالعات .[35] گیرد قرار استفاده مورد

 .است شده پرداخته هاآن مرور به پژوهش ادامه در که یافته انجام منابع

 مبنای بر زیریبودجه نظام استقرار بر موثر هایشاخص بررسی به پژوهشی در [5] همکاران و پورغفار

 بعد از داد؛ نشان هاآن پژوهش یاکتشاف لیتحل آزمون از حاصل جیتان. پرداختند ایران در بهنگام عملکرد

 ساختار اصالح (،ییپاسخگو و تی)شفاف مقررات و نیقوان و یاسیس رشیپذ ،یقانون الزامات ؛یطیمح عوامل

 هایاستیس ؛یانسان عوامل بعد از یارتباط و یاجتماع هیسرما به توجه و بودجه و برنامه سازمان فیوظا و

 اطالعات یفناور و هارساختیز جامع، یاطالعات بانک وجود ؛یسازمان عوامل بعد از و یتیریمد و یزشیانگ

 یفناور دگاهید از (کپارچهی یگزارشگر کردیرو با کپارچهی هایستمیس وجود و یسازمان یمعمار )مانند

 از یزمانسا منابع از نهیبه استفاده ارزش، رهیزنج اصالح افزوده، ارزش فاقد یهاتیفعال حذف اطالعات،

 و تیریمد )عملکرد یحسابرس و یحسابدار نظام ک،یاستراتژ یزیربرنامه نظام استقرار و یندیفرآ دگاهید

 یمبنا بر یزیربودجه استقرار در موثر یاساس عوامل از عملکرد تیریمد و یزیربرنامه دگاهید از (یاتیعمل

 به منابع تخصیص بندیبودجه سیستم این استقرار با .باشدیم رانیا یعموم بخش در هنگامبه عملکرد

 . شد خواهد فراهم کامل وریبهره نتیجه در و شد خواهد بهینه مصارف

 مدل رویکرد بودجه: استانی بهینه تخصیص عنوان تحت پژوهشی در [11] مازار عرب و فضلی رحمانی

 ارائه بودجه منابع استانی بهینه تخصیص جهت را آرمانی ریزیبرنامه مدل یک آرمانی، ریزیبرنامه

 کشور عمومی بودجه اعتبارات استانی بهینه توزیع در نسبی همگرایی اوالً که دهدمی نشان نتایج .دندهمی

 سطوح تخصیص نیازمند یافته توسعه بیشتر هایاستان در شده تعیین هایآرمان تحقق ثانیاً و دارد وجود

 برهزینه بیشتر واقع در و باشدمی یافته توسعه کمتر هایاستان به نسبت ایبودجه و مالی منابع از باالتری

 .است
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 پایه بر ستانیا جهدبو منابع بهینه یعزتو عنوان تحت دیگر پژوهشی در [12] مازار عرب و فضلی رحمانی 

 هایاولویت به توجه با ایبودجه منابع ستانیا بهینه تخصیص جهت مدلی ئهارا به بهینه، لکنتر لمد

 با ای،منطقه هاینابرابری کاهش و رکشو فضایی دلتعا معد و مالی تمرکز فعر یستارا در و هااستان

 ایبودجه ریزیبرنامه در لویتاو تغییر که دهدمی ننشا نتایج. پرداختند اجتماعی رفاه حداکثر تضمین

 هایاستان به یافته تخصیص جهدبو بهینه سهم ترکیب تغییر و لمد تبلندمد دلتعا نقطه تغییر سبب

 .شودمی رکشو

 هایدستگاه در عملکرد مبنای بر ریزیبودجه سازیبهینه عنوان تحت خود پژوهش در [27] نژادهاشمی 

 نتایج از گیریبهره با گیرندگانتصمیم که رسید نتیجه این به بلوچستان(، و سیستان )دانشگاه اجرایی

 در سازیبهینه و کنند اقدام آن تخصیص به نسبت یافته، تحقق بودجه با متناسب مدل حل از حاصل

 .گردند بودجه تخصیص در کارایی عدم مانع و داده قرار مدنظر را دانشگاهی درون منابع تخصیص نحوه

 :یاتیلعم دیبنبودجه بر محاک یاردحساب نظام ساختار عنوان با پژوهشی در [20] مهتری و محمدیان

 یحسابدار ،بندیبودجه نظام نیا در استفاده مورد یحسابدار ستمیس داشتند اظهار ،اصالحات و هاشچال

 یاتیعمل و یمال ییپاسخگو تاًینها و عملکرد یرگیاندازه بر و بوده یاقتصاد منابع انیجر بر یمبتن یتعهد

 صورت یدشوار به آن یاجرا یول رسدیم نظر به آسان یتئور در یاتیعمل بندیبودجه اگرچه. دارد دیتاک

 اصالحات، یتمام شالوده که دهدیم نشان جینتا .دارد یپ در را یادزی مشکالت و هاچالش و ردگییم

 . است یمال یگزارشگر و یحسابرس ،یحسابدار نظام ساختار در یاساس راتییتغ

 با مالی، منابع بهینه تخصیص و ریزیجهدبو مانیآر ییزربرنامه عنوان تحت پژوهشی در [9] رجبی 

 به بهداشت وزارت بودجه بهینه تخصیص برای الگویی ،فازی منطق و آرمانی ریزیبرنامه روش از استفاده

 سازی،شاخص وسیلهبه ابتدا ر،کشو هایاستان به جهدبو بهینه تخصیص برای. کرد ارائه کشور هایاستان

 روش که دهدمی نشان هشوپژ از حاصل یجنتا .دش تعیین هانستاا سایر به نسبت نستاا هر تـموقعی

 ازنتو و لتاعد دیجاا به منجر تمددراز در ر،کشو هایاستان به جهدبو بهینه تخصیص ضمن دیپیشنها

 .شد خواهد هانستاا بین در

 در کشور یک از شواهدی منابع: تخصیص بر بودجه ریزیبرنامه تأثیر عنوان با پژوهشی در [33] کواوترنج

 یابدمی تخصیص بودجه ریزیبرنامه اصول طریق از منابع که غنا هایشرکت در بررسی به توسعه، حال

 ارتباط منابع تخصیص ساختار و عملکرد مدیریت بندی،بودجه بین که دهدمی نشان نتایج. پرداخت

 منابع تخصیص و بودجه ریزیبرنامه بین روابط از بخشی عملکرد مدیریت چنینهم و دارد وجود دارامعن

 .است

 انواع یبرا بودجه صتخصی مورد در توپار لیتحل و هیتجز عنوان تحت پژوهشی در [28] همکاران و زیعز

 طیشرا تحقق در یآرمان یزریبرنامه مدل ییتوانا یبررس به ،یعال آموزش موسسه در هادانشکده مختلف

 یزریبرنامه مدل که دهدیم نشان هاآن جینتا یکل صورتبه. پرداختند منابع صیتخص در پارتو نهیبه

 .باشدیم پارتو نهیبه شرط تحقق به قادر یآرمان
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 از استفاده که رسید نتیجه این به عملکرد مبنای بر ریزیبودجه سیستم عنوان با پژوهشی در [38] یانگ

 در بودجه و اعتبارات تخصیص در بهتر تصمیمات به منجر عملیاتی ریزیبودجه و عملکردی اطالعات

 دخالت امر این در هم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عوامل است ممکن آن بر عالوه ولی. شودمی کنگره

 کارایی افزایش باعث عملیاتی ریزیبودجه از استفاده که بوده این کلی نتیجه حال، هر در. باشند داشته

 .شودمی دولت مصرفی منابع

 سلسه تحلیل از استفاده شناسیروش و نظری تحقیقات عنوان، با پژوهشی در [37] گانش و راماناتان

 فرایند هایاولویت رویکرد، اولین در. ندنکمی ارزیابی را روش دو منابع، تخصیص مشکالت برای مراتبی

 در و گیرندمی قرار استفاده مورد خطی ریزیبرنامه هدف تابع در ضرایب عنوانبه مراتبی سلسله تحلیلی

 پژوهش این در ها،یافته اساسبر. شودمی استفاده ضرایب عنوانبه هاهزینه به سود نسبت دوم، رویکرد

 بسیاری کهدرحالی نیستند، مناسب منابع تخصیص مسائل برای رویکرد دو هر که است شده گرفته نتیجه

 .شوند گرفته نظر در باید معکوس و مستقیم معیارهای از

 پژوهش فرضیۀ

 است: شده تدوین زیر شرح به فرضیه حاضر پژوهش در

 .گرددمی منابع تربهینه تخصیص به منجر ایبرنامه بندیبودجه با مقایسه در عملیاتی بندیبودجه

  پژوهش شناسیروش

 نیب رابطه یبررس ازنظر و است یفیتوص اجرا ازنظر و بوده یکاربرد نوع از هدف حسب بر پژوهش نیا

 نحوی به که اجرائی هایدستگاه کلیه پژوهش آماری جامعه. گیردمی قرار یهمبستگ شاخه در زین رهایمتغ

 قرار مطالعه مورد آماری جامعه کل پژوهش این در. باشدمی ،کنندمی استفاده دولت عمومی بودجه از

 و 1393 سال دو و مقطعی صورت به پژوهش زمانی دوره .داشت نخواهیم گیرینمونه لذا و گرفت خواهد

 بهینه تخصیص بر بندیبودجه هایروش تاثیر بررسی دنبال به که تحقیق موضوع به توجه با. است 1395

 بندیبودجه که 1393 سال یعنی زمانی مقطع دو منظور این برای باشد،می عمومی بخش در منابع

 را تحقیق زمانی قلمرو شده انجام عملیاتی صورتبه بندیبودجه که 1395 سال و ایبرنامه صورتبه

  .دهندمی تشکیل

 بخش در. گیردمی صورت میدانی و ایکتابخانه صورتبه ها،داده گردآوری روش لحاظ از پژوهش این

 تحقیق این در. شودمی گردآوری ایکتابخانه منابع طریق از موضوع ادبیات به مربوط اطالعات نخست

 یبودجه منابع بهینه تخصیص بررسی راستای در و فرضیات آزمون برای نیاز مورد هایداده گردآوری جهت

 هایداده. گرددمی ارائه است، شده استفاده [11] مازار عرب تحقیق در که آرمانی ریزیبرنامه مدل عمومی،

 باسوادی، نرخ جینی، ضریب بیکاری، نرخ جمعیت، سهم شامل آرمانی ریزیبرنامه مدل برای نیاز مورد

 هایبخش افزوده ارزش سهم و داخلی ناخالص تولید سهم اقتصادی، مشارکت نرخ اینترنت، نفوذ ضریب

 سازمان منتشره آماری هاینامهسال طریق از که باشدمی خدمات و معدن و صنعت کشاورزی، مختلف

 وزن تعیین جهت چنینهم. گرددمی استخراج آمار، مرکز شده منتشر هایداده و هااستان بودجه و برنامه

 .شد خواهد استفاده نامهپرسش از هاشاخص و هاآرمان از یک هر
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 مقایسه از خبره پرسشنامه تهیه برای. شودمی استفاده دهیوزن جهت خبره پرسشنامه از پژوهش این در

 روایی. شودمی استفاده ساعتی درجه 9 مقیاس از امتیازدهی برای. شودمی استفاده هاگزینه زوجی

 سازگاری نرخ کهصورتی در. گرفت خواهد قرار تایید و بررسی مورد خبرگان به مراجعه طریق از پرسشنامه

 . است مقایسات در سازگاری بیانگر باشد، کمتر یا 1/0

 فروش از حاصل درآمدهای دولت، مالکیت از حاصل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای اقالم از بودجه منابع

 منابع این. است شده تشکیل متفرقه درآمدهای و خسارات و جرائم از حاصل درآمدهای خدمات، و کاال

 و اموال هایهزینه خدمات، و کاال از استفاده کارکنان، خدمات جبران شامل ایهزینه اعتبارات به بودجه

 ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات و هاهزینه سایر و اجتماعی رفاه بالعوض، هایکمک ها،یارانه دارایی،

 بر تواندمی عمومی بندیبودجه. شد خواهد داده تخصیص ،گرددمی عمرانی هایطرح اجرای صرف که

 مقدار لذا. گیرد صورت فرهنگی و آموزشی عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، کالن عمده هایشاخص اساس

 هدف مورد سطح به هاشاخص رسیدن راستای در بندیبودجه. شودمی تعریفky با برابر ام k شاخص

 مقدار بیانگر شود،می داده نمایش k-y نماد با کلی حالت در که مدل هایآرمان بنابراین. گیردمی صورت

 راستای در مسئله تصمیم متغیرهای عنوان به x تخصیص مسئله هدف. بود خواهد شاخص هر هدف مورد

 شاخص اهمیت درجه یا وزن �̅� K. باشدمی ( k-y) آرمانی مقادیر از (ky ) هاشاخص فاصله سازی حداقل

k است اجتماعی و اقتصادی کلیدی متغیرهای از آرمانی سطوحی به دستیابی مسئله هدف. باشدمی ام .

 مطالعه، این در. است مسئله هایآرمان از یکی بیکاری نرخ و درآمد نابرابری نسبی کاهش مثال، عنوان به

 :شامل متغیرها این. گرددمی تعریف کالن متغیرهای روی بر هاآرمان

 کشور کل به استان ساکن افراد تعداد نسبت جمعیت: سهم

  فعال جمعیت به بیکار جمعیت نسبت بیکاری: نرخ

  سوادبی و باسواد افراد کل به دارند نوشتن و خواندن سواد حداقل که افرادی نسبت باسوادی: نرخ

 تربیش و ساله 6 جمعیت کل به اینترنت کاربر جمعیت نسبت اینترنت: نفوذ ضریب

 درآمد توزیع نابرابری جینی: ضریب

 کار سن در جمعیت به تربیش و ساله 10 بیکار( و )شاغل فعال جمعیت نسبت اقتصادی: مشارکت نرخ

  تربیش و ساله 10

 کشور کل به استان داخلی ناخالص تولید داخلی: ناخالص تولید سهم

 کل به استان کشاورزی مختلف هایبخش افزوده ارزش :کشاورزی مختلف هایبخش افزوده ارزش سهم

 کشور

 کشور کل به استان معدن و صنعت افزوده ارزش :معدن و صنعت افزوده ارزش سهم

 کشور کل به استان خدمات افزوده ارزش :خدمات افزوده ارزش سهم

 آرمان. است آن به دسترسی درصدد گیرندهتصمیم که مکان و زمان در مشخص کمیتی یا وضعیت آرمان:

 شده تعریف متغیرها از درصدی ده تغییر یک به دستیابی متغیر ده هر برای هااستان همگی مشترک

 جینی ضریب در درصدی ده کاهش یا استان هر بیکاری نرخ در درصدی ده کاهش مثال عنوان به. است
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 هایآرمان باشد، درصد ده استان یک بیکاری نرخ اگر مثال عنوان به. هستند مسئله هایآرمان استان هر

 مذکور استان برای درصد نه بیکاری نرخ به دستیابی یعنی بیکاری نرخ این در درصدی ده کاهش مسئله

+متغیر). شودمی تعریف انحرافی متغیر دو نیز آرمان هر برای. باشدمی
kd) متغیر و مثبت انحراف بیانگر ( 

-
kd(است منفی و مثبت انحرافات مجموع سازی مینیمم مدل هدف. است منفی انحراف دهنده نشان .

 از مختلف هایاستان در هاآرمان که گرددمی فرض باشد، داشته وجود استانی مقایسه امکان کهآن برای

 کاهش و اشتغال از آرمانی سطح به رسیدن مثال، عنوان به. باشند برخوردار مشابه اهمیت درجه و وزن

 وزن کهآن ضمن. باشد برخوردار یکسان اهمیت و اولویت درجه از هااستان همگی برای بیکاری نرخ

+) مثبت انحرافات
kw) منفی و (-kw) تحلیل از هاآرمان وزن تعیین منظور به. است شده فرض یکسان نیز 

 . شودمی استفاده خبرگان نظر و (AHP) مراتبی سلسله

 آن بعد و مربعی ماتریس این. شودمی طراحی هاآرمان زوجی مقایسات ماتریس مراتبی سلسله تحلیل

 بیانگر ماتریس هایدرایه. است بعد ده دارای ماتریس این مطالعه این در. است هاآرمان تعداد با برابر

 برابر سوم ستون و دوم سطر درایه اگر مثال عنوان به. است یکدیگر به نسبت آرمان دو هر متقابل اولویت

 آرمان اهمیت عکس بر. دارد اهمیت برابر دو سوم آرمان به نسبت دوم آرمان که دهدمی نشان باشد، دو با

 یک همگی زوجی مقایسات ماتریس اصلی قطر روی عناصر ترتیب بدین. بود خواهد دوم آرمان نصف سوم

 سپس و شودمی گرفته بهره زوجی مقایسات ماتریس رویکرد همدیگرند معکوس دودوبه متقابل عناصر و

 وجود مدل در متغیر دسته دو ترتیب بدین. آمد بدست هاآرمان وزن چویز اکسپرت افزارنرم از استفاده با

 وزن. یافته( تخصیص بودجه )درصد هدف متغیرهای و هاآرمان از انحراف متغیرهای. داشت خواهد

 بدست هاشاخص اطالعات از استفاده با و (AHP) مراتبی سلسله تحلیل در دهیوزن روش به هاشاخص

 باسوادی، نرخ معکوس جینی، ضریب بیکاری، نرخ شامل ترتیب به استفاده مورد هایشاخص. آیدمی

 ناخالص تولید در استان سهم معکوس اقتصادی، مشارکت نرخ معکوس اینترنت، نفوذ ضریب معکوس

. باشدمی خدمات و صنعت و کشاورزی هایبخش کل افزوده ارزش در استان سهم معکوس داخلی،

 چه هر مثال، عنوان به. اندشده لحاظ هااستان یافتگی توسعه سطح بهبود راستای در معکوس هایشاخص

 توسعه سطح بهبود راستای در رواین از است، باالتر باسوادی نرخ عکس شاخص باشد ترپایین باسوادی نرخ

 کدام هر برای هاشاخص این به دهیوزن نتایج. کند پیدا تخصیص استان آن به باالتری بودجه باید یافتگی

 یمحاسبه برای. است متفاوت رقمی بنابراین و دارد بستگی استان آن هایاولویت به کشور هایاستان از

 استفاده با سپس و شودمی گرفته بهره زوجی مقایسات ماتریس رویکرد از نیز استانی هایشاخص اوزان

 .[11] گردید خواهد محاسبه هااستان تفکیک به هاشاخص اوزان چویز اکسپرت افزار نرم از

 محاسبه هاوزن و شده انجام مراتبی سلسله فرآیند ها،داده ورود از پس ،1چویز اکسپرت افزارنرم کمک با

 بوسیله هاداده سایر و هاشاخص و هاآرمان وزن آرمانی بودجه محاسبه جهت بعد مرحله در. گرددمی

                                                           
1 .Choice Expert 
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 استخراج کشور کل بودجه الیحه از هااستان واقعی بودجه نهایت در. شودمی پردازش 1گمز افزارنرم

 . شودمی

  تلفیقی: هدف تابع 

 MinI = ∑  ∑ WK
−K

K=1 dik
−  N

i=1 + wk
+dik

+  (1                   )  

 مسئله: قیود. باشد هاآرمان تحقق راستای در باید استان هر به یافته تخصیص بودجه

∑ γi
−k xi − (dik

−k
k=1 + dik

+ ) = yi
−k  (2)                              

 اند:شده گرفته درنظر قدرمطلق صورت به منفی و مثبت انحرافات کلیه

 dik
 −dik

+ ≥ 0;  i = 1.2. … . N k = 1.2. … . K  (3)                  

  ها:استان بودجه سهم کل مجموع 

∑ xi
N
i=1 = 1 (4                                                               )  

 گردد:می تعریف زیر صورت به امi استان بودجه سهم

xi ≥ 0;  i = 1.2. … . N (5) 

:N استان تعداد 

:K آرمان تعداد 

 d: منفی و مثبت انحراف 

i : انحرافات تعداد 

 w : آرمان وزن K ام 

: 𝑥𝑖  استان بودجه سهم i ام 

: γi
−k شاخص وزن K استان و ام i ام 

 𝑦𝑖
−𝑘: آرمان مقدار K استان و ام i ام 

 در که اقتصادی هایمحدودیت اول،. باشدمی نیاز مورد آیتم سه آرمانی ریزیبرنامه مسائل در طورکلی به

 همان که هدف هایمحدودیت دوم،. شوندمی تحمیل تصمیم محیط جانب و منابع هایمحدودیت قالب

 از موزون انحرافات که است هدف تابع سوم، نهایت در و باشندمی گوناگون اهداف از نظر مورد سطوح

 محاسبه از پس .نمایدمی حداقل مشخص بندیرتبه فرآیند یک اساس بر را اهداف انتظار مورد سطوح

 بودجه فاصله که بندیبودجه روش آن. کنیممی مقایسه واقعی بودجه با را آن هااستان آرمانی بودجه

 .گرددمی منابع تربهینه تخصیص موجب باشد، ترکم واقعی بودجه با آن آرمانی

 پژوهش هاییافته

 توصیفی آمار

 و میانگین تعداد، که متغیرها این گردد،می ارائه پژوهش شده محاسبه متغیرهای اطالعات بخش این در

 است: شده بیان 1 جدول در پژوهش دوره طی هاآن معیار انحراف

                                                           
1 GAMZ   
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 هاآنآمار توصیفی و  نماد مربوط به متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 نماد متغیرنام 
تعداد 

 مشاهدات
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

ضریب 

 کشیدگی

 V1 31 2355/3 943/2 761/1 303/3 1393سال  بودجه آرمانی

 V2 31 2261/3 706/1 193/1 987/3 1393سال  اینامهبودجه واقعی بر

 V3 31 2226/3 447/3 337/2 415/5 1395سال  بودجه آرمانی

 V4 31 2258/3 643/3 707/1 288/2 1395سال  بودجه واقعی عملیاتی

 سال واقعی بودجه متغیر برای و 706/1 با برابر 1393 سال واقعی بودجه متغیر برای معیار انحراف مقدار

 دارای ترتیب به متغیر دو این پژوهش، متغیرهای بین در دهدمی نشان که باشد می 643/3 با برابر 1395

 .باشندمی پراکندگی میزان بیشترین و کمترین

 استنباطی آمار

 متغیرها بودن نرمال آزمون

 براساس. است گرفته قرار بررسی مورد متغیرها بودن نرمال اسمیرنف-کولموگروف آزمون از استفاده با

 فرض بنابراین باشد،می 05/0 از کمتر متغیرها همه داریامعن سطح کهاین به توجه با ،2 جدول نتایج

 .نیستند نرمال متغیرها این نتیجه در و شودمی رد متغیرها بودن نرمال
 متغیرهای پژوهش نرمال بودنآزمون : 2جدول 

 V1 V2 V3 V4 نام متغیر

 256/0 251/0 180/0 244/0 آماره آزمون

 000/0 000/0 012/0 000/0 داریامعنسطح 

 هاآرمان وزن تعیین

 آمده بدست بودجه و اقتصاد حوزه خبرگان و کارشناسان نظر طبق زوجی مقایسات طریق از هاآرمان وزن

 .است هشد زده تخمین تقریبی هایوزن Expert Choice 11 افزار نرم بوسیله و

 نظرات کارشناسان و خبرگان یزوج ساتیمقا قیها از طروزن آرمان نیی: تع3جدول 

 وزن آرمان رده اولویت آرمان

 188/0 1 افزایش رشد اقتصادی

 179/0 1 افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی

 186/0 1 افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

 188/0 1 افزایش ارزش افزوده بخش خدمات

 068/0 2 کاهش نرخ بیکاری

 056/0 3 کاهش نابرابری درآمدی
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 وزن آرمان رده اولویت آرمان

 034/0 4 افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

 045/0 5 افزایش نرخ باسوادی

 044/0 5 افزایش ضریب نفوذ اینترنت

 012/0 6 سهم جمعیتی

 هاشاخص وزن تعیین

 شرح به استانی اطالعات از استفاده با ریزیبرنامه مدل هایشاخص به دهیوزن از حاصل نتایج و هااولویت

 باشد:می زیر جدول
 ها براساس اطالعات استانیاولویت بندی شاخص: 4جدول 

 اولویت عنوان ردیف

 اول های مختلف اقتصادیرشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش 1

 دوم نرخ بیکاری 2

 سوم درآمدینابرابری  3

 چهارم نرخ مشارکت اقتصادی 4

 پنجم نرخ باسوادی و ضریب نفوذ اینترنت 5

 هادهی به شاخصنتایج حاصل از وزن :5جدول 

 وزن شاخص رده اولویت شاخص

 168/0 1 رشد اقتصادی

 168/0 1 ارزش افزوده بخش کشاورزی

 168/0 1 صنعت و معدنارزش افزوده بخش 

 168/0 1 خدماتارزش افزوده بخش 

 103/0 2 نرخ بیکاری

 102/0 3 نابرابری درآمدی

 047/0 4 نرخ مشارکت اقتصادی

 037/0 5 نرخ باسوادی

 037/0 5 ضریب نفوذ اینترنت

 است شده تعریف متغیرها از درصدی ده تغییر یک به دستیابی متغیر ده هر برای هااستان تمام هایآرمان

 مشخصی اهمیت درجه کدام هر که هاشاخص از حاصله هایآرمان. (1395 مازار،عرب و فضلی )رحمانی

 .گرفت صورت هااستان به بودجه تخصیص آرمانی ریزیبرنامه مدل از استفاده با دارد،

 



 44 شماره ،1401 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .82

 

 

 پژوهش هفرضی آزمون

 شده، برازش گمز افزارنرم از استفاده با که آرمانی ریزیبرنامه مدل از پژوهش فرضیه آزمون منظور به

 واقعی بودجه با 1393 سال آرمانی بودجه ها،استان آرمانی بودجه محاسبه از پس. است شده استفاده

. است شده مقایسه1395 سال عملیاتی واقعی بودجه با 1395 سال آرمانی بودجه و 1393 سال اینامهبر

 منابع تربهینه تخصیص موجب باشد، ترکم واقعی بودجه با آن آرمانی بودجه فاصله که بندیبودجه روش

 .گرددمی
 : مقایسه سهم بودجه آرمانی با سهم بودجه برنامه ای و عملیاتی6جدول 

 استان V2 V1 اختالف V4 V3 اختالف

 آذربایجان شرقی 2.2 3.91 -1.71 2.2 4.12 -1.92

 آذربایجان غربی 2.9 3.609 -0.709 1.8 3.66 -1.86

 اردبیل 5.5 1.9 3.6 0.8 2.16 -1.36

 اصفهان 5.1 4.678 0.422 4.8 4.8 0

 البرز 2.5 1.854 0.646 2.6 2.03 0.57

 ایالم 5.7 1.908 3.792 0.5 1.88 -1.38

 بوشهر 5.1 4.68 0.42 4.5 3.51 0.99

 تهران 10.3 6.02 4.28 14.7 6.32 8.38

 چهارمحال 0.9 1.56 -0.66 0.5 1.72 -1.22

 خراسان جنوبی 0.8 2.15 -1.35 0.5 2.12 -1.62

 خراسان رضوی 6.6 5.89 0.71 9.1 5.77 3.33

 خراسان شمالی 0.8 1.85 -1.05 0.4 1.79 -1.39

 خوزستان 13.0 8.19 4.81 10.7 6.75 3.95

 زنجان 1.4 1.77 -0.37 0.8 1.89 -1.09

 سمنان 0.6 1.55 -0.95 0.7 1.77 -1.07

 سیستان 1.1 4.42 -3.32 7.9 4.06 3.84

 فارس 5.6 6.41 -0.81 3.6 6.43 -2.83

 قزوین 1.5 1.61 -0.11 1.3 1.75 -0.45

 قم 0.8 1.43 -0.63 0.9 1.59 -0.69

 کردستان 1.4 2.49 -1.09 0.9 2.51 -1.61

 کرمان 4.9 4.17 0.73 1.9 4.34 -2.44

 کرمانشاه 1.4 3.04 -1.64 1.6 3.18 -1.58



 83 .   منابع نهیبه صیبر تخص یبندبودجه یهاروش ریتأث یبررس

 

 

 استان V2 V1 اختالف V4 V3 اختالف

 کهکیلویه 1.7 2.19 -0.49 1.3 2.16 -0.86

 گلستان 0.9 2.56 -1.66 0.9 2.69 -1.79

 گیالن 2.2 3.45 -1.25 9.1 3.66 -5.44

 لرستان 2.0 2.94 -0.94 1.00 3.01 -2.01

 مازندران 6.1 4.6 1.5 2.8 4.95 -2.15

 مرکزی 1.3 2.06 -0.76 1.7 2.19 -0.49

 هرمزگان 1.9 3.11 -1.21 1.7 2.87 -1.17

 همدان 2.4 2.15 0.25 1.00 2.31 -1.31

 یزد 1.7 1.86 -0.16 7.8 2.01 5.79

 استفاده ویتنی-من آزمون از 1395 و 1393 هایسال بودجه سهم اختالف دو میانگین برابری آزمون برای

 از بیشتر معناداری سطح ،7 جدول نتایج به باتوجه. است مشاهده قابل 7 جدول در آن نتایج که شده

 هایسال بودجه سهم اختالف دو بین بنابراین. شودنمی تایید پژوهش فرضیه نتیجه در و است 05/0

 با مقایسه در عملیاتی بندیبودجه دیگر، عبارت به. ندارد وجود معناداری تفاوتی ،1395 و 1393

  .گرددمین منابع تربهینه تخصیص به منجر ایبرنامه بندیبودجه
 95و93ویتنی بررسی برابری میانگین دو اختالف سهم بودجه -آزمون من :7جدول 
 1395و  1393اختالف سهم بودجه سال  

 -556/1 آماره آزمون

 120/0 داریامعنسطح 

 پرداخته 1395 سال با 1393 سال بودجه چنینهم و واقعی و آرمانی بودجه بین تفاوت بررسی به ادامه در

 ناپارامتری آمار بر مبتنی هایآزمون از نبودند، نرمال متغیرها از کدامهیچ کهاین به توجه با. است شده

 مورد هااستان واقعی و آرمانی بودجه بین تفاوت ویلکاکسون آزمون از استفاده با ابتدا. است شده استفاده

 . است گرفته قرار آزمون
 هاو واقعی استان : آزمون ویلکاکسون برای بررسی تفاوت بین بودجه آرمانی8جدول

 95بودجه واقعی عملیاتی  93ای بودجه واقعی برنامه 95بودجه آرمانی  93بودجه آرمانی  

 -841/0 -156/1 آماره آزمون

 400/0 248/0 داریامعنسطح 

 بودجه بین معناداری تفاوت بنابراین است بزرگتر 05/0 از داریامعن سطح ،8 جدول نتایج به توجه با

 و 1393 سال دو بین بودجه تفاوت بررسی به فوق آزمون کمک به ادامه در. ندارد وجود واقعی و آرمانی

 .است شده پرداخته 1395



 44 شماره ،1401 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .84

 

 

 1395و  1393: آزمون ویلکاکسون برای بررسی تفاوت بودجه بین دو سال 9جدول
 95بودجه واقعی عملیاتی  95بودجه آرمانی  93ای بودجه واقعی برنامه 93بودجه آرمانی  

 -391/1 -357/1 آماره آزمون

 164/0 721/0 داریامعنسطح 

 هایبودجه بین معناداری اختالف بنابراین است بزرگتر 05/0 از داریامعن سطح ،9 جدول نتایج به توجه با

 .ندارد وجود 1395 و 1393 هایسال

 که شده استفاده متغیره یک GLM روش از بودجه، مقدار بر بودجه نوع و سال متقابل اثر بررسی برای

 معناداری تأثیر بودجه نوع و سال متقابل اثر ،10 جدول نتایج طبق. است آمده 10 جدول در آن نتایج

 .ندارند بودجه مقدار روی
 سال و نوع بودجه اثر متقابل بر مقدار بودجه ریتاث ی: بررس10جدول

 منبع
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

آماره 

 فیشر

سطح 

 داریامعن

 000/0 661/140 671/1291 1 671/1291 ضریب ثابت

 990/0 000/0 001/0 1 001/0 سال بودجه

 995/0 000/0 000/0 1 000/0 نوع بودجه

سال بودجه * نوع 

 بودجه
001/0 1 001/0 000/0 991/0 

 183/9 120 941/1101 خطا

 124 615/2393 کل

  گیرینتیجه و بحث

 1395 و 1393 سال بودجه دو سهم اختالف که است آن از حاکی پژوهش فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 بهبود در عملیاتی بودجه دیگر، عبارت به. ندارد وجود تفاوتی بودجه سهم دو این بین و نیست معنادار

 بندیودجهب روش کهاین بر مبنی پژوهش فرضیه نتیجه در. ندارد ایبرنامه بودجه با تفاوتی بهینه تخصیص

. گرددمی رد گردد،می منابع تربهینه تخصیص به منجر ایبرنامه بندیبودجه روش با مقایسه در عملیاتی

 و [16] فاطمی [،38] یانگ پژوهش نتایج با و بوده [23تیله]مهدوی پژوهش نتایج با مطابق نتایج، این

 .است تضاد در [1همکاران] و امیرکبیری

 جوامع نیازهای کلی صورت به ولی است منابع بهینه تخصیص با مرتبط کهاین با فعلی بندیبودجه نظام

 یافته توسعه تربیش هایاستان در شده تعیین هایآرمان تحقق و کندنمی برطرف را اجرایی هایدستگاه و

 و باشدمی یافته توسعه ترکم هایاستان به نسبت ایبودجه و مالی منابع از باالتری تخصیص نیازمند

 هااستان بهینه سهم عنوان به مدل چهآن میان معنادار هایتفاوت وجود بیانگر نتایج. است برهزینه تربیش

 واقع در .باشدمی است، داده رخ واقع در چهآن با نمایدمی پیشنهاد هاآرمان تحقق راستای در بودجه از
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 هایآرمان به رسیدن برای. است برهزینه تربیش یافته توسعه هایاستان در مشابه هایآرمان تحقق

 اختصاص بودجه از تریبیش درصد یافته توسعه تربیش هایاستان به است الزم کشور هایاستان مشترک

 بنابراین و اندگرفته بهره تربیش خود هایپتانسیل و هاظرفیت از یافته توسعه تربیش هایاستان. کند پیدا

 هایاستان. است پذیرامکان تریبیش هزینه با هااستان این در هاآرمان تحقق جهت جدید ظرفیت ایجاد

 این در را هاآرمان توانندمی تریپایین هایهزینه با و دارند تریبیش هایظرفیت یافته توسعه کمتر

 ارتباط بندیبودجه که است آن از ناشی آیدبرمی بندیبودجه مفاهیم از چهآن. سازد محقق هااستان

 یابد، تخصیص استان هر هایاولویت براساس باید بندیبودجه. دارد منابع بهینه تخصیص با مستقیمی

 قدرت و گذشته هایسال بودجه براساس بودجه منابع تخصیص افتدمی اتفاق واقعیت در چهآن ولی

 توسعه کمتر و یافته توسعه هایاستان بین منابع تخصیص شکاف و. گیردمی صورت مدیران زنیچانه

 در استان هر هایزیرساخت و جذب توان شودمی باعث کارآیی هایشاخص از استفاده. دارد وجود یافته

 بندیبودجه شدن عملیاتی ضمن شاخص، دو این ترکیب با واقع در و. شود گرفته درنظر بودجه تخصیص

 .[9] بود خواهد مناسب و منطقی نیز بودجه تخصیص معیار

 منابع بهتر تخصیص باعث ایبرنامه بندیبودجه به نسبت عملیاتی بندیبودجه نظری، مبانی به توجه با

 منابع بهینه تخصیص در ایبرنامه و عملیاتی بندیبودجه بین تفاوتی حاضر، پژوهش نتایج ولی شد خواهد

 اعالم رغمعلی و نشده اجرایی صددرصد ایران در هنوز عملیاتی بندیبودجه استقرار زیرا دهدنمی نشان

 .گرددمی تهیه ایبرنامه شکل به بودجه هنوز عملیاتی، بندیبودجه انجام

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان کار دستور در عملیاتی بندیبودجه سیستم استقرار کنون تا قبل دهه یک از

 این اجرای بر توسعه، ششم و پنجم چهارم، هایبرنامه قوانین در مکرر تاکیدات رغم به است، گرفته قرار

 چشم به آن کامل اجرای خصوص در هاییکاستی و نواقص چنانهم و نشده کسب چندانی توفیق سیستم

 تغییر. گیردمی نشات سازمانی برون عوامل از دیگر بخش و سازمانی درون عوامل از بخشی که خوردمی

 نوین یهاروش ارستقرا نعامو از یکی. است همراه مشکالتی و مسائل با هانمازسا در بندیجهدبو منظا

 منظا در هشد ییزربرنامه تتحوال و تغییر میزآموفقیت ننشد عملی و اییجرا یهاهستگاد در بندیجهدبو

 زنیا سحساا و شتناند شناییآ دی،قتصاا صرفه و ثربخشیا کارایی، افزایش راستای در دولتی بخش مالی

 هاروش چنین استقرار به هاهستگاد ینا مالی یحدهاوا نکنارکا و ییاجرا یهاهستگاد شدار انمدیر نکردن

 .[31،34] شدبامی تحوالتی و تغییر چنین نسیدر عمل مرحله به و

 پیشنهادها

 برخی در بنیادی تغییرات نیازمند اساسا عمومی، بخش بزرگ نهادهای در بندیبودجه سیستم اصالح. 1

 دیوان و عمومی محاسبات بودجه، و برنامه قوانین. نهادهاست این اداری و مالی نظام هایزیرساخت از

 بستر که شوند تدوین و بازنگری نحوی به اصالحی بسته یک در باید مرتبط مقررات سایر و محاسبات

 .کنند فراهم حسابرسی و حسابداری بندی،بودجه زمینه در بنیادی اصالحات انجام برای را الزم

 از شود،می تهیه تعهدی مبنای با همراه اقتصادی منابع جریان رویکرد با عملیاتی بندیبودجه سیستم. 2

 رویکرد از باید که است مالی گزارشگری و حسابداری سیستم در تحول نیازمند آن استقرار رواین
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 سمت به که کشورهایی همه در. کند پیروی تعهدی مبنای و اقتصادی منابع جریان گیریاندازه

 سیستم از و اصالح را خود مالی گزارشگری و حسابداری سیستم ابتدا اند،کرده حرکت عملیاتی بندیبودجه

 حسابداری سیستم به شده، تعدیل نقدی یا نقدی مبنای و مالی منابع جریان رویکرد بر مبنی حسابداری

 . یافتند انتقال کامل، تعهدی مبنای و اقتصادی منابع جریان رویکرد بر مبتنی

 ایفا برای را الزم بستر و دارد تمرکز هابرنامه و هافعالیت نتایج و هاخروجی بر اساسا که عملیاتی بودجه. 3

. است حسابرسی سیستم در اساسی تحول نیازمند کند،می مهیا عملیاتی پاسخگویی مسوولیت ارزیابی و

 مالی رعایت، هایحسابرسی شامل جامع حسابرسی سیستم استقرار مستلزم عملیاتی بندیبودجه استقرار

 هاییمقیاس و شناسایی نیازمند عملیاتی، بودجه همانند جامع حسابرسی سیستم استقرار. است عملیاتی و

 باید عملکردی هایمقیاس. گیردمی قرار استفاده مورد عملکرد ارزیابی برای شاخص، عنوان به که است

 مطالعات نیازمند نتیجه در. شود تعیین و شناسایی ایبودجه هایهدف و هابرنامه ها،فعالیت انواع برای

 الزم شرایط باید عملیاتی بندیبودجه اهداف تحقق برای و است گوناگون هایتخصص از استفاده و کافی

 . شود فراهم عملکرد ارزیابی و حسابرسی جهت

 چنینهم و مالی امور با مرتبط نهادهای همکاری و مشارکت بدون عملیاتی، بندیبودجه سیستم استقرار. 4

 از عملیاتی بندیبودجه استقرار برای کشور، ریزبرنامه نهاد اگرچه. نیست پذیرامکان اجرایی هایدستگاه

 دیوان و دارایی و اقتصادی امور وزرات همکاری و مشارکت اما است برخوردار وسیعی اختیارات و قدرت

 مشیخط باید ریزبرنامه نهاد بنابراین،. دهد یاری را نهاد این عملیات، پیشبرد در تواندمی کشور، محاسبات

 . کند اتخاذ نهادها این سازنده همکاری جلب برای مناسبی

. شد نخواهد موفق عملکردی، هایشاخص از استفاده بدون عملیاتی حسابرسی و عملیاتی بودجه. 5

 ارائه شهروندان به که خدماتی و دارند برعهده که قانونی وظایف حسب بر کشور اجرایی هایدستگاه

 را خود هایفعالیت و هابرنامه نتایج و هاخروجی با مرتبط و گیریاندازه قابل هایشاخص باید دهند،می

 بودجه باید اجرایی هایدستگاه. کنند شناسایی باشد، برخوردار گیریاندازه قابلیت مهم ویژگی از که

 .دهند ارائه ریزیبرنامه نهاد به مذکور هایشاخص با همراه را خود پیشنهادی

 منابع فهرست

ریزی عملیاتی؛ ابزاری بودجه"(. 1393امیرکبیری، علیرضــا؛ الماســی، حســن و محمودی، حســین. ) .1

سازمان ست آمده در  شده و نتایج بد صرف  سازی رابطه بین منابع م شفاف   ،کار و جامعه. "برای 
(174 ،)23-12. 

مدی،  .2 ـــا و اح مدرض عادل؛ امینی، مح نای عملکرد: مدل بودجه"(. 1393پرویز. )آذر،  ریزی بر مب

شگاه تربیت مدرس(رویکرد بهینه ستوار)مورد مطالعه: دان (، 1) 19، ریزی و بودجهبرنامه ."سازی ا

84-53. 

حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند (. 1394باباجانی، جعفر. ) .3

 مه. ، تهران، انتشارات دانشگاه عالسطحی
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های مجلس ، تهران، مرکز پژوهشریزی عملیاتی در نظریه و عملبودجه(. 1386پناهی، علی. ) .4

 شورای اسالمی.

بررسی "(. 1400پورغفار، جواد؛ محمدزاده سالطه، حیدر؛ زینالی، مهدی و مهرانی، ساسان. ) .5

فصلنامه سیاست ، "نهنگام در ایراریزی بر مبنای عملکرد بههای موثر بر استقرار نظام بودجهشاخص

 .198-169(، 35) 9، های مالی واقتصادی

مدل  -ریزی عملیاتیمدل جامع نظام بودجه(. 1386) .حسن آبادی، محمد و نجارصراف، علیرضا .6

 ، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.الماس

ریزی عملیاتی در حوزه درمان موانع استقرار بودجه"(. 1391دانش فرد، کرم اله و شیراوند، صفدر. ) .7

 (.2) 14، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادراک انتقادی سیستم "(. 1397دهقان نیری، محمود؛ خزاعی، معین و علی نسب ایمنی، فاطمه. ) .8

فصلنامه . "ریزی بر مبنای عملکرد ایراننفعان نظام بودجههای متضاد ذیرای رویارویی با دیدگاهب

 .  429 -454(، 3)10، مدیریت صنعتی

ریزی و تخصیص بهینه منابع ریزی آرمانی رویکردی اثربخش در بودجهبرنامه"(. 1391رجبی، احمد. ) .9

فصلنامه  . "های کشور(و درمان به استان مالی )مطالعه موردی: تخصیص بودجه وزارت بهداشت

 .1-16(، 3و  2) 1، حسابداری سالمت

تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه مدل "(. 1395رحمانی فضلی، هادی و عرب مازار، عباس. ) .10

 .153 – 182(، 60) 16، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. "کنترل بهینه تصادفی

تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل "(. 1395ر، عباس. )رحمانی فضلی، هادی و عرب مازا .11

 .133-152(، 3) 3، های کاربردی اقتصادفصلنامه نظریه. "ریزی آرمانیبرنامه

توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک "(. 1395رحمانی فضلی، هادی و عرب مازار،عباس. ) .12

 . 7 – 28(، 79) 24، های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهش.  "مدل کنترل بهینه

ریزی بر مبنای عملکرد در تحقق اقتصاد سازی بودجهتأثیر پیاده"(. 1397زاده، مرجان )روغنی .13

ای سازمان صدا و مقاومتی براساس عوامل مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی و بودجه

نور د رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیامنامه کارشناسی ارش. پایان"سیمای جمهوری اسالمی ایران

 واحد تهران غرب.

های اجرایی ریزی عملیاتی دستگاهطراحی الگوی بودجه"(. 1385صفری، سعید و غالمرضایی، داوود. ) .14

 .3-42(، 8) 3، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. "کشور

ارائه مدل "(. 1386، میربهادر. )آریانژادالدین؛ و قلیعابدی، قاسم؛ لگشایی، بهرام؛ طبیبی، سیدجمال .15

ریزی آرمانی جهت تخصیص منابع دربخش آموزشی، دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش برنامه

 .82-87(، 57) 17 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ."پزشکی
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مجله . "بندی عملیاتی در بخش عمومیحسابداری تعهدی و بودجه"(. 1390فاطمی، محبوبه. ) .16

 .1-9، 55، ابرسحس

 ، تهران، نشر فروزش.فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه(. 1395وند، اسفندیار. )فرج .17

بندی های اجرای بودجهبندی ابعاد و مؤلفهارزیابی و رتبه"(. 1395کرامتی، محمدعلی؛ و فهیمه بیات. ).18

(، 29) 8، حسابرسیهای حسابداری مالی و پژوهش. "های آب و فاضالب ایرانعملیاتی در شرکت

72-59. 

به کارگیری مدل ریاضی  مناسب "(. 1385محقر، علی؛ صارمی، محمود و منظری حصار، مهدی. )  .19

فصلنامه . "های استان خراسانبه منظور تخصیص اعتبارات عمرانی استانی فصول بودجه به شهرستان

 .63-86(، 72) 19، دانش مدیریت

بندی عملیاتی: ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه"(. 1393مهتری، زینب. ) محمدیان، محمد و.20

 .54-67(، 9)3انجمن حسابداری ایران،  مطالعات حسابداری و حسابرسی،. "ها و اصالحاتچالش

، تهران، سازمان مدیریت برنامه وبودجه، ریزی عملیاتیبودجه(. 1395مختاری ناصری، کیوان. ) .21

 معاونت توسعه.

و جه دتخصیص بهینه بو"(. 1392؛ ناجی عظیمی، زهرا و توکلی، احمد. )موسوی مقدم،سمیه سادات .22

. "ی آرمانی )مطالعه موردی: سازمان آب و فاضالب مشهد(یزربرنامه ده از ستفااها با وژه پرب نتخاا

 المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.ششمین کنفرانس بین

های تمام شده خدمات در بخش دولتی: از مبانی تعیین ب"(. 1393مهدوی تیله نوئی، علیرضا. ) .23

. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و "بندی عملیاتیحسابداری تعهدی تا بودجه

 اقتصاد.
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The budget represents the government's plans and activities and plays a vital role in 

the development of the national economy. Budgeting is a strategic tool for applying 

the government's duties in the economy, which can provide the basis for a competent 

and accountable government and motivate people's participation. Governments are 

trying to optimally allocate resources and reduce inequalities through optimal 

budgeting. The purpose of this study is to investigate the impact of using budgeting 

methods on the optimal allocation of resources in the public sector. The time period 

of this study is cross-sectional and is two years 2013 and 2016. The statistical 

population of this study is comprised of all executive agencies that somehow use the 

general government budget. The data required for the research were collected through 

the statistical yearbooks published by the planning and Budget Organization, the data 

published by the National Statistics Center, and also the questionnaire, and processed 

by the Goal programming model and GAMZ statistical software, and the optimal 

allocation of resources was obtained. The results of the research hypothesis test 

indicate that operational budgeting did not result in more optimal allocation of 

resources compared to program budgeting. 
  

Keywords: Program budgeting, Operational budgeting, Optimal allocation of 

resources, Goal Programming Method. 
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