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  چكيده

هدف  نيتواند منشا اثر باشد. بنابرا يبودجه و بودجه ريزي اهميت به سزائي در دستيابي به اهداف مد نظر حكومت ها دارد و اگر درست اجرا شود م
 وبوده  يدولت يهاپژوهش، كارشناسان بودجه سازمان  يكشور است. جامعه آمار يزيمرسوم در نظام بودجه ر ياستراتژ نييتع يپژوهش حاضر بررس

حجم نمونه مورد استفاده از  با توجه به پيش بيني احتمال عدم تمايل برخي كارشناسان به مشاركت در پژوهش،باشد.  ينفر م 60 تعداد آن ها در مجموع
پژوهش حاضر از نگاه . ديگرد ابانتخنفر  52 محاسبه و با استفاده از فرمول كوكران ياجرائ ياز كارشناسان بودجه دستگاه هابررسي هاي كمي متشكل 

پيمايشي؛ و از نگاه نوع داده ها كمي و از نظر زماني پژوهشي مقطعي محسوب مي  - داده ها، پژوهش توصيفي هدف، كاربردي؛ از نظر نحوه جمع آوري
 عملكردبودجه  نه،يمركز هز يزيبودجه ر ،يابرنامه  يزيبودجه ر يبر مولفه ها رانيدر ا يشيافزا يزيدهد كه مولفه بودجه ر يپژوهش نشان م جينتا شود.

 يتلق يبرنامه ا يواقع يتوان آن را به معنا يبوده و نم يشيدر عمل افزا رانيدر ا يزيداشته و بودجه ر يو برتر تيصفر ارجح يمحرك و بودجه بر مبنا
  نمود.
 

  .يدولت يكارشناسان بودجه سازمان ها ،يا برنامه يزيبودجه ر ،يشيافزا يزيبودجه ر ،يبودجه بند ياستراتژهاي اصلي: واژه

  مقدمه - 1

» حداكثر ارضا و اقناع«نامحدود با توسل به منابع محدود،  يازهاينرفع 
از حداكثر چشم  ديبا ريسازد؛ پس ناگز يانسان ناممكن م يرا برا
 نيچن يشد. انسان ها به صورت منطق يو به حد متناسب راض ديپوش
 يازهايرفع ن يبرا ديمنابع محدود با از«كنند كه  يم يريگ جهينت

و  ديبه دست آ تيرضا» حد متناسب«گرفت كه  ياري اننامحدود آنچن
 نيو موثر تر نيمهمتر بودجه ».است يزيتصور بودجه ر نينخست نيا

و كنترل در  يزيتواند به عنوان عامل برنامه ر ياست كه م يابزار
 ليرا در ن رانيگ ميصمو ت انيسازمان ها استفاده شود و مسئوالن، مجر

ابزار و  نيا حيشناخت صح نيدهد. بنابرا ياريبه اهداف خود و سازمان 
. بودجه بعنوان ]1[ رددا يا ژهيو تيآن اهم يمناسب و اصول يريبكارگ

يكي از ابزارهاي اصلي ماليه عمومي، اداره صحيح امور مالي كشور و 
نمايد،  يم ريهدايت و جهت دهي بخش هاي مختلف كشور را امكانپذ

بودجه و بودجه ريزي اهميت به سزائي در دستيابي به اهداف مد نظر 
 يتواند منشا اثر باشد. اجرا يمحكومت ها دارد و اگر درست اجرا شود 

افتد كه بودجه بر اساس اصول و قواعد  ياتفاق م يبودجه زمان حيصح

ن و و متناسب با ساختار حكومت و كشور و با در نظر گرفتن توا يعلم
كالن  يروشن و اهداف يچشم انداز نيموجود همراه با تدو يها تيظرف

موجود جامعه،  يوروكراسو ب يمال ،يمتناسب با نظام ادار كيو استراتژ
و به اجرا گذارده شود  بيو تصو نييو شفاف تب قيو درست و دق هيته
است و  ياز اقتصاد، دولت يكه بخش بزرگ رانيمثل ا ي. در كشور]6[

اقتصاد و  يبخش ها شتريو رشد ب هيدولت منبع تغذ ينفت يادرآمده
 نيمهم چن يها ظاماز خرده ن يكي يزيجامعه است نظام بودجه ر

در  يبدن، نقش مهم يها انيشر ستمياست كه همچون س يجامعه ا
مختلف جامعه و  يبه اجزا ينفت يبخش درآمدها اتيانتقال خون ح

فشار  يرگ ها آشفتگ يفتگكند. همان گونه كه گر يم ياقتصاد باز
تواند موجب  يموجود زنده م يها انياز شر يزيو خون ر يخون و پارگ
و فساد  يقاعدگ يب ،يختگيمرگ شود، در هم ر يو حت نجضعف و تش

را با  يو اجتماع ياسيتواند كل نظام س يم زين يزيدر نظام بودجه ر
 نيطح بس نيكشور و همچن رياخ قاتيدر تحق .]4[بحران روبرو سازد 

كه استفاده از اطالعات عملكرد در بودجه  گردديم عنوان نيالملل چن
   اي نهيبه صيتخص نهيتوان زم يم ياتيبودجه عمل ياجرا اي يبرنامه ا
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 يها يبررس كهيرا فراهم نمود، در حال يمناسب از بخش عمومارزيابي 
 ياتيعمل يزيكست بودجه رش انگريمتحده ب االتيبعمل آمده از تجربه ا

كه بر  زين ياتيعمل يزيبودجه ر ديجد كرديمتحده بوده و رو التيدر ا
 ينيگابلر و آزبورن با عنوان بازآفر اتينظر ريموضوع نظ كيتئور يمبنا

 يريگ جهياست،  هنوز در مرحله اجرا بوده و نت دهيدولت مطرح گرد
در  يكشورها يان زمان بريا دياست كه شا يگذر زمان ازمندين يكل

قابل  ريغ يهدر رفت فرصت رانيا ياسالم يجمهور ريحال توسعه نظ
نظام بودجه  يابيارز كرديپژوهش با رو نيداشته باشد. ا يجبران را در پ

 يها يژگيو يبودجه و احصا يتيريو مد يبا اصول اقتصاد يزير
 يها ياستراتژ اي يمناسب و ارائه استراتژ يمطلوب نظام بودجه ا

 رساختيبه ز رانيگ ميبودجه به دنبال آگاه كردن تصم يب اجرامناس
متناسب و ارائه اطالعات بهتر درباره  يزيبودجه ر ياجرا يالزم برا يها
شده سبك  هيتوص يها وهيش قياز برنامه هاي دولت از طر كيهر جينتا
ارائه مدل متناسب  قيدر تالش است تا از طر ،يزيمختلف بودجه ر يها
 تيمسئول شيدر بودجه، افزا تيبهبود شفاف نهيمز ،يشنهاديپ

  دولت گردد. يمال تيو بهبود حاكم ييپاسخگو
در يك تقسيم بندي، انواع استراتژي هاي تخصيص منابع و بودجه 

در قالب شش نوع بيان شده است كه عبارت اند از بودجه بندي  بندي
صفر،  ساده هزينه اي، بودجه بندي برنامه اي، بودجه بندي بر مبناي

محرك، بودجه بندي  - بودجه بندي افزايشي، بودجه بندي عملكرد
اين استراتژي ها به عنوان روش هايي كه مركز هزينه.  –مسئوليت 

 ،)1984دايك ( ،)1979بوسيله افرادي همچون، كاروترز و اورويگ (
) به 1984ميسينگر و مورگان ( و )2003مك كي ( ،)1984لسلي (

  ].10[روش ها شناخته شده اند عنوان قابل كاربردترين
بهبود كيفيت بودجه ريزي در كشور  اين پژوهش، كاربردي هدف

متناسب با شرايط، ويژگي ها و ساختارهاي موجود كشور است و دولت 
و سازمان هاي متولي بودجه ريزي يا نظارت در كشور نظير هيات 

امه دولت، دفتر مركزي بودجه، شوراي اقتصاد، سازمان مديريت و برن
ريزي، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاههاي اجرائي به عنوان بهره 

  وران اين پژوهش به شمار مي آيند.
 اي ياستراتژ يبررس يتوجه به مطالب مطروحه، پژوهش حاضر در پ با
باشد. در  يكشور م يدولت يسازمان ها يزيمرسوم بودجه ر وهيش
 يو واكاو يش مورد بررسپژوه نهيشيو پ ينظر يراستا ابتدا مبان نيهم

ها و  افتهيقرار خواهد گرفت، سپس در ادامه با طرح روش پژوهش، 
  خواهد شد. نوانع يريگ جهيبحث و نت

  ئلهبيان مس - 2

مفهوم بودجه به عنوان يك نظام مالي همانند ساير نظام هاي اجتماعي 
جزء الينفك و جدانشدني از زندگي اجتماعي انسان ها گرديده و با 

نظام هاي بشري مانند سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ... درهم ساير 
آميخته و روابط متقابل و متأثر از همديگر دارد. برخي صاحب نظران 
اقدام به تفكيك مفهوم بودجه در دو زمينه نظري و عملي و در عين 

حال وابسته به هم نموده اند. زمينه نظري، جنبه هاي سياسي و 
بودجه را شامل شده است و  زمينه عملي آن  اقتصادي، حقوقي و قانوني

فنون، تكنيك هاي حسابداري، تصميم گيري و مديريت را قرار داده اند. 
در اين طبقه بندي اشاره شده است كه تغيير و تحول در زمينه هاي 
نظري بودجه همواره با تغيير و تحول به مراتب سريع تر در زمينه هاي 

و كنترل بودجه همراه بوده است عملي و تكامل شيوه هاي تنظيم 
وقتي از استراتژي و شيوه هاي بودجه ريزي سخن مي گوييم، . ]11[

درباره ي ساختار اطالعات بودجه اي، نوع اطالعاتي كه براي توجيه 
درخواست هاي بودجه ضروري است، و انواع پرسش هايي كه در طول 

ذكر اين  فرآيند بررسي بودجه مطرح مي شود صحبت مي كنيم. البته
نكته ضروري است كه در عمل منحصر ساختن نظام بودجه ريزي يك 
كشور به يكي از شيوه هاي بودجه ريزي امكان پذير نيست و اكثر 
كشورها از چندين شيوه به طور هم زمان به عنوان بخشي از فرآيند 

  بودجه ريزي خود استفاده مي كنند.
تالش براي ، داستان به لحاظ تاريخي، تكامل شيوه هاي بودجه ريزي

) كه هنوز هم 1984است (ويلدافسكي،  آشتي دادن حقيقت با قدرت
ادامه دارد. در قالب اين عبارت آرون ويلدافسكي، يكي از صاحب نظران 
ماليه عمومي مي كوشد تا تالش مشترك و مستمر براي نظم بخشيدن 

به  به فشارهاي گروه هاي هم سود و تحليل نظام مند منافع آن ها را
نمايش بگذارد. هدف اين تحليل، طرح پرسش هايي است كه معموالً 
وقتي گروه هاي هم سود براي تخصيص منابع به منظور حمايت از 
فعاليت هاي مطلوب خود رايزني مي كنند، ناديده گرفته مي شود. به 
عنوان مثال، آيا منابع مالياتي به درستي هزينه مي شود؟ در ازاء منابعي 

مي شود چه نتايجي حاصل مي شود؟ اين ها اصلي ترين كه هزينه 
پرسش هايي هستند كه انواع شيوه هاي بودجه ريزي در پس طرح و 

بودجه دو بعد دارد ؛ يكي در آمد و . ]2[پاسخ گويي به آن ها هستند 
ديگر هزينه. هر يك از آنها را بايد با دقت بسيار و صحت هرچه بيشتر 

برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي  سنجيد و پيش بيني كرد؛زيرا
نداشته باشد نه تنها مفيد فايده نيست بلكه مي تواند گمراه كنند هم 
باشد؛ چون بودجه نوعي برنامه و بودجه ريزي فعاليتي از جنس برنامه 
ريزي است. از اين رو اركان اين برنامه را بايد هرچه بيشتر مستحكم 

يني درآمدها و براورد هزينه، روش كرد و از اينجاست كه براي پيش ب
هاي گوناگوني ابداع شده كه روز به روز نيز از نظر علمي و فني توسعه 

  ].1[مي يابند 
سازمان ها براي اداره امور خود و جهت دستيابي به اهداف و مقاصد 
مختلف و رسيدن از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب نيازمند استفاده 

امر در دستگاه هاي دولتي به لحاظ محدوديت از منابع مالي بوده و اين 
استفاده از منابع مالي كشور در مواجهه با نيازهاي مختلف اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي و لزوم توجه مداوم به برنامه ريزي، اولويت 

بندي و تخصيص بهينه منابع از حساسيت بسيار باالئي برخوردار بوده و  
ولتي با استفاده از مكانيزم تخصيص اعتبارات اين امر در سازمان هاي د

. بودجه ريزي در ايران ]9[و در قالب بودجه كل كشور تحقق مي يابد 
به رغم يك قرن پيشينه اجرائي با مسائل و مشكالت متعددي روبرو 
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است. بخشي از اين مشكالت به فقدان روش ها و ابزارهاي كارآمد براي 
كه بتوانند در شرايط پيچيده و  بودجه ريزي برمي گردد، روش هائي

محيط متالطم دنياي امروز پاسخ گوي نياز سازمان ها و دولت باشند. 
بديهي است اتكا به رويكرد سنتي و متعارف بودجه ريزي در گذشته در 
شرايط موجود ثمربخش نبوده و نياز به تحول و دگرگوني در رويكردها 

جايگاه   در ايران؛ به رغم. بودجه ريزي ]1[و راهكارها احساس مي شود 
ممتاز برنامه ريزي و اهميتي كه بودجه در تهيه و اجراي برنامه هاي 
عمراني دارد، ابزاري ناكارآمد است. تهيه و تصويب بودجه براي هر دوره 
مالي توان قابل توجهي از نيروهاي كارشناسي دستگاه ها را به خود 

قواي اجرايي و اختصاص مي دهد و بحث هاي گسترده اي را بين 
قانونگذاري مطرح مي كند. در مقايسه با دگرگوني هاي بسياري كه طي 
دهه هاي اخير در مفاهيم ومأموريت هاي بودجه در اداره امور عمومي 
كشورها پديد آمده است، سازماندهي، مديريت تهيه و اجراي بودجه در 

اي ايران هنوز هم پاي بند صورت هاي گذشته و درگير قانونمندي ه
در حال . ]4[ماليه قديم بوده و از تحوالت مزبور به دور مانده است 

در بوده و اطالعات مندرج در سند بودجه ساالنه فاقد شفافيت حاضر 
غير علمي  وردآبربودجه اعداد و ارقام درآمدها از طريق مرحله پيشنهاد 

با عدم تحقق نيز  لوايح درج و در عمل (مرحله اجرا) در و غير واقعي
بر اساس گزارش  ها نيز هزينهمي گردد و بالطبع  مد ها همراهآدر

ي امبناز  ونشده ورد آنيازهاي واقعي واحد هاي ذيربط بر توجيهي و
بودجه اي فعلي نظام ي استفاده نمي گردد. لذا روشنمناسب و وردي آبر

  همراه مي گردد.كارائي  انفقد و گيپيچيد هاي دولتي با سازمان
ند تهيه و اجراي بودجه در نيم قرن گذشته به مسأله از اين رو، فرآي

پيچيده و دشواري در مديريت بخش عمومي مبدل شده است كه 
پيامدهاي نامطلوب و رو به تزايد خود را بر دولت تحميل مي كند. 
شگفت آنكه از ديدگاه حاكميت سياسي كشور، بيشتر دشواري ها و 

منابع انگاشته مي شود، در مسائل بودجه اي ايران معلول نارسايي هاي 
حالي كه تحليل ساختارها و عملكردهاي بودجه اي اخير در مقايسه با 
منابع و امكانات مالي دولت ها بيانگر واقعيت هاي ديگري است. در عين 
حال، تنگناهاي بودجه اي و نارسايي هاي مديريت بخش عمومي از 

. از اين منظر؛ ديدگاه عامه مردم داراي سرشت و اسباب متفاوتي است
مديريت بخش عمومي حوزه اي فاقد مرزبندي هاي شفاف و سازوكاري 
پرهزينه و كم توان است. بنابراين، مسائل و نارسايي هاي بودجه ريزي 
در بخش عمومي را مي بايد بازتاب ناكارآمدي هاي ساختاري در فرآيند 

ر ماده انتخاب و مديريت مأموريت هاي دولت دانست (همان منبع). براب
) مصوب مجلس 23(بند ب تبصره  1381واحده قانون بودجه سال 
به بعد نظام بودجه ريزي در كشور  1381شوراي اسالمي، از سال 

متحول شده و روش هاي سنتي بودجه ريزي جاي خود را به روش 
بودجه ريزي عملياتي داده است. با توصيه صندوق بين المللي  

) در نظام مالي كشور GFS2ظام ()، نظام جديدي بنام نIMF1پول(
توصيه گرديده و بودجه ريزي در كشور به سمت بودجه ريزي عملياتي 

                                                            
1 International Money Fund 
2 Government Finance Statistics 

را با رويكرد بودجه  1381گرايش پيدا كرده است. دولت بودجه سال 
ريزي عملياتي ارائه نموده و به صورت شكلي (نه واقعي) تمامي سازمان 

ملياتي و برنامه اي ها و دستگاه هاي اجرايي كشور به بودجه ريزي ع
  .]3[گرايش پيدا كرده اند

عنايت به موارد مذكور مالحظه مي گردد كه وضعيت فعلي بودجه با 
ريزي در ايران به دليل قرار گرفتن در شرايط مختلف سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و با توجه به اينكه 

نساني، سيستم مديريت مالي، زيرساخت هاي الزم اعم از نيروي ا
سيستم هاي اطالعات مالي، ساختار سازماني، سيستم ارزيابي عملكرد، 
الزامات قانوني و ساير مسائل مديريتي، فرهنگي و تكنولوژيكي الزم 
براي اجراي آخرين تحول در نظام بودجه ريزي كشور (بودجه ريزي 

ي ها و كاستي ها ، عملياتي) نيز فراهم نگرديده و به دليل وجود نارسائ
نظام جمهوري اسالمي ايران در تهيه و تنظيم و اجراي بودجه عملياتي 

هضم تئوري در عمل مواجه گرديده و با چالشي بنام ريسك جذب 
تالش براي تغيير در نظام بودجه اي كشور با توجه به بنابراين، است.

مدل هاي جديد بودجه ريزي شدت يافته و دولت به دنبال اصالح 
  اختار بودجه اي و استفاده از يك مدل جديد با هدف زير است:س

تسهيل كنترل و نظارت عمومي بر بودجه دولت از طريق  - 
 شفاف سازي

 اصالح نظام طبقه بندي در منابع و مصارف بودجه اي كشور - 
 رعايت انضباط مالي در سطوح خرد و كالن - 
هاي راهبردي در بخش هاي اصلي  كمك به تعيين اولويت - 

 بودجه
 هاي مختلف تخصيص كارآمد تر منابع در بخش - 
 بهبود روش برآورد درآمدها و هزينه ها - 

اين پژوهش با رويكرد ارزيابي نظام بودجه ريزي با اصول اقتصادي و 
مديريتي بودجه و احصاي ويژگي هاي مطلوب نظام بودجه اي مناسب و 

آگاه  به دنبال ،بودجهارائه استراتژي يا استراتژي هاي مناسب اجراي 
زيرساخت هاي الزم براي اجراي بودجه ريزي  گيران به كردن تصميم

از برنامه هاي دولت يك از اطالعات بهتر درباره نتايج هرمتناسب و ارائه 
طريق شيوه هاي توصيه شده سبك هاي مختلف بودجه ريزي، در 

بهبود  زمينه تالش است تا از طريق ارائه مدل متناسب پيشنهادي،
و بهبود حاكميت مالي  مسئوليت پاسخگويي افزايشودجه، شفافيت در ب

  گردد. دولت

  پيشينه پژوهش - 3

  پژوهش هاي خارجي 3-1
 ريزي بودجه سيستم« پژوهش خود تحت عنوان در )2003يانگ (
 و عملكردي اطالعات از استفاده كه رسيد نتيجه اين ، به» اي برنامه
 و اعتبارات خصيصت در بهتر تصميمات به منجر اي برنامه ريزيبودجه
 و سياسي عوامل است ممكن آن بر عالوه ولي. شودمي كنگره در بودجه

 حال، هر در. باشند داشته دخالت امر اين در هم اقتصادي و اجتماعي
 افزايش باعث اي برنامه ريزيبودجه از استفاده كه بوده اين كلي نتيجه
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  ].17[شودمي دولت مصرفي منابع كارايي
 گيري اندازه دريافتند كه  پژوهشي انجام با )2005ت (هاكبار و جوردن
 هاي دستگاه به نسبت پاسخگويي مسئوليت بهبود باعث عملكرد
 سيستم استقرار از اصلي هدف كه دارند مي شود. آنان بيان مي اجرايي
 فرايند برابر در پاسخگويي مسئوليت بهبود عملياتي، ريزي بودجه
 بودجه به مربوط هاي بررسي رد همچنين. است آن تخصيص و بودجه
 رسيدند نتيجه اين به پاسخگويي، براي ابزاري عنوان به عملياتي ريزي

 به نسبت پاسخگويي مسئوليت بهبود باعث عملكرد گيري اندازه كه
 ].14[شود مي اجرايي هاي دستگاه

 عملياتي ريزي بودجه«  عنوان ) در تحقيقي با2011( همكاران و لو يي
 »است؟ نموده الزام آن اجراي براي قانون كه آنچه -  همتحد اياالت در
 كيفيت با آن ارتباط و عملكرد ريزي بودجه قانون محتواي بررسي به

 اخير تحقيقات. اند پرداخته  عملياتي ريزي بودجه سيستم اجرايي
 خوبي به عملياتي ريزي بودجه سيستم كه اياالتي در دهد مي نشان
 آن ها در عملياتي ريزي بودجه كه هاييايالت  از بيشتر شود مي اجرا
 و قوانين تصويب به گردد مي اجرا ضعيف بصورت يا شود نمي اجرا

 نتايج. پردازند مي عملياتي ريزي بودجه سيستم به مربوط مقررات
 شامل عملكردكه ريزي بودجه قانون مي دهد نشان آن ها تحقيق

 داده ستفادها و گزارشگري توسعه، درباره تفصيلي هاي دستورالعمل
 ريزي بودجه هاي سيستم از قويتر استفاده به باشد عملكرد هاي

 ].15[شود مي منجر اياالت در عملكرد
موسسات بودجه و "تحت عنوان  پژوهشي) در 2015( 1آنا گييو برتي

به بررسي و تعيين تاثير موسسات  "عملكرد مالي دولت فدرال برزيل
هاي  لت فدرال برزيل در سالبودجه اي فدرال بر روي كسري اوليه دو

( بعنوانه دوره اي كه مهمترين تغييرات اين موسسات  2009تا  1985
در آن اتفاق افتاده ) پرداخته است. بر اساس روش شناسي موجود در 
ادبيات اقتصاد سياسي مرتبط با  جريان اصلي اقتصاد كالن سه مجموعه 

نظر قرار گرفته از شاخص هاي بودجه اي و زير شاخص هاي مربوطه مد
اند. رفتار اين شاخص ها در دوره مورد اشاره مشخص مي سازد كه 
تغييرات ايجاد شده در موسسات منجر به ايجاد نظم مالي باالتري مي 
شود. بر اساس تاثير اين موسسات بر روي عملكرد مالي نتايج نشانگر 
آنست كه تغييرات موسسه اي منتج به وجود كسري بودجه كمتري در 

  . ]13[ولت گرديده استد
) طي تحقيقي به بررسي نتيجه بخش بودن چرخ هاي 2016( 2بوجار

بودجه بندي سياسي پرداخته است. وي در اين تحقيق بيان مي دارد 
كه يكي از پيچيده ترين الگوهاي تجربي در اقتصاد سياسي، قطع 

الحاً ارتباط بين استفاده منظم از ابزار مالي براي اهداف انتخاباتي (اصط
از يك طرف و ناكارآمدي انتخاباتي نسبي  چرخه هاي بودجه سياسي)

آن ها از سوي ديگر است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه با در نظر 
گرفتن ناهمگوني منحصر به فرد نتايج انتخاباتي، مي توان يك درك 
نگرشي نسبت به پيامدهاي بودجه بندي سياسي پيش از انتخابات 

                                                            
1 Giuberti 
2 Bojar 

ا تكيه بر مجموعه اي از رگرسيون هاي تصادفي چند كسب نمود. ب
سطحي با استفاده از داده هاي حاصل از بررسي مقايسه اي سامانه هاي 
راي گيري  انتخابات، ناهمگوني در وضعيت اجتماعي و ايدئولوژي راي 
دهندگان مشاهده گرديد. افرادي كه از وضعيت اجتماعي باالتري 

ص پيش از انتخابات پاسخگو مي باشند. برخوردارند كمتر نسبت به نقاي
نتايج حاصل از بررسي ايدئولوژي در ميان عمليات مختلف ايدئولوژي و 

  .]12[سازگاري كمتر برخوردار مي باشد همچنين مشخصات آن ها از
) طي پژوهشي تحت عنوان بودجه 2017( 3ووپالي باترا و ساتيش ورمار

هاي كشور هند به بررسي نوع بودجه بندي  بندي سرمايه اي در شركت
سرمايه اي شركت هاي كشور هند پرداخته اند به اعتقاد ايشان نوسانات 
اقتصاد جهاني، تغيير شيوه هاي تجاري و تحوالت علمي، نياز به 
بازنگري شيوه هاي بودجه بندي سرمايه اي شركت هاي كشور هند را 

شركت  77به بررسي ايشان در تحقيق خود  .دو چندان كرده است
هندي ثبت شده در بورس اوراق بهادار كشور هند پر داخته اند. نتايج 
اين تحقيق نشانگر آنست كه عمليات بودجه بندي سرمايه اي در اين 
شركت ها عمدتا نشات گرفته از اعمالي است كه ريشه در نظريه هاي 

ي دانشگاهي دارد. تكنيك هاي  تنزيل جريان وجوه نقد، ارزش فعل
خالص، نرخ بازده داخلي و تجزيه و تحليل حساسيت تعديل ريسك در 
اين عمليات بودجه بندي شركت ها از اهميت بااليي برخوردار مي 
باشند. ايشان در نتايج تحقيق خود اذعان مي دارند كه در انتخاب 
تكنيك هاي تخصصي ، نرخ بازده داخلي و شبيه سازي فاصله اي 

 .]16[ال بودجه بندي مشاهده مي گرددفيمابين نظريه ها و اعم

  پژوهش هاي داخلي 3-2
) در پژوهشي با عنوان آزمون ارتباط بلند مدت و كوتاه 1394( رضايي

مدت ميان درآمد و مخارج دولت با لحاظ شكست ساختاري، ارتباط 
بلند مدت و كوتاه مدت ميان درآمد و مخارج دولت را طي دوره زماني 

از تحليل هاي شكست ساختاري مورد بررسي با استفاده  1357-1389
قرار داده است. نتايج پژوهش نشان داد كه ارتباط بلند مدت مثبت و 

دولت در ايران علي يك سويه از سمت درآمدهاي دولتي به مخارج 
  . ]5[وجود دارد

) در پژوهشي با عنوان بودجه بندي رويه 1395سيدرضائي و پورعزت (
ه اي را بعنوان چارچوبي هدايت شونده اي، محققين بودجه بندي روي

براي معطوف ساختن سيستم بودجه بندي به تحقق منافع عمومي 
مطرح نموده و با استفاده از ادبيات خط مشي گذاري عمومي چنين 
استنتاج نموده اند كه با معطوف شدن رويه هاي بودجه در دو معيار 

مي توان ضمن  منافع و مشكالت عمومي و حاكم گردانيدن قواعد رويه،
جلوگيري از انحراف بودجه، بودجه بندي را در مسيري عقالئي هدايت 

  . ]7[نمود
 تحوالت پژوهشي كه با عنوان سير ) در1396شيردلي ( و شيردلي

 انواع تشريح و معرفي عمومي صورت گرفته، به بخش در بودجه
و چنين نتيجه گيري شده است  پرداخته اند. ريزي بودجه رويكردهاي

                                                            
3 Satish Vermab  



 1-8) 1399( 41 مجله مديريت توسعه و تحول

5 
 

 رسد مي نظر به شده براي بودجه ريزي، معرفي تكنيك هاي ميان از كه
 نبود به دليل سنتي بندي بودجه و افزايشي بندي بودجه مدل كه

 همچنين و انتظار مورد نتايج و اهداف به دستيابي در كارايي و شفافيت
 به مبناي فعاليت، بر بندي بودجه و صفر مبناي بر بندي بودجه مدل
 در آن، منافع بر مخارج فزوني امكان و بودن بر هزينه و بر زمان دليل
 از و بسياري .اند گرديده واقع ها دولت استفاده مورد كمتر حاضر حال

 بندي بودجه نظام تالشند در توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي
 عملياتي محور يا عملكرد نظامي به تغيير يا بهبود فرآيند يك در را خود
 هاي دستگاه عملكرد و اي بودجه اعتبارات باط بينارت آن در كه

 طريق اطالعاتي اين از و سازند تر نزديك است، مفهوم و شفاف اجرايي
 مجلس و دولت اي بودجه هاي تصميم براي اطمينان درخور و معتبر
 .]8[آورد فراهم

  روش شناسي پژوهش - 4

 يدولت يپژوهش حاضر، كارشناسان بودجه سازمان ها يجامعه آمار
 يها ياز بررس پسباشد.  ينفر م 60وده و تعداد آن ها در مجموع ب

با استفاده از  ياجرائ يمتشكل از كارشناسان بودجه دستگاه ها يكم
پژوهش حاضر از نگاه هدف،  .ديگرد نيينفر تع 52 ،فرمول كوكران

پيمايشي؛  - داده ها، پژوهش توصيفي كاربردي؛ از نظر نحوه جمع آوري
ده ها كمي و از نظر زماني پژوهشي مقطعي محسوب مي و از نگاه نوع دا

اطالعات شامل  يپژوهش از سه روش گردآور نيدر ا ن،يهمچن شود.
  .گردد ياستفاده م يرتعامليو غ يتعامل ،يكتابخانه ا

فرآيند پژوهش شامل گردآوري اطالعات موردنياز جهت تدوين ادبيات 
وز و ارائه چارچوب صورت جامع، دقيق، تحليلي، برو مباني نظري به

هاي اي و اسنادي با انجام مصاحبهنظري تحقيق از روش كتابخانه
اكتشافي، از جديدترين مقاالت علمي و كتب تخصصي مربوط به 

برداري مديريت مالي دولتي و بودجه و اسناد و مدارك باالدستي بهره
و اي از ابزار فيش تحقيق آوري اطالعات به روش كتابخانهشد. در جمع

منظور تعيين وضع موجود از نظر سبك و اينترنت بوده و در ادامه  به

شيوه بودجه ريزي حاكم بر نظام بودجه ريزي و همچنين روش مناسب 
مورد انتظار كارشناسان و مجريان بودجه ريزي، از روش پيمايشي و 
ابزار پرسشنامه بسته استفاده گرديد. در اين بررسي از پرسشنامه 

تراتژيهاي تخصيص منابع باربارا بلك گونزلز كه يك استاندارد اس
 پرسشنامه استاندارد تحقيقات دانشگاهي است، استفاده گرديده است. 

بين و سازه، محقق حصول اطمينان از روايي محتوا، صوري، پيش براي
  در پيش گرفته است: ريچند راهبرد را به شرح ز

حبه با آنان ارائه الگوي مقدماتي به خبرگان و انجام مصا  •
  جهت تكميل و تائيد الگو.

  انجام آزمون مقدماتي پرسشنامه و رفع نواقص و ابهامات.  •
تدوين راهنماي تكميل پرسشنامه و ارائه چكيده تحقيق   •

هاي پژوهش و نحوه پاسخگويي به گويان از ويژگيآگاهي پاسخجهت 
  .سؤاالت

ن و دهندگاحضور محقق و گفتگوي چهره به چهره با پاسخ  •
  رفع اشكاالت و ابهامات در هنگام پاسخگويي به سؤاالت.

استفاده » ضريب پايايي«گيري پايايي از شاخصي به نام براي اندازه
كند. ضريب گردد و اندازه آن معموال بين صفر تا يك تغيير ميمي

پايايي صفر معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يك، معرف پايايي كامل 
گيري، ضريب قابليت اعتماد يا پايايي ابزار اندازهبراي محاسبه  است.
 روشتوان به شود. كه از آن جمله ميهاي مختلفي به كار برده ميشيوه

روش موازي يا استفاده از آزمون ، اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي
روش و  ريچاردسون - روش كودر،  روش تنصيف(دو نيمه كردن)، همتا

منظور تعيين پايايي ه نمود. در اين پژوهش بهاشار آلفاي كرونباخ
حاصل  719/0آزمون، از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده و عدد آن 

گرديده است. براي تجزيه و تحليل اطالعات نيز با هدف پاسخگوئي به 
سوال پژوهش، به دنبال تعيين استراتژي يا شيوه مرسوم بودجه ريزي 

مقايسه با شيوه هاي مرسوم بودجه  در سازمان هاي دولتي كشور در
  ريزي در دنيا بوده است. 

  نتايج پژوهش - 5

  ) به شرح1وابسته پژوهش در جدول ( يرهايمتغ يفيآمار توص جينتا
  زير ارائه شده است.

  نتايج آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش): 1جدول(

 حجم نمونه انحراف معيار ميانگين متغير وابسته فاكتورهاي اندازه گيري

5071/3 بودجه افزايشي 1  54001/0  52 

0364/3 بودجه برنامه اي 2  86074/0  52 

7455/2 بودجه مركز هزينه 3  74977/0  52 

1859/3 بودجه عملكرد محرك 4  60559/0  52 

1455/3 بودجه بر مبناي صفر 5  66921/0  52 
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نتايج جدول مربوطه بيانگر اين موضوع مي باشد كه از ميان متغيرهاي 
ابسته، بودجه افزايش داراي بيشترين ميانگين و بودجه مركز هزينه و

) جهت تعيين 2در ادامه در جدول ( داراي كمترين ميانگين مي باشد.
. روش تجزيه و تحليل متغيرها آزمون اسفرسيتي ماچولي اجرا مي شود

باشد در مقدار  05/0اگر مقدار سطح معناداري در اين آزمون كمتر از 
قض وجود داشته و براي تحليل بايد از روش گرين هوز اسفرسيتي ن

گايسر استفاده شود، در غير اين صورت از اسفرسيتي اسومد بهره گيري 
  مي شود.

 اسفرسيتي ماچولينتايج آزمون  ):2(جدول

Mauchly's W  اثر متغيرها Approx. Chi-Square درجه آزادي سطح معناداري bEpsilon
Greenhouse-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

 250/0 906/0 843/0 007/0 9 688/22 649/0  فاكتور ها

  
) مالحظه مي گردد مقدار سطح معناداري 2همانگونه كه در جدول (

مي باشد؛ لذا در مقدار  05/0در آزمون اسفرسيتي ماچولي بيشتر از 
وز اسفرسيتي نقض وجود نداشته و براي تحليل بايد از آزمون گرين ه

  گايسر استفاده شود.

اثرات موضوعي مورد بررسي قرار با استفاده از آزمون گرين هوز گايسر، 
مي گيرد. نتايج مربوط به آزمون اثرات موضوعي متغيرهاي پژوهش در 

  ) آمده است: 3جدول (

  نتايج آزمون اثرات موضوعي ):3(جدول

 معناداري سطح آماره آزمون ميانگين درجه آزادي مجموع مربعات  منابع

  فاكتورها

Sphericity Assumed 610/16 4 153/4 822/12 000/0 

Greenhouse-Geisser 610/16 371/3 928/4 822/12 000/0 

Huynh-Feldt 610/16 622/3 586/4 822/12 000/0 

Lower-bound 610/16 000/1 610/16 822/12 001/0 

  
ي آزمون گرين هوز ) نشان مي دهد كه سطح معنادار3نتايج جدول(

بوده و ميان اين فاكتورها تفاوت معناداري وجود  05/0گايسر كمتر از 
) نتايج حاصل از تست و تاييد 4عالوه بر مورد مذكور، در جدول(. دارد

تفاوت معناداري منتج از مقايسه زوجي پيروايز با اختالف ميانگين استار 
دو متغير تفاوت  (ستاره دار) بوده، بيانگر اين است كه ميان اين

  معناداري تاييد شده وجود دارد.
  نتايج مقايسه زوجي پيروايز ):4(جدول

 سطح معناداري  انحراف معيار اختالف ميانگين  فاكتورها فاكتورها
b95% Confidence Interval for Difference

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 471/0* 136/0 011/0 072/0 869/0 

3 762/0* 120/0 000/0 411/0 112/1 

4 321/0* 102/0 027/0 022/0 620/0 

5 362/0* 114/0 025/0 028/0 696/0 

2 

1 471/0-* 136/0 011/0 869/0- 072/0- 

3 291/0 107/0 088/0 022/0- 604/0 

4 149/0- 096/0 000/1 432/0- 133/0 

5 109/0- 121/0 000/1 463/0- 245/0 

3 

1 762/0-* 120/0 000/0 112/1- 411/0- 

2 291/0- 107/0 088/0 604/0- 022/0 

4 440/0-* 083/0 000/0 685/0- 196/0- 

5 400/0-* 109/0 006/0 720/0- 080/0- 

4 

1 321/0-* 102/0 027/0 620/0- 022/0- 

2 149/0 096/0 000/1 133/0- 432/0 

3 440/0* 083/0 000/0 196/0 685/0 

5 040/0 085/0 000/1 208/0- 289/0 

5 1 362/0-* 114/0 025/0 696/0- 028/0- 
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 سطح معناداري  انحراف معيار اختالف ميانگين  فاكتورها فاكتورها
b95% Confidence Interval for Difference

Lower Bound Upper Bound 
2 109/0 121/0 000/1 045/0- 463/0 

3 400/0* 109/0 006/0 080/0 720/0 

4 040/0- 085/0 000/1 289/0- 208/0 

  
با بررسي نتايج حاصل از تخمين ميانگين نهائي متغيرهاي اندازه گيري 

وان به وضوح تفاوت معني دار ارجحيت متغير ) مي ت1( شكلشده در 
بودجه ريزي افزايش را بر بودجه ريزي برنامه اي مشاهده نمود. بررسي 
قوانين و مقررات حاكم بر نظام بودجه ريزي نظير قانون برنامه و بودجه 
و همچنين قوانين بودجه سنواتي مالحظه مي گردد كه آنچه در قانون 

مه است ليكن اين نمودار به وضوح برنامه مد نظر مي باشد بودجه برنا

اي بودن سبك و شيوه بودجه ريزي در ايران را رد نموده و بيانگر اين 
است كه مولفه هاي بودجه ريزي افزايشي در ايران بر مولفه هاي بودجه 
ريزي برنامه اي و ساير سبك ها (شيوه هاي بودجه ريزي) ارجحيت و 

يزي در ايران را به معناي واقعي برتري داشته و نمي توان بودجه ر
   برنامه اي تلقي نمود.

  
  تخمين ميانگين نهائي متغيرهاي اندازه گيري شده ):1(شكل

  

  نتيجه گيري - 6

حاصل از بررسي ميداني و توصيفي حاصل از سنجش اجزا و نتايج 
عناصر سبك هاي مختلف بودجه ريزي از ميان كارشناسان و مجريان 

وسسات دولتي بيانگر اين است كه مولفه بودجه ريزي وزارتخانه ها و م
افزايشي در ايران بر مولفه هاي بودجه ريزي برنامه اي، بودجه ريزي 
مركز هزينه، بودجه عملكرد محرك و بودجه بر مبناي صفر ارجحيت و 
برتري داشته و بودجه ريزي در ايران در عمل افزايشي بوده و نمي توان 

نتايج اين پژوهش در  برنامه اي تلقي نمود.آن را به معناي واقعي 
هاي پيشين داخلي كه به صورت ضمني به نقاط  مقايسه با پژوهش

هاي استراتژي  ضعف نظام فعلي بودجه ريزي پرداخته شده و ويژگي
 هاي نوين عنوان نكرده اند نيز همسوئي داشته است. فعلي را جزء روش

ش، بيانگر اين حقيقت نتيجه گيري بدست آمده بر اساس يافته پژوه
است كه شيوه مرسوم بودجه ريزي در ايران عليرغم ظاهر مدرن و 
داشتن عناوين برنامه اي، روش و سبكي سنتي و از نوع بودجه ريزي 

رويكرد  وافزايشي است كه مبتني بر چانه زني و البي گري است 

سياسي بودجه بر رويكرد فني بودجه مي چربد؛ و به جاي بودجه علمي 
واقعي بودجه مصلحتي تهيه شده و در مرحله اجرا نيز روش افزايشي  و

در برنامه دستگاه هاي اجرائي قرار گرفته و بيشتر به دنبال تثبيت 
بودجه در سنوات بعد هستند. بنابراين نتايج حاصل از بودجه و خروجي 
هاي نظام بودجه ريزي كشور نتوانسته است به نحو مطلوب در حفظ 

، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موفق عمل نموده و در ثبات اقتصادي
حقيقت، نابرابري، توسعه نامتوازن، ناهمگون، فقر، فساد، ركود و اختالف 
طبقاتي (ضريب جيني) افزايش داشته است. وضعيت فعلي نابسامان و 
برخي متغيرهاي اقتصادي ناكĤرامد هستند و  توسعه زير ساختها و 

ي مورد نياز توسعه كشور اتفاق نيافتاده و ايجاد زمينه هاي و بستر ها
تعادل در بخش هاي مختلف جامعه و در سطوح مختلف بخشي، ملي و 

   منطقه اي متناسب با سطح و اندازه اقتصاد كشور تحقق نيافته است.
با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود اقدامات الزم در زمينه 

ير نظام حسابداري بخش عمومي تغيير شيوه بودجه ريزي از طريق تغي
و دولتي به حسابداري تعهدي و متعاقب آن نظام حسابداري بهاي تمام 
شده اجرا و متعاقباً تغيير رويكرد بودجه ريزي به بودجه عملياتي با 
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استفاده از متخصصين مالي و بودجه اي و نرم افزارهاي مرتبط كه از 
غيردولتي و زير  طريق شركت هاي مشاوره تاييد صالحيت شده بخش

نظر سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي (سازمان حسابرسي 
و خزانه داري) و ديوان محاسبات انجام شود؛ و سازماني براي مديريت 
مالي در بخش عمومي ايجاد و عالوه بر مديريت متمركز بودجه و 

بودجه  حسابداري بخش عمومي، اصالح بنيادي در اليحه انجام و اليحه
را در سه بخش بودجه عمومي دولت، بودجه نهادهاي عمومي و بودجه 
نهاهاي انقالبي تهيه و همراه با راهبردهاي سه ساله ملي، بخشي و 
استاني بانضمام گزارش وضعيت فعلي هر يك از راهبردها ارائه نمود. 
همچنين، ذيحسابي از مجموعه دستگاه هاي اجرائي حذف و الگوي 

ي و بودجه اي دستگاههاي اجرائي دولت همانند ساختار حسابرسي مال
بخش شركت هاي دولتي با مسئوليت باالترين مقام تشخيص از طريق 
سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني تطبيق 
داده شده و ديوان محاسبات نيز بعنوان مرجع نظارتي قوه مقننه 

سي رعايت، مالي و پاسخگوي وظايف ذاتي خود در سطح حسابر
عملياتي دولت باشد. در اين مسير اهتمام الزم به حسابداري تعهدي و 
تهيه صورت هاي مالي بخش عمومي، واگذاري مسئوليت تهيه صورت 
هاي مالي و نظارت قبل از خرج و تقويت كنترل هاي داخلي به مديران 
 دستگاه هاي اجرائي و برقراري سيستم حسابرسي مستقل دستگاه هاي

اجرائي از طريق سازمان حسابرسي و اعمال نظارت حرفه اي توسط 
ديوان محاسبات و حسابرسي صورت هاي مالي دولت و تهيه گزارش 
حسابرسي مالي و همچنين بررسي اقدامات و عمكرد دستگاه هاي 
اجرائي در تطبيق با معيارهاي عملكرد نظير كارآئي، اثربخشي و صرفه 

زارش حسابرسي عملكرد و همچنين اقتصادي و تهيه و ارائه گ
حسابرسي رعايت سياست ها و خط مشي هاي عمومي مندرج در ماده 
واحده قانون بودجه و قانون برنامه توسعه جمهوري اسالمي به ذينفعان 
شامل: دولت، مجلس و مردم از طريق رسانه ها و ابزارهاي مناسب 

  اطالع رساني انجام شود.
جهت تكميل و توسعه نتايج پژوهش توجه به مطالب مطروحه و  با

  حاضر، به پژوهشگران جهت تحقيقات آتي موارد زير پيشنهاد مي گردد: 
 بر  يزيتحقق بودجه ر زانيم رامونيپ پژوهشو  يبررس

 15شدن حدود  يسپر رغمي) علياتيعملكرد (عمل يمبنا
  .ياتيسال از ابالغ قانون بودجه عمل

 يزير به بودجه ركشو يزينظام بودجه ر شيعلل گرا يبررس 
  در عمل. يشيافزا

  بررسي و محاسبه ميزان ريسك جذب استراتژي بودجه
 ريزي بر مبناي عملكرد در نظام جمهوري اسالمي ايران.

 حدود و ثغور و گستره بودجه دولت و  قيو تطب يبررس
با  قيرشد آن در تطب زانيو م يبخش دولت يها تيفعال
  خوب . يو حكمران  نينو يدولت تيريمد
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