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چكيده
هدف پژوهش ،شناسایی چیستی و چرایی الگوی حاکم بر تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی بخش عمومی می
باشد .نوع تحقیق ،توصیف ی و روش اجرای آن میدانی است که با استفاده از استراتژی پژوهش آمیخته کمی و کیفی
اجرا گردیده است و برای گردآوری اطالعات ،از پرسشنامه استفاده شد .از آن جایی که یکی از ابزارهای مهم در
تعیین نوع و محتوای برنامه های مالی ،بهره وری مالی است ،به همین علت ،در این مطالعه ،الگوی شکل گیری
برنامه ریزی مالی بخش عمومی ،بر اساس بهره وری مالی؛ کارایی مالی ،اثربخشی هزینه و عقالنیت به منظور تعیین
ابعاد ستاده های فرآیند برنامه ریزی مالی بخش عمومی ارائه و آزمون شده است .این مدل براساس سه حوزه
ادبیات مدیریت ،یعنی ادبیات حسابداری مدیریت ،ادبیات مرتبط با حوزه بهره وری و برنامه ریزی مالی ایجاد شده
است .یافته های پژوهش نشان می دهد بهره وری مالی به شکل گیری برنامه های دولت در بخش عمومی کمک
می نماید و برنامه های مالی بخش عمومی بر برابری اجتماعی و تقاضای عمومی اثر مثبت دارد .نتایج به دست آمده
از نمونه آماری ،یافتهها را تایید نموده است.
واژههاي کليدي :برنامه مالی ،بخش عمومی ،بهره وری مالی ،عقالنیت ،کارایی تخصیصی ،برابری اجتماعی.
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ریههزی مههالی انجههام داد .در فههرش ،افههزایش سههریعتر

 -1مقدمه
برنامههه ریههزی مههالی بخههش عمههومی هههم از

مخههار نسههبت بههه درآمههدها یههک نقطههه ضههعس

وظههایس سههنتی و هههم جدیههد دولههت اسههت کههه در

سهها تاری بودجههه ای ایجههاد کههرده اسههت ،نقطههه

و

ضعفی از سمت تقاضا کهه نمهی توانهد کهاهش یابهد

مهی شهود .اگهر

و از سهمت عرضهه درآمهد کههه نمهی توانهد بهه قههدر

چهه برنامهه ریهزی مهالی بخهش عمهومی ،از مفههاهیم

کفایهههت پاسهههخگوی افهههزایش تقاضههها باشهههد

قههرن بیسههتم اسههت و بههر موضههوعات متعههددی

یتههارچی  .)1791 ،یکههی از نکههات قابههل توجههه

متمرکز شده است امها بها توجهه بهه تاییهرات سهری

گرایشههههای جدیهههد از جملهههه جههههانی شهههدن و

و عمیقی کهه در چنهد دههه ا یهر بهه وقهوع پیوسهته

حکمرانههی ههوش ،رویکههرد جدیههد بههه بخههش

اسههت تاییههرات متعههددی در روش برنامههه ریههزی

عمههومی اسههت .در فضههای جدیههد ،هههی گونههه

مههالی بخههش عمههومی در بههین کشههورهای مختلههس

دیههدگاه افراطههی نسههبت بههه گسههترش بههی رویههه یهها

صههورت پریرفتههه و در ایههن روش ههها ،بههر عوامههل

حهههرف دولهههت ،پهههریرفتنی نیسهههت ی حسهههینی و

متعههددی تاکیههد شههده اسههت .درچنههین شههرایطی

شههفیعی .)1799 ،بهها آن کههه دولههت و در مجمههوع

موقعیههت مههدیریت تنههها مبتنههی بههر معیارهههای اداری

بخهش عمهومی قهادر نیسهت بهه تنههایی پاسهخگوی

و قضههایی نبههوده و بههه توانههایی همگههامی بهها جریههان

همهه مشهکالت اقتصهادی باشهد ،حهرف کامهل ایهن

اصلی رشد نیز بستگی واهد داشت.

نهاد و سهرردن امهور بهه دسهت بهازار نیهز در حکهم

آن ،جهت ههای اصهلی ،اولویهت ههای تخصهی
هدف های بخش عمهومی مشهخ

برنامه ریزی مهالی در کشهورهای کهم درآمهد یها

تضهههعیس اقتصهههاد اسهههت ی حسهههینی و شهههفیعی،

درحال توسعه ،متکهی اسهت بهر؛ کهارایی مخهار و

 .)1799آن چههه بههر روی آن تاکیههد مههی شههود نحههوه

منههاب ی کایههدن و ویلداویسههکی.)1791 ،

برنامههه ریههزی مههالی دولههت بهها اسههتفاده از شناسههایی

تخصههی

برنامه ریهزی مهالی بخهش عمهومی ،توجیهه مخهار

متایرههها و عوامههل مهههم و تعیههین روابههط آن ههها در

درآمههدهای گرشههته را ارائههه مههی دهههد ،نظههارت بههر

الگوی برنامه ریهزی آن ههم در قالهی یهک رویکهرد

مخهار و درآمههدهای جهاری را تههداری مهی بینههد و

نظیر حسابداری مدیریت و ابعاد آن می باشد.

مخار و درآمهدهای آینهده را پهیش بینهی مهی کنهد.

در برنامه ریزی مالی بخش دولتی باید بین

برنامههه ریههزی در شههکل ایههده آل ههود کمههک مههی

سیاست هزینه ی چه کاری انجام شود) و مدیریت

منههاب طبههق آن

هزینه ی چگونه کار انجام شود) ،تفکیک صورت گیرد

صهههورت پهههریرد ی ویلداوسهههکی .)1791 ،دولهههت

ی شیانوکامرو و توماسی)1797،؛ مدیریت هزینه های

انگلسههتان ،کههاهش مخههار عمههومی را دسههت کههم

عمومی ،به طور کلی سه هدف را دنبال می کند :ثبات

دا لههی ،یکههی از

در مالیه عمومی ،رشد اقتصادی و عدالت که تحقق

راهبردهههای مههالی میههان مههدت ههود کههه در سههال

این سه هدف در گرو استفاده کارا و اثربخش مناب در

1791اعههالم شههد ،قههرار داد .در هههر صههورت ،توجههه

عمل است اما سیاست هزینه عمومی به سه هدف

کنههد کههارایی مخههار و تخصههی

نسههبت بههه محصههول نا ههال

منههاب و مخههار عمههومی در

اصلی یعنی انضباط مالی ی کنترل هزینه ها) ،تخصی

برنامههه ریههزی عمههومی مبنههای تجربههی دارد .بههدون

سازگار مناب با اولویت های تعیین شده ی تخصی

توجههه بههه ایههن دو متایههر مهههم ،شههاید نتههوان برنامههه

راهبردی) و مدیریت عملیاتی وش تاکید دارد .در

بههه نحههوه تخصههی
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ادبیات مرتبط با برنامه ریزی مالی بخش عمومی ،بیان

دولتههی از برنامههه درآمههدی و هزینههه ای ههود را

شده است که ابزار دستیابی و عناصر اصلی تدوین

ارزیابی نموده است.

های بهره

دانیههل تههارچی

برنامه مالی بخش عمومی از طریق شا

ی )1791در مطالعههه ههود در

وری مالی صورت می گیرد .سنجش بهره وری در

بههاره تههالش هههای بههه عمههل آمههده بههرای محههدود

سطح سیاستگراران و تدوین کنندگان آیین نامه ها و

سهها تن مخههار صههورت گرفتههه ،بیههان مههی دارد؛

پیشنهاددهندگان قوانین دولتی ،نقش مهمی در بهبود

اینک بهه نظهر مهی رسهد دولهت هها ،در بسهیاری از

سیاست ها و برنامه های دولتی و انتخاش آن دارد

کشههورها در جسههتجوی هنجههاری مصههنوعی هسههتند

یفیسک .)1797 ،دراکری )1717بهره وری را مجموع

تهها آن را جههایگزین ایههده آل منسههوا شههده تعههادل

اثربخشی یانجام کارهای درست) و کارایی ی انجام

بهین درآمهد و هر کننهد .البتهه اعمهال محههدودیت

درست کارها) تعبیر نموده است ،گادریی )1799و

هزینه ها از بهاال مهی توانهد بهه تخصهی

نامناسهی

مک الفلین ی )1771تعریس ورودی و روجی را به

منههاب و فقههدان کههارایی اجرایههی منجههر شههود و

عنوان مفهوم اصلی در تحلیل بهره وری بیان نموده

مههدیریت و کههارایی اجرایههی جههز در بسهههتری از

اند .لینا و همکاران ی ،)1111توجه به بهره وری و

انضههباط مههالی و تخصههی

صههحیح منههاب کههه

سنجش آن را ،باتوجه به سنجش اثربخشی ،عقالنیت

مهههدیریت هههوش ،سههههم عمهههده ای در آن دارد،

و کارایی مفید دانسته اند .انگیزه اصلی این تحقیق،

اصهههالخ نخواههههد شهههد یشهههیانوکامرو و توماسهههی،

ارائه الگویی از تدوین برنامه ریزی مالی بخش

.)1797

عمومی براساس بهره وری مالی بخش عمومی است

یهه هک دهههههه پهه ه

از بررسههههی کالسههههیک

به منظور بهبود ستاده های فرآیند برنامه ریزی مالی

ویلداوسههکی تاییههر زیههادی حههادم شههد کههه مههدل

بخش عمومی است .تحقیق حاضر در تالش برای

تدریجی را تحت تاثیر قهرار داد .ایهن تاییهر عبهارت

پاسخگویی به سوال های زیر است:

بود از رکهود بودجهه ای ،کهه در دههه هفتهاد شهرایط

 )1چگونههه ابعههاد بهههره وری مههالی مههی تواننههد بههه

اقتصهادی و سیاسههی دگرگههون شههد .بههدین معنهها کههه

شکل گیری برنامهه ریهزی مهالی بخهش عمهومی

در این سال هها واکنشهی سیاسهی نسهبت بهه بخهش

کمک نمایند؟

دولتهی بهه وجهود آمهد ،و بسهیاری از جوامه فربهی

 )1چگونههه برنامههه ریههزی مههالی بخههش عمههومی بههه

دستخوش بحران های شهدید مهالی گردیدنهد .تهاثیر

بهبههود ابعههاد سههتاده هههای فرآینههد برنامههه ریههزی

متقابل این عوامل سهبی شهد مسه له کهاهش هزینهه

مالی بخش عمومی منجر می شود؟

ها در برنامه مهالی دولهت هها مطهرخ شهود .در ایهن
دوره رقابت بیشهتر بهین سهازمان ههای دولتهی آفهاز

 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

گردیههد و تههالش بههرای کسههی بودجههه بیشههتر و یهها

برجسههته تههرین مطالعههات و تحقیقههات انجههام

حههداقل جلههوگیری از کههاهش بودجههه آفههاز گردیههد.

شده در مورد برنامهه ریهزی مهالی بخهش عمهومی از

منطق مهدیریت دولتهی بهر اسهاس رشهد و بقها و در

سهههوی ویلداوسهههکی اسهههت یبهههک جورجنسهههون،

صههورت امکههان بههر مبنههای رشههد و توسههعه قههرار

 .)1791وی در بررسههی هههای ههود از رفتههار مههالی

گرفت.

دولت ،بحث کرده و چگهونگی دفهاع سهازمان ههای
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جدول شماره  - 1بررسی تحول برنامه ریزي مالی بخش عمومی در بودجه عمومی
اداره تحقیقات شهر نیویوری از روش جدیدی در بودجه ریزی استفاده کرد که در آن هزینه ها بر حسی نوع،

ماهیت هزینه ها و مخار
عمومی

در قالی برنامه دسته بندی شدند و شهروندان به راحتی از ماهیت هزینه ها مطل می شدند.
در سال  1711بودجه شهر شیکاگو به روش برنامه ای تهیه شد که بر طبقه بندی هزینه ها تاکید شد.
رئی

جمهور وقت آمریکا از سنا و مجل

تاکید بر مخار عمومی

نمایندگان واست بودجه را براساس بودجه برنامه ای در دستور تاکید بر برنامه در درامدها و
هزینه ها

کار قرار دهند.

برنامه ریزی و کنترل

شرکت دوپونت و جنرال موتورز در سال  1711از بودجه برنامه ای استفاده نمودند.

تخصی

بودجه برنامه ای در  1771در وزارت کشاورزی آمریکا مرسوم شد

مناب

بودجه برنامه ای در دهه  1711در بخش های نظامی متداول شد و تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت.

کنترل و تخصی

روش بودجه بندی عملیاتی با تاکید با هدف ارتقای کارایی همه بخش ها توصیه شد.

ارتقای کارایی بخش ها

به علت صعوبت در اجرای بودجه عملیاتی ،مک نامارا وزیر وقت دفاع آمریکا در سال  1711استفاده از

مناب

سهولت در اجرا

بودجه ریزی برنامه ای را به وزارت دفاع ابالغ نمود.

روش بودجه بندی با عنوان؛ طرخ ریزی ،برنامه ریزی ،و بودجه ریزی در اواسط دهه  1711در آمریکا مطرخ تاکید بر عقالنیت و کارایی،
شد که بیشتر بر عقالنیت تاکید می نمود.
در روش

PPBS

مشخ

دستیابی به هدف

می شود کدام برنامه در چارچوش کدام طرخ جهت اجرای کدام استراتژی و به

منظور دستیابی به کدام هدف در دست اجرا است

تاکید بر استراتژی و برنامه
دقت و شفافیت

جانسون به علت شفافیت و دقت این روش ،آن را در سال  1711ابالغ نمود.

روش طرخ ریزی ،برنامه ریزی و بودجه ریزی گرچه در دهه  1791در آمریکا لاو شد اما به دلیل امتیازات و امتیازات و ظرفیت های دفاعی
و نظامی

ظرفیت های آن بیش از  71سال ادامه یافت.

تعیین بودجه در هر سطح

این روش  PPBSنسبت به روش افزایشی پیشرفته محسوش می شود.

براساس نیاز تعریس شده

رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ,به منظور افزایش کارایی ،اصالحاتی از جمله دوساالنه بودن را در روش

کارایی

PPBSایجاد نمود
به دلیل ضرورت افزایش و ارتقای کارایی در تخصی

مناب از روش بودجه بندی بر مبنای صفر استفاده شد

کارایی در تخصی

روش بر مبنای صفر ،با وجود شفافیت و دقت کافی جهت استمرار ،به علت عدم کارایی در عمل با استقبال

کارایی در عمل

مواجه نشد.
روش بودجه ریزی فلتان در شرایط عدم اطمینان از درآمدها ،تخصی

مناب بر حسی اولویت ها انجام

شود .ابتدا هزینه مورد نیاز برنامه ها و فعالیت ها طبقه بندی می شود تا با توجه به حصول درآمدها ،مناب
تخصی

تعیین مخار عمومی و

یابد.

در بودجه ریزی به طور سالیانه در جهت اهداف بلندمدت تخصی
انتخاش عمومی در جهت تخصی

مناب

تخصی

مناب

می یابد .تدریج گرایی ،ردگرایی و همبستگی بین تخصی

بهینه مناب مطرخ شده اند.

مناب

و کارایی بودجه

منب  :ینوبخت1771 ،؛ ضری ،و قاسمی1791 ،؛ کوایمان و الیاسن1771 ،؛ ویلدا ویسکی1791 ،؛ شیائو کامرو و توماسی)1797 ،

در ایههن دوره ،صههدا و آزادی بیههانی در واسههت

مورد تخصهی

عادالنهه کهم شهده بهود .از ایهن رو،

و ادعهها) نفههوت کمتههری بههر بودجههه پیههدا کههرد و

افههزایش بررسههی در مههورد تخصههی

وفههاداری بههه سههازمان نیههز کههاهش یافههت .در ایههن

دوران را نمههی تههوان امههری تصههادفی محسههوش کههرد

حالت ،وزارتخانه ها ههم تهالش کمتهری بهر کهاهش

یبک جورجینسون.)1791 ،

هزینه از هود نشهان دادنهد و ههم انگیهزه آن هها در
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تاییر جههت گیهری در سهازمانی بهه وقهوع مهی

مفهوم سازي برنامه ریزي مالی بخش عمومی

پیوندد که بهر اعتبهارات مهالی کهه از سهطح سیاسهی

برنامه ریزی مالی بخش عمومی ،تالشی برای

باالدست کسی می کنند تکیهه کننهد نهه بهر حمایهت

اعمال شیوه ها و تکنیک های مناسی برای بهبود

های مهالی کهه از طریهق مشهتریان تهامین مهی شهود

ستاده های تعریس شده در بخش عمومی است.

یجههان کوایمههان و الیاسههن .) 1791 ،ارائههه مفههاهیم

دولت برای اجرای نقشی که از سوی مردم تعیین شده

جدیههد همنههون اصههل فایههده و مطلوبیههت جههونز

است به این موارد نیاز دارد؛ گردآوری مناب به شیوه

ی )1717در جهههت ارائههه

و مصرف

ی ،)1711تههالش مههارک

مناسی و به مقدار کافی و دوم تخصی

الگوی برنامه ریهزی بهرای رشهد اقتصهادی و توزیه

مناب

عادالنههه ثههروت بهها نفههی مالکیههت فههردی و اعمههال

توماسی .)1797 ،برنامه ریزی مالی بخش عمومی ،در

مههدیریت دولتههی ،پیشههنهاد گالبرایههتی )1719بههه

تالش است اولویت های تخصی

مناب و هزینه

حضههور تکنوکراتههها و متخصصههان از طریههق معرفههی

های عمومی را براساس به کارگیری مهارت ها و

نهاد فنی در نظام برنامه ریهزی مهالی دولهت ،کهه بهه

تکنیک ها و اعمال معیارها و شا

هایی تعیین

اعمههال متایرهههای علمههی تاکیههد دارنههد ،اشههاره بههه

نماید که به کسی اهداف تعیین شده از جمله برابری

نتایج برنامهه ریهزی در بخهش عمهومی اسهت .البتهه

اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای عمومی منجر

در ایههن کههه کههدام الگههو مههی توانههد موفههق یهها مههوثر

گردد .به همین جهت در این پژوهش ،برنامه ریزی

باشههد نظریههات گونههاگونی وجههود دارد امهها اثبههات

مالی بخش عمومی در قالی دو بعد تخصی

مناب و

موفق ترین دولهت هها یها الگوهها در ارائهه هدمات

مدیریت هزینه در قالی مفاهیم حسابداری مدیریت

عمهههومی ،اساسه هاک نهههاممکن اسهههت یاکونومیسهههت،

مورد بررسی قرار گرفته است.

به شکلی کارا و اثربخش یشیانو کامرو و

.)1779
جدول شماره  :2نظریه هاي مرتبط با تخصيص منابع و مخارج عمومی
هاکمن1791 ،

اسلنتر1777 ،

نظریه منطقی سیاسی مطرخ شده است که تصمیمات مربوط به تخصی
و توسط تعداد کمی از اشخاص بره یا آگاه این تصمیمات را می گیرند.
نظریه بحرانی -سی اسی در تخصی

مطرخ شده است که مس له تخصی

ماموریت گرایی ،استفاده از
منطقی است
اشخاص بره ،بازدهی و
کیفیت
به عنوان یک توجه به متایرهای سیاسی ،بده

فرایند بحرانی فرض شده و تعداد زیادی از روابط بسیار پینیده در تصور می شود.

بستان ،چانه زنی ،روابط سیاسی

جیمز1771 ،

در نظریه اقتصادی بنگاه ،واحدهای مختلس سازمان یا بنگاه اقتصادی به عنوان عامالن تاکید بر عوامل منطقی ،کارایی،
اندازه های دقیق
منطقی تصور می شوند.

توفیق1791 ،

معیارهای حسابداری ،حساش
در بودجه اقتصادی ،به منظور برآورد بهتر اقالم بودجه ای ،کلیه درآمدها و هزینه ها در
های ملی ،مناب و مخار
حساش های ملی گنجانیده می شوند.
عمومی

برنامه ریزی مالی بخش عمومی در نظام های اقتصادی در اهدافی چون امنیت ،رفاه و
هریسون1117 ،
توسعه اشترای نظر دارند.

رفاه و امنیت .ماموریت گرایی

گیلدن هوی ،
1779

برنامه مالی دولت ،قبل از آن که برنامه کاری دولت تلقی شود ،یک وسیله برای کنترل کنترل تخصی مناب  ،توزی
مجدد ثروت
توی مجدد ثروت در دست مجل است

یونگ1117 ،

برنامه مالی دولت بر روی ویژگی های اص و تالش برای تحقق اهداف بلندمدت و
چشم اندازها تدوین می شود اما باید توانایی نظارت و پاسخگویی را افزایش بدهد
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بههرای رعایههت دو اصههل کههارایی و تخصههی

گیرد یفوزاد .)1111 ،در حالی که عقالنیت در بودجه

منههاب  ،در اجههرای بودجههه ای کههه بههه نحههو احسههن

سعی دارد تحلیل را به جایگاهی در تصمیمگیری ارتقا

تهیه شهده باشهد ،بایهد از اصهول زیهر تبعیهت نمهود:

مناب است تدریج گرایی

وجههوه بودجههه ای بایههد بههه موقهه تخصههی

دهد و به دنبال تخصی

داده

نشان می دهد که مالحظات سیاسی  ،نقش آفرینی

شههود ،جههز در مههوارد اضههطراری بایههد از سهههمیه

نهادها و عقالنیت محدود تصویر روشن تری از

بندی وجوه ودداری نمهود ،بها حفهد عهدم تمرکهز

بودجه ارائه می دهد ی ضری و همکاران .) ،به

بههرای رسههیدن بههه حههداکثر کههارایی ،کنتههرل هههای

منظور تعریس تخصی

مناب از سازه برنامه ریزی

مرکههزی الزم نیههز بههر هزینههه ههها اعمههال شههود

مالی بخش عمومی ،از تحقیقات یشیانو کامرو و

یشیانوکامرو و توماسی.)1797،

توماسی1797 ،؛ کوایمان و الیاسن1791 ،؛ بک

تخصی

مناب  :عملیات در نظر گرفتن اعتباری

که برای هر برنامه یا برای ر  ،در ا تیار هر دستگاه
اجرایی گراشته می شود ،تخصی

جورجینسون1791 ،؛ تارچی 1791 ،؛ زهو باچمن،
 )1111استفاده شده است.

است .در نظر

مخارج عمومی :هزینه های صورت گرفته برای

گرفتن اعتبار ،همراه با تصویی برنامه صورت می

اجرای برنامه ها یا انجام وظایس دستگاه های اجرایی،

گیرد .در حقیقت ،پیوند و ارتباط بودجه بندی و

مخار

معموالک در قالی

سیاستگراری نزدیک است ،توزی قدرت الزاماک در

بودجه ساالنه کشور صورت می گیرد .در بسیاری از

مناب بازتاش می یابد یویلداوسکی.)1791 ،

عمومی به

تخصی

البته ،بیشتر طرفداران افزایش بودجه ،به جای بیشینه
سازی مناب تخصی

عمومی است .این مخار

کشورها ،حتی بیش از نیمی از مخار
صورت بودجه بندی براساس تخصی

صورت نمی

یافته به دنبال دفاع از مبنای

گیرد ،این مخار بیشتر به صورتی انجام می شود که

بودجه ای ود یسطح فعلی مخار ) هستند و تا

من آن را بودجه بندی زانه نامیده ام ی ویلداوسکی،

زمان ی که اهداف دیگر مستلزم کاهش مناب تخصی

 .)1797گرچه کریستین سن ی )1791ادعا می کند که

یافته به سازمان نباشد آن ها را تعقیی می کنند

برای بخش عمومی چیزی به نام کمیابی مناب وجود

یفوزارد .)1111 ،در نظریه بحرانی -سیاسی ،مس له

ندارد ،حتی اگر مناب به این منعا کمیاش باشد که

به عنوان یک فرایند بحرانی در نظر گرفته

تقاضا برای مخار عمومی از مناب موجود همیشه

شده است و تعداد زیادی از روابط بسیار پینیده در

فراتر می رود ،یا بیش از آن باشد .به منظور تعریس

آن تصور می شود که از نظر جنسیت ،نژاد ،قدرت و

عمومی از سازه برنامه ریزی ملی بخش

تخصی

مخار

دمت به روسا و کارفرمایان شکل می گیرد یاسلنتر،

عمومی ،از تحقیقات فوزارد ی)1111؛ کایدن و

 .)1777این نظریه بر عواملی مانند نزدیکی به بازار،

ویلداویسکی،ی)1791؛ آلن و هرتال ،ی)1777؛ زهو و

تنوع ،متایرهای مجازی ،مناف گروه ها تاکید می

باچمن ،ی )1111استفاده شده است.

نماید .تدریج گرایی با تاکید بر تخصی

های درون

بخشی ،پینیدگی تصمیم های بودجه ای ،به ویژه
رابطه میان بودجه ریزی

رد یتاکید بر تخصی

مناب ) و کالن یتاکید بر ایجاد ثبات) را دست کم می

991

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و نهم

الگوی حسابداری مديريت بخش عمومی با رويکرد بهره وری مالی؛ بررسی نقش عقالنیت  ،اثربخشی هزينه و کارايی مالی

جدول شماره  : 3کارکرد درآمدي و هزینه اي اهداف مدیریت هزینه هاي عمومی

تخصی

هدفها

کارکرد درآمدي

کارکرد هزینه اي

سطح سازمانی

انضباط مالی

پیش بینی های قابل اعتماد

کنترل هزینه های

کلیی هیات وزیران)

عدالت و شمول مالیاتی

برنامه ریزی هزینه ها

بین وزارتخانه ای

مدیریت هزینه ها

درون وزارتخانه ای

و تجهیز مناب

کارایی اجرایی یکارایی ،اثربخشی و فرآیند مناسی) سازمان اداری وصول مالیات
ما ر :شیانو کامرو و توماسی1797 ،

بهودن فراینههد تاکیههد مههی شهود امهها مبنههای آن منههاف

مفهوم سازي ستاده هاي فرایند
دولههت بههه نماینههدگی از عمههوم ،متههولی رشههد و

سازمان اص اسهت .بهه اعتقهاد بهک جورجینسهون

توسعه اقتصهادی اسهت و در نتیجهه در همهه عرصهه

ی ،)1791مههدیران بایههد جهههت گیههری ههود را در

هههای اقتصههادی وارد مههی شههود .عههالوه بههر منههاف

راسههتای بهینههه سههازی و ترکیههی منههاب موجههود

مسهتقیم ایههن رفتههار دولههت ،شههاهد پیامههدهای منفههی

یعوامهل تولیهد) در عههوض صهرف بهه دسههت آوردن

زیههادی هسههتیم از جملههه ایههن کههه میههزان تصههدی

رشههد ،تعههدیل انتظههارات و توقعههات مشههتریان و

گههری هههای اقتصههادی دولههت افههزایش مههی یابههد و

کههاهش آن ههها ،و در هههم شکسههتن انحصههارات،

احتمال کاهش کارایی بهه شهدت افهزایش مهی یابهد

تاییر دهنهد .زیهرا ایهن عوامهل ،نهایتهاک را تجدیهدنظر

ینعمتههی .)99،بسههیاری از مههردم در مههورد بهههره وری

در اولویههت ههها و تجدیههد سههازمان را تحههت تههاثیر

بخههش دولتههی ایههن سههوال را در تهههن دارنههد کههه

قرار واهند داد .سیاست ههای رقهابتی اگهر چهه در

بخهش دولتهی در ازای مصهرف منهاف عمهومی ،چههه

بسیاری مهوارد همنهون اتکها بهه سهازو کهار قیمهت

چیههزی را بههه دسههت مههی آورد یلینهها و همکههاران،

ها ،آزاد سازی مهالی و تجهاری و فیهره بهی شهباهت

 .)1111در اقتصههاد متعههارف ،یکههی از دالیههل مهههم

به سیاست های تعدیل اقتصادی نیسهت امها بها یهک

د الههت دولههت در اقتصههاد ،تهیههه کاالهههای عمههومی

ویژگی اساسی از سیاست ههای تعهدیل متمهایز مهی

اسههت .دو ویژگههی حیههاتی بههرای اقتصههاد کشههورها

شود و آن ههم توجهه بهه مفههوم عهدالت اجتمهاعی در

می تواند بهه همهراه داشهته باشهد شهفافیت در نظهام

عین دسهتیابی بهه کهارایی اقتصهادی اسهت ی حسهینی و

اقتصههادی و چگههونگی تخصههی

منههاب ینعمتههی،

شفیعی.)1799 ،

 .)1799امهها هههدف از صوصههی سههازی ،گسههترش

برابری اجتمهاعی :یکهی از مههم تهرین سیاسهت

رقابهت و در نتیجههه افههزایش کههارایی اسههت ی جههالل

های کلهی اصهل  11قهانون اساسهی ابالفهی رهبهری

آبههههادی .)1799 ،در نظریههههه اقتصههههادی بنگههههاه،

مشههتمل بههر بنههدهای الههس ،ش ، ،د ،و ه ،برابههری

واحهدهای مختلههس سههازمان یهها بنگههاه اقتصههادی بههه

اجتمهاعی اعهالن شههده اسهت .از منظهر اقتصههادی در

عنوان عامالن منطقی تصهور مهی شهوند .ایهن نظریهه

حقهو شهرکتها ،کارآمههدی بیشهترین اهمیههت را دارد

بههرای سههازمان هههای فیرانتفههاعی بسههط داده شههده

در حههالی کههه عههدالت بههه آ ههرین تههاثیر عملکههرد

اسهههت یجیمهههز .)1771 ،بنهههابراین ،طبهههق نظریهههه

یعنههی توزیهه رفههاه نظههر دارد ی کیههای .)1117،در

اقتصههادی ،بنگههاه چنههد محصههولی -فیرانتفههاعی یهها

واقه  ،مفهههوم عهدالت بههه دنبهال حمایههت از عناصههر

نظریههه بنگههاه فیرانتفههاعی بهها محصههوالت متنههوع

ضههعیس تههر در چر ههه عملکههرد شههرکت هاسههت

تبدیل شهده اسهت .البتهه در ایهن نظریهه بهر منطقهی

یکیههای .)1117 ،نهادهههای متمرکههز ،از نظههر نسههبت

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و نهم

991

کرماله دانشفرد

میان مناف کلی مخهار و هزینهه هها و هزینهه ههای

بر اساس رویکرد انتخاش عمومی ،سیاستمداران

مالیههاتی و نیهههز از نظهههر اثههر بخشهههی تخصیصهههی

به دنبال بیشینه سازی قدرت و حفد مسند

ود

کارآمهدتر هسههتند ،ولههی مسههاوات گرایههی آن ههها بههه

هستند و از این رو نمی توان انتظار داشت آن ها در

انههدازه نهادهههای فیههر متمرکههز نیسههت ی ضههری و

جهت حمایت از مناف گسترده عمومی عمل کنند.

همکاران .) 1791،ایهن مفههوم از سهازه سهتاده ههای

بل که برعک  ،سعی می کنند برای تقویت پایگاه

فرآینههد از طریههق تحقیقههات کتههاش عههدالت بههین

قدرت و افزایش شان

انتخاش مجدد ،نظر مساعد

نسههههلی ی ،)1111اپههههک ی ،)1119کیههههایی)1117

موکالن ود را جلی کنند .این مساله ممکن است

عملیاتی گردید.

باعث شود سیاستمداران برنامه های کوتاه مدتی را که

پاسخگویی به نیازهای عمومی :هدف ار برنامه

نتایج فوری دارند بر پروژه های بلند مدتی که منفعت

ریزی برای بخش عمومی ،تالش برای پاسخ به

بیش تری دارند،ترجیح دهند .همننین سیاستمداران

نیازهای عمومی و به صوص تامین کاالهای عمومی

بدون توجه به پیامدهای سیاست هایشان برای عامه

است .بخش صوصی نمی تواند کاالی عمومی تامین

مردم ،سعی در پیشبرد مناف حامیان ود دارند .این

واهد وارد وادی

مساله می تواند منجر به تامین مالی برنامه هایی از

پر طر تامین کاالی عمومی شود .این رسالت قدیمی

محل درآمدهای مالیاتی شود که به نف حامیان آن

دولت ها بوده و هست که باید با برنامه ریزی درست

هاست و بدین ترتیی هزینه های برنامه هایی که به

و آینده نگری بتوانند کاالی عمومی را تامین نموده به

نف تعداد اندکی است بر همه تحمیل شود.

نماید و یا گاهی اوقات نمی

نیاز مردم پاسخ دهند و درباره کیفیت پاسخ آن نیز

براساس این راهبرد ،در برنامه ریزی بخش

جوابگو باشند یآمون  .)1111 ،در حالی که بخش

عمومی ،سیاستمدار به مخارجی رای می دهد که به

صوصی در برنامه ریزی های ود در تعقیی سود

نف

دیگری است و نماینده مقابل نیز به مخار

سهامداران و مناف شرکا می باشد در بخش دولتی

پیشنهادی او رای مثبت می دهد .این مس له منجر به

دفدفه تامین واسته های عمومی و کسی رضایت

افزایش سطح کل مخار می شود و باعث می شود

و تزیوگ

و حجم کل مخار عمومی با میزانی

مردم در اولویت قرار دارد ی سیروپوول

میزان تخصی

کیدی  .)1111 ،سیاست های کلی ابالفی رهبری در

که از لحاظ ملی اثربخش است تفاوت چشمگیر دارد

مورد اصل  11قانون اساسی بر تامین نیازهای عمومی،

یفوزارد.)1111 ،

بهبود درآمد انوارها مطابق بند  1اصل  111قانون

ایههن مفهههوم از سههازه سههتاده هههای فراینههد از

اساسی تاکید نموده است .در چارچوش نهادی حاصل

طریههق تحقیقههات لههی و هونههگ ی ،)1111کانههدومیر

از انتخاش عمومی ،می توان انتظار داشت که تصمیم

ی ،)1111پارسهههونز ی روشههههه 1771 ،و اسههههکات،

گیران بدون توجه به مفاهیم اعتدال و رفتار عادالنه

 ) 1117عملیاتی گردید.

دستور کار فردی ود را دنبال کنند .بر این اساس،
اقتصاد انتخاش عمومی به دنبال توضیح رفتار تصمیم
گیران ،تعامالت میان آن ها و پیامدهای این تعامالت
برای نتایج بودجه ای است.

بهره وري منابع مالی
بهره وری از مفاهیم مهم و در عین حال ،مورد
ا تالفی است که در علوم مختلس و در حین ارائه
گزارش های عملکرد نیز به تعابیر مختلفی به کار
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گرفته می شود .برای سنجش موفقیت و بهره وری

وری مالی این مقاله با استفاده از نظریه مطرخ شده لینا

سازمان ها و تصمیم گیری در مورد قانون یا برنامه،

و همکاران می باشد.

مقیاس ها و معیاهای مختلفی وجود دارد که بر ی از

عقالنيت :در مدیریت ،عقالنیت ،موضوعی

آن ها عبارتند از؛ کارایی ،اثربخشی ،سود ،کیفیت،

فراارزشی است یتنبنسل ،)1111 ،به این معنی که در

رشد اقتصادی ،رضایت مشتریان و عدالت و ...

مورد اهمیت و مطلوبیت آن بحثی وجود ندارد.

بهره وری را می توان در سه سطح فردی که به

مباحثی مانند کنش عقالیی والدو ی ،)1771تصمیم

ارتقا فرد ،گروهی که تاکید به مقدار محصول یا تعداد

گیری عقالیی سایمونی ،)1711سازمان عقالیی وبر

کاال یا ساعات کار و در سطح ملی که رابطه درآمد

ی )1719و بازیگر عقالیی استروم ی )1791نشانه هایی

ملی و هزینه جامعه ،رفاه اجتماعی ،تعریس کرد

از تمرکز بر روی عقالنیت و ردگرایی در مباحث

یرابینز 1771 ،و لی  .)1111در برنامه ریزی مالی

مدیریت است .عقالنیت به عقیده دیوید تاچر

بخش عمومی ،توجه به بهره وری عامل مهمی

ی ،)1111راج

به بهترین ابزار دستیابی به هدف

محسوش می شود یآگگری و همکاران .)1111 ،در

نیست بلکه راج

سازمان های بخش عمومی ،بر اثربخشی تاکید زیادی

چگونه باید باشد .تحقیقات متعددی نشان دادند که

می شود و برابری اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد

نادیده گرفتن عقالنیت در تصمیم گیری ها و برنامه

یکلی و سویندل .)1111 ،در حقیقت ،تصمیم گیری

ریزی ها و تدوین برنامه ها و قوانین ،عاملی برای

بخش مهمی از سیاست های کالن بخش عمومی،

بروز موان مختلس در مرحله اجرای ط مشی ها

بدون محاسبه و سنجش بهره وری ،ممکن است

شده است یوینتر .)1771 ،کاربرد رویکرد ردگرا در

گمراه کننده باشد یسیمرسون.)1117 ،

بودجه ریزی مستلزم پیوند میان ابزار و اهداف

اندازه گیری بهره وری ،وسیله مهمی برای

به این است که

سیاست عمومی ،یعنی تخصی

مناب

ود اهداف،

و اهداف

نظارت و کنترل است و سبی ارتقا سطح تصمیم ها،

سیاست هاست .البته نورم ی ،)1771نهادها را قواعد

بهبود پاسخگویی و اعتماد عمومی است یلی.)1111 ،

بازی می داند و فرض عقالنیت را رد می کند ،و ادعا

پرینارد ی )1771بهره وری را به سه بخش اصلی

دارد تجربه تاریخی نشان داده است که عقاید،

تقسیم نموده است :بهره وری به عنوان رویکرد

مفروضات ،ایده ئولوژی ها و آداش و رسوم مهم بوده

اقتصادی ،بهره وری به عنوان ترکیبی از کارایی و

و سا تاری ایجاد می کنند که بر تصمیم نهایی

اثربخشی و در نهایت رویکردی گسترده که شامل

تاثیرگرار است .به کارگیری این رویکرد مستلزم

همه عوامل است که سبی بهبود عملکرد سازمان

تاییرات بنیادین در سا تار بودجه و فرایندهای

است .در سطح رد ،بهره وری به طور اص به

سیاست گراری و تخصی

مناب است .عقالنیت به

رابطه بهره وری و عوامل تولید ،تولید فوری ،روجی

این معنی که طرف معامله ،ود می تواند مناف اش را

و تولید مربوط است یپیستر .)1111 ،در طبقه بندی

تضمین کند و شخ

دیگری ،لینا و همکاران ی ،)1111توجه به بهره وری و

او نیست وارد نمی شود یداین .)1119 ،در نظریه

سنجش آن را ،باتوجه به سنجش اثربخشی ،عقالنیت

منطقی -سیاسی فرض می شود که تصمیمات مربوط

و کارایی مفید دانسته اند .مبنای نظری بخش بهره

مناب

منطقی است و تعداد کمی از

اشخاص کلیدی

بره یا آگاه این تصمیمات را

به تخصی
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عاقل در معامله ای که به نف
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کرماله دانشفرد

میگیرند یهاکمن .)1791 ،نظریه منطقی بر عواملی

روابط انسانی ،فرآیندهای دا لی توجه می نماید

مانند اندازه ،بازدهی ،کیفیت ،ماموریت گرایی تاکید

یرابینز 1771 ،و شوا و دمادر .)1111 ،الگوی

دارد .در این پژوهش ،توجه به مفهوم عقالنیت بر

اثربخشی پارسونز یاسکات ،1117 ،و روشه)1771 ،

اساس دیدگاه اسنلن ی )1111می باشد که به عقالنیت

بر چهار ویژگی اثربخشی بودن به این ترتیی تاکید

اقتصادی؛ یعنی ابزار توانایی در پاسخ به نیازهای

نموده است؛ انطبا یعنی تخصی

مناب کافی ،نیل به

عمومی ،عقالنیت سیاسی؛ یعنی مشارکت جامعه در

هدف یعنی تعیین هدف و اجرا آن ،انسجام یعنی

حل مسائل عمومی و وجود ثبات نسبی در وجود

ایجاد هماهنگی و همکاری بین واحدهای فرعی و

تصمیم گیرندگان مسائل عمومی ،عقالنیت قانونی؛ به

اصلی ،تداوم و حفد الگوهای فرهنگی به معنی ایجاد

معنی اتکا به قوانین در تصمیم گیری و عقالنیت

و حفد فرهنگ و ارزش های اص نظام.

حرفه ای؛ به معنی به کارگیری دانش عملی در مورد

کااارایی :کههارایی ،چتههر مفهههومی گسههترده ای

تصمیم ها و اقدامات اشاره دارد ،دسته بندی شده

اسههت کههه بیشههترین تحلیههل و کههاربرد را در حههوزه

است.

هههای مههدیریت ،اقتصههاد و مهندسههی پیههدا نمههوده

اثربخشی هزینه :اثربخشی ،انجام کارهای درست

اسههههت .چههههارچوش نظههههری کههههارایی توسههههط

است که سازمان را به اهداف و نتایج تعیین شده می

فههارلی )1719مطههرخ گردیههده اسههت البتههه ایشههان

رساند یدفت .)1771 ،در اثربخشی فردی به مواردی

فقههط بههه تعریههس کههارایی تخصیصههی پردا ههت.

م انند انعطاف پریری ،کسی درآمد و ارتقا سازمانی

پژوهشگر دیگهری بهه نهام جهوردی ی )1791نیهز در

توجه می شود و اثربخشی سازمانی از عواملی مانند

چنههد سههال بعههد ،مههدل دیگههری در مههورد کههارایی

تامین اهداف سازمانی ،دستیابی به نتایج تعیین شده و

تخصیصههی یقیمتههی) ارائههه نمههود .امهها داگههالس

اثربخشی در سازمان های عمومی را از طریق میزان

نههورم ی )1771اقتصههاددان نهههادگرا ،کههارایی را بههه

رضایت مردم ،کسی اعتماد و اطمینان و ترویج

دو نوع کهارایی تخصیصهی و کهارایی انطبهاقی دسهته

برابری در فرصت ها می سنجند ی شیوا و دمادار،

بنههدی نمههوده اسههت کههه مبنههای کههار در پههژوهش

 .)1111رابینز ی )1771در تعریس اثربخشی هم به

حاضر ،این تقسیم بندی می باشد.

وسایل و امکانات یفرایند) توجه نموده و هم به نتایج

کاااارایی تخصيصااای :بهههه معنهههی ترکیبهههی از

حاصله از کار و فعالیت .رویکردهای مختلفی برای

عوامل تولیهد اسهت کهه دربرگیرنهده حهداقل هزینهه

اندازه گیری اثربخشی وجود دارد از جمله؛ رویکرد

یمههدیریت هزینههه) بههرای سههازمان را در پههی داشههته

تحقق اهداف که بر بهره وری و کارایی تاکید دارد ی

باشهههد یجهههوردی .)1111 ،در حقیقهههت ،در ایهههن

دفت1771 ،؛ رابینز1771 ،؛ مقیمی .)1771 ،رویکرد

ترکیههی ،ترکیههی بهینههه عوامههل تولیههد اسههت کههه بهها

سیستم منب  ،توانایی در کسی مناب و نگهداری از

توجههه بههه قیمههت عوامههل تولیههد تعیههین مههی گههردد.

محیط دا لی و ارتباط آن با محیط ارجییمیسکل،

کههارایی تخصیصههی دارای دو بعههد کیفههی و کمههی

 .)1111رویکرد تینفعان تمایل به کنترل مناب دارد و

اسههت کههه بعههد کیفههی آن بههه اثربخشههی و بررسههی

به محیط سیاسی فکر می کند و به رضایت مردم

کمههی آن بههه کههارایی منتهههی مههی گههردد بههاقرزاده،

توجه می نماید یرابینز 1771 ،و شوا و دمادر)1111 ،

 .) 1791بررسی عملکهرد کشهورهایی کهه طهی سهال

و رویکرد ارزش های رقابتی به اهداف عقالیی،

هههای ا یههر بههه رشههد اقتصههادی قابههل مالحظههه ای
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رسیده اند نشهان مهی دههد کهه اکثهر ایهن کشهورها،

ایههن نتههایج حاصههله معمههوالک در مقایسههه بهها تههالش

رشههد ههود را از طریههق ارتقهها کههارایی تخصیصههی و

هههای صههورت گرفتههه چنههدان قابههل توجههه نبههوده

نه سرمایه گراری بهه دسهت مهی آورنهد و از طرفهی

اسههت .اگبههرگ ،تحقیقههاتی را در مههورد تایهههرات

نتایج نشان مهی دههد کهه صهنای رقهابتی نسهبت بهه

برنامههه ریههزی شههده نهادههها و سهها تارها در بخههش

صههنای انحصههاری از کههارایی تخصیصههی بههاالتری

دولتی مهورد بررسهی قهرار داده اسهت و جورجنسهن

بر ههوردار هسههتند یامههامی میبههدی .)1791 ،سههطح

نیههز ایههن مطالعههه را در بخههش دولتههی انجههام داده و

معین تولید ،عوامهل تولیهد ،ترکیهی بهینهه و حهداقل

در بعضههی از کشههورهای اروپههایی ماننههد دانمههاری

هزینههه از مفههاهیم مههرتبط بهها کههارایی تخصیصههی

تحلیههل نمههوده اسههت .مکافههه و رینههاردز ی)1791

هسههتند .بههه توجههه بههه تحقیقههات انجههام شههده ،مههی

نیههز وجههود نهادههها و نقههش آن ههها را در برنامههه

توان بیان نمهود ارتقها سهالمت بهازار ،ایجهاد شهرایط

ریزی بخهش دولتهی مطالعهه نمهوده و تهاثیرات آن را

رقابت و برقهراری آرامهش و حفهد تعهادل سهرمایه،

در برنامههه ریههزی مههورد تاییههد قههرار داده انههد .نتههایج

از الزامههات دسههتیابی بههه کههارایی تخصیصههی واهههد

تخصیصههی فراینههد برنامههه ریههزی مههالی بخههش

بود ی باقرزاده.)1791 ،

عمومی بهه ترتیبهات نههادی تصهمیم گیهری بسهتگی

کههارایی انطبههاقی :ایههن نههوع کههارایی ،راهنمههای

دارد .شههنا ت ایههن ترتیبههات بههرای دری تصههمیم

سیاسههت اقتصههادی اسههت زیههرا کههارایی تخصیصههی،

گیری بودجهه ای در دولهت و قهوه مقننهه و نتهایجی

مفهومی راکد در یهک سهازمان نههادی معهین اسهت،

کههه ایجههاد مههی شههود ،سههودمند اسههت .اقتصههاددانان

در حههالی کههه عامههل اصههلی اسههتمرار عملکههرد

رویکههرد انتخههاش عمههومی دو گونههه ترتیههی نهههادی

اقتصهههادی مناسهههی ،وجهههود یهههک قالهههی نههههادی

متمرکههز و فیههر متمرکههز را شناسههایی و ارائههه مههی

منعطس جههت مواجههه بها تاییهرات تکنولوژیهک و

کننهههد و فرصهههت تصهههمیم گیهههری دموکراتیهههک را

جمعیتههی و فشههار وارده بههر نظههام اقتصههادی اسههتی

کههاهش مههی دهنههد و منههاف اقلیههت را در نظههر نمههی

نهههورم .)1777 ،طبهههق نظریهههه نهههورم ی،)1777

گیرند .این نهادهها بها سهخت گیهری مهالی و تهالش

کههارایی انطبههاقی ،عامههل اصههلی رشههد بلندمههدت

برای ایجاد بودجه هایی کهه بهه نفه اکثریهت باشهد،

اقتصهادی اعههم از بخههش عمهومی ،اسههت .بهها وجههود

فرصههت چنههدانی بههرای تعقیههی منههاف اقلیههت بههاقی

کهههارایی انطبهههاقی ،نظهههام ههههای اقتصهههادی ،بهههه

نمهی گرارنهد .ویژگهی هههای نهادههای فیهر متمرکههز

سا تارهای نههادی انطبها پهریر و تکامهل یافتهه ای

دقیقاک عک

نهادههای متمرکهز اسهت .آن هها تصهمیم

دست می یابند که مهی تواننهد در برابهر تکانهه هها و

گیهری دموکراتیههک را تقویههت مهی کننههد و بهها افههزایش

دگرگههونی ههها مقاومههت نماینههد .در حقیقههت ،رشههد،

قدرت مناف اقلیت  ،منجهر بهه تضهعیس انضهباط مهالی

هنگههامی پدیههد مههی آیههد کههه اقتصههاد ،انگیههزه هههای

و افههزایش سهههم اقلیههت ههها در هزینههه ههها مههی شههوند

نهادی برای پیشبرد فعالیهت ههای مولهد روبهه رشهد

ی ضری ،قاسمی و المعی.) 1791،

را فههراهم کنههد یچههاون  .)1771 ،البتههه در ارتبههاط
بهها جنبههه سهها تاری بخههش دولتههی بایههد اطرنشههان

 -3فرضيه هاي پژوهش

سا ت؛ بها وجهود آن کهه تاییهر سها تاری همهواره

 )1اثربخشی هزینهه بهر تخصهی

از اولویت بهاالیی بر هوردار بهوده اسهت ،بها وجهود

منهاب اثهر مثبهت

دارد.
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 )1اثربخشی هزینهه بهر مخهار عمهومی اثهر مثبهت
دارد.

اسههتاندارد تعریههس شههده کنههدال ،چناننههه تعههداد
پرسشنامه هها از بیسهت برابهر تعهداد متایرهها بیشهتر

 )7اثربخشی هزینه بر عقالنیت اثر مثبت دارد.

باشد کفایت نمونه حاصهل مهی شهود ،تعهداد نمونهه

 )1کارایی انطباقی بر عقالنیت اثر مثبت دارد.

پریرفته شد.

 )1کارایی تخصیصی بر عقالنیت اثر مثبت دارد.
 )1کههارایی تخصیصههی بههر تخصههی

منههاب اثههر

مثبت دارد.
مثبت دارد.

متایرها ،از مهدل معهادالت سها تاری اسهتفاده شهد.
با به کارگیری ایهن روش مهی تهوان آزمهون تاییهدی

 )9عقالنیت بر تخصی

مناب اثر مثبت دارد.

 )7عقالنیههت بههر مههدیریت مخههار عمههومی اثههر
مثبت دارد.

مههدل هههای قبلههی و اعتبههار روابههط بههین مجمههوع
متایرههها را درون سهها تار نظههری امکانرههریر نمههود.
همننههین بههه منظههور سههنجش مههدل انههدازه گیههری و

منههاب بههر برابههری اجتمههاعی اثههر

مثبت دارد.
 )11تخصی

متایرههها در مههدل مفهههومی ،بههرای ارزیههابی فرضههیه
هههای سهها ته شههده و ارتبههاط تعریههس شههده بههین

 )9کههارایی تخصیصههی بههر مخههار عمههومی اثههر

 )11تخصههی

بهها توجههه بههه نههوع پههژوهش و سهها تار ارتبههاطی

عامههل هههای فرضههیه بنههدی شههده ،از تحلیههل عامههل
تاییههدی اسههتفاده شههد .مههدل معههادالت سهها تاری،

مناب بهر نیازههای عمهومی اثهر مثبهت

دارد.

نشان مهی دههد تها چهه حهد ،شها

ههای انهدازه

گیههری بههرای شناسههایی سههازه هههای فرضههیه ههها

 - )11مخههار عمههومی بههر برابههری اجتمههاعی اثههر
مثبت دارد.

ترکیههی شههده انههد .در ایههن شههرایط ،ارتبههاط بههین
شهها

 - )17مخههار عمههومی بههر نیازهههای عمههومی اثههر
مثبت دارد.

و سههازه تاییههد مههی شههود و سههر  ،اعتبههار

سازه تاییهد مهی گهردد .اندرسهون و گربینگیارتتها و
جیههاچتی )1111،سهها ت مههدل دو مرحلهههه ای را
پیشنهاد کرده انهد کهه بهر تجزیهه و تحلیهل دو مهدل
مفهو م سهازی شهده مجهزا را مهورد تاکیهد قهرار مهی

 -4روش شناسی پژوهش
هههدف پههژوهش حاضههر ،توسههعه ای و از نظههر

دهد ؛ مهدل انهدازه گیهری و مهدل سها تاری .مهدل

تقسههیم بنههدی کلههی ،توصههیفی اسههت و اسههتراتژی

اندازه گیری یا مهدل عهاملی ،ارتبهاط میهان شها

تحقیهق ،پیمایشههی – تحلیلههی اسههت .جامعههه آمههاری

های انهدازه گیهری و متایرههای مهدل را نشهان مهی

این پهژوهش ،کارشناسهان بودجهه شهافل در بخهش

دهههد و مههدل سهها تاری ارتبههاط میههان متایرهههای

بودجه بندی سازمان ههای مهرتبط بها بودجهه هسهتند

مدل تحقیق را نشهان مهی دههد .مهدل انهدازه گیهری

کههه عمههده آن ههها در سههازمان مههدیریت و برنامههه

ارزیهههابی همگ رایهههی و اعتبهههار تفکیکهههی ،و مهههدل

ریههزی و وزارت اقتصههاد دارایههی مشههاول بههه کههار

سها تاری ،ارزیهابی روابهط فرضهیه هها را امکانرههریر

بودند .با توجه بهه متایهر بهودن تعهداد کارشناسهان و

مهههی نمایهههد .بهههرای بهههرازش مهههدل هههها از روش

عدم آگهاهی دقیهق از آن هها ،تعهداد  111پرسشهنامه

درسههتنمایی حههداکثر ،اسههتفاده مههی شههود و مههاتری

در مههدت سههه مههاه توزیهه گردیههد و تعههداد 791

واریههان

پرسشههنامه تکمیههل شههده برگشههت داده شههد .طبههق

ورودی وارد مههدل شههد ، .نیههاز بههه برقههراری نرمههال

911

کواریههان
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بههودن توزی ه داده ههها از پههیش نیازهههای ایههن مههدل

روایی پژوهش و ابزار آن از طریق اظهار نظر نظر

اسههت کههه در عمههل بههه صههورت تههک متایههره و بهها

برگان تایید شده است و پایایی از طریق آلفای

بررسهههی مقهههادیر چهههولگی و کشهههیدگی متایرهههها

کرونباا بررسی گردیده است .با توجه به این نکته که

بررسههی مههی شههود .مقههادیر مطلههق پههایین تههر از 7

نرمال بودن توزی داده ها پیش شرط الزم می باشد

بههرای چههولگی و مقههدار پههایین تههر از  11بههرای

این بررسی از طریق چولگی و کشیدگی انجام گرفته

کشیدگی دلیل نرمهال بهودن توزیه داده هها را ارائهه

است.

مهههی دههههد یسهههنن

لهههبن 1111 ،و بسهههانت و

همکهههاران .)1111 ،پههه

برای ارزیابی فرضیه های فو

در قالی مدل

از بهههرازش مهههدل هههها،

مفهومی ،نیاز به پردازش مدل تحلیل مسیری است تا

بررسههی کفایههت مههدل بههرای بررسههی روابههط یعنههی

بر اساس این مدل جنبه های زیر مشخ

گردد- 1 :

معنی داری ضهرایی ضهروری اسهت کهه بهرای ایهن

آیا مدل نظری ارائه شده ،بر اساس داده ها نیز تایید

ههای بهرازش CFI, RMSEA,

می شود؟  -1آیا ضرایی تعریس شده برای مدل معنی

از تاییهههد

دار است یا درواق آیا هر یک از روابط تعریس شده

بههرازش مههدل نظههری بههر اسههاس داده ههها ،روابههط

تاثیر معنی دار متایر علت را بر متایر معلول نشان می

تعریهههس شهههده از لحهههاظ معنهههی داری و ارزیهههابی

دهند؟

فرضهیه ههای پژوهشههی ،مهورد بررسههی قهرار گرفتههه

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه می شود

است .تجزیهه و تحلیهل آمهاری توسهط لیهزرل  9,9و

باتوجه به این که مقدار آلفای کرونباا به دست آمده

p-

برای تمام متایرها بیش از  1/9می باشد ،پایایی

منظهور ،از شها

 IFI, NFIاسهههتفاده شههده اسهههت .پهه

اس پهههی اس اس  11انجهههام گرفتهههه اسهههت.

مقیاس ها در سطح مطلوبی تایید می شود .کشیدگی

 Valueکمتر از  1/11معنی دار می باشد.

کلیه داده ها از  11کمتر و مقادیر مطلق کلیه داده ها
 -5نتایج پژوهش

برای چولگی از  7پایین تر است که نشان دهنده

آزمون نرمال بودن و پایایی

نرمال بودن توزی داده هاست.

جدول  -4ميانگين ،انحراف معيار ،چولگی ،کشيدگی و آلفا کرونباخ متغيرها
متغير

نماد

ميانگين

انحراف معيار

کشيدگی

آلفاي کرونباخ

اثربخشی هزینه

CE

7/19

1/11

- 1/11

1/971

کارایی انطباقی

AE1

7/17

1/77

- 1/17

1/911

کارایی تخصیصی

AE2

1/77

1/19

- 1/11

1/919

عقالنیت

R

7/11

1/99

- 1/11

1/991

RA

7/91

1/17

- 1/11

1/911

مخار عمومی

PC

7/77

1/17

- 1/11

1/977

تقاضای عمومی

PD

7/17

1/19

- 1/17

1/917

برابری اجتماعی

SE

7/17

1/11

- 1/19

1/991

تخصی

مناب
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است؛ الس :مقدار  P-valueهمه روابط  1/11کوچک

برازش مدل مفهومی به داده ها
کای دو به درجه آزادی آن برای هردو

تر است و ش؛ مقدار  tبه دست آمده تمامی روابط

مدل اندازه گیری و سا تاری ،مساوی  1/11می باشد

که در جدول نشان داده شده است از مقدار بحرانی

که کوچکتر از  1است و دلیلی برای برازش مدل

آن بیشتر است .بنابراین ،هینکدام از فرضیه های

شا

های برازش NFI=1/71

است .در عین حال ،شا

پژوهش رد نشده است.

و  CFI=1/71می باشد که بزرگتر از  1/7و = 1/177

با توجه به داده های جدول شماره  ،1سطح معنی

 RMSEAکه کوچکتر از  1/19و RMSR =1/111

داری زیر  1/11نشان می دهد که آزمون فریدمن یا

ها

همان رتبه بندی چهار متایر موثر بر برنامه ریزی

می باشد که کوچکتر از  1/1هستند و همه شا

مالی ،تفاوت معنی دار بین آن ها را نشان داده و رتبه

اعتبار مدل ها را تایید می نمایند.

ی اهمیت آن ها نیز در ستون سوم آمده است .آن چه
در این جدول مشخ

ضرایب مسير و نتایج آزمون معنا داري
جدول شماره  1نتیجه بررسی فرضیه ها را نشان
می دهد .در جدول شماره  1دو شاهد ارائه داده شده

است این است که عقالنیت

باالترین و کارایی تخصیصی پایین ترین رتبه اهمیت
را دارد.

است که هی کدام از فرضیه های پژوهش ،رد نشده
جدول  -5ضرایب مسير و نتایج آزمون معنا داري
شماره

روابط نمادهاي

فرضيه ها

فرضيه

متغيرها
مناب

انحراف

ضرایب

استاندارد

آماره

T

P-value

1

تاثیر اثربخشی هزینه بر تخصی

1

تاثیر اثربخشی هزینه بر مخار عمومی

CE->PC

7

تاثیر اثربخشی هزینه بر عقالنیت

CE->R

1/91

1

تاثیر کارایی انطباقی بر عقالنیت

AE1->R

1/17

1/19

1

تاثیر کارایی تخصیصی بر عقالنیت

AE2->R

1/97

1/11

1/11

1

تاثیر کارایی تخصیصی بر تخصی

AE2->RA

1/97

1/11

1/71

1/111

9

تاثیر کارایی تخصیصی بر مخار عمومی

AE2->PC

1/19

1/17

1/11

1/111

R->RA

1/71

1/11

7/19

1/111

R->PC

1/99

1/11

7/11

1/119

11

تاثیر تخصی

مناب بر برابری اجتماعی

RA->SE

1/91

1/11

1/91

1/111

11

تاثیر تخصی

مناب بر نیازهای عمومی

RA->PN

1/91

1/11

1/71

1/111

11

تاثیر مخار عمومی بر برابری اجتماعی

PC->SE

1/97

1/19

1/19

1/111

17

تاثیر مخار عمومی بر نیازهای عمومی

PC->PN

1/99

1/11

7/17

1/111

مناب

9

تاثیر عقالنیت بر تخصی

7

تاثیر عقالنیت بر مدیریت مخار عمومی

مناب

CE->RA

1/19

1/11

7/11

1/111

1/97

1/17

7/19

1/117

1/11

7/17

1/111

7/91

1/111
1/111

جدول شماره  :6نتایج آزمون فریدمن براي عوامل موثر بر برنامه ریزي مالی
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مولفه ها

ميانگين

رتبه اهميت

داده هاي آماري

اثربخشی هزینه

7/19

7

کارایی انطباقی

7/17

1

کارایی تخصیصی

1/77

1

عقالنیت

7/11

1

تعداد نمونه791:
آماره کای دو171/919 :
درجه آزادی7 :
سطح معنی داری1/111 :
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نقای

 -6نتيجهگيري و بحث

و فرصت ها را دارا هستند و همننین سازمان

در تحقیق حاضر با توجه به رویکرد بهره وری

باید به طور هوشمندانه نسبت به اداره نهادها و

مالی در شکل گیری برنامه یزی مالی بخش عمومی،

سا تارها حساس باشد .نتایج به دست آمده با نتایج

تالش شد که الگوی برنامه ریزی مالی بخش عمومی

پژوهش های شیانوکامرو و توماسی ی )1797و لی

های بهره وری مالی و رابطه آن با

ی )1111و با نظریه هاکمن ی )1791و ویلدوسکی

بر مبنای شا

ستاده های فرآیند برنامه ریزی ارائه و آزمون شود .در

ی )1791همسو می باشد.

این قسمت بر اساس نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل

سومین نتیجه تحقیق مرتبط با ارتباط مثبت بعد

آماری ،نتیجهگیری کلی انجام میشود .الگوی پژوهش

کارایی تخصیصی از کارایی مالی و عقالنیت است که

های برازش بدست

براساس این نتیجه بدست آمده ،فرضیه مرتبط با

آمده از نرم افزار لیزرل از برازش وبی بر وردار

ارتباط مثبت کارایی تخصیصی و عقالنیت تایید می

است و تایید می شود .بنابراین می توان چنین بیان

شود .نتیجه پژوهش گادری ی )1799و جوردی

های بهره وری مالی در نحوه برنامه

ی )1791و سیس و کمالی ی )1777همسو می باشد.

ریزی مالی بخش عمومی موثرند و همننین هر دو

این بدین معنی است که توانایی بررسی امکان شدنی

بعد برنامه ریزی مالی بخش عمومی؛ یعنی تخصی

بودن فرصت ها در درون زمینه شرکت بر اساس مناب

مناب و مدیریت هزینه نیز به بهبود ستاده های فرایند

و قابلیت ها و همننین توانای عملی سازی و ارتباط

کمک می نماید .در ارتباط با روابط میان متایرهای

متقابل میان قابلیت های متفاوت یکی از قابلیت های

مدل ،اولین نتیجه درارتباط با اثر مثبت اثربخشی هزینه

عقالنیت است که همانطور که در تعریس کارایی

نشان می دهد که

مالی ،کارایی تخصیصی به وجود این قابلیت در انواع

به طور کلی بر اساس شا

نمود که شا

و عقالنیت است که نتیجه فو

اثربخشی هزینه ابزار مهمی در تدوین برنامه مالی

اقتصادی ،سیاسی ،حرفه ای و  ..می پردازد.

بخش عمومی است به همین دلیل جهت دقت و

چهارمین نتیجه مربوط با اثر مثبت عقالنیت بر

کارایی برنامه های مالی باید اثربخشی هزینه و

برنامه ریزی مالی بخش عمومی است که این نتیجه

اصی

نشان می دهد که یکی از عواملی که به تدوین برنامه

مورد توجه قرار گیرند .نتیجه پژوهش حاضر با نتایج

ریزی مالی بخش عمومی کمک می کند ،همان

پژوهش های شیوا و دمادر ی ،)1111روبرت ی)1111

ردگرایی؛ یعنی توانایی برنامه ریزان بخش عمومی

مطلوبیت نهایی هرکدام بر اساس ابزارهای

در به کارگیری شا

و میسکل ی )1111همسو می باشد.

های دقیق و معیارهای

دومین نتیجه در ارتباط با تاثیرمثبت بعد کارایی

سنجیده مانند اثربخشی هزینه و کارایی به برنامه یزی

انطباقی از کارایی مالی بر عقالنیت است که نتیجه

مالی بخش عمومی کمک می نمایند .نتایج پژوهش با

نشان میدهد که یکی از راههای افزایش

تحقیقات پیستر ی )1111و لینا و همکاران ی )1111و

فو

عقالنیت استفاده از سا تارها و نهادها است که

سیمرسون ی )1117می باشد.

قابلیت مدیریتی باالیی در جهت پیش بینی و تجسم
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ستاده های فرآیند

فرآیند

ورودی

برنامه ریزی مالی بخش عمومی

مطلوبیت نهایی
(اثربخشی هزینه)

برابری
اجتماعی
تخصیص
منابع

نیازهای

مخارج

عمومی

عمومی

عقالنیت

کارایی برنامه

کارایی انطباقی

کارایی تخصیصی

شكل شماره  -1الگوي برنامه ریزي مالی با رویكرد بهره وري مالی

پنجمین نتیجه مرتبط با اثر مثبت اثربخشی هزینه بر

نتیجه نهایی در ارتباط با اثر مثبهت برنامهه ریهزی

برنامه ریزی مالی بخش عمومی است که نتیجه فو

مالی بخش عمومی بر روی کیفیهت و کهارایی سهتاده

با مطالعه فوزارد ی ،)1111مالدکر ی )1111و نظریه

های فرآیند برنامه ریزی است .نتیجه این پهژوهش بها

جونز ی )1711سازگار است که این نتیجه نشان می

نتایج پژوهش های آمون

ی ،)1111فهوزارد ی،)1111

دهد که مطلوبیت نهایی و اثربخشی هزینه عامل مهمی

فینک ی )1111و کیای ی )1117همسو مهی باشهد .بهر

در دستیابی برنامه ریزی مالی بخش عمومی است،

اساس این نتیجه می توان بیان نمود که برنامهه ریهزی

برای افزایش دقت برنامه ریزی مالی بخش عمومی و

مالی بخهش عمهومی عامهل مهمهی در جههت بهبهود

کیفیت برنامه ها و تصمیمات بایستی بر روی اثربخشی

برابری اجتماعی و مخهار عمهومی اسهت و برنامهه

هزینه تاکید بیشتری گردیده و در تدوین برنامه ها به

ریزان به منظور بهبود ستاده های فرآیند برنامه ریهزی

های مطلوبیت نهایی و اثربخشی هزینه توجه

بایستی دقت برنامهه ریهزی مهالی بخهش عمهومی را

شا

بیشتری شود.

افزایش دهند که منطبق بر الگوی ارائه شهده افهزایش

نتیجه ششم مرتبط با عدم اثر مثبت بعد کارایی

دقت و بهبود نتایج نیز وابسته به ارتقا دیگهر عوامهل

تخصیصی بر برنامه ریزی مالی بخش عمومی است

بهره وری مالی از جمله عقالنیت ،کارایی و اثربخشی

که نتیجه فو فرضیه مرتبط با تاثیر مثبت بعد کارایی

هزینه است .بر اساس نتایج آماری بدسهت آمهده مهی

تخصیصی و برنامه ریزی مالی بخش عمومی را رد

توان الگوی زیر را بهه عنهوان الگهوی نههایی تحقیهق

می کند .البته این نتیجه با نتیجه پژوهش های رینارد

معرفی نمود.

ی )1771و آگگری و همکاران ی )1111همسو نیست
اما با نظر داین ی )1119و شیوا و دمادر ی)1111
همسو می باشد.
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 رابینز ،استیفن پیی .)1771ت وری سازمان ،سا تار

فهرست منابع
 اسکات ،رینارد ی ،)1117سازمان ها :سیستم های

و طرخ سازمانی ،ترجمه مهدی الوانی و حسن
دانایی فرد ،تهران :صفار.

عقالیی ،طبیعی و باز ،ترجمه حسن میرزایی

 روشه ،گی ی ،)1771جامعه شناسی تالکوت

اهرنجانی ی ،)1799تهران :سمت.
 امامی میبدی ،علی ی ،)1791اصول اندازه گیری

پارسونز ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،تهران:
نشر نی.

کارایی و بهره وری ،تهران :موسسه مطالعات و

 سیس ،اله مراد و کمالی ،روزبه ی ،)1771الگوی

پژوهش بازرگانی.
 باقرزاده ،علی ی ،)1791نظریه کارایی اقتصادی و

کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد مقاومتی
جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه آفا امنیت ،سال

کاربردهای آن ،تهران :نشر آزاد.
 توفیق ،فیروز ی ،)1791امکان سنجی تهیه بودجه

هفتم ،شماره بیست و پنجم ،زمستان.

اقتصادی ،دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز

 شیانو کامرو ،سالواتور و توماسی ،دانیل ی،)1797

شورای اسالمی ،از مجموعه

مدیریت هزینه های عمومی ،ترجمه محمد

پژوهش های مجل

قاسمی و بهزاد المعی ،چاپ اول ،مرکز پژوهش

بودجه ریزی در ایران ،گزارش دوم.
 چاون  ،برنارد ی ،)1771اقتصاد نهادی ترجمه

 فورزاد ،آدرین ،1111 ،درآمدی بر مبانی نظری

محمود متوسلی ،انتشارات سمت.
 حسینی ،سید شم

های مجل

بودجه ریزی ،ترجمه و تلخی

الدین و شفیعی ،افسانه،

ضری و بهزاد المعی ،مجل

 ،1799الزامات اجرای سیاست های کلی اصل
 ،11مجل


ضری ،محمد ،قاسمی ،محمد و المعی ،بهزاد



ی ،)1791درآمدی بر مبانی نظری بودجه ،مجل
و پژوهش ،سال  ،11شماره  ،19تابستان.

یادواره کتاش.

گراری عمومی ،تهران ،انتشرات صفار.
 دانش فرد ،کرم اله و حسن قزلباشی،)1797
رابطه پاسخگویی و برنامه ریزی دولت با تفریغ
بودجه ،حسابداری مدیریت ،شماره  ،7بهار.

عباس منوریان ،مرکز آموزش مدیریت دولتی.


مقیمی ،سید محمد و رمضان ،مجیدی")1771
پژوهشنامه مدیریت" ،جلد ،1تهران :انتشارات راه
دان.

 نعمتی ،محمد ،1799 ،تاییر سا تار مدیریت
بخش نفت؛ الزامی مهم در تحقق سیاست های

دفت ،ریناد ال ی .)1771مبانی ت وری و طراحی

کلی اصل  ،11مجل

سازمان ،ترجمه علی پارساییان و سید محمد

.11

اعرابی ،تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی.

لیلی شورینی ،تهران:

 کوایمان ،جان و جل .الیاسن ،1791 ،ترجمه

گراری عمومی ،تهران ،انتشارات نیاز دانش.
 دانش فرد ،کرم اله ،ی ،)1771فرآیند ط مشی

و پژوهش ،سال

فیدلر ،فرد و شمرز ،مارتین ی".)1791هبری
اثربخش"،ترجمه سهراش

ط مشی

دکتر محمد

 ،11شماره .19

و پژوهش ،سال  ،11شماره .11

 دانش فرد ،کرم اله ،ی ،)1771مبانی



شورای اسالمی.

و پژوهش ،سال  ،11شماره

 نوبخت ،محمدباقر ،1771 ،مدل مفهومی اصالخ
سا تار نظام بودجه ریزی کشور ،فصلنامه راهبرد
اقتصادی ،سال اول ،شماره دوم.
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