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 چکیده
تمری  اباارامات توسمعه لمدار  در  امور اسم   مه        بودجه از جمله مهمم 

ربمم  ات از لوامممذ  تتحمم  تمم نیر  حمموه لملمممرد مجمولممه  سممترده  
ات مامی بودجمه   یرد. بما توجمه بمه  سمترد ی و پیيیمد ی  م       قرار می

بنمدت، تم ب بمرات شناسمایی لواممذ مم نر بمر رلایم          و فرا رد بودجمه 
میمم  بممه سمماایی بر مموردار اسمم . در ایمم  پمم وا ، لممدار  در ،ن، از اا

 یممرت تمم ب شممده اسمم  تمما بمما اسممتداده از روب داده بنیمماد و  مو ممه   
ات از لوامممذ ممم نر بممر ایمم  مهممم،  ممی برفممی، مجمولممه ظممرت و  لورممه

سما تاریافته بما  ارشناسمان و متاصصمان اممر،      امات بماز و  یممه   مصاحبه
دو  بقمه لواممذ ملمی و     امات پم وا ،  شناسایی شمو د. براسماي یافتمه   

اممات ات )بمما مقمموحت تحمم  پوشمم ، ماممتمذ بممر  ممار    فرامنطقممه
ات، م حظممات سیاسممی و  مممدیریتی، قمما و ی، فنممی،  ماینممد ی، بودجممه  

 دتممی، م حظممات   رشممی و ماممم ت  هممادت و سممازما ی( و لوامممذ    
ات و اسممتا ی )بمما مقمموحت تحمم  پوشمم ، ماممتمذ بممر شممرای    منطقممه
امات متدماوت افمراد    ممدیریتی اسمتا ی، برداشم     امات  مار   ات؛منطقمه 

ات(، ات و لوامممذ ریممر بودجممهاز ماایمم  بودجممه و لممدار ، ابعمماد بودجممه 
بنممدت، تحمم  تمم نیر را از  ریممف فرا ممرد بودجممهمنطقممه توسممعه لممدار  

 داند.میقرار 

 های کلیدی  واژه
ات، قممومی، لوامممذ ملممی، لوامممذ منطقممهات، لممدار  بممی لممدار  منطقممه

 رت دورتی.حسابدا

 
Abstract 

Budget is the most important tools of justice 

development in the country and influenced by the 

performance of a wide range of the relevant factors. 

Regard to the extent and complexity of the budgeting 

process, trying to identify the factors affecting justice 

heed has the great importance. In this study have tried 

series of affecting factors during open and semi-

structured interviews with budgeting experts has 

identified. The method of the study was grounded 

theory. Snow-ball sampling continued until complete 

data saturation. Open and semi-structured interviews 

held with experts of the Country Management and 

Planning Organization (those in charge of formulating 

the budget bill and analysts of budget document are 

considered as the main informants). Data analysis was 

done through coding (open, axial and selective). 

Findings suggest that two major categories of �national 
and trans-regional factors� and �regional and provincial 
factors�, each containing different categories, affect 
justice development directly or indirectly through 

budgeting system and allocation of public budget. 
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 مقدمه
 ذارت لمومی، یمی از لناصر اصلی پرا ند ی فضایی سرمایه

ات و از جمله مباحث  لیدت مرتب  با توسعه راابردت منطقه
در  ا دموظفاا (. بنابرای ، دور 8552، 6 ریساس  )پات

اا فرا رد توسعه و پیارف  اجتمالی، شرای  رشد امه با 
ومی به مثابه سند و ار ان جامعه را فراام ،ور د. بودجه لم

ار ان ادارت  ةاقتصادت و شاارگ حیاتی جامعه، رو د اداره ام
،ورد. ای  مهم، به وی ه در فرا رد  اور را تح   ظر می

 ند. به وی ه در توسعه اقتصادت منا ف بیاتر جلوه می
مسیر پیارف  و  ، اده   وشته اورت  ون ایران  ه به  ور 

 توزیع در،مد  د  اس ، توسعه منا ف، وابسته به  حوه 
-ات دور   ه با ا تاابات منطقهاات ماری و بودجهمای  

اات مرتب  با تر یب  لی ای  در،مداا و ماارج مرتب  اس  
(،  ق  مهمی در فرا رد توسعه ایدا 6333و امماران،  8)اما
 ند. به وی ه، با در  ظر  رفت  ای  مهم  ه د ار  دور  می

اات اقتصادت ی   هاد را در برابر امه  ن در امور  و ا ون، ا
و اجتمالی، مسئول سا ته اس  و به  ولی ا تظارات از  ق  
دور  را برجسته  موده اس . ای  در حاری اس   ه رو د 

اات دور ، اا، اقدامات و فعاری مایاا،   جارت سیاس 
 را ه تح  ت نیر ضریب باحت رفتاراات سیاسی و حبی

یافته را به رحاظ واحداات ادارت منا ف توسعه  مایند ان و
-دسترسی بیاتر به منابع لمومی و بر وردارت از قدرت  ا ه
ز ی م نرتر، در موقعی  برتر قرار داده اس  و ، ها را قادر 

اا به سوت منا ف  ود سا ته اس  تا به ادای  اوروی 
ذ ااتمام ورز د و از ای  را ذر، وضعی  شهراا و منا ف متمای
اا به مر ا را متمایا  مایند؛ به  ورت  ه حتی زما ی  ه دور 

 وااند برابرت و مساوات را پیاه ساز د، ای   و ه منا ف می
حتی در مواردت  (؛ و6309،  نند )ر. ك. ارولجلوه میبرابرتر 
ات بیاتر توجه  نند تا به منا ف حاشیهاا ت ب می ه دور 

 دو  متمایذ به  دع و  ت تاات  نند، لواملی  ون  روه
-داده، با بهرهحف را تح  ت نیر  قرار مر ا، حقوق لوامذ  ت

 یرت از ابااراات در دستري و  قاط قوت  ود، به سوت 
ات، از ای  فرا رد داند. در ادبیات بودجهمنا ف  ود سوق می

مامذ »( یا 6312، )ااردی  9«تراژدت اشترا ات»به پدیده 
( تعبیر شده اس . ای  6332، )تور ذ و ری  1«استار ماترك

                                                                     
1. Psycharise 

2. Ooms  
3 . Orwel 

4. the tragedy of the commons 
5 . Hardin 

6. common pool problem 

 یر در یر در داد  ه بازی ران تصمیمتراژدت ان امی رخ می
فرا رد بودجه، برات  سب منافع لمومی رقاب   نند و برات 

  2سازتپنهان  ردن و درو ی
اایاان ت ب  نند؛ در ای  اات جارت و ،تی ا تاابااینه

را برات مو  ن  ود و ماارج  یر د ان، منافع حار ، تصمیم
 یر د.  تیجه  نی  امرت، حجرم را برات  ذ جامعه در  ظر می

 م در ساح  دس مندت بیاتر منا ف قدرتمندتر اس ؛ بهره
د،  ماینده تر باشیافتهات توسعه ظرت، به ار میاان  ه منطقه

،ن منطقه از توان ا سا ی و ظرفیتی بیاترت برات جذب منابع 
توا د در امر ادای  و جذب منابع لمومی ار اس  و میبر ورد

 به سوت  ود و حوزه ا تاابیه  ود، م نرتر لمذ  ند.
ررم ت  ید قا ون اساسی جمهورت به ار حال، للی

اات اس می ایران بر  بود تبعیض در توزیع متناسب فعاری 
بردارت از منابع  بیعی )اصذ  هذ و ااتم(، اقتصادت و بهره

اات صورت  رفته،  ابرابرت ان  ارشناسان و پ وا به ا ل
اات صورت  رفته نمر بودن ت باا و بیاستان فااینده بی 

اا، امينان ادامه دارد؛ به برات از میان بردن ای   ابرابرت
یافته  ه اات توسعه ورت  ه فاصله  سبتاً زیادت میان استان
یافته ت  متر توسعهااا ثراً در مر ا  اور قرار دار د و استان

اا ات، ایجاد شده اس . در حاری  ه  اای ت ب دور حاشیه
ررم برات  اا  فاصله بی  منا ف، شایان توجه بوده، للی

اایی  ه در ای  زمینه به دس  ،مده اس ، انوز  اور موفقی 
برد. مهدت لسلی، موااب دورتی ر ج میما از توزیع  الادح ه 

اات اصلی جامعه ما، توزیع مااصه بر ،ن اس   ه یمی از
در د یا،  اوراایی با   سبتاً  ابرابر در،مداا اس . ار  ند

 ابرابرت به مراتب بیاتر در توزیع در،مداا  یا وجود دار د، اما 
اات با توجه به ا تظارات و پذیرب لمومی جامعه و ادف

تر  ردن اات  ذشته، مبنی بر لادح هال م شده در دور 
ع در،مداا، از حیث امه مصادیف ،ن )یعنی توزیع توزی

تر شدن سطح ز د ی تر در،مد بی   ا واراا،  ادیکلادح ه
اات روستااا به شهراا و تقریب  یدی  ز د ی و شا ص

 یافته و اات توسعهاجتمالی و اقتصادت منا ف و استان
یافته(، لدم اات توسعهمحروم  اور به مر ا و استان

اور به وضعی  مطلوب در ای  زمینه، ت مذ یابی  دس 
برا  یا اس . یمی از مصادیف بارز ای   ابرابرت در توزیع 

 ند(، در،مداا ) ه ا  اره لدار  اجتمالی را مادوب می
توجهی اس   ه میان سطح ز د ی سا نان شماف قابذ

  یافته  اور، با تهران و مرا ا منا ف محروم و توسعه

 
7. Tornell & Lane 

8. internalize 
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اات افته وجود دارد. جارب ، مه در بر امهاات توسعه یاستان
اات اقتصادت قبذ از توسعه پس از ا ق ب و حتی بر امه

ات و مرا ا شهرت و اات بی  منطقها ق ب،  اا   ابرابرت
اا روستایی، به  ور صریح و یا ضمنی، در شمار ااداف بر امه

  ر شده اس . با ای  حال، باید ا لان  رد  ه انوز در ای  
) ریمی به  قذ از  مورد،  تیجه مطلوب حاصذ  اده اس 

 (. 689: 6322لسلی، 
ات اات ماری و بودجهمایبنابرای ، با توجه به اامی    

بندت در تحقف لدار  و با ت  ید بر و  ق  سیستم بودجه
ات ضعیف اات بودجهمایاینمه مجموله اقدامات و   

ث تاریب وجوه لمومی توا د بالات میتوس  بازی ران بودجه
 یرد  ه ال مد ظر قرار می (، ای  س8569، 6 ردد ) ریونپ

اات مایات در انر   لوامذ م نر بر رلای  لدار  منطقه»
 ه لواملی »یا در تعبیرت دی ر « ات  دامند؟ماری و بودجه

ات از  ریف بودجه باید در راستات توسعه لدار  منطقه
بنابرای ، در ای  پ وا  سعی  «.لمومی، مد ظر قرار  یر د؟

ات و سیستم مای بودجهاات  اظر بر   شده اس  تا  ار 
ات و به تبع بندت ایران در راستات تحقف لدار  منطقهبودجه

ات ،ن، لواملی  ه باید برات دستیابی به ادف توسعه منطقه
 لادح ه، مد ظر قرار  یر د، شناسایی شو د. 

 

 مروری بر ادبیات نظری
اات  یدی با رویمرد استقرایی  ه توجه به منطف پ وا  با

 یر د و  ود در مسیر فرض  میوجود  ار وب  ظرت را پی 
و امماران،  دار د )سا درزمیبرتوسعه  ار وب  ظرت  ام 

بر ادبیات لدار ، لدار   (، در ای  با  به مرورت8553
 شود.بندت پردا ته میات و بودجهمنطقه

له اصط حاتی اس   ه از ابتدات تامیذ لدار  از جم
ا د؛ به ارنهری ، مد ظر بار قرار  رفتهاات بارت در بی تمدن

توان قا ون حمورابی )پادشاه بابذ( را جا اوری   ورت  ه می
،ورد. به ار دستاوراات  اب  رد و اوب بارت به شمار 

حال، ، يه امروزه در دستري باری  قرار دارد، حا ی از ،ن 
س   ه ای  فیلسوفان یو ا ی بود د  ه برات اوری  بار، بحث ا

ال  اات فلسدی  اا د د و با سلدار  را به میدان بحث
(، 6330، )ساحمون« لدار   یس ؟»سقراط مبنی بر اینمه 

برگ زرینی را در تاریخ باری  ورق زد د  ه بعد از ،ن، در 
رسطو، اات بار ا ی  ظیر اف  ون، اپردازت ار   ظریه

                                                                     
1. Krueathep 
2. Sanders 

3  .  Solomon 

 روتیوي، ، ویناي، توماي اابا، جان حك، ژان ژاك روسو، 
جان استوارت میذ، ایما وئذ  ا  ، جان راورا، رابرت  وزیک، 

اینتایر، میاائیذ وارار، ،یریس یا گ، دیوید میلر، مک
،مارتیاس  و  ظایر ، ها، تا به امروز استمرار یافته اس  و 

یر تحول و تمامذ  وااد احتماحً بعد از ای  دوران  یا در س
شود تر میبود. مد ظر قرار دادن اامی  لدار ، ،ن  اه واضح

اات جوامع تری  بحران ه تامذ  ردد  ه در لصر حاضر، مهم
اات  سترده لدارتیاات اجتمالی و بیبارت، در  ابرابرت

ریاه دار د. اربته قضاوت مردم در ای  باره به شدت تح  
اا و رفتاراات ، ان در مراوده  ات،   ربت نیر احساسات، ادرا
شو د. قضاوت درباره ا صاف  یا تح  ت نیر با دی ران بارز می

اات سیاسی و مراتب تبعیض اات بی  فردت،   رببرداش 
ن، او اممار  یرد )تایلرپذیر قرار میاات ،سیبدرباره  روه

ار در زمان ما، قدرت و نبات (. بر امی  مبناس   ه 1: 6331
رقیب در  اور، بلمه بر  ه در سر رد ی و تسل  بی ،حمومتی

حقوق و رواب  دمو راتیک ،ن با لدار ، پایه رلای  
 (.652: 6330 شود )اوفه،میشهرو دان ارزیابی 

اات ررم ت  یدت  ه از دوران اوریه تمدنبا ای  حال، للی
باای سازت و ا سجامبارت بر  ق  لدار  در یمپار ه

دم در یک  ستره سرزمینی وجود دارد،  ابرابرت و جمعی مر
پات ای  ت  یدات وجود داشته و ای   مته لدارتی  یا امبی

فق  ماتص به جوامع در حال توسعه  یس ، بلمه در 
رو داات جها ی  یا  ولی  ابرابرت شدید بی  سطوح باح و 
پایی  جوامع بارت، استمرار دارد؛ رو دت  ه بر تاصیص 

اات اجتمالی دحر  نروت و در،مد بی  افراد و  روه ابرابر 
(، در رو د توسعه جوامع، 15: جلد سوم، 8565، داشته ) استلا
اات در،مدت و توسعه یابد و به تدریج بر شمافافاای  می

اات ا سا ی و اجتمالی سا   در یک اا و قابلی ظرفی 
 افااید.منطقه یا  اور می

لدار  و  حوه برقرارت ،ن، از   ظر به ای  موارد اس   ه
ات مهم در فلسده تلقی شده، دوران باستان تا به امروز، مسئله

 اات  ظرت و مندتبه وی ه در دوران معاصر دردره
اات  و ا و ی را متوجه  ود سا ته اا و پ وا پردازت ظریه

 ید بر سه  اس . در امی  امتداد اس   ه دیوید ااروت با ت
، اصول لدار  «استحقاق»و « منافع لمومی» ،« یاز»معیار 

اات ات در موقعی اجتمالی  ود را برات توسعه لدار  منطقه

                                                                     
4. Tyler 

5. Castells 
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 اجتمالی  و ا ون، در قارب اصول  هار ا ه  یذ تعریف 
  ند:می

ات باشد  ه  یازاات ارف( توزیع در،مد باید به  و ه
 اات منا ف  و ا ون بر،ورده شود؛جمعی 

ات باشد  ه افی باید به  و هب(  تاصیص منابع اض
ات را به حدا ثر ممم  افاای  افاایی بی  منطقهضریب ام

 داد؛
ج( در تاصیص منابع اضافی باید به رفع مام ت  اص 

  اشی از محی  اجتمالی و جغرافیایی توجه شود؛
د( ساز و  اراات  هادت، سازما ی، سیاسی و اقتصادت 

ارمقدور، سطح ز د ی یات امراه شو د  ه حتباید به  و ه
 تری  منا ف  اور، بهبود یابند.محروم

بر ،ن اس   ه ا ر ای  شرای  بر،ورده شو د، ،ن  ااروت
توان با روب لادح ه به توزیع لادح ه دس  یاف   اه می
شود  ه ااروت در ای  (. م حظه می661: 6333)ااروت، 

ا قرار  رفته رویمرد، تا حد زیادت تح  ت نیر اصول لدار  راور
(. راورا در  ظریه لدار  15: 8550؛ 65: 6333، اس  )راورا

 ود، بر ،ن بود  ه در  صوص توزیع موااب و منابع و 
اات جنسی، قومی و اات اجتمالی  ه فق  تداوتفرص 

 :8556  ادت و  ظایر ،ن  باید د ار  داشته باشند )راورا، 
 تر را  یا برات اا و منابع بیا(، بلمه باید فرص 10-11 

اا تر فراام سا  . بدی  ترتیب،  ابرابرتاات محروم روه
شو د  ه بیاتری  منابع، به پذیر میفق  در صورتی توجیه

تری  افراد ا تصاص یابند؛ بنابرای ، لدار  راورات در محروم
تری  اات بیاتر را به محرومجلوه توزیعی ،ن باید تاصیص
اا  یا ینمه در دسترسی به فرص افراد ا تصاص داد؛ ضم  ا

؛ 6320ام ان باید از شرای  یمسا ی بر وردار  رد د )راورا، 
6333 :836.) 

با ای  ت  ید و  ظر به اینمه لدار ،  واسته مهم بسیارت 
از ،حاد جامعه اس ، ا واع ابااراات دستیابی به ،ن در  ا ون 

 ه دور   یر د؛ ای  مهم به وی ه در  اوراایی توجه قرار می
در ، ها، به مناره بازی ر اصلی،  ق  مهم و مستقیمی در توزیع 

اات موااب و منابع ملی )با متمر ا سا ت  زیرسا  
اا یا منا ف و  مک به اقتصادت و اجتمالی در بر ی از با 

اات با   صوصی به صورت ریرمستقیم( جذب سرمایه
مله  اوراایی  ند.  اور ایران  یا از جتر جلوه میدارد، مهم

اس   ه در ،ن، دور   ق  مهمی را در توزیع منابع لمومی 

                                                                     
1. Harvey 

2. Rawls 

 ماید؛ به  ورت  ه با توجه به بار ی  ق  دور  در ایدا می
تری  اقتصاد  مو یستی»اقتصاد و جامعه ایران،  اای از تعبیر 

( 308: 6338)ا ال  و امماران، « ریر  مو یستی در جهان
ستداده شده اس . در ای  میان، درباره اقتصاد دورتی ایران ا

 تری  ابااراا و به تعبیرت،بودجه در منار  یمی از مهم
اا از  ریف ،ن، منابع ملی را میان تری  اباارت  ه دور اصلی
 نند و از ای  اا و منا ف  و ا ون  اور توزیع میبا 

اا و را ذر، مسیر توسعه و پیارف  متوازن یا  امتوازان با 
  یرد. ز ند، مد ظر قرار میقم میمنا ف را ر

ات در ادبیات  یا بر ای   مته مرور  ار رداات بودجه
توا ند ات، میاات بودجهمای ذارد  ه بودجه و   صحه می

در راستات تحقف لدار  و توسعه متوازن  اور،  ق  مهمی 
ارعاده اس   ه ایدا  مایند.  ظر به امی  اامی  فوق

مطارعه »را تعبیر دی رت از « بندتبودجه مطارعه» ویلدافسمی
مای دا سته، از اامی  مد ظر قرار دادن  ق    « ااسیاس 
ات در مسیر بندت و اص حات بودجهات و سیستم بودجهبودجه

؛ 6316توسعه و پیارف   اوراا یاد  رده اس  )ویلدافسمی، 
 ذارت مایا داز،   (. در ای   ام6338؛ 681: 6319

: 8558شود )ویلدافسمی، در قارب بودجه متجلی میلمومی 
 (. به  ور ماابه، رابی   یا دریذ اصلی برات مطارعه 8

بندت را یاد یرت راجع به جامعه، به واسطه   اه  ردن بودجه
 رد وجوه لمومی توس  حموم ، ام بر اات ااینهبه شیوه

اات حسب فرا رداات مورد استداده و ام بر حسب اوروی 
 (. بدی  ترتیب، فرا رد 6338، دا د )رابی ن شده میبیا

بندت  ه تورید  ننده سند بودجه اس ،  ه فق  به مناره بودجه
شود، بلمه به مناره فرا ردت  ار رد اصلی حموم  تلقی می

شود  ه باید در  ذ سا تار دست اه ادارت حموم   دو  یاد می
 (.86: 8569،  ند )ویلوقبات

مهم بودجه در تحقف لدار  اس   ه  با م حظه  ق 
 ظران اصلی در حوزه ماریه ماس ریو به مناره یمی از صاحب

 ه  اظر بر توزیع لادح ه « ادف توزیعی بودجه»لمومی، 
مای منابع و نروت اس  را به مناره یمی از ااداف اصلی   

 ظران، ااداف ات دا سته اس . به  ور  لی، صاحببودجه
ات حموم  را ماتمذ بر  هار دسته جهاات بودمای  

 ا د:دا سته

                                                                     
3. Wildavsky 

4. Rubin 

5. Willoughby 
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ارف( ادف تاصیصی: تدارك و ت می   احاات لمومی 
)اجتمالی( یا فرا رد تقسیم منابع  ذ، برات استداده از 
 احاات  صوصی و اجتمالی و ا تااب تر یبی از  احاات 

 اجتمالی؛
ب( ادف توزیعی: تعدیذ توزیع در،مد و نروت، به منظور 

پذیر سا ت  ،ن با ، يه  ه از  ظر اجتماع، حار  باقا ط
 شود؛توزیع تلقی می« لادح ه»یا « منصدا ه»

ات، به مناره مای بودجهج( ادف تثبیتی: استداده از   
اباارت برات حدظ اشتغال در سطحی باح، ت می  درجه معقوری 

اا و تثبی  رو د مناسب رشد از نبات سطح لمومی قیم 
 (.89-1: 6303، ماس ریواقتصادت )

ات: استداده از قدرت ماارج حموم ، د( ادف توسعه
و  برات تسهیذ رشد اقتصادت و تورید نروت )شدریتا

 (.933-932: 8553امماران، 
  اوراا ، ا ه هار به ای  ااداف یابیدس برات 

ام  ممم  اس ا د  ه اایی را ا تیار  ردهو رویه اام سسه 
م ابعاد ریررسمی داشته باشند. ماای  لملیات ابعاد رسمی و ا

لمیقی بر لملمرد ماری و  ت نیر ،ااو رویه اا وم سسهای  
(. قابذ ت مذ اس  8551، ) وریستی  و بس ات دار دبودجه

ات به منظور شناسایی اات بودجهمای ه تمر ا بر   
 سیستم مدیری  ماری بهتر، بدان دریذ حائا اامی  تلقی 

اات  اصی اس   ه  ه حا ی از ا تااب شا ص شودمی
اات مناسب برات سیستم را از اممان دستیابی به شا ص

مراتب موفقی  بودجه، در دسترسی به ااداف یا پیامداات 
 (. 8563، ساز د )دت ر ایومااص، بر وردار می

-بدی  ترتیب، سند بودجه ملی  ه حاصذ فرا رد بودجه
 ذارت مایهم از فرا رد   ات بسیار مبندت اس ، جلوه
مای شود؛ به  ورت  ه ار اه پیو د   لمومی تلقی می

 ذاران بودجه مایلمومی و سا تار سیاسی محمم باشد،   
داند  ه بر مبنات منویات لمومی به مثابه و یذ، ترجیح می
 ذارت  نند؛ وری ار  اه مایمو  ن  ود یا لامه مردم،   
ات بر  ذار بودجهمایباشد،    ای  پیو د ضعیف و سس 

 یرد و مداران شمذ میاساي م حظات و منازلات سیاس 
 (.8551، شود )فوريربودجه به اباار المال قدرت تبدیذ می

 

                                                                     
1. Musgrave 

2. Shafritz 

3. Curristine 

4. de Renzio 

5. Folscher 

-گرفته برای اصالح سیستم بودجهاقدامات صورت
 بندی در ایران

بندت  اور در دوران ا یر، به  ور  ا ار،مدت سیستم بودجه
 ران قرار ت یید مقامات دورتی و پ وا  ی موردتوجهجارب

اایی در راستات اص ح  رفته اس  و به امی  جه ، ت ب
بندت ،ن صورت  رفته اس . برات مثال، تغییر  حوه  بقه

، مت نر از 6326ات  اور در حیحه بودجه سال اق م بودجه
مبنی بر  6325قا ون بودجه سال  92حمم قا و ی تبصره 

بندت  اور، توس  سازمان ا تار سیستم بودجهاص ح س
بندت ،ماراات ریات )بر مبنات  ظام  بقهمدیری  و بر امه

ریات قرار ماری دور (، در دستور  ار سازمان مدیری  و بر امه
اات مجلس  رف . وری به التقاد  ارشناسان مر ا پ وا 

بندت به صورت  اقص و شورات اس می، ا جام ای   بقه
ا تاار امامان متون تاصصی حزم در ای  باره، به  بدون

پیيید ی فرا رد مابور افاوده اس ؛ زیرا از یک سو، درك 
بنمدت جدید را برات  مایند ان مجلس شورات مدماایم  بقمه

ارزیمابی میماان رلایم  استا دارداات  و ارشناسمان ،اسم می
ث اصم ح بندت مذ ور و ارتبا ات ،ن بما  مذ بحم ظام  بقه

 اممم  سا ته اس   دشوار و بندت راسما تار سیستم بودجمه
و از سوت دی ر، موجب لدم دسترسی به راانمات مناسب 

ا در اران شده اس . با بمرات پاسمخ بمه سم احت دس 
-رسد  ه اص ح سیستم بودجهم حظه ای  موارد، به  ظر می

اات اقتباي قارببندت و ات فراتر از تغییر صورتبندت، مقدمه
بندت ماری و حسمابدارت را  لب  رده، ا  لاتی یا  بقه

مسمتلام لمام راسمخ ممدیری  بام  لمومی برات حر تی 
بنیادت در جه  تعدیذ رواب   ار ااران در محدوده امما ات و 

بندت  یرت تدریجی  ظام  بقهاات ملی اس  و شمذتوا ایی
ای   ظام ماری  امور  یما ،ماراات ماری دور ، منطبف با شر

اات اجرایی، ا در اران دست اهدس  در  مرو تعیی   یازاات
 ماینمد ان مجلمس،  هادامات  ظمارتی و سایر مراجع مرتب  

(. ل وه بر ای ، ، يه  ه 9-3: 6323اس  )پناای و امماران، 
شود، اا مربوط میبه توزیع برابرتر منابع بی  منا ف یا استان

ااتم قا ون بر امه سوم توسعه با لنوان  ظام در،مد در فصذ 
ریات استان م ااینه استان و با تامیذ شورات توسعه و بر امه
قا ون  15ماده به ریاس  استا دار مد ظر قرار  رف . مطابف با 

 یرت، تصویب، ادای ، به منظور تصمیم»بر امه سوم 
لمران ریات و توسعه و اماان ی و  ظارت در امور بر امه

اات مایاا و   اا و سیاس اا، در  ار وب بر امهاستان
ریات و توسعه ار استان به ریاس    ن  اور، شورات بر امه

 وظایف شورات  16در ماده «. شوداستا دار تامیذ می
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ریات فهرس  شد د. در راستات استمرارباای به مواد بر امه
قا ون بر امه  23ماده  قا ون بر امه سوم توسعه،  16و  15

-6329) ، ای  مواد را برات دوره بر امه  هارم هارم  اور
 . ردتندیذ ( 6322

برات اجرایی  ردن مداد فصذ ااتم  در امی  راستا و
در،مد -قا ون بر امه سوم توسعه  اور، موضوع  ظام ااینه

مد ظر قرار  رف .   ظام در،مد م ااینه از ای  منطف  استان
ود  ه منابع ماری  سب شده در استان ساده مایه  رفته ب

)در،مداات استا ی( با  ظر و تصمیم یک  هاد قا و ی استا ی، 
ات شود  ه حوزه  ار رد ،ن صرف ،ن دسته از اقدامات توسعه

محدوده استان اس  )وظایف استا ی(. در ای   ظام، تعادل 
ات صرفاً یک   اه از باح به پایی   بوده، بلمه باای منطقه

 ردت ماار تی اس  و متضم    رشی از پایی  به فرا
بینی شده در باحس   ه از  ریف رااماراات قا و ی پی 

دورن ،ن، تعادل و توازن بی  منا ف )استان( متداوت  اور را 
(. در ای   ظام، به 6323سازد )احس  و  رمپور، برقرار می

 اا برات  سب در،مداات استا ی، مطابفمنظور تاویف استان
  ر شده اس   ه  ،قا ون بر امه سوم توسعه 11تبصره ماده  با
بینی شده در بودجه  نا يه در ،مد استان از در،مداات پی »

مصوب بیاتر شود، مازاد در،مد پس از واریا به  اا ه در قارب 
اات قوا ی  بودجه امان سال، یا سال بعد، جه  تممیذ  رح

سا تاراات فنی،  لمرا ی و بهبود ارائه  دمات و اص ح
ات  ه بنا به  امهاساي ،یی  رب ،اقتصادت و مدیریتی استان

پیانهاد سازمان بر امه و بودجه به تصویب ای ت وزیران 
 «. یردرسد، در ا تیار استان قرار میمی

ریات و توسعه شورات بر امه وجودبا قابذ ت مذ ، مه 
و فران ی  استان  ه از بر امه سوم توسعه اقتصادت، اجتمالی

اساي » شود  هادلا می نامينا ،پا به لرصه وجود  ذاشته
؛ در حاری  ه زداییاس   ه ترا م مر ازدایی نی  شورایی بر ت

 را  زدایی  ق  دارد،  ه تمر ازدایی؛ای  شورا بیاتر در ترا م
 ه قا ون اساسی جمهورت اس می ایران بر تمر ا رایی 

در راستات  ،ات مسئوری ات براستوار اس  و  نی  اجازه
 .شو د ان()یمی از مصاحبه« شودتمر ازدایی داده  می
ت بندبودجه سیستمدر  صوص اص ح ل وه بر اینها، 
، موضوع بر امه  هارم توسعه  اور 632 اور در ماده 

سازمان بندت لملیاتی مد ظر قرار  رفته اس  و بودجه
ا اممارت اس  ب شده ریات  اور موظفمدیری  و بر امه

ت از بندبودجه سیستمرب  به منظور اص ح اات  تدست اه
روب موجود به روب ادفمند و لملیاتی و به صورت قیم  

 اصی را ا جام داد. ای  مهم در تمام شده  دمات، اقدامات 

،مده  863در ماده  قا ون بر امه پنج توسعه  یا مد ظر بوده،
ت لملیاتی، بندهبودج سیستمبه منظور استقرار » اس   ه

دور  موظف اس  تا پایان سال دوم بر امه به تدریج 
اات حزم را برات تهیه بودجه به روب لملیاتی در  لیه زمینه
به  حوت  ه حیحه بودجه  ؛اات اجرائی فراام ،ورددست اه

سال سوم بر امه به روب مذ ور تهیه، تدوی  و تقدیم مجلس 
 ظران اس   ه صاحب.ای  در حاری «شورات اس می شود

، ؛ شایک8566؛ 6325؛ 6312، بندت ) ایدنحوزه بودجه
اات اص حی معرفی شده در (، به شدت از اقتباي  رح6332

یافته توس   اوراات در حال توسعه اادار جهان توسعه
ا د. داده، بر ضرورت احتیاط در اقتباي از ، ها را ت  ید  رده

بندت در ه ، المال بودجهبرات مثال،  ایدن بر ،ن اس   
یافته، برمبنات بسیج بیاتر منابع، پاسا ویی  اوراات توسعه

بیاتر برات ماارج و  نترل ادارت قوت استوار اس . جایی  ه 
افاایی ، ها یمدی ر را تقوی  ای  شرای  وجود داشته باشند، ام

 نند؛ اما در جایی  ه فاقد یک یا امه ای  شرای   هادت می
بندت احتماحً  ام ً متداوت بوده و  یازمند  وت بودجهاس ، ار
(. 6325اات پیانهادت متداوتی  وااد بود ) ایدن،  رح

شایک  یا در استدحری ماابه و  ظر به اقتباي اص حات 
داد  ه  یوزرندت در  اوراات در حال توسعه، اادار می

زت سا اوراات در حال توسعه  باید  نی  اص حاتی را پیاده
 نند؛  را  ه ای  اص حات فراتر از دستري ، ها اس  یا با 

 یرت بدی  دریذ  یازاات جارت ، ها تناسب  دار د. ای   تیجه
شود  ه ای   اور، مدیری  لمومی  ود را در  رفته می

راستات اقتصاد  هادت و مجموله اقدامات  سب و  ار معاصر 
 (.6332امراه  رده اس  )شایک، 

شود در مد ظر قرار امينان  ه م حظه میبنابرای ، 
اات مورد استداده در دادن اص حات مربوط به سیستم

 اوراا، باید م حظات  اص مربوط به ،ن  اوراا،  ظیر 
باف  فران ی، تاریای و ارزشی  اور، ظرفی   هادت و 
سا تارت و ا سا ی  اور و  ظایر ، ها، مد ظر قرار  یر د. یمی 

امذ، پذیرب یا لدم پذیرب دامنه  ق  دور  تری  لواز مهم
در امور اقتصادت یا اجتمالی اس   ه بسته به سیستم سیاسی 

دور  »توا د از د ار  ا دك در مرتب  حا م بر  اور، می
« د ار  حدا ثرت»اات ریبرال یا مورد حمای   ظام« حداقلی

اات  مو یستی،  سترده شود. در ای  میان، در قارب  ظام
ظیم دور  در راابرت امور توسعه و توزیع موااب و  ق  ل
اات ملی، در ایران بسیار پرر گ اس . بنابرای ، در ای  بودجه

                                                                     
1. Caiden 

2. Schick 
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پ وا  سعی شده اس  تا با مد ظر قرار دادن ای  موارد و با 
   ر، به دحیذ به وجود ،مدن  ابرابرت ورویمردت جامع

ت لمومی االدارتی در  ستره سرزمینی تح  ت نیر بودجهبی 
پردا ته شود. شنا   دحیذ لدم تحقف لدار  در  ستره 
سرزمینی، از ای  حیث حائا اامی  فراوان اس   ه بیاتر 

اات شود  ه تاصیص بودجه بیاتر به استان نی  فرض می
اا یافته، مترادف با تحریک توسعه در ،ن استان متر توسعه

جهان دارات بعدت در اات تک وااد بود؛ در حاری  ه تبیی 
توا د از روایی و پایایی قابذ قبوری پیيید ی فراوان،  می

بر وردار باشند. جارب ، مه  ق  ا سان در ادای  مسیر 
 ظران اقتصادت، ااس   ه مورد پذیرب صاحبتوسعه، سال

سیاسی، ادارت و مدیریتی قرار  رفته اس  و بر ای   مته 
میان  اوراا  ررم تداوت درصحه  ذاشته شده اس   ه للی

 و منا ف از حیث میاان بر وردارت و دریاف  منابع، 
تری  تداوت میان ، ها، به  ار،یی در استداده از منابع بارگ

 (.81: 6323،  ردد )با ک جها یتوس  ، ها برمی
 

 روش پژوهش  
مای اات   اات مدو ی درباره  ار تا نون پ وا 

ا جام  اده و  ظریه بندت ایران ات و سیستم بودجهبودجه
مااصی در ای   صوص ارائه  اده اس ؛ به وی ه در باب 

ات. بنابرای ، ای  رابطه بودجه با توسعه و لدار  منطقه
پ وا  با ادف احصاء لواملی صورت  رف   ه با مد ظر 

توان قرار دادن ، ها و ا جام اص حات حزم برات رفع ، ها، می
 ه در  ستره سرزمینی  اور ات لادحبه تحقف لدار  منطقه

امیدوارتر بود؛ از ای  رو، در ای  پ وا   اای از اصط ح 
 ات یا سیستم مای بودجهلوامذ م نر بر اص ح   »

 .شوداستداده می« بندتبودجه
اات  می روب پ وا   یدی بوده، بدون استداده از داده

به  ور اایی دارد  ه اا و یافتهمند دادهسعی در تورید سامان
اایی دال بر مدل  ظرت، از میان استقرایی، از  ریف ا ذ  ااره

 ظران دحر  دار د. بدی  منظور اات صاحب،راء و دید اه
اشتراوي و (بنیاد پیانهادت ضم  استداده از روب داده

اات لمیف با (، ت ب شده تا ضم  مصاحبه6332  وربی 
ص ح وضع موجود تری  لوامذ م نر بر ا بر ان موضوع، مهم

بنیاد بدی  دریذ ا تااب شناسایی شو د. استرات ت  ظریه داده
داد تا به شده اس   ه ای  استرات ت به پ واا ر اممان می

                                                                     
1. World Bank 

2. Strauss & Corbin 

اات  ظرت موجود، به تدوی  اا و مدلجات اتما به  ظریه
 ظریه و  راحی مدل  ظرت بپردازد. به وی ه، ان امی  ه 

یک پدیده ا دك اس  و مدل  ا  لات و دا   موجود درباره
اات موجود، یا  ظریه مدو ی درباره ،ن موجود  یس  یا مدل

 ید  ا د، بر استداده از روب داده بنیاد ت اقص یا تاریح  اده
 (.8565، شود )اار  و تامین می

اا، از  د ذارت باز، محورت و برات تجایه و تحلیذ داده
بنیاد برات ت ت دادها تاابی استداده شده اس   ه در استرا

 یرد. در ای  رسیدن به  ظریه  هایی مورد استداده قرار می
اات  یمه سا تاریافته و باز پ وا ، ضم  استداده از مصاحبه

 0اات مجلس شورات اس می )با  ارشناسان مر ا پ وا 
 در(،  ارشناسان  2ریات  اور ) در(، سازمان مدیری  و بر امه

دت مجمع تاایص مصلح   ظام و دفتر مطارعات اقتصا
استادان دا ا اه با سابقه  مایند ی در مجلس و مااوران 

 در( به مناره پروتمذ  بر ان، بر  1اا )اا یا وزارتاا هسازمان
مبنات اصلی، س احت محدودت  راحی شد د؛ سپس در انر 

 ظران، پرس  و پاسخ، بر اساي دید اه متاصصان و صاحب
شمذ  رفتند و ت ب شد تا پ وا ، با جدیدت  یا  س احت

رلای  جوا ب  و ا ون، تممیذ شود و از جامعی   افی 
بر وردار  ردد. ای  مهم بعد از ا تااب  اب ان با استداده از 

 یرت  ظرت، با استداده از روب  لوره برفی، تا حد روب  مو ه
 ران به منظور  د ذارت اشباع ا  لات ادامه یاف . پ وا 

پس از ار مصاحبه، اقدام به پیاده  ردن مت  ،ن  موده، به باز، 
 د ذارت ،ن پردا تند و بعد از اتمام ،ن،  سب  به بر اارت 

، 6 مود د. جدول مصاحبه بعدت و  د ذارت ،ن اقدام می
اایی از  داات مدهومی و جم ت متناظر با ، ها را  مو ه

 داد.  اان می
مصاحبه،  61ی  ه بعد از در ای  پ وا ، ای  رویه تا زما 

مقوحت به اشباع  ظرت رسید د، ادامه یاف ؛ وری برات 
ا مینان بیاتر، پ وا  تا مصاحبه  وزدام  یا ادامه یاف . در 

 3مصاحبه مستندسازت و  د ذارت  ردید د، وری  61مجموع، 
 مصاحبه  ه قابذ استداده  بود د، حذف شد د.
حورت اقدام شد و پس از  د ذارت باز، برات  د ذارت م

 .بندت قرار  رفتنداا و مداایم، مورد بررسی و  بقهمقوره

                                                                     
3. Holt & Tamminen 
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 اا برات ایجاد  داات اوریهز یات از بر سب مو ه .1جدول 

  راییز ی م حبی ا ه اات بر وردار اس اایی  ه در استانز ی  مایند ان و مسئوری ، حبی مسئوری  و ظرفی  دمتتان  دتم  ا ه

ویم ما مامذ توزیع منابع ا سا ی داریم، پس ا ر  وااان تحقف لدار  استیم، به جات فرستادن مدیر  م  می
 یافته، ،ن را به یک استان محروم بدرستیم.قوت به استان توسعه

 توزیع لادح ه منابع ا سا ی

 ضرورت ،مای  سرزمی  لدارتی اس ما باید به سم  بحث ،مای  سرزمی  حر    نیم، ا ر ای   باشد  ودب لی  بی

تری  ضعد  ای  اس   ه معلوم  یس  در راستات  ه با توجه به اسناد باحدستی، احن مامذ بودجه و بارگ
توان  د   ه بودجه ف ن سال،  ند درصد و  ه ساره اس  یا  ه؟  می 0ادفی قرار دارد؛ در راستات بر امه 

  ند.باای از ااداف بر امه پنجم را محقف می

بود رابطه بی  بودجه و  
 اات توسعهبر امه

 
 داات ظاار شده در مراحذ قبذ، بر اساي مداایم اصلی و 

اات پی شد د. بدی  ترتیب، پس از مقایسهز ی تر بر سبمهم
اا، در مرحله  ارت مداایم و مقورهدر پی و به اصط ح  م 

ات از  د ذارت ا تاابی مداایم  هایی در قارب مجموله
ات اات استا ی و منطقهات و مقورهاات ملی و فرامنطقهورهمق

 شمذ توسعه یافتند:
ات اات اصلی دال بر لوامذ ملی و فرامنطقهارف( مقوره

اات مدیریتی؛ قا و ی؛ مونر بر توسعه لدار ، لبارتند از:  ار 
ات؛ م حظات سیاسی و  دتی؛ فنی؛  مایند ی؛ بودجه

 ادت و سازما ی.م حظات   رشی و مام ت  ه
ات و استا ی اات اصلی دال بر لوامذ منطقهب( مقوره

 ات؛ م نر بر توسعه لدار ، لبارتند از : شرای  منطقه
اات متداوت افراد از اات مدیریتی استا ی؛ برداش  ار 

 ات.ات؛ و لوامذ ریر بودجهماای  بودجه و لدار ؛ ابعاد بودجه
دسته اول از دسته دوم بدیهی اس   ه حوزه ت نیر لوامذ 

اا به اا در مصاحبهبیاتر اس . اربته سا تار س احت و پاسخ
 مود؛ بنابرای  اا را دشوار میات بود  ه تدمیک مقوره و ه

موارد سرای  معنی از یک مقوره به مقوره دی ر زیاد بود؛ یعنی 

شو د ان، ان ام پاسخ به یک مقوره، احتماحً بر ی از مصاحبه
ات دی ر را  یا مد ظر اات للمی  ود، مقورهدید اه با  رح

اایی  ه در سطح ملی و ا د. بنابرای ، مقورهقرار داده
ا د، احتماحً در سطح استان و منطقه ات مطرح شدهفرامنطقه

  یا  افذ و انر ذار د.

 

ای در سطح مشی بودجهعوامل مؤثر بر اصالح خط

 ملی
بر  حوه تصویب  ،سیار  سترده د  ه در سطحی بایلوامل اینها

 ت نیر ذارت ذار د و می ت نیراا و تاصیص بودجه به استان
 اا استان  م اس . وری ،اااا بر روت ،ناستانمستقیم 

از  ریف  مایند ان استا ی در  ،به صورت ریرمستقیم توا ندمی
، بر ، ها انر ذار ریاتمجلس و یا سازمان مدیری  و بر امه

اا و شرای  حا م بر  حوه زمینه در شمارلوامذ  ای  باشند.
میاان  ا قرار  رفته،ابندت و تاصیص بودجه به استانبودجه

داند قرار می ت نیرتح   را اابودجه تاصیص یافته به استان
 (.8)جدول 

 

 ات م نر  بر توسعه لدار  از  ریف بودجهلوامذ ملی یا فرامنطقه .2جدول 

 ی مفهومیکدها مقوالت طبقه کلی

 لوامذ ملی

اات  ار 
 تییمدیر

 -لدم توزیع لادح ه منابع ا سا ی -لدم توجه به توان  یرواات بومی
  رات قا و  ذار.مردان توسعه بود دور 

 اات فنی ار 

 -لدم توجه به  اراات فران ی، ،موزشی - رایی صرف معیاراا می
 -عاتی لمیفلدم ا جام  اراات مطار -فقدان  رح ،مای  سرزمی 

 بود روب  -اات  یدیلدم توجه به شا ص -اا ا ار،مدت شا ص
 ارشناسی  - بود مبنات للمی تاصیص بودجه -بندت اص بودجه

 -اات توسعه بود رابطه بی  بودجه و بر امه - بودن فرا رد بودجه
  داشت  شا ص سنج  ااداف بودجه.

اات  ار 
 قا و ی

ا تصابی  -لملیاتی  ادن قوا ی  -،ن تداوت قا ون بودجه با لملمرد
 -99اات اصذ محدودی  -اادیمته شدن امور به استان -بودن استا دار
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 ارتباط ضعیف  ظر و لمذ. -زدایی به جات تمر ازداییترا م

اات  ار 
 اتبودجه

 -ات ا ارامدت سیستم بودجه - بود روح قا ون اساسی در بودجه
ابهام در رسید ی به  -بودجه استا یسهم ا دك  -اتا حرافات بودجه
اات محدودی  -اتمام ت بودجه -اات دورتیبودجه شر  

معیاراات متداوت  -اات متدرقهسرجمع بودن ردیف -اتبودجه
 ا ارامدت اجرات  -اات دورتیبودجه شر   - سرت بودجه -اتبودجه

تمر ا رایی  -ر ک بر اجرات بودجه  ظارت  م -قا ون بودجه
ااینه  رد  -لدار  در بودجه تدوینی -بودجه دست اای -اتبودجه

 محدودی  منابع. - رای  سیستم بودجه به  ذشته -بدون  یازسنجی

م حظات 
  دتی -سیاسی

جای اینی رفتار  -بودجه برات ایدئوروژت محورت - رتز ی، حبی ا ه
 -پایه ماریاتی  الادح ه -بودجه  دتی -سیاسی با رفتار  ارشناسی

 ق   -اات ریررسمی در فرا رد بودجهجای اینی فعاری  -مدارترابطه
 -وابست ی بودجه به در،مداات زیرزمینی -ر گ بودجه ماریاتی م

 اا. رایاات محلی بورو رات

   ر ب به مس ره
 -ارزشی بودن جنس لدار  -دید سطحی به لدار  -احساي لدم رفاه

ابهام در مدهوم واحد  -اتهم حظات مقایس -برداش  بدوت از لدار 
 حار  ا مار مسئوری .. -اار گ شدن ،رمان م -از لدار 

 
اات  ار 

  مایند ی 

 -توان  مایند ان در تغییر حیحه بودجه -قدرت  مایند ان در حبی
 -قدرت  مایند ان در  سب بودجه - ارشناي  بودن  مایند ان

اات ن به  میسیون رای   مایند ا -اردوره بودن  مایند انو یذ
فراموب شدن وظیده  -ر گ بودن  ظارت  مایند ان م -اقتصادت

ت نیر ا دك مجلس در اجاات بودجه  - ماینده لموم بودن  مایند ان
تا ید  مایند ان بر توزیع  -اات بر وردار دو   مایند ان استان -استا ی

 یسی. وشرا   مجلس در بودجه -بودجه به جات تمر ا بر شیوه توزیع

 
مام ت  هادت 
 م سازما ی

 ااماان ی  - ذارتمایتعدد مرا ا    -اات متوریموجودی  سازمان
 -زداییاات متوری محرومی تعدد سازمان - ذارتمایمرا ا   

 ا ارامدت  هاداات  -زداییاات متوری محرومی  ارت سازمانموازت
 ه بودن سا تار  الادح -ریات  اور،شدت ی در  ظام بر امه -متوری

ر گ  ق   م -سلسله مراتب زیاد سازما ی -سازما ی سیستم بودجه
 یرت  قصان سیستم تصمیم -ضعف ا  لات -دور  در بودجه  هایی

 لدم تبادل موافقتنامه. -

 

: ای  لوامذ بیاتر الف( مفهوم کلی مشكالت مديريتی

  به  وع دید مدیریتی مسئوحن بلند مرتبه  اورت و امينی
به میاان در یر  ردن و استداده از توان افراد بومی در تهیه 

اات استا ی و امينی  توزیع اا و  رحبودجه برات بر امه
اا، اشاره دار د. بنابرای  با لادح ه مدیران توا مند در بی  استان

توجه به اینمه  ستره بودجه لمومی دور ، سراسر  اور 
ید از توان امه  یرواات اس ، در تهیه و تدوی  ،ن  یا با

موجود در منا ف  و ا ون ار  اور استداده  ردد. بنا به  دته 
وی ه در  ی ساریان قبذ و   ارشناسان، ای  امر تا حدودت، به

امينی  در حال حاضر،  ادیده  رفته شده اس . مصاحبه
م وی م  می» رد: ات ای   مته را بدی  صورت بیان میشو ده

 واایم ا ر می ، پسمنابع ا سا ی داریمما مامذ توزیع 
 درس را توزیع منابع ا سا ی  به  وبی محقف  ردد،لدار  
یافته، وت به استان توسعهمدیر قوت  فرستادنبه جات   نیم؛

 وع ؛ یعنی بدرستیمیافته یا محروم را به استان  متر توسعه
 «.یمامقدار تغییر بد کمدیری  را ی

 ه  استند اا لواملی : ایب( مفهوم کلی مشكالت فنی

اا و معیاراات مورد استداده در سیستم ا ثراً به سازو ار
شو د. به بندت و تاصیص بودجه لمومی مربوط میبودجه

افاارت لبارتی، در مقوره فنی )  و ه ا جام شدن( قوالد سا 
بندت در مراحذ تهیه و تصویب، و  ار رداات فرا رد بودجه
اات و بروز دارد؛ برات مثال، شیوهاجرا و  ظارت ظهور 
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 تری  مباحث مقوره فنی بودجهبندت، از جمله مهمبودجه
بندت، در حال حاضر، . در  صوص سیستم بودجهاستند

بندت سنتی اس ، سیستم مورد استداده در  اور ایران، بودجه
اات جای ای  بندت لملیاتی به مثابه یمی از شیوهوری بودجه

شمسی مد ظر قرار  رفته و  6328ی، از سال بندت سنتبودجه
در بر امه  هارم توسعه  یا ارااماتی در  صوص ،ن مطرح شده 

اات  لی بر امه پنجم از سیاس  38اس  و در  های  در بند 
 ید مجدد قرار  رفته اس  و در  صوص  توسعه، مورد ت

بر امه پنجم،  603اات اجرا و اراامات ،ن، در ماده روب
 ه در با  ادبیات   نان تی قید شده اس . وری امپیانهادا

 یا   ر شد، بدون داشت   یروت ا سا ی توا مند و ماار و 
سازت امينی  ایجاد سا تاراا و  هاداات حزم برات پیاده

ه به جایی ابندت لملیاتی،  نی  سیستمی  یا رسیستم بودجه
ر  اوااد برد و در بهتری  حار ، به صورت  اقص مد ظر قرا

اات توسعه،  وااد  رف . فارغ از ای  بحث،  ظر به بر امه
ات اس   ه در ،ن، بندت ایران، سیستمی بر امهسیستم بودجه

-اات پنج ساره و بر امهمبنات بر امه اات ساح ه باید بربودجه
اات دوربرد ) ام ا داز( تهیه اساي بر امه اات پنج ساره بر

-اات ساح ه و بر امهبودجه توان بی شو د. در حاری  ه  می
ات را ردیابی اات پنج ساح ه توسعه  اور ایچ  و ه رابطه

ات  ه در  رد. بنابرای ، یمی دی ر از ماهودتری  لوامذ زمینه
ات را به تعویف اات منطقهبندت ایران، تعادلسیستم بودجه

ا دازد، لدم توجه به ابعاد فنی بودجه اس . بحث بودجه و می
  ر در بندت امرت  ارشناسی اس  و باید با دیدت  ذبودجه

اات  می و  یدی را مد ظر اا، ا واع شا صا تااب شا ص
امور  قرار داده، ل وه بر ا تصاص بودجه به  اراات زیربنایی،

فران ی و ،موزشی را  یا مورد توجه قرار داد. ضم  اینمه 
اات توسعه باشد ساره از بر امه بودجه باید در لمذ، برشی یک

ریات ،مای  سرزمی  تر از امه، باید در ،ن به بر امهو مهم
 اا جلو یرت  ردد. ذارتتوجه شود تا از ادر رفت  سرمایه

املی  ه ا ثراً : لوج( مفهوم کلی مشكالت قانونی

 ننده  قاط ضعف قا و ی بوده، در لمذ به صورت منعمس
 ه در  استند شو د و معرف قوا ینیتمام و  مال ا جام  می

ات قرار  رفته، فعاری  مقابذ ادف توسعه لدار  منطقه
 ار ااران را در ا جام بر ی اقدامات برات توسعه اقتصادت 

اات  د. امينی   ار سازاات  ابر وردار، محدود میاستان
اات قا و ی دحر  قا و ی بر ا واع  قاط ضعف و محدودی 

داند  ه ما ع اایی را مد ظر قرار میداشته، محدودی 
یافته اات  متر توسعهاات ملی به استانسرازیرت سرمایه

اا به شو د. در حاری  ه بر اساي قا ون، باید ای  سرمایهمی

ان یابند، وری در لمذ، ای  مهم یا  دع استان  ابر وردار جری
   ردد.شود و یا به  ور  امذ لملی  میلملیاتی  می

-ات در توصیف یمی از موارد  اظر بر محدودی شو دهمصاحبه
 ند  ه قا ون اساسی(، بیان می 99اات قا و ی )یعنی اصذ 

اا اات دورتی در بسیارت از استانشر  ، در  ذشته»
-ای   ار میما ع  99حاح اصذ ، اما  د ردمی ذارت سرمایه
 در یک استان بر وردارات  ه  ار ا ه ،به ار حالشود؛ 

وری  ،ن استان شده اس ،بالث رشد و توسعه ، سیس شده ت
اات  ذارت به شر  اجازه سرمایه محدودی   قا و یوقتی 

 یا از ای  یافته اات  متر توسعهاستانداد، دورتی را  می
 «.شو داا، محروم میت ذارسرمایه

اا ا ثراً لواملی : ای اید( مفهوم کلی مشكالت بودجه

اات  اظر بر استند  ه مربوط به مام ت و محدودی 
بندت از مرحله تهیه و تنظیم حیحه بودجه تا فرا رد بودجه

ررم شود؛ جارب ، مه للیتصویب و اجرا و ارزشیابی ،ن می
ناره یمی از مراحذ فرا رد شدن با  ارزشیابی به مشنا ته
بندت، امينان ای  مرحله در ایران به  ور قا و ی مورد بودجه

پذیرب قرار   رفته اس  و بر تدریغ بودجه متمر ا شده اس . 
« پاسا ویی»و « شدافی »ل وه بر ای ، اصول دی رت  ظیر 

ااس   ه در بسیارت از  اوراات جهان به مناره اصول سال
ا د، وری در ، به صورت قا و ی اقتباي شدهبندت وی  بودجه

ا د )ا ر  ه در  دتار ایران انوز ای  اصول مد ظر قرار   رفته
 یر د(؛ ضم  اینمه از جمله موارد بیاتر مورد ت  ید قرار می

مهم دی ر در ای   بقه، سهم ا دك بودجه لمرا ی از بودجه 
ه اات جارت اس . اربتلمومی  اور، در قیاي با ااینه

 ننده اقتصاد توان به مناره تحریکاات جارت را  یا میااینه
در  ظر  رف ، وری  ظر به اینمه سا تار ادارت و سیاسی 

اات ادارت و سیاسی دورتی در  اور، تمر ا بیاتر سازمان
یافته را موجب شده اس ،  ود در   ف اات توسعهاستان

بیاتر جه  لدار  حر    رده، از ای   ریف به توسعه 
رسا د؛ یعنی افاای  بودجه اات بر وردار  مک میاستان

لمرا ی به  دع امه منا ف و افاای  بودجه جارت به  دع 
 واحداات مر ات اس .

: ه( مفهوم کلی مسائل و مشكالت نهادی و سازمانی

ا د  ه یا به تعدد ای  لوامذ دربر یر ده مسائذ و مام تی
لدار  و به تبع ،ن  داشت   اات متوری در امر توسعهسازمان

اایی  ه به شو د و یا به  ااماان ی قاه راه واحد مربوط می
داند و ،نار  امطلوب ، ها اایی رخ میدریذ تعدد  نی  سازمان

افمنند. ل وه بر ای ، تعدد بندت سایه میبر  ظام بودجه
اا، تدا ذ وظایف  ارت ،ن ذار و موازتمای هاداات   
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اد،  اا   ار،یی و انرباای، تدا ذ در اجرایی صف و ست
-مایاات مرتب ، سردر می در   شدن اصول و سیاس 

اات ،تی، و امينی  مسائذ مربوط به مسئوری  و  ذارت
ریات  اور  یا در ای  مقوره جات پاسا ویی در حوزه بر امه

( 61: 6319یر د. در ت یید ای  مطلب،  ایدن و ویلدافسمی )می
بندت در ریات و بودجهبر امه »رعه  ود با لنواندر مطا

اات  یرت  میسیونمذ، با اشاره به ش« اوراات فقیر
ریات )سازمان بر امه و بودجه( در ایران و لراق قدرتمند بر امه

در انر توصیه بر ی از  ارشناسان مبنی بر  ار،مدت سپردن 
اظهار وظیده تهیه و اجرات بر امه به یک  میسیون قدرتمند، 

رسد  ه ای   ار بالث به وجود  نند  ه  نی  به  ظر میمی
اا شده اس ؛ زیرا اات بیاتر در وزارتاا ه،مدن اصطماك

اات  اص در  ار یرت تاصصوجود مقررات وی ه برات به
ریات، مستلام به وجود ،وردن مقررات دس  و  میسیون بر امه

 ح  یدی  پا یر و بورو راسی ادارت اس   ه در جه  اص
سیستم ادارت  اور، قدم م نرت  اوااد بود. به  ور ماابه، 
مطارعات  روه مااوران دا ا اه ااروارد  ه برات ا جام 
مطارعات حزم در راستات  مک به تدوی  بر امه سوم پی  از 

اات  ایدن و ا ق ب، به ایران ،مده بود د  یا ت ییدت بر  دته
 ور امان (.6319رئو، ؛ مک6311)باردوی ، ویلدافسمی اس  
اات ای  مطارعه، تقریباً با شود، یمی از یافته ه م حظه می

-اات سازمان ذش   هار داه، بر اامی  روش   ردن  ق 
اات متداوت معطوف بوده، ،ن را لاملی مهم در به ت  یر 

دا د و بر ضرورت مد ظر قرار ات میا دا ت  لدار  منطقه
اات سازت  ق ، به منظور واضحاات اص حیدادن  رح
 سترت و زدایی و لدار اات د یذ در امور محرومی سازمان

   ند.اات سازما ی، ت  ید می ارت است  از دوباره

و( مفهوم کلی مشكالت ناشی از نمايندگی و 

: ای  لوامذ بر مسائذ و مام تی دحر  دار د  ه مجلس

ییر حیحه بودجه در  اشی از قدرت و توان  مایند ان در تغ
. یمی از دحیذ ای  امر،  اشی استندمجلس، ان ام تصویب 
محورت اات ریررسمی از جمله حبیاز لرفی شدن فعاری 
اات بر وردار از  ظر مدیری  و  مایند ان اس . معموحً استان

اات  متر توا مند، در وضعی  بهترت  سب  به استان
ن ام جذب منابع  یا از ای  یافته قرار دار د  ه در اتوسعه

اات  ود استداده قدرت و سر،مدت، به  دع منا ف و استان
 نند.  را  ه  واحی فقیر، ارلب از رحاظ سیاسی  یا در می

(. ا ر ه د ار  666: 6333بر د )ااروت، ضعف به سر می
اا اس ، وری با  مایند ان در حیحه بودجه، حف قا و ی ،ن

 ار   مایند ان و حف د ذ و تصرف توجه به اینمه حدود د

، ان در روایح بودجه دور ،  امحدود تعیی  شده اس ، تغییرات 
قا ون بودجه  سب  به حیحه بودجه، امرت  بیعی اس . اما 

توا د به مناره لاملی در  اا  انرباای و  ار،یی ای  امر می
اا لمذ  ماید؛  را  ه سازمان مدیری  در منار  متوری بودجه
 یرت از  ارشناسان مجرب وی  بودجه، به ار حال، با بهرهتد

سعی در رلای  قوالد و اصول للمی دارد، وری  مایند ان 
مجلس از تاصص حزم در ای  زمینه بر وردار  یستند و 

شو د. به لبارت دی ر، صرفاً در منار  معتمدان مردم تلقی می
ا د،  ه مردم اات امروز د یا مر ب از  مایند ان معتمدپاررمان

(. شدت ای  808: 6336پور، شایست ان و متاصصان )قلی
شود. بندت، بیاتر میمس ره با م حظه پیيید ی فنی بودجه

ضم  اینمه رارب شدن  ظر مجلس بر حیحه بودجه اجرایی 
در ان ام تصویب، موجبات فرار دور  از پاسا ویی و  ظارت 

وقتی مجلس  یا  ،ورد؛  را  ه م ر گ مجلس را فراام می
توا د فاار شود،  می ویسی با دور  شریک میدر امر بودجه

 بیاترت بر دور  وارد ،ورد.

: لواملی  ه بیا  ر ز( مفهوم کلی نگرش به مسأله

  رب مسئوحن به مباحث لدار  و قومی  بوده، بازتاب 
شو د. ای  لوامذ از ای  جه   ه اا محسوب میدید اه ،ن

 رد بودجه ت نیر بساایی داشته باشند، حوه ااینهتوا ند در  می
اامی  دار د؛ زیرا برداش  مناسب و منطقی از لدار ، بالث 

شود و بارعمس، رواج برداش   رد بهتر بودجه میااینه
  امناسب از لدار ، بالث ات ف منابع و ادر رف  ، ها 

و  ردد  ه جمعی  اقوام تر می ردد. ای   مته ،  اه واضحمی
اات  اصی مد ظر قرار مذااب ایرا ی را در  ار وب استان

ات حساسی   سب  به مدهوم قومی  را شو دهدایم. مصاحبه
وقتی ما  ،موی یلی راح  ب » ند  ه بدی  صورت بیان می

یک  وع  توانمی به  ولی ، ایممی پی حرف قومی  را 
و و ای  در حاری اس   ه تودار «.ب یریمرا در  ظر  سست ی 
اایی از  اوراایی  ه دارات تنوع قومی با   ر مثال اسمی 

ا د  ه ای  امر  ه تنها به ا د،  نی  ادلا  ردهو زبا ی بوده
نباتی  تم  اده، بلمه به یمپار  ی اقتصادت و  سس  و بی

اجتمالی در  اوراایی  ظیر موریتا ی و مارات  یا منجر شده 
دار د  ه  مته مهم در ای  یاس . ، ها در ای  امتداد بیان م

زمینه،  وع   اه به مسئله قومی  و اممان یا لدم اممان  تم 
شدن ،ن به مناقاه یا اممارت اس   ه به مناره یمی از 

اات شمس  ت ب ننده اصلی در توفیف یا لوامذ تعیی 
 .(10: 8568 ند )تودارو و اسمی ، ات، لمذ میتوسعه

                                                                     
1. Todaro & Smith 
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اات متداوت برداش ه با توجه بمدهوم دی ر لدار  اس   ه 
 ی   مته  ه انوز  ند و  او لمیقیاز لدار  و در  ظر  رفت  ا

در ای  موضوع صورت   رفته، ای  واژه پس از  ذش  سه 
تعریف دقیف و انوز از داه از پیروزت ا ق ب اس می، 
. وجود بر ودار  یس ات مااص و ریر قابذ تدسیر سلیقه

 رذاران ب مای  شده اس   ه  نی    ء بار ی موجب 
اات  ود از لدار  اجتمالی دس  به ا تااب اساي برداش 

 ذارت با ند. ای  در حاری اس   ه مای  ابااراات مناسب 
 یرت در  بود تبیی  مداایم مرتب  با لدار  اجتمالی و شمذ

توافف ، ااا ه در مورد ،ن، معموحً  موداات ظاارت لدار  
تحمیذ  ، یرد  ه حاصذ ،نوجه قرار میاجتمالی مورد ت

یا  ذارت مای  اات سن ی  در سعی و  طا در ااینه
یک روز ممم  اس  با بدی  ترتیب، اس .  ذارت سیاس 

ادف تحقف لدار ، قیم  ا رژت را تثبی   نیم و ،ن را به 
موابتی لادح ه ارزیابی  مائیم و روز دی ر ممم  اس   مناره

پردا   مستقیم به مردم را لی  لدار  افاای  جهای ،ن و 
به لدار  و تضمی   یابیدس بدا یم. زما ی ممم  اس  برات 

اات اقتصادت را ،ن، مارمی   سترده دور  بر صنایع و فعاری 
ع را لی  لدار  یبرقرار سازیم و زما ی دی ر، وا ذارت سر

 (.6335، بدا یم ) یلی

حظات : م ح( مفهوم کلی مالحظات سياسی و نفتی

اات للمی و بندت را از ت  ید بر روبسیاسی تمر ا بودجه
اات منطقی، به میاان  دو  سران و  مایند ان و بورو رات

مر ا ای ، در تعیی  میاان بودجه مصوب و دریافتی برات 
بندت را به صحنه اا، مرتب  سا ته، صحنه بودجهاستان
ت بر ،ن اس   نند. در ای  زمینه، اارو مایی مبدل میقدرت

اات  روای،  یرت ه ا ثر شوااد موجود در  صوص تصمیم
ز ی،  نترل حموم  مر ات، دمو راسی، بورو راسی و  ا ه

داند  ه ار سازمان اجتمالی، اقتصادت، و  ظایر ،ن،  اان می
اا و سیاسی، به منظور تمایذ به دوام، به  ا ار به لرصه تبا ی

شود  ه ص جامعه تبدیذ میاات  اا حرافاتی به  دع  روه
اایی، موجبات زوال و حتی ای  ا حرافات ممم  اس  در براه

 لدون،  ابودت ،ن سیستم اجتمالی را فراام ساز د )مقدمه اب 
( و قاسمی و اممارا   6321(.  ضرت و قاسمی )6322

 اات  ود با بازی ران فرا رد (  یا در مصاحبه6321)
 نند  ه در تاصیص ت می یربندت،  نی   تیجهبودجه

اات اجرایی اات دست اهاا، اراده بورو راتالتبارات به استان
اات  اص مقامات محلی و مر ات،  ق  در مر ا و  یا اراده

ات داشته،  ق   مایند ان دارات قدرت و  دو   یا  نندهتعیی 
در ادای  دریاف  التبارات بیاتر به سوت حوزه ا تاابیه  ود 

اات به توا مند بودن  مایند ان و مدیران استان )با توجه
 شود. ات مییافته(، منجر به توسعه  امتوازن منطقهتوسعه

 ه با تمیه  استند م حظات  دتی  یا ماتمذ بر مواردت
 رد بر منابع زیرزمینی، دس  دور  را در   و  ی ااینه

ا ر  توان  نی  ادلا  رد ذار د؛ در حاری  ه میبودجه باز می
 رد، دور  پایه ماریاتی بودجه بر پایه  دتی ،ن رلبه می

توا س  بودجه را ،ن  نان  ه دراواه  ود اس ،  رج  ند  می
 رد. ای  امر داند ان را بر،ورده میاات ماریاتو باید  واسته

به دریذ قرار  رفت  ایران در جای اه دوم جها ی به رحاظ 
داشت  در جای اه اول در  مندت از   ائر  دتی و قراربهره

بر وردارت از   ائر  ازت باید بیاتر مد ظر قرار  یرد. در ای  
اات مجلس شورات زمینه،  ی پ واای  ه در مر ا پ وا 
اایی  ه در سال»اس می صورت  رفته،  نی  ،مده اس : 

اا، تر اس ، ا حراف در  ذ ااینهرشد در،مداات  دتی بی 
بینی شده بسیار  ی، از ارقام پی اات جارت و لمراااینه

توان  د  ا ر بودجه را به مناره  ون حیاتی می«. بیاتر اس 
 اور به حساب بیاوریم،  ون حیاتی  اوراایی اميون 
ایران، از در،مد حاصذ از فروب منابع زیرزمینی اميون  د  
و  از اس  و ای  امر ،زادت لمذ بیاترت به دور  برات 

داد، وری در  اوراایی  ه قسم  لی می رد بودجه مااینه
اساي ماریات اس  و وابست ی  مترت  اا برالظم بودجه ،ن

اا، ماریات به منابع زیرزمینی دار د،  ون حیاتی حموم 
(  ه 8551، ،ورت شده از افراد و م سسات اس  )فرا کجمع

اات ،ن  اوراا را با فاار بیاترت در ای  امر حموم 
داد. در ای  د لق یی بودجه ملی سوق می رراستات ااینه

« شبه استبداد  دتی»و « افسون منابع»رابطه، ت مذ بر مداایم 
 برا  یا اس .اا ت مذو دحر  ،ن بر لملمرد دور 

 

ای در سطح مشی بودجهعوامل مؤثر بر اصالح خط

 ایمنطقه
ات و استا ی م نر بر توسعه لدار  از  ریف لوامذ منطقه
ا د  ه جدات از لوامذ ملی بوده، اما اما ند املیبودجه، لو

یابی به لدار  از  ریف بودجه ملی لوامذ ملی در دس 
اات ا سا ی و ت نیر ذار د. ای  لوامذ بیاتر به ظرفی 
-تر از ،ن، سرمایهزیرسا تی استان در جذب بودجه و مهم

 (.3شو د )جدول  ذارت صحیح در استان مربوط می

                                                                     
1. Frank 
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 ات یا استا ی م نر  بر توسعه لدار  از  ریف بودجهلوامذ منطقه .3جدول شماره 

  داات مدهومی مقوحت  بقه  لی

لوامذ 
 اتمنطقه

 اتشرای  منطقه

موقعی  جغرافیایی  -توان جذب سرمایه سا نی  -توان جذب سرمایه منا ف
میاان  - ذارتموا ع سرمایه -اوضاع منطقه -اات استا یزیرسا   -استان
امنی  اقتصادت  -فقر اجتمالی، فران ی منا ف - ذارت  وری منا فیهسرما

توزیع جغرافیایی  -اتاات منطقهقابلی  -محرومی   اتی منطقه -منا ف
میاان بر وردار بودن  -ااشرای   ابرابر بی  استان -اات دورتی الادح ه شر  

 دورت و  ادیمی به مر ا. -استان

 ابعاد مدیریتی

مااورات  -توان منابع ا سا ی -توان مدیران استان -ستا دارپاسا ویی ا
اات مدیران دید اه -رواب  لمومی استا داران -مطارعات استا ی -استا ی
 -ش رداات  اص مسئوری  استان -  ر مدیریتی بود دید ،ینده -استا ی

  مبود ا تیارات استا ی.

تدسیر ادرا ی 
 ماا بان

درو ی شدن  -افراد  سب  به وضعی   ود  رب  -احساي محرومی  افراد
 لدارتی در بر ی منا ف.بی

 اتلوامذ بودجه
لدارتی بی -ات استا یلدارتی در منابع بودجهبی - رد بودجه حوه ااینه
 لدارتی  وری در توزیع منابع.بی -قدرت جذب منابع -ات وری بودجه

لوامذ 
 اتریربودجه

قدرت  مایند ان  - مایند ان استان در مجلستعداد  -سهم ا دك سرمایه دورتی
دیمته  ردن ااداف به  -ر گ سازمان بر امه و بودجه استان  ق   م -استان

 اا.استان

 

: ای  لوامذ به ایالف( مفهوم کلی شرايط منطقه

یافت ی، دورت از مر ا موقعی  استان از  ظر جغرافیایی، توسعه
لوامذ به ای  دریذ  ه  شو د. ای اا مربوط میو  ظایر ای 
اات بهترت در مقایسه با یافته از زیرسا  منا ف توسعه

یافته و به تبع ،ن از ظرفی  جذب سرمایه منا ف  متر توسعه
)ام  صوصی و ام دورتی( بیاترت بر ودار د، مهم تلقی 

شو د. زیرا ظرفی  بیاتر جذب سرمایه  یا به مناره لاملی می
شود و  ر ه ات تلقی میاات منطقهدلدر به تعویف افتادن تعا

 ند؛  تیجه  نی  امرت، را تادید می« تسلسذ للذ»با ذ 
ات اس ؛ زیرا با وجود الطات دشوارت در تحقف تعادل منطقه

بیاتر بودجه به منا ف محروم در مرحله تصویب و تاصیص 
شود و یا پس از جذب بودجه، ای  بودجه یا به  وبی جذب  می

-ات، انر ظرفی شو ده. مصاحبه6شودی ااینه  می،ن، به درست
اات استا ی در جذب منابع را بدی  صورت به تصویر  ایده 

اصذ  وجود دارد؛ اصذ جذب به  اماصلی  در اقتصاد،»اس : 
 و ظرفی  توا ایی، تراات پیارفته ه استان  ویدمیجذب 
 ،اات  ابر ورداروری استان ،جذب سرمایه دار دت در بیاتر
شده و وارد تاریف استان ای م اص ً توا ایی جذب سرمایه  ظیر

شو ده دی رت  یا با   رشی جامع، مصاحبه «. دار دشده را  یا 

                                                                     
 ات تممیذ  وااد شد.. ای  بحث،  یذ لوامذ بودجه6

اا ای  استان پتا سیذ د،، يه  ه وجود دار»... رد  ه اظهار می
اا مام تاان فراتر وری ای  ،فوق ارعاده باحس  ،برات توسعه
س ، فضات اس ، امنی  اقتصادت ایتی بعد امن؛ س ااز بودجه 

 ی، تسهیذ لمومداا مامذ دارای  استان در سب و  ار 
. به ار د یلی  ق  دار یا اات قومیتی ، بحثدمامذ دار

، وری امه تهرا ی استیم  هند وی می  یتهران ام ،حال
اات بحث ؛ماارده دی ر ای  قبیله با قبیله ،استان یک مث ً در

 اات اجتمالی بیاتر از بودجهریاه ود،شیای   نینی  ه م
 «. ددار ت نیر

: ای  دسته از ایب( مفهوم کلی عوامل غير بودجه

لوامذ ا ر  ه ت نیرت مستقیم بر میاان بودجه دریافتی از 
مر ا  دار د، وری با توجه به  بود مبنات للمی در تاصیص 

ت، بندبودجه در ایران و ت نیر لوامذ دی ر در سیستم بودجه
شو د. از جمله موارد قابذ ت مذ در ای  حائا اامی  قلمداد می

شود و ،ن دسته، میاان سرمایه دورتی اس   ه وارد استان می
ام  ندان  ام یر  یس  و باحتر از ،ن، ،نار مربوط به 

اا اات با   صوصی و  ارجی اس   ه ،ن ذارتسرمایه
به سم  اات  ود ام متمایذ به سرازیر سا ت  سرمایه

اات بهترت بر وردار د. اایی استند  ه از زیرسا  استان
مثال » ند ات ای   مته را بدی  صورت بیان میشو دهمصاحبه

میاان بروید و یک استان  بهببینید شما ا ر را فرض  نید؛ 
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سرمایه  صوصی، ) بسنجید رااستان  ه بهاات واردسرمایه
 (،ام استا ی باای کاا و یدورتی، شبه دورتی، شر  

 ات  ه در قارب سرمایه دورتی وارد استان معموحً سرمایه
یعنی امه در مورد بودجه  اس ؛ درصد 65 متر از  ود،شمی

 را شما . اس  درصد 65 متر از   ه نیم میبحث لمومی 
اا را با ام مقایسه بمنی، اات با می استانمیاان سپرده

 ،درصد 05ادیک به اات با می،  درصد سپرده 05بینی می
درصد  05در  نار ای   قرار  رفته اس ؛ فق  در استان تهران

میاان به اصط ح  ه را ام ببی   ای  ،اات با میسپرده
توزیع  استان تهراندر درصد  95 ادیک به  ،تسهی ت ام

 اات  ارجی را ام  ه  ذارتیا امينی  شما سرمایه شود؛می
اات در مورد ،یتم  ورمی ا  ور اس ؛امی  بسنجی، شرای 

 «.م نر د دی رت  ه در رشد و توسعه منطقه
از جمله موارد دی ر مرتب  با ای  مقوره،  ق  و ماار   

اات بر امه و بودجه استا ی در توزیع منابع اس   ه به سازمان
اا به دریذ سا   متمر ا  اورت،  نی  امما ی برات ،ن

ای   صوص، از توا ایی ،ل مهیا  اده اس  و در صورت ایده
ماار    ندا ی بر وردار  یستند؛ در حاری  ه  حوه ااینه 

اا دیمته  رد باای از منابع  یا از مر ا تعیی  و به استان
 شو د.می

: در شرح ج( مفهوم کلی تفسيرهای ادراکی مخاطبان

توان  د   ه معموحً ا ر اااری یک منطقه مورد ا یر، می
تر باشند، حتی ا ر ب  به لدار  حسايیافته  س متر توسعه

  سب  به منا ف دی ر وضع بهترت ام داشته باشند،

داند.  نی  اات شدیدترت به بی لدارتی  اان میوا ن  
شود؛ زیرا اقوام به حارتی در  اوراات  ند قومیتی تادید می

 ور ممرر وضع قوم  ود را با سایر اقوام و به وی ه قوم 
ا د  ه به  نند. در واقع، اینها لواملییتر، مقایسه ممسل 

یافته  سب  به   رب ماا بان و سا نی  منا ف  متر توسعه
شو د. موضولات مربوط به لدار  و وضعی   ود مربوط می

ات )با اینمه از وضعی  برات مثال، ا ر ماا بان در منطقه
بهترت  سب  به دی ر منا ف بر وردار د(،  ود را در 

شو د؛ به برا  یاتر ظاار میحساي  نند، حساسی لدارتی ابی
وی ه، در  اوراات  ند قومیتی، حساسی   نی  موضولی 

شود؛ زیرا در صورت باح بودن بحث مقایسه  ند برابر می
ات دی ر، اجتمالی، افراد به جات مقایسه منطقه  ود با منطقه

اد ،ن را تا مقایسه وضع رابطه قومی   ود با قومی  دی ر امتد
داند. ای  در حاری اس   ه  اور ایران به رحاظ تر یب می

توان برات ،ن از تعبیر  استلا قومی به حدت رنی اس   ه می
موزاییک ») در مورد جامعه ،مریما  ه از ،ن تح  لنوان 

 ند(، استداده  رد. ایران متامذ از اقوام زبا ی یاد می« اقوام
ات از م ، و مجمولهترك،  رد، فاري، رر، بلوچ، لرب، تر 

 اات متداوت زبا ی اس . جغرافیات استقرار ای  رهجه

ات اس   ه )به جا پایتا  اات زبا ی  یا به  و هقومی 
 اور  ه از  لیه اقوام با درصد  متر یا بیاترت از بعضی اقوام 

ات یاد توان از ،ن تح  لنوان استقرار منطقهتامیذ شده(، می
 ای  از  ظر قومی ی   ظر  یا منا ف رد. در حاری  ه از ا

یافت ی،  سب  به مر ای   اور  ه بیاتر میاان توسعه
متامذ از قوم فاري اس ، از وضعی  بدترت دار د )به جا 
یمی دو مورد استثنا(. امينی  از جنبه مذابی،  اور ایران از 
ادیان  و ا و ی اميون اس م )شیعه و سنی(، مسیحی، 

اات شود. بنابرای ، حساسی امیذ مییهودت، و زرتاتی ت
مربوط به مذااب باید در توزیع موااب ملی مد ظر قرار  یرد 
تا از ای  را ذر، بتوان با ام رایی بیاتر، مسیر توسعه و 

جویا ه پیارف   اور را در فرا ردت اممارا ه و ماار  
 پی  برد.

اا لواملی استند : ای اید( مفهوم کلی عوامل بودجه

 رد بودجه در استان و امينی  بنیان  سب ه  حوه ااینه ه ب
شو د و با ابعاد مدیریتی و ات در ،ن مربوط میمنابع بودجه

ات تن اتنگ دار د؛ زیرا ات، رابطهامينی  شرای  منطقه
 ور  ه  دته شد، ار  قدر استا ی از  ظر مدیری  و امان

هتر باشد، در اا بمنابع ا سا ی توا مندتر و از رحاظ زیرسا  
 رد و امينی   سب منابع استا ی با مام ت  مترت ااینه

روبرو  وااد شد. ل وه بر ای ، میاان در،مداات استا ی ) ه 
اات بر وردار مبنایی برات بودجه استا ی اس  و در استان

یافته بیاتر اس (، به مناره اات  متر توسعه سب  به استان
تر ای  منا ف از  ریف دریلی برات توسعه ار  ه بیا

شود. فارغ از میاان بودجه  رد بیاتر بودجه، اظهار میااینه
تاصیص یافته به استا ی  اص، بحث جذب ای  منابع اس  
 ه ارتباط ونیقی با توان مدیری  استان دارد. بنابرای ، 

ترت بر وردار د، یافته  ه از مدیری  قوتاات توسعهاستان
یافته، توان بیاترت برات ر توسعهاات  مت سب  به استان

ات با شو دهیافته دار د. مصاحبهجذب حدا ثر بودجه تاصیص
داشته  مبود منابع قبذ از اینمه م وی م  می»بیان اینمه 

  ؛بینم، م  مامذ را مدیریتی و منابع ا سا ی میباشیم
 استان م استان ای م، استان  رما ااه، استان  ردستان،وی می
بعد  د، ند مرده ح جی یدن بداااول  ا ، شماجان رربی، ربای

 اص ً جذب  ،میاد ه وقتی التبارت ام  ید؛التبار باواا
اا را  یلی ااینه ای  موارد د،شو، درس   رج  میودش می

 شود  ه ر  دته با ک جها ی میتدالی «دبر باح می
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 ررم تداوت در میان  اوراا و منا ف، از حیث میاانللی 
تری  تداوت میان ، ها، به بر وردارت و دریاف  منابع، بارگ

شود )با ک  ار،یی در استداده از منابع توس  ، ها مربوط می
 (.81: 6323جها ی، 

: ای  لوامذ در بر یر ده ه( مفهوم کلی ابعاد مديريتی

مسائذ و مام تی اس   ه مربوط به منابع ا سا ی، مسئوری  
 دعان و اا در برابر  تیی ،نمنطقه و   و  ی پاسا و

 رد بودجه اس . ای  لوامذ در حار   لی، به   و  ی ااینه
مقوره منابع ا سا ی مربوط بوده، از ای  جه ، حائا اامی  

شو د  ه در لصر ا  لات،  یروت ا سا ی، سرمایه تلقی می
سازمان تلقی شده، به ار میاان  ه ای   یروت ا سا ی از 

ت بر وردار باشد، در راستات ا جام وظایف توا مندت بیاتر
 ود، به  حو بهترت لمذ  وااد  رد. بنابرای ، مدیری  

 را، مستلام ایجاد لمومی انربا  در لصر مدیری   تیجه
واحداات ادارت لمومی برات توسعه ظرفی  مدیری  
راابردت، و فرا رد مدیری  مر ات اس ؛ فرا ردت  ه امه 

اا را به  ند و ،نات اصلی را ادرام ااا و م موری فعاری 
سم  جلو بردن دستور جلسات راابردت سازمان، ادای   ماید 

ات بحث توزیع شو ده(. مصاحبه6333، )پویستر و استریب
-اا را مد ظر قرار داده، اظهار می یروت ا سا ی در میان استان

رحاظ  اا،بحث بودجه درما تنها  یات  ه ایچ وق  » ند 
. ایچ وق  به اس  بحث مدیری  منابع ا سا ی ،نیم  می
 متر استان  به حاضر اس  مدیرت  متر ،یماهاا   اه  مردای 

 .«برود یافتهتوسعه
 

 گیرینتیجه
اایی بندت، از جمله حوزهات و فرا رد بودجهمای بودجه  

شو د  ه  حوه  ار ردشان ت نیر شایان توجهی بر تلقی می
اوراا و امينی  تحقف لدار  در  ستره توسعه و پیارف   

سرزمینی دار د. با م حظه ای  فرض واقعی  ه ماای  
بندت، در مقام اباارت برات تاصیص وجودت بودجه و بودجه

بهینه و  ار،مد و لادح ه منابع، به دریذ  امحدود بودن  یازاا و 
اات بارت و محدود بودن منابع در دستري برات  واسته

یابد، ، توجیه شده اس ، ا نون ، يه اامی  میت می  ، ها
 حوه استداده  ار،مد و انربا  از منابع در دستري اس . در 
ای  رویمرد، به جات ت  ید بی  از حد بر  مبود منابع، سعی 

شود.  ظر به  یرت حدا ثرت از منابع در دستري میدر بهره
  ر، ای  مهم، در ای  پ وا  ت ب شد تا با رویمردت جامع

                                                                     
 1. Poister & Streib 

ات  اور، با اات بودجهمایبندت و   اات بودجه ار 
قومی، در سیرت ات و بی توجه به مقوره لدار  منطقه

بنیاد، ا تاافی و با استداده از استرات ت  یدی  ظریه داده
 شناسایی شو د.

  ی مااوره با  ارشناسان و  بر ان، ماااده شد  ه
ات در فرا رد رتی منطقهتری  لوامذ م نر بر بروز بی لدامهم 

ات توان به دو دسته ملی یا فرامنطقهبندت لمومی را میبودجه
بندت  رد. لوامذ ملی م نر بر ات یا استا ی تقسیمو منطقه

اات مدیریتی، ات، لبارتند از  ار بروز بی لدارتی منطقه
ات، سیاسی و  دتی،  حوه   رب به مس ره، فنی، قا و ی، بودجه

و مجلسی، و  هادت و سازما ی؛ در حاری  ه لوامذ  مایند ی 
ات، ات م نر بر بروز بی لدارتی، لبارتند از شرای  منطقهمنطقه

ات، ابعاد مدیریتی، تدسیراات ادرا ی ماا بان، لوامذ بودجه
ات. با  ظر به ای  موارد، در انر استمرار بی و لوامذ ریر بودجه

اجتمالی و برابرت لدارتی در توزیع بودجه، رو د توسعه 
اجتمالی، تحقف ااداف قا ون اساسی، توسعه متوازن اقتصادت 
در منا ف  و ا ون  اور، رو د توسعه فرانگ و ،داب و رسوم 
محلی، ا سجام ملی و یمپار  ی و تمامی  ارضی  اور و 

 یرد. ای  امنیتی منا ف، تح  ت نیر قرار می -فضات سیاسی
م و تسرت احساي  ابرابرت وضع به افاای  لدم رضای  اقوا

-ز یاا، ا ها جامد. اما با  اا   ق  حبیدر میان ، ان، می
اا و رفتاراات سیاسی در حد معقوح ه و افاای  اا، مصارحه

-ات و ااتمام به  راحی ساما ه للمی بودجهشدافی  بودجه
 واات  ردمندا ه توزیع و تاصیص و بندت و بر وردارت از ار

توان امیدوار بود  ه اراامات بر بودجه، می اجراء و  ظارت
لدار  و برابرت در توزیع منابع، افاای  یافته، بودجه ملی به 

 تر در  دم  ،حاد جامعه قرار  یرد.تر و  ردمندا ه ور معقول
در واقع، ار  و ه ت ب برات ایجاد  ابرابرت در توزیع 
 بودجه لمومی، اقدامی   ف شرع و ا  ق اس  و  ولی

شود؛ زیرا مصادره به مطلوب منابع لمومی محسوب می
اات ریر ا سا ی،  مایند ان یا استا داران، با ای   و ه ت ب

ات  ود ات و التبار حرفه نند تا بر محبوبی  منطقهت ب می
، 6ساز د.  شمذ بیداایند؛ در حاری  ه منافع ملی را قربا ی می

اا را در  ی فرا رد مدل  هایی احصاء شده از مت  مصاحبه
 د ذارت باز، محورت و ا تاابی، با انرپذیرت و انر ذارت 

اات  هار ا ه اقدام و لمذ اجتمالی، متقابذ ، ها در لرصه
 داد. اان می
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 (.6330ایران )پورلات و سیدرضائی،  در لدل بودجه توسعه بر مونر لوامذ از سطح دو .1نمودار 

 

سازت باای منافع ملی، رو د مس ره مهم ای  اس   ه بهینه
سازد و ا تدا به منابع  دتی، سازت  لی را مادوب میبهینه

اا را )براساي روحیه و  لف و  وت استبدادت بورو رات
 ند. در  نی  شرایطی،  ظریه شبه استبداد  دتی( تقوی  می

ات ان منطقه دایتی مسئوحن محلی و  ودبا ت ی  مایند بی
اا و در برابر  مایند ان منا ف مر ات، شرای  را برات استان

سازد. ارائه ات دشوارتر مییافته حاشیهمنا ف  متر توسعه
راامار مواجهه با ای  واقعی ،  ار دشوارت اس ؛ ار  ند 

 توا د پذیر اس . زیرا به ارحال، ار اقدام اص حی میاممان
 
 

 
از حار  ا حطاط به  ریف لدای  و الت ، ورو ا د ی، جامعه را 

 رانمون  ردد.
افاایی ، ها، اا بسیار جدت و انر ذار د، وری  ویا امای   ار 

. پم وا  حاضمر صمرفاً مترصمد     سمازد شرای  را دشوارتر ممی 
-اا و موا ع توسعه بودجه لمدار  اایی از  ار  و هشناسایی 

  اسم   مه   محور بود؛ جان   م پ وا  دال بر ایم  واقعیم  
 ممردد، م ممر زممما ی  ممه رشممد و توسممعه متمموازن میسممر  مممی

مر ا اینان بدهمند، سعادت ، ان در  رو  وشباتی امه ،حاد 
 .  اینان اس جامعه، به وی ه حاشیه
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