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چکيده
تهیه و تدوین سند بودجه یکی از حیاتیترین اقدامات سالیانه دولتها است .این سند نقش راهبرردی در
پاسخگو نمودن دولت در قبال وظایف ،رشد اقتصادی کشور ،تحقق عردالت اجتمراعی ،برنامرهریرزی در
سطح کالن کشور و فراهم کردن خدمات عمومی دارد .در این پژوهش کیفی معیارهرای ارزشریابی سرند

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:

بودجه موردتوجه قرار میگیرد و این پرسش مطرح میشود که معیارهای ارزشیابی سرند بودجره کشرور

1401/03/10

چیست؟ مشارکتکنندگان پژوهش حاضر  81نفر از مدیران ،کارکنران سرازمان برنامرهوبودجره کشرور و

تاریخ پذیرش:

استادان دانشگاه بودند که با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا زمران اشربا نررری مرورد

1401/04/20

مصاحبههای عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند .پس از انجام هر مصاحبه ،متن آن با تکنیرک تحلیرل
تم ،تجزیهوتحلیل شد .در انتها معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشرور در قالر

صص11-32 :

 6ترم الرلیِ کرارایی و

اثربخشی ،همراستایی با قوانین و اسناد باالدستی ،جامعیت ،نو رویکرد بودجهریزی ،اولویتبندی مسائل
مهم کشور و شفافیت به همراه  66تم فرعی و  77کد شناسایی شدند.
کليدواژهها :سند بودجه؛ معیارهای ارزشیابی؛ تحلیل تم؛ نمونرهگیرری گلولره برفری؛ دولرت؛ ارزشریابی
بودجه.

 .1نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
A.dehghanpour@ut.ac.ir

 .2استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
بودجه سند بسیار مهمی است که از دیرباز با صنعتی شدن و مدرن شدن جوامع موردتوجه قرار
گرفته است .افزایش جمعیت و به دنبال آن ازدیاد نیازهای مردم ،نیاز به وجود سازمانهایی را پدید
آورده که هر کدام به نحوی میبایست بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مسئولیت رفع ای ن نیازه ا را
بر عهده میگرفتند .آغاز بودجهریزی به زمانی برمیگردد که حکومتهای پارلمانی ایجاد شدند و
نمایندگان مردم با نظارت بر مخارج و درآمدهای دولتی ،اموال عمومی دولت را کنترل نمودند .از
این حیث بخش شایان توجهی از قوانین کشورها به کم و کی ف دخ وخ رج بودج ه عم ومی آن
پرداخته است که به سبب آن ،کنترل و نظارت بر دخ وخرج بودجه عمومی ب ه عه ده نماین دگان
مردم گذاشته شده است (صفری و غالمرضایی.)53-51: 5831 ،
بودجهریزی بهعنوان یک ی از مس ال اساس ی ح ال و حاض ر کش ور م ر م یش ود .فرآین د
بودجهریزی برای یک سازمان یا شرکت آنچنان اهمیت دارد که ورشکستگی و انحالل سازمانها
در پی ناکامی در بودجهریزی است (نمازی .)11-18 :5811 ،سند بودج ه یک ی از اساس یت رین و
حیاتیترین کارکردها و اقدامات داخلی دول ت ه ا اس ت (وال ه ک روز و همک اران،)181 :1212 ،
بودجهای مؤثر است که به انضباط مالی دولت یاری رساند ،اولویتبندی استراتژیک هزینهها را در
بین برنامهها و پروژهها تسهی کن د و اس تفاده م ؤثر از من ابع بودج ه را در نظ ر بگی رد ،مش ارکت
عمومی در فرآیند بودجهریزی میتواند شفافیت و جامعیت بودجه را نشان دهد که منجر ب ه ایج اد
ثبات مالی میشود (کسدین .)511 :1252 ،
بودجه از مح منابع کشور تأمین میشود و پس از فرآیند قانونگ ذاری ،ت دوین خ مش ی و
ردیفبندیهای بودجه میان دستگاههای ذیرب تقسیم میشود؛ اما بهعنوان طر مسئله میت وانیم
بگوییم که اگر بودجهریزی این فرآیندها را در نهادهای قانونگذاری و نظارت طی میکن د ،پ س
اوضاع فعلی نابسامان و نابهنجار اقتصادی کشور از کجا نشئت م یگی رد؟ س ازمان برنام هوبودج ه،
سازمانی مرجع برای سایر سازمانها تلقی میشود که تمام سازمانها ب رای حی ات و بق ای خ ود ب ه
سازمان برنامهوبودجه وابسته هستند .یکی از مهمترین اسنادی که بین قوه مجریه و قوه مقنن ه تب ادل
میشود و دولت موظف به تهیه و تدوین آن است؛ س ند بودج ه م یباش د ،بودج ه بی انگر نگ ر
دولت به مسال سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است .بهبی اندیگ ر ،ت دبیرهایی ک ه دول ت
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برای ح مس ال اجتم اعی و اقتص ادی در نظ ر م یگی رد ،در بودج ه م نعکس م یش ود .بودج ه
خالصهای از چگونگی سازماندهی ،برنام هری زی ،کنت رل و ه دایت عملک رد م الی دول ت اس ت
(سعیدی و مزیدی ،)83 :5831 ،صالحی ( )5831بودجه را مهمترین و مثمرثمرترین ش یوه اس تفاده
از منابع مالی میداند (صالحی .)32 :5831 ،اکثر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دنی ا نی ز در
تال اند تا با هدف بهبود و تغییر در سند بودجهای خود ،نظام بودجهریزی خود را به نظامی تبدی
کنند که ارتباط می ان بودج ه دس تگاهه ا و عملک رد آنه ا را ش فاف و قاب درک نماین د (آذر و
همکاران.)5812 ،
یکی از مسال مهم و م ر حال و حاضر کشور ،تهیه شاخصهایی برای ارزشیابی سند بودجه
بهمنزله یکی از حیاتیترین اسناد مالی کش ور اس ت .یک ی از رو ه ای پ ی ب ردن ب ه کاس تیه ا،
ارزشیابی است؛ ارزشیابی س ند بودج ه در جه ت شناس ایی و برط رف ک ردن هرگون ه نارس ایی و
انحراف در سند بودجه است ،ارزشیابی ،سازوکاری را اراله میدهد که با استفاده از آن میتوان به
کژیها و کاستیهای س ند بودج ه پ ی ب رد (قورچی ان و همک اران .)1-5831:5 ،پ ژوهش حاض ر
مترصد پاسخ به این پرسش است که شاخصها و معیارهای ارزشیابی س ند بودج ه چیس ت؟ ب رای
پاسخ به این پرسش ،ابتدا مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش برای درک بهت ر موض وع انج ام
شد و سپس معیارها و شاخصهای ارزشیابی سند بودجه با استفاده از مص احبهه ای انج ام ش ده ب ا
کارکنان و مدیران سازمان برنامهوبودجه شناسایی شدند.

مبانی نظری
 -1سند بودجه
س ند بودج ه ی ک س ند راهب ردی م الی اس ت ک ه دس تگاهه ای اجرای ی کش ور را در تحق
مأموریتهای خود و نی به اهداف و مقاصد سند چشمانداز  12ساله ،برنامههای توس عهای کش ور
راهنمایی میکند (احمدی و سعیدی .)35 :5022 ،برخی معتقدند بودجه قانون است و برخی آن را
نوعی سند و نه قانون میپندارند؛ چون خصیصههایی دارد که قوانین فاقد آن ویژگیها هس تند .در
واقع بودجه نوعی اجازه قانونی برای دولت است .بهبیاندیگ ر ،دول ت ب ر اس ا

حی ه اختی ارات

خود ،مصارف و منابع آن را پیشبینی مینماید و باید به تالید و تص ویب مجل س برس اند .چنان ه
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

13

تدوین معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور از نگاه خبرگان

منابع پیشبینیشده تحق نیابند ،بهتبع آن مصارف نیز محق نخواهند شد (رستمی و برزگر:5818 ،
 .)21قانون ،ویژگیهایی از قبی پایداری ،دوام و کلی بودن دارد درحالیکه بودجه محدود به بازه
زمانی یکساله است و بر موضوع خاصی نظارت میکند .هم نین از لحاظ نحوه اج را ،بودج ه ب ا
دیگر قوانین ،تفاوت دارد؛ چون بهطور طبیعی از ابتدای تا انتهای سال مالی ،قاب اجرا است؛ بنابراین
با توجه به عدم پایداری ،عدم دوام و غیر کلی ب ودن ،م یت وان بودج ه را س ند راهب ردی م الیای
دانست که اجازه قانونی برای دولت جهت مصارف و مخ ارج ززم ،از من ابع تعی ینش ده را ف راهم
مینماید.

 -2سازمان برنامهوبودجه
شورای عالی اداری در جلسه  523مورخ  5811 /1 /1با توج ه ب ه اختی ارات اص

 513ق انون

اساسی ،بهمنظور انسجام بخشیدن و ساماندهی به وظایف و مأموریتهای مرتب با حوزههای ام ور
اداری و استخدامی و برنامهوبودجه تصویب نمود که وظایف رلیسجمهور در امور برنامهوبودجه،
توس سازمان برنامهوبودجه کشور انجام میشود .ب ه هم ین دلی  ،س ازمان برنام هوبودج ه کش ور
شک گرفت و این سازمان مستقیماً زیر نظر ریاستجمهور وظایف خود را انجام میدهد  .س ازمان
برنامهوبودجه کشور وظایفی از قبی

راهب ری و رص د توس عه کش ور ،انج ام م الع ات اقتص ادی،

اجتماعی و فرهنگی کشور ،انجام م العات و بررسیهای علمی برای بهبود نظامهای برنامهری زی و
بودجه ریزی ،تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،ارال ه
پیشنهاد خ مشیها و سیاستهای مربوط به بودجه ک کشور به مراجع مرتب  ،تهیه و تنظیم بودجه
سالیانه و اراله آن به مراجع مرتب  ،نظارت مستمر بر اجرای برنام هه ا و بودج ه و پیش رفت دورهای
سازنه آنها و اراله گزار های ززم ،تهیه و ت دوین ط ر آم ایش س رزمینی ،تهی ه نقش ه و ارال ه
اطالعات مکانی کشور و  ...را بر عهده دارد (سازمان برنامهوبودجه کشور.)5022 ،

 -3ارزشیابی بودجه
در دیدگاه خردمندانه که فعالیتها بر اسا

تدبیر و خرد صورت میگیرن د ،عملک ردی قاب

توسعه و اصال است که موردسنجش و ارزشیابی مناسب و صحیح قرار گیرد .بودجه دولت نیز از
این امر مستثنا نیست ،ولی مسئله اساسی ،ای ن موض وع اس ت ک ه بودج ه چگون ه و ب ر اس ا
14
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معیارهایی مورد ارزشیابی قرار میگیرد (پ ورعزت و س ید رض ایی .)03 :5813 ،ارزش یابی اق دامی
است که برای اصال رویهها و رو های انجام دادن ک ار و بهب ود فراگ رده ا و س امانهه ا انج ام
میشود (پورعزت و سید رضایی)55 :5813 ،؛ درحالیکه ارزشیابی در هنگام صحبت از کارکن ان
برنامه بسیار کاربرد دارد که به جهت اراله بازخور مناسب به ه ر ف رد درب اره عملک رد

ص ورت

میگیرد (پورعزت و سید رضایی.)83 :5813 ،
در بحث بودجهریزی با توجه به این مهم که منابع دولت محدود و نیازه ای جامع ه نامح دود
است ،از این حیث باید میان مصارف و منابع ،راب های من ق ی ب ه وج ود آی د و از من ابع مح دود،
حداکثر بهرهوری حاص شود (ابوطالبیان رنجکش ،)5 :5811 ،یکی از راههای بهب ود اثربخش ی و
کارایی بودجه ،ارزشیابی بودجه است .در ارزشیابی بودجه به بررسی این موضوع پرداخته میش ود
که دولت با توجه به امکانات و منابع محدودی که در اختیار دارد ،چگونه میتواند اقتصادیترین و
کارآمدترین تصمیمات را جهت رسیدن به نتایج م لوب به کار اتخاذ نماید( .هنک ه 1-8 :5121 ،؛
دراکر .)12 :5121 ،
بودجه دولت طرحی برای تخصیص و استفاده از وج وه م الی مص وب ط ی تش ریفات ق انونی
است که محدوده و جهتگیری فعالیتهای دولت را در آن س ال مش خص م یکن د .هم ن ین ب ا
اقتصاد ملی و معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد .اداره دولت باید مبتنی بر رضایت عمومی باش د
و رضایت عمومی را به یکی از معیارهای کلیدی ارزشیابی عملکرد دولت تبدی کند (ب رودکین ،
118 :1255؛ ه و و همک اران ،)1212 ،هم ن ین یک ی دیگ ر از معیاره ای مه م ارزش یابی بودج ه
میتوان به شفافیت بودجه اشاره نمود (سان و اندرو  .)00 :1212 ،شفافیت اص

کلی دی م دیریت

عملکرد اقتصادی دولت است .شهروندان ح دارند بدانند که حکومتها چگونه منابع عم ومی را
مدیریت میکنند (کیمپرو و کیمپرو .)1251 ،

 -4کسری بودجه و ناهنجاریهای اقتصادی
کسری بودجه در تعریف مرسوم به معنای عدم توازن بین مخارج و درآمدهای (مخارج بیش تر
از درآمدها است) دولت است .کسری بودجه به معنای مابهالتفاوت درآمدهای دولت (با احتس اب
درآمد حاص از فرو

منابع طبیعی) و تمامی مخارج دولت (به مفهوم س نتی مجم وع هزین هه ای

جاری و عمرانی) است  .اشتباه راهبردی دولت در تنظ یم س ند بودج ه ،موج ب م یش ود کس ری
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بودجه به وجود آید و در شرای کسری بودجه ،دولت و در نتیجه کشور با تنشها و دشواریهای
گوناگونی مواجه میشود.
از دیدگاه بالن ارد  .پایداری مالی دولت زمانی محق میگردد که هر کسری بودجه دولت ،با
بودجه مازادی در آینده جبران شود؛ یعنی اگر چند سال متمادی دولت ب ا کس ری بودج ه روب هرو
باشد ،میبایست در سالهای آتی با مازاد بودجه مواجه ش ود ت ا ب ه لح اظ م الی پای دار بمان د .در
مجموع ،از منظر خ ¬مش ی-گ ذاران م الی ،پای داری بودج های زم انی برق رار اس ت ک ه دول ت
درآمدهای خود را از منابع مالی با بدهیهای خود به شک مناسبی متعادل کند (زارعی-1 :5812 ،
 .)5بودجه دولت باید در شرای تعادل باشد و تأمین مالی از منابع درستی صورت گیرد که به سبب
آن دولت در پرداخت بدهیها دچار کسری بودجه و استقراض نشود؛ چون استقراض نهتنها دولت
فعلی بلکه دولت بعدی را هم دچار معض

خواه د ک رد (س ید رض ایی و پ ورعزت،)32 :5811 ،

بهبیاندیگر بودجه دولت می¬بایست نه کسری و نه اضافی داش ته باش د (س لیمانی .)5833 ،م اب
آن ه در نوشتهها و گفتههای اغلب اقتصاددانان و حتی مسئوزن دولتی دیده میش ود؛ ه یچ پدی ده
اقتصادی بهاندازه کسری بودجه ،در زم ان بلندم دت وحش تناک و زی انب ار محس وب نم یش ود.
کسری بودجه موجب میشود که تورم و سایر مشکالت در اقتصاد ملی کشور به وجود بیاید.

 -5مبانی تجربی
رستمی و برزگر ( )5818در پژوهش خود که به بررسی ماهیت حقوقی سند بودج ه پرداختن د.
آنان با تأکید بر ویژگیهای بنیادی مفهوم بودجه که شام اهداف قانونی ،پیشبینی نمودن منابع و
میزان درآمد کشور ،برآورد مخارج و اجازه انجام هزینههای کشور ،محدودیت زم انی ی کس اله،
تهیه ،تدوین ،تأیید و تصویب بهوسیله مراجع قانونی مرتب  ،بی ان م ی¬کنن د؛ بودج ه بیش تر دارای
ماهیت سندی بوده و شبه قانون است و هنگامی¬که بودجه تصویب میشود به سند بودجه احک ام
قانونی اضافه میشود که به ماهیت قانونی آن میافزاید.
کسدین ( )1252در پژوهش خود به اراله چارچوبی برای ارزش یابی بودج ه در ای ازت متح ده
آمریکا پرداخت و معیارهای ارزشیابی بودجه را انضباط مالی ،اولویتبندی اس تراتژیک هزین هه ا،
استفاده کارآمد و مؤثر از منابع ،ثبات مالی ،شفافیت و میزان مشارکت شهروندان در بودج هری زی
دانست.
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واله کروز و همکاران ( )1212در پژوهشی به بررس ی پتانس ی تکنی که ای ه و

مص نوعی

بهمنظور تخصیص بودجه عمومی به برنامهها و سیاستهای مختلف پرداختن د ،آنه ا دریافتن د ک ه
استفاده از تکنیکهای هو

مصنوعی در دول ت ،ب هعن وان اب زاری ب رای تجزی هوتحلی

دادهه ا

محسوب میشود و پتانسی بالقوهای برای تصمیمگیری بهتر دولته ا اس ت .تکنی که ای ه و
مصنوعی باید برای اراله ایدهها و شناسایی فرصتهای بالقوه و سناریوهای گوناگونی استفاده شود
که رهبران دولتها بتوانند پس از ارزشیابی آنها در فرآیندهای تصمیمگیری خود بگنجانند.
خوداچک و تیموشنکو ( )1253در پژوهش خود ،تأثیر مدیریت دولتی ن وین ( ) NPMرا ب ر
نظام بودجهریزی عمومی در کشور روسیه بررسی کردند و به این نتیج ه رس یدند ک ه سیس تمه ای
ترکیبی (سیستمهای ترکیبی از پول نقد و اقالم تعهدی) میتوانند در درک تحوزت نه ادی نظ ام
بودجهریزی بخش عمومی کشور روسیه مفید باشند.
اوه و همکاران ( )1251در پژوهشی حول محور پاسخ به این پرسش ک ه دول ته ایی ک ه در
فرآیند بودجهریزی از مشارکت مردم بهره میبرند کارآمدتر هستند یا خیر ،به این نتیج ه رس یدند،
دولتهایی که از مشارکت شهروندان در فرآیند بودجه بهره میبرند بدون اینکه کارایی را قرب انی
کنند ،از نظر مالی کارآمدتر و عادزنهتر هستند.
روستن مارو و همکاران ( )1215در م العهای به این نکته اشاره کردند که در عصر حاضر که
عصر دیجیتال است ،اکثر فرآیندهای مدیریت دولتی سنتی از طری

خ دمات دول ت الکترونیک ی

دگرگون شدهاند و تال هایی برای ایجاد شیوههای دموکراتیکتر حکومتداری انجام شده است
که بودجهریزی مشارکتی الکترونیکی نمونهای از این موارد است.
جویس و پتیسون ( )1252در پژوهشی که به بررسی استفاده بهتر از منابع و تعادل یا عدم تعادل
عرض ه و تقاض ا در بودج هری زی پرداختن د ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه اس تفاده م ؤثرتر از نظ ام
بودجهریزی بر مبنای عملکرد باید در سالهای آین ده ادام ه یاب د و اگ ر بت وان در یکپارچ هس ازی
دادهه ای عملک ردی و تص میمات بودج های پیش رفت ک رد ،م یت وان از من ابع کمی اب ،اس تفاده
مؤثرتری کرد.
دروبیازگیویچ ( )1251در پژوهش خ ود ب ه ای ن موض وع اش اره دارد ک ه حکمران ی خ وب،
سازوکار و فرآیندهایی را ایجاد میکند که شهروندان و گروههای اجتماعی بتوانند به ابراز عالی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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خود بپردازند ،حقوق خود را اعمال نمایند ،اختالفات را ح وفص کنند و وظایف خ ود را انج ام
دهند .یکی از این سازوکارها ،استفاده از بودجه مشارکتی است که بهعنوان ابزاری برای حمایت از
توسعه پایدار یک شهر یا کشور شناخته میشود.
ایگونینا و همکاران ( )1251در م العهای به تعی ین ویژگ یه ا و رو ه ای ارزش یابی بودج ه
مناط کشور روسیه پرداختند و بیان کردند که رو های ارزشیابی بودجه میتواند ب هعن وان منب ع
تحلیلی پشتیبان از تصمیمات مدیریتی بهمنظور بهبود فرآیند بودجهریزی استفاده شود.
هو و همکاران ( )1212در پژوهشی به بررس ی عوام

اص لی رض ایت ش هروندان از ش فافیت

بودجه دولت محلی چین پرداختند .یافته¬های آنان نشان می¬دهد ک ه کیفی ت اطالع ات بودج ه،
رو

کسب اطالعات بودجه و مشارکت عمومی ،شاخصهای خوبی برای میزان ش فافیت ادراک

شده شهروندان از بودجه میباشند که با رضایت عمومی مرتب هستند.
یووانوویچ و واشی ک ( )1215به بررسی تأثیر اطالعات حسابداری بر فرآین دهای طراح ی و
اجرای سیستم بودجهریزی در کشور اسلوونی پرداختند و دریافتند که می¬بایست پیش از طراح ی
و اجرای سیستمهای بودجهریزی بخش عمومی به مواردی از قبی برخورداری از حمایت سیاس ی،
تعهد همه ذینفعان و نظارت عمومی و حرفهای توجه شود.
سادات سجادی ( )5022در م العه خود که درباره موضوع آسیبشناس ی ابع اد اقتص اد ک الن
واگذاری بنگاههای دولتی بهمنظور جبران کسری بودجه ب ود ب ه ای ن نتیج ه رس ید ک ه در ش رای
کنونی اقتصاد ایران که دولت اصلیترین رکن اقتصاد است و همیشه در معرض تهدیدهای داخل ی
و خارجی است ،چنان ه یک سیاست بودجهای بهدرستی اج را نش ود و ش رای و زیرس اخته ای
مناسب برای اجرای آن فراهم نگردد ،اجرای آن سیاست میتواند آثار بهمرات ب مخرب ی ب ر ج ای
بگذارد.
احمدی و سعیدی ( )5022در پژوهشی با رویکرد آیندهپژوهانه به بررسی عوام پیشران تفک ر
راهب ردی در سیس تم بودج هری زی پرداختن د و ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه خصیص ه اص لی نظ ام
بودجهریزی بر مبنای عملکرد جدید ،هم راه نم ودن اه داف سیس تم بودج هری زی ب ا پاس خگویی
مناسب یا همان تشوی عملکرد م لوب و تنبیه عملک رد نامناس ب اس ت .آن ان یک ی از مه مت رین
اهداف بودجهریزی عملیاتی را شفافیت اقتصادی برمیشمرند که موج ب مه ار و ک اهش فس اد و
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سنجش کارایی و اثربخشی میگردد .هم نین آنان نگاه بلندمدت و تفکر راهبردی در بودجهریزی
را برای طراحی آینده روشن و توسعه کشور ضروری میپندارند.
کردلو و همکاران ( )5811در پژوهش خود استراتژیهای مرسوم در نظام بودجهریزی ایران را
بررسی کردند و نتیجه گرفتند که بودجهریزی افزایشی در ایران ب ر بودج هری زی ب ر مبن ای ص فر،
مرکز هزینه و برنامه ای برتری داشته و در عم  ،فرآیند بودجهریزی در کشور ایران افزایشی اس ت
و نمیتوان آن را بودجهریزی برنامهای به معنای حقیقی محسوب نمود.
علیزاده و نوه ابراهیم ( )5811در پژوهشی دیگر چالشه ای بودج هری زی در ای ران را بررس ی
کردند و دریافتند ،ب ا توج ه ب ه چ الشه ای موج ود ،اص ال نظ ام بودج هری زی کش ور یک ی از
چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است .ایران با سابقه نسبتاً طوزنی بودج هری زی ،از نظ ر تغیی رات و
اصالحات بودجهای از کشورهای پیشرفته جهان عقب مانده است و اصالحات انجام شده در نظ ام
بودجهریزی ایران بسیار کند ،مق عی و نهچندان بنیادی بوده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر کیفی-کاربردی و بر فلسفه تفسیرگرایی استوار است ،جمعآوری و گردآوری
دادهها در این پژوهش از طری مصاحبههای عمی و نیمه ساختاریافته در یک مق ع زمانی با  53نفر
از خبرگان؛ که نمونه خبرگان مشتم بر  1نفر از مدیران س ازمان برنام هوبودج ه کش ور 8 ،نف ر از
استادان دانشگاه و  52نفر از کارشناسان سازمان برنامهوبودجه ب ود ،ص ورت گرف ت و در ادام ه ب ا
استفاده از تکنیک تحلی تم و ط ی مراح

ش شگان ه آن (ب راون و ک الرک  ،)1223 ،دادهه ای

حاص از مصاحبهها تجزیهوتحلی شدند .ویژگیه ای مش ارکتکنن دگان پ ژوهش ،در ج دول 5
اراله شده است.
جدول  .5ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
مدرک تحصيلی

مشارکتکنندگان

تعداد

استادان دانشگاه

3

1

1

6

مدیران سازمان
برنامهوبودجه

جنسيت

سابقه کار (به سال)

فوقلیسانس

دکترا

<81

81-81

>81

زن

مرد

3

8

6

1

8

6

3

8

3

8

8

4

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

19

تدوین معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور از نگاه خبرگان

مشارکتکنندگان
کارشناسان سازمان
برنامهوبودجه
مجمو

تعداد

مدرک تحصيلی

جنسيت

سابقه کار (به سال)

فوقلیسانس

دکترا

<81

81-81

>81

زن

مرد

81

7

3

7

3

1

4

6

81

9

9

9

1

8

6

86

تحلی تم تکنیکی است مش تم ب ر کدگ ذاری و تحلی

دادهه ا ب همنظ ور الگوی ابی درون ی

آن هاست (محمدپور .)831 :5812 ،انتخاب جامعه خبرگان به منظور مصاحبه ،با رو

نمونهگی ری

گلوله برفی صورت گرفت .نمونهگیری گلوله برفی شیوهای از نمون هگی ری غیراحتم الی هدفمن د
است که در آن ،پژوهشگران ابتدا با تعدادی از اعضای جامع ه (ی ک ی ا دو م ورد) ارتب اط برق رار
میکنند و مصاحبه انجام میدهند و سپس از اعضای اولیه نمونه خواسته میشود که موارد جدیدی
برای مصاحبه به آنها معرفی نمایند.
پرسشهایی که مصاحبههای نیمه ساختاریافته حول آنها انجام شدند عبارتاند از:
الف) شاخصهای ارزشیابی سند بودجه چه هستند؟
ب) سند بودجه خوب چه ویژگیهایی دارد؟
ج) در هنگام تدوین سند بودجه چه مواردی را باید مدنظر قرار داد؟
در این پژوهش ،پژوهشگران از مصاحبه  51به بعد ،کد جدیدی شناسایی نکردند؛ بااینوج ود
فرآیند مصاحبه و تحلی آنها را تا مصاحبه  53ادامه دادند تا اطمین ان یافتن د ک ه ب ه اش باع نظ ری
رسیدهاند و نیازی به انجام مصاحبههای بیشتر نیست.
در پژوهشهای کیفی از معیار اعتمادپذیری به جای معیارهای روایی و اعتبار (مورداستفاده در
پژوهشهای کمی) استفاده میشود که به میزان قابلیت اعتماد نتایج حاص از پژوهش کیفی گفت ه
میشود .از دیدگاه گوبا و لینکلن ،معیار اعتمادپذیری ،ب ه میزان ی ک ه ی ک پژوهش گر م یتوان د،
مخاطبانش را قانع کند که نتایج و یافتههایش ارزشمند و قاب توجه است ،گفته میشود (محمدپور،
 .)5812در پژوهش حاضر برای ارزشیابی نتایج و دادهها ،از معیارهای اعتبارسنجی پ ژوهش کیف ی
گوبا و لینکن استفاده ش ده اس ت ک ه عب ارتان د از :تأییدپ ذیری  ،باورپ ذیری  ،انتق الپ ذیری و
اطمینانپذیری .
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شک  .5مراح انجام پژوهش

یافتههای پژوهش
همانگونه که در بخش رو

پژوهش بیان شد ،در این پژوهش کیفی ،برای گردآوری دادهها

از مصاحبه و برای تحلی دادهها از تحلی تم استفاده شده است .پس از انجام مصاحبههای متعدد و
تحلی تم ،شاخصهای ارزشیابی سند بودج ه در قال ب  3ت م اص لی 13 ،ت م

بررسی آنها با رو

فرعی و  22کد شناسایی شدند که در جدول  8و شک  1آورده شده است و در جدول  1بخشی از
متن مصاحبهها به همراه کدهای استخراج شده از آنها اراله شده است.
جدول  .1بخشی از متن مصاحبهها به همراه کدهای استخراج شده از آنها
بخشی از متن مصاحبه

کدها
فاقد ابهام بودن

منابع درآمدی

ردیفهای بودجه

تمهای فرعی

تمهای اصلی

مبهم نبودن بودجه

پیشبینیشده در بودجه
باید شفاف باشند و

شفافیت ردیفهای

میزان شفاف بودن ارقام

ردیفهای مندرج در

بودجه کشور

بودجه

شفافیت

بودجه باید فاقد ابهام
باشد.

سند بودجه باید توجه
خود را معطوف به مسئله
تورم کند و خود به تورم
دامن نزند

شفافیت در منابع بودجه

میزان شفافیت منابع و
مصارف بودجه

دامن نزدن بودجه به تورم
تورم زدا بودن بودجه
میزان توجه به مسئله

اولویتبندی مسائل مهم
کشور

تورم در بودجه
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بخشی از متن مصاحبه

کدها

تمهای فرعی

سند بودجه باید با توجه

توجه به منفعت عمومی

در نرر گرفتن منفعت

به منفعت جامعه و با در

جامعه

عمومی

در نرر گرفتن منابع برای

جامع و کامل بودن

مسائل احتمالی

بودجه

نرر گرفتن منابع برای
مسائل احتمالی نگاشته
شود

تمهای اصلی

جامعیت

جدول  :8شاخصهای (تمهای) اصلی و فرعی دال بر معیارهای ارزشیابی سند بودجه
کدها

شاخصهای فرعی

شاخصهای اللی

فاقد ابهام بودن ردیفهای بودجه
عدم ابهامات بودجهای
عدم ابهام در استفاده از ظرفیت مالیاتی کشور

مبهم نبودن ارقام بودجه

مبهم نبودن درآمدهای بودجه
مبهم نبودن مخارج بودجه کشور
موجود و در دسترس بودن اطالعات بودجه
کیفیت اطالعات بودجه کشور

میزان شفاف بودن ارقام
بودجه

شفافیت ردیفهای بودجه کشور

 .8شفافیت

واضح بودن مصارف بودجه
شفافیت در منابع بودجه

میزان شفافیت منابع و

مشخص و واضح بودن منابع بودجه

مصارف بودجه

شفافیت در تخصیص بهینه منابع
مشخص بودن نو رویکرد بودجهریزی
شفافیت رویکرد بودجهریزی
بیان نمودن دلیل تناس

رویکرد بودجهریزی با وضعیت
حال کشور
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کدها

شاخصهای فرعی

شاخصهای اللی

میزان توجه به مسئله تورم در بودجه
بودجهریزی در جهت کاهش تورم
تورمزدایی بودجه کشور

تورم زدا بودن بودجه

اهمیت به تورم کشور در بودجه
دامن نزدن بودجه به تورم
در نرر گرفتن منابع محقق نشده در بودجه

در نرر گرفتن احتمال

ارزشیابی ظرفیت مالیاتی کشور

محقق نشدن منابع بودجه

شناسایی دالیل فرار مالیاتی

و در نرر گرفتن منابع

جایگزین نمودن منابع مالیاتی محقق نشده

جایگزین

اولویتبندی درست هزینهها
تخصیص بودجه بر اساس میزان اهمیت مصارف بودجه
تخصیص بودجه بیشتر به مصارف مهمتر

اولویتبندی هزینهها
 .6اولویتبندی مسائل

ضروری و مهم بودن مصارف بودجه
توجه به مصلحت سیاسی کشور

در نرر گرفتن مصلحت

در نرر گرفتن مصلحت سیاسی جامعه

سیاسی

میزان بودجه عمرانی کشور

میزان توجه به بخش

میزان بودجه واحدهای تولیدی کشور

عمرانی و تولیدی

در نرر گرفتن بودجه برای اشتغال جوانان

میزان توجه به اشتغال در

تخصیص بودجه برای ایجاد مشاغل جدید

بودجهریزی

مهم کشور

بودجهریزی در جهت سیاستهای موجود در جهت
افزایش یا کاهش جمعیت
بودجهریزی در جهت حمایت از خطمشیهای

توجه به خطمشیهای

فرزندآوری

جمعیتی کشور در بودجه

بودجهریزی در جهت ایجاد زیرساخت برای پیادهسازی
سیاستهای جمعیتی کشور
در نرر گرفتن منابع برای مسائل احتمالی

انعطافپذیری بودجه

 .3جامعیت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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کدها

شاخصهای فرعی

میزان انعطافپذیری بودجه
توجه به مصارف غیرقابلپیشبینی در بودجه
ارائه منابع جایگزین برحس

مسائل پیشبینینشده کشور

بودجهریزی بر مبنای آمار دقیق

بودجهریزی بر مبنای آمار
و اطالعات لحیح و

تخصیص بودجه بر اساس اطالعات درست و متقن

دقیق

تخصیص بودجه در جهت بهبود معیشت اقشار محروم
در نرر گرفتن بودجه برای بستههای حمایتی و یارانه

توجه به اقشار محروم
جامعه

توجه به معافیتهای مالیاتی برای اقشار محروم
توجه به منفعت عمومی جامعه
متعهد بودن به منفعت جامعه و نه یک سازمان یا افراد

در نرر گرفتن منفعت

خاص

عامه

مشارکت مردم و استفاده از نرر آنان در زمان بودجهریزی
پیشبینی بودجه برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی
در نرر گرفتن بودجه برای مدیریت و کنترل بحران
در نرر گرفتن بودجه برای جبران خسارات ناشی از

در نرر گرفتن بحرانهای
احتمالی

بحران
بودجهریزی در جهت بهبود معیشت مردم
بودجهریزی در جهت افزایش امنیت کشور
بودجهریزی در جهت کاهش نرخ بیکاری

24

سال سوم | شماره دوم | تابستان 1401
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حل مسائل کشور

شاخصهای اللی
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کدها

شاخصهای فرعی

شاخصهای اللی

همراستایی با برنامههای پنجساله توسعه
همراستایی با قانون اساسی

همراستایی با قوانین
موجود

همراستایی با قوانین الزماالجرا
همراستایی با سیاستهای کلی الل 44
همراستایی با سیاستهای کلی نرام
همراستایی سند بودجه با سند چشمانداز  61ساله کشور

همراستایی با سیاستهای

 .4همراستایی با قوانین

کلی نرام

و اسناد باالدستی

همراستایی با

همراستایی سند بودجه با چشماندازهای کشور در

چشماندازهای سیاسی و

حوزههای گوناگون

اقتصادی ،فرهنگی ،علمی

همراستایی سند بودجه با چشماندازهای اقتصادی

و اجتماعی کشور

بهرهگیری از شیوههای درست کنترل منابع
رویکردهای کنترل منابع
استفاده از رویکرد مناس

کنترل منابع به اقتضای شرایط

پیشبینی واقعگرایانه منابع بودجه
میزان لحت پیشبینی منابع
نحوه نرارت بر فرآیند بودجهریزی
نرارت بر اجرای بودجه
تخصیص بهینه منابع
تخصیص منابع به اقتضای شرایط کشور

رویکردهای پیشبینی
منابع

رویکردهای نرارت بر

 .1رویکردهای مناس
بودجهریزی

اجرای بودجه

رویکردهای تخصیص
منابع

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شاخصهای فرعی

کدها
میزان ممکن بودن درآمد از منابع بودجه
بودجهریزی بر مبنای نیازهای واقعی جامعه و سازمانها

واقعگرایی در
بودجهریزی

اثربخشی بودجه
هدفمند بودن بودجه
میزان تحققپذیری اهداف بودجه

شاخصهای اللی

 .6کارایی و اثربخشی
میزان کارایی و اثربخشی

بودجه

بودجه

اثربخشی و کارایی بودجه

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف شناسایی شاخصهای ارزشیابی سند بودج ه انج ام ش د و  3معی ار اص لی
برای ارزشیابی سند بودجه شناسایی شدند .این معیارها عب ارت اس ت از :ش فافیت ،ه مراس تایی ب ا
اسناد و قوانین بازدس تی ،اولوی تبن دی درس ت مس ال مه م کش ور ،جامعی ت بودج ه ،رویک رد
بودجهریزی و کارایی و اثربخشی سند بودجه.
شفافیت بودجه :از شفافیت میتوان بهمنزله یکی از مهمترین معیارهای ارزشیابی سند بودجه نام
برد .هنگامی سند بودجه شفاف اس ت ک ه من ابع و مص ارف و ارق ام بودج ه ش فاف باش د .فق دان
اطالعات کافی و در دستر

نبودن دادههای موردنی از ،م انع ش فافیت بودج ه م یش ود .در بح ث

شفافیت بودجه باید به رفع ابهامات موجود در بودجه هم ون ارقام بودجه ،منابع و مصارف آنها و
رویکردهای بودجهریزی توجه کرد .شفافیت ک ه ب هعن وان یک ی از ش اخصه ای ارزش یابی س ند
بودجه در این پژوهش شناسایی شده است با یافتهه ای پ ژوهشه ای احم دی و س عیدی (،)5022
سان و اندرو ( ،)1212کسدین ( ،)1252هو و همکاران ( )1212و آذر و همکاران ( )5812ه مس و
است.
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جامعیت بودجه :جامعیت بودجه یکی دیگ ر از معیاره ای ارزش یابی س ند بودج ه اس ت .س ند
بودجه باید نظاممند بوده و جامع و کام باشد .این سند باید ب ر اس ا

منفع ت عام ه ت دوین ش ده

باشد؛ بهعنوان نمونه به طبقات محروم جامعه ،توجه خاصی داشته باشد .هم نین باید منع ف باشد،
بهبیاندیگر برای مدیریت و کنترل بحرانهای احتمالی ،بودجهای در نظ ر گرفت ه ش ده باش د .س ند
بودجه باید منعکسکننده برنامهریزی مسئوزن برای مسال کشور باشد .شاخص جامعیت بودجه ب ا
یافتههای پژوهشهای کسدین ( ،)1252سلیمانی ( ،)5833سعیدی ( ،)5831واله کروز و همک اران
( )1212و خوداچک و تیموشنکو ( )1253همراستا است.
اثربخشی و کارایی س ند بودج ه :اثربخش ی و ک ارایی س ند بودج ه یک ی دیگ ر از معی اره ای
ارزشیابی این سند است .برای اثربخش بودن سند بودجه باید به اهداف بودج ه توج ه وی ژه ش ود.
هم نین باید معضالت و مساللی ک ه س دی ب ر س ر راه دس تیابی ب ه اه داف س ند بودج ه هس تند،
شناسایی شوند .شاخص اثربخشی و کارایی سند بودج ه در پ ژوهشه ای کس دین ( ،)1252اوه و
همکاران ( ،)1251جویس و پتیسون ( ،)1212دراکر ( ،)5121احمدی و سعیدی ( )5022و سادات
سجادی ( ،)5022نیز بهمنزله شاخص ارزشیابی سند بودجه در نظر گرفته شده است.
اولویتبندی مسال مهم کشور :منظور از اولویتبندی مسال در س ند بودج ه ،اولوی تبن دی
هزینهها و مخارج با توجه به اهمیت آنهاست .اولویتبندی درست مسال کش ور در س ند بودج ه
منجر به جلوگیری از اسراف و هدر رفت منابع بودجه و پرداختن ب ه ام ور مه مت ر م یش ود .اگ ر
مسئوزن بتوانند اولویتبندی درستی از مسال کشور انج ام دهن د ،سیاس ته ای م الی درس تی را
اعمال کنند و در بودجهریزی مدنظر قرار دهند میتوان انتظار بهبود اوضاع کشور را داش ته باش یم.
سند بودجه باید با در نظر گرفتن اولویتبندی مسال مهم کشور نظیر فقر ،تحریم ،بیکاری ،ت ورم،
کمآبی و ...نوشته شود .این معیار نیز با یافتههای پژوهشه ای کس دین ( ،)1252س ادات س جادی
( ،)5022علیزاده و نوه ابراهیم ( )5811و یووانویچ و واشی ک ( )1215م ابقت دارد.
رویکردهای مناسب بودجهریزی :یکی دیگر از معیارهای ارزشیابی سند بودجه ،ارزشیابی سند
بودجه بر اسا

نوع رویکرد بودجهریزی که ش ام رویک رد کنت رل و پ یشبین ی من ابع ،رویک رد

نظارت بر اجرای س ند بودج ه و رویکرده ای تخص یص من ابع اس ت .رویکرده ای بودج هری زی
عبارتاند از بودجهریزی عملکردی ،عملیاتی ،قیمت تمامش ده ،بودج هری زی افزایش ی ،ب ر مبن ای
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صفر و برنامهای .برگزیدن رویکرد مناسب بودجهریزی با توجه به شرای  ،بافتار یا زمینه هر کش ور
متفاوت اس ت و م یتوان د ت أثیر بس زایی در اثربخش ی بودج ه داش ته باش د .ای ن معی ار م اب ب ا
پژوهشهای احمدی و سعیدی ( ،)5022کردلو و همک اران ( )5811و ج ویس و پتیس ون ()1212
است.
همراستایی با قوانین و اسناد بازدستی :از مهمترین معیارهای ارزشیابی سند بودجه ،میتوان ب ه
میزان همسویی این سند با قوانین و اسناد بازدستی اشاره ک رد .س ند بودج ه م یبایس ت ب ا ق وانین
موجود ،سیاستهای کلی نظام و با چشماندازهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگ ی ،علم ی و اجتم اعی
کشور همراستا باشد و انعکا دهنده رو قوانین و اسناد بازدستی باشد و ه یچ مغ ایرتی ب ا آنه ا
نداشته باشد.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی زیر را میتوان م ر نمود:
الف) در تهیه و تدوین هرچه بهتر سند بودجه ،میبایست به معیارهای ارزشیابی سند بودجه که
در این پژوهش به آن ها اشاره شده است ،توجه شود و تدوین س ند بودج ه کش ور ب ر اس ا

ای ن

شاخصها صورت گیرد.
ب) متخصصان و مسئوزن امر میتوانند با شفاف نمودن رویکرد بودج هری زی ،ارق ام بودج ه،
منابع و مصارف بودجه در جهت شفافیت هرچه بیشتر سند بودجه تال

نمایند.

ج) برای افزایش جامعیت سند بودجه پیشنهاد میشود ،از پایگاهه ای دادة وی ژه و دقی

ب رای

گردآوری دادههای ززم جهت تهیه و تدوین این سند استفاده نمود .هم ن ین م یت وان ب ا کس ب
دادهها از پایگاههای گوناگون و مقایسه آنها به اجماعی در مورد داده درست و پایگ اه دادة دقی
دست یافت.
د) بهمنظور افزایش اثربخشی و شفافیت سند بودجه کشور میتوان پیش از تص ویب ،آن را ب ه
آگاهی عموم مردم از طرق گوناگون هم ون فضای مجازی رس اند و س ازوکاری ب رای دریاف ت
بازخورد آنها ایجاد نمود.
ه ) برای افزایش جامعیت سند بودجه میتوان هنگام تهیه و تدوین سند بودج ه ع الوه ب ر نظ ر
کارشناسان اقتصادی ،مالی و سیاسی از متخصصان علوم دیگ ر نظی ر جامع ه شناس ان و متخصص ان
علوم اجتماعی نیز بهره برد.
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و) سازوکاری پویا و کارآمد برای تأمین و پیشبینی منابع درآمدی در مواقع بحران و یا زمانی
که منابع محق نمیشوند ،در نظر گرفته شود.
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فهرست منابع
ابوطالبیان رنجکش ،بهاره .)8391( .تغییر مبنا از نقدی به تعهدی در حسابداری دولتی برهمنررور افرزایش ظرفیرت
مسئولیت پاسخگویی .پنجمین کنفرانس بینالمللی مردیریت و حسرابداری و دومرین کنفررانس کرارآفرینی و
نوآوریهای باز ،مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو ،تهران.
احمدی ،شهرزاد و سرعیدی ،پرویرز .)8411( .شناسرایی پیشررانهرای آینرده تفکرر اسرتراتژیک مردیران در نررام
بودجهریزی ایران با رویکرد آیندهپژوهی .پژوهشهای برنامه و توسعه.18-819 ،)8(6 ،
آذر ،عادل؛ آقایی ،محمدعلی و جعفری ،حمیدرضا .)8391( .بررسی زیرساختهرای موجرود مسسسرات اعتبراری
غیربانکی برای استقرار نرام بودجهریزی عملیاتی .فصلنامه علمری پژوهشری برنامره بنردی و بودجره،)4(86 ،
.49-18
آذر ،علی و امیرخانی ،طاهر .)8398( .بودجهریزی بر مبنای عملکرد :تئوری و مدل پیرادهسرازی .تهرران :مسسسره
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
پورعزت ،علیالغر و سید رضایی ،میر یعقوب .)8396( .ارزشیابی عملکرد دولت و حکومرت .تهرران :انتشرارات
سازمان مطالعه و تدوین کت

علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.

رستمی ،ولی و برزگر خسروی ،محمد .)8393( .ماهیرت حقروقی بودجره (سرند یرا قرانون) .پژوهشرنامه حقروق
اسالمی.79-811 ،)6(81 ،
زارعی ،ژاله .)8397( .ارزشیابی تعامل پایدار بودجهای و ثبات مالی در اقتصاد ایرران .بیسرت و هشرتمین همرایش
ساالنه سیاست پولی و ارزی الالحات ساختاری برای ثبات مالی ،پژوهشکده پولی و بانکی ،تهران.
سادات سجادی ،معصومه .)8411( .آسی شناسی ابعاد اقتصاد کالن واگذاری بنگاههرای دولتری برهمنررور جبرران
کسری بودجه .امنیت اقتصادی.13-61 ،)1(9 ،
سعیدی ،پرویز و مزیدی ،علیرضا .)8311( .بودجهریرزی عملیراتی (مبرانی ،مفراهیم و التزامرات قرانونی) .تهرران:
انتشارات نگاه دانش.
سلیمانی آشتیانی ،محمد .)8316( .بودجه و مفاهیم بودجهریزی .تهران :اداره کل برنامهریزی و فنآوری اطالعات،
گروه بودجهریزی.
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