
  یو ارائه راهکار برا کایکشور آمر  یبخش نظام یزیرمدل بودجه یبررس

 ران یا ی بخش نظام یزیربهبود بودجه

 1سعید الریجانی 
 * 2امیرعلی کمالی راد 

 26/08/1401تاریخ پذیرش:                                                   07/1401/ 24تاریخ ارسال: 

 چکیده 
  ت یبخش است از اهم ایسازمان  کی  یزیربرنامه  یاز ارکان اصل یکی تی ریعلوم مد اتیکه در ادب یزیربودجه 
  ی شده تا ابتدا درک درست  یپژوهش سع  نیاهداف دارد، لذا در ا  شبردیو پ  گاهیبهبود جا  یدر راستا  یتوجه قابل
کشور پرداخته    یدر بخش نظام  یزیرودجه بهبود نظام ب  شنهادیو سپس به پ  دیبه دست آ  یزیربودجه  اتیاز ادب
کشور   یبخش نظام  یزیربودجه   یس به برر   یزیرانواع روش بودجه   یشده تا ضمن بررس  یمقاله سع  نی. در اشود

 یپارامترها  مطالعات،  ریو سا  خبرگاننظرات    ، ینظر  ی با توجه به مبان  نیپرداخته شود. همچن  کایآمر  متحدهاالتیا
  و با آنچه از مطالعه نظام  دیکشور احصا گرد  یبخش دفاع  یزیربودجه   و   ی بخش عموم  یزیرمؤثر بر بودجه 

نفر از خبرگان مورد   30  یو با استفاده از نظرسنج  یبود با استفاده از روش دلف  آمدهدستبه  کایآمر  یزیربودجه 
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

 یزیربودجه   ینگیبه   یدر راستا  یها در مدل دلفبا توجه به پارامترها و استفاده آندهند  نتایج پژوهش نشان می
  ی شتر یاثر ب یتیحاکم ینهادها  نیتعامل ماب نیو همچن یتیریموانع مد ک،ی موانع بوروکرات ران؛یا یبخش نظام

بر شاخص بودجه  از طرف د  داشتند  یزیررا  بودجه  گریکه  ا  یبخش نظام  یزیربا توجه به ساختار   ن یکشور 
در مدل  یپارامتر اختصاص کیعنوان که به  یتیحاکم  یانهاده نیدر نظر گرفته شود که تعامل ماب دیموضوع با

داشته    یزیربودجه   یو اثربخش  ینگیبر به   یتوجه اثر قابل   تواندی شده بود، م  انتخاب  ینظر  لیو در تحل  یدلف
 . باشد

 ی.معادالت ساختاری،  مدل دلفنهاد حاکمیتی،    ،، موانع بروکراتیکیبخش نظام  ،یزیربودجه واژگان کلیدی:  

  

 
 ( larijani.saeed@gmail.com) .رانیاقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ا  یدکتر یدانشجو 1
 ( amirali.kamalirad@ut.ac.ir)  نویسنده مسئول. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2

 فصلنامه اقتصاد دفاع 
 انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران

 9- 37، صص  1401 تابستان، چهارمو  بیستم، شماره هفتمسال 
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 مقدمه . 1
به کدام بخش اقتصاد تعلق   نکهیا  ای  یدگ یچینظر از اندازه، طبقه، پصرف   ،یرانتفاع یو غ  یدولت  یهاسازمان  شتریب

(.  2012هستند )راقونادان،    یبودجه متک  یهاخود، به بودجه و دستگاه   کی به اهداف استراتژ  ی ابیدست  یدارند، برا
به   یابیدست  یبرا  هاتیمسئول  صیتخص   ،یسازماناهداف    ییموفق به شناسا  یزیربودجه  تیاهم  گرید  یاز سو

 یحسابدار  یهاک یتکن  نیدتریاز موفق و مف  یکیموضوع    نیها مرتبط است. اآن   یتبع آن اجرااهداف و به   نیا
سازمان حاصل    یبرا  یپاداش ارزشمند  تواندیمناسب م  یو اجرا  حیاست که در صورت درک صح  یتیریمد
به وضع مطلوب   دنیوضع موجود و رس ریی(. تغ2010 ،3ی و فاوبوس کیدر ؛2،2007نسون یراب ؛2007، 1)شا دینما

است.   دهایها و تهدمنابع، فرصت  یاب یو ارز  طیمح  نانهیبو واقع  قیمنابع، مستلزم شناخت دق  نهیبه   صیو تخص
به تالش    یبستگ  یادیاست که تا حدود ز  یو اصول  یعلم  یازسنجیمنابع، مستلزم ن  صیتخص  یهاتیاولو  نییتع
 یهابرنامه  ،یواقع  یازهایبه سمت ن  ییدارد که بتوان ضمن سوق دادن منابع و اقدامات اجرا  یعلم  یهاافتهی  و

در حال رخ    ندهیدر آکه    ی از تحوالت  یکل  ر یو تصو  هات ینمود و اولو  نیرا تدو  نگر ندهیمدت و آمدت، بلندکوتاه
 (.  1395 ،یداد )لطف صی تخص یطیمح رات یینمود و بودجه را متناسب با تغ ینیبش یدادن است، پ
ز  یبخش دفاع ازا  یهر کشور  یعموم  بخش  یهارمجموعه یاز  ن  یبرا  رونیاست.  مؤثر،    ینظام  یرویوجود 

 ح یصح  تیریمحافظت کند، مد  یو خارج  یداخل  داتیکه بتواند از مردم و دولت در برابر تهد  یاکارآمد و حرفه
  ن یموجود و همچن  یطیو شرا  یاست. کشورها با توجه به ساختار اقتصاد  یضرور   ی کشور امر  یتیبخش امن  یمال

تبع آن بخش  و به  ی بخش عموم یزیربودجه   یرا برا یمتفاوت یهابا در نظر گرفتن منابع قابل حصولشان مدل
فرد و اهداف کالن هر کشور منحصربه   ی محرمانگ  ، ینظام  ط یازجمله شرا  ییهاکه خود با توجه به شاخصه  ینظام

م نظر  ارندیگی است، در  برنامه  تیمحدود  رانی. در  و    یاتیرعملینظارت، غ  یدرازمدت، دشوار  یزیردر  بودن 
نارسا  یاطالعاتو نبود نظام    ییشفاف نبودن، عدم پاسخگو ازجمله  بودجه  نظام    یهایی در خصوص عملکرد 

(. از  1394  ،یرحمان  و   کرده است )شکوفه فر  لیرا به کشور تحم  یادیز  یها نه یکشور است که هز  یزیربودجه 
 حهیبودجه، چه در قالب ال هیمنابع و مصارف در اسناد اول نیب یدر چند دهه گذشته باوجود تعادل ظاهر یطرف

به  چه  پو  همواره  قانون،  انجام   یمال  هبرنام  نیا  یهاینیب شیصورت  در  آن  متعاقب  و  درآمدها  در خصوص 
  لهیوس  یسنوات   یهابودجه   اتینمود که عمل  یریگجه ینت  توانی م  کهیطوربا عدم تحقق مواجه بوده، به   ها،نهیهز

 .(1391نبوده است )نوبخت،  ی داف قانونو تحقق اه هااست یس  یاجرا یبرا یمناسب
  یبخش دفاع  یزیرتبع آن در نظام بودجه و به   رانیا  یزیردر نظام بودجه  یادیکه ذکر شد، مسائل ز  طورهمان

بحث را    نیا  یکه بازنگر  یمسائل  یبخش دفاع   یِزیرنظام بودجه   تی. با توجه به اهمخوردی به چشم م  رانیا
 و خالصه شدند:  یبنددسته  (1شماره )و در جدول  گردیدند یآورصورت خالصه جمعبه  کندیم جابیا

 

 
1 Sha 
2 Robinson 
3 Draick & Fabbusy 



 11                                                                     1401، تابستان  بیستم و چهارمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال هفتم، شماره  

 ن یشیپ یهابر اساس پژوهش  یزیرمشکالت بودجه  یبنددسته ( 1)  شماره جدول

 مشکالت فرعی  مشکل اصلی  هدف  

1 

بهبود نظام 
ریزی با توجه  بودجه

به رویکرد  مبتنی بر  
 عملکرد 

ی از  ریگگزارشناتوانی در 
عملکرد )ناتوانی در  

  نیتأممیان   لیوتحل هیتجز
 مالی و نتیجه( 

 . عملکردنامشخص بودن معیار برای  (1

 . گیری معیار عملکردمشکالت در اندازه (2

 . عملکرددر راستای   کردنهیهزنبود داده کافی برای   (3

 . چگونگی استفاده بهینه از منابع در راستای عملکرد (4

2 " 

نهادهای  با نحوه تعامل
جهت تضمین تحقق    حاکمیتی

 مأموریت 

صالحی که بتواند بودجه را  مشخص نبودن مرجع ذی (1
 . تدوین نماید حهیالمتناسب با اهداف در 

 مشکالت مرتبط با انتخاب منبع بودجه نظامی (2

 . محرمانگی (3

 ی تیریمدموانع اجرایی و  " 3

 . ابهام در دستورالعمل (1

تابعیت صرف از قواعد که با هدف محدود نمودن  (2
 .اندشدهنیتدواختیارات  

 .تمرکز بر بودجه گرفتن به جای بهبود عملکرد (3

 . تمرکز بر مخارج به جای درآمد (4

4 
جویی و  بهبود صرفه

 اثربخشی 
" 

 . ی فرعی یا جعلیهامؤلفهتمرکز بر  (1

 . ریزیمدیران از بودجه تیحماعدم (2

 .شرایط داخل یا خارج از سازماندرک نادرست از  (3

5 " 
نبود هماهنگی میان  

 وبودجه برنامه

 . است مدتکوتاهی زیربرنامهافق  (1

 افراد در تعیین میزان بودجه  نفوذاعمالی و زنچانه ریتأث (2

 .ی مدیرانریپذتیمسئولپایین بودن  (3

 موانع اداری  " 6

 . بزرگ بودن نظام اداری (1

 . فرایندهاناتوانی در شناخت و مدیریت  (2

 . ضعف در مدیریت و منابع انسانی (3

 کلی  " 7
 .شدهنیتدوها و بودجه ناهماهنگی میان برنامه (1

و  یدولت یهادستگاه فیتداخل، تکرار و تشابه وظا (2
 . ازیموردن یهافقدان تخصص

 پژوهش های : یافتهمنبع

بخش    طیکند شرا  دایصورت ادامه پ  نیما به ا  یزیرط بودجه یکه شرا  یداده شد، در صورت  حیطور که توضهمان
در نظر گرفته شود که نظام  مهم    نیا  ستیبای رو م  نیاز ا  خواهد شد.  رییدر بلندمدت دچار انحراف و تغمی  نظا

راستا وجود    نی. در همردیقرار گ  اصالحخود تحت    یحفظ اهداف کل  یدر راستا  رکشو  یبخش نظام  یزیربودجه 
بخش   باهستند    ی معدود  ی کشورها از سوی دیگر  .نماید  ندیفرا  نیبه افراوانی    یکمک  تواندیم  گرید  یهانمونه 
اطالعات ثبت شده در موضوع بودجه    گر یداشته باشد. از طرف د  زین  یمنحصر به فرد  یبزرگ چاالک  ینظام

بخش    یزیرشده تنها به نظام بودجه   ی سع  ق یتحق  نیمحدود و محرمانه هست. لذا در ا  اریبس  ینظام  یهاخش ب



 ... کشور یبخش نظام یزیرمدل بودجه یبررس                                                                                                           12

  ، ریزی آمریکابا توجه به نظام بودجه نخبگان  نظرات    مبتنی برراستا    نیپرداخته شود و در هم  کایکشور آمر  ینظام
 شود.    تیکشور تقو یبخش نظام ریزینظام بودجه 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش  2

  . مبانی نظری پژوهش2-1

  ریزیاصول بودجه. 2-1-1

و    یمنابع در بخش دولت  صیدرباره تخص  یریگمیتصم  یاصول راهنما  یزیرمنابع در بودجه   صیتخص  یمبان
 .  شودی م یبررس اند،جادشدهیاصول ا نیکاربرد ا لیتسه  یکه برا یفنون

بر   کردیرو • طر  کرد، ی رو  نیااساس    اول:  تقاضا  طی شرا  لیوتحله یتجز  ق یاز  و    ی کاالها  یعرضه 
  ی قیتطب  تیمز  یو بر اساس آن رو  ییمداخله دولت شناسا  یعقالن  یاساس  یمبان  ،یو عموم  یخصوص

  د.شویدولت در اقتصاد تمرکز م

آن    یدر پ  نهیهز  یاثربخش  یارهایو کاربرد مع  یینها  تیکاربست اصل مطلوب  ق یدوم: از طر  کردیرو •
 کند. یبندت یرا اولو یوجوه عموم لیبد یهااست که استفاده

- نهیهز  لیبا استفاده از تحل  یمخارج عموم  یاجتماع  یهادهیخالص فا  یابیارز  ق یسوم: از طر  کردیرو •
  .ردیبرگدر  زیرا ن  تیمطلوب یکه حداکثر ساز دهدیبسط م  یاگونه اصل مزبور را به  ده،یاف

م  یها رجحان   ت یاولوبر    چهارم:  کردیرو • صحه  شهروندان  طراح  گذاردی مخارج  دنبال  به    ی و 
  گیر پیوند زد.افراد تصمیمها را با است که بشود آن  یجمع یریگمی تصم یسازوکارها

منابع جهت پرداختن به عدالت    ع یهمچون مسئله باز توز  یزیربودجه  ی پنجم: به مسئله اساس  کردیرو •

 .(2001، 1)فوزارد  نگردیراجع به فقر م  یهای و نگران یاجتماع
براى تصم  تواندیم  شدهمطرح اصول    چه  اگر جواب قطعى براى    کیباشد، ولى    یریگمیراهنماى سودمندى 

بودجه نممسئله  ارائه  طریق  دهدی ریزى  از  منابع  تصمیم  کی.  مى  یریگفرایند  نهادهاى  تخصیص  که  یابند 
میان این نهادها در   لهستند. تعام  یامختلفى در آن دخیل هستند و هر یک نماینده و صاحب منافع جداگانه

براى ایجاد چارچوب    ییهاریزى جدید، تالش تعیین نتایج تخصیص منابع اهمیت بسیارى دارد. از ابتداى بودجه 
ب اینکه فرایند  نهادى فرایند  به تخصیص منابع مطلوب منجر شود صورت گرفته است. براى درک  ودجه که 

بودجه    یهاوجود دارد. این رویکردها بر طراحى دستگاه  لفىرویکردهاى مخت  کند،ی بودجه واقعاً چگونه کار م
از این رویکردها   کیچ یالبته ه.  اندگذاردهریویژه اصالحات نهادى که با مدیریت دولتى نوین همراه است نیز تاثبه 
  لى تخصیص منابع در بخش عمومى ارائه دهد، و  یتوضیح کامالً رضایت بخشى از چگونگ   تواندینم  ییتنهابه 

خواهند بر نتایج  که مى  دهدیو کسانى قرار م  رانیگاطالعات ارزشمندى در اختیار تصمیم  گر یکدیبه همراه  

 .(2001)فوزارد،   تخصیص منابع تأثیر بگذارند

 
1 Fozzard 
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)بودجه  کردیرو بهیادار  یزیراول  بیستم  سده  اوایل  در  به (  راجع  تصمیم  قانونى  کنترل  براى  ابزارى  عنوان 
تقسیم با  مسئله  این  شد.  ایجاد  مجریه  قوه  توسط  منابع  مسئولیتتخصیص  فرایند بندى  کنترل  اختیار  و  ها 

است تحقق یافت و با    شدهفیتعر  نونها در قامیان آنتخصیص منابع میان نهادهایى که اختیارات و روابط  
دستورالعمل و  سقوانین  بین  شد.  تکمیل  شد.    یگذاراست یها  ایجاد  آشکارى  تمایز  ادارى  کارکردهاى  و 

در حوزه انحصارى سیاستمداران در دولت و مجلس و کارکردهاى ادارى در حوزه مسئولیت نظام    یگذاراست یس
شد و به    ییزداسازى بودجه تمرکزکننده قرار گرفت. از وظیفه آماده  ینههاى هزو سازمانوزارت دارایى    ،یادار

براى تحقق    ازیبر مبناى ارزیابى منابع موردنرا بر عهده داشتند سپرده شد که    هانهیهز  یکه اجرا  ییهاسازمان
را بررسى و بودجه    شنهادهایپ  ییت داراخود را ارائه دهند. سپس وزار  شنهادهاىیسطوح موردنظر ارائه خدمات، پ

و آنگاه به شکل ارقام   شودی دولت ارائه م  ئتیکند و براى بررسى، اصالح و تأیید به همى  نیو تدو  کپارچهیرا  
 . شوندی و اجرا م رسدی مشخصى به تصویب قوه مقننه م

دوم )خردگرا( به دنبال مرتبط ساختن سیاست به اهداف مشخص براى دخالت دولت است. برخالف    رویکرد
ادارى که سیاست  انحصار سیاست   یگذاررویکرد  این رویکرد تکنسین در  از طریق فرایند  مداران است، در  ها 

سیاست  اهداف  تعریف  در  مسئله  اهدا  یگذارتحلیل  تعریف  از  پس  دارند.  ارزیابى  سین تکن  ف، دخالت  با  ها 
 یهاحل. این امر مستلزم شناسایى کلیه راه یابندی راهبردهاى مختلف بهترین راه براى دستیابى به این اهداف را م

مطلوب با استفاده از معیارهاى شفاف است. آنگاه    نهیها و انتخاب گزو تأثیر آن  یریپذممکن و ارزیابى توجیه 

 .که با استفاده کارآمد از منابع، اهداف موردنظر تحقق یابد شوندی طراحى م یانه گوهاى بخش دولتى به دخالت
  ،ییگرا. در رویکرد تدریج ابدیی دست م  هایىت یو به موفق  کندی ( بدون برنامه حرکت مییگراسوم )تدریج   کردیرو

م  رانیگتصمیم آغاز  موجود  وضع  به  کنندیاز  فرصت  یجاو  شناسایى  به  بپردازند،اینکه  م  ها   کنند ی سعى 
مند کار کنند و با تعیین  صورت نظامبه   نکهیا  یجاها به حل کنند؛ آن   شوندی رو مها روبه مشکالتى را که با آن 

.  ندکنی مناسب را باتجربه و خطا شناسایى م  یهااست یها باشند، اهداف و سدقیق اهداف به دنبال ابزار نیل به آن 
به آن گز  یجاها  همه  سیاست  هاى نه یبررسى  از  اندکى  تعداد  ارزیابى  به  مى موجود  قناعت  مشابه  کنند؛ هاى 
به   کنندی را شناسایى م  هایىحلاهر باشد؛    یافتنیکوچک دست  یهابزرگ سیاسى با گام  یهاجهش  یجاکه 

گتصمیم  ،یپردازهینظر  یجابه  مقایسه  و  تجربه  بر  را  خود  مزینه هاى  استوار  مختلف  اعتبار    سازندی هاى  و 

 .کنندبهتر آزمون مى  ی هاحله ها بر اساس امکان دسترسى به راآرمان یجاهاى خود را بهتصمیم
  انه یبراى حمایت از منافع خود خردگرا  رانیگفرض استوار است که تصمیم  ن یا  چهارم )انتخاب عمومى( بر  رویکرد
م انتخاب  کنند،یعمل  اینکه  میعنى  بهینه  خود  فردى  ترجیحات  مبناى  بر  را  خود  اگرچه سازندیهاى   .
خود مطلع نباشند ولى از اطالعات    تاقداما  یامدهایهاى موجود و پممکن است کامالً از گزینه  رانیگتصمیم

ها تعلق دارند و به آن   رانیگهایى که تصمیمرسمى سازمان  هاىیی . اما توانادکننیموجود بهترین استفاده را م
 . سازدیها را محدود مها حاکم است آن قوانین و مقرراتى که بر رفتار آن 

اى دانست که قراردادى بر آن حاکم است  توان معامله( بودجه را مى یمعامالت  نهیپنجم )هز  کرد یاساس رو  بر
قیمت معینى ارائه دهد. در فرایند    یازا   کاالها و خدماتى را در  سازدیارفرما، کارگزار را ملزم مموجب آن ککه به 
قانونگذاران؛  -را مشاهده کرد: رأى دهندگان  کارگزار- هاى کارفرمااى از این توافق توان زنجیره ریزى مىبودجه 
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دارایى-گذارانقانون  وزارت  هزینه-دولت؛  ارشدکننده؛    سازمان  ادارى  این ارائه -مقامات  خدمات.  دهندگان 
متوافق  ازجمله  دارند.  جاى  مختلف  سطوح  در  نهادى  ساختارهاى  چارچوب  در  نظیر   توان یها  نهادهایى  به 

کننده قوانین رسمى بازى )از قبیل  اجتماعى، رفتار و مفاهیم قرارداد، محیط نهادى تعیین  شدهرفتهیمعیارهاى پذ
اى(، ساختارهاى حکمرانى  هاى بودجه رویه  کنندهفینهادى و تعر  یهاییها و توانامسئولیت  کنندهقوانین تعیین

ها  و ارزیابى و اجراى آن   تخود فرایند بودجه که محل مذاکره بر سر معامال  نیکه مبناى بازى است، و همچن

 .(2001فوزارد، ) است، اشاره کرد

 ریزی( روش تنظیم بودجه )بودجه. 2-1-2

روش سال ماقبل آخر،    .1اند از  وجود دارد که عبارت  یزیردرآمد در بودجه   ینیبش یپ  یچهار روش برا  ی از طرف 
 منظم؛ دهیروش سنج .4و  میمستق ینیبش یروش پ. 3ها، روش حد متوسط  .2

هزهمان  همچنین برآورد  است،  واضح  که  روش   ی یک  هانه یطور  جهت  همین  به  است.  بودجه  ابعاد   ی هااز 
ریزی موسوم است.  بودجه   یهاداشته است که به روش  ی گوناگون  یدوران متمادی سیر تحول  یدر ط  ریزیبودجه 

روش  .  3،  یشیافزا  یزیرروش بودجه .2،  (یخط  ای  یمتداول )سنت  یزیربودجه  میروش تنظ.  1  اند از؛ که عبارت
  ،یزیرنظام طرح. 6، صفر یبر مبنا یزیرروش بودجه . 5، یابرنامه  یزیرروش بودجه . 4، یابرنامه  یزیربودجه 
بودجه   یزیربرنامه  بودجه  یزیرو  برنامه(  یزیر)روش  و  باشد    طرح  نظام (2013،  فوزارد)می  بین  این  در   .
 شود. باشد که در ادامه به تشریح آن پرداخته میریزی کشور آمریکا به روش طرح و برنامه می بودجه 

 آمریکا ریزی کشور نظام بودجه. 2-1-3

ثبات و چه در    یهاها چه در دورهدولت  یکمک به حکمران  یدر راستا  یاتیح  یابزار  یفایده نظام-نهیهز  لیتحل
و    یاتمسفر دفاع  ینانیدوگانه؛ نا اطم  یهاچالش  کیکشورها با    کهییآنجا  . ازکندی ارائه م  یداریناپا   یهادوره
 یروهاین  لیتبد  یفرد برامنحصربه یفایده فرصت-نهیهز  لیتحل  کنند،یوپنجه نرم ممبهم دست  یانداز مالچشم

 .(1،2015)سولومون دهدی ارائه م کمی و  ستیکارآمد و مؤثر در قرن ب یهابه سازمان  یدفاع
ها، )در پروژه  هایگذارهیدرباره سرما  ی اسیبا بار س  یمعموالً شامل مناظرات  یدفاع  یزیرنظام بودجه   اصالحات

مجدد تا بستن    یاست )از بازساز  های در مورد واگذار  ز یبرانگبحث  ماتیتصم  نی( و همچنهااست یس  ایها  برنامه 
 ماتیتصم  نیدرباره چن  ی رسانفایده اطالع-نهیهز  لیسهم قدرتمند تحل  یی و فروش دارا  یسپارتا برون   گاهیپا
برآورد هز  افتنیر  است(، دقت نظر در ساختا  یزیو مشاجره آم  دهیچیپ اقدامات  -نهیمسئله و  به  فایده مربوط 

 ا ی)  یگذاره یسرما  ی ابیارز  ی برا  یروش سامانمند کم  ن یچند  ،یفایده نظام-نهیهز  ل یاست. ارائه تحل  نیگزیجا
،  )سولومون  دهدینشان م  یواقع  یا یدر دن  یکاربرد   یهارا همراه با انتخاب برنامه   ی( بخش دفاعیهایواگذار

2015). 
روبرو هستند، در چالش با    ینامشخص  دات یبودجه و تهد  د یکه در سراسر جهان با کاهش شد  یدفاع  مقامات

، امکانات آموزش یمسکن نظام  -  هارساختیمثال زعنوان خاص )به  یهاپروژه  بیدر مورد تصو  یفور  ماتیتصم

 
1 Solomon, 2015 
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  ی )پهپادها(، نفربرها  نیبدون سرنش  یماهایهواپ  -  یحاتیتسل  یهامثال دستگاهعنوان ها )به برنامه  ای(  یو نگهدار
سا  ،یزره تحلیبریدفاع  نظام-نهیهز  ل ی( هستند.  ابزارها  یامجموعه  یفایده  از  برا   یلیتحل  یارزشمند    ی را 
  (.2015، ن)سولومو کندی ارائه م یمهم دفاع ماتیتصم یو اثربخش ییکارا ت، یشفاف شیافزا

فایده در  -نهیهز  لیوتحله یاست. تجز  یر یگمیتصم  هیآمار و نظر  ت،یریاز اقتصاد، علوم مد  یبیرشته، ترک  نیا
که    شود،یجهان استفاده م  یدر کشورها  یدفاع  یهااز برنامه  یاگسترده  فیدر حال حاضر، در ط  یبخش نظام

استراتژ  .1شامل:   دادن  مالک  رتبطم  یهااستیس  یبرقرار.  2  ،یمل  تیامن  یشکل  از    اطالع.  3  ت،یبا 

 .خدمات و عرضه است ها،رساخت یز زات،یمهم در افراد، تجه  یهایگذارهیسرما
فایده -نهیهز لیاستفاده از تحل یاثربخش زانیدر رابطه با م یفردکتاب، اطالعات منحصربه  ینسخه اصالح در

شده  یپژوهش سع نیمرتبط آورده شده است که در ا یهایریگمیدر کاهش فشار بودجه و بهبود تصم ینظام
  ص یتخص  شتریب  یسازنه یو به   یثربخشفایده به ا-نهیهز  لیها اشاره شود. اهداف دوگانه تحلاز آن   یبه تعداد

راستا در  اجتماع   یمنابع  رفاه  م  یبهبود  دولتکندیکمک  ا.  از  معموالً  تحل  نیها  سبد    لیتحل  یبرا  لینوع 
 باشد: میفایده معمول شامل هشت مرحله -نهیهز لیتحل کی. کنندیاستفاده م شانی هاپروژه

)که   هاتیو محدود  حاتیترج  ها،ت یاهداف، مأمور  حیتوض  یدر راستا  یاصل  رانیگمیتصم  ییشناسا -
 ؛ (شودیها مپروژه  انهیگراواقع یمال نیشامل تأم

با در    هات یکمک به اهداف و مأمور  یبرا  ریپذامکان  یهاحلراه  ییمشکل و شناسا  قیشناخت دق -
 ؛هاتینظر گرفتن محدود

انتخاب نرخ بهره   نیو همچن  ردیقرار است در آن صورت پذده  ی فا-نهیهز  لیکه تحل  یافق زمان  نییتع -
  ؛متناسب

 ؛حل در طول همان دورهمرتبط با هر راه  شدهیبندزمان یهانهیهز نیتخم -
  ل یتحل  نیگزیصورت جا)به  ردیپذیکه در هر دوره صورت م  شدهیبندزمان  یهایدیعا  ینیبشیپ -

صورت پروژه    نیا  ریندارند. در غ  یمال  انیامکان ب  هایدیکه عا  ییها زمان  یبرا  یفایده نظام-نهیهز
 ؛(شودیم شنهادیدارد پ یکه ارزش خالص حال باالتر یابرنامه  ای

تحل  ینانینااطم  ییشناسا - انجام  تغ  جی نتا  نکهیا  نییتع  یبرا  تیحساس  یهال یو  از   یکیکدام  رییبا 
 ؛ ها و ...(ها، نرخ بهره سودها، بودجه   ها،نهیخواهد کرد )هز رییپارامترها تغ

 ؛اتیها با توجه به فرضها و برنامه پروژه یبندو دسته  لیتحل جه یگزارش نت -

 .(2015، )سولومون قیدق هیتوص شنهادیپ -
  کرد یرو  1و بودجه موجود است.   ازهاین  نیدفاع با آن روبرو است، عدم تطابق ب  که وزارت  یامسئله  نیتربزرگ
 ی نیبشیپرقابلیغ  یدهایباوجود تهد  ط،یشرا  نیدر بهتر  ،یمنابع در بخش دفاع  صیتخص  یبرا  کایآمر   تیحاکم

  ی اد یز  یهاتالش  حال،نیبود. باا  خواهد  یشدت ناقص و چالشمورد انتظار بودجه، به   یهاتیروزافزون و محدود
  ا یمشمول منابع الزم    ییشناسا  نی. معموالً اردیگی ها صورت مکمبودها و الزامات غلبه بر آن   ییشناسا  یبرا

 
 2008مه  30 ، ی ام. گروسمن، مجله مل نیال  کا، یآمر ییایژنرال چارلز کروالک ، فرمانده سابق سپاه تفنگداران در 1
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 نهیها هزآن   ی ریزی برامنابع، به برنامه  ت یبا توجه به محدود  ندهیدر آ  ادیز احتمال. به ستیها نآن   نیمحل تأم
  . شد هد اطالق خوا 1مازاد 

  ن یا  رد،یپذیو اجرا صورت م  یزیربودجه  ،یزیرو برنامه   طرح  ندیفرا  قیاز طر  یدفاع  یزیرکشور برنامه  نیا  در
منابع   صیتخص  یِزیربرنامه   یاست که برا  کایروزارت دفاع آم  ی و اطالعات  یداخل  تیریمد  یبرا  یاسامانه  ندیفرا

 . 2شودیوزارت دفاع استفاده م یضرور یهات یانجام مأمور یالزم برا یهایی به توانا یابیو با هدف دست
در  کپارچهی یزیربودجه  روندکی یبرا   ی قانون ی؛ مبنا31974مصوب سال  ف یبودجه کنگره و کنترل توق  مصوبه

  یبرا  یزمیعنوان مکانزمان را در مورد بودجه به مصوبه هم   کیساالنه    ب یتصو  نیکرد، و همچن  جادیکنگره ا
تغ  یزیربودجه  یریگمیتصم  لیتسه   اریمصوبه اخت  1986افت و در سال  یادامه    راتییدر کنگره فراهم آورد. 

مصوبه   نیا  کهی. درحالکندیدوساله م  یاکه وزارت دفاع را ملزم به ارائه بودجه   د،یرس  بیوزارت دفاع به تصو
پ  با به  کمک  برنامه   در  ترق یدق  ینیبشیهدف  همچن  یزیرروند  و  دفاع  برابر    نیوزارت  در  آن  به  کمک 
وزارت    ییبر توانا  یشتریب  دیقانون تأک  نیبود. ا  زیآن در کنگره ن  بیساالنه و تصو  یبررس  یریناپذینیبشیپ

تا    رونیدر وزارت دفاع داشت. ازا  متحدهاالتیا  یداخل  راتییو تغ  هااستیس  ،یاقدامات جهان  ینیبشیدفاع در پ

 .است ماندهی»بودجه ساالنه« )ازنظر تعهدات( باق ندیفرآ کیعنوان به  یادیروند تا حد ز نیبه امروز، ا
( است که از  یمالن یمأ)اکتساب، امکانات و ت  ندیاز سه فرا  یکی و اجرا    یز یربودجه   ،یزیرو برنامه   طرح  ندیفرا

و   یفعل  یهابرنامه   ی منابع برا  صی و تخص  یمال  تیریبر مد  ند یفرا  نی. اکند ی م  یبانیپشت  ینظام اکتساب دفاع
و اهداف را تحت   هاتیکه اولو  شودیم  ی زیرهیپا  فاعد  ریتوسط وز  ندیفرا  نیوزارت دفاع تمرکز دارد. ا  ندهیآ

 (. 1395، فرجوند) .دهدی( ارائه م یو اجرا یزیر)طرح و برنامه و بودجه ندیفرا نیا میمستق ییراهنما

 ریزیمرحله طرح. 2-1-3-1
وزارت   یهابخش  ی، با هماهنگدفاع و ستاد مشترک  ریتالش مشترک توسط دفتر وز  ک ی  یزیرطرح  مرحله

   5ی مل  ینظام  یآغاز و به استراتژ  4یمل  یدفاع  یمنابع آگاه از استراتژ  یلی تفض  حیبرنامه با توض  نیدفاع است. ا
 تیهدا  یراهنما برا  نی. اشودیمختم    6وزارت دفاع/ستاد مشترک)دفاع(   ی زیرطرح/برنامه   یو سپس به راهنما

  ،ینوساز  ،ینظام  یروهاین  یرا برا  یمال   یهاتیمحدود  یبندتیو اولو  ییاستفاده و راهنما   یکل  یزیرطرح  ندیفرا

 
1 Premium 

.  کندیجمهور هر ساله به کنگره ارائه م  سی است که رئ یا از  بودجه یاست که  جزئ ی، بودجه دفاع PPBE ندیفرآ یدیکل یخروج 2
دفاع وقت رابرت   ریبار توسط وز نیاول ی(، که برا PPBS) یزیربودجه ترویجزئ یزیرکالن، برنامه یزیربرنامه ستمیاز س ندیفرا  نیا 

  ی هماهنگ  یبرا   یزیرو بودجه  تریجزئ  یزیرکالن، برنامه  یزیربرنامه  است.  افتهیشد، تکامل    یمعرف   1960دهه    لیمک نامارا در اوا 
سه   نیتالش کرده است تا ا   ستمیس  نیاست، ا   دا یپ  ستمیس  نیشده است. همانطور که از نام ا   یوزارت دفاع طراح   یسه جنبه اصل

 تیآن اهم  لیشد و دل  لیتبد  PPBEبه    PPBS  2003کند. در سال    عیتجم  یداخل  یز یربودجه  ندیفرآ  کیجنبه وزارت دفاع را در  
 آن است.  یبرا  ییاجرا  کردیرو

3 The Congressional Budget and Impoundment Control Act was passed in 1974 
4 NDS: National Defence Strategy 
5 NMS: National Military Strategy 
6 DPG: Defense/Joint Planning Guidance 



 17                                                                     1401، تابستان  بیستم و چهارمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال هفتم، شماره  

.  کندیم  یبانیپشت  زین  یرساختیز  یهاتیو فعال  یتجار  یندها یاز فرا  نیو همچن  کندیفراهم م  ،یداریو پا  یآمادگ
ا طرح   نیب  یوندیپ  یدفاع  یزیرطرح  یراهنما  نیدرواقع  برنامه   یزیرمرحله  برا  یزیرو  و  توسعه    یاست 

)بخش  یهابخش  یهابرنامه   تاشنهادیپ دفاع  آژانس  ینظام  یهاوزارت  راهنمایدفاع  یهاو  عنوان    یی(  با 
 (. 1395، فرجوند) کندیرا فراهم م 1نامه هدفِ برنامه تفاهم

 
 متحده االت یا یساختار نظام اکتساب دفاع سازم یتصم ینهادها( 1)  شکل شماره

 2: اقتصاد صلح و دفاع منبع

 
 متحده االتیا یو اجرا در بخش دفاع یزیرو بودجه  ی زیربرنامه  نظام طرح و ( 2شماره )شکل 

 : اقتصاد صلح و دفاع منبع

 
1 POM: Program Objective Memorandum 
2 [Routledge Studies in Defence and Peace Economics] Francois Melese, Anke Richter, Binyam 

Solomon - Military Cost–Benefit Analysis_ Theory and practice (2015, Routledge) 
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 ریزیمرحله برنامه. 2-1-3-2
و   یحاتیتسل   یها، نظامنیگزیجا  یروین  یم ساختارها أتو  لیوتحله یو تجز  فیبه تعر  ند؛ی فرآ  یزیرمرحله برنامه 

 .راستا است  نیمختلف در ا  یهانهیکردن گز  دهیو فا  نهیها و هزمنابع چندساله آن   یهاهمراه با داللت  یبانیپشت
و    شودی توسط هر جزء از وزارت دفاع آغاز م  1نامه هدف برنامه و ارائه برآورد بودجه مرحله با توسعه تفاهم   نیا

ا دنبال  برنامه   کی  جادیبه  از  متعادل  برامجموعه  راهنما  ی ها  به  اولو  هاییپاسخ   یراهنما  یهایبندت یو 
 حاتینامه هدفِ برنامه؛ توضاست. پس از اتمام، تفاهم   یمال  یهاتیبا توجه به محدود  یدفاع  یزیربرنامه/طرح 

دق جامع  قیکامالً  برنامه  یو  م  یشنهادیپ  یهااز  ارائه  ادهدیرا  پ  حاتیتوض   نی.  ساله  شش  ینیبشیشامل 
  ی هابخش   گرید  یاز سو  نیو افراد( است. همچن  یمال  نیگانه، تأمچند  یروها یمرحله منابع )نبه مرحله  صیتخص

  شوند ینم  نینامه تأمتفاهم  نیطور کامل در ارا که به  یگرید   یمهم  یهامختلف وزارت دفاع ممکن است برنامه
 (. 1395، فرجوند) کنند یابیو خطرات مربوط به کمبودها را ارز فیتوص  ز ی( را نشوندینم یمال نیاصالً تأم ای)

 
 کا یمتحده آمر التیمسلح ا یروهایبودجه ن میتقو( 3)  شماره شکل

 : اقتصاد صلح و دفاع منبع

 ریزی مرحله بودجه. 2-1-3-3
از مرحله    هیبرنامه است. هدف اول  ای سازمان    کی، اجرا و کنترل بودجه  هی، توجنیشامل تدو  یزیرمرحله بودجه 

برا  ای  کی  یبررس  یزیربودجه  برنامه  بودجه  اول  سال  و    نانیاطم  یدو  منابع  از  کارآمد  استفاده  همچنین  از 
.  باشد دفاع  قابل  کنگره    نمایندگان  در برابر ی  طور مؤثربه   برای آنکه وزارت دفاع    یبودجه درخواست  سازیآماده

 فدرال است. یهانهیو هز هاافتیشامل کل در ،جامع یبرنامه مال کیبودجه 

 
1 BES: Budget Estimate Submission 
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خود    یشنهادیوزارت دفاع برآورد بودجه پ  بخش از. هر  است  ریزیزمان با مرحله برنامه هم  ریزیمرحله بودجه 
بودجه    یه یاسناد توجبه    با توجه را    یابرنامه  دگاهی. بودجه، ددهدی ارائه م  هدف برنامه   نامهتفاهمزمان با  را هم

  است،   ندهیدو سال آبرای    بودجه تنها  یها. منابع پروژهکندی م  لیکنگره تبددر  بودجه    صیساختار تخص  شیوهبه  
 نامه است. تر از تفاهمو دقیق شتریب اریبسآن  یمال اتییاما جز

 1و بودجه   تیریها( و دفتر مدکنندهدفاع )کنترل  ریدفتر معاون وز  لگرانی، هر برآورد بودجه توسط تحلارائهپس از  
سازمان   مشابه  ایران(  وبودجهبرنامه )دستگاهی  بررس ی م  یبررس   در  تضمآن  یشود.  است  کنندهنیها  که    آن 

ریزی صورت بودجه   یمناسب و معقول  متیق  با  و  شوند  مالی  نیتأم  یجار  یمال  یهااست یها مطابق با سبرنامه 
شده  ارائه   یهابرنامه   ه یتوج  یکه اسناد بودجه براآن است    نانیاطمدر راستای    نیهمچن  ی بررس  نی. اپذیرفته باشد
 باشد.  یبه کنگره کاف

شده در جلسه استماع بودجه دادهتشخیص  مشکالت    ایبه مسائل    یدگی رس  یرا برا  یمال  التیتعد  این اسناد
به معاون    یریگمیتصم  یو برا  اندمجهز شدهاظهارنظر    یبرا  اسناد تصمیمات مدیریت منابعکند.  یم  شنهادیپ

منعکس  دفتر مدیریت و بودجه  شده به  روز شده ارائه در بودجه به   ماتیتصم  ن یا  سپس  شوند. یدفاع ارسال م  ریوز
بودجه کلشود. پس یم به   یازآن،  بخشوزارت دفاع  رئ  پیشنهاداز    ی عنوان   تسلیمبه کنگره    جمهورس یبودجه 
 د. شویم

 مرحله اجرا. 2-1-3-4
ب  2وبودجه برنامه  هایی زمان با بررس اجرا هم   ی است. بررس  ی واقع  یایدر دن  ندیفرآ  یکاربردخش  مرحله اجرا، 

بازخورد ارشد    فرماندهانبه    یو قبل  یمنابع فعل  صیتخص  یاثربخش  رابطه بااجرا در    ی. بررسگیردیم  صورت
را در مقابل   یواقع  ی که خروجدر این راستا  اجرا    بررسی از    پشتیبانی  ی برا  ییارهای. باگذشت زمان، معکندی ارائه م

برایزیرطرحعملکرد   توسعه    یریگاندازه  یدفاع  یهابرنامه   یشده  است  اند.  شدهدادهکند،  که    ی زمانممکن 
  م یتنظ  یراب  پیشنهادیبه  منجر    ااجر  ی و بررسی نی، بازبشودبرنامه موجود برآورده نیک  عملکرد    میزان   اهداف

 به اهداف عملکرد موردنظر شود.  یابیدست  یها برابرنامه  یبازساز ایمنابع و/
 برنامه وزارت دفاع انجام شود:  یقبل از اجرا دیبا دادیرو نیچند

 ؛توسط کنگره را امضا کند شدهب یو اعتبارات تصو هامجوز حیلوا بایستمی جمهورس یرئ. 1
 ؛دهد صیاعتبارات را تخص کردن فراهم تعهد/بودجه اختیار دیبا  دفتر مدیریت و بودجه. 2
 ؛را صادر کند حکم فراهم کردن پول نقد دیبا یداروزارت خزانه . 3
 ؛شود صادرکننده( دفاع )کنترل ری توسط معاون وز دیبرنامه با اریاخت. 4
 (. 2015، 4)راتلدجشوند یبارگذار 3برنامه بودجهِ یحسابدار ستمیدر س دیبا اختیارات نی، همه اتیدرنها. 5

 
1 OMB: Office of Management and Budget 
2 Program 
3 PBAS: Program budget Accounting system 
4 Rotlej, 2015 
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 پارامترهای استخارج شده . 2-1-4

مبان به  توجه  تفک   یزیربودجه   ی با  روش   کیو  به  همچن  یهاآن  و  ها پژوهش   گرید  یهاافتهی  نیمتفاوت 
 احصاء کارا و اثربخش است    یزیربودجه  ایآ  نکهیا  یدر راستا  ن؛ی شیپ  یهاپژوهش  دیأیضمن ت  لیذ  یهاشاخص

شده بخش اول گنجانده   ر آورده شده د  یبنددر دسته   لیذ  یهااز شاخص   یشده است. الزم به ذکر است بعض
  لیوجود در کشور مورد بحث بود که به شرح ذ  یآن بر مبنا  دأییاما ت  د،یصورت گروه جدبه   گرید  ی بودند و بعض

 آورده شده است. (2شماره ) در جدول

 بودجه  ینگیبه یبرا بخش نیشده در اء  احصا یهاشاخص ( 2اره )شمجدول 

 ریزی دفاعی بر کارایی نظام بودجه مؤثرهای زیرشاخه شاخه اصلی 

موانع 
 ک ی بوروکرات

 بزرگ بودن نظام اداری 

 ناتوانی در شناخت فرایندها 

 ضعف در مدیریت و منابع انسانی 

نبود هماهنگی  
میان 

 وبودجه برنامه

 ریزی صحیحزمان افق برنامه

 کرد بین کارایی و اثربخشیعدم ارتباط مابین هزینه

 تناسبی مصرف با منابع با بازدهی استفاده غیربهینه از منابع به دلیل بی

 ی برای جذب بودجه زنچانه

تعامل مابین 
نهادهای 
 حکومتی 

 قانونی و عملکردی  لحاظ  از صالحیذعدم مشخص بودن مراجع 

 مشکالت مرتبط با انتخاب منبع بودجه بخش نظامی

 محرمانگی 

 فعالیت هر بخش )اجتناب از موازی کاری(  همشخص نبودن محدود

نبود مکانسیم 
ارتباط میان 
 بودجه و نتایج

 های سازمان(. ی هستند )لحاظ نمودن تواناییابیدستقابلگردد که اهدافی برای منابع مالی سازمان وضع می

 های قبل مالک است( های سالنامشخص بودن معیارهای عملکرد )عموماً پرداخت

 شدهفیتعرگیری معیارهای مشکالت در اندازه

 های عملکردی اطالعات جهت محاسبه شاخص نبود

 نبود فرآیندی صحیح جهت استفاده بهینه از منابع در راستای عملکرد 

 گردد های سازمانی ارائه نمیها، عملکرد و مشوقبندی مبتنی بر ستادهبودجه

 برای بررسی عملکرد در سازمان وجود دارد  سنجشقابلمعیارهای مناسب و 

 عدم شفافیت در ارائه فرآیند مخارج در سازمان



 21                                                                     1401، تابستان  بیستم و چهارمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال هفتم، شماره  

 ریزی دفاعی بر کارایی نظام بودجه مؤثرهای زیرشاخه شاخه اصلی 

 های سازمان بندی در هزینهعدم اولویت

 ها کلی به دستگاه صورتبهها و فصول هزینه ای بودن برنامهدیکته

 عدم توجه به فرآیندهای دستگاه اجرائی 

 تری دارندهایی که نفوذ و قدرت بیشبخشتر به تخصیص بودجه بیش

 موانع مدیریتی

 ها ابهام در دستورالعمل

 اندجادشدهیا محدود نمودن اختیارات   باهدفتابعیت صرف از قواعد که 

 هایی باالتر ی به ردهزئج ارجاع تصمیمات 

 سلسله مراتبی بودن ساختار 

 پویایی( مدیریت سنتی و جامد )بدون خالقیت و 

 های مختلف ستاد و صفمستقل نبودن مدیریت در بخش

 ی درآمد جابهتمرکز بر مخارج 

 ی بهبود عملکرد )چانه زدن بر سر ازدیاد اعتبارات نه بر سر ازدیاد عملکرد( جابهتمرکز بر بودجه گرفتن 

 های رهبریت مدیران عدم توجه به ویژگی

 مدیریتی کشورهایی با صنایع نظامی کاراتر ی از تجارب ریگبهرهعدم 

 های مدیریت در سازمان عدم توجه به سبک

 موانع فنی 

 نبود فناوری اطالعات در سازمان 

 ها به دالیل امنیتی ممکن نبودن الکترونیکی نمودن تمامی فعالیت

 های نوینعدم تطابق کارکنان با دانش

مکانیسم 
ی در  زیربودجه

 ینظامبخش 

توسط  شدهعرضهشرایط عرضه و تقاضای کاالها و خدمات  لیوتحل هیتجزبودجه بخش نظامی باید از طریق 
 . بخش نظامی )نیروهای بازار و عدم دخالت دولت( تعیین شود )پدیده شکست بازار را باید در نظر داشت(

بودجه بخش نظامی باید از طریق اصل مطلوبیت نهایی و کاربرد معیارهای اثربخشی هزینه تعیین شود.  
ی توزیع شود  ا گونهبهی نظامو بخش ی در میان کاربردهای مختلف جامعه مانند بهداشت ا گونهبهمنابع باید  

 ها یکسان باشد.که رضایت نهایی از هر یک از آن

های اجتماعی مخارج عمومی با استفاده از تحلیل  بودجه بخش نظامی باید از طریق ارزیابی خالص فایده
 هابخشفایده تعیین شود. افزایش منفعت در مخارج یک بخش بیش از زیان عدم مخارج در سایر -هزینه 

 باشد. 

گیری جمعی است تعیین  مهای مخارج شهروندان و تصمیبودجه بخش نظامی باید از طریق اولویت رجحان
 شود.
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 ریزی دفاعی بر کارایی نظام بودجه مؤثرهای زیرشاخه شاخه اصلی 

بودجه بخش نظامی باید از طریق میزان تحقق در عدالت اجتماعی در جامعه تدوین شود. تخصیص بودجه  
 کند. بر اساس میزان منفعتی که برای جامعه ایجاد می

 موانع انسانی 

 ریزی در سازماننبود کارکنان متخصص در حوزه بودجه

 ها در کارکنان در بازنگری فرایندها انگیزشها و عدم تدوین مشوق

 آموزش کارکنان و مدیران 

 پژوهشهای منبع: یافته

زا  درون  یرهایهم از متغ  یزیرمؤثر بر بودجه  یکه پارامترها  رسید میخواه  جه ینت  ن یبا توجه به موارد فوق به ا
ارتباط   یکرد که چگونگ  ءها احصابر اساس آن  ی. لذا الزم است که مدلرندیپذیزا اثر مبرون  یرهایو هم از متغ

 شود.   جادیا یریگمیصمت یمشخص برا یمشخص شود. تا ابزار قیصورت دقپارامترها به نیا

   . پیشینۀ پژوهش2-2 

که   کنندیم  انیب  قا یدر آفر  یبخش دفاع  یزیربا عنوان بودجه   یقیتحق  ی( ط 2006بال و لن لروکس )  کولین
برنامه  بودجه   ،یدفاع  یزیرروند  فرآبه   دیبا  یزیرو  با  و    یعموم  یهانهیهز  یمل  تیریمد  ندیوضوح  هماهنگ 

  ر یبا آنچه در مورد سا  یتوجه قابل   وتتفا  دینبا  یدفاع  تیریمد  ی شده برااصول اعمال  ن، یباشد، بنابرا  کپارچهی
 اریبس  یمل  تیاز دفاع و امن  نانیاطم  ی برا  ندهایفرآ  نیا  ت یفیداشته باشند. ک  شود، یدولت اعمال م  یها تیفعال

و استفاده   ی. ناکارآمدکندینم  یاو توسعه   یاجتماع  یهات یاولو  ریاز سا  شی دفاع را ب  نهیهز  کهیمهم است درحال

 .کندیم فیرا تضع یو منافع گسترده مل تیامن ابیمنادرست از منابع ک
بودجه و س  یقیتحق  ی( ط2014)  دیاوالج   میاوالبود و حک  کاظم بهبود    یبرا  تیریکنترل مد  ستمیبا عنوان 
عموم  یوربهره بخش  رو  یدر  تحت  که  بابار  یزیربودجه   کردیمعتقدند   یزیربرنامه   ندیفرا  گ«؛یبه »سبک 
مبتن  ست؛یبایم  یزیربودجه  ،یدفاع ش  ینخست  مد   یهاوهیبر  تحق  هاهیرو  ،یتیریمدرن    ق، یدق  قاتیو 
استراتژ  هالیوتحله یتجز مفروضات  تمرکز طوالن  ستیبای باشد. دوم م  کی و  و    مدتی تحت  باشد  داشته  قرار 

حاصل   نانیاطم یوربهره  یدائم یهاشرفتینوآورانه باشد و از پ دیباشد. سوم با ز ین ر یفراگ ندیفرا کیمحصول 
ب  یبند بودجه  یهاو دستگاه  یزیربودجه  ،یزیربرنامه  تیماه  کهیکند. درحال   ی المللنیممکن است در سطح 

در    ییو کارا  یاثربخش  نیبه تضم  دی شده باو اصول مطرح  هاک یتکن  ،یاساس  ی ندهایمتفاوت باشند، اما فرآ  اریبس

 .بخش کمک کند نیمنابع ا تیریو مد صیدر تخص شتریب  ییو پاسخگو تیشفاف نیو همچن یبخش دفاع
 ی زیرریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه   یسازبا عنوان مدل  یقی( در تحق1390)  ی نجف  میآذر و ابراه  عادل

  ن یدهند، بر ا  شنهادیپ  رانیا  یبودجه عموم  یبرا  یاستوار مدل  یسازنهیشده با استفاده از به   یعمومی ایران، سع
امه راهبردی در هر کشوری قانون بودجه است،  برن  نیتراست: مهم  شدهانیب  طورن یمقاله ا  نیا  دهیاساس در چک

 یهادر ایران تاکنون با استفاده از روش   یزیردر کشور ضروری است. بودجه   یزیربنابراین بررسی علمی بودجه 
منابع شده است. همچنین پیچیدگی    نهیبه ر یطور عمده سبب تخصیص غشده است و به انجام   یزنتجربی و چانه 
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کمی برای    یهااستفاده از روش   ،یریگمیو دخالت پارامترها و متغیرهای بسیار در تصم  انیو تالطم محیط سازم
 تخصیص بهینه منابع را الزم کرده است.  

بر    یزیربودجه   یشناسبیآس  نهیدر زم  یتجرب  یا( در مطالعه1394و همکاران )  یجالل آباد  یلطف  یمصطف
 یدر بخش دفاع  یزیرموجود در بخش بودجه   یهاب یآس  یبه بررس  یدفاع   گانیدر    یشاخگاساس مدل سه 

با جامعه محدود    کران است با استفاده از روش کو  یشیماپی  –   یفیپژوهش که از نوع توص  نیپرداخته است. در ا
عوامل    . 2  ،یعوامل ساختار  . 1اند از:  عبارت   یابودجه  یهاب یآس  تیکه اولو  د یرس  جه ینت  نینفر خبره به ا  95

 .یانه زمی عوامل .3 ،یرفتار
مسلح   یروهاین  یزیربودجه   ی الگو  ی با عنوان طراح  ی(  در مقاله پژوهش1397و همکاران )  یصالح اصفهان  اصغر

نهادها  رانیا  یاسالم  یجمهور با  تعامل  بودجه   یتیحاکم  یدر  به   یفعل  یزیرضمن مطرح کردن مشکالت 
دهنده  افتند: نتایج تحقیق نشانیدست  جینتا نیبودجه پرداختند و به ا میو تنظ  هیتعامالت مربوط به ته  یبررس

ریزی نیروهای تهیه، تنظیم و پیشنهاد و اجرای بودجه  نهیتعامل نامناسب دولت و ستاد کل نیروهای مسلح در زم
همین ارتباط و تعامل بین مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص   کهیمسلح است؛ درحال

مناسبی قرار داشته و در حوزه تصویب، ابالغ  و نظارت    ضعیتصلحت نظام و ستاد کل نیروهای مسلح در و م
عنوان  ریزی نیروهای مسلح نیز همین ارتباط بهینه موجود است. همچنین ستاد کل نیروهای مسلح به بر بودجه 

ریزی نیروهای مسلح در  ودجه حلقه واسط نقش مثبت و مؤثری را در پیشنهاد، تصویب، تخصیص و نظارت بر ب

 .کندیم ءکشور ایفا
منتخب و   یو کشورها  ران یا  .ج.ا  یبودجه دفاع   یقیتطب  ی با عنوان بررس  یقی( در تحق1398)  یمیابراه  مهرداد

ا  یبودجه دفاع  یداریپا  ی برا  ییارائه راهکارها تعر  رانیدر  آن و    یریگاندازه   یهاروش   ،یبودجه دفاع  ف یبه 
نشان داده    قی تحق  نیا  ی. طپردازدیآن م  کنندهن ییو عوامل تع  یمخارج دفاع  رامونیشده پمطرح  یهاه ینظر

و   یداخل  یدهایتهد  ،یاسیس  ستمیکشورها، س  یاز آن است که رشد اقتصاد  یکه شواهد موجود حاک  شودیم
 یزیرو بودجه   ی است که بر بودجه دفاع  یرگذاریازجمله عوامل تأث  هیهمسا  یکشورها  یو مخارج اقتصاد  یخارج

 .گذاردیم ریکشور تأث

 شناسی پژوهش . روش3

مؤثر   یاصل  یهاه ی گو  نییخبره اقدام به تع  30  ی و با استفاده از نظرسنج  ی با استفاده از روش دلف بخش   نیدر ا
درصد برسد روش    10  ریبه ز  هانیانگیکه اختالف م  یانمود. در نقطه   میخواه  یدر بخش نظام  یزیربر بودجه 

 .میکنیرا متوقف م یدلف

 هاشاخص  یگذارارزش  یبرا  ینه درجه فاز ف یط( 3)  شماره جدول

 مقیاس عدد فازی متغیر زبانی معادل قطعی 

) اهمیت خیلی بی 1 1 ،1  ،1 ) 

) اهمیت اهمیت تا بیخیلی بی 2 1 ،2  ،3 ) 

) ت ی اهمیب 3 2 ،3  ،4 ) 
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 مقیاس عدد فازی متغیر زبانی معادل قطعی 

) تا اهمیت متوسط  تی اهمیب 4 3 ،4  ،5 ) 

) متوسط 5 4 ،5  ،6 ) 

) ت ی متوسط تا بااهم 6 5 ،6  ،7 ) 

) بااهمیت  7 6 ،7  ،8 ) 

) ت یتا خیلی بااهم   تیبااهم 8 7 ،8  ،9 ) 

) ت یخیلی بااهم 9 9 ،9  ،9 ) 

دهنده، به  پاسخ  nنظرات    نیانگیمحاسبه م  ینمرات افراد حساب شود. برا  یفاز یهانیانگیم  دیبا  یدر گام بعد
شده داده شینما  ریها به صورت زاز شاخص کیهر  یبرا یمثلث یمحاسبه خواهد شد. هر عدد فاز ریصورت ز

 است: 
𝜏𝑗 (1) رابطه  = (𝐿𝑗, 𝑀𝑗, 𝑈𝑗)  

𝐿𝑗 (2) رابطه  = 𝑚𝑖𝑛(𝑋𝑖𝑗) 

𝑀𝑗 (3) رابطه  = √∏ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛   

𝑈𝑗 (4) رابطه  = 𝑚𝑎𝑥(𝑋𝑖𝑗)   

 کهیطوربه فرد خبره اشاره دارد. به  𝑖  سیاند -

- 𝜏𝑗  :اریمع یفاز نیانگیم 𝑗  ام 

- 𝑋𝑖𝑗خبره   ی ابی: مقدار ارز𝑖 اریام از مع 𝑗  ام 

- 𝐿𝑗اریمع یبرا های ابی: حداقل مقدار ارز   𝑗ام 

- 𝑀𝑗اریخبرگان از عملکرد مع ی ابیمقدار ارز ی هندس نیانگی: م j  ام 

- 𝑈𝑗 اریمع یبرا های ابیارز: حداکثر مقدار 𝑗  ام 

نمونه    یاند. براشدهگران مختلف ارائه هستند که توسط پژوهش  ی تجرب  ییهاروش   ع،یتجم  یهاروش  نیا  درواقع
در نظر    𝑢  نهیشیو ب  𝑚  نیانگیو م  نهیرا کم  یمثلث  یاز اعداد فاز  یامجموعه   عیتجم  یروش مرسوم برا  کی

 اند. گرفته

𝐹𝐴𝐺𝑅 (5) رابطه  = (𝑚𝑖𝑛{𝑙}, {
∑ 𝑚

𝑛
} , 𝑚𝑎𝑥{𝑢} ) 

با رابطه شماره    یمثلث  یعدد فاز  n  یفاز  نیانگی. ممیااستفاده کرده  یفاز  نیانگیمطالعه ما از روش م  نیدر ا
 ، محاسبه خواهد شد: 12

�̃�𝐴𝑉𝐸 (6) رابطه  = (𝐿, 𝑀, 𝑈) =  
∑ 𝑙𝑖

𝑘

𝑛
,
∑ 𝑚𝑖

𝑘

𝑛
,
∑ 𝑢𝑘

𝑖

𝑛
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𝑓𝑖  یمثلث  یرابطه عدد فاز  نیکه در ا = (𝑙𝑖
𝑘 , 𝑚𝑖

𝑘 , 𝑢𝑖
𝑘)  خبره    دگاهید  یمعادل فازk  اریمع  رامونیام پ  i   ام

 در جدول آمده است.  قیتحق یهااز شاخص  کیهر یپنل خبرگان برا دگاهید یفاز نیانگیاست. م
 :شودی استفاده م  ریاز روش مرکز سطح به صورت ز ییزدایفاز یبراو 

𝐷𝐹𝑖𝑗 (7) رابطه  =
[(𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗) + (𝑚𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗)]

3
+ 𝑙𝑖𝑗 

 پژوهش   هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4

آمده سعی شده تا    به دستریزی بخش نظامی کشور آمریکا  در این بخش با توجه به اطالعاتی که از بودجه 
در که    قرارگرفتهای ایجاد شود. الزم به ذکر است که چهارچوب این پرسشنامه بر اساس پارامترهایی  پرسشنامه
 ء ریزی آمریکا احصا اند. این موضوع سبب شده تا بعضی از پارامترها که در بودجهپیشین وجود داشته  مطالعات

 گشت با اثر بیشتری در نظر گرفته شوند. 

   دورهای تکنیک دلفی .4-1

و   ییشناسا  یقبل  یهارا که از پژوهش  یزیربر بودجه   رگذاریاز عوامل تأث  یاپانل، مجموعه  یدر دور اول، اعضا
 یزیرعوامل مؤثر بر بودجه  ییدر شناسا یبخش صرفاً سع نیآنان قرارگرفته بود، در ا اریمحقق در اخت یاز سو

مؤثر   یرهایمتغ  انیارتباط م  یسازبه مدل  اقدام  یزیرمؤثر بر بودجه   یهاشاخص   نیترمهم  ییدارد تا با شناسا
  ی که توسط مبان  یزیرعامل مؤثر بر بودجه   56اساس تعداد    نی. بر امییمذکور نما  ریو متغ  ینظام  یزیربر بودجه 

 . است شدهیی و مصاحبه شناسا ینظر
آمده  (1پیوست شماره ) برای دور اول درها مربوط به شاخص ریشده مقاد ییزدا یو برونداد فاز یفاز نیانگمی

داشته باشد    5/0تر  کم  ازیکه امت  یقبول است و هر شاخص   مورد   7/0تر از  شده بزرگ   ییزدا  یاست. مقدار فاز
اند  کسب کرده  5باالتر از    یازیها امتشاخص   ی تمامدور اول    با توجه به نتایج (. 2011،  1)وو و فانگ   شود یرد م

 ج یکرد. نتا دایدر دور دوم ادامه پ ماندهیباق یهاشاخص یبرا یفاز یدلف  لیتحل .ماندند یلذا در پژوهش باق و
فاز  از  دوم    ییزدایحاصل  دور  در  )در  عناصر  نتا.  است  شدهگزارش  (2پیوست شماره  اساس  دوم   جیبر  دور 

 اند.کسب کرده 5از  ترش یب یازیموارد امت یشده است تماممشخص

  کرد یرو  کی  یطورکلاست. به   یدلف  یدورها  انیپا  یبرا  یاخود نشانه   نیحذف نشد که ا  ی سؤال  چیدر دور دوم ه
 کهی شوند. درصورت  سهیسؤاالت دور اول و دور دوم باهم مقا  ازاتیامت  نی انگیآن است که م  یدلف  انیپا  یبرا

  شود ی متوقف م ینظرسنج ندیصورت فرا نیتر باشد در اکوچک (،5/0دو مرحله از حد آستانه کم ) نیاختالف ب
ها که در تمام شاخص  دیمشخص گرد(  3پیوست شماره )مندرج در    جیبر اساس نتا  .(2002،    2ن ی)چنگ و ل

  گردید که   ییعامل شناسا  56  تعدادو    برد  انیرا به پا  یدلف  یدورها  توان یم   نیاست؛ بنابرا  5/0تر از  اختالف کم 
 . است شدهارائه  ،(4شماره )در جدول 

 
1 wu & Fung 
2 Cheng & Lin 
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 پرسشنامه  یاحصا شده برا یرهایمتغ( 4)  شماره جدول

 نماد متغیرهای غیر مکنون  نماد متغیر مکنون 

موانع 
 بوروکراتیک 

X1 

 Z1 بزرگ بودن نظام اداری 

 Z2 ناتوانی در شناخت فرایندها 

 Z3 ضعف در مدیریت و منابع انسانی 

هماهنگی  نبود 
میان 

 وبودجه برنامه
X2 

 Z4 ریزی صحیحزمان افق برنامه

 Z5 کرد بین کارایی و اثربخشیعدم ارتباط مابین هزینه

 Z6 تناسبی مصرف با منابع با بازدهی استفاده غیر بهینه از منابع به دلیل بی

 Z7 زنی برای جذب بودجه چانه

تعامل مابین 
نهادهای 
 حکومتی 

X3 

 Z8 صالح از لحاظ قانونی و عملکردی مشخص بودن مراجع ذیعدم 

 Z9 مشکالت مرتبط با انتخاب منبع بودجه بخش نظامی

 Z10 محرمانگی 

 Z11 مشخص نبودن محدود فعالیت هر بخش )اجتناب از موازی کاری( 

نبود مکانسیم 
ارتباط میان 
 بودجه و نتایج

X4 

دستیابی هستند )لحاظ نمودن گردد که قابلسازمان وضع میاهدافی برای منابع مالی 
 های سازمان(. توانایی

Z12 

 Z13 های قبل مالک است( های سالنامشخص بودن معیارهای عملکرد )عموماً پرداخت

 Z14 شدهگیری معیارهای تعریفمشکالت در اندازه

 Z15 های عملکردی نبود اطالعات جهت محاسبه شاخص

 Z16 نبود فرآیندی صحیح جهت استفاده بهینه از منابع در راستای عملکرد 

 Z17 گردد های سازمانی ارائه نمیها، عملکرد و مشوقبندی مبتنی بر ستادهبودجه

 Z18 سنجش برای بررسی عملکرد در سازمان وجود دارد معیارهای مناسب و قابل

 Z19 سازمانعدم شفافیت در ارائه فرآیند مخارج در 

 Z20 های سازمان بندی در هزینهعدم اولویت

 Z21 ها ها و فصول هزینه به صورت کلی به دستگاهای بودن برنامهدیکته

 Z22 عدم توجه به فرآیندهای دستگاه اجرائی 

 Z23 تری دارندهایی که نفوذ و قدرت بیشتر به بخشتخصیص بودجه بیش

 X5 موانع مدیریتی

 Z24 ها ابهام در دستورالعمل

 Z25 اند تابعیت صرف از قواعد که با هدف محدود نمودن اختیارات ایجادشده

 Z26 هایی باالتر ارجاع تصمیمات جزئی به رده
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 نماد متغیرهای غیر مکنون  نماد متغیر مکنون 

 Z27 سلسله مراتبی بودن ساختار 

 Z28 مدیریت سنتی و جامد )بدون خالقیت و پویایی( 

 Z29 های مختلف ستاد و صفبخشمستقل نبودن مدیریت در 

 Z30 تمرکز بر مخارج بجای درآمد 

تمرکز بر بودجه گرفتن بجای بهبود عملکرد )چانه زدن بر سر ازدیاد اعتبارات نه بر سر  
 ازدیاد عملکرد( 

Z31 

 Z32 های رهبریت مدیران عدم توجه به ویژگی

 Z33 صنایع نظامی کاراتر گیری از تجارب مدیریتی کشورهایی با عدم بهره

 Z34 های مدیریت در سازمان عدم توجه به سبک

 X6 موانع فنی 

 Z35 نبود فناوری اطالعات در سازمان 

 Z36 ها به دالیل امنیتی ممکن نبودن الکترونیکی نمودن تمامی فعالیت

 Z37 های نوینعدم تطابق کارکنان با دانش

مکانیسم 
ریزی در  بودجه

 نظامیبخش 
X7 

وتحلیل شرایط عرضه و تقاضای کاالها و بودجه بخش نظامی باید از طریق تجزیه
شده توسط بخش نظامی )نیروهای بازار و عدم دخالت دولت( تعیین شود خدمات عرضه

 )پدیده شکست بازار را باید در نظر داشت(. 
Z38 

کاربرد معیارهای اثربخشی  بودجه بخش نظامی باید از طریق اصل مطلوبیت نهایی و 
ای در میان کاربردهای مختلف جامعه مانند بهداشت  گونههزینه تعیین شود. منابع باید به 

 ها یکسان باشد. ای توزیع شود که رضایت نهایی از هر یک از آنگونهو بخش نظامی به
Z39 

اجتماعی مخارج عمومی با  های بودجه بخش نظامی باید از طریق ارزیابی خالص فایده
فایده تعیین شود. افزایش منفعت در مخارج یک بخش بیش از -استفاده از تحلیل هزینه 

 ها باشد. زیان عدم مخارج در سایر بخش
Z40 

گیری  های مخارج شهروندان و تصمیمبودجه بخش نظامی باید از طریق اولویت رجحان
 جمعی است تعیین شود. 

Z41 

می باید از طریق میزان تحقق در عدالت اجتماعی در جامعه تدوین شود. بودجه بخش نظا
 کند. تخصیص بودجه بر اساس میزان منفعتی که برای جامعه ایجاد می

Z42 

 X8 موانع انسانی 

 Z43 ریزی در سازماننبود کارکنان متخصص در حوزه بودجه

 Z44 بازنگری فرایندها ها در کارکنان در ها و انگیزشعدم تدوین مشوق

 Z45 آموزش کارکنان و مدیران 

موانع 
 ساختاری

X9 

 Z46 نبود نظام حسابداری مناسب 

 Z47 سازمانی در کل سازماننبود تعریف مشخصی از فرهنگ

 Z48 ها ها و در دسترس نبودن اطالعات آنمحرمانه بودن بسیاری از فعالیت
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 نماد متغیرهای غیر مکنون  نماد متغیر مکنون 

 Z49 شده از استراتژی امنیت ملی بومینبود سند منسجم و 

 Z50 های مختلف در هر فاز نبود فازبندی زمانی و عدم تعین مسئولیت بخش

 Z51 گیر )عدم تدوین نقشه قدرت( متعدد بودن نهادهای تصمیم

 Y ریزی بودجه

 Z52 ریزی کنونی تا چه میزانی اثربخش است. بودجه

 Z53 میزانی کارا است. ریزی کنونی تا چه بودجه

 Z54 ریزی کنونی تا چه میزانی مبتنی بر عملکرد است. بودجه

 Z55 ریزی سازمان تأثیر دارد. ای و...( بر کارایی بودجهریزی )عملیاتی، برنامهنوع بودجه

 Z56 ریزی سازمان تأثیر دارد. ریزی )اداری، خردگرایی و...( بر کارایی بودجهمدل بودجه

 پژوهش های : یافته منبع

 برآورد مدل تحقیق ) نتایج روش حداقل مربعات جزئی( . 4-2
را رسم نموده و    هیالزم است مدل اول  نیهم  یبرا.  مییبنما  نهیمدل به   نیبخش الزم است اقدام به تدو  نیدر ا

معادالت   یسازمدلکه برای این منظور از روش    نمود   میخواه  ییبر اساس دقت مدل اقدام به برآورد مدل نها
و شاخص بار   7/0  یکرونباخ باال  یآلفا   بیضرا  زانیم  (5جدول شماره )با توجه به    استفاده گردید.  یساختار

  در نتیجه با تأیید برخوردار است.    ییباال  ییایو پا  ییاز روا  قیتحق  یهاشاخص  جهیاست، درنت  5/0  یباال  یعامل
 نمود. ریمس لیاقدام به برآورد مدل تحلمی توان  پرسشنامه  ییایو پا ییروا

 ییایو پا ییشاخص روا( 5)  شماره جدول

ی بار عامل آلفا کرونباخ  شاخص   

ی زیربودجه  871/0  675/0  

ی حکومت  ینهادها نیماب تعامل  809/0  712/0  

ی در بخش نظام یزیربودجه سمیمکان  719/0  705/0  

ی انسان موانع  892/0  916/0  

ک ی بوروکرات موانع  712/0  942/0  

ی ساختار موانع  919/0  894/0  

ی فن موانع  763/0  841/0  

یتیریمد موانع  782/0  816/0  

جیبودجه و نتا انیارتباط م  میمکانس نبود  851/0  738/0  

وبودجه برنامه انیم یهماهنگ نبود  841/0  719/0  

 پژوهش های : یافته منبع

حالت جداگانه اقدام به برآورد    4در  (  4مطابق پیوست )وجود ندارد،    قیدر تحق  یمدل مشخص  نکهیبا توجه به ا
  ی بر اساس اطالعات بخش نظر  ی آمار  یهاقبل از آزمون   نه یانتخاب مدل به   ند یفرا  ی . چگونگمیمدل نمود
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که به نظر    ییهااحصا شده و آن   یمنظور که بر اساس وجود پارامترها   نی شده است. به ادر نظر گرفته   ق یتحق
نظام  یبرا  نحصراًم  نیشیپ  قاتیتحق ماب  یبخش  تعامل  نظر   یتیحاکم  ینهادها   نیاست مثل  چهار مدل در 

به ذکر است که حالتگرفته برا  یهاشده است. الزم  لذا برا  شماری ب  یاستخراج  یهامدل  ی ممکن    ی است. 
 . است شدهده یروش برگز نیو زمان ا نهیاز صرف هز یریجلوگ

  ی هاداده  نیب  یهمخوان  زانیشناخت م  ،یمعادالت ساختار  یسازدر استفاده از مدل  یاز اهداف اصل  کیاز طرفی  
مفهوم  یتجرب مدل  نظر  یبا  برا  یو  م  یاست.  مفهوم  یتجرب  یهاداده  یهمخوان  زانیشناخت  مدل  از    یو 

معشاخص و  م  ییارهایها  آن   شودیاستفاده  به  شاخصکه  م  ییکوین  یهاها  مدلندیگوی برازش  در    ی ساز . 
. در  شودیبرازش مدل استفاده م  ییکویاز ن  نانیحصول اطم  یبرا  یمتفاوت  یهااز شاخص  یمعادالت ساختار 

 شده است.   مختلف ارائه یهابرازش مدل ییکوین یهاشاخص نتریمهم ؛(6شماره ) جدول

 ( شاخص نیکویی برازش مدل 6)  شماره جدول

 شاخص  زان یم جه ینت رتبه  مدل

 1 اول
 GFI 78/0 مطلوب 
 RMSEA 041/0 مطلوب 

 2 دوم
 GFI 89/0 مطلوب 
 RMSEA 019/0 مطلوب 

 3 سوم
 GFI 62/0 مطلوب  حدودًا
 RMSEA 079/0 مطلوب  حدودًا

 4 چهارم
 GFI 59/0 نامطلوب 
 RMSEA 119/0 نامطلوب 

 پژوهش های : یافته منبع

 یاز سطح مطلوب  یمدل برآورد  گرددیبرازش مدل مشاهده م  ییکوین  یهابا توجه به مطلوب بودن شاخص 
(GFI  درصد و    70  یباالRMSEA  از ا  8  ریز )از    قی تحق  جینتا  جهیها برخوردار است. درنتشاخص   ن یدرصد

  جه یبرخوردار است درنت  یرمدل دوم از دقت باالت  گرددیمشاهده م  جیبرخوردار است. بر اساس نتا  ییباال  یاتکا
 ن ی از مدل دوم بهره گرفت. همچن  توانی م  یآت  قاتیدر تحق  قیتحق  جی و توسعه نتا  اتیدر صورت ارائه فرض

اند، موجب کاهش دقت  شده  در مدل وارد  یبندتیبدون اولو  یرهایمتغ  ی که تمام  یبرآورد مدل در حالت  جینتا
  ش یموجب افزا  یزیرمؤثر بر بودجه   ی رهایمتغ  یبندت یمهم و اولو  ریغ  یرهایحذف متغ  جهیدرنت  اند،دهیمدل گرد

 یبندت یتر و اولومرتبط   ریغ  یرهایداشت که حذف متغ  انیب  توانی اساس م  نیمدل شده است. بر ا  ییدقت و کارا
 .ردیگیقرار م یابیمورد ارز ییاست. در ادامه مدل نها هیتوج یدارا یحاضر از لحاظ آمار قیدر تحق رهایمتغ

  رها یمتغ  نیابتدا الزم است ارتباط ماب  یبر اساس حداقل مربعات جزئ  قیتحق  ی رهایمتغ  نیبرآورد روابط ماب  جهت
نها  نیتدو  قیشده در تحقارائه   ینظر  یبر اساس مبان برآورد مدل  از  ا  ییگردد. قبل   انیارتباط م  جادیبدون 
 م؛یداست اقدام به برآورد مدل نمو  شدهداده  شینما  ( 1شماره )در نمودار    یاه یکه به صورت دوسو  قیسؤاالت تحق

که    یشیرایباز و  تیبا استفاده از خاص  نیدرصد است، بنابرا  9مدل در حدود    یخطا  زانیم  دیاما مشاهده گرد
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و با توجه به    میمدل نمود  ییاقدام به برآورد نها  ردیگی محقق قرار م  اریدر اخت Smart PLS افزارتوسط نرم 
  ج یموجب بهبود نتا  دیاعمال ارتباط جد  دیحاصل گرد  جهینت  نیا  دیصدم رس  5  ر یبه ز  یمدل برآورد  یخطا  نکهیا

نتا  بر   . است  دهیگرد   جه یدرنت  باشند، ی مناسب م  یبار عامل  یواردشده در مدل دارا  یرهایمتغ  یتمام  جیاساس 
 است.  یآمار هیتوج یها در مدل داراحضور آن

 
 رهایمتغ ینمودار بار عامل (1شماره ) نمودار

 های پژوهش یافته : منبع

 
گردد به این واقعیت  که به ذهن متبادر می  یحال با توجه به توجیه حضور متغیرهای موردنظر در مدل، سؤال

بر شاخص  از سؤاالت  تأثیرگذاری هر یک  به چه میزان است. جهت    یبررس   مورد  هایاشاره دارد که میزان 
 شده است. ئه ارا (2شماره )  نمودارگویی به این مسئله نمودار ضرایب نرمال شده در پاسخ

 
 استانداردشده سؤاالت  بیضرا (2شماره ) نمودار

 های پژوهش یافته : منبع
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در ادامه پس از تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای تحقیق اقدام به بررسی میزان معناداری متغیرهای تحقیق بر  

 نمودار خواهیم نمود. معناداری ضریب به معنای ارتباط واقعی مابین متغیرهای تحقیق است. در    tاساس آماره  

 ه است. شدهر سؤال و معیارهای مربوطه ارائه  tمیزان آماره  ؛(3شماره )

 
 tبر اساس آماره   یمعنادار بیضرا( 3شماره ) نمودار

 های پژوهش یافته : منبع

دارد؟   قنطباا  قعیتوا با  ازهندا  چه تا  تجربی پیشینهو  ینظر بچورچها یمبنا بر  شدهنیتدو لمد کهمسئله  ینا
ا از    ؟ ستا  شدهن یتدو  ینظر  ظلحا  به  که  ستا  مدلی  کنندهتیحما  حد  چه  تا  شدهیگردآور  یهاداده  ینکه و 

  ی نظر  لمد  تأیید  ایبرقبول  قابل  علمی  یهارمعیا.  باشندمی   لمد  به  هاداده   ازشبر  زهحو  مباحث  ترینمهم
  تشکیلرا    ل«،مد  ازشبر  یهاشاخصدر »  صلیا  بحث  دخو  شده،یگردآور  یهااز داده  دهستفاا  با  شدهنیتدو
 شده است: ارائه  (7شماره )های نیکویی برازش مدل در جدول . در ادامه بر اساس نتایج؛ شاخصدهدمی

 های اصلی ( ضرایب شاخص 7)  شماره جدول

 شاخص  ن ییتب بیضر شده اصالح  نییتب بیضر
044/0 045/0 SRMR 

929/0 897/0 GFI 

 پژوهش های : یافته منبع

درصد(   8تر  از  )کم  بیمجذورات تقر  نیانگیم  یخطا  شهیدرصد( و ر  70  ی)باال  GFI شاخص  نکهیبا توجه به ا

 .قرار دارد یبرازش در سطح مطلوب  ییکوین یهاقرار دارند مدل از لحاظ شاخص 
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 گیری و پیشنهادها . نتیجه5
 . نتیجه گیری5-1

 : است  لیکه به شرح ذ  شودیآمده از مدل پرداخته مدستبه  ج ینتا ریو تفس حیبخش به تشر نیدر ا
 ی مثبت و معنادار  ریتأث  ینظام  یهادر سازمان  تیبر فعال  یمبتن  یزیربر موانع بودجه  کیموانع بوروکرات  ریتأث

واحد شاخص موردنظر در موانع    کیپارامتر اگر    نیا  ی برا  یاساس با توجه به در نظر گرفتن شاخص  نیدارد. بر ا
  شیافزا  938/0به اندازه    یزیرمشکالت بودجه  ابد،ی  شیافزا  رهایمتغ  ریو با فرض ثبات اثرات سا  کیبوروکرات

 .ابدییم
 ریتأث  ینظام  یهادر سازمان  تیبر فعال  یمبتن  یزیربر موانع بودجه  یتیری موانع مدنتایج نشان داد    آن  از  پس

 ریو با فرض ثبات اثرات سا یتیریواحد در موانع مد کی شیاساس با افزا نیا دارد. بر  ییباال یمثبت و معنادار
هم    یتیریمعنا است که موانع مد  نی به ا  نی. اابدیی م  ش یافزا  748/0به اندازه    یزیرمشکالت بودجه   رها،یمتغ

در    یزیربودجه   یبراثر بخش  یتوجه اثر قابل  باشندیم  یزیرعام بودجه  یکه از پارامترها  کیچون موانع بوروکرات

 .گذارندیم یبخش نظام
بر   یپارامتر انحصار  نیبه صورت مجزا اثرگذار است ا  یحکومت  ینهادها   نیبدتر شدن تعامل ماب  کهییازآنجا

اساس  نیدارد. بر ا یتوجه مثبت و معنادار قابل ریتأث ینظام یهادر سازمان  تیبر فعال یمبتن یزیرموانع بودجه 
مشکالت    رها،یمتغ  ریبا فرض ثبات اثرات سا  و  یحکومت  ینهادها  نیواحد در بدتر شدن تعامل ماب  کی  شیبا افزا

 .ابدییم  ش یافزا 573/0به اندازه  یزیربودجه 
بودجه   یساختار  موانع موانع  بااهم  گرید  ی زیربر  فعال  یتیپارامتر  بر   یها در سازمان  یزیربودجه  تیاست که 
و با فرض ثبات اثرات    یواحد در موانع ساختار  کی  شی اساس با افزا  نیدارد. بر ا  یمثبت و معنادار  ریتأث  ینظام

 .ابدیی م شی افزا 648/0به اندازه  یزیرمشکالت بودجه  رها،یمتغ ریسا
بر آن وجود داشت، بر موانع    ییتمرکز باال  نیشیپ  یهاآنکه در پژوهش   با  وبودجهبرنامه   انیم  یهماهنگ  نبود

 گرید  یدارد اما نسبت به پارامترها  یمثبت و معنادار  ر یتأث  ینظام  یهادر سازمان  تیبر فعال  یمبتن  یزیربودجه 
وبودجه و با فرض ثبات اثرات  برنامه   انیم  یاهنگواحد در نبود هم  کی  شی اساس با افزا  نیدارد. بر ا  یاثر کمتر

 .ابدیی م شی افزا 475/0به اندازه  یزیرمشکالت بودجه  رها،یمتغ ریسا
اثر بر موانع    نیدارد که در برآورد مدل ا  یشتریکه اثر ب  دیرسی به نظر م  نیشیمانند پارامتر پ  زین  یانسان  موانع
دارد.   یکمتأثیر  دارد اما به تناسب    یمثبت و معنادار  ریتأث  ینظام  یهادر سازمان  تیبر فعال  یمبتن  یزیربودجه 

 یزیرمشکالت بودجه  رها،یمتغ  ریو با فرض ثبات اثرات سا  یواحد در موانع انسان  کی  شیاساس با افزا  نیبر ا

 .ابدیی م شیافزا 438/0اندازه به 
دارد. بر   یمثبت و معنادار  ریتأث  ینظام  یها در سازمان  تیبر فعال  یمبتن  یزیربر موانع بودجه   یموانع فن  پارامتر

به    یزیرمشکالت بودجه   رها،یمتغ  ریو با فرض ثبات اثرات سا  ی واحد در موانع فن  کی  ش یاساس با افزا  نیا
پارامتر عام است در بخش    کیطور که  همان   یفنمعناست که موانع    نیبه ا   نی. اابدیی م  ش یافزا  409/0اندازه  

 .است یاختصاص یکم اثرتر از پارامترها ینظام
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 ریتأث  ینظام  یهادر سازمان  تیبر فعال  یمبتن  یزیربر موانع بودجه   جیبودجه و نتا  ان یم  یارتباط  میمکانس  نبود
و با فرض    جیبودجه و نتا  انیارتباط م  میواحد در نبود مکانس  کی  ش یاساس با افزا  نیدارد. بر ا  یمثبت و معنادار
سا اثرات  بودجه   رها،یمتغ  ریثبات  انداز  یزیرمشکالت  با ابدیی م  شی افزا  387/0  هبه  ا  .  از    نیآنکه  پارامتر 

 . دارد یمدل اثر کم یهاافتهیبود با توجه با   قیتحق مورد یکشورها  گریدر د یاساس یپارامترها
در    تیبر فعال  یمبتن  یزیراست که بر موانع بودجه   یدر بخش نظام  یزیربودجه   سمیپارامتر مکان  نیاثرتر  کم

در  یزیربودجه  سمیواحد در مکان کی  شیاساس با افزا نیدارد. بر ا یمثبت و معنادار ریتأث ینظام یهاسازمان
 .ابدیی م شی افزا 375/0به اندازه  یزیرمشکالت بودجه  رها،یمتغ ریو با فرض ثبات اثرات سا یبخش نظام

  ی هاافتهی نیو همچن آمریکا مدل ی و بررس ینظر یمبان یهاصورت گرفته از بخش  یهایبندبا توجه به جمع
 ییو پارامترهااحصا گردید    یبه صورت کل  یدفاع  یزیرعوامل مؤثر بر بودجه   یبخش دفاع  یزیربودجه  نیشیپ

  ت یشده است. لذا نحوه تعامل با حاکماثرگذار است مشخص  یزیربودجه  ستمینوع از س  نیکه به صورت مجزا بر ا
  ن یآنکه بتواند بودجه را با اهداف تدو  یبرا  صالحی مشخص نبودن مرجع ذ  .1بخش؛    ریکه خود شامل سه ز

 است.   یمحرمانگ. 3و  یمشکالت مرتبط با انتخاب منبع بودجه بخش نظام. 2 د،ینما
  ز ین  یبندو اهداف و زمان  دهیبه صورت شفاف مشخص گرد  صالحیمراجع ذ  کایدر کشور آمربر همین اساس،  

ا  ییبسزا  ریتأث محرمانگ  نیدر  بحث  اگرچه  دارند.  اصل  یکی  یامر  شروط  اما   ینظام  یهابخش  یاز  است، 
 یمال  انیگردد تا جر  حیدر قبال نهادها مشخص تصر  ییو پاسخگو  یدر چهارچوب کل  ستیبای م  یمحرمانگ

 آن بخش گردد. ییایو سبب پو ابدی انیشده جربخش مطرح یاقتصاد ستمیس یهارگ همانند خون در

 ها . پیشنهاد5-2
 ی زیربودجه   یسازادهیبا توجه به مشکالت پ  یبخش نظام  یزیردر بودجه   ی موانع انسان  یبا توجه به معنادار

به   لیدر جهت تسه   ازیاقدام موردن  نیترمهم  ی در بخش نظام  یاتیعمل را م  یریکارگو  ارتقاء    ستیبای آن  در 
راسخ آنان را به    مانیکه بتوان ا  ییدر کشور دانست تا جا   یزیرصف مقدم بودجه  انیکارشناسان و متصد  نشیب

  ی هادستورالعمل   ، یآن در قالب چاپ جزوات آموزش  زیدر مقابل مشکالت ناچ  یزیربودجه   وهیش  نیا  دهیبرکات عد
در بخش   یاتی عمل  یزیرصورت، استقرار نظام بودجه  نیا  ریجلب نمود و در غ  یقیتشو  یهاسمیو مکان  یکاربر
مواجه خواهد    یاتیو عمل  ییاجرا  دهیبا مشکالت عد  مدتانیمدت و محداقل در کوتاه  ایو    دیترد  مورد  ینظام

مهم    یهاو شاخص  یراهبرد  یهابرنامه  ییبه شناسا  ازین  یاتیعمل  یزیراستقرار بودجه   ندیدر فرآ  نیشد؛ همچن
همگام با    رانیمد  اراتیاخت  شیبهبود و افزا  زیو ن  ستهیها با استفاده از تخصص کارشناسان شاآن   یبندتیو اولو

 .وجود دارد یمنابع کاف صیو تخص شانی هاتیمسئول
و    یراهبرد  رانیمد  یاشراف و ارتقاء آگاه  ،یبخش نظام  یزیردر بودجه  یتیریموانع مد  یبا توجه به معنادار

کشور،   تیریو مد  یزیردولت و سازمان برنامه   ئتیمحترم ه  یاعم از اعضا  یاوبودجه برنامه   یاصل  رانیگمیتصم
  تیریتوسعه مد  نیروسا و معاون  ومصلحت نظام    ص یو مجمع تشخ  یاسالم  یمحترم مجلس شورا  ندگانینما

منابع سازمان  و دستگاه و  تسر  گر یاز د  یمختلف بخش نظام  ییاجرا  یهاها  مؤثر در  نظام    عیعوامل  استقرار 

 .خواهد بود یدر بخش نظام یو مال یمتنوع و مختلف اقتصاد یها در حوزه یاتیعمل یزیربودجه 
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 ی زیرروش بودجه   یاجرا  ؛یزیربر موانع بودجه  یحکومت  ینهادها  نیبدتر شدن تعامل ماب  یبا توجه به معنادار
  ش یهما  ،یشیاندهم  ،یآموزش  یهاکارگاه  یدر قالب برگزار  یآموزش کاربرد  نیچنبه صورت نمونه و آزمونه هم

 یکارها  گریو مسئول آغاز گشته از د  یلمتو  یهادستگاه   ی از سو  ریاخ  یهاکه در سال  یشیاندو جلسات هم
  ن یتأمل در انکته قابل   کن یمؤثر خواهد بود. ل  یدر بخش نظام  یزیراست که در استقرار نظام بودجه  یدیمف
به وجود    یباالدست، نسبت به رفع مشکالت احتمال  یهاها و دستگاهو نظارت مستمر سازمان  تیحما  نهیزم

نظا  یمجر  یهاآمده در سازمان به   یمبخش  بودجه  یموجبات دلسرد  کهیطوراست  مال  یاکارشناسان    ی و 
فرصت    نیا  ،ی نداشته و به عبارت  یدر پ  یاتیعمل  یزیررا نسبت به استقرار نظام بودجه   یبخش نظام  یهادستگاه

 .دیناخواسته مبدل ننما یدیرا به تهد متیقیذ
با  سهی شده در مقاتمام متیق یرحسابدا ستمیاستفاده از س یزیربر موانع بودجه  یموانع فن یبا توجه به معنادار

از   یاریروبرو است و بس  یدولت  یخاص خود در حوزه حسابدار  یهایدگی چیکه با پ  یتعهد   یحسابدار  ستمیس
پصاحب از  را  آن  بودجه   ی ازهاینشینظران  نظام  د  دانند،یم  یاتیلعم  یزیراستقرار  از  و  است    گر یراهگشا 

 .رسدی روند به نظر م نیدر ا عیتسر ییاجرا یکارها راه
در    یاو بودجه  ی جامع اطالعات  یهابانک   جادیا  ؛یزیربر موانع بودجه   کی موانع بوروکرات  یبا توجه به معنادار

  گر یاز د  ییاجرا  یهادستگاه  یهاتیو مأمور   هاتیبه مصارف. فعال  افتهیصیکامل منابع تخص  یسازجهت شفاف 
. چراکه از  دینمای م فایا یی نقش بسزا یاتیعمل یزیربه استقرار نظام بودجه   دنیبخش  عیاست که در تسر یعوامل

و از    دهیمنابع گرد  نهیبه   عیبر توز  یمسئول مبن   یهادستگاه  حیصح  یریگ میو تصم  یسازمیباعث تصم  کسو،ی
منابع به  حی کشور را در جهت صرف صح ییاجرا یهاوبودجه دستگاهبرنامه رانیمد زهیانگ شیافزا گر،ید یسو

ها را  در برنامه  شدهنییتع  شیبه اهداف از پ  یابیواسطه عدم دستبه  یاحتمال  ییگوارمغان آورده و بعضاً پاسخ
و    نیکار در بودجه و با استقرار قوان  شرفتی پ  یهاو شاخص  هاتیاولو  نییبا تع  شودیم  شنهادی . پدینمایم  سریم

تعهد افراد را    زانیم  یزیربودجه   ندیفرآ  یسازشفاف   نیو همچن  یمنابع کاف  ص یو تخص  تیاها و حمدستورالعمل
  .کشور باال برد یدر بخش نظام یاتیعمل یزیربودجه  یسازادهیبه پ

به معنادار بودجه  یدر بخش نظام  یزیربودجه  سمیمکان  یبا توجه  به    ت؛یبر فعال  یمبتن  یزیربر موانع  توجه 
محدود  اتیواقع بودجه   یهاتیو  نظام  در  نظام  یزیرموجود  قوان  زانیم  ، یبخش  و    ن،یانطباق  مقررات 

به    کهیطوراست. به   یاتیعمل  یزیردر استقرار نظام بودجه   رانیگمیتصم  یدینکات کل  گریها از ددستورالعمل
  ی متفاوت  یبازه زمان  میتنظ  ،یو بلندمدت در بخش نظام  انیکوتاه، م  یهاو برنامه  اتیعمل  یدگیچیپ  زانیفراخور م

متناسب و   هیو تنب  یقیتشو  یهااز بسته  یمندمستمر با بهره  یبرنامه و کنترل راهبرد  کیرا در پرتو توجه به  

 شرفتیپ یهاشاخص   نییها با تعدر سازمان یاتیعمل یزیربا توجه به نوپا بودن بودجه .دینمای متنوع را طلب م
اصالح    یآمده برادستو اطالعات به   ردیمختلف صورت گ  یهاعملکرد بخش   جیکار نظارت مستمر و مؤثر بر نتا

 استفاده گردد.  انیدر جر یزیرنظام بودجه 
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 ها )دور اول( شاخص  ی فاز یو غربالگر  یفاز  نی انگیم ( 1) پیوست شماره
R1 L M U mean Crisp Result 

Z1 58/6  58/7  25/8  ( 25/8 , 58/7 , 58/6 ) 47/7  پذیرش 

Z2 5/6  5/7  08/8  ( 08/8 , 5/7 , 5 /6 ) 36/7  پذیرش 

Z3 5/6  5/7  25/8  ( 25/8 , 5/7 , 5 /6 ) 42/7  پذیرش 

Z4 5/6  5/7  25/8  ( 25/8 , 5/7 , 5 /6 ) 42/7  پذیرش 

Z5 42/6  42/7  25/8  ( 25/8 , 42/7 , 42/6 ) 36/7  پذیرش 

Z6 42/6  42/7  17/8  ( 17/8 , 42/7 , 42/6 ) 34/7  پذیرش 

Z7 5/6  42/7  92/7  ( 92/7 , 42/7 , 5/6 ) 28/7  پذیرش 

Z8 25/6  25/7  8 (8, 25/7 , 25 /6 ) 17/7  پذیرش 

Z9 92/6  92/7  42/8  ( 42/8 , 92/7 , 92/6 ) 75/7  پذیرش 

Z10 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z11 75/6  75/7  33/8  ( 33/8 , 75/7 , 75/6 ) 61/7  پذیرش 

Z12 25/6  25/7  17/8  ( 17/8 , 25/7 , 25/6 ) 22/7  پذیرش 

Z13 25/6  17/7  75/7  ( 75/7 , 17/7 , 25/6 ) 06/7  پذیرش 

Z14 25/6  25/7  75/7  ( 75/7 , 25/7 , 25/6 ) 08/7  پذیرش 

Z15 83/6  83/7  42/8  ( 42/8 , 83/7 , 83/6 ) 69/7  پذیرش 

Z16 7 8 58/8  ( 58/8 ,8,7) 86/7  پذیرش 

Z17 42/6  42/7  17/8  ( 17/8 , 42/7 , 42/6 ) 34/7  پذیرش 

Z18 25/6  25/7  92/7  ( 92/7 , 25/7 , 25/6 ) 14/7  پذیرش 

Z19 5/6  5/7  42/8  ( 42/8 , 5/7 , 5 /6 ) 47/7  پذیرش 

Z20 25/6  25/7  92/7  ( 92/7 , 25/7 , 25/6 ) 14/7  پذیرش 

Z21 42/6  42/7  17/8  ( 17/8 , 42/7 , 42/6 ) 34/7  پذیرش 

Z22 7 8 67/8  ( 67/8 ,8,7) 89/7  پذیرش 

Z23 67/6  67/7  42/8  ( 42/8 , 67/7 , 67/6 ) 59/7  پذیرش 

Z24 83/6  75/7  17/8  ( 17/8 , 75/7 , 83/6 ) 58/7  پذیرش 

Z25 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z26 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z27 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z28 5/6  5/7  08/8  ( 08/8 , 5/7 , 5 /6 ) 36/7  پذیرش 

Z29 7 8 67/8  ( 67/8 ,8,7) 89/7  پذیرش 

Z30 17/6  17/7  8 (8, 17/7 , 17 /6 ) 11/7  پذیرش 

Z31 5/6  5/7  08/8  ( 08/8 , 5/7 , 5 /6 ) 36/7  پذیرش 

Z32 08/6  08/7  8 (8, 08/7 , 08 /6 ) 05/7  پذیرش 

Z33 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z34 42/6  42/7  08/8  ( 08/8 , 42/7 , 42/6 ) 31/7  پذیرش 

Z35 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 
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Z36 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z37 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z38 67/6  67/7  33/8  ( 33/8 , 67/7 , 67/6 ) 56/7  پذیرش 

Z39 5/6  5/7  17/8  ( 17/8 , 5/7 , 5 /6 ) 39/7  پذیرش 

Z40 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z41 58/6  58/7  33/8  ( 33/8 , 58/7 , 58/6 ) 5/7  پذیرش 

Z42 42/6  42/7  25/8  ( 25/8 , 42/7 , 42/6 ) 36/7  پذیرش 

Z43 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z44 5/6  5/7  33/8  ( 33/8 , 5/7 , 5 /6 ) 44/7  پذیرش 

Z45 92/6  92/7  33/8  ( 33/8 , 92/7 , 92/6 ) 72/7  پذیرش 

Z46 33/6  33/7  17/8  ( 17/8 , 33/7 , 33/6 ) 28/7  پذیرش 

Z47 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z48 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z49 58/4  25/5  75/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 19/5  پذیرش 

Z50 58/6  58/7  33/8  ( 33/8 , 58/7 , 58/6 ) 5/7  پذیرش 

Z51 25/6  25/7  25/8  ( 25/8 , 25/7 , 25/6 ) 25/7  پذیرش 

Z52 75/6  75/7  33/8  ( 33/8 , 75/7 , 75/6 ) 61/7  پذیرش 

Z53 7 8 83/8  ( 83/8 ,8,7) 94/7  پذیرش 

Z54 58/6  58/7  17/8  ( 17/8 , 58/7 , 58/6 ) 44/7  پذیرش 

Z55 5/6  5/7  25/8  ( 25/8 , 5/7 , 5 /6 ) 42/7  پذیرش 

Z56 75/6  75/7  33/8  ( 33/8 , 75/7 , 75/6 ) 61/7  پذیرش 

 پژوهش های : یافته منبع

 ها )دور دوم( شاخص  ی فاز یو غربالگر  یفاز  نی انگیم ( 2) پیوست شماره
R1 L M U mean Crisp Result 

Z1 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 37/7  پذیرش 

Z2 42/6  42/7  33/8  ( 33/8 , 42/7 , 42/6 ) 39/7  پذیرش 

Z3 67/6  67/7  58/8  ( 58/8 , 67/7 , 67/6 ) 64/7  پذیرش 

Z4 83/6  83/7  5/8  ( 5/8 , 83/7 , 83/6 ) 72/7  پذیرش 

Z5 25/7  25/8  75/8  ( 75/8 , 25/8 , 25/7 ) 08/7  پذیرش 

Z6 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 17/7  پذیرش 

Z7 75/6  75/7  42/8  ( 42/8 , 75/7 , 75/6 ) 64/7  پذیرش 

Z8 75/6  75/7  5/8  ( 5/8 , 75/7 , 75/6 ) 37/7  پذیرش 

Z9 83/6  83/7  67/8  ( 67/8 , 83/7 , 83/6 ) 78/7  پذیرش 

Z10 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 97/7  پذیرش 

Z11 83/6  83/7  58/8  ( 58/8 , 83/7 , 83/6 ) 25/7  پذیرش 
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Z12 25/7  25/8  83/8  ( 83/8 , 25/8 , 25/7 ) 11/7  پذیرش 

Z13 58/6  58/7  5/8  ( 5/8 , 58/7 , 58/6 ) 55/7  پذیرش 

Z14 7 8 58/8  ( 58/8 ,8,7) 86/7  پذیرش 

Z15 42/6  42/7  17/8  ( 17/8 , 42/7 , 42/6 ) 64/7  پذیرش 

Z16 25/6  25/7  92/7  ( 92/7 , 25/7 , 25/6 ) 14/7  پذیرش 

Z17 5/6  5/7  42/8  ( 42/8 , 5/7 , 5 /6 ) 47/7  پذیرش 

Z18 25/6  25/7  92/7  ( 92/7 , 25/7 , 25/6 ) 14/7  پذیرش 

Z19 42/6  42/7  17/8  ( 17/8 , 42/7 , 42/6 ) 34/7  پذیرش 

Z20 7 8 67/8  ( 67/8 ,8,7) 89/7  پذیرش 

Z21 67/6  67/7  42/8  ( 42/8 , 67/7 , 67/6 ) 59/7  پذیرش 

Z22 83/6  75/7  17/8  ( 17/8 , 75/7 , 83/6 ) 58/7  پذیرش 

Z23 92/6  92/7  67/8  ( 67/8 , 92/7 , 92/6 ) 84/7  پذیرش 

Z24 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 27/7  پذیرش 

Z25 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 97/7  پذیرش 

Z26 42/7  42/8  83/8  ( 83/8 , 42/8 , 42/7 ) 22/7  پذیرش 

Z27 42/7  42/8  83/8  ( 83/8 , 42/8 , 42/7 ) 22/7  پذیرش 

Z28 7 8 67/8  ( 67/8 ,8,7) 29/7  پذیرش 

Z29 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 47/7  پذیرش 

Z30 33/7  33/8  83/8  ( 83/8 , 33/8 , 33/7 ) 16/8  پذیرش 

Z31 92/6  92/7  58/8  ( 58/8 , 92/7 , 92/6 ) 81/7  پذیرش 

Z32 08/7  08/8  75/8  ( 75/8 , 08/8 , 08/7 ) 97/7  پذیرش 

Z33 67/6  67/7  58/8  ( 58/8 , 67/7 , 67/6 ) 64/7  پذیرش 

Z34 17/7  17/8  75/8  ( 75/8 , 17/8 , 17/7 ) 03/7  پذیرش 

Z35 25/7  25/8  75/8  ( 75/8 , 25/8 , 25/7 ) 08/8  پذیرش 

Z36 83/6  83/7  5/8  ( 5/8 , 83/7 , 83/6 ) 72/7  پذیرش 

Z37 58/6  58/7  33/8  ( 33/8 , 58/7 , 58/6 ) 5/7  پذیرش 

Z38 42/6  42/7  25/8  ( 25/8 , 42/7 , 42/6 ) 36/7  پذیرش 

Z39 08/6  08/7  92/7  ( 92/7 , 08/7 , 08/6 ) 43/7  پذیرش 

Z40 5/6  5/7  33/8  ( 33/8 , 5/7 , 5 /6 ) 44/7  پذیرش 

Z41 92/6  92/7  33/8  ( 33/8 , 92/7 , 92/6 ) 72/7  پذیرش 

Z42 33/6  33/7  17/8  ( 17/8 , 33/7 , 33/6 ) 28/7  پذیرش 

Z43 67/6  67/7  25/8  ( 25/8 , 67/7 , 67/6 ) 53/7  پذیرش 

Z44 5/6  5/7  42/8  ( 42/8 , 5/7 , 5 /6 ) 47/7  پذیرش 

Z45 67/6  67/7  25/8  ( 25/8 , 67/7 , 67/6 ) 53/7  پذیرش 

Z46 58/6  58/7  33/8  ( 33/8 , 58/7 , 58/6 ) 5/7  پذیرش 

Z47 25/6  25/7  25/8  ( 25/8 , 25/7 , 25/6 ) 55/7  پذیرش 

Z48 75/6  75/7  33/8  ( 33/8 , 75/7 , 75/6 ) 11/7  پذیرش 
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Z49 7/4  37/5  87/5  ( 75/5 , 25/5 , 58/4 ) 24/5  پذیرش 

Z50 7/6  7/7  45/8  ( 33/8 , 58/7 , 58/6 ) 53/7  پذیرش 

Z51 37/6  37/7  37/8  ( 25/8 , 25/7 , 25/6 ) 28/7  پذیرش 

Z52 87/6  87/7  45/8  ( 33/8 , 75/7 , 75/6 ) 63/7  پذیرش 

Z53 12/7  12/8  95/8  ( 83/8 ,8,7) 91/7  پذیرش 

Z54 7/6  7/7  29/8  ( 17/8 , 58/7 , 58/6 ) 48/7  پذیرش 

Z55 62/6  62/7  37/8  ( 25/8 , 5/7 , 5 /6 ) 46/7  پذیرش 

Z56 87/6  87/7  45/8  ( 33/8 , 75/7 , 75/6 ) 63/7  پذیرش 

 پژوهش های : یافته منبع

 
 نتایج دور اول و دوم  ی فاز نی انگیماختالف  ( 3) پیوست شماره

1نتیجه دور  نام شاخص 2نتیجه دور    نتیجه  اختالف  

Z1 47/7  37/7  - 1/0  توافق  

Z2 36/7  39/7  03/0  توافق  
Z3 42/7  64/7  22/0  توافق  
Z4 42/7  72/7  3/0  توافق  
Z5 36/7  08/7  - 28/0  توافق  

Z6 34/7  17/7  - 17/0  توافق  

Z7 28/7  64/7  36/0  توافق  
Z8 17/7  37/7  2/0  توافق  
Z9 75/7  78/7  03/0  توافق  
Z10 19/5  97/7  78/2  توافق  
Z11 61/7  25/7  - 36/0  توافق  

Z12 22/7  11/7  - 11/0  توافق  

Z13 06/7  55/7  49/0  توافق  
Z14 08/7  86/7  78/0  توافق  
Z15 69/7  64/7  - 05/0  توافق  

Z16 86/7  14/7  - 72/0  توافق  

Z17 34/7  47/7  13/0  توافق  
Z18 14/7  14/7  توافق  0 
Z19 47/7  34/7  - 13/0  توافق  

Z20 14/7  89/7  75/0  توافق  
Z21 34/7  59/7  25/0  توافق  
Z22 89/7  58/7  - 31/0  توافق  

Z23 59/7  84/7  25/0  توافق  
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Z24 58/7  27/7  - 31/0  توافق  

Z25 19/5  97/7  78/2  توافق  
Z26 19/5  22/7  03/2  توافق  
Z27 19/5  22/7  03/2  توافق  
Z28 36/7  29/7  - 07/0  توافق  

Z29 89/7  47/7  - 42/0  توافق  

Z30 11/7  16/8  05/1  توافق  
Z31 36/7  81/7  45/0  توافق  
Z32 05/7  97/7  92/0  توافق  
Z33 19/5  64/7  45/2  توافق  
Z34 31/7  03/7  - 28/0  توافق  

Z35 19/5  08/8  89/2  توافق  
Z36 19/5  72/7  53/2  توافق  
Z37 19/5  5/7  31/2  توافق  
Z38 56/7  36/7  - 2/0  توافق  

Z39 39/7  43/7  04/0  توافق  
Z40 19/5  44/7  25/2  توافق  
Z41 50/7  72/7  22/0  توافق  
Z42 36/7  28/7  - 08/0  توافق  

Z43 19/5  53/7  34/2  توافق  
Z44 44/7  47/7  03/0  توافق  
Z45 72/7  53/7  - 19/0  توافق  

Z46 28/7  5/7  22/0  توافق  
Z47 19/5  55/7  36/2  توافق  
Z48 19/5  11/7  92/1  توافق  
Z49 19/5  24/5  05/0  توافق  
Z50 50/7  53/7  03/0  توافق  
Z51 25/7  28/7  03/0  توافق  
Z52 61/7  63/7  02/0  توافق  
Z53 94/7  91/7  - 03/0  توافق  

Z54 44/7  48/7  04/0  توافق  
Z55 42/7  46/7  04/0  توافق  
Z56 61/7  63/7  02/0  توافق  

 پژوهش های : یافته منبع
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 رهایمتغ ن یارتباط ب های   مدل( 4) پیوست شماره
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 های پژوهش یافته : منبع
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 Solutions for the Optimization of the Budgeting of 

Iranian Military Sector through an Examination of the 

Budgeting Model of the US Military  

Saeed Larijani1 

Amir ali Kamali rad2* 

Abstract   

The management sciences literature identifies budgeting as a critical step 

in planning for improving an organization or department or advancing 

towards its goals. Therefore, the object of this study is to propose strategies 

for improving the budgeting of the military sector of the country through 

an examination of the literature. For this purpose, this paper examines 

various types of budgeting methods used by the US military sector as its 

primary case study. Thereafter, by drawing on theoretical models, experts' 

opinions and other studies, the paper seeks to identify effective parameters 

in the budgeting of public and defense sectors (taking the US budgeting 

system as its source) using the Delphi method to conduct a survey of 30 

experts. 

The results obtained indicate that bureaucratic obstacles, managerial 

obstacles, and the interaction between governing institutions are the most 

critical factors influencing optimal budgeting of the military sector. It 

should be emphasized that the interaction between the governing 

institutions _ as one of the parameters considered in Delphi model and 

theoretical analysis _ has the most significant effect on the optimization 

and effectiveness of budgeting.  

Keywords: Budgeting, Military sector, Bureaucratic obstacles, Governing 

institution, Delphi model and Structural equations. 
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