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  چکیده
ترین آمال و آرزوهاي هر حکومت تحقق حکمرانی خوب در جلب رضایت عمومی و در  یکی از مهم

متفاوتی براي رسیدن به این هدف در دسترس  ينتیجه تداوم مسیر حکومت است. در این میان ابزارها

اثربخشـی   اسـت.  دولتهزینه کرد و مخارج  مناسب شیوه ،حکومت ها قرار دارند. یکی از این ابزارها

و تبیـین  بنـابراین شـناخت    هاي ارزیابی عملکـرد دولـت اسـت.    ترین شاخص دولت از مهم هاي هزینه

ترین دغدغه  حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمفضاي عمومی در  مخارجمناسب مدیریت چارچوب 

 با رویکردي کـاربردي  و کیفیدر پژوهش حاضر به روش محور اصلی این مطالعه قرار دارد.  کشورها،

حـوزه مـالی و    نفراز خبرگان 12 مطالعه ادبیات و سوابق پژوهش، به کمک نظرات ضمنتا د شتالش 

گیري گلوله برفی انتخاب  که به روش نمونهبودجه (در دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی) 

به روش تحلیل محتوا اسـتخراج و سـپس مبتنـی بـر     عمومی  مخارجمدیریت هاي  لفهؤابعاد و م ،شدند

ابلیـت اعتمـاد نتـایج    در ادامـه بـراي افـزایش ق   اولیه معرفی شود. و چارچوب  ، مدلشده نتایج حاصل

نتایج تحقیـق ضـمن معرفـی ابعـاد     هاي کیفی استفاده شد.  هاي اعتبارسنجی روش پژوهش از استراتژي
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)، اتیـ عمل تیریمـد ی، انضـباط مـال  ریزي و تخصیص منابع،  (شامل برنامه چارچوب پیشنهادياصلی 

  قرار داده است.گیري روابط آنها با اصول حکمرانی خوب را مورد شناسایی  هاي شکل مؤلفه

  

  .یاتیعمل تیریمدی، انضباط مال، تخصیص منابع، خوب یحکمرانعمومی،  مخارجمدیریت : کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه -1
ثري در جهت توسعه ؤمنابع درآمدي محدود خود را به طور م اند کردهها از گذشته سعی  دولت

، برخی کشـورها بـا   اما همواره در مسیر توسعه د.کنناقتصادي کشور و رفاه شهروندان مصرف 

خیـز درعـین    هـاي نفـت   و گروهی دیگر از کشورها همچون دولتها  مشکل تأمین مالی برنامه

  .]1 [اند مواجه بوده مخارجمنابع با ضعف در مدیریت کثرت 

  اند: بودهها همواره با دو چالش اصلی اقتصادي مواجه  بنابراین دولت

   ؛(مدیریت منابع) مدیریت امور عمومی برايمین مالی مناسب و کافی أالف) ت

 ؛)مخارجدولتی به صورتی کارا و اثربخش (مدیریت  منابعب) تخصیص صحیح 

 هستند حتـی اگـر   کرد هزینههاي جامعه مجبور به  و خواسته ي عمومیمین نیازهاأها براي ت دولت

و تقـدم   بیانگر اهمیـت  عمومی باید انجام شود. اینهاي  هزینه این ،دولت هیچ درآمدي نداشته باشد

البته مخارج عمومی باید  .]2[ استهاي عمومی به درآمدهاي عمومی در ساختار مالیه عمومی  هزینه

  ضمن داشتن تعادل با درآمدهاي عمومی از نظر کارکرد، کارایی و اثربخشی الزم را داشته باشد.

دهـد کـه    عمومی در کشورهاي گوناگون نشـان مـی   مخارجسازي نظام مدیریت  تجربه پیاده

ثیر عوامل نهـادي و مـدل حکمرانـی    أشدت تحت ت نتایج حاصل از مدیریت بودجه عمومی، به

ثیر مـدل و  أثري تحـت تـ  ؤهاي عمومی، به طـور مـ   . بنابراین اثربخشی هزینه]3[ گیرند قرار می

  .]4[ کیفیت حکمرانی دولت بوده است

  

  هئلبیان مس -2
هـاي   شـاخص مطـابق  ، (گـروه دوم) قـرار دارد   خیـز  که در زمره کشـورهاي نفـت  ایران کشور 

در  مدهاالت و عدم تناسب مخارج با درمخارج باالي دوبه دلیل  استخراج شده از بانک مرکزي
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بندي فساد اقتصادي نیز ایران  سویی در طبقهاست. از با کسري بودجه مواجه بوده ها  سال بیشتر

گـرا در   ساالري قوي توسـعه  خیز همواره به دلیل نداشتن دیوان کشورهاي نفت از همانند خیلی

هـاي کشـور و    نظمی مالی در ساختار هزینـه  که این نشان از بی رتبه بسیار نا مناسبی قرار دارد

  عدم کنترل مناسب بخش عمومی بر شیوه مخارج خود دارد.

، تــ دول انـه گری ديصــ ت ايــ تهـفعالی مـحج ستردگیـگ جهت به در ایران بر این عالوه

 يها نهیهز کردکاربه طوري که  است،صورت قابل توجهی بزرگ شده  بهومی ـعم بخش اندازه

و  هـا  الؤسـ از ایـن رو   گذارد و یم ریثأکشور ت ياقتصاد يبر فضا يا صورت گسترده دولت به

د، همچـون  شـو  هر روز مطـرح مـی   هاي دولت اثربخشی هزینه خصوص جامعه درابهاماتی در 

ـ  مدهاي هنگفت نفتی را کجا و چگونه مصرف مـی ااینکه دولت در هـاي   د؟ انتخـاب پـروژه  کن

گیرد؟ آیـا در تخصـیص منـابع بـه      اساس چه منطقی صورت می گذاري بر دولتی جهت سرمایه

ها، دیدگاه منفعت عمومی لحاظ شده است؟ با وجود درآمدهاي نفتـی کـالن چـرا تعـداد      طرح

  تمام در کشور باقی مانده است؟   نیمه يها زیادي از پروژه

 مالی در ایـران مطـرح اسـت؛   مدیریت ال اساسی در خصوص سیستم ؤهمواره س از این رو

در شـرایط   و اینکـه  »؟داردهایی  چه ویژگیعمومی در ایران  مخارجمدیریت  چارچوب« اینکه

قیمت  هاي سانواقتصادي، نهاي جدید جهانی مانند پدیده تحریم  با وجود چالش کنونی کشور

  توان نظام مخارج عمومی را سامان بخشید. با چه سازوکارهایی می نفت و کمبود منابع ارزي

  

    پژوهش ينظر یبانم -3

 يرهایمتغدر ارتباط با   عمومی، مخارجمدیریت ف یم و تعاریضمن مطالعه مفاه ،ن بخشیدر ا

   شود. آنها بحث می دهنده لیتشک يها ابعاد و مؤلفه ،پژوهش

  

 1عمومی مخارجمدیریت  3-1
ها وظایف گسترده و روز افزونی را در بهبـود زنـدگی مـردم و اقتصـاد و جامعـه       امروزه دولت

مین آنها دولت أمخارج سنگینی است که براي ت تحملمدارند. انجام این وظایف دشوار مستلزم 

                                                                                                
1. Public Expenditure Management (PEM) 
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ـ دولت و آ و خرجباشد دخل ناچار باید منابع و درآمد کافی در اختیار داشته  به ار آن بـر کـل   ث

عمومی شامل نظام مالیات، هزینه و مدیریت مالیه  ]2[ عمومی استاقتصاد جامعه موضوع مالیه 

گـذارد و   ثیر میأطور مستقیم بر توزیع منابع و تخصیص درآمدها ت  که به استعمومی  مخارج

سـازي   دهد که این چرخـه خـود شـامل آمـاده     ریزي را شکل می مخارج، چرخه بودجهتسهیم 

کنترل داخلی، حسـابداري عمـومی، حسابرسـی، نظـارت و      ،مدیریت منابع و مصارفبودجه، 

عبارتنـد   بنابراین به صورت متعارف اجزاي نظام مدیریت مالی عمومی .]5[ دهی است گزارش

مدیریت ، مدیریت خرید، داري خزانه، حسابداري دولتیها، مدیریت درآمد ،ریزي نظام بودجه از

ریزي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتی را نیز  توان برنامه البته با نگاهی سیستماتیک می. هزینه

 مخـارج شـود مـدیریت    طوري که مالحظـه مـی   همان. ]13 ص ،6 [دکراضافه  فهرستبه این 

عمومی به  مخارجمدیریت  ضمن اینکه، باشد عمومی یکی از اجزاي مدیریت مالی عمومی می

 ،7[ داند گذاري در بخش عمومی را در گروه کارایی نهادها می عنوان تفکري که کارایی سرمایه

 مفهوم مدیریت هزینه عمومی نیز است. یهیکی از رویکردهاي عملی اصالح نظام مال( ]28 ص

 مخـارج مـدیریت  در یـک تعریـف   در بخش عمومی داراي تعاریف مختلفی اسـت،   (مخارج)

سـازي و اجـراي بودجـه و مـدیریت       عمومی مجموع فعل و انفعاالتی است بین مرحلـه آمـاده  

یـا   و ]8[ کـارایی عملیـات  نقدینگی براي دستیابی به انضباط مالی، تخصیص راهبردي منابع و 

اجرا در  گذاري و مجموعه فرایندها و ابزارهاي سیاست مدیریت هزینه عمومی عبارت است از

حوزه تخصیص منابع، ایجاد انضباط مالی و دستیابی بـه مـدیریت عملیـات خـوب در بخـش      

   .]9[ عمومی

و  خـط مشـی  مهم در  يابزار منزله د بهیدارد و با يابزار یتیماه ،خارج دولتت یریمد هتالب

ص یتخصـ  هـا)  نـه ی(کنترل هز یانضباط مالرد. یمورد توجه قرار گ ياقتصاد یکلن اهداف یتدو

 ،2خوب یاتیت عملیریو مد )1يص راهبردین شده (تخصییتع يها تیاولو حسب برسازگار منابع 

متقابـل آنهـا و    يکارکردها ،ابعاداین ان یم .]10[ هستند یعموم يها نهیهزاصلی مدیریت  ابعاد

  .] 11-10صص ،9[ وجود دارد روابطی ند،یآ یبه مرحله اجرا در م در آن که حاکمیتاز  یسطح

                                                                                                
1. Strategic allocation 
2. Good Operational Management 
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  حکمرانی خوب -3-2

هایی هستند که از طریق آنها  مشی خطها و  دنبال طراحی و اجراي برنامه ها به بسیاري از دولت

مردم خود را به پیشرفت و توسعۀ هرچه بیشتر برسـانند و سـعادت و رفـاه را     بتوانند کشور و

بانـک  اسـت کـه   » حکمرانـی خـوب  «ي نظري، ها طرح نیابراي آنان به ارمغان آورند. یکی از 

   .]11[ بر اجراي آن تأکید دارد از دیگران تر و پیش تربیش 1جهانی

 یدولت، جامعه مدن یسه رکن اصل نیب مستلزم همکاري و مشارکت خوب یحکمران تحقق

را براي تحقق  نهیزم ،شده ادیسه رکن  نیب حیصح وجود ارتباط. ]12[ است یو بخش خصوص

 فضـاي شـود کـه از    یسبب م و این مشارکت سازد یم سریم گوناگونخوب در ابعاد  یحکمران

شفافیت،  بر در حکمرانی خوب .]13[ برداري شود تري بهره نهیتر و به حیبه شکل صح ی،عموم

  .]14[ شود کید میأت افراد در برابر قانون سطح برابري و مساواتگویی، عدالت و ارتقاي  پاسخ

 یو اثربخش ییپاسخگو قانون، تیحاکم مانند یمثبت هاي یژگیوکه  اندازه هر کردین رویا در

 کمتـر  و خشـونت  یاسـ یس یثبات یب و یاضاف مقررات فساد، و باشد شتریب جامعه کی در دولت

حکمرانی خوب چیزي بـیش   .است تر مناسب توسعه به لین براي جامعه آن در یحکمران باشد،

ثر است. حکمرانـی  ؤمدیریت کارآمد منابع مالی و اقتصادي یا ارائه خدمات عمومی م از صرفًا

سـت و  خوب مشتمل بر یک استراتژي اصالحی وسیع براي تقویت نهادهـاي جامعـه مـدنی ا   

مـورد حکمرانـی    در .]15[ سـازد  تر مـی  تر و دموکراتیک ده حکومت را پاسخگوتر، حساب پس

و  نـدارد چنـدان تفـاوتی    که روح کلی حاکم بر آنهاارائه شده است  ریف گوناگونیخوب، تعا

  کید دارد.أت پاسخگویی و مشارکت، شفافیت پذیري، بینی پیشاصل اساسی  بر چهار عمومًا

عمـومی نیـز در درون خـود داراي     مخارجاصول حکمرانی در درون خود و ابعاد مدیریت 

تنهایی دوام ندارنـد،   ارتباطات درون ساختاري چندگانه هستند. هیچ یک از اصول حکمرانی به

هر یک از آنها به سه جزء دیگر نیازمندند و هرچهار جزء در نیل به مـدیریت توسـعه صـحیح    

عمومی بدون وجـود  مخارج براي مثال سازوکارهاي پاسخگویی در فرایند مدیریت ، کارسازند

 .] 18ص  ،9[ معنا است پذیري بی بینی اساس است و بدون نتایج پیش اطالعات مالی شفاف بی

                                                                                                
1. World Bank 
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هیچ یکی از اصول اساسی حکمرانی قائم به ذات نیستند بلکـه هـر یـک همـدیگر را تقویـت      

از سوي  .]16[ هستند مان ابزاري براي دستیابی به یک نظام مدیریت توسعه یافتهأکنند و تو می

نیز به لحاظ محتوایی داراي ساختاري در هم تنیده و از نظر عمومی مخارج دیگر ابعاد مدیریت 

  .]17[عملیاتی داراي ارتباط کامل درونی هستند 

  

  پیشینه تحقیق -4

هاي داخلی و خارجی انجـام شـده    تحقیقات و پژوهش ترین مهم در اینجا الزم است به پیشینه

  اشاره شود. خالصه در این حوزه

نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد «اي با عنوان  ) در مقاله1387صباغ کرمانی و باسخا (

ال ؤ: مطالعه خود در بخش بهداشت و آموزش کشورهاي اسالمی را بـا ایـن سـ   »دولتمخارج 

هاي اجتماعی کافی اسـت   هاي دولت براي بهبود شاخص هد که آیا فقط افزایش هزیننآغاز کرد

ثرنـد. در ایـن   ؤتغیرهاي مرتبط با وضعیت نهادهاي حکومتی در جامعه نیز در این میان مو یا م

هاي بهداشتی و آموزشی  پژوهش رابطه بین سه حوزه حکمرانی خوب، هزینه دولت و شاخص

اساس نتایج به دست آمده در این تحقیـق، حکمرانـی خـوب     ر. بمورد بررسی قرار گرفته است

  .]18[ اثربخشی هزینه هاي دولت داردنقش غیرقابل انکاري در 

هاي مدیریت هزینه در بخش  تکنیک« اي با عنوان ) در مقاله1393زاده ( ضیاءالدینی و عبادي

نتایج حاکی  اند. ن بر پاسخگویی دولت پرداختهثیر آأبه بررسی ابعاد مدیریت هزینه و ت »عمومی

هزینه عمومی منجر به بهبود مستمر، کاهش هزینه، بهبود کیفیت و  ثرؤم مدیریت از آن است که

و در نهایت بهبود پاسـخگویی را بـراي دولـت     کارایی و اثربخشی منابع عمومی دولت يارتقا

  .]19[ شود موجب می

اي که براي بانک جهـانی انجـام دادنـد، بـه      در مطالعه )1999( 1 راجکومار و سواروپ

هـاي   دولت، حکومت و بروندادهاي اجتماعی ناشی از فعالیـت مخارج رابطۀ میان  بررسی

 دولت رامخارج در افزایش کارایی  هاي حکومتی پرداختند. آنها تأثیر بهبود شاخص دولتی

                                                                                                
1. Rajkumar, Andrew Sunil  
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 هـاي دولـت،   تنها افـزایش هزینـه   مورد آزمون قرار دادند. نتیجه جالب مطالعه این بود که

گرفتن  بال نخواهد داشت. آنها با در نظرگذاران را به دن تأثیرات مطلوب و دلخواه سیاست

مورد تأکید قرار  هاي دولت شاخص فساد، تأثیر این عامل را در افزایش تأثیرگذاري هزینه

 .]20[ دادند

 »کاربرد حکمرانی خوب در مدیریت مالی عمومی«) در تحقیقی با عنوان 2013( 1فوریه

منابع و سـایر ابعـاد نظـام مـالی     ثیر آن بر تخصیص أبه بررسی نقش قدرت حکمرانی و ت

پرداخته است. در این تحقیق نتیجه گرفته شده است، رابطه بسیار قوي بین حاکمیت مالی 

در واقع نتیجه تلفیق اصول حکمرانـی   کارامد و دستاوردهاي توسعه اقتصادي وجود دارد.

عی خوب و نظام مدیریت مالی بخش عمومی، دستیابی همزمان به توسـعه مـالی و اجتمـا   

   ]21[ خواهد بود

ریزي خـوب و حکمرانـی    بودجه«اي دیگر با عنوان  ) در مطالعه2014( 2بن و گودوین

هاي حکمرانـی خـوب و کیفیـت     در پی کشف رابطه مستقیمی بین سطح شاخص »خوب

دهد کیفیت حکمرانی در هر جامعـه   . نتایج این تحقیق نشان میندریزي برآمد نظام بودجه

دارد و درواقـع سـطح   مخـارج دولـت   رابطه مستقیم ومعناداري با کیفیت نظـام مـدیریت   

  تخمـین   توان از عملکرد نظـام مـدیریت هزینـه    کیفی نظام حکمرانی در یک کشور را می

  .]22[ زد

هاي صورت گرفته در داخـل و خـارج کشـور،     مطالعه و بررسی سابقه تحقیقات و پژوهش

دهد، پژوهشـی بـا رویکـرد     عمومی و نیز حکمرانی خوب نشان میمخارج در حوزه مدیریت 

بنـدي   اسـاس جمـع   بـر  امـا عمومی صورت نگرفته اسـت؛  مخارج ریت طراحی مدل براي مدی

و آلـن، شـیک، شـیائو کـامپو     «سوابق پژوهش و ادبیات مرتبط به موضوع خصوصـاً نظریـات   

بانـک   و المللـی پـول   و مستندات صندوق بـین » مدیریت هزینه عمومی« درخصوص »توماسی

 1شـکل   نمـودار مدل نظري تحقیق را در قالب  توان می» حکمرانی خوب«درخصوص جهانی 

   د.کرطراحی 

                                                                                                
1. Fourie (2014) 
2. Ben & Godwyn 
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  الگوي برخاسته از ادبیات پژوهش (الگوي نظري) 1 شکل

  

  روش تحقیق   -5
تالش شـده اسـت تـا بـا      و به روش توصیفی و پیمایشی کاربرديبا هدفی  حاضرپژوهش  در

جامع منطبـق بـا بـوم     چارچوبعمومی، یک مخارج مدیریت  نظام هاي لفهؤو م شناسایی ابعاد

 از روش کیفی(تحلیـل محتـوي)  ، ارائه گردد. با توجه به کیفـی بـودن ماهیـت پـژوهش،     ایران

 مـدیریت  نظـام  دهنده تشکیلدر مرحله اول، جهت شناسایی ابعاد گوناگون  .شده استاستفاده 

در مرحله عمومی، بخشی از ادبیات موجود (داخل و خارج) مبناي بررسی قرار گرفت. مخارج 

نهایـت   حاصل از مصاحبه با خبرگان با نتایج علمی مرحله اول ترکیب شده تا در هاي یافته دوم

  چارچوب مورد نظر شکل گیرد.
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به دو دسته تقسیم شده اسـت؛ خبرگـان دانشـگاهی وخبرگـان      جامعه خبرگان پژوهش

و  هـاي مـدیریت   هیأت علمـی دانشـکده   ياعضامشتمل بر » خبرگان دانشگاهی«عملیاتی 

سابقه پژوهشـی   سال داراي حداقل سه ودر مرتبه استاد تمامی  هاي کشور دانشگاه اقتصاد

ریزي بودند. مجموعه خبرگـان عملیـاتی نیـز از میـان      هاي بودجه و بودجه مرتبط با حوزه

هـاي مـرتبط بـا     سـال سـابقه مسـئولیت (در سـمت     20حـداقل  که مدیران اجرایی کشور 

گلوله  گیري روش نمونه جامعه خبرگان بهریزي) داشتند، انتخاب شدند.  هاي بودجه بخش

 ییجا از آن رفت.و مورد تحلیل قرار گکسب  آنهانفر از  12 برفی انتخاب و آرا تخصصی

و تبحـر و اشـراف    بودنـد که افراد انتخاب شده از نظر علمی و اجرایی در سـطح بـاالیی   

 رسید.پژوهش در تعداد نفرات مورد اشاره به اشباع نظري ، کاملی نسبت به موضوع داشتند

ها پس از انجـام هـر    ن در مسیر اجراي مصاحبهایند اشباع به این صورت بود که محققافر

نتایج را با نتایج مصاحبه هـاي قبلـی   و  کدبندياز طریق تحلیل محتوا  ها را متنمصاحبه، 

تا جایی ادامه یافت که مطالب و دانش جدیدي به یافته هاي یند ااین فرنمودند.  مقایسه می

از دو در این مقاله بـه منظـور افـزایش اعتبـار و قابلیـت اعتمـاد        شد. ن افزوده نمیامحقق

و نظریه به وجود آمده منطبق با نظرات  استراتژي بررسی عضو( براي اطمینان از اینکه الگو

کننـدگان   کنندگان در مصاحبه اسـت) و تکثرگرایـی مکـانی و تکثرگرایـی شـرکت      شرکت

  استفاده شد.

  

  ها افتهتحلیل ی - 6

ـ تحل روش ان پژوهش، بیشده در ا يگردآور يها دادهتجزیه و تحلیل  (تحلیـل   یفـ یکل ی

انجـام   يها متن مصاحبه يساز ادهیپس از پ نخست مرحلهن یدر ا .صورت گرفت محتوي)

 جدولدر قالب  ،شده حاصل جینتا ل،یتحل يمحور ياساس کدها بر جیشده با خبرگان، نتا

  .ندشداستخراج  ها ا مقولهی یانتخاب يو کدها يبند دسته 1
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ت یریابعاد مد ي ناظر برها ا مقولهی یانتخاب يکدهاو استخراج  يمحور يکدها يبند دسته  1جدول 

  (حاصل پژوهش حاضر) از منظر خبرگان یعموم يها نهیهز

  يمحور يکدها

 يکدها

 یانتخاب

  ها) (مقوله

 يها یبودجه، آگاه يم و اجراین و مقررات، انعطاف در تنظین قوانیو تدو ی، بررسيراهبرد يزیر برنامه

، اهداف يریپذ ت، انعطافیسک و عدم قطعیر يها نهیاحتساب هز بودجه، ینیب شیپ ي، ابزارهایاجتماع

، ین مـال ینهادها، برآورد تـأم  ییمنابع، بازآرا يبند تیاولو ،یانسان ت منابعی، اولويا بودجه يو راهبردها

کشور، برنامه منظم،  ي، برنامه راهبرددوربردو برد  انیو م برد کوتاه يبررسی اقتصاد کالن، برنامه اقتصاد

و  يزیـ ر منابع، برنامـه  ینیب شیو پ يزیر ات، برنامهیش عملیو پا يزیر برنامه ،یمنابع سازمان يزیر برنامه

 يهـا  برآورد مصارف دستگاه ،یاتیعمل يزیر ، بودجهيتعهد بندي بودجه و يزیر ص منابع، برنامهیتخص

ص یص بودجـه، تخصـ  ینـه، تخصـ  یو هز يمنـابع درآمـد   ینیب شیاعتبارات مصوبه، پ ینیب شی، پییاجرا

ب یهـا، تصـو   نهین هزیص منابع، تخمیمنابع، تخصیص صحیح و عقالیی وجوه عمومی، تخص يراهبرد

ـ بودجه، قانون بودجه، سازمان برنامه و بودجه توانمنـد، تفک   يواحـدها  يهـا  تیف و مسـئول یک وظـا ی

ق بودجـه،  یـ م خـوب و دق یکشور، تنظ یانداز آت ن چشمییمدت، تع ، تعارضات کوتاهيا بودجه گوناگون

  .بودجه ینیب شیم و پیتنظ

 ينهادساز-
-

 يساز ییعقال

 نهیهز

  صیتخص-

ن و مقـررات،  یها، حذف تداخل و تنـاقض در قـوان   هی، تداخل رويا بودجه يها هین مقررات و رویتدو

هـاي   ، دادهيتعهـد  ي، حسـابدار GFSو  ABCک یـ درست، تکن ي، آمارهاین و مقررات مالین قوانیتدو

ن، یقوان یت، رفع همپوشانیرعا يو حسابدار یهاي مالی، حسابرس سري زمانی، حسابداري تطبیق، داده

ـ ، تطبیمقـررات، اسـتاندارد مـال    ي، اجرايتعهد يحسابدار يها هیرو  يهـا  ق مقـررات، تناسـب روش  ی

الح مقـررات متـداخل و   اي، اصـ  و بودجـه  یو مال ین، انضباط پولیبا سازمان، آموزش قوان يحسابدار

سازمان  يها هیهاي تخمین آماري، رو ، روشیمال ين، روش گزارشگریت قوانیا متناقض، رعای يمواز

اطالعات،  يمنابع و مصارف، افشا يها ق سرفصلی، تطبیانضباط مال يها ستمی، سيزیر ت و برنامهیریمد

  .يا ت بودجهی، شفافیمال يافزارها ستم نرمی، سیمال يگزارشگر يها ستمیس ،ق بودجهیگزارش تفر

 نهیکنترل هز-

 یطراح-

 ياه سیستم

  ینظارت

، یعموم یرسان ، استفاده کارا و اثربخش منابع، اطالعشیابی هزینه فراگردعملکرد، ارز یابیش، ارزیاثربخش

CSFیاتیـ عمل يهـا  ها، برنامـه  نهیهز يور ها، بهره اثربخشی هزینه ،یعملکرد عموم يها ، ارائه گزارش ،

 يهـا  ش شـاخص یهـا، پـا   ها، پایش شـاخص  اي طرح ها، پایش دوره پاسخگویی، پایش پیشرفت برنامه

ـ فیک يهـا  ن شاخصـه ییی، تـدو اعملکرد، پایش کار هـا و مقـررات، تعیـین     هیـ ق و کنتـرل رو یـ ت، تطبی

ـ  ي، حسابداریز تعالیجواتعیین هاي صحیح پایش،  شاخص  یات، حسابرسـ یـ عمل ي، حسـابدار یداخل

 ی، حسابرسیحسابرس يها ک، روشیالکترون حکومتامدها، یج و پیبه نتا یابی، دستیحسابرس، یخارج

  .منابع یات، حسابرسیعمل یعملکرد، حسابرس

  ییکارا-

  یاثربخش-
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هاي اصلی تحقیق (که در اینجـا   مقوله، (کدهاي انتخابی) عیهاي فر در ادامه از ترکیب مقوله

  اند. ها مشخص شده لفهؤبه همراه فراوانی م 2که در جدول  شدندتعیین  شوند) می میدهابعاد نا

  

  دهنده هر یک از متغیرهاي مدل پژوهش از منظر خبرگان ابعاد اصلی تشکیل ها و لفهؤم  2 جدول

  هاي اصلی (ابعاد) مقوله  فراوانی  ها) مقوله ها (مؤلفه  متغیر  ردیف

1  

ت 
مدیری

مخارج
 

عمومی
  

  38  نهادسازي -1

  46  سازي هزینه عقالیی -2  تخصیص منابعریزي و  برنامه

  65  تخصیص -3

  45  کنترل هزینه -1
  انضباط مالی

  49  طراحی نظام نظارتی -2

  60  کارایی (اجراي درست امور) -1
  مدیریت عملیات

  53  اثربخشی (دستیابی به اهداف صحیح) -2

  

خواسته شد تا نظرات تخصصی خود را در ارتباط با رابطـه بـین    خبرگان از بعدي در بخش

بنـدي نظـرات    جمع 3ارائه دهند. جدول » حکمرانی خوب«با » عمومیمخارج مدیریت «ابعاد 

  دهد. خبرگان در خصوص ارتباط بین این دو متغیر را نمایش می

 
  ارتباط بین ابعاد مدیریت هزینه عمومی با اصول حکمرانی خوب  3جدول 

  
  خوب حکمرانی

  ییپاسخگو  مشارکت  شفافیت  پذیري بینی پیش

مدیریت 

 مخارج

  عمومی

  0  3  0  9  ریزي و تخصیص منابع برنامه

  0  0  12  0  انضباط مالی

  12  9  0  0  مدیریت عملیات

  

ریـزي و   برنامه«دهنده این موضوع است که از منظر خبرگان پژوهش بعد  نتایج جدول نشان

از حکمرانی خـوب  » پذیري بینی پیش«عمومی بیشتر با بعد مخارج از مدیریت » تخصیص منابع

از » شـفافیت «بـا بعـد   مخـارج  مـدیریت هزینـه   » انضباط مـالی «در ارتباط است. همچنین بعد 
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از مـدیریت  » مدیریت عملیات«دهد که بعد  حکمرانی خوب ارتباط دارد. همین نتایج نشان می

  از حکمرانی خوب در ارتباط باشد. » ییپاسخگو« و» مشارکت«تواند با ابعاد  ی میعموممخارج 

ـ تحل حاصل از یج اصلیعالوه بر نتا پیشـنهادي خبرگـان بـراي     يکارهاوسـاز  يل محتـوا ی

بـه   کارهـا  البته الزم به ذکر است کـه ایـن سـازو    آمده است. 4دستیابی به ابعاد مدل در جدول 

تواند کمتر  اساس نظر سایر خبرگان می مدل قطعیت الزم را ندارند و برهاي  لفهؤاندازه ابعاد و م

  یا بیشتر شوند.

  

  عمومی مخارجمناسب مدیریت  چارچوببه ابعاد  یابیدست يخبرگان برا يشنهادیپ يسازوکارها   4جدول 

  فیرد
 يها مقوله

  یاصل
  يشنهادیپ يکارها و ساز  دهنده لیتشک يها لفهؤم

1  
ریزي و  برنامه

  تخصیص منابع

 نهادسازي

 ریزي ایجاد سازمان مرکزي بودجه ·
 ها و مسئولیت ها تعریف نقش ·

 اي بودجهتدوین قوانین و مقررات  ·

 ها و درآمدها بندي مالی هزینه طبقهنظام تعریف  ·

  ریزي تعریف نظام بودجه ·

  ها سازي هزینه عقالیی

 ریزي استراتژیک تدوین برنامه ·

 )MTEFها ( مدت هرینه طراحی چارچوب میان ·
 نیازهاها و  برنامهبندي  اولویت ·

  ریزي منابع برنامه ·

  بهینه نظام پرداخت استقرار · تخصیص

  انضباط مالی  2

 کنترل هزینه

 ها بندي هزینه طبقهنظام  تعریف ·

 حسابداري و حسابرسی استاندارد نظامتعریف  ·
 مصارف -اي منابع  تطبیق بودجه ·

 هاي نظارتی طراحی نظام
 هینظارتی درون دستگانظام  توانمندسازياستقرار و  ·

  د نظارت فرادستگاهی.تسهیل فراگر ·

3  
مدیریت 

  عملیات

 اثربخشی

 )CSFاساس  گیري عملکرد (بر اندازهسیستم  استقرار ·

 نتایج و پیامدها به جامعه بارهانتشار اطالعات در ·

 بازخور از جامعهسیستم اخذ  ایجاد ·

 )CSFکارگیري چرخه بازآرایی عملیات (از طریق  هب · کارایی
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  گیري نتیجه -7

و روابـط   سـازوکار  ،ابعـاد، مؤلفـه  هـاي کیفـی    هاي حاصـل از داده  یافته مبنايبر در این بخش

و  طراحـی  چارچوب مدیریت مخـارج عمـومی  شکل زیر مطابق  استخراج و ي تحقیقمتغیرها

  د.شارائه 

  
  )1394، دستاورد پژوهشگران( چارچوب مدیریت مخارج عمومی 2 شکل

  

لفـه و  ؤسـطح ابعـاد، م   سـه تحقیـق در   چارچوب پیشنهادي شود مشاهده میطور که  همان

در اینجا الزم است هر یک از ایـن سـطوح خالصـه تشـریح و      سازوکارها تعریف شده است.

  ند.شوتبیین 
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  ریزي و تخصیص منابع بعد اول) برنامه

توان ظرفیت دولت براي تخصیص منـابع کمیـاب بـه     را می »تخصیص منابعریزي و  برنامه«

 .دکرهاي بخش عمومی منطبق با برنامه راهبردي براي دستیابی به اهداف تعریف  برنامه

ثیر أگیـري مـدیران ارشـد در حـوزه تخصـیص منـابع تـ        پارامترهاو عوامل متعـددي بـر تصـمیم   

راهبردي ملـی و یـا    هاي برگرفته از الزامبوده یا  گذارند. این عوامل ممکن است مالی و اقتصادي می

براي تخصیص صحیح منابع، وجود یک چارچوب دقیق  مصالح عمومی کشور باشد. به هر صورت

  :شود کید میأبر سه چیز ت ریزي و تخصیص منابع ضروري است. در بعد برنامه و منطقی

اي از  مجموعـه ابعاد، کارکردها و روابط و تعامالت  فراگردي است که طی آننهادسازي:  ·

و رفتارهـاي   ها شوند. نهادها، نظام تعریف می طور مشخص و با یک سیاق عملیاتی مفاهیم، به

گذارنـد و تـا حـدي آنهـا را جهـت       مـی  ثیرأاي هستند که بر الگوهاي اجرایـی تـ   سازمان یافته

 از: عبارتند لفه نهادسازيؤترین سازوکارهاي م دهند. مهم می

  ریزي؛ ودجهک) ایجاد سازمان مرکزي بی

  ها؛ ها و مسئولیت دو) تعریف دقیق نقش

  اي؛ سه) تدوین قوانین و مقررات جامع بودجه

   ؛ریزي سازي روش مناسب بودجه چهار) پیاده

  .پنج)طبقه بندي نظام درآمد و هزینه

فراگردي است براي حصول اطمینان از اینکه سبد برگزیده از بین  ها: سازي هزینه  عقالیی ·

بـه  ، از باالترین بازده ممکن برخـوردار اسـت   ها موجود براي چینش سبد هزینه هاي همه گزینه

هاي رقیب به طوري که اهداف دولـت   عبارتی دیگر فراگرد بهینه تخصیص منابع مالی به برنامه

 هـا  سـازي هزینـه   لفـه عقالیـی  ؤکارهـاي م  ترین سازو مهم نماید.را در افق برنامه ریزي حاصل 

  :از عبارتند

  برنامه راهبردي؛ یک) تدوین

  ؛ها مدت هزینه دو) طراحی چارچوب میان

  بندي نیازهاي عمومی جامعه؛ سه) اولویت

  ریزي منابع چهار) برنامه



  انو همکار علی ابدالی ________________________  ... تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی

15 

هـاي اجرایـی ذیـربط و     کل به دسـتگاه  داري فراگرد انتقال منابع مالی از خزانه :تخصیص ·

هاي اجرایی دولت است. براي مدیریت بهتر این فراگرد،  مدیریت وجوه و نقدینگی بین دستگاه

 .پرداخت و مدیریت وجوه برخوردار باشد »سازوکار بهینه«دولت باید از 
  

  بعد دوم) انضباط مالی

هـا و درآمـدهاي بخـش     توان به معناي ایجاد تعـادل و تـراز بـین هزینـه     انضباط مالی را می

ها تفسیر کرد. حفظ   هاي مشخص در هزینه چارچوبعمومی و همچنین الزام دولت به رعایت 

توان دولت در مدیریت و نظارت بر  هاي بخش عمومی، مشروط به انضباط مالی در نظام هزینه

  .شود کید میأفراگردهاي مالی کشور است. در انضباط مالی دولت بر دو چیز ت

 هـا و  سـاختار هزینـه  اسـاس   هـاي دولـت بـر    حفظ هزینهکنترل هزینه به معناي  کنترل هزینه: ·

  کارهاي زیر الزم است. ها سازو کنترل هزینهلفه ؤ. براي تحقق مکننده معین است هاي محدود شاخص

  ها بندي هزینه یک) تعریف نظام طبقه

  تعریف سیستم حسابداري و حسابرسی استاندارد دو)

  اي منابع و مصارف سه) تطبیق بودجه

انضباط مـالی پایـدار در فراگـرد مـدیریت هزینـه،      نیل به منظور  به طراحی نظام نظارتی: ·

توان دو گروه نظـام نظـارتی را    می طور کلی سزایی بر عهده دارند. به ههاي نظارتی نقش ب  نظام

که وظیفه نظارت  »نظارت درون دستگاهی«هاي مبتنی بر  براي دولت متصور شد: نخست، نظام

 »هاي نظارت فرادستگاهی نظام« ند و دیگريداربر عملیات مالی هر دستگاه اجرایی را بر عهده 

 بـه  از این روهاي دولتی را بر عهده دارند.  دستگاههمه عملیات مالی  که وظیفه نظارت کلی بر

 کارهاي زیر الزم است: و لفه سازؤبراي تحقق این م طور کلی

   یک) توانمندسازي نظام نظارت درون دستگاهی

   دو) تسهیل فراگرد نظارت فرادستگاهی

  

 عملیات مدیریتبعد سوم) 

 هدف از مدیریت عملیات، انجام امور به صورت کـارا و اثـربخش اسـت. موفقیـت دولـت     

منوط به این است که هم اهداف صحیح انتخاب کرده باشـد و هـم بـا روش صـحیحی، ایـن      
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اهداف را محقق کرده باشد، این مهم نیازمند ارزیابی رسمی و سیسـتماتیک عملکـرد در نظـام    

مدیریت بخش عمومی است. نظام مدیریت بخش عمومی بدون این ارزیابی کامالً ناقص است 

انـد و اینکـه    هکـرد که مدیران بخش دولتی متوجه نخواهند شد چقدر خوب یا بـد عمـل    زیرا

بنابراین بـا در نظـر گـرفتن    . هایی دارد عملیاتی آنها ریشه در چه بخش هاي ها و توانایی ضعف

توان عملکرد هـر بخـش را    ها و میزان مطلوبیت دستیابی به اهداف می ها، ستانده ترکیبی از داده

 .دکرطی یک دوره زمانی مشخص قضاوت 

  شود: کید میألفه زیر تؤدر مدیریت عملیات بر دو م

و اکنون به فراگرد ایجاد و مدیریت مخارج عمومی داللـت دارد  کارایی در اینجا  :کارایی ·

البته کارایی فقط داراي بعد اقتصـادي نیسـت و مـوارد دیگـري نیـز بـا مفهـوم کـارایی پیونـد          

ها در زمان اجرا، حفاظـت   مقررات و خط مشی ،ها از قوانین تبعیت دستگاه از جمله ،اند خورده

و اختالس، کیفیت تولید اطالعات مالی و نظایر آن است. ها، کشف اشتباه  از اطالعات و دارایی

اي تعریف  در قالب سامانه »هاي کلیدي عملکرد شاخص«باید  منظور ارزیابی صحیح کارایی به

ایـن  کـه  کار گرفته شـوند   به منظور بهبود مستمر عملیات بهشده  و نتایج حاصلده و پایش ش

  .بازآرایی عملیات استکارگیري سازوکار چرخه  نیازمند طراحی و به

هـا   ها مطرح است در اثر بخشی چرایی هزینـه  اثربخشی: اگر در کارایی، چگونگی هزینه ·

 »عوامـل اساسـی موفقیـت   «هاي دولت، تدوین صـحیح   مهم است، در سنجش اثربخشی هزینه

هاي حکومت) کارساز است. ارزیابی اثربخشی عملکـرد دولـت بـه     (منطبق با اهداف و راهبرد

  آیند.  دولت به بار می ها شود که در نتیجه اقدام پیامدها مربوط می نتایج و

  کارهاي زیر ضروري است: و ساز بنابراین براي تحقق اثربخشی عملیات دولت

  )،CSFاساس  گیري عملکرد (بر یک) استقرار سیستم اندازه

  بازخورد.دو) انتشار اطالعات درباره نتایج و پیامدها به جامعه و ایجاد سیستم 

یعنـی  ، ال اصلی تحقیـق ؤبه س ،شده مباحث مطرحها و  تالش شد با توجه به یافته در نتیجه

  شود. پاسخ داده »؟هایی دارد چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران چه ویژگی«

لفه و سازوکار اسـت. ابعـاد   ؤعمومی در ایران داراي سه سطح ابعاد، م مخارجمدل مدیریت 

هـاي   لفهؤمو  است »مدیریت عملکرد«و  »انضباط مالی«، »ریزي و تخصیص منابع برنامه«شامل 

هاي بعـد   لفهؤم، سازي هزینه و تخصیص شامل نهادسازي، عقالییریزي و تخصیص  بعد برنامه
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نیز  هاي مدیریت عملکرد لفهؤم ،نظارتیهاي  کنترل هزینه و طراحی سیستم شامل انضباط مالی

هاي  در مقایسه با نتایج پژوهش شده نتایج حاصل ضمندر . باشند می کارایی و اثربخشیشامل 

شیائوکامپو و  شیک، هاي آلن، دهد که ابعاد مدل با ابعاد مطرح شده در پژوهش پیشین نشان می

  کید داشتند.أتوماسی همخوانی دارد و آنها نیز به نوعی بر این ابعاد ت
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