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حسابداري مدیریتمجله 
1389مستانز/ هفتمشماره / ومسسال 

آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

1فرداله دانشکرمدکتر

2حاجیه رجبی فرجاد

چکیده:
از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندي مهم و جامع اعمـال  ، سیاست ها و برنامه هاي عمرانی و زیربنایی دولت

اجتمـاعی نقـش   ، بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت هاي اقتصادي. آیدگردیده و به اجرا در می 
به طور ویـژه در بنـد   1351مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدي است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 

ودجـه عمرانـی و آسـیب    بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت و نحـوه اجـراي ب  . این امر بیان شده است7و5هاي 
کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست هاي دولت خواهد نمود. در ایـن پـژوهش نیـز محقـق بـه      ، شناسی اجرا

آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامـه چهـارم توسـعه پرداختـه اسـت .هـدف       
دراستان دستگاههاي اجرایی عمرانیق بودجه عمرانیشناخت مشکالت موجود در راه عدم تحق، اصلی این پژوهش

و بـا اسـتفاده از آزمـون ضـریب همبسـتگی      1387تـا 1384تحقیق در یک دوره زمانی چهـار سـاله   . می باشدتهران
پیمایشی بوده و از پرسشنامه بـراي جمـع آوري داده هـا اسـتفاده     -روش تحقیق توصیفی. اسپیرمن انجام شده است

، سـازمان  ازمان مسکن وشهرسازي استان تهرانس، آماري این پژوهش تمامی کارکنان بخش مالینموده است. جامعه 
صنایع ومعادن استان تهران، اداره کل راه وترابري استان تهران و اداره کل نوسازي مدارس استان تهران مـی باشـد و   

نمونه گیري با توجه به شرایط سازمانی تمام شماري می باشد.
زمان پـیش  ،بوروکراسی،خیر در تخصیص اعتبارأتق در بررسی روابط بین متغییر هاي مستقل (یافته هاي تحقی

متغییـر وابسـته   خرج، بـرآورد نادرسـت بودجـه عمرانـی )و    حلامر، ، مسائل ساختاري درون سازمانیبینی برنامه ها
عامل مراحل خرج و تأخیر در ) نشان داد به ترتیبمرانیعتاخیر در اجراي بودجه و یا عمرانیبودجهعدم تحقق (

.تخصیص اعتبار بیشترین تأثیر در عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تأخیر در اجراي بودجه عمرانی دارد

.برنامه چهارم توسعه، بودجه ریزي،بودجه، بودجه عمرانی ،اعتبار تملک داراییهاي سرمایه ايکلیدي:هايهواژ

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات تهراناستادیار ، عضو هیت علمی-1
طرف مکاتبه)(دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران-2

20/10/89تاریخ پذیرش: 15/8/89تاریخ دریافت: 
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مقدمه-1
همترین ابزار برنامه هـاي   بودجه به عنوان یکی از م

سیاسـت هـا و   ، کیفـی اجرایی است که اهداف کمی و
خط مشی هاي اساسی برنامه را پـی گرفتـه و شـرایط    

همچنین بودجه . اجراي آن را تعیین و محقق می سازد
فعالیت هاي دولت است و آیینه تمام نماي برنامه ها و

حیاتی در توسعه اقتصـاد ملـی ایفـا    نقش بسیار مهم و
).تاکنون چهار تعریـف  1،ص 1387می نماید(کیومرثی،

قانونی در قانون محاسـبات عمـومی کشـور راجـع بـه      
بودجه مطرح شده که جدیدترین آنها مربوط به قـانون  

مجلـس  10/6/1366محاسبات عمومی کشور مصـوب  
بودجـه  ، شوراي اسالمی است. در ماده یک این قـانون 

کشـور  بودجه کـل : کل کشور چنین تعریف شده است
برنامه مالی دولت است که براي یکسال تهیه می شـود  

منابع تأمین اعتبـار  سایرو حاوي پیش بینی درآمدها و
و برآورد هزینه ها براي انجام عملیاتی است که منجـر  

سـه  به نیل سیاستها و هدفهاي قـانونی مـی شـود و از   
بودجـه  -1: قسمت به شرح زیـر تشـکیل شـده اسـت    

الـف)پیش  : اجزاي زیـر اسـت  دولت که شاملعمومی
منابع تأمین اعتبار که به طور مسـتقیم و  بینی دریافتها و

غیر مسـتقیم در سـال مـالی قـانون بودجـه بـه وسـیله        
دستگاهها از طریق حساب هاي خزانه داري کـل اخـذ   
می شود.ب) پیش بینـی پرداخـت هـایی کـه از محـل      
درآمد عمومی یـا اختصاصـی بـراي اعتبـارات جـاري      

و اختصاصی دستگاههاي اجرایـی مـی توانـد    وعمرانی
بودجـه شـرکتهاي   -2. در سال مالی مربوط انجام دهد

دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منـابع  
بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر -3تأمین اعتبار.

شوداز عناوین یاد شده در بودجه کل کشور منظور می
میت بودجه و اجـراي  ). اه195،ص1387(شبیري نژاد،

تــأثیر قطعــی در ســطح ، آن بــه عنــوان سیاســت مــالی
تعادلهاي اساسی اقتصـادي و درنهایـت در تعـادل کـل     

ــال ــین  2002(1اقتصــاد دارد. ه ــزي را چن ــه ری ) برنام

تعریف می کند که برنامه ریزي قصد دستیابی به هدفی 
است و براي ایـن منظـور اقـدام هـاي الزم بـا نظـم و       

ابتهـاج  . دنبال هـم چیـده مـی شـوند    ترتیبی خاص به
) به عنوان بنیانگذار برنامـه ریـزي در ایـران در    1371(

خاطرات خود می نویسد، تا زمانی که براي کارهایمان 
نقشه اي نداشته باشیم وضع مملکت درسـت نخواهـد   

) معتقـد اسـت سـرمایه گـذاري     1989(2شد. کـالرك  
ر ) یا د…سال و، فصل، ممکن است در یک فصل (ماه

چند دوره انجام گیرد. با توجـه بـه ضـرورت محاسـبه     
ارزش کنــونی ســرمایه گــذاري عــالوه بــر دریافتهــا و

یـین زمـان بـه انجـام رســانیدن     پرداختهـاي جـاري، تع  
. ط به سرمایه گذاري نیز ضروري استهاي مربوهرینه

دسـت قـوه مجریـه    ،3در تهیه و اجراي بودجه عمرانی
یادي بازتر بـوده و  نسبت به بودجه عادي تا حدودي ز

اختیارات زیادي داشـته و ازهمـان ابتـدا کـه در ایـران      
بودجـه عمرانـی بـه    سرمایه گذاري دولتی شروع شـد، 

نحوي از بودجه عادي جـدا شـده اسـت (قـانعی، ص     
طرح هاي عمرانـی  ماده یک قانون بودجه،10).بند 16

منظـور مجموعــه  "را ایـن گونـه تعریـف کـرده اسـت:     
ــات و خــدمات مش ــه براســاس  عملی خصــی اســت ک

مطالعات توجیهی فنـی و اقتصـادي  یـا اجتمـاعی کـه      
توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مـدت معـین   
و با اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به هدفهاي برنامه 
پنج ساله به صورت سرمایه گذاري ثابت شامل هزینـه  
هاي غیـر ثابـت وابسـته در دوره مطالعـه و اجـرا ویـا       

اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینـه هـا   مطالعات
ي اجراي آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شـود  
و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسـیم  

). جهـت گیـري   116،ص1380موسی خـانی، می گردد(
هاي اصـلی بخـش بودجـه دولـت را براسـاس برنامـه       

ضـامین  چهارم توسعه و سیاست هـاي کلـی نظـام و م   
: قانون برنامه چهارم توسـعه بـه شـرح زیـر مـی باشـد      

بهینه سازي و شفاف شدن ساختار بودجه کـل  ، اصالح
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کشور، تأمین اعتبارات هزینـه اي از محـل درآمـدهاي    
، غیر نفتـی بـه گونـه اي کـه تـا پایـان برنامـه چهـارم        

اعتبــارات هزینــه اي دولــت بــه طــور کامــل از طریــق 
رآمدهاي غیر نفتـی تـأمین   درآمدهاي مالیاتی و سایر د

گردد. ،اصالح نظام بودجه ریزي از روش موجـود بـه   
روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده 

نظـارت راهبـردي،  معاونت برنامـه ریـزي و  (خدمات
ــر اســاس . )275ص ،1386 ــه -نظــام درآمــد"ب هزین

، اعتبارات تملک دارایی هـاي سـرمایه اي بـه    "استانی 
در اختیـار اسـتان قـرار مـی گیـرد و      صورت سر جمع

همچنـین  توزیع این اعتبارات بین فصول و برنامه ها و
توزیع بین شهرستان ها به عهده استان می باشد .انجـام  

زیـرا از  ، این امر از حساسیت خاص برخـوردار اسـت  
یک سو این توزیع بایستی ناظر بر تعـادل بخشـی بـین    

و از سـوي  واحد هاي جغرافیـایی تابعـه اسـتان باشـد    
اجتماعی و فرهنگـی در  ، دیگر توسعه متوازن اقتصادي

ــرار     ــر ق ــد نظ ــا)را م ــتان ه ــواحی (شهرس ــتان و ن اس
و همکــارانش 4). کــاالنتون1،ص1388،خســرويدهد(

)معتقدند که سیاسـت هـاي دولـت ،مقـررات و     1990(
عـث  اجرایـی تـا حـد زیـادي مـی توانـد با      شیوه هاي

همکـارانش  و5اثربخشی طرح هاي عمرانـی شـود.چیا   
معتقدند که به طور کلی پذیرش فرآیند انتقـال  )1999(

تکنولوژي در پروژه هاي عمرانی باعث بهبود عملکـرد  
. عملکرد برنامه اي و عملکرد کیفیتـی مـی شـود   ، مالی

)معتقدند که 2002همکارانش (6همچنین دي واپري آو
بهبود عملکرد در پـروژه هـاي عمرانـی کلیـدي اسـت      

هـاي  طـرح هـاي تملـک دارایـی    . بخشبراي نتایج اثر
سرمایه اي اگرچه اصلی ترین کانال ایجاد ظرفیت هاي 
جدید تولیدي و خدماتی در جامعه است با ایـن حـال   

–داراي بیشــترین مشــکالت از بعــد اعتبــاري و فنــی 

ایـن مشـکالت حـداقل در دو    . اجرایی نیز مـی باشـد  
بخش ساختاري و اجرایی قابل تفکیک است و طبیعتـاً  

اه حل هایی که براي رفع این مشکالت ارائه می شود ر

باید در دوبعد بلند مدت و میان مـدت مـد نظـر قـرار     
)،ص1385بودجه،دفتر مطالعات برنامه وگیرد (

شناخت مشکالت موجود در این پژوهش با هدف 
و اســتان تهــرانراه عــدم تحقــق بودجــه عمرانــی در

راي ل اجـ ئبررسـی مسـا  ، شناخت عوامـل بـاز دارنـده   
عـدم  موانـع  شناسـایی  ، بودجه از نظر تخصیص بودجه

جلـب توجـه   و تحقق بودجه عمرانی در مراحل خرج
ــایی ســازمان اداري و  ــه توان تشــکیالت در مســوالن ب

می باشـد. نتـایج حاصـل از    پشتیبانی از اجراي بودجه
این پژوهش می تواند موجب اثر بخشی اجراي بودجه 

مطالعـه عوامـل   عمرانی توسط دولت شود و همچنـین  
مؤثر  مـی توانـد بـر کیفیـت و نحـوه اجـراي بودجـه        

کمک شایانی بـه تحقـق   شناسی اجرا،عمرانی و آسیب
برنامه ها و سیاست هاي دولت خواهد نمود.

مبانی علمی و پیشینه تحقیق-2
هایی که در این زمینه انجام شده از جملـه  پژوهش

هزینـه  ) که علل تأخیر و افزایش 1378تحقیق دوستی (
در پروژه هاي عمرانی جهاد سازندگی در فـاز اجـرا را   

بررسی کرد و نتایج حاصـل از  تحقیـق نشـان داد کـه      
عـدم تعـادل بـین    ، عدم تخصیص بـه موقـع اعتبـارات   

تنگناهـاي نظـام   بودجه و حجم کـار، عـدم کـارایی و   
اداري، عــدم برنامــه ریــزي صــحیح و عــدم دقــت در 

اعث تأخیر و عدم تحقق مطالعه و برآورد اولیه بودجه ب
بودجه عمرانی می شود. در تحقیق دیگري کـه توسـط   

) صورت گرفته که عوامل مؤثر در تـأخیر  1378قطبی (
عامـل  8طرح هاي عمرانی شبکه فرودگـاه کشـور بـه    

طبقه بندي کرده که عدم برنامه ریزي عملـی در ایجـاد   
برآوردهـاي نامناسـب و عـدم تخمـین صـحیح      ، پروژه

در .در عدم تحقق بودجه عمرانی می دانـد هزینه ها را 
گزارش ویژه کـه توسـط معـین الـدینی و همکـارانش       

) صورت گرفته ازجمله عوامـل عمـده ي عـدم    1374(
موفقیت طرح هاي عمرانی طوالنی شدن زمان اجـراي  
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طرح که موجب هزینه  هاي سرسـام آور و اثربخشـی   
ناکافی و همچنین عوامل محیطـی و فقـدان ثبـات  در    

ستگذاري و مشکالت بـین المللـی و عـدم امکـان     سیا
تأمین اعتبار الزم  می داند. بر اساس تحقیقات صورت 

ــس   ــاي مجل ــژوهش ه ــز پ ــه در مرک ــرین ، گرفت مهمت
مشکالت طرح هاي تملک دارایی هاي سـرمایه اي  را  
چنین بیان می کنند: عدم وضوح روش سنجش تناسب 

بـا  و تطابق طرح هاي تملک دارایی هـاي سـرمایه اي  
اهداف برنامه هـاي توسـعه اي کشـور، تطویـل زمـان      

افزایش هزینه پـروژه هـایی بـه    ، اجراي سرمایه گذاري
افتتاح طرح هـایی کـه   ، دلیل تأخیر و زیان ناشی از آن

ظرفیت هاي ایجاد شده آن ها به دلیـل انقضـاي زمـان    
مورد نیاز و عدم قابلیت فنی قابل استفاده نیستند، عـدم  

یش بینـی هـاي اعتبـاري در قـوانین     کفایت و تناسب پ
ــز مرجــع  ، بودجــه ــام در چگــونگی تصــویب و نی ابه

عـدم تخصـیص بهینـه منـابع و     ، تصویب کننده آن هـا 
و . کاهش نسبت ستانده ها به هزینه هاي پرداخت شده

، بین مشکالت فوقدرآخر به این نتیجه رسیدند که در
7دیامونــد. مشــکالت اعتبــاري بیشــترین ســهم را دارد

)آثار اجزا مخارج دولت بـر رشـد اقتصـادي را    1989(
بررسی کرده است .براساس برخی از نتایج این تحقیق، 
در طبقه بندي مصارف سرمایه اي ،مخارج سـرمایه اي  

نقل )و بخـش اجتمـاعی و   زیر بنایی (همچون حمل و
آموزشی اثر مثبتی بر نرخ رشد اقتصـادي داشـته اسـت    

ــی ک    ــط ج ــه توس ــاتی ک ــاس مطالع ــر اس ــزا.ب و 8ریت
) به این نتیجه رسیدند که در ارزیابی 2008همکارانش(

، نقـل)تغییرات در زمـان سـفر   پروژه عمرانی (حمـل و 
اثرات دراز مدت در توسعه ، هزینه وسیله نقلیه و ایمنی

اقتصادي دارد.که یکی از نگرانـی هـاي برنامـه ریـزان     
بـه علـت   ، نقل که اغلب نادیده گرفته می شودحمل و

روش قابل اعتماد براي برآورد پروژه هـاي  عدم وجود 
و 9اسـت. تـی سـوت سـومی    عمرانی (حمـل ونقـل)  

ــادي 2008همکـــارش ( ) در بررســـی مســـائل اقتصـ

نقل از جمله احداث راه آهن نشـان  هاي حمل وپروژه
دادند که با استفاده از مدل آماري فاصله اي (مدلسازي 

می توان بـراي بـرآورد دقیـق پـروژه هـاي      فاصله اي)
معتقـد اسـت کـه    )1384داوري (. عمرانی سود جست

مقررات کنونی طرح هاي عمرانـی کـامالً یـک جانبـه     
تدوین شده است که علت واقعـی آن را بایـد در یـک    
سو نگري حکومت و نحوه نگـرش آنهـا بـه مـردم در     

همچنـین بیـان مـی    . زمان تدوین این مقررات می داند
اعتبـار یـا   کند که دستگاه هاي اجرایی در مورد تـأمین 
اقـدام بـه   تکمیل نقشه هاي پروژه اي مطمئن نیستند و

پیمانکاران را انعقاد قرداد با پیمانکار می کندو دولت و
دچار مشکالتی می کنند.مطالعات انجـام شـده توسـط    

بـرآورد  ، )در امریکا نشـان داده اسـت  1998(10الیونس
بودجه اي ارائه شده توسط دولت به اندازه اي محافظه 

نه بود که کل هزینه هـاي اجرایـی را در برنگرفتـه    کارا
است که معموالً بـه خـاطر تحمیـل محـدودیت هـاي      

که به احتمال اضافی از قبیل تعداد مورد نیاز و مقررات
زیاد باعث افزایش هزینه هاي عمرانـی مـی شـد و بـه     

کوچکتر از تخمین حاصل از ، طور قابل توجهی برآورد
توجیـه اقتصـادي از   همچنـین کمـی  پروژه ها بـوده و 

. عمده دالیل افزایش هزینه هـاي عمرانـی بـوده اسـت    
) معتقد است  ضـعف مـدیریت اجرایـی    1386توکلی(

دستگاه هاي دولـت و عـدم تناسـب حجـم کـاري در      
دست اجرا با ظرفیت اجرایی عامل تأخیر اتمام پـروژه   
هــاي عمرانــی اســت. مطالعــات انجــام شــده توســط  

جنــوبی بــا اطالعــات  ) در آفریقــاي2006(11فــدریک
بیش از یک قـرن نشـان داده اسـت هزینـه زیـر بنـایی       
دولت به شکل مستقیم و غیر مستقیم از طریق افـزایش  

بـر  تقویـت سـرمایه گـذاري     ، بهره وري نهایی سرمایه
ــؤثر    ــادي م ــد اقتص ــی و رش ــش خصوص ــتبخ . اس

) بـــا اســـتفاده از 1996همکـــارانش(و12دیواراجـــان
سـال ،سـعی نمودنـد    کشور طـی بیسـت   43اطالعات 

ارتباط بین هزینه هـاي جـاري و سـرمایه اي دولـت و     
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حـاکی از آن اسـت کـه    ، رشد را به دست آورند. نتایج
افزایش سهم هزینه هاي جاري موجب رشد می شـود 

و هزینه هـاي سـرمایه اي اثـر منفـی بـر رشـد سـرانه        
در ، )معتقـد اسـت  1998(13باسـکین . خواهد گذاشـت 

ز اتحادیـه هـاي کـارگري و    سال هاي اخیـر اتئالفـی ا  
انواع پروژه هاي عمرانی دولتی را تنها ، متحدان سیاسی

قـادر بـه چانـه زنـی جمعـی      به پیمانکارانی که مایل و
بودند می داد بدون این که عالقه پیمانکاران بـه کـار و   
اصول اساسی رقابـت را در نظـر بگیرند،کـه ایـن امـر      

هـاي  موجب کاهش تعداد مناقصه ها وافزایش هزینـه 
)در بررسی مشکالت 1370عمرانی می شد. سلجوقی (

90طرح هاي عمرانی دولت به این نتیجه  می رسد که 
درصد طرح هـاي بـدون توجیـه کارشناسـی بـا فشـار       
قانونی یا غیر قانونی آغاز می شود .ایـن محقـق اظهـار    
می دارد که (تا آن زمـان )هـیچ نماینـده اي نبـوده کـه      

اجرایی خواسته باشد و آن اجراي طرحی را از دستگاه
. طرح در الیحه بودجـه دولـت گنجانـده نشـده باشـد     

) در بررسـی مشـکالت طـرح    1384حالج نیشابوري (
هاي عمرانـی معتقـد اسـت کـه  همـواره  یـک سـوم        

یک تخصیص داده نمی شود و، اعتبارات تصویب شده
رحیمـی  . سوم طرح هاي عمرانی غیر قابل تحقق است

رســی مشــکالت عملکــرد   ) در بر1386بروجــردي(
نقل بـه ایـن   اعتبارات عمرانی دولت در بخش حمل و

نتیجه  می رسد که توجه به نحوه تخصـیص اعتبـارات   
نقل در استان ها امري عمرانی دولت در بخش حمل و

ضروري است .همچنین نتایج تخمین بـه روش نـوین   
اقتصاد سـنجی نشـان مـی دهـد کـه نحـوه تخصـیص        

میان استان ها تأثیر معناداري اعتبارات در این بخش در
بـه عبـارتی   ، بر رشد اقتصادي به دنبـال نداشـته اسـت   

ــه نمــودن   دیگر،اســتان هــا از الگــویی واحــد در هزین
اعتبارات عمرانی تخصیص یافته پیـروي نکـرده انـد.از    
سویی دیگر ،عملکرد اعتبارات عمرانـی اسـتان هـا در    

نقـل مسـتقیماً از رشـد اقتصـادي تـأثیر     بخش حمل و

ــان  ــت. وارونک ــه اس ــارش (14پذیرفت )در 2008و همک
برسی هایی که در تایلند انجـام دادنـد بـه ایـن نتیجـه      
دست یافتند که بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و 
تازه صـنعتی شـده داراي فقـدان فنـی و قابلیـت هـاي       
مدیریتی بـراي انجـام پـروژه هـاي عمرانـی بـزرگ و       

ــدیریت و بر  ــازمان م ــتند. س ــده هس ــزي پیچی ــه ری نام
ــردي( ) در بررســی مشــکالت طــرح هــاي  1384راهب

عمرانی دولت به این نتیجه  می رسند که پیمانکاري و 
مشاور ه نیز مشکالت زیادي دارنـد و در زمینـه هـاي    

وآبزیان ، کشاورزي، نیرو و مخابرات، نفت و گاز: مانند
15معدن نارسایی زیاد است. میلر و روسکو صنعت و

ت هـاي مـالی مختلـف بـر رشـد      ) تأثیر سیاسـ 1997(
اقتصادي و محدودیت هاي بودجه ي دولت را بررسی 

بعضی از ، نتایج این تحقیقکرده اند. براساس برخی از
امنیـت  رفاه و، بهداشت، آموزش، دفاع: بخش ها مانند

اجتماعی داراي تأثیر زیـادي بـر رشـد اقتصـادي بـوده      
همچنــین مخــارجی ماننــد خــدمات و مشــاغل . اســت
به ، نقل و ارتباطات و دیگر بخش هادي، حمل واقتصا

اندازه ي موارد مذکور  بر رشد اقتصادي تـأثیر نداشـته   
) معتقد است که مشکل عمـده اي  2005(16ویل. است

، که صنایع در پروژه هاي عمرانی با آن مواجـه هسـتند  
ناتوانی صنایع در جذب افراد جدیـد اسـت بـه خـاطر     

م آمـوزش افـراد و   کمبود سطح مهارت کارگران و عـد 
همچنین منسوخ شدن آموزش آن ها و روبرو شدن بـا  

بررسی مطالعات انجام شده در . تکنولوژي جدید است
کشور نشان می دهد که ازجمله مشکالت طـرح هـاي   

هزینـه و  ، عمرانی توجه نکردن به سه بعد یعنـی زمـان  
کیفیت  است که این سه مؤلفه هـاي اساسـی تضـمین    

بـه عبـارت دیگـر    ، وژه هسـتند موفقیت انجام یـک پـر  
،موفقیت در پروژه به معناي انجام آن در زمان معین بـا  
هزینه پیش بینی شده و کیفیـت مقـرر اسـت کـه بایـد      
منطبق با رعایت مالحظات زیست محیطـی بـه انجـام    
برسد اگر کیفیـت بـه مفهـوم تطـابق بـا نیازمنـدي هـا        

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فرد و حاجیه رجبی فرجاداله دانشکرمدکتر

هفتمشماره مجله حسابداري مدیریت / 34

چنـان کیفیتـی   طرح هاي عمرانی باید از، تعریف شود
خــودار باشــند کــه نیازمنــدي هــاي تعیــین شــده در بر

ناظر بر تـأمین  تعریف طرح را برآورده سازند که قطعاً
ــت(   ــه اسـ ــر جامعـ ــورد نظـ ــداف مـ ــام اهـ مجله پیـ

).  20،ص1386،آبادگران

هاي تحقیقفرضیه-3
خیر در تخصــیص اعتبــار و عــدم تحقــق أبــین تــ)1

بودجه عمرانی رابطه معنا داري وجود دارد.
ــ )2 ــین بوروکراس ــه  ب ــراي بودج ــاخیر در اج ی و ت

ــاداري  ع ــی ادارات اســتان تهــران رابطــه معن مران
وجود دارد.

يبین زمان پیش بینی برنامه ها و تـاخیر در اجـرا  )3
برنامه ها رابطه معنا داري وجود دارد. 

و عدم تحقق مسائل ساختاري درون سازمانی بین )4
عمرانی رابطه معنا داري وجود دارد.بودجه

عدم تحقـق بودجـه عمرانـی    و خرجحلابین مر)5
رابطه معنا داري وجود دارد.

عدم تحقـق  بین برآورد نادرست بودجه عمرانی و)6
بودجه عمرانی رابطه معنا داري وجود دارد.

روش شناسی تحقیق-4
پژوهش حاضر از نظر هدف که به دنبال شناسـایی  
مشکالت اجراي بودجه است ،کاربردي بـوده و روش  

زمینه یابی با رویکرد پیمایشی می تحقیق مورد استفاده
نوع تحلیل یافته ها ضریب همبسـتگی اسـپیرمن   ، باشد

می باشد و زمانی از این ضریب استفاده مـی شـود کـه    
متغییر هاي مورد مطالعه در سطح سـنجش رتبـه اي و  

روش . فرضــیات تحقیــق از نــوع ابطــه اي مــی باشــد 
ه  طریق کتابخانـه اي (مراجعـ  گردآوري اطالعات از دو

به اسناد و صورتهاي مالی دولت) و توزیـع پرسشـنامه   
می باشد .جامعه آماري ایـن پـژوهش کلیـه کارمنـدان     

مالی و اعتباري و بودجه و ذیحساب در چهار اداره کل 
(شامل: اداره کل نوسازي و تجهیز مدارس استان تهران 
ــوزش و   ــه وزرات آم ــتگاه زیرمجموع ــوان دس ــه عن ب

مرانـی ایـن وزارتخانـه را    پرورش، عمده پروژه هاي ع
تحت پوشش خود قرار مـی دهـد. سـازمان مسـکن و    

شهرسازي استان تهران به عنوان دسـتگاه زیرمجموعـه   
، عمده پروژه هاي عمرانی وزرات مسکن و شهرسازي

این وزارتخانه را تحت پوشش خـود قـرار مـی دهـد.     
سازمان صنایع و معادن استان تهران به عنـوان دسـتگاه   

عمده پروژه هـاي  ، معادنزیرمجموعه وزرات صنایع و
عمرانی این وزارتخانه را تحت پوشش خود قـرار مـی   

ترابـري اسـتان تهـران بـه عنـوان      دهد. اداره کل راه و
عمده پروژه ، ترابريستگاه زیرمجموعه وزرات راه ود

هاي عمرانی این وزارتخانه را تحت پوشش خود قـرار  
نفـر در تمـام   53می دهد ) می باشد که تعـداد آن هـا   

.سازمان هاي فوق می باشد
پرسشنامه به صورت تمام شماري بین کلیـه افـراد   

پرسشــنامه طراحـی شــده توســط  . توزیـع شــده اسـت  
ایـن پرسشـنامه شـامل    . رت گرفته استپژوهشگر صو

سه بخش می باشد کـه بخـش اول پرسشـنامه مقدمـه     
ــی اســت  ــات شخص ــنامه و اطالع ــش دوم  ، پرسش بخ

سواالت اصلی و بخش سوم جدول عملکرد مـالی هـر   
جهـت نمـره دهـی بـه     . اداره در نظر گرفته شده اسـت 

= خیلی کـم   1گزینه هاي پرسشنامه از مقیاس لیکرت (
سـنجش روایـی   ، زیـاد ) اسـتفاده شـده   = خیلـی  5تـا   

پرسشنامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید مورد 
تأیید قرار گرفته است .همچنین براي پایایی پرسشـنامه  
ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده اسـت کـه بعـد از    

می باشـد و بـراي هـر    درصد96/0اصالح  پرسشنامه
ـ   ه ترتیـب  یک از سازه هاي اصلی نیز آلفاي کرونبـاخ ب

درصـد، بوروکراسـی  77/0تأخیر در تخصیص اعتبـار 
، درصـد 86/0زمان پیش بینی برنامه هـا ، درصد93/0

92/0درصــد، مراحــل خــرج86/0مســائل ســاختاري
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درصد بـه دسـت   80/0درصد، برآورد نادرست بودجه
از آمـار توصـیفی   ، در مرحله تحلیل داده ها. آمده است

در قالب نمودار و جدول نظیر فراوانی ،درصد فراوانی 
آزمون جهت پردازش اطالعات استفاده شده است و از

ضریب همبستگی اسپیرمن نیز جهت محاسبه شدت یا 
میزان رابطه معنی داري بین مؤلفه ها بهره گرفتـه شـده   

توسـط  ، است و  داده هاي بدست آمـده از پرسشـنامه  
.پردازش شده استspssنرم افزار 

تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها   توصیف یافته ها و -5
نفر را 19از نمونه مورد مطالعه را مردان و نفر34

سـال و  54زنان تشکیل می دادند. از نظر سن حداکثر 
سال بودند. شغل نمونـه  36سال و میانگین 21حداقل 
نفر گزینـه سـایرین و   36نفر مدیر ستادي و 12آماري 

آمـاري  سـابقه خـدمت نمونـه   . بقیه بـی پاسـخ بودنـد   
سـال  14سال و میـانگین  1سال و حداقل 33حداکثر 

نفـر و  33بودند. از نظر تحصیالت اکثراً لیسـانس کـه   
نفر بودند. 3حداقل فوق دیپلم که 

نتایج بدست آمده از آمـار اسـتنباطی بـراي تعیـین     
کـه: بـا توجـه بـه     رابطه هریک از مؤلفه هـا نشـان داد  

و عدم تحقـق  خیر در تخصیص اعتبارأبین ت، 2جدول 
رابطـه در سازمان هـاي مـورد مطالعـه    بودجه عمرانی

بـا  505.0ضـریب همبسـتگی   داري وجود دارد.ی معن
درصد مـی باشـد   5که کمتر از 000.0سطح معنی داري

فرضیه صفر رد می شود و فرضیه خالف آن تأیید مـی  
گردد.

بـین  ، مالحظه می شـود 3همان طور که در جدول
مرانـی ادارات  عر اجراي بودجه بوروکراسی و تاخیر د

ضـریب  داري وجـود دارد. ی استان تهـران رابطـه معنـ   
که کمتر از 000.0با سطح معنی داري630.0همبستگی 

درصد می باشد فرضیه صفر رد می شـود و فرضـیه   5
.خالف آن تأیید می گردد

اداره راه وترابري، سازمان ، ي مدارسعملکرد مالی (اعتبار تملک دارایی هاي سرمایه اي) اداره کل نوساز-1جدول 
سازمان مسکن وشهر سازي  ، صنایع ومعادن

سازمانها

سال

اداره نوسازي مدارس
درصدتخصیص      

درصد تحقق

اداره راه وترابري
درصدتخصیص  

درصد تحقق

سازمان صنایع ومعادن
درصدتخصیص  

درصد تحقق

شهر سازمان مسکن و
درصدتخصیص  سازي

درصد تحقق
849/848/644/776/589/799/594/825/55
853/939/925/944/948/737/654/955/86
868/996/994/988/962/982/982/890/85
871002/9882819/998/99100100

دفتر نظارت وارزیابی طرح ها   گزارش نظارتی پروژه هـاي  –امور فنینظارت بر عملکرد،معاونت ودوم،جلد اول84گزارش نظارتی پروژه هاي عمرانی استانی سال : منبع
نظارت بر عملکرد، معاونت امور فنیودوم،جلد اول85عمرانی استانی سال 

»عدم تحقق بودجه عمرانی «و» خیر در تخصیص اعتبار أت«ضریب همبستگی اسپیرمن بین-2جدول
انیعدم تحقق بودجه عمرشاخصهاي آماريمتغیر

خیر در تخصیص اعتبارأت
505.0ضریب همبستگی اسپیرمن

000.0سطح معنی داري
53تعداد
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بین زمان پـیش بینـی برنامـه هـا و     ،4طبق جدول 
داري وجـود  یبرنامه هـا رابطـه معنـ   يتاخیر در اجرا

بــا ســطح معنــی   633.0ضــریب همبســتگی  دارد.
صـفر  درصد می باشد فرضـیه  5که کمتر از 000.0داري

.رد می شود و فرضیه خالف آن تأیید می گردد
ــدول   ــق ج ــین ،5طب ــاختاري درون  ب ــائل س مس

داري ی عمرانی رابطه معنبودجهو عدم تحقق سازمانی 
بــا ســطح   575.0. ضــریب همبســتگی   وجــود دارد 

درصـد مـی باشـد    5کـه کمتـر از   000.0داريمعنی

فرضیه صفر رد می شود و فرضیه خالف آن تأیید مـی  
.گردد

بـین  ، مالحظه می شود6همان طور که در جدول 
تـأمین  ، خرج که داراي سـازه هـاي (تشـخیص   حلامر

حوالــه، درخواســت وجــه و ، اعتبــار، تعهــد، تســجیل
عدم تحقق بودجه عمرانی رابطـه  پرداخت ) می باشدو 

بـا  523.0ضـریب همبسـتگی    داري وجود دارد.یمعن
درصـد مـی باشـد   5که کمتر از 000.0سطح معنی داري

فرضیه صفر رد می شود و فرضیه خالف آن تأیید مـی  
گردد.

»مرانی عتاخیر در اجراي بودجه « و » بوروکراسی« ضریب همبستگی اسپیرمن بین-3جدول

شاخصهاي آماريمتغیر
تاخیر در اجراي بودجه 

مرانیع

بوروکراسی
630.0ضریب همبستگی اسپیرمن

000.0سطح معنی داري
53تعداد

»برنامه هايتاخیر در اجرا« و » زمان پیش بینی برنامه ها «ضریب همبستگی اسپیرمن بین-4جدول 
برنامه هايتاخیر در اجراشاخصهاي آماريمتغیر

زمان پیش بینی برنامه ها
633.0ضریب همبستگی اسپیرمن

000.0سطح معنی داري
53تعداد

»عمرانی بودجهعدم تحقق «و» مسائل ساختاري درون سازمانی «ضریب همبستگی اسپیرمن بین-5جدول
عمرانیبودجهعدم تحقق شاخصهاي آماريمتغیر

مسائل ساختاري درون 
سازمانی

575.0ضریب همبستگی اسپیرمن
000.0سطح معنی داري

53تعداد

»نی عمرابودجهعدم تحقق «و» خرج حلامر«ضریب همبستگی اسپیرمن بین-6جدو
عمرانیبودجهعدم تحقق شاخصهاي آماريمتغیر

523.0ضریب همبستگی اسپیرمنخرجحلامر
000.0سطح معنی داري 

53تعداد
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بـین  ، مالحظه می شـود 7همان طور که در جدول
عـدم تحقـق بودجـه    برآورد نادرست بودجه عمرانی و

ضریب همبستگی  عمرانی رابطه معنا داري وجود دارد.
درصـد  5که کمتـر از  000.0با سطح معنی داري722.0

می باشد فرضیه صفر رد می شود و فرضیه خـالف آن  
.تأیید می گردد

میانگین امتیازات درمورد مؤلفه هـاي  شـش گانـه    
.می باشد8طبق جدول 

باتوجه بـه نتـایج حاصـل از توصـیف و تجزیـه و     
مسائل و مشکالت عدم تحقـق بودجـه   ، تحلیل داده ها

و انحـراف  28.21مراحل خـرج بـا میـانگین    عمرانی، 

به عنوان مهمترین عامل در تأخیر و یا عدم 79.5معیار 
تحقق بودجه عمرانی می باشد و بعـد از آن تـأخیر در   

زمان ، برآورد نادرست بودجه عمرانی، تخصیص اعتبار
و54.13پیش بینی برنامه ها و بوروکراسی با میـانگین  

ساختاري درون سـازمانی  و مسائل18.4انحراف معیار 
ضـعیف تـرین   01.4و انحراف معیار 69.10با میانگین

عامل در تأخیر یا عدم تحقق بودجـه عمرانـی شـناخته    
.شده است

»عمرانی بودجهعدم تحقق «و» برآورد نادرست بودجه عمرانی «ضریب همبستگی اسپیرمن بین-7جدول
نیعمرابودجهعدم تحقق شاخصهاي آماريمتغیر

برآورد بودجه عمرانی
722.0ضریب همبستگی اسپیرمن

000.0سطح معنی داري
53تعداد

میانگین و رتبه بندي فرضیه ها-8جدول 
فرضیه اول

درتاخیر:
تخصیص
اعتبار

فرضیه دوم
بروکراسی

فرضیه سوم
پیشزمان

هابرنامهبینی

فرضیه چهارم
مسایل

ساختاري
سازمانیدرون

پنجمفرضیه 
خرجمراحل

فرضیه ششم
نادرستبرآورد
عمرانیبودجه

16.760913.540014.902010.692321.288916.0435میانگین
3.597444.185544.191684.012425.798214.51150انحراف معیار

سوماولششمچهارمپنجمدومرتبه

بحث و پیشنهادات، نتیجه گیري-6
ضیه اول و نتـایج آن مشـخص   همان طور که از فر

ـ بین متغییر مسـتقل  ، گردیده است خیر در تخصـیص  أت
عدم تحقق بودجه عمرانی رابطه و متغییر وابستهاعتبار

از نوع مستقیم و مثبت و در سطح مناسـب  داريیمعن
50که ضریب همبسـتگی ایـن دو متغییـر    وجود دارد،

درصد می باشد. همان طور که از فرضـیه دوم و نتـایج   
ــت   ــده اس ــخص گردی ــتقل   ، آن مش ــر مس ــین متغیی ب

تـاخیر در اجـراي بودجـه   و متغییر وابستهبوروکراسی
از نوع مستقیم و مثبـت و در  داريیمرانی رابطه معنع

سطح مناسب وجود دارد،که ضریب همبستگی ایـن دو  
همـان طـور کـه از فرضـیه     . درصد می باشد63متغییر 
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متغییـر  بـین ، سوم و نتایج آن مشخص گردیـده اسـت  
تاخیر و متغییر وابستهزمان پیش بینی برنامه هامستقل 

از نـوع  داريیمرانـی رابطـه معنـ   عدر اجراي بودجـه 
مستقیم و مثبـت و در سـطح مناسـب وجـود دارد،کـه      

درصد مـی باشـد.   63ضریب همبستگی این دو متغییر 
همان طور که از فرضیه چهـارم  و نتـایج آن مشـخص    

ر مسـتقل مسـائل سـاختاري    بـین متغییـ  ، گردیده است
بودجـه عـدم تحقـق   درون سازمانی و متغییـر وابسـته  

از نوع مستقیم و مثبـت و در  داريیعمرانی رابطه معن
سطح مناسب وجود دارد،که ضریب همبستگی ایـن دو  

همـان طـور کـه از فرضـیه     . درصد می باشد57متغییر 
بـین متغییـر   ، پنجم و نتایج آن مشخص گردیـده اسـت  

بودجهعدم تحقق خرج و متغییر وابستهحلامرمستقل 
از نوع مستقیم و مثبـت و در  داريیعمرانی رابطه معن

سطح مناسب وجود دارد،که ضریب همبستگی ایـن دو  
همـان طـور کـه از فرضـیه     . درصد می باشد52متغییر

بـین متغییـر   ، ششم و نتایج آن مشخص گردیده اسـت 
یر وابستهمستقل برآورد نادرست بودجه عمرانی و متغی

از نـوع  داريیعمرانـی رابطـه معنـ   بودجهعدم تحقق 
مستقیم و مثبـت و در سـطح مناسـب وجـود دارد،کـه      

. درصد می باشد72ضریب همبستگی این دو متغییر
شود که دولت به منظـور  بر این اساس پیشنهاد می

باال بردن مهارت و توانایی هاي علمی افـراد در بخـش   
ورهـاي آموزشـی مـوثر و    د، عمرانی بـه تناسـب نیـاز   

شـود کـه   به مسئوالن پیشنهاد مـی ، مستمر را فرا گیرند
ــابی و انگیزشــی مناســب در ســازمان   یــک نظــام ارزی

هـاي  پیشنهاد می شـود جنبـه  ، عمرانی به وجود آورند
مثبت آن در نظر گرفته شود یعنی هر چیـزي سـرجاي   

ــرد   ــرار گی ــودش ق ــام اداري   ، خ ــین نظ ــاهنگی ب هم
ودجه به وجود آید.، پیشنهاد می شود (بوروکراسی) و ب

و که تخصیص اعتبـار در اوایـل سـال صـورت گیـرد     
صــورت گیــرد تــا ، تصــویب طــرحبالفاصــله بعــد از

تخصیص با فصل کاري پروژه ها تناسب داشته باشد و 

همچنین بین زمـان تصـویب طـرح بـا آغـاز عملیـات       
اجرایی فاصله زیـادي نیفتـد و طـرح هـایی کـه فاقـد       

ها هی تأیید شده هستند از فهرست طرحجیمطالعات تو
حذف شوند و همچنین آمده پیشنهاد مـی شـود پـیش    
بینی و برآورد بودجه بطـور منطقـی و بـا دقـت کـافی      
صورت گیرد و توسـط کارشـناس خبـره و بـا تجربـه      
صورت گیرد و در برآورد آن بـه محـیط جغرافیـایی و    

فنی دقت شود.

منابع فهرست 
)،خـاطرات ابوالحسـن   1371،(ابوالحسـن  ، ابتهاج)1

297ص ، انتشارات علمی، ،تهران1جلد ، ابتهاج
بـا طـرح هـاي نـا تمـام      ")،1386توکلی ،احمد، ()2

، ، فصلنامه پژوهشنامه اتصـادي "عمرانی چه کنیم 
39،ص3شماره 

طرح بررسـی  ") 1384شهرام ،(، حالج نیشابوري)3
ضرورت و نحوه اولویت بندي طرح هاي تملـک  

، ه اي (طرح هاي عمرانی )ملیدارایی هاي سرمای
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي ، گزارش جامع

،"اسالمی 
ــوفر، ( )4 ــروي ،نیل ــاربردي  ")،1388خس ــوي ک الگ

توزیــع اعتبــارات تملــک داراییهــاي  ســرمایه اي 
استانی بـین شهرسـتان هـاي اسـتان تهـران سـال       

،روابــط عمــومی و امــور بــین الملــی     "1388
استانداري تهران،

ــامبی، داوري)5 ــاالیش و  ")، 1384(، زک ــرورت پ ض
ــی   ــام "اصــالح مقــررات طــرح هــاي عمران ، پی

62-61،صص223شماره ، آبادگران
وضـعیت  ") ،1385دفتر مطالعات برنامه وبودجه،()6

طــرح هــاي تملــک دارایــی هــاي ســرمایه اي و  
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ضرورت اولویت بندي طرح هاي نیمه تمام ملـی  
،مرکز پژوهش هاي مجلس،"
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