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 ده چكي

هاي بودجه ساليانه از  قوانين برنامه و تبصرهريزي براي اعمال مواد  هاي مناسب بودجه ارايه مدل
باره است  اي در اين به همين منظور مقاله حاضر كه حاصل مطالعه. اي برخوردار است هژاهميت وي
 به  قانون بودجه٦سازي تخصيص اعتبارات بند الف تبصره نههي ببرايه مدلي ي ارادرصدد

هاي توزيع  عيين اهميت و وزن شاخص ضمن توجه و تمقالهدر اين . هاي استان است شهرستان
هاي استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع مطلوب كه  اعتبار عمراني استاني به شهرستان

 شود بودجه مورد نياز هر شهرستان نيز محاسبه مي. شود مي تعيين استهمان اهداف برنامه پنج ساله 
مدل . گيرد ها صورت مي تبار بين شهرستانو با الگوي پيشنهادي تسهيم به فاصله ثابت تخصيص اع

  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان١٣٨١هاي مربوط به سال   بر اساس دادهيادشده
تسهيم به (نتايج حاصل از مدل، با نتايج روش فعلي مورد استفاده سازمان . شود بندي مي صورت
 .نيستزمان بهينه د كه روش جاري ساشو  مي داده و نشانشدهمقايسه ) نسبت
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 مقدمه 
ريزي از حالت  هاي مديريت باعث شده كه بودجه ها و فراگير شدن نظام گسترش سازمان

كه گستره آن به  طوري پيشرفته سوق يابد بههاي نوين و  سنتي و عملياتي به سوي روش

 . علم مديريت كشيده شده است هاي تحقيق درعمليات و مدل

ها،  ها و اولويت ترين و موثرترين ابزاري است كه ميتواند براي تعيين سياست بودجه مهم

 بنابراين شناخت.  و كنترل، مورداستفاده قرار گيردها ريزي، اصالح و تعديل فعاليت برنامه

 .اي برخوردار است كارگيري اصولي و مناسب آن از اهميت ويژه صحيح اين ابزار و به
هاي دولت را اعتبارات عمراني كه از محل بودجه  گذاري ميزان قابل توجهي از سرمايه

دسته  اين نوع اعتبارات به دو. ندده تشكيل مي, يابد ها اختصاص مي ساليانه به استان

گيري در مورد  تصميم. شود اعتبارات عمراني ملي تقسيم ميو اعتبارات عمراني استاني 

ولي , ها بوده نحوه توزيع و هزينه كرد اعتبارات استاني به عهده مقامات محلي در استان

. پذيرد صورت متمركز انجام مي گيري در مورد اعتبارات ملي از سوي مركز و به تصميم

يابد كه عملكرد  هايي تخصيص مي و پروژهها  معمول اعتبارات عمراني ملي به طرحطور  به

 . اي داشته باشد فرامنطقه

را ) اعتبارات عمراني(در اين مقاله مدلي ارايه شده است كه بتوان مقدار معيني بودجه 

 . صورت بهينه توزيع كرد هاي استان به شهرستان بين

  و اهميت موضوعتبيين مساله
 و دولت با كسري هنياز دولت محقق نشد درآمد مورد گاهي اوقاتكه  با توجه به اين

هاي دولتي با محدوديت منابع   واگذاري اعتبارات به سازمانرو اين از. شود  ميبودجه روبرو

در شرايط كسري بودجه نين چ هم. شود ميتر از سقف مورد نياز واگذار  روبرو بوده و كم

 و اعتبارات كردهتفاده  جبران بودجه جاري از محل اعتبارات عمراني اسبرايدولت عموما 

  .شود نميصورت كامل واگذار  عمراني به

 از وظايف مهم نيز ضرورت تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري و عدم تمركز

براي كاهش نابرابري . وضوح بيان شده است كه اين مهم در اسناد برنامه سوم بهاست دولت 

هاي استان بايد  اعتبار به شهرستانتخصيص . اي است هاي منطقه نياز به شناسايي تفاوت

 ها اي صورت پذيرد كه بيشترين اثربخشي را داشته و آهنگ متعادل در ميان آن گونه به
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كه در حال حاضر   البته با توجه به اين.شودبا اهداف كمي برنامه پنج ساله برقرار متناسب 

از سوي سازمان ها   تخصيص اعتبارات بين شهرستانبرايهاي در نظر گرفته شده  شاخص

شود  امر باعث مياين  رو اين ، از با اهميت يكسان فرض شده استريزي مديريت و برنامه

 .طور واقعي صورت نگيرد هكاهش ناهمگوني بين مناطق ب

 اعتبارات عمراني يادشده،ها و نكات  ست كه با توجه به مجموعه محدوديت امسئله اين

 ظضمن لحاكه  طوري ه ب،ها تخصيص داده شود چگونه بين شهرستان فصل بودجههراستاني 

هايي كه با سطح  بين شهرستان توزيع آن , اعتبارخصيصهاي ت كردن اهميت و وزن شاخص

تر تشخيص داده  ها ضروري نآاهداف برنامه پنج ساله فاصله داشته و تخصيص بودجه به 

 .و باعث كاهش نابرابري شود طور متعادل صورت گيرد هب, شود مي

, هاي فعلي تخصيص اعتبار  روشكردنتر و كارآمدتر   بنا به اهميت علميرو اين از

نظر و , ها و ساير عوامل  طراحي مدلي مناسب كه ضمن توجه به محدوديتبرايبررسي 

اين مجموعه . گيرندگان و مديران را نيز مورد مالحظه قرار دهد ضروري است تدبير تصميم

يافتگي  ميزان توسعه, ت واگذار شده به استانها شامل محدوديت در اعتبارا محدوديت

هاي  مديران شامل اولويت و گيرندگان تصميم تدبير و  نظر. استها و قوانين بودجه  شهرستان

 يادكارگرفته در مدل  ههاي ب  اهميت و وزن شاخص در موردها نظرآنو واگذاري اعتبارات 

 . شده است

 هداف ا
 : زير است  به شرحاين پژوهشطور كلي اهداف  به

 ؛ )MCDM(گيري چند معياره   مسئله در قالب يك مدل تصميمبندي صورت. ١

هاي   تخصيص متعادل اعتبارات عمراني به شهرستان مناسب و علميين الگوييتب. ۲

 . استان در هر فصل بودجه

  مطالعهروش 
 اطالعات مورد .استروش پژوهش عملياتي ,  مورد نظرروش مورد استفاده در پژوهش

دست  هاي و مصاحبه ب كتابخانه, هاي ميداني نياز براي اجراي پژوهش با استفاده از روش

ابتدا از , طور كلي در دانش تحقيق در عمليات براي اجراي تجربه عملي هب. آمده است
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, بعد از ساختن مدل مناسب. شود هاي رياضي استفاده مي سازي وعمدتا از مدل مدل

با اين ترتيب كه چند متغير موجود را . كندر نوع تجربه اقدام به ه تواند گيرنده مي تصميم

توان  سازي است كه مي گونه مدل  اينبا در واقع .]٥[ تغيير داده و بقيه را ثابت نگه  دارد

 . هاي سنتي و تجربي را برطرف كرد ريزي محدوديت برنامه

 شش گام زير برداشتن ،هاي تحقيق در عمليات براي استفاده از مدلطور معمول  به

 : ]٨[ضروري است

  ؛تعريف مساله. ١

  ؛بندي مساله طبقه. ٢

  ؛سازي يا فرموله كردن مساله مدل. ٣

  ؛حل مدل. ٤

  ؛تحليل حساسيت واعتبار مدل. ٥

  . اجراي مدل. ٦
 

 موضوع ،اي  كتابخانههاي بررسي پس از انجام مطالعهبر اين اساس براي شروع كار 

مورد , ريزي استان خراسان ناسان سازمان مديريت و برنامهمصاحبه با كارشدر تحقيق 

صورت مقايسه زوجي  هاي تخصيص اعتبار هر فصل به اهميت شاخص. بررسي قرارگرفت

ها تا سطح هدف برنامه با استفاده از نرم اقليدسي براي هر  فاصله مقادير شاخص. دشتعيين 

دست  ه بشهرستانودجه هر ب نيازمندي  در هر فصل مشخص شد وبر مبناي آنشهرستان

ها   اعتبار هر فصل بين شهرستانتسهيم به فاصله ثابت ل ابداعي پيشنهادي مديه با ارا.آمد

 . شدتوزيع 

ها با استفاده   ضرايب اهميت و نرخ سازگاري شاخصبارهتجزيه و تحليل اطالعات در

وي گطبق ال  توزيع اعتبار شهرستانبراي و انجام گرفت ECاز نرم افزارهاي اكسل و 

 .  نوشته شدVB با اي برنامه رايانهپيشنهادي 

  مطالعهقلمرو 
 مربوط به اعتبارات عمراني استاني ، قانون بودجه٦ بند الف تبصره ،مسئله مورد بررسي

هاي مربوط به استان خراسان  فقط از داده پژوهشمنظور محدود كردن قلمروي  به. است
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مدل تبيين . صورت گرفتجا   آنليات ميداني درعم آوري اطالعات و جمع وهاستفاده شد

هاي كشور قابل كاربرد   استانريزي هاي مديريت وبرنامه شده تحقيق براي تمامي سازمان

 . و هنر آورده شده استگهاي مربوط به فصل فرهن  در اين مقاله نيز فقط داده.است

  مباني نظري رياضي
 از زمان جنگ جهاني دوم ويژه به ،ر جهانهاي بهينه سازي از دوران انقالب صنعتي د مدل

داشتن يك , سازي هاي كالسيك بهينه تاكيد اصلي مدل. همواره مورد توجه بوده است

هاي  هاي اخير معطوف به مدل اما توجه محققين در دهه, معيار سنجش يا تابع هدف است

ها  ن مدلدر اي. ده استشها در شرايط واقعي  گيري  براي تصميم١)MCDM(چند معياره 

امكان استفاده از چندين معيار در , گيري جاي استفاده از يك معيار براي تصميم به

 . دهد گيرندگان مي گيري را به تصميم تصميم

صفر و يك است , عدد صحيح, غير خطي, ريزي خطي هاي كالسيك شامل برنامه مدل

 و ٢)MODM( هاي چند هدفه مدل: شوند  خود به دو دسته تقسيم ميMCDMهاي  و مدل

كار گرفته  منظور طراحي به هاي چند هدفه بيشتر به مدل. ٣)MADM(هاي چند شاخصه  مدل

گيري در انتخاب  منظور كمك به تصميم هاي چند شاخصه به كه مدل در حالي, شوند مي

ها ممكن است از پارامترها و  در هريك از اين مدل. روند ار ميك ها به بهترين گزينه

 . تر انجام داد گيري را در فضاي واقعي استفاده كرد و تصميممتغيرهاي فازي 

 چندشاخصه مورد هاي  مدلفقط و شود هاي كالسيك پرداخته نمي جا به مدل در اين

 . گيرد مي بررسي قرار

 )MADM( شاخصه گيري چند هاي تصميم مدل
اخذ گيرندگان را در  گيري چند شاخصه تصميم هاي تصميم مدل, طور كه ذكر شد همان

عبارت  به. كند كه به انتخاب يك گزينه از بين چندگزينه منجر شود تصميماتي كمك مي

وسيله به  بدين ارزش نهايي هر گزينه را تعيين و, سري معيار بر يك  با تكيهفنونديگر اين 

                                                      
1. Multiple criteria decision making 
2. Multiple objective decision making 
3. Multiple Attribute decision making 
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 . كند  اتخاذ تصميم بهينه كمك ميبرايگيرندگان  تصميم

ها  عددي است كه بعضي از آن متفنونگيري چندشاخصه شامل  هاي تصميم مدل

روش تحليل سلسله , روش مجموع وزني ساده شده, روش تخصيص خطي: عبارتند از

روش حذف انتخابي كه هر كدام مزايا و معايب و , روش ترجيحي ترتيب, ١(AHP) مراتبي

 . ]۱۱[چنين شرايط كاربرد خاص خود را دارند هم

  )AHP( تحليل سلسله مراتبيفن 
 يا AHP فن, گيري چند شاخصه  تصميمفنونترين  ترين و تقريبا كاربردي يكي از معروف

بار توسط توماس ال ساعتي عراقي  اين روش براي اولين. مراتبي است فرايند تحليل سلسله

چند گزينه بين گيري   هنگامي كه عمل تصميمفناين . شد ابداع ١٩٧٠االصل در دهه 

 . ردي گ قراراستفادهموردتواند  مي, معيار روبروست بر اساس تعدادي رقيب

 بر گيري اساس اين روش تصميم. توانند كيفي يا كمي باشند معيارهاي مطرح شده مي

, مراتب تصميم وردن درخت سلسلهآهم اگيرنده با فر تصميم.  استادهمقايسات زوجي نه

د هاي رقيب مور عوامل مورد مقايسه و گزينه, مراتب تصميم   درخت سلسله.كند آغاز مي

 چند سطحي است يدرخت سلسله مراتب تصميم درخت. دهد ارزيابي در تصميم را نشان مي

هاي رقيب و در سطوح بينابين معيارها و  در آخرين سطح گزينه, كه در سطح اول هدف

سري مقايسات زوجي انجام  كيگيرنده  پس از آن تصميم. معيارهاي فرعي قرار دارند

, در اين هنگام. شوند ها و معيارها با هم مقايسه مي زينهگ, در مقايسات دو به دو. دهد مي

 و سپس مقدار عددي متناظر با دشواي مشخص  بايستي معدل اهميت دوبه دو به طريق رتبه

هاي حاصل از  اي ماتريس  به گونهAHPدر نهايت منطق .  آورده شود، مقايسهنگارهآن در 

سازدكه تصميم  ديگر تلفيق مي ا همگيرنده را ب مقايسات زوجي انجام شده توسط تصميم

توان  ها نيز مي  محاسبه وزن و اهميت شاخصياز فنون يادشده برا. ]٢[ بهينه حاصل شود

 . استفاده كرد

 : ]٩[ صورت زير است  بهAHPهاي محاسبه وزن در فرايند  روش

 ؛روش حداقل مربعات) الف

                                                      
1. Analytical hierachy process 
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 ؛روش حداقل مربعات لگاريتمي   )ب

 ؛روش بردار ويژه    )ج

 ]٤[؛ براساس زنجيره ماركف ها روش بردار حاصل از پايداري وزن    )د

 .هاي تقريبي روش   )ـه
 

 TOPSIS روش
  nوسيله  گزينه بهm  در اين روششده ي توسط هوانگ و يون ارا١٩٨١اين روش در سال 

عنوان يك سيستم هندسي  توان به گيرند و هر مساله را مي شاخص مورد ارزيابي قرار مي

 براين مفهوم بنا شده است كه فناين .  بعدي در نظر گرفتn نقطه در يك فضاي mل شام

و ) بهترين حالت ممكن(آل مثبت  ترين فاصله را با راه حل ايده گزينه انتخابي بايد كم

فرض براين . داشته باشد) بدترين حالت ممكن(ل منفي آ بيشترين فاصله را با راه حل ايده

 بدين معني, افزايش يا كاهش استقابل طور يكنواخت  هص باست كه مطلوبيت هر شاخ

 . ]٢[  بيشتر باشد مطلوبيت بيشتر استijrكه هر چه 

 : مرحله به شرح زير است٦ شامل TOPSISحل يك مساله به روش 

 نرمال سازي . 1
يس بي مقياس گيري با استفاده از نرم اقليدسي به يك ماتر دراين مرحله ماتريس تصميم
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   موزونتشكيل ماتريس بي مقياس. 2
nnWمرحله با استفاده از ماتريس قطري  در اين واز طريق رابطه زير ) ها وزن شاخص (*

 . يدآ دست مي هماتريس بي مقياس موزون ب

)*(* nnD WNV = 
طور  بهيا , دست آورد هتوان ب  را به دو طريق ميها  يا وزن شاخصعناصر قطر ماتريس

هاي علمي  گيرنده اهميت هر شاخص بيان شود و يا از طريق شيوه  توسط تصميممستقيم

وش ر,  آنتروپي شانونمانندهايي  براي انجام اين كار از روش. را محاسبه كرد موجود آن

 . توان استفاده كرد  مي LINMAP روشياترين مجذورات وزين  روش كم, بردار ويژه
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 آل مثبت و منفي  حل ايده  راه كردنمشخص. 3
)},(){( آل مثبت  گزينه ايده 21 JjvMinJjvMaxA ijij εε=+  

)},(){(  آل منفي گزينه ايده 21 JjvMaxJjvMinA ijij εε=− 

 به ازاي 2Jو نيز ) از نوع سود(ها  ناصر مثبت شاخص به ازاي ع1Jدر آن كه  طوري هب

 . است) هزينهاز نوع (  ها عناصر منفي شاخص

  اسبه اندازه فاصله بر اساس نرم اقليدسيمح. 4
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 آل حل ايده محاسبه نزديكي نسبي به راه. 5
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 . بود تر خواهد  آن به يك نزديك Ciتر باشد  يكآل نزد حل ايده  به راهAiهر گزينه 

 ها  بندي گزينه رتبه. 6
هاي موجود را بر اساس بيشترين  توان گزينه مي است و Ciبندي بر اساس ترتيب نزولي رتبه

  . ]٥[ بندي كرد ميزان اهميت رتبه
 

  Aspiration روش
 مقدار و بهترين نده براي هر شاخص مقداري را بين بدترينگير در اين روش تصميم

را سطح مطلوبيت  نآكند، كه  ن شاخص وجود دارد تعيين ميآهاي  زينه گمقداري كه بين

در زينه تا سطح مطلوبيت گاه با استفاده از فرمول زير فاصله هر گ نآ.نامند نده ميگير تصميم

ترين فاصله را تا سطح مطلوبيت داشته  اي كه كم زينهگ. آيد دست مي ها به همه شاخص

 صعودي فاصله بندي بر اساس ترتيب رتبهشود و  عنوان بهترين تصميم انتخاب مي باشد، به

 .يردگ دست آمده انجام مي به
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 .شوند صورت زير تعريف مي كه در فرمول يادشده متغييرها به



  ٧١ ...كارگيري مدل رياضي مناسب به منظور تخصيص   به
 

 

 i = Niل منفي شاخص آ بدترين نقطه يا نقطه ايده

 i = Iiل مثبت شاخص آ بهترين نقطه يا نقطه ايده

 i = Aiح مطلوبيت شاخص سط

i =k در شاخص  kزينه گمقدار 
iZ 

صورت زير تعريف مي شود نيز منظور شده  در فرمول يادشده وزن هر شاخص كه به

 . ]۱۲[است 
2)/()( iiiii NINAw −−=  

  پيشينه تحقيق
هاي كارآمد در  تبع آن نياز به سيستم ها است كه به پيشرفت جوامع همراه با گسترش سازمان

اين مهم باعث . يدآ ريزي به ميان مي يص منابع و نيز سازوكارهاي كنترل و برنامهتخص

هاي نو و پيشرفته مبتني بر  هاي سنتي به سوي روش بندي از روش شود، كه بودجه مي

 ريزي  با پديد آمدن بودجهويژه هاي رياضي به  استفاده از مدل.تحقيقات علمي به پيش رود

 در سال )ZBB(ريزي برمبناي صفر   و رويكرد بودجه١٩٦٥ال  در س)PPBS(طرح و برنامه 

 بيش از هر چيزي بر روي ١٩٣٥ تا ١٩٢٠هاي  گفتني است كه بين سال.  فراگير شد١٩٧٣

عنوان يك وسيله كنترل مورد استفاده قرار   بهفقطشد و بودجه  ها تاكيد مي نظارت بر هزينه

در سيستم . شد مواد و هزينه تهيه مي دراين مرحله بودجه بر اساس فصول و .گرفت  مي

 حال  به ه و در عينريزي شد برنامه با وجود اين، توجه فراواني به برنامه بودجه طرح و

صورت متمركز بوده و  ريزي به شكل مطلوب برنامه. شد مديريت و نظارت نيز پرداخته مي

ريزي  برنامه”ك روش اين دوره دانتزي در. شود تر تفويض مي هاي پائين ها به رده مسئوليت

ها و  هاي مربوط به نظريه بازي  كاربردي بهبود داد و حتي از روشبه شكل كامالً را“ خطي

بندي و   بودجهدربارههاي رياضي متعددي  دهه اخير مدل  در دو.]١[سازي استفاده شد شبيه

هاي  ازمانبندي در س هاي بودجه ترين مدل در ايران اصلي. ه شده استيريزي مالي ارا برنامه

 . ]٣[  كردارايهآذر عادل دولتي را 

توان به مدل پيشنهادي توزيع بودجه عمراني   توزيع اعتبارات عمراني استاني ميدرباره

 ه كرد يك الگوييب اراساين مدل را كه گشتا. در آموزش و پرورش اشاره كرد

برنامه پنج  براي تخصيص اعتبارات بودجه در آموزش و پرورش طي رمانيآريزي  برنامه
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  . ]١٠[است ساله سوم 
 در تحقيقي با عنوان طراحي الگوي تخصيص بهينه منابع بودجه عمراني به  نيزبانش

كارگيري فنون تاكسونومي عددي در استخراج ضرايب  ههاي استان فارس با ب شهرستان

هاي مختلف  هاي بخش گيري گروهي در تعيين اولويت حليل تصميمتمحروميت و تجزيه و 

 ده استكر رماني استفادهآريزي   برنامهفنا توجه به اهداف كالن برنامه توسعه سوم، از ب

]٦[ . 

  ها شهرستانع اعتبارزيروش فعلي تو
هاي متاثر از اعتبارات عمراني   شاخص مقاديرريزي كارشناسان سازمان مديريت وبرنامه

 كه كنند تا اين ها تعيين مي  براي شهرستان توسعه پنج ساله در سند برنامه را هر فصلاستاني

. حساب شودها و سطح هدف تعيين شده برنامه توسعه پنج ساله  فاصله بين مقادير شاخص

 تعيين  درهر شاخصآن براي هرشهرستانمورد نياز حجم عمليات  معادل رياليگاه آن

هاي فصل، اعتبار مورد نياز هر شهرستان در آن  شود و از مجموع نيازمندي شاخص مي

بودجه هر فصل با توجه به روش تسهيم در نهايت  و ) پيوست۱ نگاره(آيد  دست مي فصل به

 . يابد هاي استان تخصيص مي به نسبت بين شهرستان

  تبيين مدل پيشنهادي

 ها بندي شهرستان هتعيين فاصله وضع موجود تا مطلوب و رتب
هاي هر فصل و نيز  ابتدا با تشكيل ماتريس تصميم در هر فصل بودجه كه شامل شاخص

هاي   سعي در تعيين وزن واهميت شاخصاست،ها در هر شهرستان  اطالعات متناظر با آن

بدين منظور مراحل زير . شود ميها تا سطح اهداف هر فصل  هر فصل و نيز فاصله شهرستان

 . شود انجام مي

 هاي هر فصل  تشكيل ماتريس داده
ناسان سازمان انجام شد و نيز بامراجعه به اهداف كمي سند شاي كه با كار طي مصاحبه

 صورت زير هاي تخصيص اعتبار پس از تعديل و بهبود به برنامه توسعه پنج ساله شاخص

 اهداف زيرهاي   اين نكته الزم است كه براي هر يك از شاخصيادآوري. دست آمد هب

  . ]٧[ساالنه در برنامه پنج ساله استان قابل استخراج است
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 فصل فرهنگ و هنر 
 ؛ هاي فرهنگي تربيتي به هزار نفر جمعيت باسواد سرانه فضاي كانون .١

 ؛ع فرهنگي و هنري به صد هزار نفر جمعيت شهريمزيربناي مجت .٢

  ؛هزار نفر جمعيت باسواد شهريزيربناي كتابخانه به  .٣

 . موزشي به هزار نفر جمعيتآهاي پرورشي و  اهسرانه اردوگ .٤
 

 ميزان ١٣٨١ شهرستان مربوط به سال ٢٣ براي يادشده فصل هاي اطالعات شاخص

 تخصيص اعتبارات عمراني براي كه ،سالاين هاي هر فصل مربوط به  مقادير شاخص

  وشد كارشناسان مربوط سازمان اخذ ز در اين تحقيق استفاده شده ا١٣٨٢استاني سال 

 .اي هر فصل بودجه نيز تهيه شد ماتريس داده

 هاي هر فصل تعيين اهميت شاخص
 استفاده  به ترتيب زيرAHP  آنتروپي شانون وفنهاي هرفصل از تعيين اهميت شاخص براي

 . شد

 .با استفاده از فرمول زير نرمال شدماتريس  هر محتوي اطالعاتي موجودابتدا 
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هاي  ها نيز مقايسات زوجي از شاخص  قضاوت كارشناسان از ميزان اهميت شاخصبراي

 ECنامه تكميل و با استفاده از نرم افزار  با مراجعه به كارشناسان پرسش. شدهر فصل تهيه 
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 . شدها از نظر كارشناسان تهيه  اهميت شاخص

ها طبق فرمول زير با آنتروپي تركيب شده  ميت شاخصقضاوت ذهني كارشناسان از اه

 . شدهاي فصول مختلف تعيين  و وزن نهايي شاخص
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 .  وزن حاصل از آنتروپي استW و نيز AHPوزن حاصل شده از  jλكه درآن

 هاي شماره  نگارههاي فصل و محاسبه وزن هر شاخص در   داده شاخصماتريس

 براي) AHPنتايج (ها   شاخصنظر كارشناسان از اهميت و وزن. ته اس آمد) پيوست٢(

 . نشان داده شده استنگاره وزن نهايي هر شاخص در اين  حساب

 ) ها بندي شهرستان رتبه( تعيين فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب
ها  ها تا سطح هدف كمي شاخص ها فاصله وضع موجود شاخص بندي شهرستان  رتبهبراي

 بدين منظور از فاصله .شود حساب مي ، استشدهساله برآورد  سند برنامه پنجكه طبق 

ها باعث  سازي آن ها و همگن  ضمن لحاظ كردن وزن شاخصفناين . اقليدسي استفاده شد

 نيز در مدل در كنار يكديگر مورد محاسبه هزينههاي از نوع سود و  شود كه شاخص مي

 :صورت زير است  بهيادشدهمراحل محاسبات . قرار گيرند

  مطلوبيا شهرستان مطلوب تعيين گزينه 
تحت عنوان , شود ساله استان استخراج مي ها كه از سند برنامه پنج سطح هدف شاخص

 بدان مفهوم است كه با مطلوبشهرستان . است مفروض مطلوب يا شهرستان مطلوبگزينه 

شهرستان  شاخص سطح به ها شهرستان همه هاي شاخص هستيم آن پي در استاني اعتبار توزيع

 مطلوبهاي شهرستان  هاي شهرستاني از شاخص هر چه مقادير شاخص. برسد مطلوب

دورتر باشد فاصله بيشتري با سطح اهداف برنامه پنج ساله داشته و از توسعه نيافتگي بيشتري 

 . گيرد مي قرار فصل هر تصميم درماتريس گزينه عنوان يك به مطلوب گزينه.برخوردار است

 هاي هر فصل  تشكيل ماتريس تعديل شده داده
 : گيرد  گونه صورت ميدوهاي استان به  بندي شهرستان رتبه

  ؛ بر مبناي درجه توسعه يافتگي) الف

  . فاصله وضع موجود تا سطح اهداف برنامه) ب



  ٧٥ ...كارگيري مدل رياضي مناسب به منظور تخصيص   به
 

 

 از بيشترين مقدار هر شاخص در  مطلوببر اساس درجه توسعه يافتگي گزينه

  و در واقع در اين حالتشوند ها با آن سنجيده مي شود و ديگر گزينه يها تشكيل م شهرستان

اما در صورت . شود  عنوان ميTOPSISآل است كه درفن   ايده گزينه مطلوب همانگزينه

 برخي از  استدهند و ممكن  را تشكيل مي مطلوبساله گزينه دوم اهداف برنامه پنج

چون در اين تحقيق به دنبال . ه فراتر برودها از سطح اهداف تعيين شد هاي شهرستان شاخص

هاي بيشتر از گزينه   تعديلي در مقادير شاخصرو اين ازرسيدن به سطح اهداف برنامه هستيم 

 . يابند تعديل  مطلوببه سطح اهداف برنامه يا گزينه ها گيرد تا آن  انجام ميمطلوب

 نرمال سازي
 نرم اقليدسي به يك ماتريس بي مقياس گيري با استفاده از اين مرحله ماتريس تصميم در

 . نامند  ميDNرا  شود كه آن تبديل مي
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 تشكيل ماتريس بي مقياس موزون
nnWدر اين مرحله با استفاده از ماتريس قطري  از طريق رابطه زير  و) ها وزن شاخص (*

 . يدآ دست مي ه موزون بماتريس بي مقياس

)*(* nnD WNV = 

 .  دست آمده است ه بAHPعناصر قطر ماتريس در قسمت قبل از تركيب آنتروپي و 

 محاسبه اندازه فاصله بر اساس نرم اقليدسي
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 نيز مقادير نرمال موزون ijV ومطلوبمقادير نرمال موزون گزينه jvكه در آن 

 . است) ها شهرستان(ها  هاي ديگر گزينه شاخص

هاي موجود را بر اساس  توان گزينه  است و ميdiبندي بر اساس ترتيب نزولي رتبه

 .بندي كرد ترين ميزان فاصله رتبه كم

 ينه گز فاصله هرTOPSIS در اين است كه در روش TOPSISتفاوت فرايند يادشده با 

آل   ايدهگزينه تا  گزينهشود و بعد فاصله نسبي هر آل مثبت و منفي حساب مي  ايدهگزينهتا 
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 تا سطح اهداف  گزينهاما در روش يادشده فقط فاصله اقليدسي هر. آيد دست مي مثبت به

 با روش TOPSISروش به نوعي شود و در واقع  حساب مي)  مطلوبگزينه(برنامه 

Aspirationه استشدتركيب ه وضع موجود تا وضع مطلوب  براي محاسب.    

نگاره  در تاسطح كمي اهداف فصل فرهنگ و هنر ها  محاسبه فاصله اقليدسي شهرستان

 .  نشان داده شده است) پيوست٣(شماره 

 حساب شده  پوشاندن فاصله برايتعيين بودجه مطلوب 
مندي هر شهرستان در هر نيازريزي  همانند روش مورد استفاده سازمان مديريت و برنامه

ساله از طريق  دست آمده تا سطح هدف برنامه پنج ه پوشاندن فاصله ببرايفصل بودجه 

محاسبات نگاره شماره  .يدآ دست مي همحاسبه حجم عمليات مورد نياز و معادل ريالي آن ب

 .دهد هاي استان در فصل فرهنگ و هنر را نشان مي ن نيازمندي شهرستا) ۱(

   استانيها رات فصل بين شهرستانتوزيع اعتبا
سقف نيازمندي همه (يافته به فصل با سطح مطلوب بودجه مورد نياز  اعتبار تخصيصر گا

طور  ها در آن فصل به  در اين حالت بودجه مطلوب شهرستانباشد،آن برابر ) ها شهرستان

 .شود كامل واگذار مي

سقف نيازمندي ( مورد نيازيافته به فصل از سطح مطلوب بودجه  اعتبار تخصيصر گا

 بين ، در اين حالت تخصيص اعتبار فصل؛تر است آن فصل كم) ها همه شهرستان

عبارت ديگر اعتبار بين  به. صورت متعادل و عادالنه صورت گيرد بايست به ها مي شهرستان

ها تا سطح اهداف برنامه براي همه  اي توزيع يابدكه فاصله شاخص گونه ها به شهرستان

ها فاصله ثابتي تا   اعتبار شهرستانميزان هزينه كردهبرسد و با  )x(ها به سطح خاص انشهرست

 . سطح اهداف برنامه داشته باشد

يابد و به   دارند اعتباري تخصيص نمييادشدهتر از سطح  هايي كه فاصله كم  به شهرستان

دجه تخصيص دارند به ميزاني بو )x( سطح ثابت  انهايي كه فاصله بيشتري از شهرستان

 .  تا سطح اهداف برسند xبه  فاصله ثابت ها يابد كه همه آن مي

 .شود  تسهيم به فاصله ثابت ناميده ميمقالهروش يادشده در اين 

 :توان به فاصله مورد نظر رسيد از روابط زير مي
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ها بايد برابر با كل اعتبار فصل   شهرستانشده بينمجموع اعتبارات توزيع از طرف ديگر 

 .باشد
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yij تخصيص يافته به شهرستان اعتبار i در فصل j 

fijنرم اقليدسي تا سطح اهداف برنامه مربوط به شهرستان  فاصله i در فصل j 

Dij شهرستان) مطلوببودجه ( نيازمندي i  در فصلj رسيدن به سطح اهداف برنامه براي  

Xj با توزيع اعتبارفصل ثابت كه فاصله jبه دنبال آن هستيم  . 
Mjاختصاص يافته به فصل  اعتبار j شودها توزيع   بايد بين شهرستانام كه . 

٢٣ =nها  گرتعداد شهرستان  بيان 

mگر تعداد فصول   بيان 

دست  ه بyiگذاري آن در فرمول مقادير   و با جايxه زير مقدار ـبنابراين با حل معادل

 . دآي مي
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 : يادشده به دو حالت زير استه ـجواب معادل

0≥iyيا)min()1 ijj fX ≤    

   0<iyيا)min() ijj fX >2    
 

 . و جواب معادله بهينه استاست  امكان پذير يادشدهمعادله : ١حالت
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 . استه ـ امكان پذير نيست و نيازمند تعديل در معادلادشدهيمعادله : ٢حالت 

ها اعتبار منفي خواهند گرفت و اين  گاه برخي از شهرستان  روي دهد آن٢اگر حالت 

حق دريافت اعتبار تها مس اين بدين معناست كه برخي از شهرستان. نيستحالت مفروض 

 . شوند حذف يادشدهه ـ و بايد از معادلنيستند

 .ترسيم شده  است) ۱ ( نمودار شماره دريادشده حل معادله براي الزم الگوريتم

 
 
 
 
 
 
 

 
 ها  الگوريتم توزيع اعتبارات فصول بودجه به شهرستان.١نمودار 

 

چنانچه طبق قوانين ملزم به تخصيص حداقل اعتبار به هر شهرستان از بودجه فصل  

 .يابد عه ميتوس) ۲ (نمودار شمارهصورت   بهيادشدهباشيم الگوريتم 

ها و   فرض بر اين است كه ارتباط بهبود شاخصيادشده در مدل الزم به يادآوري است

  .كند هزينه كرد اعتبارات از تابع خطي پيروي مي

 نوشته VB حل معادله با زبان برنامه نويسي الگوريتم يادشده دستيابي به نتايج مدل براي

 . شدشد و توسط رايانه حل 

اعتبار تخصيص يافته به هر شهرستان و فاصله ثابت قابل ) يوست پ٤(نگاره شماره 

  .دهد دستيابي تا سطح اهداف را  طبق مدل يادشده نشان مي

YIهاي مربوط از معادله 

 .حذف شوند

 تشكيل معادله

 حل معادله

 تعيين سهم هرشهرستان

yi 

>min(fij) Xj يا  yi<0 

 بهينهجواب
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 اعتبار سنجي تحقيق
 . دهيم  قسمت مورد بررسي قرار ميدواعتبار سنجي تحقيق را در 

 ها  پرسشنامه) الف
 تر از   نرخ ناسازگاري كم، دست آمده ه بAHP فنجا كه اهميت بودجه از طريق  از آن

 .  يا سازگاري قضاوت كارشناسان  داردAHPهاي  نامه  نشان از روايي پرسش١/٠

 مدل پيشنهادي تخصيص اعتبار شهرستاني ) ب
اعتبار تخصيص يافته به هر فصل بودجه را با روش فعلي مورد استفاده سازمان بين 

ته حاصل از هزينه كرد اعتبارات را كنيم و سپس فاصله بهبود ياف ها توزيع مي شهرستان

ها را در دو روش فعلي سازمان و روش پيشنهادي اين  رفتار بهبود شاخص. كنيم  ميحساب

است اي  كنيم و با توجه به مسئله تحقيق كه در پي كاهش نابرابري منطقه تحقيق مقايسه مي

 . شود روايي الگوي پيشنهادي مشخص مي

 . دهد  نشان مي،ها را در دو روش مورد مقايسه شاخص رفتار بهبود )۴(نگاره شماره 

 
  گيري نتيجه

 هاي توزيع اعتبار  تعيين وزن و اهميت شاخص
هاي توزيع اعتبار هر فصل را با اهميت يكسان  شاخص,  تخصيص اعتباراتبرايسازمان 

اي و نيز  ها منجر به افزايش نابرابري منطقه يكسان بودن اهميت شاخص. داند مفروض مي

با اين فرض . شود عدم تخصيص اعتبار در جهت رفع نيازهاي اساسي و ضروري استان مي

هاي   با شهرستاني كه در شاخصاستهاي كم اهميت ضعيف  شهرستاني كه در شاخص

در اين . گيرد گيرد و به اندازه يكسان اعتبار مي مهم ضعيف است در يك رتبه قرار مي

, ها بودن شاخص ضمن رد فرض يكسان, AHP تحقيق با اخذ نظر از كارشناسان توسط

 . شدتعيين نيز ها  وزن آناهميت و 

 ها  تخصيص اعتبار به شهرستان پيشنهادي ويگارايه ال
 )برنامه توسعه پنج سالهاهدف ( محاسبه فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب 

مركب از ازطريق مدلي ) fi( ها  مطالعه فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب شهرستان ايندر

 در اين مدل كه وزن و اهميت شد، محاسبه Aspiration با روش TOPSISروش 
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ها را بر اساس درجه محروميت تا سطح  توان شهرستان  ميكردهها را نيز لحاظ  شاخص

 .بندي كرد  رتبهساله پنجاهداف برنامه 

 تخصيص اعتبار با روش تسهيم به فاصله ثابت 
 فاصله مبناي توزيع تا )٢(نمودار شماره وريتم گه شده و اليراه اـبا استفاده از فرمول معادل

ن سطح آها به   انتظار است همه شهرستان،اي كه با توزيع اعتبار فاصله ( Xjسطح اهداف 

 .  يدآ دست مي هبYij  شهرستان  يافته به هر س اعتبار تخصيصپو س) برسند
شود  عنوان امري مهم تلقي مي بهاي  كاهش نابرابري و ناهمگوني منطقه,  تحقيقمسالهدر 

روش فعلي مورد استفاده سازمان براي توزيع اعتبار . دنبال تحقق آن بود  تحقيق بهاينكه 

الگوي پيشنهادي تحقيق تحت عنوان روش . شود ها باعث تحقق كامل آن نمي بين شهرستان

ر است و بهت) روش تسهيم به نسبت(فاصله ثابت نسبت به روش فعلي سازمان  تسهيم به

 . كند مي را بهتر برآورده يادشدههدف 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ها به شرط   الگوريتم توزيع اعتبارات فصول بودجه به شهرستان.٢نمودار 
 درصد نيازمندي  N حداقل واگذاري

 تشكيل معادله

 حل معادله

 yi تعيين سهم هرشهرستان

Yij<NDij 

 بهينهجواب 

Yiبرابر باهايNDij  

.قرار گيرد
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 ها پيشنهاد
 تخصيص اعتبارات عمراني برايهاي رياضي با رويكرد فازي  ستفاده مدلا .١

  ؛استاني

 و مقايسه نتايج TOPSISها با استفاده از روش  ت شهرستانتعيين درجه محرومي .۲

  ؛ ها  روش تاكسونومي عددي و ساير روشآن با

  ؛تخصيص اعتبارات محرويت زدايیياد شده براي كارگيری و تعديل مدل  هب .۳

خطي بودن رابطه بين ضي مناسب با بررسي و توجه به غيرتبيين مدل ريا .٤

  . هاي تخصيص اعتبار كرد اعتبارات و بهبود شاخص هزينه
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 ها پيوست
 محاسبه بودجه مطلوب مورد نياز فصل فرهنگ و هنر . ١نگاره 
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 ل فرهنگ و هنر هاي فص ها و محاسبه اهميت شاخص مقادير شاخص. ٢نگاره 
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 ساله فصل فرهنگ و هنر  ها تا سطح اهداف برنامه پنج محاسبه فاصله وضع موجود شهرستان. ٣نگاره 
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  فصل بيناعتبارمقايسه روش سازمان و روش پيشنهادی تحقيق برای تخصيص . ٤نگاره 
 های استان  شهرستان
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