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Abstract 

The purpose of this study is to identify the pattern of quantitative changes in budget 

bills in the Iranian parliament. Analyzing the Iranian parliament's role in budgeting 

shows that 30 percent of the general budget increases have occurred in the parliament 

in the 24 past years. The parliament has played a stabilizing role and increasing public 

expenditures. Political alignment periods have not made a significant difference in 

budget changes in parliament. In the political change years (the last year of the 

government and the first year of the parliament), the total growth of the general budget 

expenditures of the bill has been significantly higher than the other years. 

Organizations outside the executive branch have more bargaining and rent-seeking 

power. They have the largest budget increases in the parliament by a share of 76 

percent. The study shows that the parliament in Iran has unlimited powers in amending 

the budget bills. This conclusion is without considering the qualitative changes in the 

notes of the single article of the budget؛ if these qualitative changes are also 

considered, the role of the parliament will increase in the budget changes. 
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 الیحه ییراتتغ الگوی بر تحلیلی: مجلس در بودجه سیاسی اقتصاد
 اسالمی شورای مجلس در بودجه

  محمدی دين مصطفی

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه اقتصاد، گروه استادیار 
  

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه اقتصاد، ارشد کارشناسی   باالنی بخشی ساجده
  

  چکيده
 مجلس در بودجه ترییرات. اسا مجلس در بودجه لوایچ کمی ترییرات الگوی شناخا مطالعه این هدف

ردیف ترییرات سطچ در و 1376 -1399 هدور در( عمومی بودجه مصارفك بودجه کتن ارقام سطچ در
 نتایج. اسا گرفته قرار بررسی مورد و احصاء 1388-1399 سال از دولتی هایدستگاه تمام ایهزینه های

 در مجلس. اسا داده رخ مجلس در بودجه عمومی هایافزایش از درصد 30 حدود  دهدمی نشان تحقیق
 در مجلس رویکرد. همچنین اسا کرده عمل مالی گذارسیاسا نیز و عمومی هایهزینه هکنندت بیا نقش

 پایدار هایردیف از کدامهیچ کاهش بدون هاآن اعتبار افزایش ،بودجه الیحه ایهزینه هایردیف ترییرات
 طور به همچنین. اسا شده ایجاد مجلس در جدید ایهزینه ردیف 29 ساله هر متوسط طور به. اسا بوده

 دهندةنشان که یافته ترییر ساله، هر مجلس در بودجه هالیح موجود هایردیف اعتبارات درصد 25 متوسط
 سیاسی همسویی هایدوره. اسا مجلس سما از هادستگاه بودجه اجزای به ورود و ترییر باالی بسیار حجم

 زمانی ترییر هایسال در. اسا نگذاشته مجلس در بودجه ترییر بر داریمعنی تفاوت مجلس و دولا بین
 معنی صورت به الیحه عمومی بودجه مصارف رشد مجموع( مجلس اول سال و دولا آخر سالك سیاسی

 نسبا بیشتری جوییرانا و زنیچانه قدرت فرادولتی، هایسازمان. اسا بوده هاسال سایر از بیشتر داری
 با مجلس در بودجه افزایش از مندیبهره بیشترین و دارند مجلس در دولا هزیرمجموع هایسازمان به

  اجرایی فرادولا نفع بهبیشتر  خود اختیارات از مجلس و اندداده اختصاص خود به را درصدی 76 سهم
 .کندمی استفاده

 .اسالمی شورای مجلس جویی،رانت بودجه، قانون بودجه، الیحهها: کليدواژه

  .JEL: E60 ،I18 ، G28 يبندطبقه

                                                           
 :نویسنده مسئول Dinm@znu.ac.ir 
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 مقدمه .1

 سال اسیاس قانون تدوین و ملی شورای مجلس تشکیل و مشروطیا نهضا پیروزی متعاقف
 مجلس در ایران حقوق تریناساسی از یکی عنوان به بودجه تصویف شمسی، هجری 1285

ش از حد مجلس در مورد یب یاراتمعتقدند اخت ای(. عده1386 ،نژادشبیریك اسا شده شناخته
دولا  یشنهادیبودجه پ هیحدر ال یاساس هاییو دگرگون ییراتمنجر به تر یحه،ال یفتصو

 ینکه ا کندیمجلس( م یندگاننما یشنهادبه طرح بودجه كپ یلبودجه را تبد هیحکه ال شودیم
ا. بودجه( اس یمو تنظ یهدولا در ته یانحصار یاكصتح یقانون اساس 52با اصل  یرامر مرا

رفتن بودجه با در نظر گ ینبر تدو یمعتقدند مجلس در مقام نظارت استصواب یگرد یبرخ
بودجه را  یابدون آنکه محدود کند،یم یلو تعد یچآن را تصح ی،مصالچ و منافع عموم

 ین،بنابرا شود.یدر ارقام بودجه، امور کشور مختل م یاربس ییرد. در صورت تربرهم زن
یکه تعادل آن را بر هم نزند كنجف اسا یبودجه در حده یحال ترییراتمجلس در  یاراتاخت

  (.1393 ی،خسروخواه و برزگر
ال که در بررسی و تصویف بودجه، مجلس چه قدرت و وبرای پاسخ به این سدر ایران  

ریزی، نیاز به های مجلس در بودجهنقشی دارد عتوه بر قوانین و مقررات ناظر بر صتحیا
شاخصی از اندازه ورود  تاسازی عملکرد مجلس در ترییرات بودجه در مجلس اسا کمی

ها عتوه بر انطباق عملکرد مجلس با بودجه فراهم شود. این شاخص همجلس به الیح
 کند.بودجه را نیز قابل رصد می هاختیارات قانونی آن، تبعات ورود مجلس به الیح

 ماده شود.می بودجه جداول و بودجه واحده ماده شامل مجلس، به تقدیمی بودجه هالیح 

 واحده ماده احکام غالف شود.می ایبودجهغیر دیموار در و ایبودجه احکام بر مشتمل واحده

  اسا. وضعی و تجویزی آن موارد بقیه و اسا تکلیفی
 واحده ماده هایتبصره بر مشتمل بودجه الیحه واحده ماده فقط مجلس علنی هجلس در 

می مصوب متناظر هایهزینه و درآمدها کل سقف واحد ماده در شود.می تصویف و بررسی
 پایدار هایردیف سطچ در آن ترییرات و اعتبارات توزیع درخصوص گیریتصمیم اما ،شود

 ویژه نقش شود.می انجام تلفیق کمسیسون در یافته ترییر درآمدهای سقف در متفرقه و

 برای ایگسترده امکان نفره، چند و کوچک هایجمع در هاهزینه ترییرات در تلفیق کمیسیون

 آورد.می فراهم را الیحه در جویانه رانا رهایتارف اعمال
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هاعتبارات دستگا ییراتترهای کمی و الگوی احصاء شاخص ،مطالعه یناهدف اصلی  
اسا که به قانون  بودجه یچدر لوا كاعم از صحن و یا کمیسیون تلفیق( مجلسهای دولتی در 

ر جلس، هر نوع ترییشود. فارغ از هدف ترییر اعتبار بخش های دولتی در مبودجه تبدیل می
شود و از تحلیل روند حاکم بر آن ها در جداول بودجه احصا میدر اعتبارات تمام ردیف

شود. اهداف های همگن دستگاهی ارائه میبندیالگوهای عمومی روند ترییرات در دسته
های فرعی این مطالعه مشتمل بر شناخا رویکرد مجلس در نحوه افزایش اعتبارات هزینه

عمومی، بررسی همسویی سیاسی بین مجلس و دولا با اندازه ترییرات در الیحه بودجه، 
ی كسال آخر دولا و سال های ترییر زمانی سیاسهای عمومی با سالبررسی ترییرات هزینه

 ها اسا. و نقش توان چانه زنی در افزایش در اعتبارات جاری دستگاه اول مجلس(
یم شده اسا: ابتدا مستنداتی از ادبیات موضوع و روش تحقیق این مطالعه در سه بخش تنظ 

 کردعمل کمی ازمستلزم شناخا  الگوی ترییرات مجلس در بودجهارزیابی شود. ارائه می
شود. . در بخش دوم عملکرد توصیفی ترییرات الیحه در مجلس ارائه میاسا گذشته مجلس

ودجه ر مجالس نسبا به بتایه در مورد رفهای استنباطی با طرح چند فرضدر بخش سوم تحلیل
 شود.ها، انجام میو آزمون آن

 پژوهشو پيشينه  . ادبيات2
یص به تخصقابل منابع  هاسا و متن آن دربرگیرند سیاسی عمل یک به طور ذاتی بودجه

 طوالنی زمان مدت طی که اسا ایمذاکره فرآیند حاصل امورات کشور اسا و معموال 
در  دجهبو کند، جلوه خن ی روند یک ظاهر به اسا ممکن درحالی که. اسا یافته تکامل

  (.2017، 1اسا كچوهان ووالزدارد  را آن انجام قصد دولا آنچه مالی بتاواقع باز
همچنین منابع کند. تعریف می سیاسا از زیرنظام یک بندی را( بودجه2015ك 2سانتیسو 

اما در چارچوب وظیفه  ،های ذاتی اسااز محدودیا بودجه درآمدی و مالیات در بررسی
افزایش درآمد دارای ارجحیا می ها نسبا بهپارلمانی، ترییرات افزایشی در سما هزینه

 (. 2011، 3كروستین و نل شود

                                                           
1. Chohan, U., & Wales, C. 

2. Santiso, C. 

3- Rustin, C., & Nel, N. 
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های ریزی، بیانگر این حقیقا اسا که کشورها از نظامبررسی نقش پارلمان در بودجه 
حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هر یک از کشورها براساس شرایط سیاسی، اجتماعی و 

 .هستنداقتصادی خود دارای نظام خاصی 
های مختلف قدرت قانونی پارلمان در ترییر و اصتح بودجه پیشنهادی دولا در کشور 

توانند ها میع پارلمانهای دارای قدرت نامحدود كاین نوتوان در سه الگوی پارلمانرا می
ها و درآمدها را در بودجه کاهش یا افزایش دهند بدون اینکه به جلف توافق دولا نیاز هزینه

های با قدرت محدود كدر این نوع مجالس، پارلمان اختیار رد بودجه را داشته باشند(، پارلمان
به معنای  ورت گیرندمجلس بدون رضایا دولا صها، اگر اصتحات ندارد. در این نظام

های دارای قدرت متوازن کردن پارلمان و د(شورأی عدم اعتماد مجلس به دولا تلقی می
 ای هاهزینه کاهش یا افزایش توانایی متوازن کردن بودجه به ها، قدرتبودجه كدر این نظام

اشد( ب داشته وجود بودجه تعادل حفظ برای متعادل ههزین یک که دارد اشاره زمانی تا درآمد
ای، محدودیا توضیچ داد. قدرت اختیارات محدود به سه روش محدودیا کسر بودجه

 (.1391شود كحسینی و همکاران، کاهشی( تقسیم می فقطهای کل و روش كافزایش هزینه
 به هاهزینه و مالیات تعیین در پارلمانی هاینظام با مقایسه در ریاستی هاینظام در مقننه هقو 

 از مختلفی واملع همچنین دارد. بودجه الیحه بر بیشتری ثیرگذاریتا قوا، شدید تفکیک دلیل

 بودجه با طهراب در نمایندگان سواد و مقننه هقو رسمی قدرت انتخاباتی، و سیاسی سیستم جمله

عنیاختیارات م (.2020 ،1اکدمیر و كکیرال گذارندمی اثر بودجه بررسی در مقننه هقو نقش بر
 کند.گذار مالی تبدیل میدار و گسترده، پارلمان را به یک سیاسا

 . مطالعات خارجي2-1

کشور بررسی کرده  81در را گذاران در اصتح بودجه ( اختیارات قانون2004ك 2استپنهارسا
شوند، اما ممکن اسا. اختیارات پارلمان در اصتح بودجه در قانون اساسی هر کشور بیان می

 ههای پارلمان نیز باشند. هرچه اختیارات قونامهبراساس عرف، قوانین عادی یا آییناسا 
، (1ك. جدول یج بودجه بیشتر اساتامجریه بر ن همقننه در اصتح بودجه کمتر باشد، کنترل قو

 دهد. تلخیصی از جایگاه مجالس کشورهای مورد بررسی در ترییرات بودجه را نشان می

                                                           
1- Kı ral, H., & Akdemir, T. 

2. Stapenhurst, R. 
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 کشور مورد بررسي 81گذاران در اصالح بودجه در ت قانوناختيارا .1جدول 

 سهم کشورتعداد  طبقه بندی اختیارات مجلس
 5/39 32 هستند. بودجه الیحه اصالح در گسترده و دار معنی اختیارات دارای مجالس

 21 17 دهند.می کاهش را موجود هایهزینه تنها مجالس
 5 4 است. پذیرامکان دولت مجوز با تنها افزایش اما دهند کاهش را هاهزینه توانندمی مجالس

 16 13 شوند. تراز دیگر هایهزینه کاهش با باید اما دهند افزایش را هاهزینه توانندمی مجالس
 5/18 15 دارند. دولت پیشنهادی الیحه اصالح در نامشخصی اختیارات مجالس

 100 81 کل
 2004، ستپنهارستماخذ: ا

مجریه را  هکل بودجه پیشنهادی قو تادهد مقننه این امکان را می هاختیارات گسترده به قو 
 بازنویسی و ترییرات اساسی در احکام و مبالغ آن ایجاد کند. 

به این نتیجه  «بودجه فرآیند در گذارقانون نقش»عنوان  با تحقیقی در( 2010ك 1الینرت 
 حال در جهان سراسر در بودجه مورد در گیریتصمیم در گذارانقانون که نقش رسید

 . اسا افزایش
 همانند مقننه، هقو. باشد نامحدود تواندنمی بودجه ترییرات در گذارقانون نقش تقویا 

 به را وندانشهر منافع اسا ممکن و نیستند پایبند مالی مسئولیا صحیچ اصول بهها دولا
 باعث مجدد انتخاب و انتخابیه هحوز دالیل به بیشتر مدتهتاکو اقدامات. بیندازند خطر

 تمایتتی، چنین با مقابله برای. شودمی مدتمیان در ناپایدار سطوح به عمومی بدهی افزایش
 هاینهاد و قانون حاکمیا حفظ با همراه ها،پارلمان توسط خودخواسته هایمحدودیا

 . اسا مطلوب قوی، نظارتی
 هقو یا مقننه هقو: کندمی کنترل را بودجه کسی چه»نام  با دیگری مطالعه در( 2005ك الینرت
 مختلف رتاساخ 5 با کشور 28 در مجلس ایبودجه اختیارات تفاوت بررسی به «مجریه؟

ثر از اتم ترییرات بودجه اختیارات در تفاوت که رسید نتیجه این به و پرداخا دولا
 دیگر خاص عوامل همچنین. اسا هادولا سیاسی مختلف اشکال سیاسی و رهایتاساخ
 قانونی، چوبارچ سیاسی، احزاب مورد در گیریتصمیم ترتیبات انتخاباتی، هایسیستم مانند

 همقنن هقو بودجه اختیارات بین قوی خطی هرابط از هاقرن طول در گرفته شکل رسوم و آداب
 .کندمی جلوگیری مجریه هقو از آن تفکیک میزان و

                                                           
1. Lienert, M. 
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 «بودجه سیاسا درک: ریزیبودجه و هاپارلمان»ای با عنوان در مطالعه (2006ك 1سانتیسو 
زنی در مورد بودجه های سیاسی بیشتری برای چانهنمایندگان مجلس انگیزهکه کند بیان می

سال بعد به منظور کسف منافع برای حوزه انتخاباتی خود دارند نه ارزیابی عملکرد بودجه 
 .شوند تقویا تا شوند اصتح باید هاای گذشته و بحث در مورد سیاسا مالی. پارلمانهسال

 کنترل ترگسترده سیستم یک از بخشیها آن .کرد تقویا جداگانه تواننمی را هاپارلمان
 اجزای بین رثوم همکاری و نهادی بین ارتباطات کیفیا به آن نهایی ثیرتا که هستند مالی

 همالی پاسخگویی اثربخشی هکنندتعیین نهادی بین همکاری کیفیا .دارد بستگی آن مختلف
 تخاباتیان سیستم ترییر به اسا ممکن خود هنوب به گذارقانون تقویا برای تتش .اسا عمومی

 تعادل یافتن گذاری،قانون بندیبودجه در اساسی چالش یک باشد. داشته نیاز حزب سیستم یا

 دائمی چالش یک عمومی هبودج در گذاریقانون نظارت و اجرایی اختیارات بین مناسف

  .اسا
 آمریکای در بودجه بر نظارت و مقننه قوه» عنوان با مقاله دیگری در( 2005ك سانتیسو 

 سهم باید که کندمی کیدتا «نوظهور هایاقتصاد در عمومی همالی پاسخگویی تقویا: التین
 زمتمای بیشتری وضوح با بودجه مختلف مراحل در بودجه گذاریسیاسا در گذارانقانون
 همجری هقو اختیارات هحیط در به طور کامل باید عمومی هایهزینه مدیریا که حالی در. شود
 و اجرا تخصیص، هنحو خاطر به دولا اینکه از اطمینان برای گذارقانون نقش بماند، باقی

 لزممست سالم اقتصادی حاکمیا. اسا حیاتی اسا، پاسخگو عمومی هایهزینه بر نظارت
 . اسا گذارقانون توسط بودجه بر مسئوالنه و ثروم نظارت

 سیبرر به «بودجه فرآیند در مجلس نقش تعریف باز»نام  با پژوهشی در( 2004ك 2ونر 
 کند،می اعمال دولا پیشنهادی بودجه تصویف و اصتحات در مقننه هقو که ترییراتی
 OECD3 کشورهای گذاریقانون مجالس 27 حدود اختیارات مطالعه این در .اسا پرداخته

گذاری اجازه درصد مجالس قانون 63و به این نتیجه رسید که  داده اسا قرار بررسی مورد را
های اسکاندیناوی، های کشورترییرات جزئی در فرآیند بودجه را دارند. این گروه پارلمان

شود. ترییرات جزئی بودجه به معنای کماروپای مرکزی و کره را شامل میهای بیشتر کشور
اهمیا بودن این ترییرات نیسا. وقتی وزرا نتوانند قوه مقننه را در زمینه ضرورت برخی هزینه

                                                           
1. Santiso, C. 

2. Wehner, J. 

3. Organisation Economic Co-Operation and Development 
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های دیگر آزاد کنند. تواند منابع بیشتری را برای رفع نیازها قانع کنند، حذف اقتم مربوطه می
نویس گذاری بدون هیچ ترییری پیشدرصد مجالس قانون 22گر این طیف، در سوی دی

ها در درجه اول از مجالس با نخسا کنند که این گروهمجریه را تصویف می هبودجه قو
ی اآمیز در بودجه به معنای رهرگونه اصتح موفقیاها آن وزیری تشکیل شده اسا که در

گذاری ترییرات درصد مجالس قانون 15همچنین شود. عدم اعتماد به دولا محسوب می
 کنند.مجریه اعمال می هقابل توجهی بر بودجه پیشنهادی قو

 . مطالعات داخلي 2-2

را  بودجه ارقام در ترییر اساسی، قانون 52 اصل تفسیر به توجه با( 1395ك همکاران و رستمی
 به .انددانسته 52 اصل با مرایر،شود آن( هزینه و درآمد سقف ترییرك شاکله ترییر به منجر که
 پیشنهادی بودجه کلیا که باشد ایگونه به باید استمی شورای مجلس اختیار رسدمی نظر

 .نکند ترییر دولا
 و رسیدگی» عبارت 52 اصل در گیرندمی نتیجه (1393ك خسرویبرزگر و خواهنجفی 

 به مجاز گیریتصمیم قابل هایهزینه درخصوص تنها مجلس که اسا معنی این به «تصویف

 تکلیف و حق تناسف و قوا استقتل قوا، تعامل اصول به توجه با نیز امور این در و اسا اصتح

 (126 اصلك بودجه و برنامه امور مستقیم مسئول عنوان به جمهوریسیر و دولا مساعد نظر باید
 آن ینکها مگر ،(وگویی گفا و تعاملی رویکردك شود جلف بودجه الیحه اصتح خصوص در

 درخصوص نهایی گیرتصمیم .باشد جزئی و گیریتصمیم قابل اعتبارات، مورد در اصتحات

 (.53 و 52 اصولك اسا مجلس بودجه، الیحه
 تصویف، همرحل در مطلوب آن اسا که مجلس هگیرد که روینتیجه می (1392ك ناظریه 

 لبتها که الیحه در جزئیات گسترده ترییرات اعمال از و کرده تعیین را اهداف و هاسیاسا
 جامانس اینکه ضمن این صورت غیر در چراکه کند، خودداری ،دارد منسجم اطتعات به نیاز

 .کندمی دخالا نیز مجریه ذاتی وظایف در زده هم به را الیحه
 تلفمخ کشورهای در مقننه هقو نقش که رسیدند نتیجه این به (1391ك همکاران و حسینی 

 سه به توانمی را ریزیبودجه در مختلف هایکشور پارلمان قدرت .اسا متفاوت یکدیگر با

پارلمان و محدود قدرت با هایپارلمان گسترده، و دارمعنی قدرت دارای هایپارلمان دسته
می نشان ایران اساسی قانون بررسی. کرد بندیطبقه بودجه کنندهمتوازن قدرت دارای های
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 75 اصل. دارد قرار بودجه کنندهمتوازن قدرت دارای هایکشور گروه در مقننه هقو دهد
 یا طرح قالف در مجلس اصل، این براساس که بود مقاله این مهم موضوع اساسی قانون

 بهم بودجه توازن که دهد ترییر ایگونه به را عمومی هایهزینه و هادرآمد تواندنمی پیشنهاد
 .بریزد

 رد بودجه تنظیم فراگرد مراحل همه تقریبا کهکنند بیان می( 1391ك همکاران و الوانی 
 مراحل که رسدمی نظر به اما نفوذند، ذی هایگروه نفوذ اعمال برای مناسبی مجاری ایران
 اسا. برخوردار منظور این برای بیشتری قابلیا از بودجه تصویف و تنظیم

 دولتی ریزیبودجه در جوییرانا سیاسی اقتصاد» عنوان با تحقیقی در (1388ك خضری 

 جویانهرانا ریتاساخ کشوری هر در ریزیبودجه سازوکار که رسدمی نتیجه این به «ایران

 ساالررمردمغی سیاسی رتاساخ یک در یافته انعقاد کمتر و شکننده نهادی محیط یک در و دارد

 هودسرانخ هدایا و انتقال ناکارآمد، بوروکراسی یک از برخوردار و (...و اقتدارگرا فئودالی،ك
 تحمیل امکان خاص هایگروه برای شرایطی چنین در ،بنابراین .افتد اتفاق بیشتر عمومی منابع

 شد. خواهد فراهم آسانی به دولتی بودجه در هاآن موردنظر ایبودجه هایگزینه گنجاندن و
دسا کندمی بیان «پارلمان و بودجه :ایران در ریزیبودجه» در (1387ك نژادشبیری 

 و ریزیبودجه کنونی وضعیا از اخص طور به گذارانقانون و اعم طور به بودجه اندرکاران
 نارضایتی ابراز بودجه یاجرا بر نظارت و تصویف همرحل در استمی شورای مجلس نقش

 هنوز کشور، ریزیبودجه نظام اصتح به دولا قانونی تکلیف و نارضایتی این وجود با .دارند

  «.اسا مانده ناشناخته موضوع ابعاد و لهامس به گذارانسیاسا رویکرد
 مورد کمتر ایران در بودجه الیحه ترییرات در مجلس نقش دهدمی نشان هاپژوهش سابقه 

 اسا. حوزه این مطالعات توسعه برای تتشی مقاله این و قرارگرفته کنکاش
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 تحقيق روش و نظري مدل. 3
 مجلس در ريزيبودجه در جوييرانت ارزيابي نظري مدل. 3-1

ذارند. انتظار گهای توزیعی دولا مرکزی تاثیر میهای انتخاباتی بر نتایج سیاساسیستم
مختلف انتخاباتی بر ماهیا فرآیند باز توزیع و افزایش بهره مندی از رود که ساختارهای می

 .(9991، 1ونر و عمومی برای اهدافی نظیر انتخاب مجدد تاثیر بگذارد كکرافشیکمنابع 
ارزیابی متحظات ادبیات نظری توزیع منابع بودجع عمومی برای پاسخ به اینکه بودجه 

دنظر قرار شود را متقدیمی به مجلس نسبا به الیحه بودجه دولا با چه ترییراتی مواجه می
متاثر از وزن سیاسی نمایندگان، غلبه رویکرد محلی و پیگیری منافع می دهد. آیا این ترییرات 

های ترییرات سیاسی در دولا یا ترییرات یا رکود، دوره های رونقمنطقه ای یا گروهی، دوره
 سیاسی در مجلس اسا یا خیر؟

 به اسا. مجلس در بودجه تصویف فرآیند در جوییرانا ارزیابی مطالعه این اهداف از 

 برای (2009ك 2استین و سینیتااسکار دیگرهلبرگ، مطالعات در که زیر روش از منظور همین

می هگرفت بهره اسا، شده استفاده مجلس در بودجه هالیح ترییرات در جوییرانا ارزیابی
 شود.
نفعان اسا. ارتباط مستقیمی زنی ذیثر از توان چانهتابخش مهمی از ترییرات بودجه م 

از این رو، اندازه جویی وجود دارد.آشکار یا پنهان در بودجه و فعالیا راناجایی هبین جاب
های مربوط به ترییرات بودجه در تواند بر اساس دادهجویی مربوط به بودجه میگیری رانا

 دولا یا مجلس باشد.
های جویی مفروض به نوعی توافق بین دقا تئوری و در دسترس بودن دادهبرآورد رانا 

کند هر های دولا برخی منابع را واقعی مصرف میآنجا که هزینه تا ؛دنیای واقعی اسا
های دقیق در توان دادهجویی قرار گیرد. نمیتواند در مفهوم راناترییری در بودجه نمی

برآوردهای رانا بنابراین،جویی باشد. دنیای واقعی تولید کرد که به طور کامل معرف رانا
 جویی در ترییر بودجه دولا بر اساس دو فرض زیر اسا: 

                                                           
1. Krafchik, W., & Wehner, J.  

2. Hallerberg, M., et al. 
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های فشار جویی توسط گروههای بودجه دولا رخ دهد. فعالیا راناترییر در نسبا -الف 
ین ا افتد و توان جلف منابع به سوی خود و کاهش سهم دیگران را دارند.سود اتفاق میو هم

 ( اسا. ...ی کار، سرمایه وجویی شامل منابع واقعی كنیروفعالیا رانا
بندی یا ردیف مشخص در بودجه كو نه جویی، ترییر در یک طبقه برای سنجش رانا -ب

شود. ارزش کل منابع جویانه در نظر گرفته میکلی گروه(، شاخصی از فعالیا رانا هانداز
اسا با مقدار  رهدر رفته توسط همه رقبا برای دستیابی به ترییر در ارقام بودجه دولا، براب

جویی رقابتی اسا که در آن رقابا، این فرض بر اساس نظریه رانا ترییر در ارقام بودجه.
زنی و توان رانا، شاخص چانهبیان شدهبا مفروضات . رساندسود کل خالص را به صفر می

 .اسا( 1رابطه كصورت هجویی ب

 (1ك
Rt = ∑ | S(t)i

n

i=1

− S(t − 1)i | 

های بودجه جویی در بودجه به عنوان بخشی از کل هزینهمقدار رانا ،tR(، 1در رابطه ك 
مجموع کل  tRاسا. بنابراین  tدر زمان  مقدار مطلق بودجه iS(t)اسا. در این تعریف 

 های همگن و یا کل بودجه اسا.ترییرات مطلق در هر ردیف، مجموعه ردیف
زیر مطرح شده  هایفرضیه پژوهش،در این  زمینه های تجربی و نظری یاد شده با توجه به 

 و مورد آزمون قرار خواهند گرفا:
 .اسا عمومی بوده هایاعتبارات هزینه افزایش همواره مجلس رویکردفرضیه اول: 

 هانداز ،هایی که همسویی سیاسی بین مجلس و دولا وجود دارددر دورهفرضیه دوم: 
 .های دیگر اسابودجه کمتر از دوره ههای عمومی در الیحترییرات هزینه

های ترییر زمانی سیاسی كسال آخر دولا و سال اول مجلس(، ترییرات در سالفرضیه سوم: 
داری نسبا به سنوات دیگر افزایش پیدا های عمومی دولا در قانون به صورت معنیهزینه

 کند.می

 .کندیم تبعیاها آن زنیچانه توان از هادستگاه یدر اعتبارات جار یشافزافرضیه چهارم: 
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 . روش پژوهش3-2
بندی شده اسا. بخش بخش تقسیم دوسطوح تحلیل ترییرات لوایچ بودجه در مجلس در 
 بودجه توسط مجلس شورای استمی هاول شامل تحلیل بلندمدت ترییرات ارقام کتن الیح

بودجه به عنوان ختصه  هالیح (1ككجدول  1شامل ترییرات مصارف بودجه عمومی دولا
 تحلیل شامل دوم بخش. اسا 1376-1399ساله از سال  24 هبودجه کل کشور( در یک دور

 هایسازمان و هادستگاه ایبودجه پایدار هایردیف سطچ در ترییرات ترعمیق و تفصیلی

 در رجمند كموقا( متفرقه هایردیف ترییرات و بودجه لوایچ (7ك جدول در مندرج اجرایی

  .اسا 1388-1399 سال از ساله 12 هدور یک در (9ك جدول

 اطتعات آوریجمع که اسا این سال 12 به دوم بخش بررسی هدور تحلیل تقلیل علا 

 مجموع در و شده انجام بودجه ردیف دارای مستقل سساتوم و هاسازمان از یک هر سطچ در

 آنجایی از اسا. شده شامل را ردیف 10000 حدود دوره کل در و ردیف 800 حدود ساالنه

 برای بود مواجه هاییمحدودیا با و برزمان حجیم، بسیار اطتعات این تولید و دسترسی که

 پیدا کاهش 1388-1399 هایسال به دوم بخش تحلیل زمانی هدور تحقیق انجام پذیریامکان

 اسا. کرده
 پرداخته دارایی تملک اعتبارات هایردیف ترییرات به مطالعه ابعاد شدن گسترده علا به 

 نیز بودجه هایتبصره و واحده ماده احکام در مجلس کیفی ترییرات به مطالعه این در شود.نمی

 گرفته رارق مدنظر مجلس در بودجه ای هزینه جداول ریالی ترییرات فقط و اسا نشده پرداخته

 مجلس هایپژوهش مرکز کشور، باتمحاس دیوان از مطالعه در شده استفاده اصلی منابع اسا.

 برای مطالعه این هایداده اسا. شده استخراج کشور بودجه و برنامه سازمان و استمی شورای

 اسا. شده استخراج و احصاء بار اولین
 استنباطی هایآزمون از استفاده با و مجلس در بودجه ترییر اندازه هایشاخص احصا با 

  شود.می پرداخته فوق هایفرضیه آزمون به نیز آماری
 

                                                           
ای، های ساارمایههای جاری، تملک داراییهای بودجه كمجموع هزینهمصااارف بودجه عمومی دولا شااامل هزینه  . 1

  ( لوایچ بودجه (.1های مالی و درآمد اختصاصی( در قالف ختصه بودجه کل کشور كجدول كتملک دارایی
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 ها و الگوي تغييرات مجلس در اليحه. احصاء شاخص4

 1376-1399. بخش اول: تحليل تغييرات ارقام کالن بودجه از سال 4-1

 دهد.می نشان را دولا و مجلس در عمومی هبودج مصارف اعتبارات رشد ،(1ك نمودار

 كسازمان لادو تصمیم حاصل قبل، سال قانون به نسبا الیحه مصارف و منابع رشد و ترییرات

 کشور یاقتصاد وضعیا بر مترتف شرایط انواع از ثرتام مصارف رشد اسا. بودجه( و برنامه

 جبران ال،م  عنوان به اسا. الیحه در آینده سال برای آن ای بودجه تبعات بینی پیش و بوده

 الیحه هایبینیپیش در دولا را الیحه در کارکنان مزایای و حقوق افزایش در تورم اثر

 نسبا الیحه رشد ،1393 و 1391 هایسال در نفا قیما کاهش دلیل به یا و کند می متحظه

 م با شدهار قبل سال الیحه به نسبا كالبته اسا منفی قبل سال در مجلس مصوب قانون به

  اسا(. بوده
لفی را در مجلس تجربه ای بودجه ترییرات مختمصارف هزینه ،های مورد بررسیطی سال 

ر دس کمتر از دولا باشد، اما کرده اسا. انتظار بر این اسا که ترییرات بودجه در مجل
 هها رشد بودجه در مجلس بیش از رشد الیحعمل چنین چیزی رخ نداده و در برخی از سال

های مقدار هزینه 1376-1399سال گذشته از سال  24با توجه به روند بودجه شده اسا. 
استه کها آن مجلس نیز از مقدار در های اختصاصی که در الیحه پیشنهاد شدهجاری و درآمد

ای و های سرمایهترییرات مصارف تملک اسا، اماهمواره افزایشی ها آن شود و روندنمی
 .((1كنمودار ك مالی دارای نوسان بیشتری در مجلس بوده اسا

 چیلوا اصتح در رانیا در یاستم یشورا مجلس ،(1ك نمودار از مستخرج جینتا به توجه با 
 شکل به را بودجه حهیال اعتبارات هم توانسته مجلس اسا. داریمعن اراتیاخت یدارا بودجه

 .دهد کاهش هم یمعدود موارد در و شیافزا یداریمعن
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قبل( و رشد مصارف بودجه عمومي در دولت )رشد اليحه هر سال نسبت به قانون سال  .1نمودار 
 در مجلس )رشد قانون هر سال نسبت به اليحه همان سال(

 
 پژوهشهای : یافتهماخذ

 و مجلس در جاری و عمومی بودجه مصارف اعتبارات ترییرات میانگین ،(2ك جدول در 
 از درصد 30 حدود جدول، این نتایج به توجه با اسا. شده ارائه 1376-1399 سال از دولا

 در بودجه لوایچ در مانده باقی درصد 70 و داده رخ مجلس در عمومی اعتبارات سنواتی رشد

 و بوده مهم عمومی هایهزینه سازیپایدار در مجلس نقش ،بنابراین افتد.می اتفاق دولا
 اختیار ودنب گسترده و دارمعنی اسا. بوده افزایشی مجلس در بودجه ترییرات در روند همواره

 مالی ذارگ سیاسا دوم رکن نقش در مجلس که اسا مفهوم این به بودجه ترییرات در مجلس

  .1کندمی عمل ایران در

                                                           
 درج دانفق و هاتبصره متن در بودجه احکام امارق از برخی درج ایران، در ریزیبودجه شفافیا عدم مصادیق از یکی -1

 نآ از اثری و آمده بودجه الیحه در هایارانه هدفمندی مصارف و منابع م ال، عنوان به اسا. بودجه جداول در آن متناظر

 هب سا.ا داده رخ نیز ملی ذخیره و توسعه صندوق از منابع برداشا برای موضوع این نیسا. بودجه جداول اعتبارات در

 قالف در هاتبصره در مندرج توسعه صندوق منابع از تومان میلیارد هزار 22 مبلغ برداشا مجوز بودجه، سازیشفاف منظور

 اما اسا، شده اضافه 1399 سال در بودجه جداول یک جدول مصارف و منابع سرجمع به و شده تعریف درآمدی ردیف

 مجلس هیافت ترییر درآمدهای در نشده آشکارسازی جداول در چون صندوق منابع از برداشا در ترییرات هاسال بقیه در

 منابع ترییر از مجلس سهم نشود، قلمداد مجلس توسط اعتبارات در ترییر عنوان به شکلی ترییر این اگر .اسا نشده اضافه نیز

 شود.نمی ایجاد مطالعه کلی تحلیل در ترییری و یابدمی کاهش 2/30 به 7/30 میانگین از بودجه مصارف و
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ميانگين تغييرات اعتبارات مصارف بودجه عمومي و جاري در مجلس و دولت از سال . 2 جدول
1399-1376 

 
 شاخص ها

در قانون 
نسبت به 

الیحه )رشد 
 در مجلس(

نسبت  در الیحه
به قانون سال 
قبل )رشد در 

 دولت(

در الیحه نسبت به 
الیحه سال قبل 
)مجموع رشد 
 مجلس و دولت(

 74/20 37/14 37/6 میانگین رشد مجموع مصارف بودجه عمومی
 100 3/69 7/30 سهم مجلس و دولت در تغییر هزینه های بودجه

 پژوهشهای : یافتهماخذ

 قبل سال قانون به نسبا الیحه در عمومی هبودج مصارف مجموع (2ك جدول به توجه با 

 مصارف به درصد 37/6 افزودن با که اسا درصد 37/14 متوسط طور به دولا( در كرشد

 هبودج مصارف رشد مجموع ،مجلس( در كرشد الیحه به نسبا قانون در عمومی هبودج
 طول در درصد 74/20 به لس(مج و دولا در كرشد قبل سال الیحه به نسبا الیحه در عمومی

 مصارف کل رشد با نسبا هم نیز مجلس در جاری هایهزینه رشد یابد.می افزایش دوره

 .1اسا مجلس در دولا عمومی

 سطح در تحليل مجلس: در جاري هبودج کاهش و افزايش هايشاخص .4-2 

  هارديف
متفرقه كموقا( موجود و یا با های پایدار و هر نوع ترییر در جداول بودجه در قالف ردیف

 (2كشود. نمودار های سنوات گذشته انجام میردیف 2های جدید یا با احیایایجاد ردیف
 دهد.الگوی ترییرات بودجه در مجلس را نشان می

                                                           
های بودجه در مجلس احصاء ای و توزیعی تبصرههای عمومی بدون متحظه تاثیر آثار بودجهمقدار ترییرات در هزینه -1

 شده اسا.
ها شوند که دولا برای آنهایی محسوب میهای احیاء شده به عنوان ردیفهای جدید ایجاد شده و ردیفردیف -2

 ها اعتبار منظور کرده اسا. اما مجلس برای آن ردیف اعتباری در نظر نگرفته،
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 هاي جاري در مجلس در هر سالهاي هزينهها و کاهش. تغييرات افزايش2نمودار 

 
 پژوهشهای : یافتهماخذ

 دهد:می نشان (2ك نمودار
 رخ پایدار ایهزینه هایردیف اعتبارات افزایش در مجلس افزایشی ترییرات وزن بیشترین -

 شود.می منتهی آینده هایسال در جاری هایهزینه سازیپایدار به که اسا داده

 اسا. شده افزوده مجلس در بودجه ترییرات حجم بر شدت به دوره پایانی هایسال در -

 کاهش و تعدیل مجلس رویکرد بررسی، دوره متاخر هایسال در ویژه به و کلی طور به -

 اسا. بوده عمومی بودجه بودجه مصارف افزایش مسلط رویکرد و نبوده هایهزینه

 ننشا را مجلس در جاری اعتبارات افزایشی و کاهشی ترییرات میانگین (،3ك جدول 
  شود.می مشاهده نیز (3ك جدول در (2ك مودارن بر مترتف یجتان هد.دیم
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هاي جاري( در مجلس شوراي اسالمي از سال ميانگين تغييرات اليحه بودجه )هزينه .3جدول 
1399-1388 

 های پژوهشماخذ: یافته

 مجلس توسط اليحه در شده ايجاد ايبودجه جديد هايرديف. 4-3
های متفرقه های پایدار و ردیفهای ایجاد شده اعم از ردیفتعداد ردیف (3كنمودار 

در این نمودار، با توجه به دهد. را نشان میها آن كموقا( توسط مجلس و تعداد ترییرات
وجود دارد و به طور متوسط  ، یک روند پرنوسانای جدید ایجاد شده پایدارهای هزینهردیف

همچنین براساس این ای جدید ایجاد کرده اسا. ردیف هزینه 29مجلس هرساله حدود 
عدم کنترل بودجه یا  ،حال ترییر اساهایی که دولا در شود در سالنمودار استنباط می

ترییرات  اتوانند منشها میشود و این سالایجاد می وجهی به سرنوشا بودجه در مجلستیب
مشاهده  1392این وضعیا در سال های دولا شود. سازی هزینهبزرگی از حیث پایدار

اند در مجلس دارای ردیف جدید پایدار که در الیحه دولا اعتباری نداشته 101که ود شیم
 . شوندمیاعتبار و پایدار 

دار توسط دولا به ردیف پای 657با  1388ساله مورد بررسی، الیحه سال 12 هدر دور 
های جدیدی در الیحه ردیف ایفزایندههای بعدی به طور اما در سال مجلس ارائه شده،

درصد با  35با رشد حدود 1399شود و موجف شده اسا قانون بودجه سال بودجه ایجاد می
 1ردیف پایدار از مجلس خارج شود. 999تعداد 

                                                           
در برخی سالها سازمان برنامه و بودجه تعدادی از ترییرات ردیف ها را بعد از تقدیم الیحه بودجه به مجلس و در  -1

البته مستندی در اختیار نبود تا موادر ارجاعی دولا را در نظر گرفته شود. با فرایند تصویف به مجلس اعتم می کرد. 

این وجود بازهم این ترییر در مجلس رخ می دهد و قابل انتساب به ترییرات مجلس اسا. البته به احتمال قوی سهم چنین 

 ترییراتی از سوی دولا محدود اسا. 

 میانگین جزء میانگین کل نوع تغییر

 ای موجودهای هزینهکاهش در ردیف
 پایدار

3/1- 
2/0- 

 -1/1 متفرقه )موقت(

 ای موجودهای هزینهردیفافزایش در 
 پایدار

4/1 
3/3 

 8/0 متفرقه )موقت(

 های جدیدافزایش با ایجاد ردیف
 جدید پایدار

1/3 
1 

 2 جدید متفرقه )موقت(
 9/5 9/5 جمع کل
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 هاي پايدار و متفرقه جديد ايجاد شده در مجلس شوراي اسالميتعداد رديف .3 نمودار

 
 پژوهشهای : یافتهماخذ

 مجلس در اليحه موجود پايدار هايرديف در تغييرات. 4-4
ش نمایای پایدار موجود ترییر اعتبار یافته در مجلس های هزینهتعداد ردیف (4كنمودار در 

 سال از مجلس در یافته ترییر هایردیف تعداد میانگینداده شده اسا. براساس این نمودار، 
 طول در هاردیف کل تعداد میانگین و اسا سال در پایدار ردیف 209 با برابر 1399-1388
 25 متوسط طور به 1388-1399 سال از بنابراین،. اسا ردیف 829 با برابر بررسی دوره

اننش که یافته ترییر سال هر در مجلس در بودجه الیحه موجود هایردیف اعتبارات درصد
 .اسا مجلس سما از هادستگاه بودجه اجزای به ورود و ترییر باالی بسیار حجم دهنده

 مجلس در پایدار ایبودجه هایردیف از درصد 85 حدود بررسی، مورد سال 12 درهمچنین 
 موارد در و ودهب افزایشی موارد تمام در تقریبا ترییرات این و کرده پیدا ترییر بار یک حداقل

 پایدار ایبودجه هایردیف از درصد 15 حدود همچنین. اسا داشته کاهشی مقدار ،است نایی
ورود گسترده مجلس به اجزای بودجه، وظیفه بنابراین،  .اندمانده باقی ترییر بدون مجلس در
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کند و به نوعی دخالا در امور اجرایی محسوب رنگ میگذاری و نظارت آن را کمسیاسا
 شود.می

 اعتبار يافته در مجلساي پايدار موجود تغيير هاي هزينه. تعداد رديف4نمودار 

 
 پژوهشهای : یافتهماخذ

  مجلس در ايهزينه پايدار هايرديف تغييرات بنديرتبه و استخراج .5
 قمطل مقدار ابتدا مجلس، در ترییر بیشترین با جاری ایبودجه هایردیف بندیدسته برای

 موجود ترییرات ارقام شد. احصاء گذشته سال 12 طول در بودجه هایردیف تمام ترییرات

 در یکسان واقعی ارزش دارای مختلف، هایسال در تورم وجود دلیل به ها دستگاه اعتبارات

 ترییرات مجموع تواننمی ،بنابراین نیستند. یکدیگر با مقایسه قابل و نبوده مختلف هایسال

 ترییرات مقدار ،هاقیما شاخص با مشکل این رفع برای کرد. جمع هم با را بررسی مورد هدور

 اند.شده ثابا 1399 سال قیما به هاردیف و اسا شده زداییتورم ساالنه
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 مجلس در جاري ايهزينه اعتبارات تغييرات حال ارزش .5-1
های نظامی و های جاری نیروكمشتمل بر ردیف 11( کد بخشی 4با توجه به جدول ك

های پایدار جاری وزن ترییرات هزینه درصد کل 37/64سال گذشته  12انتظامی( در طول 
ردیف  171اند. این ترییرات برای الیحه بودجه در مجلس را به خود اختصاص داده

های ستاد مشترک سپاه پاسداران انقتب ای ذیل این کد اعمال شده اسا. ردیفبودجه
پشتیبانی واحد درصد رشد و ردیف وزارت دفاع و  22/5های توسعه کوثر با طرح-استمی

واحد درصد بیشترین رشد مستمر در مجلس را  77/4های مسلچ ارتقای توان دفاعی با نیرو
 23/6كمشتمل بر موسسات فرهنگی، استمی و تبلیراتی(،  34اند. همچنین کد بخشی داشته

های پایدار جاری را های ردیفدرصد کل وزن ترییرات الیحه بودجه در مجلس در کد
درصد از این ترییرات مربوط به ردیف سازمان صدا و  03/2اند که ص دادهبه خود اختصا

های درصد مربوط به ردیف مرکز مدیریا حوزه 81/0سیمای جمهوری استمی ایران و 
 علمیه در طول دوره بررسی بوده اسا. 

های ها طی سالای سازمانهزینه ، اولویا مجلس در ترییرات بودجه(5كجدول  در 
یک همسویی سیاسی که شود استنباط میبراساس این جدول، . ارائه شده اسا 1399-1388

ها آن ها و البیزنیها، چانههای فرادولتی وجود دارد که درخواسابین مجلس و سازمان
ها در مجلس به صورت قابل توجهی افزایش ای جاری این سازمانشود اعتبار هزینهباعث می

 اشد.داشته ب
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 اي جاري در مجلسهاي پايدار هزينهاي رديفرتبه بندي رشد تغييرات بودجه .4جدول 

بندی طبقه
 ایقوه

بندی طبقه
 موضوعی

 بندی سازمانیطبقه
متوسط 
رشد 
 دوره

متوسط 
رشد 
 دوره

فرادولتی 
)فرا قوه 
 مجریه(

های سازمان
 فرادولتی

 37/64 دفاع، ارتش، سپاه و...(های نظامی و انتظامی )وزارت نیرو

 23/6 موسسات فرهنگی، اسالمی و تبلیغاتی 44/76

 85/5 های قضایی و تقنینیحوزه

های سازمان
زیرمجموعه 
دولت )قوه 

 مجریه(

های سازمان
رفاهی و 
 حمایتی

 7/24 های علوم پزشکی(بهداشت و درمان )بدون دانشگاه
24/13 

 و )وزارت رفاه، کمیته امداد، بنیاد شهیدهای حمایتی سازمان
 بهزیستی و/..(

6 

های سازمان
علمی و 
 آموزشی

 8/2 آموزش و پرورش

 9/2 های وزارت علوم و علوم پزشکیدانشگاه 3/6

 73/0 هاها و پارکمعاونت علمی و فناوری، پژوهشکده

سایر 
ها و دستگاه

 هاسازمان

 57/1 ها و مراکز وابستهریاست جمهوری، معاونت

4 

 8/0 صنعت، معدن و تجارت و مراکز وابسته

 38/0 امور اقتصادی و دارایی

 37/0 حوزه کشاورزی و نهادهای وابسته

 36/0 ورزش، جوانان، گردشگری

 35/0 وزارت کشور و امور خارجه

 16/0 نفت و نیرو

 03/0 راه،مسکن و شهرسازی

 004/0 ارتباطات و فناوری اطالعات

 100 100 جمع

 های پژوهشماخذ: یافته

 هاي پايدار در مجلسجاري رديف بندي موضوعي تغييرات اعتبارات بودجهاولويت .5جدول 
 وزن تغییر اولویت بندی موضوعیطبقه

 44/76 1 های فرادولتی )فرا قوه مجریه(سازمان

 24/13 2 حمایتی عمومیهای رفاهی و سازمان
 3/6 3 های علمی و آموزشیسازمان

 4 4 های دولتیها و سازمانسایر دستگاه
 های پژوهشماخذ: یافته
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 (موقت) متفرقه هايرديف تغييرات بنديرتبه و . استخراج5-2
های بخشی متفرقه كموقا( در پنج کد میانگین سهم كرشد( ترییرات ردیف (،6كجدول در 

یج به دسا تا. نارائه شده اسا 1388-1399بودجه از سال  های در قانون نسبا به الیحهزینه
دیفاز اعتبارات ر پایدارسازی و ت بیا فرآیند هزینهها برای کند در برخی سالآمده بیان می

ی یلتحل ،. بنابراینشودمیهای پایدار افزوده های متفرقه كموقا( کاسته و به اعتبارات ردیف
گیرد ثبات آن بسیار کمتر از ترییرات های متفرقهكموقا( صورت میکه در ترییرات ردیف

های متفرقه كموقا( نسبا به های پایدار اسا. با این وجود آن چیزی که در ردیفردیف
ده در این اسا که بیشترین ترییرات اعمال ش اسا،های پایدار بسیار متمایز و برجسته ردیف
 گیرد.های حمایتی قرار میای متفرقه كموقا( در ذیل سازمانهردیف

 بیشترهای متفرقه دهد که نقش غالف مجلس در ترییرات ردیفنشان می (6كجدول   
  رفاهی و حمایتی بوده اسا.

 1388-1399در هاي بخشي متفرقه در قانون نسبت به اليحه رديفهاي تغييرات : اولويت6جدول 

 های پژوهشماخذ: یافته

های های ترییرات الیحه در مجلس، یافتهدر استخراج شاخص پژوهشهای عتوه بر یافته 
 شده اسا.آزمون مطرح شده های قالف فرضیه نیزاستنباطی زیر 

 استنباطي هاي. تحليل6
اسخ پدر مورد الگوی ترییرات بودجه در مجلس مطرح شده چهار فرضیه به در این بخش 

ها در پیوسا ارائه یج آزمونتانشود. های آماری استنباطی آزمون میو با آزمونشود داده می
 شده اسا.

 گین رشدانمی دستگاهیبندی دسته

 4/140 های حمایتی ) وزارت رفاه، کمیته امداد، بنیاد شهیدوجانبازان، بهزیستی و...(سازمان

 6/6 نفت و نیرو

 7/4 موسسات فرهنگی، اسالمی و تبلیغاتی )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صداوسیما و...(

 5/3 آموزش و پرورش

 2/4 وابستهصنعت، معدن و تجارت و مراکز 

 - هاسایر دستگاه
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 اولفرضيه  .6-1

ارف اعتبارات مص افزایش همواره مجلس رویکرد»اول مبنی بر اینکه برای آزمودن فرضیه  
شود. در سطچ معنیای استفاده میجملهدو از آزمون ناپارامتری «اسا بودجه عمومی بوده

هایی که میانگین یعنی تعداد سال ؛شود و فرضیه مقابلدرصد، فرضیه صفر رد می 5داری 
هایی اسا عمومی در قانون نسبا به الیحه افزایش داشته بیشتر از سال هرشد مصارف بودج

 ر قانون نسبا به الیحه کاهش داشته اسا.که میانگین رشد مصارف بودجه عمومی د
 هدرصد افزایش مصارف بودج 30، 1376-1399های مورد بررسی از سال در طول سال  

شود که فارغ ده و با توجه به آزمون فرضیه، این نتیجه استنباط میتاعمومی در مجلس اتفاق اف
داری لس با افزایش معنیبودجه در مج هاز شرایط تورمی یا رکودی حاکم بر اقتصاد، الیح

بودجه در مجلس بدون توجه به شرایط  هدهد ترییرات الیحمواجه خواهد شد که نشان می
شود و تمایل اقتصاد کتن كشرایط رکودی، شرایط تورمی و یا ترکیبی از هر دو( انجام می

 زیادی در مجلس برای افزایش مصارف بودجه عمومی وجود دارد.

 . فرضيه دوم6-2
هایی که همسویی سیاسی بین مجلس و دولا وجود در دوره»در فرضیه دوم مبنی بر اینک  

های دیگر دارد، اندازه ترییرات رشد مصارف بودجه عمومی در الیحه بودجه کمتر از دوره
گرا( طلف(، مجلس هفتم كاصولطلف( و دولا هفتم كاصتحبین مجلس ششم كاصتح «اسا

ا(، همسویی سیاسی وجود دارد. در یک سناریوی دیگر مجلس گرو دولا هشتم كاصول
 شود.گرا( هم به آزمون اضافه میگرا( و دولا نهم كبا فرض اصولهشتم كاصول

 فرضیه این شود.می استفاده 1ویتنی من یو ناپارامتری آزمون از دوم فرضیه آزمودن برای 

 مصارف رشد میانگین ،بنابراین شود.نمی رد سناریو دو هر در درصد 5 داریمعنی سطچ در

 با مجلس و دولا بین سیاسی همسویی هایدوره در الیحه به نسبا مجلس در عمومی بودجه

 از: باشد عبارت موضوع این دالیل رسدمی نظر به .اسا یکسان همسو غیر هایدوره
اسا های نفتی زا از جمله وضعیا درآمدبخش مهمی از بودجه تحا تاثیر مسائل برون -

که ترییرات آن خارج از اختیارات دولا و نیز مجلس اسا. اگر شرایطی فراهم شود که 
رود شود، انتظار میای که به مجلس ارائه میهای نفتی ایجاد شود، الیحهگشایشی در درآمد

                                                           
1- Mann–Whitney U test 
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ا ضد و آن افزایش به مصارف و پوشش بخشی از تقاهای نفتی بهره گیرکه از افزایش درآمد
بارات له در اعتاد. این مس، تبدیل شوو نیازهایی که نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند

 . اساتر عمرانی الیحه بودجه پر رنگ

 عمر از بیش احزاب عمر. شودمی ناکارآمد اغلفدار احزاب شناسنامه بدون پارلمانی نظام -
 کنونی، فقدان نظام حزبی موجد در شرایط .برنامه کتن دارند و اسا ای نمایندگاندوره

 تفاهم شود، ایجادبررسی می ای در مجلسالیحه در این حالا وقتی. اسا ساختاری مشکل
 از نظرصرف بنابراین،. اسا دشوار بسیار متفرق، اغراض و اهداف صاحبان بین غیرحزبی

 مسائل به توجهیکم گرایی،منطقه به را نمایندگان ،باشد ایدسته چه از مجلس اک ریا اینکه
دهد و تعداد زیادی از می سوق شخصی محلی تمایتت شمردن مهم مقابل، در و ملی

های ابه دنبال منافع یا رقاب فظ همسویی سیاسی بین دولا و مجلسنمایندگان مجلس با ح
 ای در الیحه بودجه هستند.محلی و منطقه

 . فرضيه سوم6-3
 اول سال و دولا آخر سالك سیاسی زمانی ترییر هایسال در»مبنی بر اینکه  فرضیه سوم

 هب نسبا داریمعنی صورت به قانون در دولا عمومی بودجه مصارف ترییرات ،(مجلس
برای درصد  9داری در سطچ معنی« کندمی پیدا افزایش آن از ترقبل هایسال یا قبل سنوات

های اول مجلس پایانی دولا و سالهای شود. بنابراین در سالمصارف بودجه عمومی رد می
میانگین رشد مصارف بودجه عمومی قانون نسبا به الیحه به در سطچ معنی داری یاد شده 

 های پایانی دولا و سال اول مجلس بوده اسا.های غیر از سالبیشتر از سال
ر زمانی ترییرات سیاسی در مجلس و دولا، اولین سال هر دوره مجلس تابه لحاظ ساخ 

دولا در سال آخر عمت برای دولا بعد تنظیم  هبا آخرین سال دولا مصادف اسا. الیح
شود. این عدم تناسف زمانی، موجد الگوی انگیزشی خاصی اسا. زمانی که نمایندگان می

اند و طرحهای انتخابیه خودشان دادههایی به حوزهآیند وعدهمجلس اولین سال بر سر کار می
دانند یا به دنبال ترییرات انتظاراتی از دولا دارند یا دولا را کارآمد نمیهای متعدد و 

بتوانند اهداف مجلس جدید را پوشش دهند.  تاپیشنهادی دولا هستند  هحداک ری در الیح
 ،الیحه را در اختیار دارد یماه از سال اجرا 5 تا 4که حدود همچنین دولا هم به دلیل آن

 دهد.یرات نمایندگان در الیحه از خود نشان نمیمقاوما جدی در مقابل تری
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میانگین رشد مصارف بودجه عمومی  ،های اول مجلسهای انتهایی دولا و سالدر سال
با اختتف  مجلس های دولا وپایانی دورههای غیراما در سالدرصد رشد داشته،  65/8

 درصد بوده اسا. 79/3زیادی برابر با 

 . فرضيه چهارم6-4

چانه توان از تابعی هادستگاه جاری اعتبارات در افزایش»فرضیه چهارم مبنی بر این اسا که 
جویی به عمل آمد، مقدار شاخص شاخص رانا با توجه به تعریفی که از«. ساا هاآن زنی

 کردنپذیر شده اسا. برای مقایسهمحاسبه ای جاری های هزینهردیفبرای تمام  جوییرانا
عدیل و واقعی شد. ت 1399های ترییرات ساالنه در مجلس، مقادیر ترییرات به سال پایه داده

 شود.ای معرفی میهای بودجهجویی ردیفکه به عنوان ظرفیا رانا tRیج شاخص تان
 5 داریمعنی سطچ در صفر فرضیه که دهدمی نشان ویتنی من یو آزمون آزمون یجتان 

 هایسازمان به نسبا بیشتری زنیچانه قدرت فرادولتی هایسازمان بنابراین شود.می رد درصد

  شوند.می برخوردار مجلس در اعتبار افزایش بیشترین از و دارند مجلس در دولا هزیرمجموع
دولا هشتم و نهم  هبه است نای دور 1376-1399های مورد بررسی از سال در طول سال

اما دسته ،گیرندگرایان قرار نمیبندی اصولکرد سیاسی در دستهها از لحاظ رویسایر دولا
به است نای یک دوره از مجلس -بندی سیاسی مجلس عکس شهرت سیاسی دولا اسا 

گرایان قرار گرفته اسا سایر مجالس در اختیار اصول -طلبان بودهپنجم که در اختیار اصتح
رادولتی وابسته به نهادهای های فبرای سازمانرود این تفاوت رویکرد سیاسی و انتظار می

زنی و البی در مجلس از ظرفیا خوبی برای چانه تاقوه مجریه این امکان را فراهم کند فرا
های خود را در مجلس تصویف کنند و بیشترین بهره از افزایش برخوردار باشند و درخواسا

 بودجه در مجلس را به خود اختصاص دهند.

 گيريو نتيجهبندي . جمع7
چگونگی ترییرات کمی و کیفی لوایچ بودجه در مجلس  هدهندهای این مطالعه نشانیافته

های تمامی و ردیف 1376 -1399 هترییرات ارقام کتن بودجه در دوراز این رو، اسا. 
احصاء و مورد  1388-1399ای از سال های دارای بودجه عمومی هزینهها و دستگاهسازمان

  سی قرار گرفته اسا. برر
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عمومی کشور  هدرصد از افزایش اعتبارات مصارف بودج 30دهد یج تحقیق نشان میتان 
ومی مصارف بودجه عم هدر ترییرات الیحه در مجلس رخ داده و مجلس در نقش ت بیا کنند

رویکرد  .کندعمل می ی ولی غیرغعالمحور گذاریاساس یک در نقش عمل کرده اسا و
بودجه افزایش اعتبارات مصارف عمومی بودجه  های الیحمجلس در ترییرات اعتبارات هزینه

درصدی رخ  1/4های پایدار با رشد های جاری در ردیفبوده اسا. بیشترین رشد هزینه
درصدی در مجلس مصوب  9/1ای متفرقه كموقا( با رشد های هزینهداده و اعتبارات ردیف

 شده اسا.
. ه اساشد یجادادر مجلس  یدجد ایینههز یفرد 29ساله حدود  به طور متوسط هر 

بودجه در مجلس هر  هیحموجود ال هاییفدرصد اعتبارات رد 25به طور متوسط  همچنین
 از هابودجه دستگاه یبه اجزا ودو ور ییرتر یباال یارحجم بس هدهندنشان که یافته ییرتر ه،سال

 اسا.  مجلس سما
داری افزایش و در موارد بودجه را به شکل معنی همجلس توانسته هم اعتبارات الیح 

قانون  52معدودی هم کاهش دهد. آنچه در عمل رخ داده متفاوت از تفسیر متعارف اصل 
 بودجه اسا.  هاساسی از اختیارت مجلس در تصویف الیح

ان در اصتح لوایچ بودجه بندی این مطالعه این اسا که مجلس شورای استمی در ایرجمع 
ها در گیری بدون در نظر گرفتن ترییرات تبصرهدار اسا. این نتیجهدارای اختیارات معنی

ترییرات بودجه در مجلس ها آن ماده واحده بودجه اسا و در صورت اعمال وزن ترییرات
  .1درصد بیشتر خواهد بود 30به مراتف از 

 ترییر بر داریمعنی تفاوت مجلس و دولا بین سیاسی ناهمسویی و همسویی هایدوره

 اول سال و دولا آخر كسال سیاسی زمانی ترییر هایسال در اسا. نگذاشته مجلس در بودجه

سال سایر از بیشتر داریمعنی صورت به الیحه عمومی بودجه مصارف رشد مجموع مجلس(
سازمان به نسبا بیشتری جوییرانا و زنیچانه قدرت فرادولتی، هایسازمان اسا. بوده ها

 با مجلس در بودجه افزایش از مندیبهره بیشترین و دارند مجلس در دولا همجموعزیر های

                                                           
 اعتبارات افزایش یافته در مجلس را بهی از بخش ،از طریق سازوکار تخصیص برنامه وبودجه( كسازمان قوه مجریه -1

ریزی اسا. در این مطالعه خود این موضوع یک اشکال در نظام بودجه تخصیص ندهد.تواند می ایهای بودجهردیف

ند وان تعریف کرد که مشخص کتدهد. حال مطالعه دیگری نیز میمشخص شد مجلس چه ترییراتی در الیحه انجام می

  شود.چه مقدار از ترییرات مجلس در مرحله اجرا محقق می
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 ولادفرا نفع به بیشتر خود اختیارات از مجلس اند.داده اختصاص خود به را درصدی 76 سهم

می مفراه و تعریف ییاجرا دولا از خارج های بخش برای را جدید منابع و استفاده كاجرایی(
  کند.

 مجلس در ایهزینه اعتبارت رشد از مجریه( كقوه دولا هزیرمجموع هایسازمان سهم

 سساتوم برای درصد 6 عمومی، حمایتی و رفاهی هایسازمان و امور برای درصد 13 شامل:

  اسا. هاسازمان و هادستگاه سایر سهم نیز درصد 4 و آموزشی و علمی
دهد که رویکرد مجلس در ترییر ارقام بودجه یرات الیحه در مجلس نشان میتحلیل تری

های متفرقه ای بوده و در ترییر ردیفقوه مجریهی پایدار توجه به دستگاه های فراهادر ردیف
  های حمایتی و رفاهی بوده اسا.كموقا( رویکرد حاکم توجه به ردیف

 ها. پيشنهاد7-1
 در بودجه تصویف و بررسی ضوابط اصتح با ایران در ریزیبودجه نظام اصتح از بخشی

 اجرا نحی در بودجه ترییرات حدود بودجه، قانون تصویف از پس اسا. تحقق قابل مجلس،

 ینا با اسا. شده مشخص مجاز حدود با نیاز موارد در مجلس مصوب قوانین با دولا توسط

 ودجهب الیحه ترییر بر حاکم ضوابط تعیین در را خود اختیار حدود گذارقانون کنونتا حال،

 از لهاسم این بر حاکم ضوابط عمده تا شده سبف موضوع این اسا. نکرده مشخص یا مصوب

 حدود ،رو این از .شود دنبال اساسی قانون 52 اصل به نسبا تفسیری نظریات صدور رهگذر

 تعیین و شناسایی به نیاز بودجه، الیحه ترییرات اولویا و اندازه نوع، در مجلس صتحیا

  دارد. را عمومی مصالچ و منافع با تاهمراس ضوابط و ها شاخص
 مجلس نصح در طرح بدون و تلفیق کمیسیون در بودجه ارقام ترییرات از اصلی بخشی 

 برای باالیی ظرفیا تلفیق، کمیسیون در گیری تصمیم مدل بر حاکم رویه دهد.می رخ

ردیف بودجه ریالی ترییرات مورد در گیریرای به الزام پیشنهاد دارد. جویانهرانا رفتارهای
 کمیسیون هر سهمیه حالا این در رسد.می نظر به ضروری صحن در هاکمیسیون سطچ در ها

 . کنند اقدام آن توزیع به توانندمی هاکمیسیون و شودمی مشخص بودجه کمی ترییرات از

 تعارض منافع
 وجود ندارد.تعارض منافع 
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و  ی( قانون اساس75(. اصل ك1391ك. مانیای، تهران و محسن ه،زادیفاتح ،محمدرضا دیسی، نیحس
 .162-133 ،(70ك 19 ،مجلس و راهبرد. یزیرقوه مقننه در بودجه اراتیاخت

. چاپ اول. تهران: مرکز ها در فرایند بودجهنقش در حال تحول پارلمان(. 1391خاکباز، افشین. ك
 های مجلس شورای استمی.پژوهش

پژوهشنامه علوم  .ریزی دولتی ایرانسیاسی رانا جویی در بودجهاقتصاد  .(1387ك محمدخضری، 
 .72-39(، 4ك 3، سیاسی

 مرکز پژوهش های مجلس. تهران. ریزی در ایران، بودجه و پارلمانبودجه(. 1387شبیری نژاد، اکبر ك
 شورای استمی.

حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه: مبانی نظری و الگوی (. 1386شبیری نژاد، علی اکبر ك
 های مجلس.تهران: مرکز پژوهش پیشنهادی.

چاپ سوم. تهران:  ها(.ریزی نوین در ایران كاصول، مراحل و روشبودجه(. 1391عباسی، ابراهیم ك
 سما(. سازمان مطالعه و تدوین کتف علوم انسانی ك

 (. تهران: دیوان محاسبات کشور.1376-1399ك قوانین بودجه
 .ای كمطالعه تطبیقی(های بودجهبودجه ریزی در جهان، چارچوب حقوق نظام(. 1387الینرت، یان ك

 های شورای استمی. چاپ اول. تهران: مرکز پژوهش
رسانی مجله اطتعریزی. بوجه(. بررسی نحوه تعامل قوای مقننه و مجریه در 1386نبی لو، حسن ك

 .52-31(، 12ك6، حقوقی
در  یاستم یمجلس شورا ایحدود صتح (.1393ك محمد ی،برزگر خسرو و محسن ،خواه ینجف

 .46-25 (:2ك 19 ،و بودجه یزیرفصلنامه برنامه .بودجه حهیاصتح ال
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 پيوست

 

 

 

هاي عمومي در هايي که ميانگين رشد هزينهاي براي مقايسه ساليج آزمون دو جملهتا. ن1جدول 
 هاي عمومي کاهش يافتههايي که ميانگين رشد هزينهقانون نسبت به اليحه افزايش يافته با سال

 های پژوهشماخذ: یافته

هاي هاي همسويي سياسي با ساليج آزمون يو من ويتني براي مقايسه سالتا. ن2 جدول
 غيرهمسويي سياسي

 Growth 

Mann-Whitney U 1.000 

Wilcoxon W 7.000 

Z -1.528 

Asymp. Sig. (2-tailed) .127 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b.200 

a. Grouping Variable: group 

 های پژوهشماخذ: یافته

  

  Category N Observed 
Prop. 

Test 
Prop. 

Exact 
Sig. (2-
tailed) 

های میانگین رشد هزینه
 عمومی

گروه 
 یک

1 21 0.88 0.5 0 

     0.13 3 0 گروه دو 

     1 24   کل
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هاي عمومي و جاري دولت در يج آزمون يو من ويتني براي مقايسه تغييرات هزينهتا. ن3جدول 
 هاي قبل از آنهاي تغيير زماني سياسي و سالقانون در سال

 
های رشد هزینه
 جاری

های رشد هزینه
 عمومی

Mann-Whitney U 48.000 31.000 

Wilcoxon W 69.000 184.000 

Z -.210 -1.400 

Asymp/ Sig. (2-tailed) .834 .161 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b.865 b.177 

Monte Carlo 
Sig. (2-tailed) 

Sig. c.862 c.180 

95% Confidence 
Interval 

Lower Bound .856 .172 

Upper Bound .869 .187 

a. Grouping Variable: group 

b. Not corrected for ties. 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 های پژوهشماخذ: یافته

 دولتيهاي فرادولتي با غير زني سازمانيج آزمون يو من ويتني براي مقايسه توان چانهتا. ن4جدول

 های فرا دولتیرشد اعتبارات سازمان 
Mann-Whitney U 2.000 

Wilcoxon W 80.000 

Z -2.330 

Asymp. Sig. (2-tailed) .020 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b.018 

a. Grouping Variable:  

b. Not corrected for ties. 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

 

 


