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پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح توسعه یافتگی مناطق ایران از دولت سووم توا دولوت یوازده      

پس از رتبه بنودی   چند شاخصه و نرم افزارتاپسیی    یریگمدل تصمیم  در این راستا با استفاده از است.

بر  برخوردار هستند. ها آندرصد  24محروم و  ها استاندرصد  74نتایج حاکی از آن بود که حدود  ها استان
به ترتیی  در   استان تهران و ایالم خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که 6ی، ا خوشهاساس مدل 

 151شیاخص و   21 . شاخص توسعه از ماتریسی بیا اند گرفتهصدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار 

میدل برنامیه   "و  "کارایی بودجه در توسعه "درپژوهش حاضر دو شاخص شاخص تشکیل شده است.  ریز
ی ا بودجیه بیر اسیاس قیدر  و  یعی میدیریت کارامید در منیاب          ها استانمعرفی شده که  "یا منطقهریزی 

رگرسییونی   میدل مسیتقل   3 لیکتشی نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و  در ادامه و با کمک. اند شدهتفکیک 
هشت دولت مستقل به ایی  نتیهیه رسییدیم کیه توسیعه بیه منیوان متسییر وابسیته از متسیرهیای مسیتقل              برای
ممرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر ای  اساس افزایش حهم دولت   نهیهزحهم دولت(، ) یجار نهیهز
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برابر  10ت و افزایش بودجه ممرانی مانند بودجه کل ولی منفی داشته اس ریتأثبرابر بودجه کل، بر توسعه  12
 بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

ییی، تصیمیم گییری چنید     تمرکززداای، دولیت،   ای، توسیعه منطقیه   توسعه، اقتصیاد منطقیه   واژگان کلیدی:
 شاخصه

 JEL: R12- R11-R58 -R10 – Q0طبقه بندی 
 

 مقدمه

ی همیشیه از توجیه   ا توسیعه ی هیا  اسیت یسضای میدیریت و اجیرای   مناطق به منوان سطوحی از ف
 . (Faraji rad,2013,28)اسیت خاصی در محافل ملمی، اجرایی و سیاست گذاری برخیوردا بیوده   

. توسعه خود هاست آنی ها استانیکی از موامل مهم در توسعه کشورها، توسعه متوازن در مناطق و 
یر آنهیا بیرای منیاطق بایید همراسیتا باشید. توسیعه        کیه جهیت و مسی    باشد یممشمول قوامد همگنی 

بیه منیوان هیده مهمیی در کنیار و هیم سیط  توسیعه ملیی در           1970و  1960ی ها دههی از ا منطقه

(. توسیعه  pike et al, 2006)ی در دنییا میورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت       ا منطقیه ی محلی و ها دولت
سیاختارهای فرهنگیی و اجتمیامی از ییک     فرایندی چند بعدی است که مستلزم تسییرا  اساسی در 

 . رشید و (.zaiari at all 2011,1) است های اجتمامی از سوی دیگر  طره و کاهش فقر و نابرابری
ی در بلندمد  از کارایی باالیی در جهت اهداه اجتمامی برخیوردار  ا منطقهتوسعه مبتنی بر توزان 

قتصادی و فرهنگی در جامعه خواهد شید  است و مان  بسیاری از مواق  مخرب اجتمامی، سیاسی، ا
ی را برقرار نمیود. میدالت اجتمیامی    ا منطقهتوسعه  لذا بر همی  اساس باید بتوان مدالت و توازن در

و هیر گیاه در توزیی  منیاب  بیا       شود یمجوام  قلمداد  ی مهم در جریانا  مهمها مؤلفهخود یکی از 

میدالت محیور خیواهیم بیود. میدالت       مدم توازن محسوسیی رو بیرو شیویم محکیوم بیه تضیادهای      
اجتمامی و توزیعی تاکید بر توزی  مادالنه امکانیا  و منیاب  مییان افیرادی دارد کیه دارای حقیوقی       

بیا توجیه وییژه در خصیوز توزیی  منیاب  میادی و         (.Wilkinson,2006:23هستند )مساوی و برابر 
 ,Sarrafiبیود ) د افزایش کارایی شاه توان یممعنوی و برقراری مدالت اجتمامی در اهداه توسعه، 

اصل برابری را به منوان بستری برای توزیی  متیوازن منیاب  و بیه تبی  آن توسیعه        توان یم(. لذا 2000

 ی قلمداد نمود.ا منطقهمتوازن 
از بعید طبیعیی و    ها آن  یترهممی از چند بعد قابل بررسی است که یکی از ا منطقهی ها ینابرابر
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در تخصییص منیاب     . میالوه بیر آن نیابرابری   باشد یمیر زمینی و اکوتوریستی برخورداری از مناب  ز
در بی  مناطق  م  به حاشیه بردن میدالت تیوزیعی، مشیکال  اجتمیامی و      ها دولتمادی از سوی 

از جملیه   کیه خیود منشیأ نیا هنهارهیای دیگیری در جامعیه اسیت.         آورد یمی اقتصادی زیادی به بار 
پدید آمدن و افزایش فقیر،  "اطر مدم توسعه متوازن شکل گیرد شامل: بخ تواند یمناهنهارهایی که 

 "ی زیر بنایی، و خدما  رسانی، تهدید محیط زیست، تحرکا  غلیط جمعیتیی  ها یینارسابیکاری، 

(. به مبار  دیگر تخصیص امتبارا  و مناب  به مناطق خاز، و محیروم  2: 1391رفیعیان، ) باشد یم
(. در دنییای  Todes,2001:58ی خواهید بیود )  ا منطقهی ها ینابرابر  گذاشت  سایر مناطق از موجبا

 ,Lees)مشیاهده اسیت    صور  گسترده در حوزه اقتصیادی و اجتمیامی قابیل    به ها ینابرابرامروزی 

ی موجود را شناخت و سپ  با ها ینابرابرصور  همگون ابتدا باید  . برای توسعه مناطق به(2010:1
ی و اسیتانی  ا منطقیه و توسعه خاز هیر منطقیه بیر اسیاس آمیایش       ی رشدها لیپتانسمشخص کردن 

لذا شناسایی رتبه و جایگاه مناطق از نظر توسعه اولیی  گیام در    (.azadi,2018,16نمود )ی زیر برنامه
 (.parizadi,2018,181)باشد  یمی ا منطقهی ها یزیربرنامه 

از از اهیداه اولییه همیه    ی بطیور خی  ا منطقیه روند رو به رشد توسعه به صور  میام و توسیعه   
ی فراوانیی در ایی  خصیوز شیکل گرفتیه اسیت امیا        ها پژوهشاقتصادهای کشورهای دنیا است و 

ی یک پژوهش تفاوتهیای معنیاداری را در بیی  مطالعیا  بوجیود      ها شاخص، مدل و ها روشگاهی 
رار احاطه بیشتر یک پژوهش بیر مو یور را متوجیه شید کیه قابلییت تکی        توان یمو زمانی  آورد یم

کیه در پیژوهش حا یر بیا اسیتفاده      (hafeznia, 2002,21)دهید  پذیری آن، نتایج مشابه را بدسیت  

و  ی منتشر شده توسط مرکز آمار، نتایج معناداری برای متسیرهیای پیژوهش  ها شاخصحداکثری از 
 ی بدست آمده است.ا منطقهتفاو  در توسعه 

 1950است کیه در سیال    "2توسعه"بت به ی با پیشینه کمتری نسا مقولهخود  "1یا منطقهتوسعه "
ی اقتصادی در خصوز مناطق مطرح شد. لیذا در ادامیه  یم     ها یزیربصور  فراگیری در برنامه 

بررسی  رور  مدالت اجتمامی در برابری مناطق کشور، با بررسی ابعیاد توسیعه، شیکاه توسیعه     

یازدهم مورد بررسیی قیرار خواهید    ی ایران برای دوره زمانی دولت سوم تا ها استانی در بی  ا منطقه
________________________________________________________________ 

1- Development area 

2- Development 
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ی تصیمیم گییری چنید شاخصیه و میدل تاپسیی  و مارییه        ها مدلکه در ای  مسیر با اتکا به  گرفت
بر توسعه و معناداری آنها را مورد بررسیی   مؤثرگرفت  از مدل رگرسیون پنل دیتا روابط بی  موامل 

 قرار خواهیم داد.

ی اییران در طیی   هیا  استان، ای  است که باشد یماصلی که ای  پژوهش در صدد پاسخ آن  سؤال
 ؟باشند یماز نظر توسعه در چه جایگاهی  1392تا  1360ی ها سال

از توسیعه   هیا  اسیتان اصلی پژوهش حا ر  م  رتبه بنیدی   با توجه به اینکه از اهداه و اهمیت
سیه   سینهش و تفکییک   ، بیدنبال باشید  یمی ی سوم تا یازدهم ها دولتیافتگی و تخصیص بودجه در 

حهییم دولییت( در توسییعه منییاطق خییواهیم بییود لییذا در جهییت    ) یجییاربودجییه  کییل، ممرانییی،  
ی رگرسیونی بدست خواهد ها مدلهر کدام در قال   ریتأثی ا منطقهسیاستگذاری در راستای توازن 

با توجه به سهم نسبی بودجیه از   اند توانسته ها استانو مالوه بر آن مشخص خواهد شد که کدام  آمد

کارایی بودجه در توسعه( که باز در جهت تنظیم توسیعه متیوازن در   باشد )ه بیشتری برخوردار توسع
بیه ایی  مهیم دسیت پییدا کیرد و از دیگیر         تیوان  یمی  ها استانی تخصیصی ها بودجهمناطق، با تعدیل 

نقیش میدیریت کارامید     ی وا منطقهموامل مورد بررسی در پژوهش حا رمعرفی مدل برنامه ریزی 
ی توسیعه یافتیه و توسیعه نیافتیه میدیریت کارامید در       هیا  اسیتان که برای  باشد یمی ا منطقه در توسعه

 .باشد یمی تخصیصی از اهمیت باالیی برخوردار ها بودجهجهت مصره 
یی در اییران و سیایر   هیا  پیژوهش ی ا منطقیه هرچند در گذشیته دربیاره توسیعه و ییا میدم تیوازن       

ی در ا توسیعه ی هیا  شیاخص هش حا یر در اسیتفاده از   کشورها انهام گرفته است ولی نوآوری پژو

اسیتفاده   هیا  شیاخص در ایی  پیژوهش از    بیا  یتقرکیه   ی میورد پیژوهش اسیت   ها دورهکشور و تعداد 
ی هیا  یبنید یی که آمار آنها در دسترس بیود رتبیه   ها دولتحداکثری شده و مالوه بر آن برای تمام 

 ی برای مناطق انهام شده است.ا توسعه

 

 ش:پیشینه پژوه

 داخلی: ( مطالعاتالف

ی در ایران با رویکرد مدالت ا منطقهتوسعه  "( در مقاله تحت منوان 1397همکاران )پریزادی و 

کالبیدی،  -سیط  )اقتصیادی، زیربنیایی    4در  شیاخص  33ی کشور را با استفاده از ها استان "توزیعی
بنیدی   میتقسی  1390ل درمیانی( از منظیر توسیعه ییافتگی بیرای سیا      -فرهنگی و بهداشتی  -اجتمامی
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ی و اسیتفاده از  ا خوشیه ی مورد استفاده در ای  پژوهش، تحلییل میاملی و تحلییل    ها کیتکننمودند. 
بوده است که نتایج نشان دهنده تفاو  معنادار در سط  توسعه ییافتگی منیاطق بیوده     spssنرم افزار 

ییافتگی کشیور قیرار     توسیعه  آخیر که تهیران در اولوییت اول و سیسیتان و بلوچسیتان در رده      است
 گرفتند.

آسیی  شناسیی    "( در مقاله خود با منوان ,arizadi& Mirzadeh,2018)فرجی راد و همکاران 

بودنید   سیؤال در پی پاسخ بیه ایی     "ی در ایران از دیدگاه رویکرد نهادیا منطقهی توسعه ها استیس
نهیادی چیه بیوده اسیت؟ کیه بیا       ی در ایران با توجه به رویکرد ا منطقهی ها ینابرابرکه: ملت تداوم 

ی ا منطقیه ی توسیعه  هیا  ینیابرابر ی کیفیی و مطالعیا  اسینادی نتیایج متفیاوتی از      ها روشاستفاده از 
بدست آورند. وجود ساختارهای متمرکز تصمیم گیری و اجرایی، ارتقا ییادگیری، بیی تیوجهی بیه     

ی مناسیی  بییرای ی همچییون توسییعه دانییش، فییراهم نشییدن بسییترهاا منطقییهی نییوی  توسییعه هییا روش

ی و در نهایت توسعه اقتصاد اجتمامی و کیارآفرینی در سیط  محلیی، از دالییل     ا منطقهحکمروایی 
 .است ی از رویکرد نهادی بوده ا منطقهی توسعه ها استیسشکست 

ی ا منطقیه تحلیلیی بیر توسیعه     "( در پژوهشی بیا منیوان  zarabi& izadi,2013) یزدیا رابی و 
و رگرسییون چنید    VIKORی کمی تحلییل میاملی، تکنییک    ها مدلفاده از با است "ی کشورها استان

 کیه  ی کشور را از نظر برخورداری رتبه بندی کردند.ها استانشاخص،  22متسیره و با بهره گیری از 
 "، "رفیاهی  -خیدما  فرهنگیی   "، "جمعیتیی  "، "آموزش -خدما  درمانی "شاخص کلی آن  5

ی محاسبا  بعمل آمده در تحقیق انهام گرفتیه، رتبیه   خروج بود. "خدما  روستایی "و  "اقتصادی

 ی تهران و قم اختصاز داد.ها استاناول و آخر را به 

( پژوهشی بیا منیوان   Mirshojaeeianhosseini & Rahbar,2012رهبر )میرشهامیان حسینی و 

 و بیا هیده جسیتهوی    "های استانی در اییران  تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه"
ی ممرانیی و کیل را   هیا  بودجیه ی کمی اقتصادی و سیاسی انهام دادند تیا بتواننید تخصییص    رهایمتس

سیاسیی( بررسیی   ) یکیتیاکت اقتصیادی( و  ) یا برنامیه ی رهایمتسدر دو دسته  1379-1386برای دوره 

ی کشیور کیارایی   هیا  اسیتان حاکی از آن بودکه رفتار بودجه ریزی بیرای   ها آننمایند. نتایج تحقیق 
تیراکم   "و  "سیرمایه اولییه اسیتانی    "ی رهیا یمتسو نه برابیری محیور و میالوه بیر آن      باشد یمحور م

ی سرانه تخصیص یافته رابطه منفی دارند. از دیگر نتایج ای  تحقییق کیه   ها بودجهبا میزان  "جمعیت
آن را مربییوب بییه موامییل سیاسییی دانسییت اختصییاز بودجییه بیشییتر توسییط دولییت بییرای  تییوان یمیی
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پیایی    هیا  آنیی است که مشارکت سیاسی رأی دهندگان در انتخابا  ریاست جمهوری در اه استان
 است و رأی دهندگان یا برای رأی دادن مردد هستند و یا رأی آن دارای نوسان است.

 "ی در اییران ا منطقیه ی ها ینابرابر "(  در مقاله Tavakolinia & shali,2012توکلی نیا و شالی)
اجتمیامی،   -شیاخص فرهنگیی   60در سیط  سیرزمی ،    هیا  ینابرابری و ا منطقهجهت ارزیابی توسعه 

ی تحلییل میاملی و   هیا  روشرا با  درمانی -زیربنایی و بهداشتی-جمعیتی، کالبدی-صنعتی، اقتصادی

ی مورد استفاده قرار دادند و به ایی  نتیهیه رسییدند کیه در سیال      ا خوشهتاکسونومی و سپ  تحلیل 
 19اسیتان مییانی،    7اسیتان نسیبتا  توسیعه یافتیه،      4یک استان توسعه یافته،  استان کشور  30از  1385

استان توسعه نیافته و یک استان محروم بوده است که در ای  تحلیل تهران و سیستان و بلوچستان بیه  
 ی اول و آخرقرار گرفتند.ها رتبهترتی  در 

سط  بندی توسعه  "ر مقاله ( دAbdolahzade & sharifzad, 2012مبداهلل زاده و شریی زاد )

با هده تعیی  سطوح توسعه فضایی و شناسایی ماهیت الگوهای آمایشی  م    "ی در ایرانا منطقه
شیاخص در   41در ایی  مقالیه    .انید  کیرده ی کشیور را رتبیه بنیدی    ها استانساخت شاخص ترکیبی، 

استفاده قرار گرفتنید  گروهای اجتمامی، جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و زیر ساختی و خدماتی مورد 
ی سیستم اطالما  جسرافیایی و در سه سط  توسعه یافتگی بیاال، متوسیط   ها کیتکنکه با استفاده از 

 و پایی ، استان تهران در اول و سیستان و بلوچستان در آخر ای  رتبه بندی جای گرفتند.
مقالیه خیود   ( در Ebrahimzadeh &Eskandarisani, 2010ابیراهیم زاده و اسیکندری ثیانی )   

 -کاربرد تحلییل میاملی در تبییی  الگیوی فضیایی توسیعه و توسیعه نییافتگی شیهری          "تحت منوان 

سیاسیی در سیال    -با استفاده از روش تحلیل میاملی بیر اسیاس تقسییما  اداری     "ی در ایرانا منطقه
ن شهرسیتا  76توسیعه یافتیه،   شهرسیتان  32گروه تقسیم کرده که  4های کشور را در  شهرستان 1385

شهرسیتان محیروم    106کمتر توسعه یافتیه رو بیه پیایی  و     شهرستان 126نیمه توسعه یافته رو به باال، 
 .اند بوده

چیارچوبی   "( در مقاله خیود تحیت منیوان   eskandari & hoseini ,2010اسکندری و حسینی )

ییل میاملی   شاخص و با استفاده از روش تحل 18با ایهاد  "یا منطقهی ها شاخصبرای تحلیل و تلفیق 
ی کشور را رتبه بندی کردند. نتیهه پژوهش منهر به رتبه اول برای تهران و رتبه آخر بیرای  ها استان

 سیستان و بلوچستان شد.
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 خارجی: ( مطالعاتب

 "ی در برزیییلا منطقییهتوسییعه اقتصییاد " منییوان( در رسییاله دکتییری بییا Resende,2012)رسییند 

ی آموزشیی و  هیا  هیسرمای فضایی  ها اسیمقکه در  ندک یمی مناطق را بررسی افتگی توسعهو عیت 
ی محلی بهتیر توانسیتند رشید بیاالتر اقتصیادی را تو یی  دهنید. همچنیی          ها رساختیزبهداشتی و 

ی صنعتی بر رشد اشیتسال  ها وامی ریگ اندازهی برای ا منطقهتوسعه  های سیاستتأثیرا  میکرو کالن 
 2003-2000داخلی سرانه در سط  کیالن بیرای دوره    ی کار و میزان رشد تولید ناخالصور بهرهو 

ی صنعتی در سط  میکرو تیأثیرا  مثبتیی بیر اشیتسال را نشیان      ها وامبررسی شد که  2006-2000و 
 توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در سط  کالن نداشتند. قابل تأثیردادند اما 

 "( تحقیقی با عنوانSoares, Lourenco & Ferreira Monteiro, 2013 سوارس لورنزو و فریرا مونتریو )

ی منطقییه بییا اسییتفاده از روش چنیید متسیییره: کمییک بییه بهبییود اتحادیییه اروپییا و هییا ینییابرابرکشییی 

شیاخص اقتصیادی، آموزشیی،     33که بیا اسیتفاده از   اند  دادهدر کشور بلژیک انجام  "تصمیما  دولتی
لی چنید متسییره، منیاطق را رتبیه بنیدی کردنید و       بهداشتی، فرهنگی، ... و تکنیک آماری تحلیل مام

اسیتفاده نمودنید و بیرای انتخیاب      Kaiser, Bartlettی: هیا  آزموناز  ها دادهبرای تشخیص و ارزیابی 
ی معیار درصد واریان  و مقدار ویژه و معیار درصد واریان ، ها آزمونی مستخرج شده از ها مامل

 استفاده شد.

ی هیا  التیادر راستای بررسی میزان توسعه یافتگی و رتبه بندی  (Norbakhsh , 2003نور بخش )
انهیام داد. در ایی  پیژوهش     "ی در هندا منطقهی ها ینابرابرتوسعه انسانی و  "هند پژوهشی با منوان

ی اقتصیادی و اجتمیامی تهییه    هیا  شیاخص که با استفاده از روش تحلیل ماملی و شاخص ترکیبی از 
ی هیا  مؤلفیه با استفاده از روش تهزیه و تحلییل   ها شاخصه اهمیت گردید، پ  از وزن دهی و درج

اصلی،  ری  نابرابری و تلفیقی، با تحلیل رگرسیون ما بی  سه شاخص اسیتخراج شیده و همچنیی     

 شاخص توسعه انسانی، نتایج آزمون شده و رتبه بندی برای ایاال  ای  کشور انهام گرفت.

 

 ادبیات نظری

ر اصلی پژوهش حا ر بررسی سط  توسعه یافتگی مناطق در اییران از  با توجه به ای  که مو و

ی در ا منطقیه ی رشید  هیا  میدل دولت سوم تا دولت یازدهم است لذا بیرای حماییت نظیری از آن از    
 .میکن یمسطوح مختلی استفاده 
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توسعه اقتصادی اصطالحی است که اقتصاد دانان، سیاستمداران و ... اغل  در قیرن بیسیتم بکیار    
. اگر چه ای  مفهوم در غیرب در قیرون پییش از آن نییز وجیود داشیته اسیت. بحی  توسیعه          اند برده

 .Mosalanezhad , 2015)مورد توجه قرار گرفت 1950در دهه  2ی توسعه گراها دولتو  1گرایی

، غربیی  3مدرنیزاسییون  مصیطل  بیود و امیروزه    "رشید   "البته قبل از تفهیم واژه توسیعه، واژه   . (76
اصیطالحا  دیگیری هسیتند کیه وقتیی میردم دربیاره توسیعه          5به خصوز صنعتی شیدن ، و 4شدن

ی ها شهیر. با وجود ای  که اجمار نظری درباره ندینما یم، از آنها استفاده کنند یماقتصادی صحبت 
ای  مفهوم وجود ندارد، ولی بیشتر افراد با ای  نکته موافقند که توسعه به طیور تنگیاتنگی بیا تکامیل     

 (conteras,2004:28) داری و فروپاشی فئودالیسم مرتبط است.سرمایه 
امروزه دستیابی به رشد اقتصادی به یک مطالبیه ملیی تبیدیل شیده اسیت، در حیالی کیه برخیی         
پژوهشگران معتقدند که رشد اقتصادی لزوما  توام با مدالت نیست، برخی دیگیر معتقدنید کیه حیل     

در جامعه جهانی میدالت   (.Nili, 2007)است تصادی گرو رشد اق مسائلی نظیر مدالت اجتمامی در
بیه ایی  معنیا     میالدی باز کرده اسیت  70مامل مؤثر در توسعه جای خود را در دهه   یتر مهمبعنوان 
درآمد، ثرو  و مبانی مز  نف  باید بیه طیور برابیر    ی اجتمامی، آزادی، فرصت ها ارزشکه همه 

یییا همییه آنهییا بییه نفیی  همییه باشیید  هییا  ارزشاییی   توزییی  شییوند. اگییر چییه توزییی  نییابرابر هریییک از
(Rawls,1971:62) هیا  دولیت در مناطق، نقش  . لذا بر ای  اساس با مطرح شدن توزی  برابر امکانا 

و نگاه مدالت محور آنها از اهمیت بیشتری برخوردار شد. در کل هده اصلی راهبرد توزی  مهدد 
تی و همچنی  بهبود توزی  درآمید و ثیرو  از طرییق    مناب  اقتصادی را باید فعال سازی نهادهای دول

(. هیر چنید تعرییی    World Trande Qrganization, 2008:35دانسیت ) مداخلیه مسیتقیم دولیت    
تیا حیدودی توزیی  را     توانید  یمی خاز خود ها شاخصمملیاتی مناطق و سهم بری آنها با توجه به 

ی ممکی  اسیت بنیا بیر تعرییی ییک       ا منطقه از ای  رو، کاربردها و مقیاس توسعه نامتوازن کند، لذا
 albro ,2001)باشید منطقه و چگونگی درک منطقه و مرزهای آن به طور داخلی و خارجی، متنور 

, 75). 

________________________________________________________________ 

1- Developmentalism 

2- Developmental states 

3- modernization 

4- westernization 

5- Industrialization 
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 -2 1ای ملیوم منطقیه   -1ای ممدتا  ریشیه در سیه سیاختار ملمیی دارنید:       ی توسعه منطقهها یتئور
و در  ا اولی  بار در امریکای شیمالی و بریتانییا  ه . ای  شاخه3جسرافیای تئوریکی -3 2ای اقتصاد منطقه

به منصه ظهور رسیدند. در آن زمان ای  سه حوزه از ملوم جزءملوم اجتمیامی بودنید    50اواخر دهه 
 , Kalantariداشیتند ) هیای آمیاری و ریا یی تأکیید      و بیرای شیناخت مشیکال  منطقیه بیه روش     

مورد توجه قیرار گرفتنید.    1960ای، در  ههای توسعه منطق ی سیاسترتریفراگ( و بصور  2013,17

ای  توجه از یک طره برای مقابله با اثرا  سیاست جایگزینی واردا  که منهر به تمرکیز فضیایی   
ها به منظیور توسیعه    توسعه در مراکز ممده شده بود بکار گرفته شد و از طره دیگر از ای  سیاست

 Stohrبردنید ) کمک به رشد اقتصیاد ملیی سیود    و  ای برای توانمند کردن اقتصاد آنها مناطق حاشیه

ای بصیور  ملمیی بیه     اظهار داشت که تهارب توسعه منطقه توان یم( در یک نگاه کلی 1975,96,
(. و پدر ای  شاخه از ملیم توسیعه کیه    8، 1994ای   مطالعا  منطقهرسد ) میالدی می 20ابتدای دهه 

 .باشد یم "4والتر ایزارد " ،میشناس یمای  منطقه ملومبه 
ی مختلفی در ادوار مختلی توسط مکاتی   ها مدلو  ها پژوهشی ا منطقهدر بح  توسعه و رشد 

اقتصادی شکل گرفته است که هر یک مفیاهیم متفیاوتی را بیرای توسیعه و رشید اقتصیادی معرفیی        
 :رندیگ یمی رشد در چند طبقه متفاو  جای ها مدل ، بطور کلیاند کرده

. رندیگ یمطره تقا ا را به منوان محرکه رشد مناطق در نظر  ها دلمی تقا ا: ای  ها مدلالی( 
میدل داده و   -هیا   ینیز یکمیدل   -: رشد بر پایه صیادرا  باشد یمی زیر ها مدلای  گروه خود شامل 

 5مدل هارود و دومار–ستاده 

و  کننید  یمی طره مر ه را به منوان مامل رشد مناطق قلمیداد   ها مدلی مر ه: ای  ها مدلب( 
ی وجیود دارد: میدل ییک بخشیی     ا منطقیه ر  ممده دو نور مدل برای طیره مر یه و رشید    بصو

 نئوکالسیک ها و مدل دو بخشی نئوکالسیک ها

________________________________________________________________ 

1- Regional science 

2- Regional economics 

3- Theoritical geograpgy 

4- Walter isard 

5- Harrod & dummar 
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ی ملیت تهمعیی را مامیل میؤثر بیر     ها انیجر: گروه جدیدی نیز 1ی ملیت تهمعیها انیجرپ( 
طا  درونی افیزایش یافتیه   ی خارجی ارتباها شوک. به ای  معنا که با دانند یمرشد اقتصاد در مناطق 

و 3مطیرح و سیپ  توسیط کالیدور      2که ابتیدا توسیط مییردال    شود یمو جریان رشد داخلی تشدید 
 (.Sabaghkermani,2013:217) بسط داده شد. 4دیکسون و تیروال

مطیرح شید و بعیدها توسیط      1955در سال  5 ( مدل قط  رشد: الگوی قط  رشد توسط پرو

ی قبل ها مدلسی قرار گرفت که ای  مدل با جزئیا  بیشتری نسبت به مورد برر 7و هانس  6هریشم 
 .کند یممدل توسعه را در تمرکز بر صنای  پیشرو معرفی   یا در مورد رشد نامتوازن حره می زند.

و ف  آوری و ابیداما  را   داند ینمی توسعه: ای  مدل توسعه را در روند زمان ها موجث ( مدل 
در  8. ای  مدل اولی  بار توسیط رن روجیی   شود یمج برای توسعه متصور ماملی همچون سوار بر مو

 ارائه گردید. 1970ی در اواخر ا منطقهی ها ینابرابرزمان 

رشد: مدل ماشی  رشد سیاسیون و کارآفرینان و تبیانی آنهیا را بیه منیوان مامیل      ج( مدل ماشی  
نوان مامیل اصیلی و تیأثیر گیذار     . در مدل ماشی  رشد، یک مامل بعشمارد یممهم توسعه شهری بر 

آن در توسیعه مکیان میورد نظیر، بیشیتر بیه        که نقش ردیگ یمتری در توسعه مناطق مورد توجه قرار 
جیان لوگیان و هیاروی ملیوا موامیل توسیعه شیهری را در ترکیی           1987. در سال خورد یمچشم 

در توسیعه اقتصیادی    "شید ماشیی  ر  "و اینها را بعنیوان   دندید یمسیاستمداران و کارآفرینان شهری 
 (.Logan and Molotch,1987: 63 &33کردند )معرفی 

بیر رشید منیاطق     تیر  یتخصصی ی رشد  فوق، مدل رشد هریشم  و هانس  به صیور   ها مدلدر 

 دارد. ها مدلتمرکز داشته است لذا پژوهش حا ر از ای  حی  شباهت بیشتری با ای  

 

________________________________________________________________ 

1- Cummulative causation 

2- Mirdal 

3- Kaldor 

4- Dixon and Thirwall 

5- Perroux 

6- Hirschman 

7- Hansen 

8- Ren Rvjyn 



 11  ...ی سوم تا یازدهمها دولتی از ا منطقهبررسی توسعه 

 روش تحقیق

ی موجیود متسیرهیای   هیا  دادهکیه در مرحلیه اول     شده استپژوهش حا ر در دو مرحله انهام 

بیرای   هیا  دادهمورد بررسی در سالنامه آماری گردآوری شد. پی  از مرتی  سیازی و دسیته بنیدی      
زیر شاخص شکل گرفت کیه پی  از    151شاخص و  21ی، بطور کلی ا منطقهمشخص شدن توازن 

بدست آمد کیه در ادامیه بیا وزن     21*31ها و سپ  کل کشور یک ماتری  تشکیل ماتری  استان
درمحیط نرم افزار تاپسی ، رتبیه بنیدی    طبق نظر خبرگان و ف  دلفی، ها شاخصدهی به هر یک از 

ی کشور بدست آمد. برای تکمییل ایی  قسیمت بیا اسیتفاده از میدل       ها استاناز سط  توسعه یافتگی 

 روه مختلی طبقه بنیدی شیدند.  گ 6در  ها استانی،  بر اساس میزان برخورداری و محرومیت ا خوشه
نییز   ها استاندر ای  مرحله رتبه بندی از تخصیص بودجه در دوره زمانی مورد بررسی برای   یهمچن

و بیا توجیه بیه شیاخص کیارایی بودجیه در        بدست آمد و بر اساس جایگاه توسعه و بودجیه اسیتانها  
برنامه ریزی توسعه  "طبق مدل  ای  ی کارا از ای  حی  نیز مشخص شدند. مالوه برها استانتوسعه، 
اشیبار بیودن    از نظر تشنگی در بودجه و مدیریت کارآمد و ییا سیوء میدیریت و    ها استان "یا منطقه

 بودجه، در دو سط  استانهای توسعه یافته و محروم تفکیک شدند.
حهیم  ) یجیار بودجه کیل، بودجیه ممرانیی، بودجیه     ) ریمتس 3با توجه به وجود  در مرحله دوم 

میدل رگرسییونی    3ی آنها برای استانها از سالنامه مرکز آمار، اسیتخراج گردیید   ها داده(( که دولت
ساده تشکیل شد که به کمک نرم افزار ایویوز در قال  مدل پنل دیتا، بیرای هیر ییک از متسیرهیای     

آمد که تأثیر هر یک از متسیرها نسبت به توسعه بیر اسیاس    ذکر شده نسبت به توسعه  ریبی بدست

 ن سنهیده شد.آ

 
ی هیا  میدل نیرم افیزار تاپسیی ( از    )ی رتبیه بنیدی   هیا  مدلپژوهش پیش رو  م  بهره گیری از 
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که طبق مدل مفهومی زیر مسیر کار چنی  خواهید   بهره جسته است، 8رگرسیونی و نرم افزار ایویوز 
 بود:

 مرحله اول:

هیای چنید    گییری  مد نظیر باشید، تصیمیم    1(DM) اریعمها بیش از یک  گیری زمانی که در تصمیم

و  3(MODMهیای چنید هدفیه )    گییری  تصیمیم   شود کیه بیه دو قسیمت    مطرح می 2(MCDMمعیاره )
شیود. کیه در بیی  آنهیا از میدل و نیرم افیزار         تقسییم میی   4(MADMهای چند شاخصه ) گیری تصمیم

گییری،   کارا نمودن فرایند تصیمیم  ها، از طریق شفاه، منطقی و ای  روش. شود یمتاپسی  استفاده 
 (.Wang and Triantaphyllou, 2008, 45بخشند ) میبهبود را ها  ها و ارزیابی کیفیت تصمیم

 مدل جبری توسعه:

 (1)                 
وزن هیر   و  ردیی گ یمی قیرار   ی مسیتقل رهیا یمتس ریتیأث به منوان متسیر وابسیته تحیت    متسیر

 شاخص را مشخص خواهد کرد.
(+ 29) یانسییان(+ نیییروی 3) تیییجمع(+ شییاخص 1هییوا )ای = سییرزمی  وآب و  توسییعه منطقییه

(+ 6بیرق ) (+ آب و 6صنعت )(+ 8گاز )(+ نفت و 3معدن )(+ 4) ال یشکشاورزی و جنگلداری و 

 یانبیاردار ارتباطا  و (+ حمل و نقل و 6رستوران )(+ بازرگانی و هتلداری و 2مسک  )ساختمان و 
(+ 14آمیوزش ) (+ 11) یاجتمیام   یتیأم (+ بهزیسیتی و  3) ییقضیا امیور   -( 2) یمیال (+ بازارهای 8)

(+هزینیه و درامید   12) یشیهر (+ممران 13) یگردشگر(+ فرهنگ و ورزش و 8درمان )بهداشت و 
 (3استان )ی ها حساب(+ 4) متیقشاخص  -(4خانوار )

 

 :5تاپسیسمتد 

تیوان در میورد رتبیه بنیدی و      شاخص میی  mگزینه و  nاز تشکیل ماتریسی با در ای  روش پ  
ها، اسیاس ایی  روش    انتخاب بهتری  گزینه قضاو  کرد. با فرض افزایشی بودن هر یک از شاخص

________________________________________________________________ 

1-decision maker 

2-multiple criteria decision making 

3-multiple objective decision making 

4-multiple attribute decision making 

5- topsis 
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حیل   حل ایدآل منفیی و کمتیری  فاصیله بیا راه     بیشتری  فاصله از راه فرضبر مبنای انتخاب گزینه با 
 .باشند ی( م( و راه حل ایدآل مثبت )ه حل ایدال منفی )ایدآل مثبت است که را

 

 ی رگرسیونیها مدلی مورد استفاده از در ها شاخصوزیر  ها شاخص – 1جدول 

 شاخص

 زیر شاخص 
 نام شاخص

تعداد 

زیر 

 شاخص

 آبسرزمین و 

 و هوا
 مساحت 1

شاخص 

 جمعیت
 نفر( 4)ی معمولی بر حسب افراد وارهاخان -متوسط رشد ساالنه -جمعیت 3

 29 نیروی انسانی

تعداد کارکنان دولت  -بی سواد -با سوادی -نرخ بیکاری جوانان -نرخ بیکاری -نرخ مشارکت

ی: کشاورزی، ها بخشتوزیع نسبی شاغالن  -متقاضیان کار بر حسب سواد-بر حسب مدرک

حمل  -عمده فروشی -ساختمان -آب و برق و گاز نیتأم -صنعت -معدن -شکار، جنگلداری

 -آموزش -اداره امور اداری -مستغالت و اجاره -واسطه گری مالی -و نقل و ارتباطات

فعالیت خانوار به عنوان  –سایر فعایت های خدمات عمومی  -بهداشت و مددکاری عمومی

ی، ا حرفهی ها تیفعال -ی اداری و خدمات پشتیبانیها تیفعال -هنر و سرگرمی -کارفرما

 -و هیأت های برون مرزی ها سازمان -خانوارهای معمولی دارای مستخدم -علمی و فنی

 فعایت های اظهار نشده -دفتر و ادارات مرکزی

کشاورزی و 

جنگلداری و 

 شیالت
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 -سطح کاشت و مقدار تولید عملکرد در هر هکتار گندم ...  -مساحت اراضی کشاورزی...

مرغداری پرورش دهنده مرغ  –هکتار جو...  در هرسطح کاشت و مقدار تولید عملکرد 

ی تعاونی ها شرکتمشخصات عمومی  –ضرفیت  -تعداد سالن -تخمگذار: تعداد مرغداری

 –مساحت جنگل کاری  -شاغالن -کشاورزی فعال تحت پوشش اداره تعاون و کار ...: تعداد

 پرورش ماهی-مقدار صید و تولید آبزیان

 3 معدن
ارزش سرمایه گذاری معادن در  –اد شاغالن معدن در حال بهره برداری تعد –تعداد معادن 

 حال بهره برداری

 8 نفت و گاز

 –تعداد جایگاه  -ظرفیت -ی فروش مواد سوختی در استان؛ تعدادها گاهیجاتعداد مخازن و 

ی شهرهاو روستاهای گاز رسانی شده؛  شهرهاتعداد  -تعداد شعب فروش نفت  -تعداد پمپ

 مجموع(انشعاب )تعداد  -روستاهای گاز رسانی شده -نی شدهگاز رسا

 6 صنعت

ی صنعتی بر واحدهامیزان اشتغال  -ی صادر شده توسط اداره صنعت و..ها پروانهتعداد 

ی صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب ها کارگاهتعداد  -ی ...ها پروانهاساس 

 صنعتی فعالیت افزوده ارزش -صی(بخش خصو –بخش عمومی  -مدیریت شهرستان؛ )کل

 کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب استان بیشتر و کارکن نفر ده دارای صنعتی کارگاههای
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 6 آب و برق

 با اوری جمع شبکه شهری؛ )طول نقاط در فاضالب انشعاب تعداد و آوری جمع شبکه طول

 برق تولید و امین ظرفیت -تعداد انشعاب(  -کیلومتر حسب بر بیشتر و mm 200 قطر

 حرارتی یها گاه نیرو و مصرفی سوخت و برق تولید -استان محدوده در شده نصب مولدهای

طول انواع  –نفت سوخت گاز طبیعی( -گازوئیل -تولید خالص برقاستان ) محدوده در

 خطوط انتقال برق

ساختمان و 

 مسکن

 

2 

 نقاط در عمده مصالح نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی یها پروانه

 اتاق تعداد و موجود تسهیالت و امکانات برحسب معمولی مسکونی واحدهای -استان شهری

 (مسکونی واحد کل) استان در

بازرگانی و 

هتلداری و 

 رستوران

6 

 

تعداد  -تعداد تخت اقامتگاه -تعداد اقامتگاه –تعداد هتل  -ارزش صادرات -مقدار صادرات

 تخت مسافر خانه

حمل و نقل و 

ارتباطات و 

 انبارداری

8 

 

 و کار به مشغول و منصوبه ثابت یها تلفن -ی پستیواحدهاتعداد  -انبار معمولی یا سر باز

 همگانی یها تلفن -تلفن همراه( -تلفن منصوبهاستان ) در همراه تلفن مشترکین تعداد

تلفن  -همگانی تلفناستان ) در تلفنی ارتباط دارای روستایی نقاط و کار به مشغول

 نصب تلویزیونی متوسط، موج رادیویی اصلی یها فرستنده و ایستگاهها تعداد -روستایی(

 رادیو تلویزیون() شده

 2 بازارهای مالی
 عمده بخشهای برحسب غیردولتی بخش به استان بانکهای پرداختی تسهیالت مبلغ و تعداد

 مبلغ( -تعداد) یاقتصاد

 3 امور قضایی
وسیله نقلیه  -از اماکن و سایرنوع ) حسب بر استان در گرفته صورت عادی یسرقتها *تعداد

 احشام( -و لوازم

بهزیستی و 

 نیتأم

 اجتماعی
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 کودکان نگهداریاستان ) بهزیستی کل اداره اجتماعی خدمات دهنده ارائه واحدهای تعداد

 کل اداره پیشگیری خدمات دهنده ارئه واحدهای -خدمات مهد کودک(-سرپرست بی

 خدمات ارائهدهنده واحدهای -آنها خدمات از استفاده کننده مددجویان و استان بهزیستی

 -تعداد واحد شبانه روزی) انیمددجو و بهزیستی کل اداره اجتماعی بازپروری و کارآموزی

 -معتادی( بازتوانی تعداد -ژنتیک پزشکی مشاوره یاحدها و تعداد -تعداد واحد روزانه

( ره) خمینی امام امداد کمیته فرهنگی و آموزشی درمانی، خدمات از کنندگان استفاده

 استفاده محصالن تعداد -دائمی بیمه امور و درمانی خدمات تعدادمبلغ ) وها  وام استان،

 قرض اعطایی وام مبلغ -کفایی خود وام اعطای مبلغ -فرهنگی و اموزشی خدمات کننده

 الحسنه(

 14 آموزش

 استان غیردولتی مدارس آموزشگاه تعداد -له و بیشتر زن و مردسا 6با سوادان جمعیت 

کارشناسی  -کارشناسی -کاردانی -متوسطه -راهنمایی -ابتدایی) یلیتحص دوره برحسب

 واحد، نام تفکیک به استان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان تعداد -ی(ا حرفهدکتری  -ارشد

 -ی(ا حرفهدکتری  -کارشناسی ارشد -یکارشناس -کاردانی) یلیتحص دوره تحصیلی، گروه

 -مربیاناستان ) حرفهای و فنی آموزش کل اداره ثابت مراکز و) یمانیپ و ی( رسممربیان

 مراکز ثابت(
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بهداشت و 

 درمان

 

8 

 -تعداد پیراپزشکان  -تعداد پزشکان -مرکز توانبخش -مرکز پرتونگاری -تعداد داروخانه

 درمانگاههای توسط دام انگلی بیماریهای نهزمی در درمان و پیشگیری یها تیفعال

 -مبارزه با انگل خارجی دام س  پاشی شده-داخلی یها انگل با استان)مبارزه دامپزشکی

 -مبارزه با انگل خارجی مساحت س  پاشی شده

فرهنگ و 

ورزش و 

 گردشگری
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 یشگنجا و تعداد -هتلها از کننده استفاده خارجی گردشگران -تعداد اماکن مذهبی

 -تعداد استخر -تعداد سالن -تعداد زمیناستان ) ورزشی مکانهای و تأسیسات تماشاچی

 و ورزشی رشتههای برحسب استان فعال داوران و مربیان -تعداد زورخانه( -تعداد پیست

 استان یافته سازمان ورزشکاران -داور مرد داور زن( -مربیان زن -مربیان مردجنس )

 نسج و ورزشی یها رشته برحسب

 12 عمران شهری

وسعت میادین  -تعداد میادین میوه و تره بار -نشانی آتشتعداد ایستگاه  -تعداد کشتارگاه

 –تعداد غسالخانه )گورستان و  -وسعت( -تعدادپارک ) -تعداد خودرو -میوه و تره بار

 تعداد حمام عمومی -تعداد توالت عمومی -وسعت فضای سبز شهر -وسعت(

هزینه و درامد 

 نوارخا
4 

متوسط کل هزینه استان ) در روستایی و شهری خانوار یک ساالنه ای هزینهه متوسط

 استان شهری خانوار یک ساالنه درآمد متوسط -متوسط درامد ساالنه شهری(  -شهری

 متوسط درامد ساالنه روستایی( -متوسط هزینه روستاییدرآمد ) تأمین منابع انواع برحسب

 4 شاخص قیمت

 -شاخص کل بها و خدمات شهری) یشهر خانوارها مصرفی خدمات و هاب شاخص *کل

 مصرفی خدمات و بها شاخص کل -شاخص تغییرات خوراکی و اشامیدنی و دخانیات(

 ها یخوراک تغییرات روستایی شاخص -روستایی خدمات و بها کل شاخص) ییروستا خانوارها

 دخانیات( ها یدنیآشام و

ی ها حساب

 استان
3 

 مصرف -اقتصاد عمده یها بخش در افزوده ارزش و بازار قیمت به داخلی الصخ نا محصول

 اقتصادی عمده یها بخش ستانده -عمده یها بخش واسطه

 اند شدهبصورت منفی در معادله ظاهر  ها شاخص*

 

)از  یدسی ی)یا از ایدآل منفی( ممک  است بصور  فاصیله اقل  مثبت فاصله یک گزینه از ایدآل"

)معروه به فواصیل بلیوکی( محاسیبه     یبه صور  مهمور قدر مطلق از فواصل خط توان دوم( و یا
)  "هیییا دارد گیییردد، کیییه ایییی  امیییر بسیییتگی بیییه نیییر  تبیییادل و جیییایگزینی در بیییی  شیییاخص  

Asgharpor,2015:260) 
بندی آنها باید مراحیل   های مربوطه و یا رتبه در صور  انتخاب بهتری  گزینه با توجه به شاخص

 د:زیر را طی نمو

گیییری بصییور  کمییی: کییه جهییت  سییازی و تبییدیل مییاتری  تصییمیم مرحلییه اول: بییی مقیییاس
 .شود یسازی از فرمول زیر استفاده م مقیاس بی

(2         )                                                                             
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 یرب   wهیا   ( را در ماتری  قطیری وزن Nشده ) مرحله دوم: در ای  مرحله ماتری  بی مقیاس
 کنیم: می

(3         )                                                                               

باشید   ماتری  قطیری میی   باشد و ها می شده شاخص اسیمق یماتری  ب Nدر فرمول فوق 

  باشد. آن غیر صفر می که مناصر قطر اصلی
( را در ای  مرحله مشیخص و  ) ی( و ایدال منفمرحله سوم: بهتری  راه حل ایدآل مثبت )

 شود. انتخاب می
 شود: ( را اینچنی  مشخص میو مثبت ) ایدال منفی یها نهیکه گز

(4         )        
 و

 
(5         )        

هیای   مقیادیر و بیرای شیاخص     یتیر  یا بدی  معنا که  بهتری  مقادیر برای شاخص مثبت، بیزر  
مقیادیر و    یتیر  هیای مثبیت، کوچیک    برای شیاخص  "بدتری  "مقادیر است و   یتر منفی، کوچک

 های منفی بزرگتری  مقادیر است. برای شاخص
یدال مثبت و منفی: در ایی  مرحلیه بایید فاصیله اقلیدسیی هیر       مرحله چهارم: فاصله هر گزینه تا ا

 های زیر بدست اورد: را طبق فرمول ) ی( و ایدال منفگزینه از ایدال مثبت )

(6     )                                              
 از گزینه مثبت: iفاصله گزینه 

(7     )                                           
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 ام از گزینه منفی: iفاصله گزینه 
ها را نسبت بیه راه حیل    ( هر یک از گزینهقدم پنهم: در ای  مرحله فاصله و نزدیکی نسبی )

 ایدال با توجه به فرمول زیر بدست می اوریم

(8     )                                                                                        

 به مدد یک نزدیکتر است. ل نزدیکتر باشد ارزش مددیه آهر قدر گزینه به راه حل اید
مده از مراحل قبل برای هر گزینیه، هیر   آهای بدست  قدم ششم: مرحله نهایی با توجه به خروجی

گییرد. کیه طبیق جیداول زییر       قرار میتر است و در اولویت بیشتری باشد به ای که دارای گزینه
 مشخص شده است. ها یبندنتایج هر یک از رتبه 

 
 سوم تا یازدهم یها دولت ازایران از منظر تخصیص بودجه  یها استانرتبه بندی  - 2جدول 

 بودجه همه د استان رتبه بودجه همه د استان رتبه

 1395449.2 اردبیل 17 4247015.29 تهران 1

 1352333.484 هرمزگان 18 3767092.677 خوزستان 2

 1345390.688 قزوین 19 3251560.548 خراسان رضوی 3

 1334168.903 لرستان 20 2833059.839 فارس 4

 1329894.71 بوشهر 21 2573560.556 خراسان شمالی 5

 1326355.706 ق  22 2415352.097 اصفهان 6

 1258792.968 تانکردس 23 2197140.355 کرمان 7

 1193254.323 همدان 24 2104705.516 مازندران 8

 976089.7742 مرکزی 25 2069629.813 گلستان 9

 943529.2903 یزد 26 1991959 البرز 10

 837092.2903 کهکیلویه و بویر 27 1958686.258 آذربایجان شرقی 11

 827703.5161 زنجان 28 1957467.111 خراسان جنوبی 12

 788267.9032 چهارمحال و.. 29 1737152.065 گیالن 13

 782170.4839 ایالم 30 1683452.645 سیستان و 14

 658400.9355 سمنان 31 1653184.806 آذربایجان غربی 15

    1634733.903 کرمانشاه 16

 منبع: یافته های پژوهش
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 سوم تا یازدهم یها دولت از یا منطقهتوسعه ایران از منظر  یها استانرتبه بندی  -3جدول 

 توسعه همه د استان رتبه توسعه همه د استان رتبه

 0.1926 قزوین 17 0.753325 تهران 1

 0.1903 خراسان شمالی 18 0.491825 اصفهان 2

 0.189225 همدان 19 0.44125 خراسان رضوی 3

 0.188988 لرستان 20 0.4408 آذربایجان شرقی 4

 0.18734  ق 21 0.36075 خوزستان 5

 0.18446 اردبیل 22 0.358438 فارس 6

 0.17965 سیستان و بلوچستان 23 0.351225 مازندران 7

 0.163333 خراسان جنوبی 24 0.337513 کرمان 8

 0.158263 سمنان 25 0.2944 البرز 9

 0.156513 کردستان 26 0.252113 گیالن 10

 0.138913 هرمزگان 27 0.22405 آذربایجان غربی 11

 0.1288 بوشهر 28 0.2164 یزد 12

 0.120563 چهارمحال و بختیاری 29 0.2021 کرمانشاه 13

 0.113163 کهکیلویه و بویر احمد 30 0.198138 زنجان 14

 0.095613 ایالم 31 0.19754 گلستان 15

    0.196763 مرکزی 16

 منبع: یافته های پژوهش

 

 ی از دولت سوم تا یازدهم در ایرانا منطقهرابطه بودجه و توسعه  – 1نمودار 

 منبع: یافته های پژوهش
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 یا خوشهاز نظر توسعه یافتگی بر اساس مدل ها  استانت یوضع -4جدول 

 
 دجه در توسعه= کارایی بو (توسعه / مجموع توسعه) –)مجموع بودجه / بودجه( 

 افته های پژوهشمنبع: ی

 

 ی توسعه:ا خوشهمدل 

 یا منطقهمدل کارایی بودجه در توسعه 

در شاخص معرفی شده جدید در پژوهش با داشت  شاخص بودجه و توسعه نتایج قابیل تیوجهی   
. منظور از کارایی بودجه در توسعه، آن است که هر چقدر بودجه استان بیشتر بوده دشویممنعک  
است و با افزایش بودجه، توسعه نیز افزایش خواهد یافت و استانهایی که به ی آن بیشتر ا توسعهسهم 

 اند بودهی باالتری برخوردار ا بودجه، از کارایی اند افتهتناس  بهره مندی از بودجه، توسعه متناسبی ی
پیایی    به همان تناس  توسعه پیدا کنند از کارایی اند نتوانستهو استانهایی که با توجه به بودجه باالتر 

ایی  اسیتانها    تر  ییپای برخوردار هستند. ای  مو ور خود جای بح  دارد که ملت کارایی ا بودجه
مدم مدیریت  رسد یمچه بوده است و باید ریشه یابی شود که مناب  ملی چنی  هدر نشود که به نظر 

ای  کارایی پیایی   از موامل  ها استانکارآمد و باال بودن بودجه جاری نسبت به بودجه ممرانی سایر 

 باشد.

D01/0 01/0<D≤02/0 02/0<D≤03/0 

 

03/0<D≤04/0 

 

04/0 <D≤05/0 

 
05/0<D 

 اصفهان تهران

 خراسان رضوی

آذربایجان 

 شرقی

 خوزستان

 فارس

 مازندران

 کرمان

 

 البرز

 گیالن

آذربایجان 

 غربی

 یزد

 کرمانشاه

 نزنجا
 گلستان
 مرکزی
 قزوین

 شمالیخراسان 
 همدان
 لرستان

 قم
 اردبیل

 سیستان
 خراسان جنوبی

 سمنان
 کردستان
 هرمزگان
 بوشهر

 ..چهارمحال و
 ..کهکیلویه و

 

 ایالم

بسیاربرخوردار  برخوردار نسبتًا برخوردار نسبتًا محروم محروم بسیار محروم

 برخوردار

3% 7/9% 13%  16% 55%  3% 
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(9                                                                   )  
1
(BPID) ،کارایی بودجه در توسعه :B

 = توسعه:D 3 بودجه، = 2 
توسیعه   هر چقدر مقدار مددی فرمول فوق بیشتر باشد به معنای کاراتر بودن هر واحد بودجه در

گیروه تقسییم    4بیه   "یا منطقیه مدل برنامه رییزی توسیعه    ". به طور کلی مناطق طبق شود یمقلمداد 
 میشوندکه در ادامه بح  خواهد شد.

 

 
 سوم تا یازدهم در ایران یها دولتنسبی( در )کارایی بودجه در توسعه  -2نمودار 

 منبع: یافته های پژوهش

 
ساس محاسبا  فرمول کارایی بودجه در توسعه و نمودار فیوق آذبایهیان شیرقی و خراسیان     بر ا

 .اند بودهسط  کارایی بودجه در توسعه برخوردار   یتر  ییپاشمالی از باالتری  و 
 
 

 

________________________________________________________________ 

1- Budget Performance in Development 

2- Budget 

3- Development 
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 ی:ا منطقهمدل برنامه ریزی توسعه 
ی کلیدی ها مؤلفهی مناطق، ا توسعهدر جهت برنامه ریزی  توان یمبا توجه به مدل کارایی بودجه در توسعه 

ی یاری جست. این ا منطقههر منطقه را شناسایی کرد و در جهت برنامه ریزی از مدل برنامه ریزی توسعه 

 .کند یمی مختلفی را در چهار گروه بررسی ها تیعلمدل در دو سطح استانهای توسعه یافته و محروم 

 

 
 

کیه   باشند یمی هم برخوردار ا بودجهواز کارایی  باشند یمیی که توسعه یافته ها استانگروه اول: 
و از نظر مدیریت منطقه در سیط    باشد یمی ا بودجهمامل اصلی توسعه آنها، مدیریت صحی  مناب  

ی، توسیعه  ا بودجیه که ملیی رغیم نداشیت  کیارایی      باشند یمیی ها استاندوم  گروه .باالیی قرار دارد

ندارنید ولیی    یا بودجیه هیر چنید کیارایی     هیا  اسیتان ایی    گفیت تیوان   یمی تند. در ای  رابطه یافته هس
هیا  بودجیه بیه آن   از رانت قدر  برای جذب بودجه بام  شده است تا به قیدری  ها آنبرخورداری 

 زیاد() یافتگیتوسعه 

 کارایی بودجه

 )زیاد( 

 (ک ) یافتگیتوسعه 

 کارایی بودجه

 (ک ) 

 مدیریتسوء 

توسعه یافته و : گروه اول 

کارایی بودجه در توسعه 

 باال

توسعه یافته و : گروه دوم

کارایی بودجه در توسعه 

 پایین

محروم و : گروه سوم

توسعه کارایی بودجه در 

 باال

محروم و : گروه چهارم

کارایی بودجه در توسعه 

 پایین

 بودجه

  

 تعلی

 پژوهش یها افتهی منبع:

  زیـیر برنامه مدل -3نمودار 

 یا منطقهتوسعه 
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نقیش میدیریت منیاب  مصیره      هیا  اسیتان در ای   وتزریق شود که خود را به توسعه یافتگی برسانند. 
ولیی از   باشیند  یمی سط  پایینی قرار دارد. گروه سوم: شامل استانهایی است که محروم  ی درا بودجه

نشان از تشنگی ای  استانها بیرای بودجیه بیشیتر در جهیت توسیعه       ی برخوردارند کها بودجهکارایی 
ی در سیط  بیاالیی قیرار    ا بودجیه . نقش مدیریت در ای  استانها در خصوز مصره منیاب   باشد یم

مدم توسعه آنها صرفا  کمبود بودجه است و نه مدیریت کالن در منطقه. گروه چهارم:  دارد و مامل

 تیوان  یمی اند و هم فاقد کیارایی بودجیه هسیتند،    هم محروم شودکهای  گروه استانهایی را شامل می
در سیط  کیالن    هیا  آنی ا بودجیه ملت اصلی مدم توسعه آنهیا را در سیوءمدیریت منیاب  فکیری و     

 تشنه مدیریت کارا هستند. ها استان  ای  دانست در واق
ی ییک رتبیه بنیدی    ا منطقهبا ماریه گرفت  شاخص کارایی بودجه در توسعه و مدل برنامه ریزی 

هر واحد بودجه بیه چیه میزانیی     ریتأثکه استانها تحت  دیآ یماز مدیریت بهینه مصره مناب  بدست 

 62 بیا  یتقرگفیت   تیوان  یمی د. بیر ایی  اسیاس    توانسه اند آنرا در جهت توسعه منطقه خود بکار گیرنی 
 43 بیا  یتقرو  (آذربایهیان شیرقی، تهیران، اصیفهان، مازنیدران، کرمیان      )درصد استانهای برخیوردار  

یزد، زنهان، سمنان، مرکزی، همدان، قم، گیالن، چهارمحال و برخوردار )درصد از استانهای کمتر 
. ای  بدان معنا است که اگر باشند یمعه برخوردار بختیاری، البرز، لرستان( از کارایی بودجه در توس

ی محروم با کارایی بودجه باال، دولت در تخصیص بودجه دقت بیشتری نمایید بیا توجیه    ها استاندر 
شیاهد خیروج آنهیا از گیروه اسیتانهای کمتیر        تیوان  یمی ی کیه در توسیعه دارنید    ا بودجیه به کارایی 

ار داشت که مدم توسعه آنها الزاما  بخاطر مدم مدیریت با یقی  بیشتری اظه توان یمبرخوردار بود و 

درصیید از اسییتانهای برخییوردار )خراسییان ر ییوی،  38بودجییه( نیسییت و همچنییی  )صییحی  منییاب  
ی در ا بودجیه ی بسیار باالیی برخیوردار هسیتند کیه فاقید کیارایی      ا بودجهخوزستان، فارس( از سهم 

ی وجیود دارد  ا بودجیه ستانها بیشیتری  هیدر رفیت    توسعه هستند ای  خود بدان معناست که در ای  ا
توسیعه   انید  توانستهزیرا با توجه به اینکه بودجه باالیی دارند ولی در آنها کارایی باال وجود ندارد اما 

 هیا  اسیتان پیدا کنند که ای  خود نشان از تزرییق بودجیه نسیبی بسییار بیشیتر از حید معمیول در ایی          

اظهار داشت کیه میالوه بیر داشیت  ییک رانیت جهیت         ها استانای   در رابطه با توان یمکه  باشد یم
در رابطه بیا حیدود    ی هم برخوردارند. وا بودجهجذب بودجه نسبی باالتر، از مدم مدیریت صحی  

فاقید کیارایی بودجیه در توسیعه )خراسیان شیمالی، خراسیان         درصد از استانهای کم برخیوردار  57
سیتان، هرمزگیان، کرمانشیاه، کردسیتان، اردبییل، اییالم،       جنوبی، گلسیتان، بوشیهر، سیسیتان و بلوچ   
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میدمی شید کیه میدم میدیریت صیحی         توان یمآذربایهان غربی، کهکیلویه و بویر احمد، قزوی ( 
نییافتگی   بودجه منهر به مدم توسعه آنها شده است و الزاما  کمبیود بودجیه مامیل اصیلی در توسیعه     

توسعه نیافتگی دولت باید در چییدمان میدیران اجراییی     از ها استانبرای خروج ای   .باشد ینم ها آن
ی در ایی  اسیتانها   تیر  یجید ی را بصیور   ا بودجیه استانها دقت بیشتری مبذول دارد و نتایج مخارج 

ی مناطق را شناساسیی کننید   ا توسعهی استراتژیک ها مؤلفهباید  ها دولتپیگیر باشد. لذا برای  اساس 

 ی استراتژیک را تقویت کنند.ها مؤلفهای   مناطق و در جهت توسعه
 

 مدل دوم )پنل دیتا(

ی رگرسییونی را تخمیی    هیا  میدل دوره  8ی تلفیقیی بیرای   هیا  دادهای  قسیمت بیا اسیتفاده از     در

بیشتر، تنور یا تسییرپذیری بیشتر، همخطی کمتیر بیی  متسیرهیا،     های تلفیقی مباح  خواهیم زد. داده
ی ترکیبی اطالما  بیشیتری را بیه   ها دادهکند و در کل  یدرجا  آزادی و کارایی بیشتر را فراهم م

 & Sori, 2015:1109)دهید  یمی زیرا هم تسییرا  زمان و هم مقاط  را بیا هیم نشیان     دهند یمدست 

Moradi 2013:21. ) 

ی ترکیبی مورد استفاده است. برآورد روابطی کیه در آنهیا   ها دادهمدل زیر مدلی است که برای 

یی مواجیه اسیت. در   ها یدگیچیپ، غالبا  با شود یمسری زمانی، مقطعی( استفاده ی ترکیبی )ها دادهاز 
 ی ترکیبی استها دادهحالت کلی، مدل زیر نشان دهنده یک مدل با 

(10                                                                     )
itkit ekit

k

k
ti xYit 



 
2

1 

بیه   بیر  t=1,2,3,..,nاسیت و   استنها( مثال ده واحدهای مقطعی )نشان دهن i=1,2,3,..nکه در آن  
امیی  متسییر    kنییز   و tواحید مقطعیی در سیال      یامی  i متسیر وابسته را برای زمان اشاره دارد.

  ام است. tامی  واحد مقطعی در سال  iمستقل غیر تصادفی برای 
 ها بیشه پیش می اید، آیا در مدل مورد نظر برای مقاطع مختلف ه  در ادامه جهت تخمین مدل، سوالی ک

 توان با فرضیه زیر مطرح نمود: و ه  عرض از مبدأها متفاوت است. این سؤال را می

(11                                                       )
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ومیه قییود خطیی روی  یرای  در نظیر گرفیت و       توان به منوان یک مهم فر یه مذکور را می
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 ( استفاده نمود:13-3به صور  رابطه ) Fمعروه است از آماره  chow testبرای آزمون آن که به 
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 است.    پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید مهذور :

پسیییماندهای حاصیییل از بیییرازش رگرسییییون نامقیییید هیییر ییییک از معیییادال   مهیییذور :

  باشد. با استفاده از روش حداقل مربعا  معمولی می  
و میرض از مبیدأ    هیا   یشی پذیرفته نشود، دلیلی بر یکسان فرض نمودن  H0در صورتیکه فرض  

 وجود ندارد. واحدهای مختلی مقطعی

آزمون دیگری مطرح است که با فرض متفاو  بودن مرض از مبدأ مقاط  فر یة زیر را مطرح 
 نمود.

(13                                                                               ) 
ی  یرای  متسیرهیای تو ییحی    که ای  فر یه به صور  ییک مهمومیه قییود خطیی فقیط رو     

به صور  ذییل اسیتفاده    Fآماره شود که برای آزمون فر یة مذکور از  ( در نظر گرفته میها  یش)

 شود. می
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 است.    پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید مهذور :

هایحاصیییل از بیییرازش رگرسییییون نامقیییید هیییر ییییک از معیییادال   : مهیییذور پسیییمانده
  باشد. ( میOLSبا استفاده از روش  حداقل مربعا  معمولی )  

 آماره هاسمن

ی واحیدهای مقطعیی بیه    هیا  تفیاو  آماره ای  آزمون که برای تشخیص ثابت یا تصیادفی بیودن   

دو بیا درجیه آزادی برابیر بیا تعیداد متسیرهیای       -که دارای توزی  کیای  شود یمزیر محاسبه صور  
 ( است.Kمستقل )

(15                                                       )    
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(16                                                 )       ˆˆ VarbVarbVar 
 که
 یه صفر بودن آزمون هاسم ، برابری بیرآورد کننیده هیر دو روش حیداقل مربعیا  تعمییم       فر

 یافته و متسیر مهازی است یعنی داریم:

(17                                                 ) 

پی  برابیری    شود یمرد  Hoفر یه جدول باشد  چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از
که از روش تصادفی برای دریافت در واحدهای مقطعی  شود یمبرآوردهای ای  روش رد و توصیه 

  استفاده شود.
آن است در سه مدل رگرسییونی مسیتقل بطیور جداگانیه اثیر هیر ییک از         هدهدر ای  مبح  

منیوان متسیرهیای مسیتقل را    ، بهمتسیرهای، بودجه کل، بودجه ممرانی، بودجه جاری یا حهم دولت
 خواهیم داشت: بر روی متسیر وابسته توسعه بدست آورد. بطور کلی

 معادله اول: معادله بودجه کل و توسعه
 معادله دوم: معادله بودجه ممرانی و توسعه
 معادله سوم: معادله حهم دولت و توسعه

(18                                                    )                             

(19                                                                              ) = 

 = (20                                                                                   )     

 = (21                                                                                         )  
CB (Current budget    و )(: بودجه جیاری )حهیم دولیتB  بودجیه و :DB (Development 

budget): بودجه ممرانی 
اسیت و همچنیی     آمدهجه کل برای هر استان بدست حهم دولت از تقسیم بودجه جاری بر بود

بودجه ممرانی از تقسیم بودجه ممرانی بر بودجه کل بدست آمده اسیت و هیر دو متسیییر بصیور      
 .اند شدهنسبی محاسبه 

طبق جیدول زییر    شود یمسوم تا یازدهم( برآورد )برای هر سه مدل فوق که برای هشت دولت 

bH

bH









ˆ:

ˆ:

1

0
 

(17) 
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کیه میدل پنیل در مقابیل      شود یمنتیهه گرفته ها  مدلبودم  panelیا  poolپ  از آزمون چاو جهت 
هاسم  جهت تشخیص اثرا   و بر اساس تست ردیگ یم% مورد پذیرش قرار 1پول در سط  خطای 

 تصادفی و ثابت، اثرا  ثابت برای هر سه مدل در سط  خطای یک درصد تأیید شد.
 

 نتایج آزمون چاو بر اساس آماره اف لیمر -5جدول 

Prob. d.f. Statistic  

 معادله اول 37.068120 30,186 0.0000

 معادله دوم 32.620405 30,186 0.0000

 معادله سوم 33.409997 30,186 0.0000

 
 نتایج آزمون هاسمن - 6جدول 

Prob. Chi-Sq. d.f. Chi-Sq. Statistic  

 معادله اول 6.682454 1 0.0097

 معادله دوم 21.203300 1 0.0000

 معادله سوم 21.118957 1 0.0000

 
 بدست آمده است: 8طبق نرم افزار ایویوز  را ها مدلدر زیر تخمی  و خروجی هر یک از 
 معادله اول: معادله بودجه کل و توسعه

 = (22                                                                                )          

= 0.031242 +0.016909   

 (1.05021) (7.53806) 

 

 بودجه کل بر توسعه ریتأثنتایج مدل:  - 7جدول 

 معناداری  تی آزمون خطای استاندارد ضریب متغیر

 0.2950 1.05021 0.029749 0.031242 مبدأعرض از 

 0.0000 7.53806 0.002243 0.016909 لگاریت  بودجه

 
 تیوان  یمی و  باشید  یمی % معنیادار  1گذاری بودجه بر توسعه در سط  خطای  ریتأث 21جدول طبق 

 اظهار داشت به ازای یک درصد افزایش در بودجه توسعه یک درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
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 معادله دوم: معادله بودجه ممرانی و توسعه

 = (23               )                                                               

= 0.215959+ 0.106876  

 (17.8084) (3.32227) 

 
 بودجه عمرانی بر توسعه ریتأثنتایج مدل:  - 8جدول 

معناداری  تی آزمون خطای استاندارد ضریب متغیر
  

 0.0000 17.8084 0.012127 0.215959 مبدأعرض از 

 0.0011 3.32227 0.032142 0.106876 بودجه عمرانی

 
و با افیزایش ییک    باشد یم% معنادار 1متسیر بودجه ممرانی در سط  خطای  22جدول بر اساس 

 ی ده درصد افزایش خواهد یافت.ا منطقهدرصد بودجه ممرانی توسعه 

 معادله سوم: معادله حهم دولت و توسعه

 = (24                                                                             )  

= 0.332629 - 0.121493  

 (15.4176) ( 3.74801- ) 

 
 بودجه جاری بر توسعه ریتأثنتایج مدل:  - 9جدول 

 معناداری تی آزمون خطای استاندارد ضریب متغیر

 0.0000 15.4176 0.021575 0.332629 مبدأعرض از 

 0.0002 -3.74801 0.32415 0.121493 حجم دولت

 
بودجه جیاری( و توسیعه حیاکی از معنیاداری     دولت )ی رابطه حهم برا 23 ی جدولها یخروج

با افزایش یک درصد در حهیم دولیت توسیعه     و همچنی  باشد یم% 1خطای  متسیر مستقل در سط 
 .کند یمکاهش پیدا درصد  12
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 بحث و نتیجه گیری: 

ی مناطق کشور در دولت سوم تا یازدهم بیوده  ا توسعهمقاله حا ر در صدد برآوردی از تفاو  

بدسیت   هیا  اسیتان  که در دو قسمت جداگانه نگارش شده است: در قسمت اول سط  توسعه یافتگی
آمییاری مرکییز آمییار و تشییکیل   هییا از سییالنامهآمییده اسییت، در اییی  راسییتا پیی  از اسییتخراج داده 

ی بدست آمد که خروجیی نیرم   ا منطقهزیر شاخص توسعه، مدم توازن  151گانه با  21ی ها شاخص
و ایالم به ترتی  توسعه یافته تیری  و کیم    افزار از مدل تاپسی  نشان دهنده آن بود که استان تهران

بیرآوردی از مییانگی  تخصییص    و همچنی  در همی  بخش،  اند بودهاستانهای کشور   یبرخوردارتر

بودجه استانی در دوره زمانی پژوهش انهام گرفت که از ای  حی  استان تهیران در صیدر و اسیتان    
ی در ا خوشیه ی با تشکیل مدل ا منطقهسمنان در انتهای جدول قرار گرفتند. همچنی  در بحت توسعه 

اسیتان جیای گرفیت     1ردار، تنهیا  با هم قیاس شدند که در خوشه اول: بسیار برخو ها استانخوشه،  6
، (5محیروم )  نسیبتا  (، 4برخوردار ) نسبتا استان(،  3)ی بعدی  برخوردار ها خوشهاستان تهران( و در )

ایالم( قرار گرفت. لذا بر ایی  اسیاس   )استان  1( و در خوشه ششم، بسیار محروم باز تنها 17محروم )

ی ها استانیعنی جزو  ها خوشهبه پایی   نیمه دوم ی کشور درها استاندرصد  74 با یتقرگفت  توان یم
در زمره استانهای برخوردار قرار گرفتنید کیه البتیه بصیور  نسیبی       هم ها استاندرصد  26محروم و 

 تهران بسیار برخوردار و ایالم بسیار محروم بوده است. تنها
متسییر   3شید   ی که بیرای اسیتانها اسیتخراج   ا توسعهدر قسمت دوم پژوهش، با منایت به شاخص 

میدل   3معرفی و در طیی   "حهم دولت )بودجه جاری( "و  "بودجه ممرانی "، "بودجه کل"دیگر 

مییان بودجیه ممرانیی نسیبت بیه       رگرسیونی مستقل اثر هر کدام بر توسعه سنهیده شید کیه در ایی    
یر تیأث  در مقابیل حهیم دولیت    بودجه کل از تأثیر گذاری مثبت باالتری بر توسعه برخیوردار بیود و  

ی جاری، توسعه رو به کیاهش  ها نهیهزبا افزایش  منفی و معکوس بر توسعه داشت  به مبار  دیگر
ی جیاری و حهیم دولیت    هیا  نیه یهزاظهار داشت در اییران هیر چیه قیدر بتیوان از       توان یملذا  رفت

تیأثیر   شهی توسعه بود. نکته قابل توجه دیگیر در ایی  پیژو   ها شاخصشاهد ارتقاء  توان یمکاست، 
برابیری منفیی و    12 تأثیرگیذاری  برابری و مثبت بودجه ممرانی نسبت به بودجیه کیل و   10اری گذ

 .باشد یمبرتوسعه  معکوس افزایش حهم دولت در مقابل بودجه کل

بیه ایی     و با توجیه بیه سیهم نسیبی بودجیه،      "کارایی بودجه در توسعه"بر اساس شاخص جدید 
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ی متنیاظر بیا آن رقیم    ا توسیعه ا بودجه دریافتی آن بایید  که برای هر استان و متناس  ب نتیهه رسیدیم
بخورد که بر ای  اساس استانهای کشور نیز رتبه بندی شدندکه از ای  حی  استان آذربایهان شرقی 

 "یا منطقهمدل برنامه ریزی توسعه " و خراسان شمالی به ترتی  در جایگاه اول و آخر قرار گرفتند.
را به دو گروه ممده استانهای توسیعه   ها استانکه بر اساس آن  شاخص جدید دیگر ای  پژوهش بود

 "سیوءمدیریت "و  "بودجیه   "و بر اساس دو شاخص  تقسیم نمودیم که در هر گروه یافته و محروم

به ای  نتیهیه رسییدیم    ی استانهاا توسعهی ها تیموفقبه منوان موامل کلیدی در فهم موفقیت یا مدم 
ی معنادار وجود دارد. طبعا  در ای  راستا و برای جذب بیشیتر  ا رابطه ها اناستکه بی  ای  دو و توسعه 

 بودجه، رانت قدر  حامل تأثیرگذاری باالیی خواهد بود.
بر اساس قیرار گیرفت     توان یمدر نهایت و بر اساس چهارگروه شکل گرفته در پژوهش حا ر  

توسعه و مقابلیه بیا چیالش و موانی      ی ها شاخصگانه و در راستای تقویت  4ی ها گروههر استان در 

نکیا  قابیل    اقدام نمود یکی دیگر از ی مبتنی بر دانشها یگذار، به سیاست ها استانتوسعه در ای  
الزاما  برای همه مناطق مامل بودجه را بیه منیوان مامیل     توان ینمتوجه در ای  پژوهش ای  است که 

ی در بعضیی از  ا بودجههر به هدر رفت مناب  پیش برنده در توسعه قلمداد کرد. ای  مو ور خود من
موامیل   "میدیریت کارآمید  "و  "بودجیه  "ی دارنید خواهید شید. در واقی      ا بودجهاستانها که اشبار 

برای مدیریت کارآمد وزن بیشیتری در   توان یمکه در ای  میان  باشند یمی ا توسعهممزوج موفقیت 
امیا بیه    انید  شیده ی  که به لحاظ بودجیه اشیبار   ملی رغم ا ها استاننظر گرفت به طوری که برخی از 

ی توسیعه  ها استانی در زمره ا بودجهواسطه  عی در مدیریت فکری و اجرایی در هزینه کرد مناب  

استانهای محرومیی قیرار دارنید کیه از ییک طیره از کیارایی         . از طره دیگررندیگ ینمیافته قرار 
از سیوی   اسیت و هیا   اسیتان یت کارآمید در ایی    بودجه باالیی برخوردار هستند که نشان دهند مدیر

گفیت ملیت میدم     تیوان  یمی که بر اساس نتایج ای  تحقییق   اند افتهینی توسعه ها استاندیگر در زمره 
 تیوان  یمی نه سوء مدیریت( لذا )توسعه یافتگی ای  استانها در کمبود بودجه مکفی برای توسعه است 

و باالخره گروه چهارم باز اسیتانهای محرومیی را در بیر     ای  استانها را تشنه بودجه برای توسعه نامید

که کارایی بودجه پایی  و منفی آنها حامل ای  پیام است که مدم توسعه یافتگی آنها ریشیه   ردیگ یم
در مورد اشبار بیودن بودجیه آنهیا صیحبت      توان ینمچند که با یقی   هر در سوء مدیریت آنها دارد.

که همیان سیوء میدیریت اسیت را      ها آناید مامل توسعه نیافتگی کرد ولی بی شک در مرحله اول ب
 آن قدم برداشت. فهم کرد و سپ  در راستای اصالح مدیریت
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