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تخصیص اعتبارات یی برای الگوکارگیری ه ب
  زدایی محرومیت

 )بررسی موردی فصل تربیت بدنی در استان خراسان(
 

 ∗مهدی منظری حصار: نویسندگان
 ∗∗علی محقر     

 
 هچکید

هـای بودجـه از      ریزی برای اعمال مواد قـوانین برنامـه و تبصـره           های مناسب بودجه   الگوارائه  
 اسـت، در ایـن خصـوص      ای     حاضر که حاصـل مطالعـه      ۀمقال. ردار است ای برخو  هژاهمیت وی 
 بـه   زدایـی  محرومیـت سـازی تخصـیص اعتبـارات        نـه هی ب  بـرای  مدلی ریاضـی   ارائه   درصدد

هـای    ضمن توجـه و تعیـین اهمیـت و وزن شـاخص            مقالهدر این   . های استان است   شهرستان
وضع موجود هر شهرستان تا وضع    های استان، فاصله     توزیع اعتبار عمرانی استانی به شهرستان     

 بودجه مـورد نیـاز هـر شهرسـتان نیـز محاسـبه            . گردد  می  تعیین )ضرایب محرومیت (لآ  ایده
 هـا صـورت     پیشنهادی تسهیم به فاصله ثابت تخصیص اعتبار بین شهرستان         مدلو با    شود می
 سـازمان مـدیریت و      1381هـای مربـوط بـه سـال           مزبـور براسـاس داده     الگـوی . گیـرد  می
مـدت   مـدت و کوتـاه      زدایـی در میـان      و با توجـه بـه محرومیـت        ریزی استان خراسان   امهبرن

 . شود  میبندی صورت
                                                            

 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ∗
 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ∗∗
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 مقدمه. 1

و تسـهیالت در    ر مناطق با توجه به نبود امکانات        گی مردم در بعضی از مناطق نسبت به دی        گسطح زند 
هـای    ر اتخـاذ روش تـوان د    مـی   علـت ایـن امـر را       .است و رشدی مناسـب نیافتـه اسـت         تر ایینپ نهاآ

ی بـه رونـد     گ عدم توجه و رسید    ،ثیرات برنامه بر نظام اقتصادی    أریزی نامناسب و عدم توجه به ت       برنامه
هـا قبـل وجـود       از مـدت  ای     اختالف بین منطقه   ،با این همه  .  کرد جست و جو   ...رایی و گفزاینده تمرکز 

 .ردازی شده استپ ن نظریهآداشته و دیر زمانی است که راجع به 
ریزی از حالت سنتی و      های مدیریت باعث شده که بودجه      ها و فراگیر شدن نظام     گسترش سازمان 

 تحقیـق   الگوهـای  آن به    ۀ به طوری که گستر    ،های نوین و پیشرفته سوق یابد      عملیاتی به سوی روش   
 . علم مدیریت کشیده شده است عملیات و در

هـا،   هـا و اولویـت      بـرای تعیـین سیاسـت      توانـد  ثرترین ابزاری است که می    ؤترین و م    مهم ،بودجه
براین شـناخت صـحیح ایـن ابـزار و     بنـا . شودها و کنترل، استفاده    ریزی، اصالح و تعدیل فعالیت     برنامه

 .برخوردار استای  کارگیری اصولی و مناسب آن از اهمیت ویژه به

را بـین  ) ایـی محرومیـت زد (توان مقـدار معینـی بودجـه    به شده است که   ائ ار الگوییدر این مقاله    
 . توزیع نمود به صورت بهینههای استان شهرستان

 
  و اهمیت موضوعلهئتبیین مس. 2

 مخربـی بـر کـارایی     آثـار های زمانی طوالنی      برای دوره  ،های عمده اقتصادی بین مناطق     تداوم تفاوت 
اعی نیز هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتم نین تفاوتچبه عالوه . ذاردگ اقتصاد ملی به جای می

  .واری داشته باشدگنتایج نا
اسـت   از وظایف مهم دولـت       نیز ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری و عدم تمرکز         

برای کاهش نابرابری نیـاز     . به وضوح بیان شده است    های پنجساله توسعه     که این مهم در اسناد برنامه     
ای   هـای اسـتان بایـد بـه گونـه          شهرستانتخصیص اعتبار به    . استای    های منطقه  به شناسایی تفاوت  

ی  گیـافت  توسـعه با متناسب نیز  و تعادل در میان آنهاباشد صورت پذیرد که بیشترین اثربخشی را داشته      
شـود    مـی   باعـث  زدایـی  های محرومیت  رفتن اهمیت و وزن شاخص    گیکسان در نظر  البته  . رددگبرقرار  

 .  ردطور واقعی صورت نگیه کاهش ناهمگونی بین مناطق ب
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 زدایـی  محرومیـت  اعتبارات   مذکور،ها و نکات     ست که با توجه به مجموعه محدودیت       ا مسئله این 
ـ  یابد،ها تخصیص     شهرستان چگونه بین  فصل بودجه هراستانی    نمـودن  ظضـمن لحـا  کـه   طـوری ه   ب

 تخصـیص   کـه ی محرومتـر هـا   توزیع آن بین شهرسـتان ، اعتبارخصیصهای ت  اهمیت و وزن شاخص   
و باعث کاهش نـابرابری      صورت گیرد ه طور متعادل    ب ؛شود  می تر تشخیص داده   ا ضروری نهآبودجه به   

 .شود
 بـرای  بررسـی    ،های فعلی تخصـیص اعتبـار       نمودن روش  مدا بنا به اهمیت علمی و کار      از این رو،  

گیـران و    نظـر و تـدبیر تصـمیم    ،ها و سایر عوامل    ضمن توجه به محدودیت    مناسب که    الگوییطراحی  
هـا شـامل محـدودیت در        این مجموعه محـدودیت   .  ضروری است  ، قرار دهد  لحاظ نیز مورد    مدیران را 

نظر و تدبیر   .  باشد  می ها و قوانین بودجه     میزان توسعه یافتگی شهرستان    ،اعتبارات واگذار شده به استان    
وزن  اهمیـت و      در مـورد   آنهـا  نظـر  وهای واگذاری اعتبارات     شامل اولویت نیز  گیران و مدیران     تصمیم
 .الگوی مذکور استگرفته در  کاره های ب شاخص

، هـا را بـه اهـداف بلندمـدت     زدایـی شهرسـتان   توان هدف محرومیـت   میبا وارد کردن بعد زمانی    
زدایی افـزایش      هدف محرومیت  ،مدت در این صورت در کوتاه    . بندی کرد  مدت تقسیم  مدت و کوتاه   میان
ین کمیت گمیان (»ین کلیگمیان«و هر شهرستان به در هر فصل بودجه    ) ها شاخص( های موجود  کمیت

 بـه   دهـای موجـو    مدت افـزایش کمیـت     نین در میان  چ هم ،)تر های توسعه یافته   مورد نظر در شهرستان   
 بلندمـدت هـدف رسـاندن       و در ) ترین شهرسـتان هـر فصـل        توسعه یافته ( سطح شهرستان ردیف اول   

مدت توجه شـده     زدایی در میان   مقاله به محرومیت   در این    .است المللی ها به سطح استاندارد بین     کمیت
 .است

 
 اهداف. 3

 :شمرد توان به شرح ذیل بر  می را این مقالهۀمطالعبه طور کلی اهداف 
 ؛ ) MCDM(گیری چند معیاره   تصمیممدل مسئله در قالب یک بندی صورت. 1
هـای    به شهرسـتان   یزدای محرومیت تخصیص متعادل اعتبارات      مناسب و علمی   مدل ریاضی ن  یتبی. 2

 . استان در هر فصل بودجه



 زدایی به کارگیری الگویی برای تخصیص اعتبارات محرومیت 72

 

 مطالعهروش . 4

 اطالعـات مـورد نیـاز بـرای         .اسـت   روش پژوهش عملیاتی   ، مورد نظر   پژوهش روش مورد استفاده در   
ـ . دست آمـده اسـت    ه  و مصاحبه ب  ای     کتابخانه ،های میدانی  اجرای پژوهش با استفاده از روش      طـور  ه  ب

هـای   مـدل  از   عمـدتاً  سازی و  مدل ابتدا از    ، عملی ۀ اجرای تجرب  کلی در دانش تحقیق در عملیات برای      
به هر نـوع تجربـه اقـدام         تواند  می  تصمیم گیرنده  ، مناسب مدلبعد از ساختن    . شود  می ریاضی استفاده 

در . )1370اصـغرپور،   ( و بقیه را ثابـت نگـه دارد  هدبا این ترتیب که چند متغیر موجود را تغییر د  . نماید
های سنتی و تجربـی را برطـرف         ریزی توان محدودیت برنامه    می سازی است که   مدلونه  گ  این باواقع  
 . کرد

  برداشتن شش گام زیـر ضـروری اسـت          معموالً  هم های تحقیق در عملیات    مدلبرای استفاده از    
 :)1376طه، (

 له ئ تعریف مس-
 له ئبندی مس  طبقه-
 له ئسازی یا فرموله کردن مسالگو -
  مدل حل -
 مدلاعتبار   حساسیت و تحلیل-
 مدل اجرای -

موضـوع تحقیـق   ای   کتابخانـه هـای  بررسـی  پس از انجـام  مطالعه برای شروع کار   ،بر این اساس  
اهمیـت  .  مورد بررسی قرارگرفت   ،ریزی استان خراسان   مصاحبه با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه      

 بـا   ضـرایب محرومیـت   .  گردید های تخصیص اعتبار هر فصل به صورت مقایسه زوجی تعیین          شاخص
بودجه  نیازمندی   بر مبنای آن     استفاده از نرم اقلیدسی برای هر شهرستان در هر فصل مشخص شد و            

اعتبار هر فصل بین     ،تسهیم به فاصله ثابت    ابداعی پیشنهادی    مدل با ارائه    .دست آمد ه   ب شهرستانهر  
 .  ها توزیع گردید شهرستان

افزارهای  ها با استفاده از نرم      اهمیت و نرخ سازگاری شاخص     تحلیل اطالعات در خصوص ضرایب    
بـا  ای  پیشنهادی  برنامـه رایانـه  وی گ طبق ال توزیع اعتبار شهرستانبرای و انجام گرفت  ECاکسل و

VBنوشته شد  . 
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 مطالعه یقلمرو. 5

منظـور  بـه   .اسـت اعتبـارات عمرانـی اسـتانی    از  زدایی مربوط به بودجه محرومیت   مسئله مورد بررسی    
آوری  جمـع  های مربوط به استان خراسان اسـتفاده شـد و          فقط از داده   پژوهشمحدود نمودن قلمروی    

های   تبیین شده تحقیق برای تمامی سازمان      یالگو. نجا صورت گرفت   آ عملیات میدانی در   اطالعات و 
های  ی استان زدای محرومیتبودجه    تخصیص اعتبار  برایو نیز    های کشور  ریزی استان  برنامه مدیریت و 

 .ورده شده استآ تربیت بدنیهای مربوط به فصل  در این مقاله نیز فقط داده. است یکاربردکشور 
 
 مبانی نظری ریاضی. 6

 مقدمه. 6-1
ـ  ،از دوران انقالب صنعتی در جهان      بـه الگوهـای     همـواره    ،خصـوص از زمـان جنـگ جهـانی دوم         ه   ب

 داشتن یک معیار سنجش یا      ،سازی السیک بهینه های ک  مدلکید اصلی   أت. ده است شتوجه  سازی    بهینه
 MCDM(1(های چند معیاره     مدلهای اخیر معطوف به       در دهه  پژوهشگران اما توجه    ،تابع هدف است  

 استفاده از یـک معیـار بـرای         ها به جای   مدلدر این   . ده است شها در شرایط واقعی      گیری برای تصمیم 
 . دهد  میگیران را به تصمیم امکان استفاده از چندین معیار ،گیری تصمیم

 اسـت و    … صفر و یـک و       ، عدد صحیح  ، غیر خطی  ،ریزی خطی  های کالسیک شامل برنامه    مدل
هـای   مـدل  و MODM(2(های چند هدفه  مدل: شوند  می خود به دو دسته تقسیم MCDMهای مدل

 در  ،دشـون   مـی  های چند هدفه بیشتر به منظور طراحی به کـار گرفتـه            مدل. MADM(3(چند شاخصه   
 ارکـ هـا بـه    گیری در انتخاب بهترین گزینه های چند شاخصه به منظور کمک به تصمیم        مدلکه   حالی
هـای فـازی اسـتفاده کـرد و     هـا ممکـن اسـت از پارامترهـا و متغیر     مـدل یک از ایـن      در هر . روند می

 . تر انجام داد گیری را در فضای واقعی تصمیم
     شـود   مـی  چند شاخصه بررسی     های مدل صرفاً و شود یهای کالسیک پرداخته نم    مدلدر اینجا به    

 . یدآ فراهم مدل بحث طراحی ۀتا زمین
                                                            
١. Multiple Criteria Decision Making 
٢. Multiple Objective Decision Making 
٣. Multiple Attribute Decision Making  
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 )MADM( گیری چند شاخصه های تصمیم مدل. 6-2
 گیران را در اخذ تصمیماتی کمـک  گیری چند شاخصه تصمیم های تصمیم مدل ،طور که ذکر شد  همان
ها با تکیـه      این تکنیک  ،عبارت دیگر  به. نجر شود کند که به انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه م           می

 اتخـاذ تصـمیم    درگیـران     و بدین وسیله به تصـمیم      ، ارزش نهایی هر گزینه را تعیین      ،بر یکسری معیار  
 . کند  میبهینه کمک
: رتند ازهای متعددی است که بعضی از آنها عبا گیری چند شاخصه شامل تکنیک های تصمیم مدل

 روش ترجیحـی    ، روش تحلیل سلسـله مراتبـی      ،جموع وزنی ساده شده    روش م  ،روش تخصیص خطی  
 که هر کدام مزایا و معایب و همچنین شرایط کاربرد خاص خـود را               … روش حذف انتخابی و      ،ترتیب
 1.دارند

 
 AHP(2 (تکنیک تحلیل سلسله مراتبی .6-2-1

 یـا   AHP تکنیـک    ،خصهگیری چند شا   های تصمیم  رین تکنیک ت  کاربردی ترین و تقریباً   یکی از معروف  
 عراقی االصل در دهه     3 توماس ال ساعتی   نخستین بار این روش را    . یند تحلیل سلسله مراتبی است    آفر

متعـدد   هـای معیار و  رقیـب ۀچنـد گزینـ   بـا گیری   این تکنیک هنگامی که تصمیم    از  . دکر ابداع   1970
 . شود می استفاده ،روست هروب

گیری  بر مقایسـات      اساس این روش تصمیم   . می باشند توانند کیفی یا ک     می معیارهای مطرح شده  
درخـت  . کنـد   مـی آغازکار را  ،وردن درخت سلسله مراتب تصمیم    آگیرنده با فراهم     تصمیم. زوجی است 

 هـای رقیـب مـورد ارزیـابی در تصـمیم را نشـان         عوامل مورد مقایسه و گزینـه      ،سلسله مراتب تصمیم  
 در آخـرین    ،ند سطحی است که در سـطح اول هـدف          چ ی درخت ،درخت سلسله مراتب تصمیم   . دهد می

کسـری  یگیرنـده    پـس از آن تصـمیم     .  قـرار دارنـد    ی رقیب و در سطوح بینابین معیارها       ها سطح گزینه 
در . شـوند   مـی  ها و معیارها با هم مقایسـه        گزینه ،در مقایسات دو به دو    . دهد  می مقایسات زوجی انجام  

 و سپس مقدار عددی متناظر با      مشخص گردد ای    طریق رتبه  معدل اهمیت دوبه دو به       د بای ،این هنگام 
ایسـات  های حاصـل از مق  ماتریسای   به گونهAHPدر نهایت منطق . آن در جدول مقایسه آورده شود   

                                                            
١. Hwang – ching & Yoon. Kwang Sun, ١٩٨١ 
٢. Analytical Hierarchy Process 
٣. Saaty  
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آذر و  (  تصـمیم بهینـه حاصـل شـود        کنـد تـا      مـی   تلفیق یکدیگرگیرنده را با      تصمیم ۀزوجی انجام شد  
 .دکراستفاده  ها نیز  محاسبه وزن و اهمیت شاخصیبراوان ت میاز تکنیک فوق  .)74-73معماریانی، 
 ):1379پور،  قدسی ( به صورت زیر استAHPیند آهای محاسبه وزن در فر روش

 1روش حداقل مربعات) الف
 2روش حداقل مربعات لگاریتمی )ب
 3بردار ویژه روش )ج
 )1375آذر،  (اساس زنجیره مارکفبر ها روش بردار حاصل از پایداری وزن )د
 4های تقریبی روش )ه
 
 TOPSISروش . 6-2-2

  شـاخص  n گزینـه بـه وسـیله   m در این روش .کردند ارائه 1981در سال را این روش هوانگ و یون 
 نقطـه در   mتوان به عنوان یک سیستم هندسی شـامل   میله رائگیرند و هر مس  میمورد ارزیابی قرار

 انتخـابی بایـد     ۀن مفهوم بنا شده است کـه گزینـ        ای این تکنیک بر  .  بعدی در نظر گرفت    nیک فضای   
ل آ  و بیشترین فاصله را با راه حل ایده       ) بهترین حالت ممکن  (آل مثبت    کمترین فاصله را با راه حل ایده      

ـ       مطلوبایـن اسـت کـه        فرض بر . داشته باشد ) بدترین حالت ممکن  (منفی   طـور  ه  یـت هـر شـاخص ب
بیشـتر اسـت    یت  مطلوب بیشتر باشد    ijrکه هر چه      بدین معنی  ،افزایش یا کاهش است   قابل  یکنواخت  

 .)1381زاده،  آذر و رجب(
 : مرحله به شرح زیر استشش شامل TOPSISله به روش ئحل یک مس

 نرمال سازی . 1
 گیری با استفاده از نرم اقلیدسی بـه یـک مـاتریس بـی مقیـاس تبـدیل                  دراین مرحله ماتریس تصمیم   

 .است  iگزینه در  jمقدار شاخص   rij. نامند  میDNرا   شود که آن می
 

∑
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==
١

٢/١٢ )/(],[
i

ijijijijD rrnnN 

                                                            
١. Least  Squares Method 
٢. Logarithmic Squares Method 
٣. Eigen Vector Method 
۴. Aproximation Method 
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  1 موزونمقیاس تشکیل ماتریس بی. 2
nnWمرحله با استفاده از ماتریس قطری        در این  از طریـق رابطـه زیـر مـاتریس          و) ها وزن شاخص  (*

 . یدآ می دسته مقیاس موزون ب بی
)*(* nnD WNV = 

 توسـط    یا مسـتقیماً   ،دست آورد ه  به دو طریق ب   توان    می را   ها  یا وزن شاخص   عناصر قطر ماتریس  
. های علمی موجود آن را محاسبه کـرد        شاخص بیان شود و یا از طریق شیوه       گیرنده اهمیت هر     تصمیم

 کمتـرین مجـذورات     ، بـردار ویـژه    ،ی شانون  آنتروپ :هایی همچون  از روش توان    میبرای انجام این کار     
 .  استفاده کرد  LINMAP روش یاوزین 

 آل مثبت و منفی  مشخص نمودن راه حل ایده. 3
)},(){(آل مثبت  گزینه ایده ٢١ JjMinvJjMaxvA ijij εε=+ 
)},(){(آل منفی  گزینه ایده ٢١ JjMaxvJjMinvA ijij εε=− 

 به ازای عناصـر منفـی   ٢Jو نیز ) از نوع سود(ها  بت شاخص به ازای عناصر مث١Jطوریکه  در آن    ه  ب
 . باشد  می)هزینهاز نوع ( ها شاخص

  iگزینـه  در  jشـاخص موزون شده  نرماالیز  مقدارVij :محاسبه اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی. 4
 .ستا

mvvd j

n

i
iji ,...,٣,٢,١,)}({ ٢/١

١
=−= −

=
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 آل   حل ایدهاهمحاسبه نزدیکی نسبی به ر. 5
midddC iiii ,...,٣,٢,١),/( =+= +− 

 . بود تر خواهد  آن به یک نزدیک Ciتر باشد  آل نزدیک  به راه حل ایده Aiهر گزینه 
 ها  بندی گزینه رتبه. 6

های موجود را بـر اسـاس بیشـترین میـزان      توان گزینه میاست و Ci  بندی براساس ترتیب نزولی رتبه
 .)1370اصغرپور، (بندی کرد  اهمیت رتبه

                                                            
١. Weihted Normalization Matrix 
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 پیشینه تحقیق. 7

مد در تخصیص   اهای کار  هاست که به تبع آن نیاز به سیستم        پیشرفت جوامع همراه با گسترش سازمان     
بندی  ، که بودجه شود  می این مهم باعث  . یابد  ضرورت می ریزی   منابع و نیز سازوکارهای کنترل و برنامه      

اسـتفاده از  . سـوق یابـد  تحقیقات علمی های نو و پیشرفته مبتنی بر      های سنتی به سوی روش     از روش 
 و  1965در سـال     ) PPBS(  طـرح و برنامـه       ریـزی  خصوص با پدید آمدن بودجـه      های ریاضی به  الگو

 1935 تـا    1920هـای    بین سـال  .  فراگیر شد  1973در سال   ) ZBB(ریزی برمبنای صفر     رویکرد بودجه 
کنتـرل  مثابـه شـیوۀ      بـه    بودجه صـرفاً   ازشد و     می کیدأها ت  بیش از هر چیزی بر روی نظارت بر هزینه        

در بـا وجـود ایـن    . شد  میاین مرحله بودجه براساس فصول و مواد و هزینه تهیه  در. گردید  میاستفاده  
 حال به مـدیریت و نظـارت    و در عین  ،هریزی شد   به برنامه  بسیاری، توجه   برنامه سیستم بودجه طرح و   

تـر   ینیهـای پـا    ها بـه رده     و مسئولیت  ،ورت متمرکز بوده  ریزی به ص    برنامه لآ ایدهشکل  . پردازد  مینیز  
 کـاربردی بهبـود     به شکل کامالً    را »ریزی خطی  برنامه«این دوره دانتزیک روش      در. گردد  می تفویض

 ۀدهـ   در دو  .)1375آذر،   (سازی اسـتفاده شـد     ها و شبیه   های مربوط به نظریه بازی     داد و حتی از روش    
 ،در ایـران  . ریزی مالی ارائه شده اسـت      بندی و برنامه   ددی در خصوص بودجه   های ریاضی متع  الگواخیر  
 ).1376، سیداصفهانیآذر و  (های دولتی را آذر عرضه کرد بندی در سازمان ی بودجههاالگوترین  اصلی

 پیشنهادی توزیع بودجه عمرانی در      یالگوتوان به     می در خصوص توزیع اعتبارات عمرانی استانی     
 بـرای   رمـانی آریزی    برنامه مدل یک   ،ب ارائه کرد  س را که گشتا   مدلاین  .  اشاره کرد  آموزش و پرورش  

 ).1379گشتاسب، (است  تخصیص اعتبارات بودجه در آموزش و پرورش طی برنامه پنج ساله سوم
 در تحقیقـی بـا عنـوان طراحـی الگـوی تخصـیص بهینـه منـابع بودجـه عمرانـی بـه                         نیز بانش
کارگیری فنون تاکسونومی عددی در استخراج ضرایب محرومیـت و          ه  بهای استان فارس با      شهرستان

های مختلف با توجه به اهداف کالن برنامـه          های بخش  گیری گروهی در تعیین اولویت     حلیل تصمیم ت
 ).1381بانش،  (ده استکررمانی استفاده آریزی  توسعه سوم، از تکنیک برنامه

 
  پیشنهادییالگو تبیین .8

 محرومیت ضرایب تعیین . 8-1
های هر فصل و نیز اطالعات متناظر با         ابتدا با تشکیل ماتریس تصمیم در هر فصل بودجه که شاخص          

ضـرایب  های هر فصل و نیز       اهمیت شاخص   سعی در تعیین وزن و     دارد، بر را در  آنها در هر شهرستان   
 .  بدین منظور مراحل زیر صورت گرفت.دارد محرومیت
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 ای هر فصل ه تشکیل ماتریس داده. 8-1-1
نجساله سـوم   پرفته از سند برنامه توسعه      گهای مورد بررسی فصل تربیت بدنی بر       در این مقاله شاخص   

 :که عبارتند ازاست  استان
 سرانه فضای سالن ورزشی سرپوشیده به هزار نفر دانش آموز. 1

 سرانه فضای  ورزشی روباز به هزار نفر دانش آموز. 2

 نفر جمعیت سرانه زمین ورزشی به هزار. 3

 سرانه سالن ورزشی به هزار نفر جمعیت . 4

 مقالـه در ایـن     کـه    1381ل   شهرستان مربوط به سـا     23 برای   های  فصل فوق    اطالعات شاخص 
 .هر فصل بودجه نیز تهیه شدای   ماتریس دادهو،  کارشناسان مربوطه سازمان اخذزاستفاده شده ا

 
 های فصل  تعیین اهمیت شاخص.8-1-2

 اسـتفاده    بـه ترتیـب ذیـل      AHPفصل ازتکنیک آنتروپی شانون و     های هر   اهمیت شاخص  تعیین برای
 i در شهرستان  j مقدار شاخصrij .با فرمول زیر نرماالیز شدماتریس  هر اطالعات موجودابتدا . گردید

 .است 

jirrP
m

i
ijijij ,;/

١
∀= ∑

= 
 .  ردیدگمحاسبه  شاخص ها به ازای هر  Pij از مجموعه ) هر شاخصآنتروپی( Ej اهگنآ

∑ ∀•−= jijijJ LnpPKE ;] [ 
 Lnm/١=kبه طوری که 

 ام بـدین  jاز اطالعات ایجاد شده به ازای شاخص     ) jd(عدم اطمینان یا درجه انحراف      در نتیجه   
 :مدآدست ه بقرار 

jjj rEd ;١−= 
 : ها محاسبه شد  شاخص آنتروپی )Wj(و سرانجام اوزان 

∑
=

∀=
n

j
jjjj ddw

١
;/
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 استفاده شد و بـدین منظـور        AHPاز روش    ها  قضاوت کارشناسان از میزان اهمیت شاخص      برای
مقایسـات  با مراجعه به کارشناسـان پرسشـنامه        . های هر فصل تهیه گردید     مقایسات زوجی از شاخص   

 .ها از نظر کارشناسان تهیه شد   اهمیت شاخصECتکمیل و با استفاده از نرم افزار ها  زوجی شاخص
 و وزن    زیر بـا آنتروپـی ترکیـب شـد         ها طبق فرمول   قضاوت ذهنی کارشناسان از اهمیت شاخص     

 . های فصول مختلف تعیین گردید نهایی شاخص

∑
=

∀=
n

j
jjjjjj www

١
;./. λλ

 
 .آنتروپی استروش  وزن حاصل از  W و نیز AHP روشوزن حاصل شده از )الندا (λکه درآن 
نظـر  .  آمـده اسـت    1دول وزن هـر شـاخص در جـ        ۀی فصـل و محاسـب     هـا   داده شاخص  ماتریس

 محاسبه وزن نهایی هر شـاخص در ایـن    برای)  AHPنتایج (ها  اهمیت و وزن  شاخصکارشناسان از 
 .ل نشان داده شده استوجد

  
 ) ها بندی شهرستان رتبه( ضرایب محرومیت تعیین .8-1-3

 شهرسـتان   ی هر ها  وضع موجود شاخص   ۀها فاصل  شهرستان وتعیین ضرایب محرومیت     بندی  رتبه برای
 از فاصـله    سـبب، بـدین   . شـود   مـی  محاسبه ،ها بین شهرستان  درشاخص  هر   موجود   بیشترین مقدار تا  

شود   می سازی آنها باعث    همگن ها و  این تکنیک ضمن لحاظ کردن وزن شاخص      . اقلیدسی استفاده شد  
مراحـل  .  در کنار یکدیگر مـورد محاسـبه قـرار گیرنـد      الگو نیز در    هزینههای از نوع سود و       که شاخص 

 :ر استمحاسبات فوق به صورت زی
 
 نرمال سازی. 1
  به یک مـاتریس بـی مقیـاس تبـدیل          1گیری با استفاده از نرم اقلیدسی      این مرحله ماتریس تصمیم    در
 . است i در شهرستان jمقدار شاخص  rij. نامند می  NDرا  شود که آن می

∑
=

==
١

٢/١٢ )/(],[
i

ijijijijD rrnnN 
 مقیاس موزون تشکیل ماتریس بی. 2

nnWماتریس قطری   در این مرحله با استفاده از         زیـر مـاتریس     ۀاز طریـق رابطـ     و) ها وزن شاخص  (*
 . یدآ  میدسته مقیاس موزون ب بی

                                                            
١. Oghlidos Norm  
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)*(* nnD WNV = 
 . دست آمده استه  ب AHPعناصر قطر ماتریس در قسمت قبل از ترکیب آنتروپی و 

 
   )عه یافتهتوس (لآ  یا شهرستان ایدهلآ ایدهمشخص نمودن گزینه  . 3

)},(){(آل مثبت  گزینه ایده ٢١ JjMinvJjMaxvA ijij εε=+ 
 به ازای عناصـر منفـی   ٢Jو نیز ) از نوع سود(ها   به ازای عناصر مثبت شاخص١Jطوریکه  در آن    ه  ب

 . باشد می) هزینهاز نوع ( ها شاخص
ها  شهرستانۀ همهای  وزیع اعتبار در پی آن هستیم شاخص بدان مفهوم است که با ت     لآ ایدهشهرستان  

هـای   هـای شهرسـتانی از شـاخص       هر چه مقـادیر شـاخص     .  برسد لآ ایدهبه سطح شاخص شهرستان     
 .داردتری کمو توسعه یافتگی محرومیت بیشتر  دورتر باشد لآ ایدهشهرستان 
ها با آن    شود و دیگر گزینه    ی م ها تشکیل   از بیشترین مقدار هر شاخص در شهرستان       لآ  ایده ۀگزین
 .شوند  میسنجیده
 

  فاصله بر اساس نرم اقلیدسیۀمحاسبه انداز. 4

mivvd j

n

i
iji ,...,٣,٢,١,})({ ٢/١٢

١
=−= ∑

= 
هـای    نیز مقادیر نرمـال مـوزون شـاخص        ijV و لآ ایدهمقادیر نرمال موزون گزینه      jvکه در آن    

 i در شهرستان jشده شاخص نرماالیز  مقدار Vij  دیگرت، به عبارباشد  می)ها شهرستان(ها  دیگر گزینه

 . است 
هـای موجـود را بـر اسـاس کمتـرین       توان گزینه میاست و di  رتبه بندی بر اساس ترتیب نزولی

 .بندی کرد  فاصله رتبهمیزان
 .  نشان داده شده است2لوها در جد  شهرستان)ضرایب محرومیت( محاسبه فاصله اقلیدسی

 
 صله محاسبه شده جهت پوشاندن فامطلوبدجه تعیین بو. 8-2

نیازمندی هر شهرستان در هر فصل بودجـه        ریزی    استفاده سازمان مدیریت و برنامه     همانند روش مورد  
 از طریق محاسبه حجم عملیـات مـورد نیـاز و            )زدایی محرومیت (دست آمده ه  جهت پوشاندن فاصله ب   
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تربیـت  های استان در فصـل       نیازمندی شهرستان  3محاسبات جدول    .یدآ  می دسته  معادل ریالی آن ب   
 .دهد  می را نشانبدنی

 
   استانیها توزیع اعتبارات فصل بین شهرستان. 8-3
سـقف  (آن   بودجـه مـورد نیـاز        مطلـوب  تخصیص یافته به فصل بـا سـطح          زدایی  محرومیت اعتبار رگا

ها در آن فصل به طـور        ان شهرست مطلوب ۀ در این حالت بودج    باشد،برابر  ) ها  شهرستان ۀنیازمندی هم 
 .شود کامل واگذار می

سـقف نیازمنـدی    ( آن فصـل      بودجه مورد نیاز   مطلوباعتبار تخصیص یافته به فصل از سطح         رگا
بایست به صـورت      می ها  در این حالت تخصیص اعتبار ما بین شهرستان        باشد،کمتر  ) ها  شهرستان ۀهم

توزیـع یابدکـه    ای    ها بـه گونـه      بین شهرستان  دربار اعت ،به عبارت دیگر  . متعادل و عادالنه صورت گیرد    
کـرد   د و بـا هزینـه     سبر )x(ها به سطح خاص     شهرستان ۀ برای هم  )فاصله اقلیدسی ( ضرایب محرومیت 

 .  داشته باشد)هتوسعه یافت( لآ ایدهگزینه  ثابتی تا ۀها فاصل شهرستان اعتبار
یابـد و بـه    ری تخصـیص نمـی     فـوق دارنـد اعتبـا       هایی که فاصـله کمتـر از سـطح         به شهرستان 

یابد کـه     می دارند به میزانی بودجه تخصیص     ) x( سطح ثابت    نآ هایی که فاصله بیشتری از     شهرستان
 .  برسند)محرومیتی یکسان(  xبه فاصله ثابت  آنهاۀهم

 .شود  میتسهیم به فاصله ثابت نامیدهمقاله روش فوق در این 
 :رسیدتوان به فاصله مورد نظر   میاز روابط زیر

ijijjijij

jJjj

jJjj

fDxfy

fDxfy
fDxfy

/])[(
.
.
.

/])[(
/])[(

٢٢٢٢

١١١١

−=

−=
−=

 
 زدایـی   محرومیـت ها باید برابر با کـل اعتبـار       مجموع اعتبارات توزیع یافته به شهرستان      ، دیگر سویاز  

 .فصل باشد
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yij  تخصیص یافته به شهرستان  محرومیت زداییاعتبار i در فصل j 
fij مربوط به شهرستان  )یگا توسعه نیافتت یمیضریب محرو(  فاصله نرم اقلیدسیi در فصل j 

Dij شهرستان  )لآ ایدهبودجه ( نیازمندی  i در فصلj  زدایی محرومیت برای  
Xj  فصل   که با توزیع اعتبار)زدایی سطح هدف محرومیت( فاصله ثابتjبه دنبال آن هستیم  . 

Mj فصل زدایی محرومیت  اعتبار jتوزیع گرددها  ام  که باید بین شهرستان  . 
n23= ها   تعداد شهرستان  بیانگر  

m بیانگر تعداد فصول  
 . آید  میدسته  بyi و با جایگذاری آن در فرمول مقادیر  xبنابراین با حل معادله زیر مقدار 

mj
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 . دو حالت زیر ممکن است پیش بیاید،برای جواب معادله فوق
   ٠≥iy ١یا) Xj <= min (Fij)   

   yi< ٢یا٠) Xj > min (Fij)     
 . پذیر است و جواب معادله بهینه است  معادله فوق امکان.1 حالت
 .است پذیر نیست و نیازمند تعدیل در معادله  معادله فوق امکان.2حالت 

ایـن حالـت مفـروض      ها اعتبار منفی خواهند گرفت و         آنگاه برخی از شهرستان    ، روی دهد  2اگر حالت   
 و باید از معادله فوق      دنیستحق دریافت اعتبار ن   تها مس  این بدین معناست که برخی از شهرستان      . نیست

 . نددحذف گر
 . ترسیم شده است1 حل معادله فوق درشکل برایالگوریتم الزم 

  محرومیـت زدایـی  چنانچه طبق قوانین ملزم به تخصیص حداقل اعتبار بـه هـر شهرسـتان از بودجـه                  
 .یابد  می توسعه2 الگوریتم فوق به صورت شکل ،باشیم
بع خطی اکرد اعتبارات از ت ها و هزینه  فوق فرض بر این است که ارتباط بهبود شاخص     مدلدر  ) 1نکته  
  .کند  میپیروی
 ط نوشته شد و توسـ     VB حل معادله با زبان برنامه نویسی        الگوریتم ، فوق مدل دستیابی به نتایج     برای

 .ردیدگ رایانه حل
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 ها الگوریتم توزیع اعتبارات فصول بودجه به شهرستان. 1کلش
 

 

 

 

 

 

 بله  
                

                                             خیر

 

ها به شرط حداقل  ارات فصول بودجه به شهرستانالگوریتم توزیع اعتب. 2 شکل
 درصد نیازمندی Nواگذاری

 تشکیل معادله

حل معادله

تعیین سهم هرشهرستان
yi

>min(fij)  Xj  یاyi<٠

هینهجواب ب

Yi  های مربوطه از
 معادله حذف شوند

تشکیل معادله

حل معادله

تعیین سهم هرشهرستان
yi 

Yij<NDij

جواب بهینه

Yiابربا ر های بNDij 

 قرار گیرد
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کـرد   سطح ثابت محرومیت در صـورت هزینـه        اعتبار تخصیص یافته به هر شهرستان و         4جدول  
شود در صورت هزینه کرد اعتبار        گونه که مشاهده می     همان .دهد  می  فوق نشان  مدل را  طبق     اعتبارات

هـا بـه سـطح ثابـت       به فاصله ثابت، فاصله مورد انتظار همه شهرستانمتسهیتخصیص یافته با روش  
 . خواهد رسید1547/0

 
 گیری نتیجه. 9

  زدایی محرومیتهای  تعیین وزن و اهمیت شاخص .9-1
و نیـز عـدم تخصـیص اعتبـار در          ای    ها منجر به افزایش نابرابری منطقه      یکسان بودن اهمیت شاخص   

هـای   با این فـرض شهرسـتانی کـه در شـاخص          . شود  می  استان جهت رفع نیازهای اساسی و ضروری     
  در یـک رتبـه قـرار       ،های مهـم ضـعیف اسـت       باشد با شهرستانی که در شاخص       می اهمیت ضعیف  کم
 ،AHPدر این تحقیق با اخـذ نظـر از کارشناسـان توسـط              . گیرد  می  یکسان اعتبار  ۀگیرد و به انداز    می

 .شد وزن آنها تعیین  اهمیت و،ها بودن شاخص ضمن رد فرض یکسان
 

 ها  تخصیص اعتبار به شهرستان  پیشنهادیویگ ارائه ال.9-2
 )لآ هاید وضع موجود تا وضع ۀ فاصل(  ضرایب محرویت محاسبه.9-2-1

روش   طریـق مفهـوم    از) fi( هـا   شهرسـتان  آل  ایـده  وضـع موجـود تـا وضـع          ۀ حاضر فاصـل   ۀدر مطالع 
TOPSIS   تـوان   مـی اسـت   دهشـ ها نیز لحاظ   و اهمیت شاخص که وزنمدل در این .ردیدگمحاسبه
 .بندی کرد  محرومیت رتبهۀها را بر اساس درج شهرستان

 
  تخصیص اعتبار با روش تسهیم به فاصله ثابت . 9-2-2

ای کـه بـا    فاصـله  (  Xj فاصله مبنای توزیـع ،1وریتم شکل گبا استفاده از فرمول معادله ارائه شده و ال
 یافتـه بـه هـر    س  اعتبار تخصیصپو س) ن سطح برسندآها به   شهرستانۀست هم توزیع اعتبار انتظار ا   

 .  یدآ دست میه بYij شهرستان 
شود که در      امری مهم تلقی می    مثابهای به      کاهش نابرابری و ناهمگونی منطقه     ، تحقیق لهئمسدر  

یم به فاصله   الگوی پیشنهادی تحقیق تحت عنوان روش تسه      . تحقیق به دنبال تحقق یافتن آن بودیم      
 . نماید  هدف فوق را بهتر برآورده می،ثابت
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