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چکیده
انجام فعالیت های سازمانی مستلزم برنامه ریزی در مصرف منابع محدود و کنترل هزینه هاست .بدون این برنامه ریزی اهداف
سازمانی محقق نخواهد شد و مدیریت در سازمان ناکام خواهد ماند .بنابراین کلیدی ترین و ضروری ترین بخش مدیریت،
بودجه بندی است .از طرفی بودجه بندی ،تصویر فردای سازمان است که در غالب یک برنامه ی مالی حاوی پیش بینی درآمدها
و برآورد هزینه ها نوشته می شود و موجب عملیاتی شدن سیاست ها و اهداف قانونی سازمان می شود .پس بودجه بندی
ابزاری جهت تحقق وظایف مدیریت محسوب می شود .با توجه به اینکه مدیریت آموزشی ،مدیریت در یک سازمان گسترده در
جامعه محسوب می شود؛ بودجه و بودجه بندی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است .در این مقاله سعی بر این داریم تا
ارتباط تنگاتنگ میان بودجه و مدیریت آموزشی را بیان کنیم.
واژههای كلیدی :بودجه ،بودجه ریزی ،مدیریت ،مدیریت دولتی ،مدیریت آموزشی
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مقدمه
در ابتدا برای توضیح ارتباط بودجه و مدیریت تعریفی از این واژگان ارائه می دهیم  .کاست و رزنزویگ (  ) 5791مدیریت را
هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف بیان نموده اند ( .عالقه بند  ،5811 ،ص  ) 51مدیریت  ،ایجاد توازن
بین منابع و فعالیت های مختلف در حال و آینده در یک سازمان است  ( .عسکریان  ) 5895 ،مدیریت فرآیندی است که در آن
منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف های از پیش تعیین شده هماهنگ می شوند ( .ترواثا و نیوپورت  ،ترجمه عال) 5817 ،
مدیریت دارای کارکردها یا وظایفی است که با هم روابط متقابل دارند  .این کارکردها ؛ برنامه ریزی  ،سازماندهی ،رهبری و
کنترل است  .اکنون می توان بر حسب کارکردهای مدیریت تعریف دیگری ارائه کرد  :مدیریت فراگرد برنامه ریزی ،
سازماندهی  ،رهبری و کنترل فعالیت های اعضای سازمان و استفاده از همه ی منابع موجود سازمانی برای دست یابی به هدف
های آن است  ( .عالقه بند  ،5811 ،ص 59و ) 51
استفاده ی مطلوب از منابع مالی هدف بودجه نیز می باشد  .هدف بودجه دولتی استفاده ی موثر و کارآمد از منابع و امکانات
مالی برای نیل به اهداف جامعه است  (.فرج وند و ابراهیمی نژاد  ) 5819 ،از این رو بودجه بخشی از مدیریت دولتی است .
سند بودجه ،محصول فراگرد بودجه بندی ،فراتر از الفاظ سیاسـی ،نشـان دهنـده اولویتهای واقعی و ترجیحات حکومت در
عرصه اجتماعی است (سیدرضایی ،پورعزت ،امینی و آذر ) 5879 ،بودجه بندی  ،تبدیل منابع مال ی به اهداف انسانی است  .به
عبارتی بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها اطالق می گردد  ( .فرج وند و ابراهیمی
نژاد  ) 5819 ،تصویر فردای سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود  .این آینده گری را  ،برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها
به زبان پول را بودجه می نامیم ( بختیاری و شاهنده  ، 5891 ،ص ) 519
پس بودجه به صورت یک جریان مداوم در سازمان  ،نهاد یا جامعه چگونگی مصرف منابع را جهت انجام عملیات در بازه زمانی
محدود مشخص می کند  .در این جریان ؛ داده ها  ،منابع و اعتبارات پیش بینی شده اند که در فرآیند اجرای عملیات و صرف
هزینه به ستاده ها  ،یعنی تولید کاال یا خدمات تبدیل می شوند و بازخورد فروش کاال یا ارائه ی خدمات مجددا به مدیریت
سازمان یا دولت برمی گردد (.مدنی ) 5895 ،
الزام نظام بودجه ریزی به عنوان یک ابزار مدیریتی جهت تخصیص بهی نه منابع مادی به سیاست ها و برنامه های هر
کشورجهت تحقق اهداف و از طرفی کار تخصصی و مشارکتی بودجه ریزی که ترکیبی از دانش های علوم سیاسی  ،اقتصاد ،
حسابداری  ،علوم رفتاری و مالی است ( فرج وند و ابراهیمی نژاد  ) 5819 ،و دستیابی به حکمرانی خوب و استقرار نظام تدبیر
در حکومت ،که یکی از مهمترین مقاصد در جوامع و دولتها ست را میسر می سازد (مقیمی  ،پورعزت ،دانایی فرد و احمدی ،
 ) 5871؛ ارتباط مدیریت و بودجه را در گذر زمان تنگ و دوطرفه ساخته است  .در اینجا شرحی از این ارتباط دوسویه می
دهیم .
بودجه ریزی :
دایرة المعارف بریتانیکا  ،بین بودجه بازرگانی و بودجه دولتی تفکیک قائل شده است و برای هر یک تعریف جداگانه ای آورده
است .به زعم نویسندگان آن  ،بودجه بازرگانی سندی مالی است که در آن بهترین و مناسب ترین برآوردها برای اجرای عملیات
یک موسسه در مدت محدودی از زمان در آی نده عرضه شده است و بودجه دولت عبارت است از :پیش بینی درآمدها و برآورد
هزینه ها در مدت محدودی از زمان (شبیری نژاد ) 5815 ،
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در یک تعریف ساده بودجه عبارت است از روش سیستماتیک تخصیص منابع .هدف بودجه ریزی ارائه ارزش مالی به اهداف و
برنامه های دولت ،قابل اندازه گیری کردن فرایندها و تبدیل برنامه های استراتژیک به برنامه های عملیاتی است  ( .کاردوس ، 5
) 2151
فلسفه ی وجودی بودجه ریزی با توجه به اینکه بودجه ریزی دارای ابعاد سیاسی و مدیریتی است عبارت است از استفاده از
منابع در راستای ارائه ی کاالها و خدمات مطلوب جامعه و گزارش دهی چگونگی انجام کارها  .نیازهای اجتماعی و انتظارهای
روز افزون از دولت برای مدیریت اقتصادی کشور ،هدایت برنامه های توسعه و تامین رفاه و اتخاذ سیاست های مالی مناسب
برای تدارک منابع مالی برنامه های مزبور ؛ بودجه ریزی را به عنوان ابزاری برای اداره ی امور کشور مبدل کرده است ( .مقیمی
 ،پورعزت ،دانایی فرد و احمدی  ) 5871 ،بودجه ریزی دارای فرآیندی چهار مرحله ای است که شامل  - 5 :سیاستگذاری  ،تهیه
و تنظیم بودجه  - 2تصویب بودجه  - 8اجرای بودجه  - 1کنترل و نظارت بودجه  .مراحل این فرآیند بسیار نزدیک به کارکردها
یا وظایف مدیریت است ( .ابراهیمی نژاد و فرج وند ) 5819 ،
مدیریت دولتی :
دستیابی به ساختاری منظم ،انسانی ،و معطوف به آسایش توام با سعادت  ،مهم ترین هدف جوامع انسانی در طول تاریخ بوده
است و مجموعه ساختارهای سیاسی  -اجت ماعی به این منظور شکل گرفته اند  .اداره ی امور عمومی به عنوان یک حوزه ی
علمی بین رشته ای در طی سالهای پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه شد و بنیان های
اولیه ی نظریه ی مدیریت دولتی تحت تاثیر مباحث کشورداری و اداره امور عمومی به صورت ناهمگون از رشته های علوم
انسانی به ویژه فلسفه  ،علوم سیاسی  ،جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد  .سیر تحول نظریه های مدریت دولتی را در
قالب سه پارادایم  - 5 :مدیریت دولتی سنتی  - 2مدیریت دولتی نوین و  - 8حکمرانی خوب ؛ که در بستر تاریخی رشد کرده اند
می توان بررسی کرد  ( .ساالر زهی و ابراهیم پور .) 5875 ،
- 5پارادایم مدیریت دولتی سنتی (کالسیک ) :
اداره ی عمومی بر پایه ی الگوی کالسیک یا سلسله مراتبی از مصادیق مدیریت دولتی قدیم است .مدیریت دولتی سنتی ،
همان الگوی کالسیک وبری است که کارآمد ترین نظام مدیریت دولتی را شامل دیوان ساالری هایی می دانست که کارگزاران
آن بر اساس اصول شایستگی استخدام می شوند و در چارچوب معیارهای سلسله مراتب  ،تقسیم کار  ،استخدام بلند مدت و
مقررات اداری انجام وظیفه می کنند ( .درشلر  ) 2111 ، 2فاصله ی سالهای دهه ی  5721تا اوایل دهه ی  5791به عصر طالیی
مدیریت سنتی معروف است و در این دوران دولت نوید دهنده ی شعارهای بهبود و پیشرفت جامعه و جوابگویی به خواسته ها
و تقاضاهای شهروندان بود که در غالب پروژه های عمرانی و نظام های رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی پس از جنگ جهانی
تجلی یافت ( .هوگوز ) 2118 ، 8
 - 2پارادایم مدیریت دولتی نوین :
از دهه ی  5791اداره ی امور دولتی 1به مدریت دولتی  1تغییر نام یافت .مدیریت دولتی نوین با انتقاد از کاستی های مدیریت
سنتی  ،برنامه های بازآفرینی دولت  ،کاهش تصدی گری سازمان های دولتی  ،مدیریت عملکرد و نتیجه گرا  ،دولت توانمند و
- Cardos
-Drechsler Wolfgang
- Hughues Qwen E
- Public Administration
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خصوصی سازی و ارتقای فرهنگ کارآفرینی را برای رویارویی با چالش های اداره ی امور عمومی توصیه می کند ( .آمادو ، 1
 ) 2112در مدیریت دولتی نوین  ،دولت ها نقش کمتری را در عرضه مستقیم خدمات ایفا می کنند  .همکاری بخش خصوصی
و دولتی در قالب قراردادهای همکاری مشترک در مدیریت بخش دولتی از اهمیت ویژه برخوردار است ( .فرای ) 5779 ، 9
مدیریت دولتی نوین به عنوان یک آنتی تز در مقابل مدیریت دولتی کالسیک ؛ گرایش به بازار  ،کوچک سازی دولت  ،برون
سپاری خدمات به بخش خصوصی و مقررات زدایی دارد ( .ساالر زهی و ابراهیم پور ) 5875 ،
 - 8پارادایم حکمرانی خوب :
حضور قدرتمند جامعه ی مدنی در سده ی پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره ی سوم میالدی  ،بحران های کاهش اعتبار و
مشروعیت دولت ها  ،افزایش رقابت پیچیده ی جهانی  ،افزایش مطالبات شهروندان  ،ضرورت همکاری و جلب مشارکت
شهروندان در اداره ی امور عمومی جامعه نشان می دهد که پارادایم مدیریت دولتی نوین در مواجهه با این بحران ها ناتوان
است و نوعی انتقال از پارادایم مدیریت دولتی نوین به پارادایم حکمرانی خوب  1در حال شکل گیری است ( .همان) حکمرانی
خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود ،الگویی برای
توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت  ،بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد .در این راستا بر رفتار تعاملی
سه بخش دولت  ،نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر
خود را تقویت نموده و به جای تصدی گری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد .در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده
و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد  .به منظور اعمال نقش فوق ،الگوی
دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد
شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت  ،تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد ( .شریف زاده و قلی پور
 ) 5812 ،حکمرا نی خوب دارای سه بعد یا رکن اقتصادی  ،سیاسی و اداری است  .بعد اقتصادی  ،شامل فرآیندهایی است که
فعالیت های یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با اقتصاد کشور های دیگر در ارتباط است ( .شبکه جهانی توسعه ملل
متحد ) 2111 ، 7
بعد سیاسی همان فرآیند تصمیم گیری برای تنظیم سیاست هاست  .و بعد اداری همان سیستم اجرای خط مشی است .
(شبکه جهانی توسعه ملل متحد ) 5779 ،
ارتباط فرآیند بودجه و مدیریت
دو مفهوم بودجه ریزی و حاکمیت به موازات یکدیگر و در بستر تاریخی شکل گرفته اند  .و مسیری که موجب شده است تا
درک امروزین از این مفاهیم برای محققان این حوزه حاصل شود  ،از روند تاریخی طوالنی گذار کرده است ( .شکوه فر و
شیراوند ) 5871 ،
با توجه به آنچه گفته شد  ،کارکردهای مدیریت که برنامه ریزی  ،سازماندهی ،رهبری و کنترل است و فرآیند بودجه ریزی
شامل فرآیندی پیوسته از تدوین  ،تصویب  ،اجرا و ارزیابی است  .اهداف فرآیند بودجه با کارکردهای مدیریت مرتبط است یا به
- Public Management
- Amado Rivka
-Fry Brian
- Good Governance
- UNDP
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عبارتی بودجه همچون ابزاری مدیریتی است تا سازمان به اهداف خود برسد (مدنی  ) 5895 ،در بعد مدیریت دولتی  ،نظام
بودجه ریزی کشور به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی دولت به منظور تحقق اهداف تخصیص منابع و تولید کاالها و
خدمات عمومی ،بازتوزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی ،دارای نقشی بسیار تعیین کننده در سطح اقتصاد ملی است .در این
نظام ،اهداف و انتظارات از سازمانها و دستگاههای اجرایی بطور هماهنگ مشخص شده و عملیات ،فعالیتها و منابع الزم برای
دستیابی به اهداف تعیین میگردد ( .طالب نیا و طالبی ) 5879 ،
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت ،مهم ترین سند دولتی است که دستگاههای اجرایی را در دستیابی به اهداف چشم
انداز و برنامه های توسعة کشور و انجام اثربخش وظایف خود یاری می رساند و درواقع آیینه تمام نمای همة برنامه ها و
فعالیتهای دولت است و نقش بسیار مهمی در توسعة اقتصاد ملی ایفا می نماید ( .کاردوس ) 2151 ،

ارتباط مدیریت و بودجه

بنابراین طبق نمودار می توان  - 5سیاستگذاری  ،تنظیم و تصویب بودجه را ابزاری جهت عملیاتی شدن وظیفه ی برنامه ریزی
مدیر دانست  - 2اجرای بودجه یعنی صرف اعتبارات با سازماندهی و رهبری مدیر یا دولت طبق قانون بودجه و  - 8ارزیابی و
کنترل بودجه که ابزار نظارتی مدیریت است  .و کلیه این کارکردها با هماهنگی یکدیگر صورت می پذیرد  ( .مدنی  5895 ،؛
ابراهیمی نژاد و فرج وند ) 5811 ،
مدیریت آموزشی  ،به لحاظ اینکه مدیریت در یک سازمان گسترده محسوب می شود  ،بودجه و بودجه ریزی در آن از اهمیت
بیشتری برخوردار است  .مدیریت آموزشی در ایران که بیش از  71درصد از فعالیت های آن توسط بخش دولتی بصورت
متمرکز انجام می شود به شدت تحت تاثیر سهم بودجه عمومی است  .در واقع اعتبارات بودجه عمومی دولت تعیین کننده ی
میزان تخصیص منابع بین هزینه های سرمایه ای  ،مصرفی و یا میان بخش های مختلف برای رسیدن به اهداف ملی در
مدیریت آموزشی است  ( .محسنی نیا ) 5891 ،
ارتباط تنظیم بودجه و كاركرد برنامه ریزی مدیریت:
استفاده از رویکردهای نوین بودجه ریزی عال وه بر این که از کندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می
کند ،در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده است و دولتها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو
عادال نه و کارآمد در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع کنند( .مقیمی  ،پورعزت  ،دانایی فرد و احمدی  ) 5871 ،سطوح برنامه
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ریزی در سازمان به سه صورت  - 5برنامه ریزی استراتژیک  - 2برنامه ریزی تاکتیکی و  - 8برنامه ریزی عملیاتی جلوه گر می
شود ( .بیک زاد و سید مفید  ) 5878 ،برنامه استراتژیک را می توان بصورت آینده نگری و تصمیم گیری در زمان حال با در
نظر گرفتن پیامدهای آتی تعریف کرد  .برنامه ریزی تاکتیکی در زمان کوتاه تر از زمان برنامه استراتژیک توسط سطوح میانی
سازمان انجام می شود که برای رسیدن به هدف هایی که توسط برنامه ریزان سطوح عالی تعیین می شود  ،الزم است .و در
آخر برنامه ریزی عملیاتی  ،فرآیندی است که به وسیله ی آن مدیران اجرایی فعالیت ها و گام های ویژه ای را در راستای
رسیدن به اهداف مورد نظر ترسیم می کنند  .این برنامه ریزی در چارچوب زمانی کوتاه تری نسبت به برنامه ریزی استراتژیک
و تاکتیکی دارد ( .احسانی فر ) 5872 ،
در کلیه مراحل برنامه ریزی نقش بودجه برجسته است  .مراحل برنامه ریزی به صورت ذیل است :
 - 5تعیین استراتژی ؛ مبتنی بر اطالعات برگرفته از اطالعات بودجه ای است .
 - 2ارزیابی منابع ؛ خود یک مفهوم بودجه ای است و هیچ برنامه ای بدون پیش بینی منابع و امکانات مالی و اعتباری عملی
نیست .
- 8هدف گذاری  :در تعیین هدف های برنامه های میان مدت  ،اعالم ظرفیت های اقتصادی کشور و میزان توان مالی دولت و
مشکالت اجرائی موجود دستگاه ها ؛ می بایست از اطالعات بازخوردی بودجه ای بهره جست .
 - 1سیاستگذاری  :خط مشی های مربوط به برنامه ها اغلب جنبه مالی و اقتصادی دارد و طبعا موضوع آنها چگونگی توزیع
اعتبارات و نحوه ی تخ صیص منابع میان برنامه هاست  .به همین جهت آنها به نحوی از عملکرد بودجه متاثر شده و متقابال در
ارقام بودجه اثر می گذارند .
 - 1طراحی عملیات  :طراحی عملیات با بودجه بندی عملیاتی ارتباط نزدیک دارد و از طریق تکنیک های هزینه یابی از قبیل
حسابداری قیمت تمام شده و اندازه گیری کار  ،انجام می شود .
 - 1تصمیم گیری ؛ آخرین مرحله ی برنامه ریزی است با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل اقتصادی – مالی و ارزیابی به مرحله
ی اجرا درآمده و اقتصادی ترین و کارآمدترین شق از میان شقوق ممکن را انتخاب می کند .
لذا مدیر برای دستیابی به برنامه ای اثربخش و موفقیت آمیز باید از ابزار بودجه بهره ببرد (.مدنی  ) 5895 ،همچنین مدیریت
دولتی در در پ اسخ به نیازمندی جامعه  ،مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح به ضرورت اعمال تدابیر منطقی بودجه ریزی در
بخش عمومی پی برده است (.مقیمی  ،پورعزت ،دانایی فرد و احمدی .) 5871 ،
ارتباط اجرای بودجه و كاركرد سازماندهی و رهبری مدیریت :
 سازماندهی به عنوان فرایند تقسیم کار و طبقه بندی وظایف و فعالیتها میان افراد و گروههای کاری و هماهنگی بین
آنها تعریف شده است  .عناصر اصلی سازماندهی اموری چون تقسیم کار،اختیار و مسولیت ،تمرکز و عدم تمرکز و
سلسله مراتب است .در مرحله ی سازماندهی مشخص می شود توسط چه کسی چه کاری انجام شود و هر واحد
سازمانی چه سهمی در نیل به اهداف دارد  .در اجرای بودجه  ،با رهبری و سازماندهی دولت مشخص می شود که
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دستگاه های دولتی و خصوص دقیقا با صرف چه مقدار از منابع برنامه ها را عملیاتی کنند  .این طبقه بندی عملیاتی
بصورت امور  ،فصل  ،برنامه  ،فعالیت و طرح مطرح می شود که هر یک به وسیله واحد سازمانی مناسب به مرحله ی
اجرا در می آیند ( .ابراهیمی نژاد و فرج وند  ) 5811 ،بودجه ریزی از کندی کار دستگاه های دولتی و اسراف اموال
عمومی جلوگیری می کند و در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی موثر است  .دولت از این طریق می تواند منابع
ملی را به نحو عادالنه و کارآمد در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع کند.
ارتباط كنترل بودجه و ارزیابی مدیریت :
کنترل ،فرایندی است که طی آن عملکردهای واقعی با مقاصد ،اهداف ،خط مشی ها و استانداردها تطبیق داده و مقایسه می
شود و در صورت مشاهده انحراف اقدام اصالحی صورت گیرد .
نظارت بر اجرا و عملکرد دریافت های دولت و پرداخت های دستگاههای اجرایی دولتی با توجه به اهداف و سیاست های پیش
بینی شده و تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات امروزه به عنوان یک علم مطرح بوده و گرایش های متعددی همچون
حسابرسی مالی  ،حسابرسی مدیریت و یا حسابرسی عملیاتی دارد .در این میان حسابرسی عملیاتی حدود کارایی سرمایه
گذاری ها و بودجه های اقتصادی را انداز ه گیری کرده و به قانون گذاران و مسئوالن قوه مجریه کمک می کند که در برنامه
ریزی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به توان مالی توجه نموده و تعهداتی را که امکان تامین اعتبار نباشد  ،به عهده
نگیرند (احمدی  ،آذر و دادرسی ) بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ری زی  ،بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه
ی بودجه ی هزینه شده با نتایج مورد انتظار تاکید می ورزددر چارچوب این بودجه ریزی اولویت های هزینه ای و ارزیابی
عملکرد صورت میگیرد و در واقع با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت  ،پاسخگویی دولت در مقابل
قانون گذاران و مردم را تقویت می کند ( .طالب نیا و محمودی ) 5811 ،
درکنار کنترل قضایی بوسیله دیوان محاسبات و قوه مقننه  ،قوه مجریه نیز از طریق نظارت مالی و عملیاتی که نظارت درونی
نامیده می شود بر اجرای بودجه نظارت می کند  .هدف نظارت مالی که توسط ذی حساب یا خزانه صورت می گیرد،عدم تجاوز
دولت از اعتبارات مصوب است و نظارت عملیاتی مبین بررسی چگونگی نتایج حاصل از پرداخت مخارج است که این امر به
عهده سازمان مدیریت است (.ابراهیمی نژاد و فرج وند  ) 5811 ،لذا کنترل بودجه توسط دولت مرتبط با کارکرد نظارت و
ارزیابی مدیریت دولتی که است .
نتیجه گیری
بودجه ریزی دولتی از نظر تخصصی هنر توزیع بهینه منابع در قالب تشکیالت دستگاههای اجرایی و نهایتا در مجموعه وظایف
دولت است به نحوی که حجم عملیات در مقابل حجم اعتبارات با درجه اولویت بندی اختصاص داده می شود و از موثرترین
فعالیتها در اثربخشی و کارآمدی مدیریت محسوب می شود  .در حقیقت مدیریت استفاده بهینه موثر و کارامد از منابع مالی
مادی و انسانی است تا به اهداف از پیش تعیین شده دس ت پیدا کند و این اثربخشی و کارآمدی با بهره بردن از ابزار بودجه
امکان پذیر خواهد بود .مدیریت آموزشی به عنوان مدیریت در یک سازمان گسترده که فعالیت های آن بصورت متمرکز توسط
بخش دولتی مشخص می شود ،به شدت تحت تاثیر سهم بودجه عمومی است  .از این رو بودجه به عنوان ابزار و اهرمی اصلی
در برنامه ریزی و مدیریت و به ویژه مدیریت آموزشی محسوب می شود .
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