
 بودجه و بودجه ريزي 

  چکیده

كنترل و حفظ سالمت مالي  -بودجه پیش بیني درآمدها و هزينه ها براي يك دوره معین، مدير را در اداره 

سازمان كمك مي كند. بودجه واعتبارات بايد در مرحله اجرايي به طورصحیح قابلیت انعطاف داشته باشد. 

شین يك يا دو فقره از به صورتي كه نیازهاي كامال فوري و ضروري را بتوان موقتا" يا دايما" جان

ابتدابه تعريف بودجه، اهداف بودجه، انواع روشهاي آماده سازي  خصوصمخارج ديگر كرد. در اين 

 .استبودجه و مشكالت بودجه پرداخته شده 

 مقدمه 

مار می رود بلكه اصولي ترين شبه يک سازمان برآوردبودجه نه تنهاازاساسي ترين امور

نیزمحسوب مي شود . رفع نیازها و دستیابي به خدمات ارائه وسیله نظارت بر 

هدفهادرچهارچوب بودجه امكان پذيراست. ودرحقیقت پايه واساس سازمان به نیروي مالي 

 آن بستگي دارد . افزايش تصاعدي حجم انتشارات ونیاز به اموزش افراد درجهان امروز يا

خصصان براي آگاهي به اصطالح انفجاراطالعات باعث افزايش درخواست دانشمندان ومت

سريع وبه موقع از اين اطالعات شده ولزوم ارايه خدمات اطالعاتي ، اطالعات ملي ، منطقه 

اي وبین المللي رااجتناب ناپذيرساخته است،درمجموع همه اين عوامل موكدلزوم بودجه 

كافي وتنظیم دقیق آن است،اهمیت اين موضوع به اندازاي است كه دربعضي ازموسسات 

بزرگ تقريبا"نیمي ازسال به مطالعه و تنظیم بودجه ونیمه ديگر سال به هزينه  آموزشی

 نمودن كامل بودجه اختصاص مي يابد

الزم بود كه كتابداران و مديران اطالع رساني بامسايل مالي آگاه شوند  0891ازاواسط دهه 

هم اين  . همه موسسات آموزشی از محدوديت وكمبود منابع مالي رنج برده اند كه هنوز

كمبود منابع پولي و مالي وجود دارد. اين مسايل براين نكته تاكید دارد كه افراد ومديران 

متخصص كه داراي درك كاملي از مديريت مالي هستند استخدام شود . مديران ماهر به 
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اهمیت فراوان و قرار گرفتن يا داشتن چنین توصیفي براي تكنیكهاي كاربردي آگاهند .اين 

توجیه  -استفاده ازمنابع به بهترين نحو  -شامل موارد زير است : كنترل هزينه تكنیكها 

باتوجه به آنچه كه گفته شد ،توجیه فراهم آوري منابع آوري ،درآمدزايي  -منابع اضافي 

موسسات تخصصي بايد از بودجه كافي ،مستقل و مناسب با هدفها و وظايف مدون و 

ند نیازهاي آموزشی واطالعاتي جامعه را به راحتي محسوب خود برخوردار باشند تا بتوا

برآورده سازند. مديران موسسات آموزشی بايد مديريت مالي و همچنین مهارتهاي اجرا 

در اين بررسي كوتاه به طور كامل و .كردن بودجه در موسسات آموزشی را آموزش ببینند

نخواهد بود با وجود اين عمیق نشان دادن واقعیتهاي موجود در مديريت مالي امكان پذير 

امیدواريم اين راهنمايیها ديدگاه كمي از زمینه موضوعي درزمینه بودجه در موسسات 

 آموزشی ارايه نمايد. 

 

  تعريف واژه بودجه و بودجه بندي)به معني عام(

( يك واژه فرانسه قديم است و به كیف چرمي اطالق میشده است كه  Bougetواژه بوژت ) 

فرهنگ لغت آكسفورد بودجه را چنین تعريف اما  وجوه نقد ر ا د ر آن نگهداري مي كردند،

مي كند ، مقدار پولي كه يك شخص يا سازمان در يك دوره زماني خاص در قالب يك طرح 

 مصرف مي كند 

 دجه بنديتعريف تخصصی واژه بودجه و بو

بودجه عبارتست از شرح صورت وضعیت و پیش بیني درآمدها و هزينه ها براي يك دوره 

ابزارمديريتي است كه مدير را دركنترل و سالمت مالي موسسات  درآينده يك سازمان و يك

كمك مي كند بودجه يك طرح مرتب و هماهنگ از برنامه ريزي مالي و مديريت است و ابزار 

 زي ، انگیزش وكنترل كسب وكار مي باشد.اصلي برنامه ري

بودجه ريزي بیان سیاستها و برنامه هاي دولت و ابزاري براي بررسي ساالنه اهداف 

برنامه ها و اثر بخشي ابزارهاي به كار گرفته شده براي نیل به آن اهداف است . و سرانجام 

مترين سر و صدا بودجه ريزي : هنر قطع هزينه هاي اضافي از بدنه دستگاهها بدون ك



بودجه يك برنامه مالي براي يك دوره محدود زماني است كه بوسیله آن ، درآمدها و ساير و

منابع تامین اعتبار و نیز هزينه هاي برنامه ها و عملیات براي رسیدن به اهداف خاص و 

 معین پیش بیني مي شود 

وغیرانتفاعي براي يك مدت معین بودجه برنامه عملیات مالي دولت يا سازمانهاي دولتي 

 مثال"يكسال مالي است.

: بودجه بندي مشخص می شودبودجه در موسسات آموزشی تخصصي اين چنین تعريف 

كردن، تخصیص دادن ،افزايش دادن و مديريت صندوق مالي موسسات است كه يكي از 

 مهم و ضروري در مديريت و داشتن خالقیت در مديريت مي باشد.  عوامل

 ف بودجه:اهدا

 سه هدف عمده واساسی را که بودجه وبودجه ريزی دنبال می کند عبارتند از:

 برنامه ريزي-0

 همكاري ومشاركت-2 

  نظارت وكنترل-3 

از طريق يك  واين سه كاركرد بیان مي دارد كه بودجه و فرآيند مديريت مالي انعطاف پذير 

 دوره مالي جوابگو مي باشد. 

 

 

 



 بودجه بندي:انواع روشهاي 

 

 :بودجه بندي براساس نوع هزينه يامصرف-0

كه بیانگر بودجه روزمره مي باشد كه براي هزينه هاي )هزينه ای(هزينه هاي جاري 

عمومي استفاده مي شود. هزينه هاي جاري داراي جنبه جاري ، عادي وتكراري مي باشند 

ودرمقابل دريافت كاال وخدماتي انجام مي شوند كه براي اجراي عملیات و وظايف جاري 

:هزينه هاي پرسنلي آموزش هاي تخصصي ضروري هستند.كه اين هزينه ها شامل الف 

 ب:هزينه هاي اداري مي باشد. 

 هزينه هاي پرسنلي-الف

هزينه هايي هستندكه درانجام خدمت ويابه واسطه آن ،بطورمستقیم ياغیرمستقیم تحت 

عناوين مختلف حقوق ،دستمزد ،مزايا، پاداش ،اضافه كاروامثال آنها به پرسنل پرداخت مي 

 شوند 

 هزينه هاي اداري:-ب

ي اداري عمدتا "در مقابل دريافت خدمات وكاالي مصرف شدني از اشخاص خارج هزينه ها

 از سازمان پرداخت مي شود.

مي باشد. كه بیانگراعتباربراي موارد (سرمايه اي تملکی )نوع دوم هزينه ها هزينه هاي 

اصلي است ومخارجي هستندكه موجب ايجاد يا افزايش اموال و دارايیهاي ثابت مي شود 

 خريد يا احداث ساختمان، خريدزمین، خريدكاالي مصرف نشدني و...()مانند 

 

 

 



 

 

 

 بودجه بندي متمركز-2

در اين نوع بودجه بندي ، بودجه به وسیله سطوح باالي مديريت به صورت يكجا براي 

منابع در نظر گرفته مي شود . از زماني كه اين بودجه نتوانست اهداف سازمان را برآورده 

مديران بیشتر از نوع ديگر بودجه استفاده مي كنند. اگر چه بودجه بندي متمركز مي  كند

تواند داراي انعطاف پذيري سطح باال و كنترل باشد ولي مديران كمتر ازآن استفاده مي كنند. 

ران تخصیص داده مي شود ومديبودجه بندي متمركز به اين منوال مي باشد كه به طوريكجا 

 د.نپايین تربین برنامه ها وخدمات تخصیص میدهآنرابه سطوح 

 

  بودجه بندي خطي:-3

معمولي ترين بودجه اي كه استفاده مي شود بودجه خطي مي باشدوبه خاطرآسان بودن اين 

نوع بودجه،دپارتمان آن رابه عنوان بخشي ازكار، آن راتعريف كرده وبه گروه اجرايي مي 

مبالغ خاص تهیه شده وبه خريدهاي عمومي مي  سپاردلذابودجه به ساده ترين نحو براي

رسد. بودجه خطي بايد حاوي مطالب و دستورالعملهايي براي همه جنبه هاي مصرف 

مستقیم با يكديگروتامین سايرفاكتورهاباشد.بودجه بندي خطي ساده ترين روش براي جمع 

 آوري داده ها است كه بطوركامل برمبناي مصارف سالهاي قبل مي باشد.

 

 بودجه بندي فرمولي-4

 به 0881بودجه بندي فرمولي نوعي سیستم بودجه اي است كه دراوايل سال

 ست.ا وجودآمدوبیشتردركشورآمريكارايج

 تخصیص بودجه دراينجا براساس فرمول محاسبه مي گرددوبراي تعیین نمودن اينكه آيا



ه است يانه كه تمامي اعتبارتخصیص يافته يادرصدي ازآن براي واحدهاي موردنظرجذب شد

فقدان  فرمول مورداستفاده قرار مي گیرد،ولي ايرادي كه به اين بودجه بندي واردمي دانند

 شناسايي اهداف سازمان مادر مي باشد.

 

 :بودجه بندي برنامه اي-5

از بودجه بندي برنامه اي مرحله باالترازروش ساده بودجه بندي خطي است . در اين نوع 

بودجه كه براي ارباب رجوع تهیه مي شودتمركز مي كند، یروي خدماتبودجه بندي ، بیشتر 

راجايگزين بودجه بندي خطي به حساب نمي آورند بلكه آن رامكملي براي  بندی برنامه ای

بودجه بندي خطي مي دانند . بودجه بندي برنامه اي بیشتر با اهداف سازمان مرتبط است 

بندي خطي ازطبقه بندي اعتبارات برحسب فصول  .دربودجه بندي برنامه اي نیز مانندبودجه

با اين تفاوت كه دربودجه خطي كل اعتبارات درموارداين  .ومواردهزينه استفاده مي شود

فصول ومواد هزينه پیش بیني مي شوددرصورتي كه دربودجه برنامه اي اعتبارات هريك 

 .مي گردد ازبرنامه ها وفعالیتهاوخدمات درقالب فصول ومواردهزينه پیش بیني

 

 بودجه عملیاتي-6

بودجه عملیاتي دربعضي ازكاراكترها با بودجه بندي برنامه اي اشتراك دارد اما بودجه 

عملیاتي از ابتدا برروي آنچه كه پرسنل انجام مي دهند و يا آنچه كه آنها براي كامل كردن 

خدمات آموزش انجام مي دهندمتمركز مي شود،دراين نوع بودجه بندي وظايف نسبت به 

مي باشد. بودجه بندي عملیاتي به جاي توجه به كاالها و خدماتي كه برنامه ها پررنگ تر 

خريداري مي شود و يابه عبارتي به جاي توجه به وسايل اجراي فعالیتها خودفعالیت و 

مخارج كارهايي كه بايد انجام شود را مورد توجه قرار مي دهد. بودجه عملیاتي حدود 

را بررسي مي كند درحالي كه بودجه برنامه اي فعالیت و عملیات طبقات پايین سلسله مراتب 

بیشتربه طبقات باال مي پردازد. بودجه عملیاتي در آموزش هاي تخصصي بیشتر در بخش 



فني مانند)فهرست نويسي و فرآيند مواد( در بخش برنامه ريزي)انتخاب كارمند، مصاحبه، 

باطات تلفن(كاركرد اتوماتیك كردن آموزش(و در بخش ارباب رجوع )مانندمیزامانت، ارت

دارد. بطوركلي بودجه عملیاتي بیشتربر روي كمیت تكیه مي كند تا كیفیت فعالیتهاي انجام 

 شده. 

  مزايای بودجه ريزی :

 استفاده بهینه از امکانات-0

 عامل صرفه جويی-2

 بابرنامه ريزی به اهداف خواهیم رسید.-3

 بودجه باعث می شود هزينه ها کنترل شود.-4

 

 

 نارسايي هاي بودجه بندي : 

 02بودجه ،بیانگرراهبردهاي سازمان نیست وعموما"به ارقام مالي براي يك دوره ي -1

 ماهه متكي است.

عوامل اساسي ارزش زايي سازمان ، مانندسرمايه هاي فكري ونیروهاي كارآمد سازمان -2

ونقش آنها ، فرآيندهاي سازماني وعملیاتي وبه طور كلي دارايي هاي نامشهود 

 دردرآمدزايي مورد توجه قرارنمي گیرد .

وظیفه ي عمده ي بودجه بندي عبارت است ازتعیین سقف وحدمعیني براي رشدوكیفیت -3 

وحداقلي براي هزينه ها،به عبارت ديگر بودجه ابزاركنترل اهداف وبرنامه هاي عملیاتي 

 .ومالي ازپیش تعیین شده است 

عتبار تورم باال است ،ارقام بودجه به سرعت معنا وا درشرايط وكشورهايي كه نرخ -4

زدست مي دهد.تغییرات سريع دربرنامه ها وفعالیت ها نیز ا خودرا به عنوان ابزار سنجش

 تاثیرمشابهي بركارآمدي بودجه مي گذارد.

 

بودجه هاي عملیاتي عمدتا"برپايه ارقام دوره اي گذشته وبا افزودن درصدي براي دوره -5



آتي تهیه مي شود. ارزيابي و كنترل نیز عمال"براساس ارقام ازپیش تعیین شده ) بدون 

 كارهاي قابل انجام (صورت مي پذيرد.توجه به امكانات خالقیت و پويايي وپتانسیل 

 

 

 : نتیجه گیري

بودجه عبارتست از برنامه عملیات مالي دولت يا سازمان دولتي و و يا يك سازمان براي يك 

ین و بودجه بندي عبارتست از مشخص كردن، تخصیص دادن، افزايش دادن و مدت مع

مديريت صندوق مالي موسسات. سه هدف عمده بودجه بندي در موسسات آموزشی 

تخصصي عبارتست از : برنامه ريزي، همكاري و مشاركت، نظارت و كنترل. همچنین 

نترل بودجه. برخي از فرايند بودجه شامل اين مراحل است: ارائه، تصويب، اجرا و ك

نارسايیهاي بودجه بندي در موسسات آموزشی هاي تخصصي عبارتند از: بودجه بیانگر 

 ماهه متكي است 02راهبردهاي سازمان نیست و عموما به ارقام مالي براي يك دوره 

عوامل اساسي ارزش زايي سازمان مانند سرمايه هاي فكري و نیروهاي كارآمد سازمان، 

فرآيندهاي سازماني و عملیاتي و به طور كلي دارايیهاي نامشهود و نقش آنها در درآمد 

زايي موسسات آموزشی تخصصي مورد توجه قرار نمي گیرد.. همچنین در شرايط و 

قام بودجه به سرعت معنا و اعتبار خود را به عنوان كشورهايي كه نرخ تورم باالست ، ار

 ابزار سنجش از دست مي دهند. 

،اول: ايجاد تسهیالت و خدمات و نیز پاسخ به تقاضاي  سازمانها مشكالت بودجه در 

مراجعه كنندگان است درحالیكه نبايد از محدوده تثبیت شده بودجه فراتر برود. دوم: 

ه رو به فزوني اند و چنین مجموعه هاي رو به رشدي به مجموعه ها و كاركنان كه پیوست

 فضاي بیشتر)= پول( و وقت بیشتري براي كارمند )= پول( نیاز دارند.

 

 



 راهكارها و رهنمودهاي كیفي و كمي

بايد از بودجه كافي ، مستقل با هدف و وظايف مدون و مصوب خود  موسسات وسازمانها

د. بودجه جاري موسسات نرا به راحتي برآورده ساز ودخبرخوردار باشد، تا بتواند نیازهاي 

آموزشی بايد بخش مشخص و معیني از بودجه جاري سازمان مادر باشد و درآغاز سال 

ابالغ شود. الزم است براي هزينه هاي سرمايه اي موسسات  موسساتمالي به رئیس 

آموزشی ) مانند تشكیل مجموعه پايه ، ساختمان جديد، نوسازي، يا نصب سیستم 

وجود كامپیوتري و جز آن ( بودجه اي جدا از بودجه هاي ساالنه پیش بیني و تصويب شود. 

. مديراني كه مي دانند مي دهدارزيابي عملكرد، ساختار زير بنايي كنترل موثر را تشكیل 

 براي عملكرد بايد جوابگو باشند، همواره مراقب اعمال و اقدامات خود خواهند بود.
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