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  چكيده
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 پارچـة  يـك  و تفصيلي ارائة ،نتايج طبق شد. استفاده انساني  علوم كتب و متون بررسي
 از خوب نسبتاً چاپ كيفيت و ،خط نوع خواندن، قابليت راه هم به ريزي، بودجه مبحث
 صورت به منابع به استناد مي،عل و ادبي ويرايش از بودن بهره بي و اند كتاب اين يمزايا
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 نـدادن  پوشـش  دليـل  به روزآمدنبودن محتوايي كاستي ترين مهم .روند مي شمار به كتاب
 در دگرگـوني  از ناشـي  تغييرات و )GFS( دولت مالي آمارهاي نظام در گسترده تحول
 بـه  تـوجهي  كم ؛است وپرورش آموزش و دولت در ريزي بودجه هاي روش و راتمقر

 و كـاربردي  هـاي  جنبـه  نظـري  پشـتوانة  منزلـة  به سياسي اقتصاد و آموزش مالية مباني
 توزيـع  چگونگي به نپرداختن چنين هم و شود مي واقع آن در ريزي بودجه كه اي زمينه
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  مقدمه .1
 ودنبـ  ،دنشـو  مـي  جامعـه  نصـيب  آمـوزش  يبرا كه اي گسترده خارجي و غيرمستقيم منافع

 با را آموزش هاي هزينه تأمين براي كافي استقراض امكان آموزان دانش به كه مالي بازارهاي
 فقـر  بـا  مبارزه براي يبرد راه منزلة به آموزش نقش و ،دهدب آتي درآمدهاي افزايش ةپشتوان
 بـر  اتكـا  يعنـي  مي،عمـو  آمـوزش  مـالي  تـأمين  بـراي  اكشوره تر بيش ةتجرب ترين عمومي

 عمـومي  وپـرورش  آموزش مالي منابع تأمين .كنند مي اقتصادي توجيه را ،عمومي درآمدهاي
 فـراهم  متوسـطه  و ابتـدايي  مدارس ةادار و تأسيس براي منابع آن ازطريق كه است يفرايند
 بـراي  جامعه سازوكارهاي دولت ةساالن ةبودج و مالي امور و )398 :1995 (لوين دنشو مي
 منـابع  تخصيص و توزيع ةنحو ويژه به و منابع ةتهي چگونگي ةزمين در ها تصميم گيري كار به
  .كند مي منعكس خود در را

 قالـب در بايـد  كـه  جـا  آن از ،وپـرورش  آمـوزش  منـابع  تأمين كلي هاي سياست ،چنين هم
 دليـل  بـه  و دنشـو  مي مرتبط وپرورش آموزش مديريت با ،شوند پياده رسامد در هايي اقدام
 و تـأمين  چگـونگي  بـه  مربوط هاي تصميم دارد، اهميت آموزشي بري راه و مديريت كه اين

  ند.ا مهم نيز آموزشي امور در منابع تخصيص
 مالي امور مباني درس اصلي منبع وپرورش) آموزش (در بودجه و مالي امور مباني كتاب

 كلـي  طـور  بـه  و آموزشـي  مديريت ةرشت دانشجويان ييآشنا براي كه است بودجه تنظيم و
 و شـده  تدوين كشور در دولتي اعتبارات توزيع و مالي منابع تأمين چگونگي با تربيتي علوم
 باشـد.  مـؤثر  دانشجويان هاي آموخته كيفيت رد تواند مي آن محتواي كيفيت كه است روشن

 ماقدا يادشده كتاب يابي ارزش به انساني  علوم كتب و متون بررسي شوراي ،زمينه   همين  در
ـ  تحقيـق  هـاي  روش از و دارد پژوهشي ماهيتي يابي ارزش است. كرده بـراي  كيفـي  و يكم 

ـ  ةنگارنـد  كنـد.  كمـك  آن بهبـود  به بتواند تا كند مي استفاده اثر ةباردر داوري  حاضـر  ةمقال
 مالي امور مباني كتاب يابي ارزش دار عهده انساني علوم كتب و متون بررسي شوراي ازطرف

  است. شده صالحي دوداو تأليف وپرورش) وزشآم (در بودجه  و 
  

  اثر كلي معرفي .2
 و مالي امور مباني« درس اصلي منبع )وپرورش آموزش در( بودجه و مالي امور مباني كتاب
 ةرشـت  دانشـجويان  بـراي  كـه  اسـت  واحد سه ارزش به »وپرورش آموزش در بودجه تنظيم
 اصـول  و مالي امور مباني بخش دو از و است شده تدوين كارشناسي مقطع در تربيتي علوم
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 دوداو را يادشـده  كتـاب  ).1 :1392 صـالحي ( شود مي تشكيل مختلف مؤسسات در بودجه
 براي را آن (سمت) ها دانشگاه انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان و اشتهنگ صالحي
 ازدهـم دو چاپ 1392 سال در است. كرده منتشر فارسي زبان به 1374 سال در بار نخستين
 از اي نسخه ؛شود   مي تشكيل مئضما بخش و فصل ده از كه شد منتشر صفحه 307 در كتاب
  است. شده نقد حاضر ةمقال در آن

 مخارج محاسبة و ،عمومي درآمدهاي تأمين عمومي، مالية موضوع اول، فصل در
 براي مطالبي ،چنين هم است. شده تبيين جامعه كلي اهداف به يابي دست براي عمومي
 عمومي مالية اهميت و ،تكامل و تاريخچه دولت، مالي امور با كتاب خوانندة آشنايي
 پيدايش نيز و اجتماعي علوم و ،سياست اقتصاد، با عمومي مالية ارتباط است. شده مطرح

 در است. كرده اشاره ها آن به مؤلف كه است ديگرمطالبي از نويسي بودجه تكامل روند و
 با ،دارد عمومي جنبة كه ،را يادشده فصل مطالب تا است هشد تالش نيز فصل پايان

 وپرورش آموزش به آموزشي اهداف به يابي دست براي نويسي بودجه اهميت يادآوري
   ).25 همان:( كند مرتبط

 ارائـه  بودجه از گوناگوني تعاريف آن در و دارد اختصاص بودجه تعريف به دوم فصل
 بيني پيش« جملة ،»آن اجزاي با آشنايي و بودجه يامروز تعريف« عنوان ذيل در است. شده

 سـاير  و معـين  عمليـات  و هـا  برنامـه  ةهزينـ  بـرآورد  و اعتبـار  تأمين منابع ساير و درآمدها
 بودجـه  از جـامعي  تعريف منزلة به »شود مي انجام زمان از محدودي ةدور در كه ها پرداخت

 و شـده  اشاره بودجه  و برنامه تباطار موضوع به ،فصل اين پايان در ).31 همان:( است آمده
 دفـاعي،  امور مانند گوناگوني هاي قسمت به كه است كرده تعريف كالن اي برنامه را بودجه

 انيبـ م ةدربـار  كه كتاب موضوع زد گوش نيز و نمونه براي ؛پردازد مي اقتصادي و ،اجتماعي
 ةبودج در پرورشو آموزش« فصل از قسمتي است، وپرورش آموزش در بودجه و  مالي امور
 دارد بـر  در را مختلـف  ةبرنامـ  دوازده عنـاوين  كـه  اسـت  شده ارائه »كشور كل 1370 سال

  ).32 همان:(
 تعـادل،  بـودن،  سـاالنه  اصـل  چهار آن در و دارد اختصاص بودجه اصول به سوم فصل
 تخصـيص،  كامليـت،  وضـوح،  اصـول  و بودجـه  بنيـادي  اصول منزلة به تفصيل و ،وحدت
 و درآمـدها  بـودن  تخميني اي، سرمايه هاي هزينه از جاري هاي هزينه تفكيك ،پذيري انعطاف
 ذيـل  در انـد.  شـده  ارائـه  بودجـه  فرعي اصول مثابة به بودن قانوني و ،ها هزينه بودن تحديدي
 بـا  بودجـه  كسـري  و اقتصادي مكاتب برخي نزد در بودجه جايگاه به »تعادل اصل« مبحث
  .است شده پرداخته تري بيش تفصيل
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 و ،كنتـرل  اجـرا،  تصويب، ،نهاد پيش تنظيم، تهيه، مراحل موضوع به كتاب چهارم فصل
 ةنامـ  بخـش  صـدور  بـا  كشور در بودجه گوناگون مراحل دارد. اختصاص بودجه بر نظارت
 از هدف ،چنين هم ).57 همان:( شود مي آغاز مشمول هاي دستگاه ةهم به آن ارسال و بودجه

 مجلـس  در مـردم  نمايندگان ازطريق دولت عمليات بر مردم نظارت اعمال بودجه تصويب
 حـين  مرحله دو در و محاسبات ديوان ازطريق مجلس نظارت ).65 :همان( است شده ذكر

  ).69 :همان( شود مي اعمال بودجه مالي ةدور پايان از پس و بودجه اجراي
 بـر  در ار كتـاب  از صفحه 51 كه است بودجه هاي بندي طبقه انواع پنجم فصل موضوع

 منـابع  سـاير  و درآمـدها  اصول و بندي طبقه بودجه، موضوع، ضرورت بيان از پس .گيرد مي
 مربوطـه  اصـول  و اقتصادي بندي طبقه پايان در و ،عمليات و سازمان ها، هزينه اعتبار، تأمين

 هـايي  زمينـه  در بودجـه  اثربخشي يابي ارزش براي ضرورتي منزلة به بندي طبقه .اند شده انبي
 و ،تـورم  مهار اشتغال، ايجاد براي دولت هاي سياست ها، ماليات بودن عادالنه و ييكارآ چون

 هـاي  دسـته  به كشور كل ةبودج درآمدهاي است. شده ذكر سياسي و اجتماعي ديگراهداف
 فصـول  درقالـب  نيـز  ها هزينه و بندي دسته دولتي هاي شركت درآمد و ،اختصاصي عمومي،
 گانـه  بيسـت  مـواد  و انتقـالي  هـاي  پرداخت و ،اي سرمايه اداري، پرسنلي، ةچهارگان و مشابه
 قـانون  تعريـف  براسـاس  كشور كل ةبودج سازماني بندي طبقه اند. شده (پيشين) بندي طبقه

 دولتـي،  هـاي  مؤسسـه  هـا،  خانـه  وزارت و اسـت  گرفتـه  شـكل  كشـور  عمـومي  محاسبات
 دولـت  وظايف .دارد بر در را غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات و ،دولتي هاي شركت

 امـور  از عبـارت  كشـور  1370 سال ةبودج ةبرپاي و شده  بندي طبقه عمليات چهارچوب در
 و ،اجتماعي ملي، دفاع عمومي، امور ازجمله دولت كلي وظايف از همگن فصول ةمجموع(

 وظـايف  ةمجموعـ ( برنامه امور)، از هريك درون مشابه وظايف ةمجموع( فصل اقتصادي)،
 اهـداف  بـه  نيـل  بـراي  ضروري عمليات ةمجموع( فعاليت فصول)، از هريك وندر مشابه

 هاي بندي طبقه ةمجموع است. دارند) اي سرمايه ةجنب كه عملياتي ةمجموع( طرح و ،برنامه)
  اند. شده دگرگون كامالً و گذشته به مربوط فصل اين در شده مطرح

 مقدماتي هاي بيني پيش از و يافته اختصاص بودجه تنظيم و تهيه چگونگي به ششم فصل
 انـواع  نامحـدود،  و محدود ةبودج هاي روش درادامه و است شده آغاز ها دستگاه در بودجه
 ارزيـابي  ميـانگين،  آخـر،  ماقبـل  سـال  يـا  خودكار هاي (روش درآمدها بيني پيش هاي روش

 تـداول، م ةبودج( ها هزينه برآورد هاي روش و ،درآمدها) منظم و سنجيده بيني پيش مستقيم،
 برآورد مبناي .اند شده معرفي صفر) براساس و برنامه و طرح بندي بودجه عملياتي، اي، برنامه
 ،جاري سال احتمالي افزايش به باتوجه كه است گذشته سال قطعي هاي هزينه متداول ةبودج
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 بودجـه  تنظـيم  و تهيـه  دستورالعمل ،بعدي گام در شود. مي برآورد كارشناسان نظر براساس
 دفتر نهادهاي وظايف بودجه، درخواست تنظيم و تهيه ةنحو شرح از پس و است شده بيان

 و شـده  معرفـي  كنـوني)  ريـزي  برنامـه  و مديريت (سازمان بودجه و  برنامه سازمان و بودجه
 دانشـجويان  ييآشنا براي است. شده  پرداخته آن هاي پيوست و كشور كل ةبودج به درپايان

 آموزشـي  سسـه ؤم يك ةبودج تنظيم و تهيه از اي نمونه نيز ودجهب تنظيم و تهيه چگونگي با
  است. شده  ارائه

 مـواردي  كـه  اسـت  مجلـس  در بودجه تصويب و ،اصالح رسيدگي، هفتم فصل عنوان
  دارد. بر در را بودجه قانون هاي ويژگي و ،چنددوازدهم ةبودج بودجه، نكردن تصويب مانند

 مصوب اعتبارات از استفاده چگونگي و بودجه اجراي كتاب هشتم فصل اصلي موضوع
 هاي فعاليت نامة موافقت عقد بودجه، ابالغ يعني ،بودجه اجراي مرحلة چهار آن در كه است
 شده بررسي ،اعتبارات مصرف و اعتبار تقسيط يا تخصيص عمراني، هاي طرح و جاري
 يها هدستگا با پيشين ةوبودج برنامه سازمان ميان مالي حقوقي قرارداد نامة موافقت است.
 اعتبار تخصيص سازوكار براساس مصوب اعتبارات شود مي تعهد آن در كه است اجرايي

 تأمين تشخيص، مراحل نيز اعتبارات مصرف شود. داده قرار اجرايي دستگاه اختيار در
 كتاب در كه شود مي شامل را هزينه و ،وجه درخواست حواله، تسجيل، تعهد، اعتبار،
  است. شده بررسي
 بـا  بودجـه  نظارت اهداف درابتدا دارد. اختصاص بودجه اجراي بر نظارت به نهم صلف

 آن از پـس  و مـديريت  بهبود و ،مالي هاي محدوديت اجراي بودجه، اهداف به نيل بر كيدأت
 خـود  مالي نظارت .اند شده داده شرح ،عملياتي و مالي شامل ،ايران در بودجه نظارت انواع
 انطبـاق  خـرج  از قبـل  نظـارت  از هـدف  كه شده تعريف خرج از بعد و قبل ةمرحل دو در

 خزانـه  و حساب صاحبان ةعهد بر و است مقررات و قوانين با شده داده تشخيص هاي هزينه
 و ،ييقضـا  نظـارت  ها، حساب مميزي روش سه از استفاده با نيز خرج از بعد نظارت است.
  است. وركش محاسبات ديوان ةعهد به و شود مي اعمال مجلس نظارت

 ايـن  اصـلي  موضـوع  است. مربوط يدار حساب و بودجه ارتباط موضوع به دهم فصل
 انـواع  ماننـد  آن هـاي  ويژگـي  بـه  پـرداختن  از پـس  كـه  اسـت  دولتـي  يدار حساب فصل

 ةبودجـ  و يدار حسـاب  كاربردهاي و ،محاسباتي مسئوليت ثبت، هاي روش و يدار حساب
 ةعهـد  بـر  خـرج  از قبل ةمرحل در محاسباتي مسئوليت است. شده سيبرر و تبيين مديريت
 نظـارت  يابـد.  تحقـق  كشور عمومي محاسبات قانون رعايت با بايد و است يياجرا دستگاه

  است. كشور محاسبات ديوان و ييدارا و اقتصادي امور وزارت ةعهد بر نيز خرج از بعد
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 و ،ركشـو  عمومي محاسبات كشور، محاسبات ديوان قوانين نيز كتاب مئضما بخش در
  است. آمده پيوست به كشور 1372 سال ةبودج ةنام بخش

 تربيتـي  علوم ةرشت دانشجويان براي پرورش)و  آموزش (در بودجه و مالي امور مباني كتاب
 آمارهـاي  نظـام  تغييـر  از پـيش  ةدور در بودجه اصول و است شده نوشته كارشناسي ةدور در

 ايـن  در شـده  اشـاره  اصـول  اسـت.  كرده تبيين تفصيل به گوناگون مؤسسات در را دولت مالي
 دارد عمـومي  كاربرد و است مشابه عمومي و خصوصي از اعم مختلف مؤسسات براي كتاب
  .اند يافته اختصاص آموزشي مؤسسات به كتاب فصول از برخي در شده ذكر هاي مثال البته كه

  
  يابي ارزش روش و ها الؤس .3

   است؟ مناسب اندازه چه تا موردنظر كتاب ظاهري شكل .1
  است؟ چگونه منابع به ارجاع ةشيو .2
   است؟ چگونه مطالب انسجام و پيوستگي .3
  است؟ چگونه كتاب مطالب بودن جامع و روزآمد .4
  دارد؟ نسبتي چه واقعيت با اثر محتواي و است چگونه اثر كاربردي ةجنب .5

 ؛شد استفاده سانيان علوم كتب و متون بررسي شوراي ارچوبهچ از اثر يابي ارزش براي
 بـا  و آوري گـرد  يـابي  ارزش هـاي  پرسـش  در مندرج محورهاي براساس نيز الزم اطالعات
 چنـين،  هـم  شـد.  تحليـل  تلخيص) و بندي (طبقه كيفي مطالعات ةويژ هاي روش از استفاده

  شد. تحليل آموزش ةمالي و ،آموزش اقتصاد اقتصاد، نظري  مباني ةبرپاي اطالعات
  

  اثر شكلي ابعاد تحليل .4
  امتيازها 1.4
 چـاپ،  كيفيـت  خـط،  نـوع  حـروف،  انـدازة  قلم، نوع نگاري، حروف ازنظر كتاب وضع

 اسـت.  آسان مطالب خواندن و مناسب تقريباً صحافي و ،نگارش عمومي اصول رعايت
 است. قبول قابل كتاب صحافي صفحه)، 307 (حدود صفحات زياد نسبتاً شمار به توجهبا
 كلـي  هـاي  موضـوع  بـه  كـه  مؤلف گفتار پيش بر عالوه و دارد لبمطا فهرست مذكور اثر

 كتـاب  تدوين از هدف خود گفتار پيش در نيز ناشر پرداخته، اثر عمومي معرفي و كتاب
  است. كرده بيان را
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  ها كاستي 2.4
 و مطالعه براي منابع معرفي و آزمون، و تمرين ،نهاد پيش درس، اهداف مقدمه، كتاب فصول
 ها ولجد و نمودارها فهرست و ،گيري نتيجه نمايه، بندي، جمع چنين هم و شپژوه نهاد پيش
 در بودجه تنظيم و مالي امور مباني درس اصلي منبع كه اين با مذكور كتاب درواقع ؛ندارد

 ندارد را آموزشي اهداف براي الزم هاي مؤلفه از كدام هيچ تقريباً اما ،است وپرورش آموزش
 است. نديده تدارك دانشجويان مفيدتر يادگيري و مطالب بهتر نتقالا براي اي ويژه ظرفيت و

 صفحه يك در ها جدول برخي و اند منبع ذكر و عنوان بدون نيز ها جدول و نمودارها تر بيش
 از نشاني آن نمادين معناي و است مبهم جلد روي طرح ).48 همان:( اند نگرفته قرار

 يك از مبهم كاربردي البته ؛ندارد بودجه و ليما امور از روشني ةنشان و وپرورش آموزش
 بودجه معناي انتقال براي را طراح ناكافي تالش اسكناس و سكه تعدادي راه هم به قلك
 از است، دانشگاهي انتشارات در شده چاپ كه كتاب اين رفت مي انتظار دهد. مي نشان

 هاي نمونه البته ؛تنيس چنين اما ،باشد شده مند بهره ادبي و علمي ويراستاري خدمات
 گفتار پيش در اماليي و تايپي هاي اشتباه نيز و ويرايش و نگارش عمومي قواعد نكردن رعايت

 مجدد خواني نمونه نيازمند موارد ةهم يافتن .خورد مي چشم به تر بيش تقريباً نخست فصل و
  شود. مي بسنده 1 جدول در هايي نمونه ةارائ به بنابراين ؛است

  وپرورش) آموزش (در بودجه و مالي امور مباني كتاب اماليي و تايپي هاي اشتباه از برخي .1 جدول
  درست واژة  نادرست واژة  صفحه  درست واژة  نادرست واژة  صفحه

  بايد  بايست مي  3  سرعت به  بسرعت  1
  غالب  قالب  6  ناچار به  بناچار  1
  سادگي به  بسادگي  7  ويژه به  بويژه  1
  عالوه به  وهبعال  34  تر متنوع  متنوعتر  2
  هايي اصل  اصلهايي  34  تر عام  عامتر  2
  قالب  غالب  113  ها انحراف  انحرافات  2

  
  اثر محتوايي ابعاد تحليل .5

  ها امتياز 1.5
 ريـزي  بودجه عمومي فرايند دارد، اختصاص بودجه موضوع به كه كتاب دهم تا دوم فصول

 از درصـد  91 از (بـيش  صـفحه  281 در تفصـيل  به ،نظارت و تصويب تا تنظيم و تهيه از را
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 كشـور،  در بودجـه  پيـدايش  ةتاريخچ به اشاره است. كرده ارائه كتاب) هاي هصفح مجموع
 ها، فعاليت تبيين جنبة از هزينه و درآمد برآورد هاي روش بودجه، بندي طبقه مراحل، اصول،

 درسي تابك محتواي رسد. مي نظر به جامع نظارت و تصويب تا تهيه مرحلة از امور گردش و
 از ).2 :1391 ملكـي  و (آرمنـد  باشد داشته انسجام و دستي يك ايجاز، و وضوح بر عالوه ،بايد
 كتـاب  از يادشـده  فصـول  در كه ريزي بودجه مراحل و فرايند پيوستگي دليل به ديدگاه، اين

   .دارد منطقي ينظم و است منسجم و يكپارچه اثر است، يافته  بازتاب
 )،48 ،32 :1392 يصـالح ( كشور كل ةبودج در وپرورش موزشآ فصل از قسمتي ةارائ
 هاي برنامه )،65 همان:( وپرورش آموزش وزارت در بودجه نهاد پيش و تنظيم و تهيه نمودار
 هـاي  فـرم  )،116 - 115 همـان: ( عمـومي  وپـرورش  آموزش يعني ،اجتماعي امور اول فصل
 تهيه از اي  نمونه منزلة به )197 ،193 همان:( حواله و برنامه و فصل تفكيك به اعتبارات توزيع

 بـا  كتـاب  موضـوع  ارتبـاط  )،175 - 151 همـان: ( آموزشـي  ةسسـ ؤم يـك  ةبودجـ  تنظيم و
  كنند. مي يادآوري را وپرورش آموزش
 نماينـدگان  نظـارت  و تصـويب  مراحـل  گـذر  ره از دولت عمليات بر مردم نظارت« حق
 همان:( است كرده تأكيد آن بر اري،تكر صورت به اگرچه ،چند مواردي در مؤلف كه »مجلس

 از پـس  مـذكور  حـق  كه است شده يادآور او رود. مي شمار به كتاب قوت نقاط از ،)65 ،44
 ).66 همـان: ( اسـت  آمـده  دسـت  به قوا تفكيك اصل پذيرش و استبداد بر مشروطه پيروزي
 و اهـداف  كه اند مبتني خاصي ةانديش بر  بودجه و مالي امور با مرتبط هاي فعاليت و هافرايند
 و ماليـه  بر كاربردي نگرش گيرند. مي اي ويژه ارزشي و نظري مباني سلسله از را خود اصول
 و شود تحليل ندرت به مربوطه اصولي و فلسفي مباني كه است شده سبب كشور در بودجه

 قبيل اين از مسائلي بارةدر تا كند مي تشويق را خواننده مؤلف ازسوي نكاتي چنين يادآوري
 مـتن  مفهـوم  بـا  نيز مؤلف ازسوي سازي معادل و اصطالحات كاربرد بينديشد. عميق طور به

  است. سازگار
  
  ها كاستي 2.5

  روزآمدنبودن 1.2.5
 چاپ كه دهد مي نشان شواهد و است 1374 زمستان به مربوط كتاب نخست چاپ

 در گسترده دگرگوني و نشده روزآمد و بازنگري 1392 زمستان در آن دوازدهم
 و گستره است. نيافته بازتاب كتاب در دولتي يدار حساب و ريزي بودجه سازوكارهاي
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 از و كرده مخدوش را كتاب اعتبار كه است اي اندازه به واقعيت با ناسازگاري شدت
 كه است كتاب نويسندة نظر برخالف امر اين است. كاسته قاطعانه آن سودمندي

 و مباني سطح در ويژه به ي،دار حساب و بودجه چون هم فني مباحث در« :گويد مي
 مطالب لحاظ بدين و نيست علوم در رايج سرعت به ها نوآوري و تغييرات اصول،
 كتاب ،مبنا اين بر ).1 :همان( »شوند نمي مشمول سرعت به فنون گونه اين كتب درسي

 كتاب البمط نبودنسازگار .كند مي منتقل خواننده به را واقعيت با مغاير كامالً اطالعاتي
 دولت مالي آمارهاي نظام تغيير در ريشه برخي ؛است برخاسته منشأ دو از واقعيت با

 توسعة معاونت و دولت در كار گردش و هافرايند تغيير از ناشي ديگر گروه و دارد
  است. وپرورش آموزش مديريت

  دولتي يدار حساب و دولت مالي آمارهاي نظام بنيادي دگرگوني 1.1.2.5
 تغييـر  1381 تـا  و اسـت  1349 سـال  بـه  مربـوط  ايـران  پيشين دولتي يدار بحسا نظام
 هـاي  توصـيه  پـذيرش  دنبـال  بـه  امـا  ،)3 :1390 ييدريا و (ملكيان است نداشته گيري چشم

 مـالي  هـاي  شـاخص  سازگارشدن و )international monetary fund( پول المللي بين صندوق
 نظـام  ،)system national accounts/ SNA 1993( ملـي  هـاي  حسـاب  هـاي  شاخص با دولت

 سـال  ةبودج قانون از 48 ةتبصر طبق )government finance statistics( دولت مالي آمارهاي
 يادشـده  قانوني تكاليف اجراي در كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان شد. متحول 1380

 دولـت  مـالي  ارهـاي آم نظـام  با را اي بودجه اطالعات بندي طبقه ةاولي سطوح 1381 سال از
)GFS( كـرد  نهـاد  پـيش  و تنظـيم  عمليـاتي  صـورت  بـه  را 1385 ةبودجـ  ةاليحـ  و سازگار 

 و مفهـومي  جـامع  چهـارچوب  )GFS( دولـت  مالي آمارهاي نظام ).81 :1386 نژاد (شبيري
 كند مي فراهم را عمومي بخش عملكرد تحليل براي موردنياز هاي داده كه است يدار حساب

 از را كـاملي  تصوير مالي ةدور انتهاي و ابتدا هاي ترازنامه و تعهدي يدار حساب معرفي با و
 نمـاي  راه ،چنـين  هـم  .)70 :1384 (المعـي  دهد مي ارائه دولت اقتصادي و مالي هاي فعاليت
   ).87 :1386 نژاد (شبيري رود مي شمار به مالي هاي سياست تحليل براي مناسبي

 اي بودجه هاي بندي طبقه دولتي يدار حساب و دولت ليما آمارهاي نظام تغيير ةگسترد ةدامن
 عـاني م از هزينـه  و مدآدر مانند ريزي بودجه اساسي مفاهيم كه شد باعث و كرد دگرگون را

 شـده  سـبب  و نيافته بازتاب كتاب در يادشده بنيادي تحول مدهايآ پي د.وش متفاوت پيشين
 بـا  كـه  ،يادشده تغييرات اهم به خشب اين در شود. نامعتبر كتاب از اي عمده بخش كه است

  شود: مي اشاره نيستند، سازگار كتاب مطالب
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 اسـتفاده  دولـت  بودجـة  از كـه  هـايي  سازمان ،مذكور كتاب در سازماني: بندي طبقه .1
 مؤسسـات  و دولتـي  هـاي  شـركت  دولتـي،  مؤسسات خانه، وزارت هاي گروه در كردند مي

 نظـام  ).105 :1392 (صـالحي  انـد  شده بندي هطبق دولتي مؤسسات ساير و ،وابسته انتفاعي
 متحـد  ملـل  سـازمان  ملي هاي حساب نظام بندي تقسيم )GFS( دولت مالي آمارهاي نوين

)SNA 1993(  پـنج)  بخـش  غيرمـالي،  يهـا  شـركت  بخـش  شـامل  مسـتقل  نهـادي  بخـش 
 بخـش  به خدمات ةكنند ارائه غيرانتفاعي نهادهاي و ،دولت عمومي بخش مالي، يها شركت

 كشـور  مقـيم  واحـدهاي  از اي مجموعـه  شـكل  به را دولتي بخش و داد قرار مبنا را وار)خان
 آن اصـلي  و اوليـه  فعاليـت  كـه  اسـت  واحـدي  دولتـي  واحـد  ،اساس  اين  بر .كرد تعريف
 و نـاچيز  اي هزينه با يا رايگان صورت به خانوارها يا جامعه براي خدمات و كاال كردن فراهم
 مـذكور  واحدهاي .است انتقالي يها پرداخت ازطريق ثروت و ددرآم مجدد توزيع چنين هم

 دارنـد  را غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  عـوارض  و ماليات برقراري اختيار خود يها فعاليت براي
 صــورت بــه دولتــي بخــش تعريــف نــوين ريــزي بودجــه نظــام در ).28 :1391 (نوبخــت
 دارد؛ بـر  در را يمهمـ  مضـامين  ،وظـايف  از اي مجموعـه  جـاي  بـه  ،واحدها از اي مجموعه
 كـه  كـرد  تعريـف  واحـدهايي  صـورت  بـه  تـوان  مي را دولت عمومي بخش كه، اين نخست
 تواننـد  مـي  واحـدها  اين از هريك و شود مي شامل را مالي يها حساب از كامل اي مجموعه

 تلفيـق  بـراي  موردنياز اطالعات دوم، ؛كنند عمل مستقل بدهي ايجاد و دارايي جذب ازنظر
 بـراي  شـده  كـاربرده  بـه  مفهـوم  سـوم،  ؛است رس دستدر كه اين يا دارد ودوج يا ها حساب
 بـين  الزم همـاهنگي  چهـارم،  ؛دارد مطابقـت  كشور قانوني تشكيالت مفاهيم ساير با دولت
  )؛همان( شود مي جاداي )SNA 1993( ملي يها حساب نظام با مالي آمارهاي نظام

 كـه  1381 از پـيش  يها سال برخالف ،نوين بندي طبقه در درآمد درآمدها: بندي طبقه .2
 در را معـادن  و گاز و نفت ازقبيل ها سرمايه و ها دارايي واگذاري و فروش از حاصل وجوه

 دولتـي  بخـش  يهـا  دادوسـتد  از دسته آن شامل فقط اكنون )،78 :1392 يصالح( داشت بر
 را ايهسـرم  و هـا  دارايـي  فروش از حاصل ةشد بندي طبقه وجوه و خالص ارزش كه شود مي

 صـبوري  و (دسـتگير  دهـد  مي افزايش خالص اي سرمايه يها دارايي واگذاري عنوان تحت
ـ  ،دولـت  درآمدهاي ساير و مالياتي درآمدهاي مجموع فوق چهارچوب در ).1384  منزلـة  هب

 بنـدي  طبقـه  1اي سـرمايه  هـاي  دارايـي  واگـذاري  عنـوان   اب ،نفت درآمد و بودجه درآمدهاي
 وصولي كشور، از خارج در دولت هاي وام اصل مشاركت، اوراق شفرو ،چنين هم اند. شده
 موجـودي  از اسـتفاده  و خارجي تسهيالت از استفاده دولتي، هاي شركت واگذاري محل از

 ،دارنـد  را مالي دارايي تبديل يا بدهي ايجاد ماهيت كه ،مشابه موارد و ،ارزي ةذخير حساب
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 نظـام  در ).92 :1384 (المعـي  انـد  شـده  بنـدي  طبقـه  مـالي  هاي دارايي واگذاري قسمت در
 غيرمـالي  هاي دارايي (تملك غيرمالي هاي دارايي تملك خالص )GFS( دولت مالي آمارهاي
 طور به دولت كه دهد مي نشان ثابت) ةسرماي مصرف و غيرمالي هاي دارايي واگذاري منهاي
 تملك خالص ت.اس كاسته آن از يا است كرده اضافه خود مادي دارايي و ثروت بر خالص
 اگـر  كـه  دهـد  مـي  نشان را مالي هاي دارايي تملك و واگذاري ميان تفاوت مالي هاي دارايي
 نسـلي  بـين  مـالي  منـابع  انتقـال  تـراز  شـود،  كسر آن از مالي تعهدات يا بدهي ايجاد خالص

  ؛)72- 71 :همان( آيد مي دست به
 دروجـه  قطعـي  طـور  هب كه شد مي گفته وجوهي به هزينه درگذشته هزينه: بندي طبقه .3
 ةشـيو  خصـوص،  همـين  در .شـد  مـي  پرداخـت  كمـك  منزلـة  به يا تعهد درازاي و نفع ذي
ـ  فصـول  آن در و ،بود يافته تغيير 1371 سال در كه ها هزينه بندي دسته  يصـالح ( ةچهارگان

 ــ  اول فصل« درقالب ها دستگاه برخي براي و گانه بيست مواد گزين جاي ههزين )85 :1392
 يافت. تغيير 1381 سال در بود، شده فصل چهار درقالب ديگر گروهي براي و »ولفص ساير
 از دسـته  آن فقـط  هزينـه  مفهـوم  مـالي،  آمارهـاي  نـوين  نظـام  درقالـب  بعد، به سال آن از

 ،درنتيجـه  ؛دهـد  مي كاهش را خالص ارزش كه شود مي شامل را دولتي بخش يها دادوستد
 تملك منزلة به هزينه، جاي به انبار، موجودي و ثابت دارايي ساخت و خريد بابت ها پرداخت
 فصـل  چهارده ،1381 سال در ).1384 صبوري و (دستگير شود مي منظور اي سرمايه دارايي
 فصـول  گـزين  جـاي  عمرانـي)  براي فصل هفت و جاري هاي هزينه براي فصل (هفت تازه

 فصـول  براسـاس  ياجرايـ  هـاي  دسـتگاه  همـة  اعتبارات سال آن از و شد مذكور ةچهارگان
 188 از فصول ذيل هاي برنامه شمار 1385 ةبودج ةاليح در و شد برآورد جديد ةگان چهارده
 در كـه  اسـت  گفتني ).85 - 84 :1386 نژاد ري(شبي يافت افزايش برنامه 548 حدود به برنامه
 ند؛بود شده بندي طبقه ماده بيست و فصل چهار درقالب ها هزينه ،1381 از پيش هاي سال

ـ  هـا  پرداخت دولت، مالي آمارهاي نوين نظام در هزينه مفهوم تغيير با .4  و خريـد  رايب
 بـر  و شود مي منظور اي سرمايه ييدارا تملك عنوان با انبار موجودي و ثابت دارايي ساخت
 ةمرحلـ  و ،اعتبـارات  مصـرف  عمرانـي،  ةبودج هاي عبارت نوين، بندي طبقه در ،پايه همين
 مراحـل  اي، سرمايه هاي دارايي تملك به ترتيب به )28 :1392 يالحص( هزينه عنوان با هفت
  است. شده تبديل چك صدور و ،خرج

 و ...) و ،سـازماني  هـا،  هزينـه  (درآمـدها،  بودجه پيشين بندي طبقه ،باال نكات به باتوجه
 دگرگـوني  نيازمند ،)73 - 72 همان:( هشتم فصل در ويژه به ،كتاب مطالب از اي عمده بخش
  است. كامل
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 و دولـت  در اعتبـارات  توزيـع  فنـون  و ،هـا  روش سازماني، ساختار تغيير 2.1.2.5
 پرورش و آموزش
 آمارهـاي  نظـام  تغييـر  جـز  ليليد  به واقعيت نيافتن بازتاب كتاب، بودن كهنه ديگرموارد از
 در هـم  زمان گذر در ريزي بودجه فنون و ها روش است. دولتي يدار حساب و دولت مالي
 مطالـب  تـر  فـزون  ناسـازگاري  موجب و دگرگون پرورش و آموزش وزارت در مه و دولت
  شود: مي اشاره تغييرات از برخي به نمونه براي ؛است شده واقعيت با كتاب
 و اعتبـار  تخصـيص  هـاي  كميتـه  بـه  كتـاب  در اعتبـار  تخصـيص  ةنحـو  تبيين براي .1
 باراتتاع توزيع روش تغيير به باتوجه كه است شده اشاره )61 ،51 :همان( استان ريزي برنامه

 يستن موجود حاضر حال در ييها كميته چنين متمركز، حالت به پرورش و آموزش وزارت در
 ؛است مانده پوشيده اعتبار تخصيص در استان ةتوسع ريزي برنامه شوراي نقش دربرابر، و

 اسـت  ايطيشر در اين و شده برده نام )60 :همان( بودجه و برنامه سازمان از كتاب در .2
 كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان اداري، عالي  شوراي 1378 اسفند 16 ةمصوب مطابق كه

 شـد  تأسيس بودجه و برنامه سازمان و كشور استخدامي و اداري امور سازمانِِِِِ دو ادغام درپيِ
 وقـت،  يجمهـور  رئيس دستور به ،يبرد راه نظارت و ريزي برنامه معاونت ،1386 سال در و
 دو ادغـام  بـا  نيـز  1393 آبـان  19 در گرفت. عهده هب را آن وظايف از بخشي و شد أسيست

 ،يجمهور رئيس انساني ةسرماي و مديريت ةتوسع و يبرد راه نظارت و ريزي برنامه معاونت
 ؛شد تشكيل كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان

 نقـش  و باتمحاسـ  قـانون  53 ةمـاد  بـه  تشـخيص  ةمرحلـ  ذيـل  در و كتاب اين در .3
 شـده  اشاره مقررات و قوانين با پرداخت تطبيق و اعتبار تأمين مسئول درجايگاه حساب ذي

 هـاي  دسـتگاه  جايگاه و نقش به پرداختن نيافته بازتاب تغييرات ازجمله ).194 :همان( است
 مصوبات اجراي دار عهده مالي مدير مذكور نهاد در كه است ذكر شايان و است ييامنا تئهي
 ؛ندارد نقشي حساب ذي و امناست تئهي

 )65 همـان: ( »پرورش و آموزش وزارت در بودجه نهاد پيش و ،تنظيم تهيه،« نمودارِ در .4
 كـل  ةادار از را خـود  ةبودجـ  كـه  مـؤثري  نهادهـاي  منزلـة  بـه  تابعـه  ييـ اجرا واحدهاي به

 ييـ اجرا واحـد  مصـداق  كـه  اسـت  شده اشاره كنند مي درخواست استان پرورش و آموزش
 مطرح كتاب اين در ).124 همان:( باشد مناطق و شهرستان هاي هادار يا مدرسه جز تواند نمي
 اسـت  شرايطي در اين و )151 همان:( شود مي تهيه منطقه در مدارس ةبودج كه است شده
 تعريـف  منـاطق  و هـا  شهرسـتان  ادارات و مـدارس  كشـور  كنوني مقررات و قوانين در كه

 ؛ندارند بندي بودجه فرايند در نقشي درعمل و رند،ندا قانوني و حقوقي جايگاه ،اند نشده 
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 و ،بودجه و برنامه محاسبات، ديوان ازقبيل قوانيني به واقعيت با كتاب ديگر ناسازگاري .5
 چنـد  درقالب و 1371 سال از پس هاي سال در كه شود مي مربوط كشور عمومي محاسبات
 ؛اند يافته تغيير اصالحيه

 مصوب اعتبارات از استفاده چگونگي يا بودجه اجراي موضوع به ابكت هشتم فصل .6
 هاي روش ،1394 سال از است الزم دولت، مالي آمارهاي نظام تغيير دنبال به دارد. اختصاص
 از بودجـه  اجراي و بنديا تغيير عمومي بخش استانداردهاي درقالب نيز دولتي يدار حساب

 ؛شود روزآمد شده ياد ايه استاندارد و دولتي يدار حساب گذر ره
 ،188 همان:( مربوطه هاي فعاليت از متنوعي هاي فرم دانشجويان، تر بيش ييآشنا براي .7
 ضرورت مورداشاره، تغييرات به باتوجه كه است شده درج كتاب در )198 ،197 ،193 ،190
  شوند. روزآمد همگي دارد

  نبودن جامع 2.2.5
 و توزيـع  ةنحـو  و دولتـي  اعتبـارات  ميـزان  برآورد هاي روش به توجهي كم 1.2.2.5
  ها استان و ،ها فعاليت ها، برنامه ميان آن تخصيص

 موضـوع  به توجهي كم است زده آسيب كتاب بودن جامع به كه محتوايي هاي ديگركاستي از
 مـالي  منـابع  بـرآورد  هـاي  روش كه است پرورش و آموزش درون اعتبارات توزيع چگونگي
 هـا،  برنامـه   ميـان  غيرپرسـنلي)  و پرسـنلي  از (اعـم  اعتبـارات  توزيع وكارهاي ساز موردنياز،
 مالي منابع برآورد نيز و ،كشور هاي استان گوناگون، عمليات ي،ياجرا و وزشيآم هاي فعاليت
  گيرد. مي بر در را يغيردولت

 حقوق ةهزين برآورد ةنحو كرد. بندي دسته موضوع برمبناي توان مي را يادشده هاي روش
 و داري نگـه  تعميـر،  سـتادي،  مشترك هاي هزينه غيرآموزشي، كاركنان معلمان، مزد دست و

 اجتمـاعي  خـدمات  درسـي،  هـاي  كتاب ةهزين آموزشي، تسهيالت و ها ساختمان از استفاده
 و زنـدگي  ةهزينـ  كمـك  آن)، ماننـد  و ونقل حمل( جنبي خدمات آن)، مانند و روزي (شبانه
 نـوع  تحصـيلي،  ةپاي تفكيك به درسي هاي كتاب جز هب آموزشي مواد ةهزين تحصيلي، بورس
 آمـوزش  ةماليـ  درقالـب  كـه  انـد  ييهـا  موضوع از تقويمي سال و ،آموزشي ةدور يا آموزش
  ند.ا واكاوي درخور

 و آموزي دانش هاي خوابگاه مدارس، ساختمان تدارك مخارج توزيع و برآورد چگونگي
 ماننـد  مربوطه اضافي هاي هزينه و ،زمين كردن فراهم و تهيه ةهزين آموزشي، كاركنان مسكن
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 ةهزينـ  هـا،  آزمايشـگاه  عمـومي،  فضـاهاي  ةهزين آن، امثال و ،تلفن گاز، برق، آب، انشعاب
 بـرآورد  كه ندا مواردي مشابه، آموزشي ديگرفضاهاي و ،ها كارگاه ساخت ورزشگاه، ساخت

 توزيـع  ).178 :1378 هيل(عبـدال  است كارآمد هاي روش يريگ كار به نيازمند و پيچيده ها آن
 از دوري ةالعـاد  فـوق  تـأثير  ماننـد  ييها دشواري با ها استان ميان توسعه هاي برنامه اعتبارات
  ةويژ شرايط تابع كه است رو هروب آن مانند و ،محروم هاي استان مزاياي ،وهوا آب بدي مركز،
 كـه  ،نيـز  كـالس  رد آمـوز  دانـش  تراكم تأثير .شود مي پرداخت كاركنان به و است استان هر

 از ،اسـت  آموزشـي  ةبرنامـ  هـر  در انسـاني  نيـروي  كـارگيري  بـه  در اخـتالف  ةدهنـد  نشان
 يـابي  دست براي اعتبارات توزيع هاي روش اهميت نيز و دشواري بر كه است ييها موضوع

   ).194 :همان( كند مي تأكيد اهداف به
 دستگاهي ابعاد و وندش مي تهيه كالن سطح در وپرورش آموزش بخش توسعه هاي برنامه

 و هـا  دسـتگاه  ميان مالي منابع توزيع ةشيو بررسي ،بنابراين ).193 :همان( ندارند اي منطقه و
 ةتوسـع  هـاي  برنامـه  و بودجـه  ارتبـاط  .دارد فراوانـي  اهميت نيز كشور گوناگون هاي استان

 در هشـد  كارگرفتـه  بـه  هـاي  روش تحليـل  و  تجزيـه  است. واكاوي قابل نيز وپرورش آموزش
 توسـعه،  هـاي  برنامـه   رسمي اسناد در اگر حتي كه دهد مي نشان ها برنامه مالي منابع برآورد
ـ  هـاي  هدف ها، استراتژي كيفي، هاي هدف و ،كلـي  هـاي  ءمشـي  خـط  و هـا  سياسـت  ي،كم 
 برآورد اجرايي هاي برنامه براساس مالي منابع هم باز باشند، شده تصريح اجرايي هاي برنامه
 ها آن تأثيرپذيري كه نيست مشخص ولي ،اند  يكم هاي هدف ةدربرگيرند تر بيش كه شوند مي
 اسـت  مقـدار  چـه  كلـي  هـاي  ءمشـي  خـط  و ،هـا  سياست ها، استراتژي كيفي، هاي هدف از
 قابليـت  ،ناپـذير  انعطـاف  روشـي  از اسـتفاده  دليل به ،بودجه توزيع فعلي نظام ).175  :همان(

 فـرد  منحصربه نيازهاي و گوناگون مناطق ميان هاي فاوتت كنندة منعكس اطالعات از استفاده
 منـابع  تخصيص سازوكار .ندارند منطقي توجيه كه شود مي منتهي نتايجي به و اردند را ها آن

 توزيـع  رد و شود مين منحصر آن دروني ييآكار نداشتن به ريزي بودجه فعلي نظام در مالي
  ).13 :1381 (نفيسي دارد منفي تأثيراتي نيز منابع

  آموزش ةمالي موضوع به نپرداختن 2.2.2.5
 را آموزش اقتصاد مباحث توانست مي كه است مربوط مطالبي نبود به كتاب اين ديگر كاستي

ـ  فراوانـي  مالي منابع امروزه، زند.ب پيوند وپرورش آموزش در ريزي بودجه و مالي امور به  هب
 از گيـري  چشـم  سـهم  هـا  دولت ميان اين  در كه يابد مي اختصاص آموزشي خدمات تدارك
 مـالي  تـأمين  كننـد.  مـي  توزيـع  آموزشـي  نهادهـاي  ميـان  بودجـه  درقالـب  را عمومي منابع
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 كـه  ايـن  ماننـد  ؛شـود  مـي  آغاز نهاد اين ةدربار اساسي هاي گيري تصميم با وپرورش آموزش
ـ  چـه  )401 - 399 :1995 (لوين ؟ببيند آموزش بايد اي شيوه چه با و ،اندازه چه كسي، چه  وعن

 موردنياز منابع تأمين هاي هزينه بايد جامعه اعضاي از گروه كدام ؟شود فراهم بايد آموزشي
 ،وپـرورش  آمـوزش  ةادار براي دولت مناسب تشكيالت و ساختار ؟كند پرداخت را آموزش

 منـابع  ؟است كدام دارد، راه هم به وپرورش آموزش مالي منابع تأمين بر مهمي مدهايآ پي كه
 و ،گونـاگون  آمـوزان  دانـش  آمـوزش،  مختلـف  سطوح ميان و آمد دنخواه دست به چگونه
 چگونه پشتيباني اين بار شد؟ خواهد توزيع چگونه متفاوت و تعددم محلي جوامع و مناطق
 ةدربـار  بايـد  ،عـالوه  بـه  ؛)408 - 403 (همـان:  شـود؟  تقسـيم  هـا  خانواده و دولت ميان بايد

 متفـاوت  هـاي  گروه تحصيلي، مختلف سطوح و انواع به منابع تخصيص و توزيع چگونگي
 بودجه و مالي امور ).413 (همان: شود يگير تصميم نيز گوناگون هاي منطقه و ،آموزي دانش

 و توزيع ةنحو ويژه به و منابع ةتهي چگونگي ةزمين در شده گرفته هاي تصميم اجراي سازوكار
 مالي امور عميق درك ايبر مناسبي ةپشتوان تواند مي يادشده مباحث درك و است تخصيص

  شود. تلقي وپرورش آموزش در ريزي بودجه و
 يكي ؛دارد وجود آموزش در مالي منابع به اصلي نگرش دو كلي طور به مديريت ةجنب از
 مـالي  منبـع  اي، نهـاده  نگرش در .است »گذاري سياست« نگرش ديگري و »اي نهاده« نگرش
 (ماننـد  آموزشي عوامل ساير آن كمك به كه شود مي گرفته نظر در نهاده ترين اصلي درحكم
 مـالي  تنگنـاي  ،بنـابراين  و شـود  مـي  فـراهم  آموزشـي)  تجهيـزات  و ،فضا انساني، نيروي

 يگـذار  سياسـت  نگرش شد. خواهد سبب را آموزشي عوامل ساير تأمين براي محدوديت
 يـا  مديريتي و يگذار سياست قابليت آن براي و گيرد مي نظر در نهاده منزلة به را مالي منابع
 كـه  اسـت  دليل اين  به مالي منابع تأمين سازوكارهاي به ويژه توجه است. قائل نيز بري راه
 افـراد  كـه  وقتـي  گـذارد.  مـي  تأثير »افراد منابع تخصيص رفتار« رد تأمين سازوكارهاي نوع
 از داشـت  خواهنـد  متفـاوت  رفتاري كنند، مي يگير تصميم ديگران پول كردن هزينه بارةدر
 بـين  مـالي  منـابع  توزيـع  يـا  تخصـيص  نحـوة  كننـد.  مـي  خرج را خودشان پول كه انيزم

 تعيـين  را آمـوزش  نظام درون آموزشي عامالن عملكرد و العمل عكس آموزشي واحدهاي
   ).3 - 2 :1388 (نادري كند مي

 ،تجهيزات آموزشي، فضاي انساني، نيروي (مانند آموزشي عوامل برمبناي تخصيص اگر
 شد خواهد آموزشي عوامل حداكثر كسب مصروف آموزشي واحدهاي تالش باشد، ...) و
 واقعي نيازهاي به گويي پاسخ ةنحو و آموزشي هاي ستانده كيفيت اهداف تحقق چگونگي و

 هاي ستانده براساس مالي منابع اگر بود. نخواهد موردتوجه چندان آموزش متقاضيان
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 گيران تصميم و آموزشي امور اراناندرك دست يابد، تخصيص آن مدهايآ پي و آموزشي
 و سازمان جهات (از منابع تخصيص سازي بهينه جهتدر همواره آموزشي نظام درون

 ةانگيز و بود خواهند كوشا آموزشي) فناوري و ،درسي هاي برنامه آموزش، فرايند مديريت،
 خواهند پيدا مالي منابع دهندگان تخصيص و متقاضيان واقعي نيازهاي تأمين براي را كافي
 تحليل توانايي براي تحليلي ـ علمي فنون و مباني كه است مباحثي چنين كمك به كرد.

 شود، مي فراهم آموزش اب (مالي) منابع تخصيص هاي يگير تصميم در »ممكن هاي گزينه«
 ةمقدم تواند مي كه است مبحثي »آموزش ةمالي« است. معروف »آموزش ةمالي« به زمينه اين

 ةحوز به مالي) منابع تخصيص و تأمين ويژه به( آموزش اقتصاد مفاهيم از تقالان براي مناسبي
 ةگزين وقتي شود. تلقي آموزشي مديريت و ،گذاري سياست ريزي، برنامه كاربردي و فني
 برنامه يا بودجه نام هب رسمي يسند درقالب گزينه اين معين ييندافر در شد، مشخص برتر

 كه است الزم خاصي فنون و ،فرايند مباني، سندي، نينچ تدوين براي شد. خواهد تدوين
 شوند مي بررسي و بحث »ريزي بودجه و ريزي برنامه« مانند تخصصي متون در اصوالً

 مباني« درس براي پرورش و آموزش اقتصاد درس بودن نياز پيش به باتوجه ).6 - 4 :همان(
 آموزش ةمالي موضوع به تنپرداخ اهميت ،»پرورش و آموزش در بودجه تنظيم و مالي امور
 مذكور درس اصلي منبع منزلة به )پرورش و آموزش در( بودجه و مالي امور مباني كتاب در

   شود. مي تر بيش

  سياسي اقتصاد به توجهي كم 3.2.2.5
 مهمـي  فعاليـت  زمينـه  تحليـل  كـرد.  مي توجه نيز زمينه تحليل به مؤلف كه بود شايسته

 متـأثر  را ريـزي  بودجـه  ابعـاد  ةهم زمينه و افتد نمي اتفاق خأل در ريزي بودجه چراكه ؛است
 و گيـري  تصميم ساختارهاي موضوع به )the economics of politics( سياسي اقتصاد .دكن مي

 و مالي امور مباني بهتر تحليل به و )92 :1390 (انصاري پردازد مي سياسي هاي سازي تصميم
 درحكم دولت ةساالن ةبودج سياسي، اقتصاد اتادبي در كند. مي كمك كشور در ريزي بودجه
 منـافع  توزيـع  و منابع تخصيص چگونگي تحليل براي رس دستدر اسناد ترين مهم از يكي

 سياسـي  اقتصـاد  مسـلط  سـاخت  سـبب  بـه  كـه  است اين واقعيت گيرد. مي قرار موردتوجه
 اي بودجه منابع تخصيص و گيري تصميم فرايند در ها دستگاه ميان ةمسابق (رانتي)، اي افزونه
 كـه  بسـياري  هاي نشانه بود. نخواهد تر بيش رانتي منابع دريافت براي مسابقه از فراتر چيزي

 شود مي مشاهده بيش و كم اجرايي هاي دستگاه ةهم درميان نهادمند گريزي وليتئمس ةزمين در
 ندرعـي  ،كه شود مي آن موجب گريزي وليتئمس ةپديد است. شرايطي چنين طبيعي بازتاب
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 و مسـتمر  تمايـل  هـا  دستگاه ةهم دولت، سازي  كوچك ةزمين در كركننده شعارهاي سردادن
 تمايالت توانند مي كه است گذر ره اين از فقط زيرا ،باشند داشته گسترش به يناپذير سيري
 اي زمينـه  تـرين  كوچـك  گسـترش  اين  كه آن بدون ؛كنند ارضا و توجيه را خود ةجويان رانت
 حـد  از بيش همواره درآمدها فضايي، چنين در آيد. شمار به ها آن هاي وليتئمس افزايش براي

 هـا  دسـتگاه  جذب ظرفيت و واقعي نيازهاي با نه شده صرف يها هزينه و خورند مي تخمين
 ،ترتيب  اين   به دارند. برگرفته نتايج و شده اعالم اهداف با نسبتي نه و كنند مي برقرار اي رابطه

 فروش محل از انتظاري درآمدهاي سطح از عبارت كه دارد منطق كي فقط منابع تخصيص
 زاد هـم  بـه  مـالي  فساد ةپديد سو يكاز ساختاري چنين در كه است طبيعي است. خام نفت

 حجـم  بـر  همـواره  ،ديگـر  سـوي  از و شـود   تبديل منابع رانتي توزيع ةزمين در اقدام هرگونه
  ).194 :1384 (مؤمني شد خواهد اضافه دولت ةمعوق تعهدات

  مطالب توزيع 3.2.5
 عمـومي  ةماليـ  موضـوع  بـه  كـه  اول فصـل  شـود.  نمي مشاهده كتاب در موردانتظار تناسب
 بـه  را كتـاب)  كـل  صفحه 307 حدود (از صفحه 284 بودجه مبحث و صفحه 23 پرداخته

  است. داده اختصاص خود
 و رداختـه پ موضـوع  به سطحي صورت به مؤلف رسد مي نظر به كه دارند وجود مواردي

 بنـدي  بودجه هاي روش باشد. دشوار آن فهم و بماند باقي مبهم موضوع تا است شده سبب
 مـوارد  ازجملـه  )140 - 137 :1392 يصـالح ( صـفر  براسـاس  بندي بودجه و برنامه و طرح

 موجـود  تفصـيل  ةدرجـ  بـا  كتـاب  در ها آن گنجاندن كه هستند مطالبي چنين هم ند.ا يادشده
 يستن مفيد )104 - 85 همان:( فصول ةهزين هاي رديف ةهم درج ،مونهن براي ندارد. لزومي

 رديـف  ماننـد  مطالـب  برخـي  درج البتـه  ؛رسد مي نظر به كافي ها آن از اي نمونه ذكر فقط و
 اسـت  آبـاداني  و تـرويج  و ،بهداشـت  دانـش،  سـپاهيان  حقوق اعتبار به مربوط كه 10192
  ).86 همان:( ندارد توجيهي
 (بـراي  الزم مـوارد  از بسياري در منابع به مطالب ندادن ارجاع كتاب هاي كاستي از يكي
 هداد مؤلـف  خـواه  دل بـه  بعامنـ  بـه  ها ارجاع رسد مي نظر به و است )25 تا 9 صفحات نمونه
 هاي هده به و است قديمي كتاب در مورداستفاده منابع از زيادي تعداد براين، عالوه .اند شده

 منبـع  يك و م 1991 به منابع از يكي فقط دارد. تعلق ش 1370 و 1360 و م 1980 تا 1960
 اخيـر  كاستي دولت، مالي آمارهاي  نظام در پرشتاب تحول به باتوجه دارد. تعلق ش 1371 به
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 الزم دقـت  منابع فهرست تدوين در ،چنين هم است. كرده وارد جدي ةخدش منابع اعتبار به
  است. افتاده قلم از منابع برخي انتشار سال نمونه براي و نشده

 اقتصادي) هاي نظريه ةارائ در دقتي كم ( اي انديشه مباني با ناسازواري 4.2.5
 نادرست اگر ،اند شده مطرح منبع به ارجاع بدون و كالن اقتصاد هاي نظريه ةباردر كه نكاتي
  كرد: اشاره زير عبارت به توان مي ،نمونه براي .دنندار هم كافي دقت كم دست د،ننباش

 و پذيرفته بسيار تحول ها دولت وظايف كينز و مارشال ازجمله جديد اقتصاددانان نظر به
 بـه  ... جديـد  هـاي  دولـت  لحـاظ  بدين است. يافته گسترش آنان هاي فعاليت ةمحدود
 تحقيقـات،  گسـترش  سـوادي،  بي با مبارزه پرورش، و آموزش چون مختلفي هاي فعاليت
  ).39 :همان(  اند آورده روي غيره و سد و نيروگاه و راه ساختن

 تجويزهاي اجراي درحال كه ،مريكاا كشور اقتصاد م 1929 سال در كه است ذكر شايان
 و كالسيكي الگوي يئنامر دست و شد رو هروب شديدي بحران با بود، نئوكالسيكي
 ).557 :1376 اصل (قديري ببرد بين از را كاري بي و گسترده ركود نتوانست نئوكالسيكي

 ركود زمان در عمومي بخش مخارج افزايش كه داشت باور كينز بحران، با ابلهمق براي
 را كاري بي و ركود علت كه ها كالسيك برخالف و )40 :1376 (هانت باشد مفيد تواند مي

 مزدها دست كاهش كه بود معتقد )،25 :1376 (گرجي دانستند مي واقعي مزد سطح باالبودن
 داشت باور ،چنين هم شود. مي كاري بي تشديد درنتيجه و كل تقاضاي تر بيش كاهش باعث
 تقاضاي آمدن پايين از تا دهد افزايش را خود هاي هزينه تواند مي دولت ركود شرايط در كه
 دولت ،اساس  اين  بر ).1381 نژاد (غني كند جلوگيري توليد سطح كاهش نتيجه در و كل
 كه اقتصادي هاي فعاليت از هريك در ،كند مي ايجاب كه اندازه هر به و زمان هر در تواند مي

 جاده و راه مثالً و كند حمايت آن از يا گذاري سرمايه ،دهد تشخيص جواب به تر نزديك
 و ،كند ايجاد شغل كاران بي براي بسازد، خانه مردم براي كند، زيربنايي عمليات و بسازد

 اعتقاد به بپردازد. كل تقاضاي ساختاري افت جبران به پولي و مالي هاي سياست ازطريق
 ملي اقتصاد انبساط رد كه مثبتي اثر دليل به بودجه كسري اقتصادي، ركود شرايط در ،كينز
 مطلوب بسيار تواند مي بودجه كارآمد مديريت يك در بلكه نيست، نامطلوب تنها نه دارد،

 موضوع به زكين رويكرد كه شود مي مالحظه ،بنابراين ).65 - 64 :1384 (المعي شود ارزيابي
 استمرار و ايجاد منشأ درحكم مؤثر تقاضاي كمبود با مقابله براي اقتصاد در دولت دخالت
 پرورش، و آموزش چون هايي فعاليت در جديد هاي دولت رويكرد با و است ركود شرايط
  است. نداشته ارتباطي پژوهش گسترش و ،سوادي بي با مبارزه
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 عمـومي  مالية در مالي هاي سياست« است. طمربو تثبيت هاي سياست به ديگر نمونة
 ثبـات  كنـد،  مهـار  را تـورم  دهد، كاهش را كاري بي بايست مي تثبيت مطلوب شرايط در

 از معقولي درصد نهايتاً و ،سازد متعادل را ها پرداخت تراز كند، معمول را ها قيمت نسبي
 يدسـت  بودنـد  معتقـد  كالسـيك  اقتصـاددانان  ).22 :1392 يصالح( »آورد فراهم را رشد
 ريـزي  برنامه به نيازي و كند مي تأمين را كالن تعادل قيمتي سازوكارهاي ازطريق يئنامر

 مؤثرنبـودن  بـه  نيـز  گرايـي  پـول  مكتـب  ).74 -70 :1384 (شـاكري  ندارد وجود دولت
 نيز جديد هاي كالسيك داشت. باور كالن اقتصاد بلندمدت تعادل در تثبيت هاي سياست

 كـارگزاران  ازسوي ها آن بيني پيش دليل به اجرا از بعد دولت هاي ستسيا كه بودند قائل
 دولـت  كـه  بـود  قائل كينز ،درمقابل ).85 -83 (همان: مانند بازمي اثرگذاري از اقتصادي

 كنـد  نظـارت  آن بـر  و اداره را اقتصـاد  تقاضـا  طـرف  هـاي  سياست اعمال ازطريق بايد
 در دولـت  دخالـت  بـودن  مفيد بر كه جا زآنا ،موردنظر عبارت بنابراين، ).74 -70 (همان:
 بـا  ،چنـين  هـم  است. مغاير پولي و ،كالسيك نئو كالسيك، مكاتب با دارد، داللت اقتصاد

 مكتـب  كـه  اين به باتوجه اما ،دارد سازگاري كينزي مكتب با رسد مي نظر به درابتدا كه اين
 كـاري  بـي  كاهش و تورم نزما هم مهار و دارد باور تورم و كاري بي ميان تبادل به كينزي

 كينـز  انديشـة  بر شده گفته عبارت كه دريافت توان مي ،است نشده مطرح كينز مكتب در
  نيست. مبتني نيز

  بودجه كسري كه كند مي بيني پيش كينزي ةنظري« كند: مي بيان چنين ديگر عبارتي در البته
 ةرابطـ  اقتصـاد  واقعي درش نرخ با بودجه كسري ازطرفي و دارد منفي بستگي هم كاري بي با

 و شود مي منجر تورم به دولت ةبودج كسري ،ديگر بيان به ).31 :1392 يصالح( »دارد مثبت
 بـا  كـه  يابـد  مي افزايش اشتغال و توليد سطح اقتصادي فعاالن نزد پولي توهم وجود دليل به

 دو ايـن  ةمقايسـ  است. سازگار كاري بي و تورم ميان تبادل پذيرش معناي به و كينزي مكتب
  دارد. مطالب بيان در دقت ينيپا سطح از نشان عبارت
  

  اثر كاربردي ةجنب .6
 نظـام  در تحـول  بـه  مربـوط  تغييـرات  نشدن لحاظ دليل به ،كتاب مطالب بودن نامعتبر و كهنه

 نبــودن جــامع چنــين هــم و زمــان گــذر در دولتــي يدار حســاب و دولــت مــالي آمارهــاي
 را كتـاب  كـاربردي  ةجنبـ  ،آزمـون  و تمرين نبود و ط)مرتب موضوعي ةگستر ندادن (پوشش
  است. كرده تضعيف
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  هانهاد پيش و گيري نتيجه .7
 .شـد  بررسـي  و نقـد  پـرورش)  و آموزش (در بودجه و مالي امور مباني كتاب مقاله، اين در

 بـه  اشـاره  دارد. مناسـبي  وضعيت ريزي بودجه بخش در كتاب مطالب پيوستگي و انسجام
 اسـت.  شايسـته  اقـدامي  نيز آن بر نظارت و مجلس ازسوي بودجه ويبتص اصولي مبناي
 آمارهـاي  نظـام  تحـول  از ناشـي  تغييرات ندادن پوشش و بودن كهنه كتاب كاستي ترين مهم
 در تغييـر  نداشـتن  بازتـاب  اسـت.  1381 سال در دولتي يدار حساب و )GFS( دولت مالي
 و دولـت  در دولتـي  اعتبـارات  عتوزيـ  نحـوة  و دولتـي  اعتبـارات  ميزان برآورد هاي روش

 است. كرده مخدوش را كتاب مطالب اعتبار كه است ديگري مهم كاستي پرورش و آموزش
 بـه  توجهي كم است. نشده داده پوشش ضروري مباحث همة آن در و نيست جامع اثر اين

ــة ــوزش مالي ــه آم ــوزش اقتصــاد مباحــث ك ــه را آم ــور ب ــالي ام ــه و م ــزي بودج  در ري
 اقتصـاد  اي زمينـه  تحليـل  و تخصـيص  كارهاي سازو نيز و كند مي رتبطم پرورش و آموزش
 مـديريت  و يگـذار  سياسـت  بـراي  ريـزي  بودجـه  و مالي امور واقعي كاركرد فهم سياسي
  .كند مي دشوار خواننده براي را آموزشي

 درسي كتاب يك منزلة به اثر، اين شود مي نهاد پيش ،شده گفته نكات مجموعه به باتوجه
 مقدمه، (گنجاندن مجدد طراحي آموزشي، و اثربخشي سطح ارتقاي براي ،دانشگاهي

 و تمرين ،نهاد پيش و گيري نتيجه فصل، هر براي بندي جمع و خالصه درس، اهداف
 و بودن قديمي كه جا آن از .شود ادبي و علمي ويراستاري و نهايي) بندي جمع و ،آزمون

 و دولت آماري پيشين نظام شدن سوخمن( يتعواق با شده مطرح مطالب بودن ناسازگار
 آن مطالب كردن سازگار و روزرساني به است، كتاب كاستي ترين مهم دولتي) يدار حساب

 هاي دوره در كتاب مطالب بازبيني كلي طور به و )GFS( دولت مالي آمارهاي نوين نظام با
 ضرورت مطالب شدن كهنه از جلوگيري و ،متناسب تغييرات اعمال منظور به ،كوتاه زماني
 مناسبي كتاب )1374( خود اول چاپ زمان در اثر اين كه كرد فراموش نبايد البته ؛دارد
 اما ،است شده منتشر عمومي آموزش مالية موضوع قلمرو در بار نخستين براي كه بوده

 و مفاهيم (تغيير دولت مالي آمارهاي نظام تغيير مانند اي گسترده تحوالت به باتوجه
 در ريزي بودجه فنون و ها روش تغيير گذاري)، سرمايه و ،هزينه درآمد، ايه بندي طبقه
 چاپ تجديد آموزش، مالية و اقتصاد دانش توسعة و ،پرورش و آموزش وزارت و دولت
 و نيست شايسته محترم نويسندة و ناشر براي شدن روزآمد و بازنگري بدون آن ةبار چند
 نويسندة و ناشر شود مي توصيه ،بنابراين ؛اشدنب مفيد مخاطب براي كتاب كه شود مي سبب
 كنند. اقدام آن روزرساني به براي محترم
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 نهـاد  پيش اند مانده مغفول كتاب در كه مهمي مباحث مناسب پوشش منظور هب ،چنين هم
 در اعتبـارات  توزيـع  هـاي  روش و كارها سازو آموزش، ةمالي ازقبيل ييها موضوع به شود مي

ــرورش و آمــوزش وزارت و دولــت ــزي بودجــه سياســي اقتصــاد و ،پ ــاني ري ــار (مب  و رفت
 )گونـاگون  هـاي  فعاليـت  و ها بخش ميان دولتي اعتبارات اختصاص در دولت يگير تصميم
 و معتبـر  منـابع  از اسـتفاده  راه هـم  به ند،ا منبع ذكر نيازمند كه مطالبي كردن مستند .شود توجه
 شـود.  مـي  توصـيه  مستندتر و تر دقيق اي گونه به كالن اقتصاد هاي نظريه به پرداختن و ،نوين
 بـازنگري  كتـاب  محتـواي  توزيع و تركيب اثر، بودن جامع جهت در ،است شايسته چنين هم

 طراحـي  يفيـت ك كنـد  منعكس بهتر را كتاب محتواي كه طرحي از استفاده با و ودش اساسي
  يابد. بهبود كتاب جلد

  
  نوشت پي

 

در بخش  1381هاي پس از  در بخش درآمدها و در سال 1381از  پيشهاي  درآمد نفت در سال. 1
  اي ثبت شده است. هاي سرمايه گذاري داراييوا

  
  نامه كتاب
 مطالعـات  پژوهشـگاه  و علم نور :تهران ،ايران در پرورشوآموزش مالي تأمين ،)1390( عبداهللا انصاري،

  پرورش.و   آموزش
 تهران: ،دانشگاهي درسي كتب أليفت و يطراح شيوة بر اي مقدمه ،)1391( ملكي حسن و محمد آرمند،

  ها. دانشگاه انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان
 ،GFS دولت، مالي آمارهاي سيستم استقرار موانع بررسي« ،)1384( صبوري مصطفي و محسن دستگير،

   .پاييز ،41 ش ،رسي حساب و يدار حساب يها بررسي مجلة ،»)اصفهان استان موردمطالعه(
 ةنامـ  فصـل  ،»كـالن  اقتصـاد  هـاي  نظريـه  گيري شكل روند بر تاريخي مروري« ،)1384( عباس شاكري،

 .تابستان ،23 ش ،ايران اقتصادي هاي پژوهش
  .بهار ،43 ش ،برد راه ،»رانيا يزير بودجه نديافر در يساختار مسائل« ،)1386( اكبر علي نژاد، شبيري
  سمت. تهران: ،)وپرورش آموزش (در بودجه و يمال امور يمبان ،)1392( دوداو صالحي،
 و ريـزي  امهبرن فنون نظر از ايران پرورش و آموزش ةتوسع هاي برنامه ارزيابي« ،)1378( حسين عبداللهي،

 پژوهشـي  گـروه  پژوهشـي،  طـرح  ،»1378 - 1327 هـاي  سال مصوب، هاي هدف به نسبت عملكرد
  پرورش. و موزشآ وزارت تربيتو تعليم ةپژوهشكد پرورش،و آموزش توسعة ريزي برنامه و اقتصاد

 گـي فرهن ةسسؤم :تهران ،اقتصاد در دولت نقش در: »كينزي اقتصاد در دولت« ،)1381( موسي نژاد، غني
  معاصر. ةانديش و دانش
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  .تهران دانشگاه تهران: ،اقتصادي انديشة سير ،)1376( باقر اصلي، قديري
 هاي پژوهش و مطالعات مؤسسة تهران: ،كالن اقتصاد مكاتب ترينمهم ارزيابي ،)1376( ابراهيم گرجي،

  بازرگاني.
 و مجلـس  ،»1382 - 1358 دورة در ايران در آن روند و بودجه كسري به نگاهي« ،)1384( بهزاد المعي،
  .تابستان ،47 ش ،برد راه
 نامـة  دانش نفيسي، عبدالحسين ترجمة ،»عمومي پرورش و آموزش مالي منابع تأمين« ،)1995( م. ه. لوين،

  عمومي. پرورش و آموزش ،1 ج وتربيت، تعليم پژوهشكدة ،پرورشوآموزش اقتصاد
 جديـد  و قديم دولتي يدار حساب نظام تطبيقي بررسي« ،)1390( ييدريا علي عباس و اسفنديار ،ملكيان
 در نـوين  رويكردهـاي  ملـي  همايش اولين ،»اي سرمايه هاي دارايي تملك طرح بر كيدأت با ؛ايران در

  .دولتي يدار حساب
  زمستان. ،6 ش ،اقتصاد و جامعه ،»ايران در ريزي بودجه سياسي اقتصاد« ،)1384( فرشاد مؤمني،
 تهران. دانشگاه تهران: ،آموزش ةيمال ،)1388( ابوالقاسم نادري،
 مدرسـه  بر مبتني مديريت نظام در يياجرا و مالي امور مديريت بر تحليلي« ،)1381( عبدالحسين نفيسي،
 .تربيتو تعليم پژوهشكدة منتشرنشده، ةمقال ،»ايران در
 آزادارمكي، رضا غالم جمةتر ،رقيب الگوهاي از تحليلي توسعه، اقتصاد هاي نظريه ،)1376( دايانا هانت،

  .ني نشر تهران:


