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 هقدهه

طشیك هذیشیت استشاتژیه ٍ تَسؼِ سٍاثط ثب ػلیشغن ایٌىِ دس اغالحبت اخیش، هحیط خبسخی سبصهبى ػوَهی اص 

گشٍّْبی خبسج سبصهبى ٍ سبیش ػَاهل ًفَرگزاس، دس وبًَى تَخِ لشاس داضتِ است، ثب ایي ّوِ دس هذیشیت داخلی 

 ای ثِ ٍخَد آهذُ است.  ًیض تغییشات ػوذُ

شات ایدبد ضذُ دس گیشًذ: هذیشیت هبلی ٍ تغیی دس ایٌدب سِ خٌجِ اغلی هذیشیت داخلی هَسد تَخِ لشاس هی

ثٌذی وِ دس ثخص دٍلتی اص اّویت خبغی ثشخَسداسًذ؛ هذیشیت اهَس وبسوٌبى ٍ هذیشیت ػولىشد.  سیستن ثَدخِ

ّبی داخلی آى سا ٍاداس ثِ  وٌذ سبصهبى ٍ سیستن گشایی وِ تالش هی ّش یه اص ایي سِ خٌجِ تحت الگَی هذیشیت

 اًذ.  ای ضذُ گشفت، دستخَش تغییشات ػوذُ تشی اًدبم هی تحمك اّذافی وٌذ وِ دس گزضتِ اص طشق غیشهستمین

 

 اجساء سیستن داخلی سازهاى 

هذیشیت داخلی، آى دستِ اص ػَاهل سبصهبًی سا وِ هؤسسِ یب اداسُ ثشای ٍظبیف هحَلِ ثِ آًْب ًیبص داسد، 

ّبی داخلی  فِ( اص سِ ثخص ولیذی دس هذیشیت داخلی، تحت ػٌَاى هذیشیت هؤل2891گیشد. آلیسَى ) دسثشهی

 ثشد:  ًبم هی

 سبصهبًذّی ٍ تأهیي ًیشٍ -2

 ّذایت وبسوٌبى ٍ سیستن هذیشیت وبسوٌبى  -1

 وٌتشل ػولىشد  -3

وٌذ ٍ وبسوٌبى سا دس  ثِ گفتِ آلیسَى هذیش دس سبصهبًذّی ٍ تأهیي ًیشٍ، سبختبس ٍ سٍضْبی هَسد ًیبص سا ثشلشاس هی

لی ثَسٍوشاتیه اًدبم ضَد، حبل آًىِ ًیبصی ثِ ایي سٍش گوبسد. احتوبل داسد ایي الذام ثِ ضى هطبغل ولیذی هی

ًیست. سبصهبى ثبیذ طَسی طشاحی ضَد وِ ثب ٍظبیفص تطجیك داضتِ ثبضذ. ثبًیبً، ٍظیفِ هذیشیت وبسوٌبى دس 

سبصهبى حسبس ٍ هْن است. تطخیع تفبٍت ثیي هذیشیت اهَس وبسوٌبى اص ٍظیفِ ثِ وبسگوبسی )ًىتِ اٍل( دس 



 

3 
 

تَاى گفت وِ ًىبت هفػل ٍ خضء ثِ خضء ٍظیفِ هذیشیت ٍ اسصیبثی سا ًیض  ًیست ٍ فمط هیٍّلِ ًخست سبدُ 

داًذ، دس حبلی وِ ایي خٌجِ اص هذیشیت  تَاى ثِ آى افضٍد. آلیسَى هذیشیت هبلی سا دس حبل هحَ ضذى هی هی

 داخلی ثِ ٍیژُ دس ػشغِ ثخص دٍلتی داسای اّویت است. 

ّب ثِ طشف  دس الگَی سٌتی اداسُ اهَس دٍلتی ٍخَد داضت. ّوَاسُ تَخِّوِ ایي ٍظبیف، ثب دسخبت هختلف 

سبختبسّبی سبصهبًی، سیستن هذیشیت اهَس وبسوٌبى ٍ تٌظین ٍ وٌتشل ػولىشد هؼطَف ثَد؛ ٍلی دس ّش غَست، 

 آهذ.  ایي تَخِ اص صاٍیِ ًسجتبً هحذٍد ثَسٍوشاتیه ثِ ػول هی

 

 هدیریت هالی 

ت هبلی هْوتشیي ثخص هذیشیت داخلی دٍلت است. ثشای اًدبم ّش فؼبلیت دٍلتی ثِ ػمیذُ ثش ایي است وِ هذیشی

آٍسی هبلیت ٍ ّضیٌِ وشدى آى، ٍخِ توبیض ًْبد دٍلت اص سبیش ثخطْبی  پَل ًیبص داسین. دس حمیمت تَاًبیی خوغ

ذیشیت ػولىشد سا تَاى استذالل وشد وِ دس حبل حبضش، هذیشیت هبلی، هذیشیت اهَس وبسوٌبى یب ه خبهؼِ است. هی

دس اًگلستبى  2«هذیشیت هبلی پیطشٍ»تشی هبًٌذ  ضَد ٍ یب اص تدویغ ایي دٍ هذیشیت، استشاتژی خبهغ ًیض ضبهل هی

 هبلی دس استشالیب ثِ ٍخَد آهذُ است.  1«ثشًبهِ ثْجَد هذیشیت»یب 

شثَط ثِ چگًَگی ثَدخِ دٍلت دس هدوَع، داسای دٍ دستِ ٍظبیف التػبدی ٍ هبلی است. ٍظبیف التػبدی ه

ًفَرگزاسی دٍلت ثش ول التػبد اص طشیك ثَدخِ است. ایي دستِ اص ٍظبیف دٍلت، داسای سِ خٌجِ اغلی است: 

ّب  تطخیع، یؼٌی اًذاصُ ًسجی ثخطْبی دٍلتی ٍ خػَغی؛ تَصیغ، یؼٌی تالش دٍلت ثشای اص ثیي ثشدى ًبثشاثشی

ای، ول التػبد  هطی ثَدخِ دٍلت دس ًظش داسد اص طشیك خط ّب ٍ دسآهذّب تب حذ اهىبى؛ ٍ تثجیت، یؼٌی دس داسایی

 سا سضذ دّذ. 

ٍظبیف هبلی ثَدخِ، ضجیِ حسبثذاسی است. الصم است ثشای فؼبلیتْبی دٍلت ًیض تمشیجبً ّوبًٌذ ثخص خػَغی 

                                                            
1. Financial Management Initiative (FMI) 

2. Financial Management Improvement Programme (FMIP) 
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ثخص  تشاصًبهِ تٌظین ضَد. ٍظبیف هبلی ثَدخِ ػجبستٌذ اص: اٍل، اسصیبثی هخبسج دٍلت ٍ همبهبت اهَس دٍلتی دس

ثَدخِ؛ ٍ دٍم، الذام ثِ ػٌَاى اثضاس هسئَلیت هحبسجبتی ٍ وٌتشل لَُ همٌٌِ ثش دٍلت دس ساثطِ ثب هَضَػبت هبلی. 

اٍلیي دستِ اص ٍظبیف، غشفبً یه الذام حسبثذاسی ثشای ثشآٍسد دسآهذّب ٍ هخبسج است. دٍهیي دستِ اص ٍظبیف 

 ثخص هْوی اص سیستن هسئَلیت هحبسجبتی است. 

ثٌذی ػجبستٌذ اص: تٌظین، یؼٌی تْیِ ٍ تذٍیي ثَدخِ؛ تػَیت، یؼٌی تأییذ سسوی ثَدخِ  هشاحل ثَدخِهْوتشیي 

تَسط لَُ لبًًَگزاس؛ اخشا، یؼٌی ثِ  اخشا دسآٍسدى ثَدخِ؛ ٍ اسصیبثی، یؼٌی وست آگبّی اص ػولىشد آى. ثَدخِ 

 بیذ دلیمبً ثب لبًَى هٌطجك ثبضذ. یه لبًَى است ٍ ولیِ الذاهبت هشثَط ثِ ّضیٌِ ٍ دسیبفت هبلیبت دٍلت ث

 

 هدیریت هالی سنتی 

الگَی سٌتی اداسُ اهَس دٍلتی داسای هذیشیت هبلی خبظ خَد ثَد وِ ثب دیذگبُ اداسی دس هذیشیت تٌبست داضت. 

ًیض ًبهیذُ  4داد یب دسٍى 3ثَدخِ سٌتی، ضىل هتذاٍل هذیشیت هبلی هَدس استفبدُ ثَد وِ ثَدخِ ثش اسبس هَاد

دادّبی فشآیٌذ اداسی است. ٍ دس آى،  ضَد، غشفبً ضبهل دسٍى ایي ًَع ثَدخِ وِ ثشای یه سبل تٌظین هی ضذ. هی

 هٌبثغ تخػیع دادُ ضذُ هؼوَالً ثیص اص هخبسج تػَیت ضذُ سبل لجل است. 

آل ثشای هحذٍد وشدى هخبسج دس حذ هیضاى ٍ  ( ثَدخِ سٌتی: اٍل، یه هىبًیسن ایذ2891ُ) 5ثِ لَل ٍیلٌسىی

َاد ثَدخِ هػَة است. دٍم، اگش لشاس ثبضذ دس هیبًِ سبل ثٌب ثِ هالحظبت التػبد والى یه وبّص سشاسشی دس ه

تش  ثٌذی سا سبدُ وٌذ. سَم، ثَدخِ سٌتی، ثَدخِ هخبسج ثِ ػول آیذ، ثَدخِ تب حذ هؼیٌی اًؼطبف الصم سا ایدبد هی

تش اص تْیِ اثتذا ثِ سبوي هَاد  هَخَد ثِ هشاتت سبدُ سبصد: تْیِ ثَدخِ ثب استفبدُ اص سَاثك ٍ هذیشیت پزیشتش هی

سٍد اص وٌتشل  ضَد، تؼبسؼ هَخَد دس اّذاف ٍ سٍضْبی تحمك آًْب ثِ احتوبل هی ثَدخِ است؛ اًتخبة ػبدی هی

ضَد. ثبالخشُ، حبهیبى ثَدخِ سٌتی  خبسج ضًَذ، آًچٌبى هحذٍد ضذُ است وِ ثَدخِ دس ػول ثِ هَلغ آهبدُ هی

                                                            
3. Line-Item 

4. Input Budget  
5. Wilenski 
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 ثٌذی، ثب ولیِ ضشایط ٍ اٍضبع ٍ احَال سبصگبسی داسد.  ذ وِ ایي ًَع ثَدخِوٌٌ ادػب هی

گًَِ ووىی ثِ  دس ثَدخِ سٌتی وَچىتشیي هخبسج دٍلت ثبیذ ثِ حسبة ثیبیذ؛ ضوي ایٌىِ ایي ًَع وٌتشل ّیچ

وبهل  وٌذ. هذیشاى ثِ ضذت ػاللوٌذ ّستٌذ ًطبى دٌّذ وِ پَل ٍاگزاسی سا ثِ غحت ثْجَد وبسآیی هذیشیت ًوی

ًظش اص ایٌىِ وبسآیی الصم سا داضتِ ٍ اّذاف ًْبیی سا تأهیي وشدُ یب  ّبی آًْب، غشف اًذ ٍ یب دلیمبً ّضیٌِ ّضیٌِ وشدُ

 خیش، ثشاثش هٌبثغ تخػیػی ثَدُ است. 

 

 بندی بر اساس عولکرد بودجه

وِ ایي هَضَع ًمع  ضَد. اص آًدبیی ثٌذی سٌتی، استجبط ثیي تخػیع هٌبثغ ٍ ػولىشد تطشیح ًوی دس ثَدخِ

ضَد.  داد یب ػولىشد، یه تحَل ٍ اغالح تلمی هی آیذ، ایدبد ًَػی ساثطِ ثیي ثَدخِ ٍ ثشٍى ای ثِ حسبة هی ػوذُ

سا  6ثٌذی ثش هجٌبی غفش تش ثَدخِ ٍصاست وطبٍسصی ایبالت هتحذّذ آهشیىب سیستن ثِ هشاتت ػمالًی 2861دس سبل 

ّبی  ّبی آیٌذُ ثِ ّضیٌِ تَاى پزیشفت وِ ّضیٌِ یذُ ثش آى است وِ ًویثٌذی، ػم اثذاع وشد. دس ایي ًَع ثَدخِ

گزضتِ ثستگی داسًذ. ثٌبثشایي ّش ٍصاستخبًِ یب سبصهبى دٍلتی ثبیذ ثَدخِ هشثَط سا ّش سبل ثِ طَس وبهل تذٍیي 

 وٌٌذ. 

یب ثشًٍذادّبست. هطی ٍالؼی  ّب ثِ طشف تحمك اّذاف خط ثٌذی ثشًبهِ، ّذایت ّش چِ ثیطتش سشهبیِ ّذف ثَدخِ

تَاى ثَدخِ سا ثش  ضًَذ. پس اص آى هی ثٌذی ثشًبهِ، ثِ تؼذادی ثشًبهِ تمسین هی فؼبلیتْبی دٍلت، دس تحت ثَدخِ

ای خبظ تخػیع داد. دس ایي سٍش، ثش خالف ثَدخِ سٌتی وِ هٌبثغ ثِ  حست اٍلَیتْبی دٍلت ٍلت ثِ ثشًبهِ

ّبی هطخع  ضًَذ، ثِ ثشًبهِ یٌِ پست، ٍ غیشُ( تخػیع دادُ هیوبسی، ّض ّبی فشآیٌذ اداسی )حمَق، اضبفِ دادُ

 ضًَذ.  تخػیع دادُ هی

ثٌذی ثشًبهِ ًسجت ثِ سٍیىشد سٌتی یؼٌی سٍیىشد هَاد ّضیٌِ، داسای هضیتْبی هتؼذدی است. اٍل،  سٍیىشد ثَدخِ

                                                            
6. Zero – Based Budgeting (ZBB) 
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ّبی ثشًبهِ سا  ضیًٌِگش سایح ضذُ است. ّ سیضی آیٌذُ وٌذ. دٍم، طشح اهىبى تخػیع ثْتش هٌبثغ سا فشاّن هی

تَاى چٌذ سبل صٍدتش ثشآٍسد وشد ٍ ثِ ایي تشتیت، اهىبى تخػیع ثْتش هٌبثغ ثشای تحمك اّذاف خبسی دٍلت  هی

تَاى اص طشیك همبیسِ اّذاف ثب هیضاى پیطشفت آًْب، ًِ تٌْب اص ًظش هبلی، ثلىِ اص ًظش سبیش  سا فشاّن آٍسد. سَم، هی

ّب اسٌبد هبلی دٍلت  هبى، اًتظبس الذاهبت ثْتشی سا داضت. ثبالخشُ، ثَدخِهؼیبسّبی ػولىشد، اص هذیشیت سبص

وٌٌذ، پبسخگَ ّستٌذ. اسائِ  دٌّذگبى پشداخت هی ّستٌذ وِ ثِ هَخت آى دٍلتْب دس لجبل پَلی وِ هبلیبت

اًذ استجبط تَ سبصد، هی ّب، وِ اّذاف ثشًبهِ ٍ ػولىشد سا ثِ هٌبثغ هػشف ضذُ هشتجط هی اطالػبت دس لبلت ثشًبهِ

ثیي دٍلت ٍ هشدم سا ثْجَد ثخطذ. ایي هَضَع پبسخگَیی دٍلت سا ثِ طَس اػن ٍ خذهبت ػوَهی سا ثِ طَس اخع 

 ثخطذ.  ثْجَد هی

ثٌذی ثشًبهِ،  اص سَی ٍیلذاٍسىی ثِ ػول آهذُ است. اٍ ثِ طَس ولی ػمیذُ  ثیطتشیي اًتمبد ثش سیستن ثَدخِ

ی دس خْت تحویل یه فشآیٌذ ػمالًی ثش یه فشآیٌذ اغَالً غیشػمالًی )یب ای، تالض ثٌذی ثشًبهِ داسد وِ ثَدخِ

طَس  دّذ هجبلغِ وشدُ است، صیشا ّوبى ای ٍالؼبً اًدبم هی وبهالً سیبسی( است. ایي ًظش دسثبسُ آًچِ ثَدخِ ثشًبهِ

ػول آیذ، الضاهبً وِ لجالً اضبسُ ضذ، تػویوبت ًْبیی ثَدخِ وِ طی آى، اص ثیي فؼبلیتْبی غیشهطبثِ گضیٌص ثِ 

ضَد، غشفبً اطالػبت ثسیبس  ای، حذالل ثِ ضىلی وِ دس حبل حبضش اخشا هی ثٌذی ثشًبهِ سیبسی ّستٌذ. ثَدخِ

وٌذ. ثب ٍخَد ایٌىِ اطالػبت  وٌٌذ، فشاّن هی ثیطتشی سا ثشای سیبستوذاساًی وِ تػویوبت ًْبیی سا اخز هی

ی هوىي است دس لحظِ تػوین اًتخبة آًْب غیشػمالًی ثبضذ. گیشی آًْب ووه وٌذ، ٍل تَاًذ ثِ تػوین ثیطتش هی

ای دس هدوَع  ّوچٌیي، هوىي است اًتمبد ٍیلذاٍسىی اص ط.ة.ة دس هَسد آهشیىب وِ هسئَلیت ثَدخِ

ّبی پبسلوبًی وِ هذیشیت اخشایی )لَُ هدشیِ( وٌتشل وبهل  غیشهتوشوض ٍ پشاوٌذُ است، غذق وٌذ ٍ دس سیستن

 ٌذ، هػذاق ًذاضتِ ثبضذ. و ثش ثَدخِ اػوبل هی

ضَد. پیص اص ایي ثَدخِ، ثش اسبس  ثٌذی ووتش ثِ سٍش تغییشات خضیی ٍ تذسیدی تْیِ هی دس حبل حبضش، ثَدخِ

ضذ. ّش چٌذ تغییشات لبثل تَخْی دس سیستن  ثَدخِ سبل لجل ّوشاُ ثب افضایص خضیی ٍ هحبسجِ تَسم تٌظین هی

ثِ سش « ًظشیِ تغییشات خضیی ٍ تذسیدی»تَاى گفت وِ ػوش  لؼبً هیثٌذی ثِ ػول آهذُ است، ٍلی آیب ٍا ثَدخِ
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تَاى پَل سا ّضیٌِ وشد،  ثٌذی، تْیِ فْشست توبهی ساّْبیی وِ هی آهذُ است؟ الصهِ ػمالًی ثَدى وبهل ثَدخِ

ثِ ثبضذ.  تؼییي هحبسي ٍ هؼبیت ّش یه اص ایي ساّْب، ٍ سپس اًتخبة ثْتشیي ساُ ٍ تخػیع هٌبثغ ثِ آى ساُ هی

طَس وِ لجالً اضبسُ ضذ، دس  تَاًذ ثِ ضىل لبثل لجَلی دست ثِ ایي الذام ثضًذ. اٍل، ّوبى دٍ دلیل ّیچ دٍلتی ًوی

ثٌذی الضاهبً اص  ثٌذی ثیص اص آًىِ فشآیٌذ فٌی ثبضذ، فشآیٌذ سیبسی است. دٍم، ثَدخِ یه دهَوشاسی، ثَدخِ

تَاًذ ثِ سشػت تغییش وٌذ. هیضاى تؼْذات  ِ ًویّبی تأهیي اختوبػی تطىیل ضذُ و تؼْذاتی هبًٌذ پشداخت

ضَد. ثِ ایٌب تشتیت، ّش گًَِ تغییش دس  ّب ثشآٍسد هی دسغذ ول ّضیٌِ 85تب  89خبسی دس ثَدخِ دس حذٍد 

 ثبضذ.  ّبی ًظشیِ تغییشات خضی ٍ تذسیدی هی هطی، دسثشگیشًذُ تغییشات خضیی است وِ اص ٍیژگی خط

سسذ وِ ًظشیِ تغییشات خضیی ٍ تذسیدی، ثِ دلیل وبّص یبفتي ثَدخِ ٍ دستشسی  ثِ ّش حبل، چٌیي ثِ ًظش هی

ثٌذی ثب تغییشات خضیی ٍ تذسیدی سا  تَاى ثَدخِ ثِ اطالػبت ثْتش، دس حبل اص ثیي سفتي است. ثِ طَس ولی هی

 پبسخی ثِ ػذم وفبیت اطالػبت داًست. 

 

 هدیریت اهور کارکناى 

ّبی ثَسٍوشاتیه هبوس ٍثش پیشٍی  یت اهَس وبسوٌبى دس الگَی سٌتی اداسُ تمشیجبً ثِ غَست وبهل اص ًظشیِهذیش

طَس وِ لجالً گفتِ ضذ )فػل دٍم(، دس ًظشیِ ٍثش، ّش یه اص وبسوٌبى دٍلت، داسای ضشایط وبسی  وشد. ّوبى

ًتخبة، همبم ٍ استمبی هطخع، استفبدُ اص الؼوش، اًتػبة تَسط همبم ثبالتش ثِ خبی ا خبغی هبًٌذ استخذام هبدام

 « داسای پیطشفت ضغلی دس داخل سلسلِ هشاتت خذهبت ػوَهی ثَدًذ»هضایبی ثبصًطستگی ٍ ّوچٌیي 

دس ًسل لجل، چٌیي هتذاٍل ثَد وِ افشاد ػمالهٌذ ثِ وبس دٍلتی، هستمیوبً اص هذسسِ ٍ ثؼذ اص هَفمیت دس 

ضذًذ، دس  ضذ، ٍاسد خذهبت ػوَهی هی غیشٍاثستِ ثِ دٍلت اًدبم هیآصهًَْبی ٍسٍدی وِ ثِ ٍسیلِ سبصهبًْبی 

ضذًذ، ثِ طَس هٌظن ثش اسبس اسضذیت یب تشویجی اص  هطبغل سطَح پبییي سلسلِ هشاتت ثِ وبس گوبسدُ هی

 آهذًذ، ٍ دس اغل، خَاّبى ًیل ثِ سیبست یه اداسُ ثَدًذ.  اسضذیت ٍ وبسآیی ثِ تشفیغ ًبئل هی
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ى یه سیستن هذیشیت اهَس وبسوٌبى داسای هحبسٌی است. ایي سیستن ثشای وسبًی وِ دس ایي سیستن ثِ ػٌَا

وٌذ. ایي سیستن غیشخبًجذاساًِ، صهبًی  داخل آى لشاس داسًذ، هؼیبس ٍ هجٌبیی ثشای ثجبت ٍ پبیذاسی ایدبد هی

تشیي ستجِ  س پبییيطشفی ثب دیذگبُ اداسی یب فٌی خذهبت ػوَهی تطجیك داضت. اًتػبة د طشاحی ضذ وِ اغَل ثی

تَاًذ ثبػث افضایص ٍفبداسی ثِ  ٍ پیطشفت تذسیدی دس اهتذاد سلسلِ هشاتت، حتی استمبء ثش اسبس اسضذیت، هی

 اداسُ ٍ خذهبت ػوَهی ضذُ، سفتبس سیبسی دس داخل سبصهبى سا وبّص دّذ. 

اسای سلسلِ هشاتت خطه ثِ ّش حبل، هؼبیت ایي سیستن اهَس وبسوٌبى، ثیص اص هضایبی آى است. سیستوی وِ د

یبثذ.  تَاًذ ثب تغییشات سشیغ همبثلِ وٌذ ٍ گشایص ثِ ثستِ ثَدى ٍ خَدپسٌذی دس آى سٍاج هی ٍ دلیك است، ًوی

ّذف هذیشیت اهَس وبسوٌبى ثبیذ گضیٌص، اًتػبة ٍ سضذ دادى ثْتشیي وبسوٌبى هَخَد ثشای ٍظیفِ هَسد ًظش 

الؼوش دس هطبغل  ِ ثِ هٌظَس آهَصش دادى آًْب ثشای خذهت هبدامتشیي ستج ثبضذ. استخذام وبسوٌبى دس پبییي

گشفت. دس ػول ثِ ایي هؼٌب ثَد وِ یه گشٍُ ّن ًسل اص اثتذا تب اًتْبی هسیش تشلی خَد سا  غیشهؼوَل غَست هی

ذًذ ٍ ض ثب ّن طی وٌٌذ. ثِ ًحَی وِ افشادی وِ داسای پطتىبس ٍ ثشدثبس ٍ سبلن ثَدًذ، ثِ هذیشیت اداسات ًبئل هی

 وشدًذ.  غجش، سبصهبى سا تشن هی وبسوٌبى خالق ٍ ثب استؼذاد یب ػدَل ٍ ثی

 

 انجام اصالحات در سیستن اهور کارکناى 

دس سیستن اهَس وبسوٌبى، هبًٌذ سبیش تغییشاتی وِ دس خْت تجذیل اداسُ اهَس دٍلتی ثِ هذیشیت اًدبم گشفتِ، ثِ 

 ٍ ایدبد هطَلْب هؼطَف ضذُ است. طَس ولی تَخِ ثِ طشف ًتبیح، لبثلیت اًؼطبف 

هذیشاى ثخص دٍلتی، ثِ خالف هذیشاى ثخص خػَغی، سیستن اهَس وبسوٌبى سا غبلجبً هبًؼی ثش سش ساُ هذیشیت 

داًٌذ. خطىی سبختبس اداسی ٍ غیشلبثل اًؼطبف ثَدى سٍضْبی استخذام، وِ هؼوَالً خبسج اص وٌتشل  هؤثش هی

ّبی هٌبست پبداش ٍ ثشوٌبس  هٌبست ضذُ است. ّوچٌیي ایدبد سیستن ثبضذ هبًغ استخذام اضخبظ هذیشاى هی

ثبضٌذ، هطىل است. ػالٍُ ثش آى، همشسات هَخَد دس سبصهبى، تَاًبیی  وشدى اضخبغی وِ فبلذ ػولىشد هطلَة هی
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، (. ّوِ ایي ًىبت22، ظ 2889هي،  وٌٌذ )ثَصهي ٍ استشاس هذیشاى دس ا یدبد اًگیضُ دس صیشدستبى سا هحذٍد هی

وٌٌذ. ثِ طَس ولی، دس خذهبت دٍلتی، افضایص لبثلیت اًؼطبف  دس هَسد الگَی سٌتی اداسُ اهَس دٍلتی غذق هی

 ثذاى هؼٌب است وِ ّوِ ایي ًىبت دس حبل تغییشاًذ. 

ثِ دٍلت اًگلستبى  2869تفىش تغییش سیستن اهَس وبسوٌبى اص هذتْب لجل ثِ ٍخَد آهذُ است. گضاسش فَلتَى دس 

پزیش گشدد ٍ  وِ سیستن ثِ طَس وبهل ثبص ضَد، استخذام اص خبسج سبصهبى دس ّوِ سطَح اهىبى تَغیِ وشد

 سبختبس خطه سلسلِ هشاتجی وِ دس ًمبط هختلف داسای هَاًؼی است، حزف ضَد. 

ثِ طَس ولی، حشوتی ضىستي سبختبسّبی خطه سلسلِ هشاتجی ٍ ایدبد لبثلیت اًؼطبف ثِ ٍخَد آهذُ است. 

الؼوش، تؼذاد ثیطتشی اص وبسوٌبى دس ّوِ سطَح، ثب تدذیذ سبختبس سبصهبًْبی خَد،  استخذام هبدام اوٌَى ثِ خبی

ّبی ثیطتش تؼذیل ثیطتش ٍ اطویٌبى ووتش هَاخِ ّستٌذ. احتوبالً ضوبس اخشاخْب ثیطتش خَاّذ ضذ، ٍ  خبثدبیی

دستِ اص وبسوٌبى وِ تػَس تؼذاد وبسوٌبى استخذام ضذُ، دس حذ ون ٍ یب غفش خَاّذ ثَد. هوىي است آى 

 وشدًذ داسای ضغل دائوی ّستٌذ، ثشای سبصگبس سبختي خَد ثب ضشایط خذیذ، ثب هطىل هَاخِ ضًَذ.  هی

الؼوش ٍ یب ثِ غَست ػمذ لشاسداد  اص خذهبت لشاسدادی، خَاُ ثِ غَست استخذام وَتبُ هذت ثِ خبی استخذام هبدام

 آیذ.  گشفت، استفبدُ ثیطتشی ثِ ػول هی اًدبم هی ثشای اًدبم اهَسی وِ لجالً دس داخل سبصهبى

دس ػْذی وِ لبثلیت اًؼطبف، ًیشٍی وبس هتحشن ٍ هذیشیت ثش هجٌبی ًتیدِ دس ثخص خػَغی اهشی هتذاٍل 

( ثِ اًجَُ 293، ظ 2891است، پبفطبسی ثخص ػوَهی ثش الذاهبت هشثَط ثِ ًسل گزضتِ هفَْهی ًذاسد. وبیذى )

ٍ دس حمیمت، هطىل « وٌذ ِ اص ًظش حدن وبس هبًٌذ ثخص خػَغی است، اضبسُ هیاستخذام دس ثخص ػوَهی و

ًیض ّویي است. ولیِ وبسوٌبى ثخص دٍلتی، ثِ استثٌبء ثبالتشیي سطَح وِ خَد ًیض خبی ثحث داسد، ٍظبئفی 

بت تَاى ًتیدِ گشفت وِ دس ثخص دٍلتی ًیض تشتیج دٌّذ. ثٌبثشایي هی هطبثِ وبسوٌبى ثخص خػَغی اًدبم هی

 پشسٌلی هطبثِ ثخص خػَغی هتذاٍل خَاّذ ضذ. 

 

 



 

11 
 

 هدیریت عولکرد 

هذیشیت ػولىشد دس الگَی سٌتی اداسُ، ثب ّش استبًذاسدی، ًبسسب ثَد ٍ ایي هَضَع ّن دس هَسد ػولىشد فشدی ٍ 

 وٌذ. هؼیبسّبی آى، هَسدی ثَدًذ ٍ اص سٍش هؼیي ٍ اغَلی فبغلِ صیبدی داضتٌذ. ّن ػولىشد سبصهبًی غذق هی

تش اص اًدبم آى دس ثخص خػَغی است، ٍلی چٌیي  گیشی ػولىشد دس ثخص ػوَهی هطىل دسست است وِ اًذاصُ

 آهذ.  سسیذ وِ تالش چٌذاًی دس ایي صهیٌِ ثِ ػول ًوی ثِ ًظش هی

سٍد وِ اداسات  گشایی است. اًتظبس هی اغالحبت ثِ ػول آهذُ دس هذیشیت ػولىشد، اص ثخطْبی هْن ثشًبهِ هذیشیت

گیشی  ایدبد وٌٌذ، ثِ ػجبست دیگش، ساّْبیی ثشای اًذاصُ« ّبی ػولىشد ضبخع»ْبی هختلف دٍلت ثشای خَد ثخط

هیضاى پیطشفت سبصهبى دس تحمك اّذاف تؼییي ضذُ اثذاع وٌٌذ. ّش چٌذ دس ػول استفبدُ اص هؼیبسّبی آهبسی دس 

پزیش است.  دس ّش سبصهبًی اهىبىتش است، ٍلی استفبدُ اص ایي هؼیبسّب  ثخص دٍلتی اص ثخص خػَغی هطىل

گیشی وشد ٍ سیستن اسصیبثی  تشی اًذاصُ تَاى دس همبیسِ ثب گزضتِ، ثب سٍش هٌظن ػولىشد وبسوٌبى سا ًیض هی

گیشی ضَد  ػولىشد، خَاّبى اسصیبثی ػولىشد ّش یه اص وبسوٌبى، حتی تب حذی است وِ خذهبت سبالًِ آًْب اًذاصُ

 بیبى سبل، هیضاى وست هَفمیت ٍالؼی آًْب سا ثب اّذاف تؼییي ضذُ همبیسِ وشد.تَاى دس پ ٍ ثِ ایي تشتیت، هی

گیشی ػولىشد ثخص  ّب وِ اص هطىالت راتی اًذاصُ ضبخػْبی ػولىشد ثِ خبطش تالش ثشای هؼیي وشدى ًبهؼیي

ضَد  ى آًْب سا ًویاًذ. هذیشاى ثش ایي ثبٍسًذ وِ هضایبی حبغل اص ػولىشد سبصهب دٍلتی است، هَسد اًتمبد لشاس گشفتِ

گیشی، ثبػث وژسٍی  گیشی تدشثی ثِ ػلت توشوض ثش سٍی فؼبلیتْبی لبثل اًذاصُ ثِ همذاس تجذیل وشد یب ایٌىِ اًذاصُ

تَاى اص طشیك ایدبد هؼیبسّبیی وِ هستمیوبً ثِ  تَاًذ خطشآفشیي ثبضذ، ٍلی هی ضَد. ّش چٌذ ایي هَضَع هی هی

گیشی ػولىشد ٍخَد داسد  هطىل فبئك آهذ. الجتِ، هطىالتی دس سش ساُ اًذاصُ اًذ، ثش ایي هَفمیت سبصهبى ٍغل ضذُ

ٍ ایي هطىالت دس ثخص دٍلتی ثضسگتشًذ. ٍلی ایي ثذاى هؼٌب ًیست وِ ًجبیذ دس ایي صهیٌِ وَضطی ثِ ػول 

 آٍسد. 
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 بعضی هشکالت ناشی از تغییرات هدیریتی

آٍس  مبد لشاس گشفتِ است ٍ ایي هَضَع، چٌذاى تؼدتتغییشات هتؼذد ایدبد ضذُ دس هذیشیت داخلی هَسد اًت

سیستوی وِ ضَد ثشای پیبدُ وشدى  ًیست. یىی اص هطىالت ػوذُ، هشثَط ثِ اخشاست. ثب ووبل ضگفتی دیذُ هی

 ضَد.  ّبیی هطبثِ آًچِ لشاس است تغییش وٌذ، اػوبل هی گیشی ّذفص اًؼطبف ثیطتش است، اغالحبت ثب سخت

سبص است، ٍلی ایي هَضَع ًجبیذ هبًغ تالش ثشای پیطشف ضَد. هطىل  ّوَاسُ هطىلدس ّش دگشگًَی، اخشا 

سسذ هطىالت ًبضی اص ػذم سػبیت  گیشی ػولىشد وبسوٌبى ثخص دٍلتی ووبوبى ثبلی است ٍ ثِ ًظش ًوی اًذاصُ

 ضذًی ثبضٌذ.  اًػبف حل

بدّب هشثَط ثِ ایدبد ضبخػْبی ػولىشد ثش هذیشیت ػولىشد ایشادات صیبدی ٍاسد ضذُ است ٍ احتوبالً ثیطتشیي اًتم

ثِ ػٌَاى یىی اص اثؼبد هذیشیت داخلی، ثَدُ است. ضبیذ ثتَاى هؼیبسّبی ػولیبتی ػولىشد هبلی سا دس ثخص 

 گیشی ػولىشد سبصهبًی، هؼیبس هٌبسجی ًیست.  خػَغی اػوبل وشد، ٍلی ثشای اًذاصُ

ای  ثِ ّویي دلیل است وِ سبصهبًْبی خػَغی، هدوَػِ ای ًیست ٍ یمیٌبً گیشی ػولىشد ّیچ خب وبس سبدُ اًذاصُ

دٌّذ. احتوبالً سلبثت ثْتش اص هؼیبسّبی سٌدص  اص هؼیبسّب، ثِ غیش اص هؼیبس سبدُ سَد، سا هَسد استفبدُ لشاس هی

تَاًذ ثشاًگیضاًٌذُ ثبضذ. ثِ ّش حبل، ثبیذ ثِ خبطش داضت وِ سبصهبًْبی ػوَهی ًیض سلیت یىذیگشًذ،  ػولىشد هی

ای هحذٍد ّستٌذ ٍ دٍلتْب ػاللوٌذًذ اثضاسّبیی سا دس اختیبس داضتِ ثبضٌذ وِ ثتَاًٌذ ثب استفبدُ  یشا هٌبثغ ثَدخِص

 آیذ.  اص آًْب هطخع وٌٌذ وِ دس وذام ثخص اص ػولیبت، اص هٌبثغ استفبدُ هطلَة ثِ ػول هی

، وِ خبًطیي هؼیبس سَد دس ثخص تَاى داضت. هؼیبسّبی ػولىشد ّبی ػولىشد اًتظبس صیبدی هی ضبیذ اص ضبخع

تَاًٌذ خَة یب ثذ ثَدى ػولىشد سا هطخع وٌٌذ  ّبیی ّستٌذ وِ فمط هی ثبضٌذ، دس حمیمت ضبخع خػَغی هی

گیشی ػولىشد، اهشی  گیشی وٌٌذ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دس حبل حبضش اًذاصُ تَاًٌذ ػولىشد سا ثِ دلت اًذاصُ ٍ ًوی

 تَاى هَسد استفبدُ لشاس داد.  ّبی ػولىشد سا هی ی ٍخَد داسد وِ ضبخعّبی صیبد غیشلبثل اختٌبة است، ساُ

ثحث اغلی دس ایي است وِ ثبیذ اص دیذگبُ غشفبً هذیشیتی، پبسخگَیی ٍ ًمص »وبستش، ولیي، ٍ دی ػمیذُ داسًذ: 
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 طَس وِ (. ثبیذ ّوبى293، ظ 2881« )تش حشوت وٌین ّبی ػولىشد ثِ طشف تؼشیفی ٍسیؼتش ٍ سیبسی ضبخع

ضًَذ،  گیشی هیضاى پیطشفت ثِ سَی اّذاف تؼییي ضذُ ٍ هیضاى وست هَفمیت ایدبد هی ّبیی ثشای اًذاصُ ضبخع

گیشی سشػت ٍ سطح اسائِ  گیشی هیضاى سضبیت هطتشیبى ٍ اسثبة سخَع ٍ یب اًذاصُ ّبیی ًیض ثشای اًذاصُ ضبخع

آهذّب وِ خبًطیي دسًٍذادّب دس ثخص  یشی پیگ ّب ثبیذ ثتَاًٌذ ثِ خبی اًذاصُ خذهبت ًیض ثِ ٍخَد آیٌذ. ضبخع

 (. 292-291، غع 2889اًذ، اثشثخطی ٍ ویفیت سا اًذاصُ ثگیشًذ )فلیي،  خػَغی ضذُ

 

 

 


