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استقزار بودجه ریزی  پذیزش( بز توانایی، ثیز عوامل انسانی)اختیار،أت

پیام نور  عملیاتی در دانشگاه  
 

اسدیان صبا  
Saba.asadiyan51@Gmail.com   ،نور اسکوپیام دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه 

 

 
 چکیذه

ِ  ٍ آییذ ؿواس هیی  ػاصهاًی تِتشای هذیشیت ّش  سیضیتشیي اتضاس تشًاهِتَدخِ هْن سییضی تیِ   تَدخی

وٌتیش  ٍ   دس سا هیذیش  ّیا تیشای ییه دٍسُ    ّضیٌِ ٍ تیٌی دسآهذّافٌَاى ؿشح كَست ٍضقیت ٍ پیؾ

خَیی ٍ اثشتخـی سا تیِ اتقیاد   فَاهل كشفِسیضی فولیاتی  تَدخِ وٌذ.ووه هیػالهت هالی ػاصهاى 

ساػیتای   ّیا دس ػیاصهاى  ؿیَد. ل هیٍ تیي واسآیی ٍ اثشتخـی توایض لایاضافِ وشدُ  سیضیتَدخِػٌتی 

ؿٌاػایی ٍ ػیٌدؾ فولىیشد ٍ    ساتغِ تا ّایی دسذیٌسیضی فولیاتی ًیاصهٌذ تَػقِ تَاًواخشای تَدخِ

آٍسی اعالفات همالِ حاضش تیِ  سٍؽ خوـتاؿذ. ولىشد دس یه هؼیش ػاصًذُ هیاعالفات ف اصاػتفادُ 

ِ  ّذف اص همالِ حاضش تشسػی تأثیش فَاهل اًؼاًی تش ٍ تاؿذای هیسٍؽ وتاتخاًِ سییضی  اػتمشاس تَدخی

ِ       ًَس هیداًـگاُ پیام فولیاتی دس ی سییض تاؿذ وِ تشای سػیذى تیِ اییي ّیذف اتتیذا تیِ تقشییه تَدخی

ِ سیضی فولیاتی  اّذاف تَدخِ سیضی فولیاتی تاسیخچِ تَدخِ فولیاتی  -سییضی الضاهات اػتمشاس تَدخی

فَاهل هإثش تش اػتمشاس ًْایت تِ تشسػی  دس پزیشؽ ٍ  ییاتَاً اختیاس  اًؼاًی ی تَاًایی ًیشٍ فولیاتی 

 پشداصین.ًَس هیسیضی فولیاتی دس داًـگاُ پیامتَدخِ

 .4ًَسداًـگاُ پیام  3اًؼاًیفَاهل  2سیضی فولیاتیتَدخِ  1تَدخِهای کلیذی: واصه
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1. Budget 

2. Operational Budgeting 

3. Human Factors 
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هقذهه .1  

ك اص عشیی  ّا اػیت. ّا ٍ ػاصهاىسیضی دس تؼیاسی اص هإػؼِتٌایی تشای تشًاهِتَدخِ یه ٍػیلِ صیش

 هقیٌی ٍضقیت خَد سا ًؼثت تیِ هییضاى ًمیذیٌگی     ؿَد تشای دٍسُتَدخِ اػت وِ ػاصهاى ًاگضیش هی

دخیِ تیشای وٌتیش     تَ هاؿیي آالت سٍؿي ػیاصد.  ػشهایِ ٍ واستشد ًیشٍی اًؼاًی ٍ دسآهذّا  ّا ّضیٌِ

ِ تَاى اص آى تِ كَست یه اػتاًذاسد وٌتش  اػتفادُ وشد هگش ایيالصم اػت ٍلی ًوی ّیایی سا  وِ تشًاهی

آى  یل هیال سا هؼیای تٌای التلیاد ّیش خاهقیِ    صیش (.73  24:3ًیا پَس ٍ تشاتی)ایشج تشداؿتِ تاؿذ دس

وـَس  تیِ افیضایؾ    تٌای هالی هؼتحىن دس صیش اػتمشاس ًؾام التلادی ؿىَفا تا دّذ.خاهقِ تـىیل هی

ٍ  ٍ تمَیت ػالهت هالی تَدخِ اص دسآهذ ٍ     عشیك تشلشاسی استثاط تْیٌیِ   هٌاػیة تییي هٌیاتـ هحیذٍد 

اداسُ  سییضی ًمیؾ هْویی دس   ًِؾیام تَدخی   تشدییذ سٍ  تیایي اص وٌذ.ًیاصّای ًاهحذٍد اًؼاى ووه هی

سییضی  ّای تَدخِكالح سٍؽا ّای اكالح ػاختاس التلادی اص ضشٍست التلاد هلی ّشوـَس داسد ٍ

ِ  (.3  24:4 خوـییذی  فشفایٌذسی ٍ ى)اػ تَصیـ هٌاتـ اػت ٍ سغین  سییضی فولییاتی فلیی   تَدخی

  2497)پٌیاّی   هَاخیِ اػیت   ٍ هـیىالتی  دس هشاحل اخشا تا پیچیذگی ّا ٍ فَایذی وِ داسد ٍیظگی

ّیای  ( تیاوٌَى سٍؽ :239سیضی دس ایشاى یقٌی پغ اص اًمالب هـشٍعِ )ػا  اتتذای تَدخِ اص (.85

ِ  اص 2492ػیا    گًَاگًَی اص خولِ سٍؽ ػٌتی  سٍؽ افضایـیی ٍ تیا   ِ  سٍؽ تَدخی ای سییضی تشًاهی

ٍ تیِ    فؾیوی گشدیذ خَؽ تحَسیضی وـَس دػتتِ تقذ ًؾام تَدخِ 2492اصػا   ؿذ.اػتفادُ هی

هثٌای فولىشد ػیَق دادُ   سیضی تشسیضی تِ ػوت تَدخًِؾام تَدخِ  الوللی پَ ػفاسؽ كٌذٍق تیي

دس ًتیدیِ ولییِ    لحاػ گشدییذ.  2492دس تخـٌاهِ تَدخِ ػا   فولیاتیسیضی واس تَدخِ ٍ ػاص ؿذ ٍ

-یي اهش هؼتثٌی ًثَدُ ٍ ًؾام تَدخِا ًَس اصّای اخشایی وـَس اصخولِ داًـگاُ پیامدػتگاُ ّا ٍىػاصها

تَخِ تِ خایگیاُ تؼییاس هْین     تاهثٌای فولىشد هتوایل گشدیذ.  سیضی تشًیض تِ ػَی تَدخِ ّاآى سیضی

ًیَس ٍ ًمیؾ اًىاسًاپیزیش آى دس    یا دػتگاُ اخشاییی هاًٌیذ داًـیگاُ پییام     سیضی دس ّش ػاصهاى ٍتَدخِ

ِ   ّاتشای تحمیك اّذاف ٍ هأهَسیتسػذ   تِ ًؾش هیهَفمیت یا ؿىؼت آى ػاصهاى -اػتفادُ اص تَدخی

سیضی واسآ ٍ تْیٌِ الضاهی اػت. وِ ایي هْن اص عشفی تافث خلَگیشی اص اتالف هٌاتـ هیادی ٍ هقٌیَی   

 ّیای داًـیگاُ خَاّیذ ؿیذ    ّا دس ساػتای اّذاف ٍ تشًاهِؿذُ ٍ اص عشفی دیگش تافث ّذایت فقالیت

 (.3-4  24:4ٌذسی ٍ پَسهحؼٌی ى)اػ

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 
 

 

 

ریشیبودجه .2  

تَدخِ یه ػٌذ هالی هشتَط تیِ دسآهیذّا ٍ     اص تَدخِ تقاسیه صیادی تِ فول آهذُ اػت اص خولِ

ّیای پیَلی دٍلیت تیِ عیَس واهیل تیشای هیذت         لت  یه عشح هالی اػت وِ ًیاصهٌیذی ّای دٍّضیٌِ

 ًاهحیذٍد اػیت.  سیضی فشآیٌذ تخلیق هٌاتـ هحیذٍد تیِ ًیاصّیای    تَدخِ ؿَد.هحذٍدی تشآٍسدُ هی

اػیتفادُ   یه اص هٌاتـ هحیذٍد  تٌاتشایي دس ساُ سػیذى تِ اّذاف هغلَب ضشٍست داسد تِ ًحَی اص ّش

وثش اػتفادُ تیِ فویل آهیذُ اػیت     وشد وِ دس تثذیل ول هٌاتـ تِ پَ  تتَاى گفت تا حذالل ّضیٌِ  حذا

ًؼیِ التثیاع ؿیذُ ٍ دس    دس فاسػی اص صتاى فشا «تَدخِ»ی (. ٍاط4ُ  24:4 ٌذسی ٍ پَسهحؼٌی ى)اػ

فشاًؼِ ًیض اص اًگلیؼی التثاع ؿذُ اػت ٍ فلت ایي اهش آى اػت وِ سٍیِ  تٌؾین تَدخِ ٍ تِ تلَیة 

گیش  تقشیفی دی (.92 2497)هْذٍی ا اص وـَس اًگلؼتاى ؿشٍؿ ؿذُ اػت سػاًذى آى دس پاسلواى اتتذ

تیٌی دسآهیذّا  تْیِ ٍ حاٍی پیؾ شای یه ػا  هالیی هالی دٍلت وِ تاص تَدخِ فثاست اػت اص تشًاهِ

ّیا ٍ  ولیاتی وِ هٌدش تِ ٍكیَ  تیِ ػیاػیت   ّا تشای اًدام فاتـ تأهیي افتثاس ٍ تشآٍسد ّضیٌٍِ ػایش هٌ

ّیا ٍ  (. اهشٍصُ سؿذ ٍ تَػیقِ دٍلیت  :5-61 24:1  پَسصهاًی ٍ ًادسی) ؿَدّای لاًًَی هیّذف

سا اص دػت تذٌّیذ   خَد سیضی واسآییَدخِّای تتافث گشدیذُ اػت وِ ػیؼتن ّا افضایؾ ٍؽایه آى

ٍ    ّای تَدخِػیؼتن ّا تِ هٌؾَس سفـ ًیاص دٍلت ٍ هؼییش   سیضی یىی پغ اص دیگیشی تیِ ٍخیَد آیٌیذ 

ّیا ٍ  ی تشًاهِتَدخِ ًوایاًگش ّوِ (.59-:5  24:1صهاًی ٍ ًادسی سا عی ًوایٌذ )پَس تىاهلی خَد

)اسدویاًی ٍ   وٌیذ اد هلی ایفا هیی ی التلًمؾ تؼیاس هْن ٍ حیاتی دس تَػقِ ّای دٍلت تَدُ ٍفقالیت

ّا تشای ییه دٍسُ  تیٌی دسآهذّا ٍ ّضیٌَِدخِ ؿشح كَست ٍضقیت ٍ پیؾت (.253  249 ّوىاساى

ٌتش  ٍ ػالهت هیالی ػیاصهاى وویه    دس آیٌذُ یه ػاصهاى ٍ یه اتضاس هذیشیتی اػت وِ هذیش سا دس و

اص  ّیا اػیت.  ّیا ٍ ػیاصهاى  سیضی دس تؼیاسی اص هإػؼٍِػیلِ صیشتٌایی تشای تشًاهِِ یه تَدخ وٌذ.هی

هقیٌیی ٍضیقیت خیَد سا ًؼیثت تیِ هییضاى        ؿَد تشای دٍسُت وِ ػاصهاى ًاگضیش هیعشیك تَدخِ اػ

دخِ تیشای  تَ ػشهایِ ٍ واستشد ًیشٍی اًؼاًی یا هاؿیي آالت سٍؿي ػاصد. دسآهذّا  ّا ّضیٌِ ًمذیٌگی 

ِ  تَاى اص آى تِ كَست یه اػتاًذاسد وٌتش  اػتفادُ وشد هگش ایيصم اػت ٍلی ًویوٌتش  ال -ویِ تشًاهی

-  تَدخِ(. دس ایي پظٍّؾ هٌؾَس اص تَدخ73ِ  24:3ًیا پَس ٍ تشاتی)ایشج تشداؿتِ تاؿذ ّایی سا دس

هییضاى ٍخیَُ   یقٌی یه تشًاهِ ػاالًِ تِ ّوشاُ تَدخِ ػاالًِ ویِ ساتغیِ هییاى     تاؿذ؛سیضی فولیاتی هی
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خقفشًییا ٍ  دّیذ ) ُ اص اخشای آى تشًاهِ سا ًـیاى هیی  ًتایح تِ دػت آهذ تخلیق یافتِ تِ ّش تشًاهِ تا

 .(37 24:5خاّذ 

 

 

 بودجه ریشی عولیاتی .3

ّیای فولىیشد ٍ تخلییق هٌیاتـ اػیت      سیضی فولیاتی تِ دًثا  ایداد پیًَذ هیاى ؿیاخق تَدخِ

چشخیذ  هیی « ؿیاخق فولىیشد ٍ اسصییاتی    استثیاط »ٍ « تا ًتیدِاستثاط تَدخِ »ىتِ تٌاتشایي حَ  دٍ ً

 .(36  24:4 فشد ٍ تالی الْیاسی)
 :تاریخچه بودجه ریشی عولیاتی. 3-1

ِ  ای اػت تِ سغن ایيی دیشیٌِسیضی فولیاتی داسای تاسیخچِهفَْم تَدخِ -وِ فٌاكش ًؾیام تَدخی

ِ  آهشیىا تِ چـین هیی  حذُ ایاالت هت ای پیؾ اص خٌگ خْاًی دٍم دسسیضی تشًاهِ سییضی  خیَسد تَدخی

ّیذف اص اییي اكیالحات ایدیاد      .گیشدد هیی  آهشیىا تیاص  دس 2:61 ػا فولیاتی تیـتش تِ اكالحات 

اعالفات فولىشدی تشای ًؾام تَدخِ سییضی ٍ تییییش سٍیىیشد فشآیٌیذ تَدخیِ دٍلیت اص توشویض تیش         

ِ دس تشویة دٍلیت لیشاس داؿیت    و 5وویؼیَى ٍَّسایي سٍیىشد اص ػَی  ّا تَد.ّا تِ خشٍخیٍسٍدی

ّیای تَدخیِ ٍ   تشٍیح ؿذ ٍ اخشای گؼتشدُ آى هَسد تَخِ لشاسگشفیت. لیاًَى سٍؽ   :2:5دس ػا  

ی اداسُ تَدخیِ   ّوىاس ّای اخشایی سا هَؽه ػاخت تا تاسؤػای دػتگاُ 2:61حؼاتذاسی هلَب 

ِ  سا تا  ای خَدپیـٌْادّای تَدخِ ِ ّیای ت پـتَاًِ اعالفات فولىیشدی ٍ ّضیٌی ّیا دس ٍاحیذّای   شًاهی

اٍلیي تَدخِ ای تَد  2:62-2:61تَدخِ ایاالت هتحذُ آهشیىا تشای ػا  هالی  ِ دٌّذ.ػاصهاًی اسای

تتیذا  وِ اثشات ایي تیییش سٍیىشد سا دس خَد خای داد. دس ایٌدا تایذ تِ ایي ًىتِ اؿاسُ وشد وِ اص ّواى ا

-هتشادف تِ واس هیی  سیضی فولیاتی سا تمشیثاًای ٍ تَدخِسیضی تشًاهِوویؼیَى ٍَّس اكالحات تَدخِ

ِ   فش سیضی فولیاتی تِ فٌَاى ییه تییییش اػاػیی دس   ایي ایام  تَدخِ تشد. دس ای آیٌیذ تلیویوات تَدخی

ّیای  شفی دس هیَسد تشخیی خیذهات ٍ فقالییت      تلىِ تِ فٌَاى یه فٌلش هفیذ اها فؿذهحؼَب ًوی

-. ػیؼیتن 2 :صیش تِ ؿذت تحت تأثیش لشاس گشفت دالیلؿذ. ایي اكالحات تِ دٍلت دس ًؾش گشفتِ هی

. 3 الذاهات دٍلیت ًثَدًیذ   ّای فولیات ٍ وِ لادس تِ ؿٌاػایی تواهی ّضیٌِ ّای حؼاتذاسی ًاهٌاػة

 ى تِ اػتفادُ اص اعالفات فولىیشدی  گیشًذگا. فذم توایل تلوین4  ّای فولىشد هٌاػةًثَد ؿاخق

                                                            
5 Hour 
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سٍهٌدیاى ٍ  )اتشاّیویی  ّای تَدخِ دس هدلغ ًیض لیشاس ًگشفیت  هَسد تَخِ وویؼیَىسیضی  . تَدخ5ِ

 (.34  :249 ّوىاساى 
 

 :ریشی عولیاتیتعاریف بودجه. 3-2

سیضی فولیاتی فثاست اػت اص تشًاهِ ػاالًِ تِ ّوشاُ تَدخِ ػیاالًِ ویِ ساتغیِ هییاى هییضاى      تَدخِ .1

 اییي تیذاى هقٌیا    دّذ.تشًاهِ سا ًـاى هیٍخَُ تخلیق یافتِ تِ ّش تشًاهِ ٍ ًتایح تِ دػت آهذُ اصآى 

دوَفِ هقیٌی اص اّذاف تحمك یاتٌذ ه تایؼتیهیًدام ؿذُ دس ّش تشًاهِ  ػت وِ تا ّش هیضاى هخاسج اا

 (.36 24:4فشد ٍ تالی الْیاسی)

ّای فولىیشد سا دس  هٌذ ؿاخقای ًؾامسیضی اػت وِ تِ گًَِسیضی فولیاتی آى ًَؿ تَدخِ. تَدخ2ِ

 (.36 24:4فشد ٍ تالی الْیاسی) دّذتخلیق هٌاتـ فوَهی وویاب هَسد اػتفادُ لشاس هیفشآیٌذ 

  اػیاع ٍؽیایه   ای وِ تشتشحؼة فولیات فثاست اػت اص تَدخِسیضی فولیاتی تا تَدخِ تَدخِ» .3

 دس ؿیَد. ّای دٍلتی تلذی اخشای آى سا تِ فْذُ داسًیذ  تٌؾیین هیی   ّایی وِ ػاصهاىفولیات ٍ پشٍطُ

تیِ فثیاستی    وٌذ ٍ یاتٌؾین تَدخِ فولیاتی تِ خای تَخِ تِ واالّا ٍ خذهاتی وِ دػتگاُ خشیذاسی هی

هیَسد    هخاسج واسّایی وِ تایذ اًدام ؿَد ّا ٍفقالیت خَد ّا خای تَخِ تِ ٍػایل اخشای فقالیت تِ

ِ   هت تیِ ٍؽیای  فیالٍُ تیش تفىییه افتثیاسا     سیضی فولیاتی دس تَدخِ گیشد.هی تَخِ لشاس ّیا ٍ  تشًاهی

ّیای  ّای دٍلتیی عثیك سٍؽ  ّای اخشای دٍلت ٍ دػتگاُّا  حدن فولیات ٍ ّضیٌِّا ٍ عشحفقالیت

تیٌیی  اسلام پیؾ ؿًَذ.گیشی هیهحاػثِ ٍ اًذاصُ 7واسػٌدیٍ  6لیوت توام ؿذُفلوی هاًٌذ حؼاتذاسی 

فولییات ٍ ًییض لیویت تویام      ّا تحلیل تفلیلی تشًاهِ ؿذُ دس تَدخِ فولیاتی تایذ هؼتٌذ تِ تدضیِ ٍ

 (.31  24:2ًٍذ فشج) ّا تاؿذی آىؿذُ

 
 :یبودجه ریشی عولیات اهذاف. 3-3

  (.75  2497)پٌاّی  تاؿذّای دٍلت هیپشداخت افضایؾ واسآیی تخلیلی ٍ تَلیذی دس

ًگیاُ  تاؿذ. دس ییه  ثش اص هٌاتـ ػاصهاى هیإػاصی تَدخِ ٍ ووه تِ تخلیق تْیٌِ ٍ اػتفادُ هؿفاف

 ایٌگًَِ تیاى وشد: سیضی فولیاتی ساتَاى اّذاف تَدخِتش هیولی

 اسائِ هثٌای هٌاػثی تشای اتخار تلوین دس خلَف تخلیق هٌاتـ. .2

 تقییي ًتایح لاتل ػٌدؾ ٍ هَسد اًتؾاس وِ اص یه تخلیق تَدخِ خاف لاتل حلَ  اػت. .3

                                                            
6. Cost Accounting 

7. Work Measurement 
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 ّایی وِ ٍاحذ تا آى هَاخِ اػت.ؾتشیي هؼائل ٍ چالگیشی سٍی هْنتوشوض فشآیٌذ تلوین .4

گیشی دس خلَف تَدخیِ ویِ تیِ عیَس هؼیتمین تیا فشآیٌیذ        ایداد یه فشآیٌذ هٌغمی تشای تلوین .5

 تاؿذ.سیضی  اخشا ٍ وٌتش   اسصیاتی ٍ گضاسؽ فولىشد دس استثاط هیتشًاهِ

 تْثَد چگًَگی عشح ٍ تٌؾین تشًاهِ. .6

ًتیایح تیشای اعویٌیاى دادى تیِ خاهقیِ ویِ هٌیاتـ وـیَس دس         اسائِ تْتشیي اتضاسّای هوىي تشاػاع  .7

 (.4: 2497ؿًَذ)هْذٍی تشآٍسدى احتیاخات ضشٍسی خاهقِ هلشف هی

 

 الزامات بودجه ریزی عملیاتی .4
دس هشاحیل اخیشا تیا پیچییذگی ٍ     ّیا ٍ فَاییذی ویِ داسد     سغین ٍیظگیی  سیضی فولیاتی فلیتَدخِ

دلیك آى ًیاصهٌذ عی هشاحلی اػت ویِ تیِ لحیاػ تمیذین ٍ      اخشایؿَد. تٌاتشایي  هـىالتی هَاخِ هی

 (.85  2497)پٌاّی تأخش داسای اّویت ّؼتٌذ.

 
 :آفزیناى اصلیهزحله اول:جلب هوافقت و تعهذ نقص

تؼتشػییاصی  ایدییاد صهیٌییِ ٍ حفییؼ چییاسچَب حوییایتی دس لالییة دٍ سٍیىییشد اكییلی تییشای ایدییاد  

ِ   فولییاتی هحؼیَب هیی   سیضی ػاختاسّای الصم تلٌذهذت تَدخِ سییضی  ؿیًَذ.تشای هَفمییت  تَدخی

هیذیشیت ػیٌدؾ   اًذس ویاساى تَدخیِ اّوییت تؼییاسی داسد.    فولیاتی  تشلشاسی ساتغِ هیاى ّوِ دػت

سیضی فولییاتی تٌْیا دس ػیغا واغیزتاصی تیالی تواًیذ ٍ اص       فولىشد تِ فٌَاى یه الضام اػاػی تَدخِ

 (.85-86  2497د)پٌاّی اعالفات آى تشای تْثَد تشًاهِ اػتفادُ ًـَ
 :هزحله دوم:تنظین بزناهه سهانی بزای اجزاء

ّیای  تقییي ػغا اًتؾیاسات ٍ هؼیلَلیت    تَاًذ تا پشداختي تِ هـىالت تالمَُتٌؾین تشًاهِ اخشایی هی

ِ ّای صهاًی هـخق تشای وٌتش  صهاًی فولیات تِ سٍاىسٍؿي ٍ تٌؾین تشًاهِ -تش ؿذى گزاس تِ تَدخی

وٌٌذگاى تِ فٌَاى وٌٌذگاى ٍ تلَیةای  تایذ تا تْیِایداد چٌیي تشًاهِ دس وٌذ.ووه هیسیضی فولیاتی 

دسن ایي ًىتِ ویِ   تیٌاًِ تٌؾین ؿَد.ی صهاًی تایذ ٍالـتشًاهِ ای هـَست وشد.واستشاى اعالفات تَدخِ

ّا صهیاى  دٍلت اوثش تش اػت اّویت تؼیاسی داسد.سیضی فولیاتی صهاىآهیض ػیؼتن تَدخِاخشاء هَفمیت

 (.87  2497)پٌاّی  دٌّذًیاص اختلاف هی ّای هَسدلاتل تَخْی سا تِ خلة حوایت ٍ تخلق

 

 ریشی عولیاتیهطکالت بودجه .5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

تَاًذ ًؾام هالی یه ػاصهاى سا هتحَ  وٌیذ ٍلیی اییي    كَست اػتمشاس هی سیضی فولیاتی دستَدخِ

 (.98 2497)پٌاّی تاسی تا هـىالت تٌیادی هَاخِ اػت ؿیَُ دس تقذ اخشایی ٍ ػاخ

ای تیِ  گش اكالحات تَدخِچَى دیسیضی فولیاتی  ّنتخـی اص هـىالت تَدخِهطکالت اجزاییی:  . 5-1

صدگیی  آهیض ٍ تا ؿتابتا تثلییات اغشاق ایي ًَؿ اكالحات هقوَالً گشدد.كحیا آى تاص هی فذم اخشای

 وِ فشكت ؿیىَفایی پییذا   وِ ٍلتی اًتؾاسات تشآٍسدُ ًـذ  لثل اص آى آیذ. عثیقی اػتهی تِ اخشا دس

-خاًِ  ًویتحىن ٍ اخثاس تِ ٍصاست سیضی فولیاتی  تاتَدخِ گیشد. دس اخشایسد تذتیٌی لشاس هیوٌذ هَ

ِ ا تایذ تِ آىتَاى اكالحات سا پیؾ تشد  ی سییضی  ّا اخاصُ دادُ ؿَد دس تشخی هَاسد فٌاكش ًؾام تَدخی

-98  2497پٌیاّی  ) سیضی فولیاتی ٍاسد وٌٌذسا تا تَخِ تِ ؿشایظ خاف خَد دس ًؾام تَدخِسایح 

99). 

سیضی فولییاتی ػیاختاسی اػیت ٍ تیالؽ تیشای      تشخی اص هـىالت تَدخِهطکالت ساختاری: . 5-2

 دلیك آى ًیض لاتل حل ٍ فلل ًیؼت. تشخی اص هـىالت ػاختاسی فثاستٌذ اص: یاخشا

 

  ه اّذاف ٍ هماكذدؿَاسی دس تقشی .2

  ّای تحلیل ّضیٌِهحذٍدیت .3

 (.99  2497 یٌذ تَدخِ)پٌاّیهتوشوض ؿذى فشآ .4
 

 
 الشاهات استقزار بودجه ریشی عولیاتی .6

 مشکالت بودجه ریسی عملیاتی

 ساختاری
 اجرایی

ریزی عملیاتی: مشکالت بودجه1شکل شماره   
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ًؾام وٌتش  هحَس ٍ اسصیاتی آى تِ خای سیضی ػتاًذُ سیضی فولیاتی اػتمشاس ًؾام تَدخِدس ًؾام تَدخِ

 (.2:3 24:4)پَسفلی ٍ واوَاى  گیشدٍ ًؾاست تشهثٌای دادُ هحَس كَست هی

ِ    » فٌیَاى  ( دس تحمیمی تیا :249) حضَسی ٍ ّوىاساى سییضی  ؿٌاػیایی الضاهیات اػیتمشاس تَدخی

اًذ وِ فَاهیل هحیغیی  ػیاصهاًی ٍ    تِ ایي ًتیدِ دػت یافتِ« فولیاتی دس داًـگاُ فلَم پضؿىی وـَس

ّیا دسػیاصهاى  هیاًقی تیشای اػیتمشاس      تَدُ ٍ فذم سفاییت آى تٌذی فولیاتی الضاهات تَدخِفشدی   اص 

تَاى تِ اػیتمشاس حؼیاتذاسی تقْیذی     تشیي الضاهات هیسیضی فولیاتی خَاّذ تَد. اص خولِ هْنتَدخِ

لیزا   داؿتي ًیشٍی اًؼاًی واسآهذ ٍ هتخلق ٍ تَاًوٌذػاصی ٍ آهَصؽ هذاٍم واسوٌیاى اؿیاسُ ًویَد.   

دسن اػیاع   سیضی فولییاتی تاییذ تیش   الؿی تشای اػتفادُ هَفك اص تَدخِگًَِ ت َكیِ ؿذُ اػت ّشت

گییشد  ّیا الیذام الصم كیَست    ػیاصی آى سیضی تاؿذ ٍ ًؼثت تیِ پییادُ  فویمی اص الضاهات چٌیي تَدخِ

 (.2:7  24:4 )پَسفلی ٍ واوَاى

ِ  الضاهات اػتمشاس» دس تحمیمی تافٌَاى (24:1) ػشهؼت ٍ ّوىاساى هثٌیای   ییاتی تیش  ػیؼتن ّضیٌی

 تٌذی فولیاتی سا تیش تَدخِ« لتی اػتاى آدستایداى ؿشلیّای دٍتٌذی فولیاتی دػتگاُفقالیت دس تَدخِ

تَاًوٌذی واسوٌاى ٍ تَاًوٌذی فٌی تقشیه ػِ تقذ تَاًوٌذی اسصیاتی فولىشد   دس 8ؿِی اػاع ًؾشیِ

ّای دٍلتی اػتاى  تَاًوٌیذی الصم تیشای اػیتمشاس سٍؽ    اًذ وِ دػتگاُوشدُ ٍ تِ ایي ًتیدِ دػت یافتِ

 (.2:7  24:4 پَسفلی ٍ واوَاى)تٌذی فولیاتی داسًذ هثٌای فقالیت سا دس تَدخِ یاتی تشّضیٌِ

الت هَخیَد دس اػیتمشاس   ؿٌاػایی هَاًـ ٍ هـى» ( دس تحمیمی تا فٌَاى24:1) تاتاخاًی ٍ سػَلی

اًذ وِ ػیِ دػیتِ اص   تِ ایي ًتیدِ دػت یافتِ« اخشایی وـَس ّاییاتی دس دػتگاُسیضی فولًؾام تَدخِ

 داًٌذ ویِ اص سیضی فولیاتی هإثش هیغی سا دس فذم اػتمشاس ًؾام تَدخِػاختاسی ٍ هحیفَاهل سفتاسی  

 فذم آؿٌایی هیذیشاى تیا  » وٌذ وِ اص هیاى فَاهل سفتاسی هی تشی ایفاّا فَاهل سفتاسی ًمؾ هْنتیي آى

ّای وافی تیشای هیذیشاى ٍ   فذم آهَصؽ»ٍ « سیضی فولیاتیآهیض تَدخِخشای هَفمیتحاكل اص اهٌافـ 

ّای فمذاى اًگیضُ»ٍ اص هیاى فَاهل ػاختاسی « تٌذی فولیاتیػاصی تَدخِى دس استثاط تا پیادُواسؿٌاػا

فیذم آگیاّی   »حیغی ٍ اص هیاى فَاهل ه «سیضی فولیاتیشای هذیشاى دس خْت اػتمشاس تَدخِتـَیمی ت

ِ ّای اخشایّای هشتثظ تا دػتگاُافشاد ٍ ػاصهاى هیل  تیشیي فا هْین « سییضی فولییاتی  ی اص فشآیٌذ تَدخی

اًذ وِ واسؿٌاػیاى  سیضی فولیاتی ؿٌاػایی گشدیذ ٍ تَكیِ واستشدی دادُتاصداسًذُ تشای اػتمشاس تَدخِ

ِ  هزوَس تش ًذاؿیتِ اػیت   ل تَفییك چٌیذاًی   سییضی فولییاتی دس فوی   ایي فمیذُ ّؼتٌذ وِ ًؾام تَدخی

 (.2:7  24:4 پَسفلی ٍ واوَاى)

                                                            
8 Sheh 
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اػتمشاس لاًَى  ؿٌاػایی فَاهل هإثش تش»فٌَاى  ( دس تحمیمی تا24:2) عاّشپَسوالًتشی ٍ ّوىاساى

اًذ وِ فَاهل هیإثش تیش فیذم اػیتمشاس     تِ ایي ًتیدِ دػت یافتِ« ّای دٍلتیػاصهاى تَدخِ فولیاتی دس

 ّای دٍلتی فثاست اػت اص:دس دػتگاُلاًَى تَدخِ فولیاتی تِ تشتیة اٍلَیت 

  تَخِ تِ داًؾ ٍ ػیاختاس  .5  ؿشایظ گشٍُ ّذف .4  تقْذ تِ اخشا .3  تَخِ تِ فشٌّگ ٍ سّثشی .2

تَخِ تِ ػادگی اخشای لیاًَى   .8  تَخِ تِ گشایؾ هدشیاى ٍ خَ ػاصهاى .7  ؿشایظ تذٍیي لاًَى .6

 .(2:8  24:4 پَسفلی ٍ واوَاى) ٍسیآٍ في

 

 توانایی نیزوی انسانی .7

تیشای اخیشای تَدخیِ    ّای ًیشٍی اًؼیاًی  اّویت اعویٌاى اص ٍخَد تَاًوٌذی هغالقات ّوچٌیي تش

اؿیذ ٍ تیِ تویام هشاحیل اخیشای      تّای هَسدًیاص هتفیاٍت هیی  تَاًوٌذی وٌذ.سیضی فولیاتی  تأویذ هی

ػیٌدؾ   ّیای خیاف دس  ًییاص تاییذ داسای هْیاست    ًیشٍی اًؼیاًی هیَسد   تاؿذ.سیضی هشتثظ هیتَدخِ

ّای اعالفاتی تاؿٌذ دس ٍاحذّای ػاصهاًی اخشایی تایذ واسؿٌاػیی دس  حفؼ ٍ هذیشیت تاًه فولىشد 

وٌٌیذگاى اص اعالفیات فولىیشد ٍخیَد     صهیٌِ تذٍیي اّذاف ٍ فولىشد ٍ تشلشاسی استثاط تیي اػیتفادُ 

ّیایی دس ساتغیِ تیا    تَػقِ تَاًوٌذیدس ساػتای اخشای تَدخِ فولیاتی ًیاصهٌذ  ّاداؿتِ تاؿٌذ. ػاصهاى

ٍ  تاؿٌذؿٌاػایی ٍ ػٌدؾ فولىشد ٍ اػتفادُ اص اعالفات فولىشد دس یه هؼیش ػاصًذُ هی  )ویاسدگش 

 .(38  9831 ّوىاساى
 

 اختیار: .8

وَى الفقا  تحیث أى یـأ یفقیل ٍ أى یـیأ لین    »دس تقشیه اختیاس چٌیي آٍسدُ اًذ: اػالهی  فالػفِ

 فثاست اػت اص آى وِ اگش فافل اسادُ وٌذ وِ فقلی سا اًدام دّذ تتَاًذ آى سا اًدامیقٌی اختیاس  ؛«یفقل

  .(84  24:3ًلشی )فثذالِ دّذ ٍ اگش اسادُ ًىٌذ آى سا اًدام ًذّذ

ی اختیاس تشخَسداسی فافیل  گَیذ وِ الصهِاختیاس هی فالهِ عثاعثایی دس تحلیل تقشیه هالكذسا اص

-تش رات داسد ٍ فقلی سا اًدام هی ًؼاى فافل فلوی اػت وِ دافی صایذاص فلن ٍ داؿتي غایت اػت  ا

 .(84  24:3ًلشی )فثذالِ دّذ وِ تِ هللحت آى فلن داسد

ویِ اًؼیاى   تِ صفن فالهِ هیشاد اص اییي   هالكذسا هقتمذ اػت وِ اًؼاى هضغش دس اختیاس خَد اػت.

تِ تیاى دیگیش اًؼیاى تیش     هختاس اػت.ایي اػت وِ اًؼاى تذٍى اختیاس خَد   هضغش دس اختیاسؽ اػت

فقل سا تَاًذ عشف یقٌی دس هَاخِْ تا ّش واس هی حؼة عثـ ٍ فغشت خَد  هختاس آفشیذُ ؿذُ اػت.
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)فثذالیِ   وٌیذ هیی « آصادی تىیَیٌی »ِ تثقیذ تِ اص كفت اختیاس اًؼاى فالهاًتخاب وٌذ یا عشف تشن سا 

 .(84-85  24:3ًلشی 

تیِ اٍػیت ٍ    هٌؼَبٍلی دس واسّایی وِ   ِ اكل اختیاس ًاچاس اػتٍ اًلاف تآدهی دس داسا تَدى 

-شت خَیؾ ًؼثت تِ فقل ٍ تشن  هغلكیقٌی تشحؼة فغت ؿَد  هختاس اػتِ اختیاس اص اٍ كادس هی

اػت هیشاد اص آصادی تىیَیٌی    ایي ّیچ یه اص دٍ عشف ًیؼت ٍ القٌاى اػت ٍ همیذ ٍ پایثٌذ )هقلَ (

 .(85  24:3)فثذالِ ًلشی  اًؼاى

ؿَد اًؼاى دس افقالؾ هدثَساػت؛ ایي اػیت ویِ اًؼیاى فافیل     هشاد اص ایي هغلة ّن وِ گفتِ هی

)فثذالییِ  هختییاس هؼییتمل ًیؼییت ٍ دس افقییالؾ دافییی صایییذ تییشرات داسد ٍ ایییي غیییش اص خثییش اػییت 

 (.85  24:3ًلشی 

اُ ویشدى تیِ   ًگی  ایي هغلة سا تیا  ادفا ایي اػت وِ ٍخَد اختیاس دس حالت ولی اهشی تذیْی اػت.

چٌاى وِ ٍخیَد  ّن تَاى احؼاع وشد تِ فثاستی ٍخَد اختیاس اهشی هـَْد ٍ هلوَع اػت.دسٍى هی

 .(62  24:1)پَسصهاًی ٍ ًادسی  خَدهاى تشای خَدهاى هلوَع ٍ تذیْی اػت

تیاس ػاصهاًی وِ تِ ؿشح تَكیه ای ٍ اخسٍیِاختیاس   اختیاس فثاستٌذ اص اختیاس لاًًَیفٌاكش اكلی 

 .(62  24:1)پَسصهاًی ٍ ًادسی  گشددهی

اكیالحات   ؿَد.ای لاًًَوٌذ هیسیضی اغلة تِ كَست فـشدُفشآیٌذّای سػوی تَدخِ اختیار قانونی:. 1

 .(62  24:1)پَسصهاًی ٍ ًادسی  تَاًذ اخشاؿَدكَست تقاسم تا ایي لَاًیي ًوی خذیذ دس

د اغلیة دس فشآیٌیذّای تَدخیِ    اعالفات فولىیش  ػٌدؾ فولىشد ٍ اػتفادُ تالمَُ اص اختیار رویه ای:. 2

ی سػوی اػت وِ تِ فٌَاى یه اَد. هـخلِ فشآیٌذّای هَخَد  سٍیِؿهَسد غفلت ٍالـ هی  هَخَد

آهییض اكیالحات ًیاصهٌیذ ػیاصگاسی هیذ       اخیشای هَفمییت   وٌذ.سیضی سا هلضم هیسفتاس تَدخِ  لافذُ

 (.62  24:1ٍ ًادسی  )پَسصهاًی اػت ایي لَاًیي ٍ سٍیِ ّا الحات تااك

ِ  خغَ اختیار ساسهانی:. 3  خلَكیاً سییضی فولییاتی اثشگیزاس اػیت.     ط اختیاس ػاصهاًی تش اخیشای تَدخی

تیش  سیضی فولیاتی تِ كَست اثشتخؾتَدخِ داسد. ٌّگاهی وِ للذ اػتفادُ اص اعالفات فولىشد ٍخَد

ـ    اخشا خَاّذ ؿذ  اگش اختیاسات الصم ٍاگزاس ؿیَد ٍ تیِ هیذیشاى اخیاصُ      دادُ ؿیَد تلیویوات ساخی

)پَسصهیاًی ٍ ًیادسی     ... داؿتِ تاؿیٌذ  گیشی ٍدّی ٍ لذست تلوینسیضی  گضاسؽتَدخِ  واسهٌذیاتی

24:1  62). 

 

 :توانایی .9
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تَاًایی  ؽشفیت پاییي یا فذم  سیضی فولیاتی؛سایح دس هَسد اخشای ًاهَفك تَدخِیىی اص حذػیات 

دّیذ ویِ ػیِ    فولیاتی ًـاى هیسیضی ّا دس هَسد اتخار تَدخِگضاسؽّا ٍ ػاصهاًی اػت. هَسد واٍی

 سیضی فولیاتی ولیذی فثاستٌذ اص:ی ػاصهاًی تشای اتخار واهل تَدخِتقذ اص تَاًای

  تَاًایی اسصیاتی فولىشد .2

  تَاًایی ًیشٍی اًؼاًی .3

 (.61  24:1)پَسصهاًی ٍ ًادسی  تَاًایی فٌی .4

گیزاسد ٍ تیش اخیشای    ش هیی سیضی فولیاتی تأثیش ّوِ هشاحل اخشای تَدخِفولىشد تتَاًایی اسصیاتی 

  اعالفات حاكل اص اسصیاتی فولىشد تایذ كحیا ٍ لاتل اعویٌاى تَدُ ٍ سیضی فولیاتیداس تَدخِهقٌی

 ّای تـیَیمی هیَسد اػیتفادُ لیشاس گییشد     تخلیق هٌاتـ ٍ عشاحی عشح  گیشیدس هذیشیت ٍ تلوین

 .(61  24:1ًادسی )پَسصهاًی ٍ 

تَاًوٌیذی هیَسد ًییاص     سیضی فولیاتی ًمیؾ هْویی داسد.  خِتَاًوٌذی ًیشٍی اًؼاًی دس اخشای تَد

ؼاًی هَسد ًیاص تایذ داسای ًیشٍی اً سیضی هشتثظ اػت.تِ توام هشاحل اخشای تَدخِ تاؿذ ٍهتفاٍت هی

اؿٌذ ٍ لادس تیِ اػیتفادُ   ّای اعالفاتی تحفؼ ٍ هذیشیت تاًه ّای خاف دس ػٌدؾ فولىشد هْاست

  .(61  24:1پَسصهاًی ٍ ًادسی اص اعالفات فولىشد دس تذٍیي اّذاف فولىشدی سا داؿتِ تاؿٌذ)

 
 :پذیزش.11

پزیشؽ هذیشیتی  پزیشؽ اًگیضؿی ٍ پزیشؽ   اكلی پزیشؽ تِ تَكیه پزیشؽ ػیاػیاص فٌاكش 

 پشداصین:اختوافی هی

سییضی  هیي هٌاتـ هالی تشای اخشای تَدخِدس حوایت ٍ تأپزیشؽ هماهات ػیاػی  پذیزش سیاسیی: . 11-1

ش لیشاسدادى  فولىشدی تَػظ ػاػیتوذاساى ٍ هیذًؾ   تاؿذ ٍ پزیشؽ اعالفاتفولیاتی تؼیاس حیاتی هی

)پَسصهاًی  سیضی فولیاتی داسدآهیض تَدخِّا ًمؾ هْوی دس اخشای هَفكگیشیایي اعالفات دس تلوین

 .(62-63  24:1ٍ ًادسی 

فادُ خاًة هذیشاى تِ خلَف دس استثاط تا اػت سیضی فولیاتی اصپزیشؽ تَدخِ یزش هیذیزیتی: پذ. 11-2

ییه چیالؾ    گیشی هذیشیتی ٍ ایداد عشح ّای اًگیضؿی اػاػی اػت.اص اعالفات فولىشد دس تلوین

ّیای ساّثیشدی ٍ   هیَسد اسصؽ عیشح   سیضی فولیاتی هتمافذ وشدى هذیشاى تشًاهیِ دس تَدخِ اػاػی دس

 .(63  24:1)پَسصهاًی ٍ ًادسی  تاؿذفولىشد هیػٌدؾ 
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اػتوذاساى ٍ هیذیشاى هـیاتِ   تاؿذ  ػیّا هیسیضی ػشؿاس اص هـَقفشآیٌذ تَدخِ پذیزش انگیشضی:. 11-3

تٌیاتشایي   ّایی تشای اػتفادُ اص اًیَاؿ خاكیی اص اعالفیات ٍ سفتاسّیای هقییي داسًیذ.      اًگیضُ  یىذیگش

ی تیشای  ّایّا ٍ تٌثیِی فولیاتی تاؿذ تِ ًحَی وِ پاداؽسیضاص تَدخِّا تایذ خضیی ّا ٍ هـَقاًگیضُ

ّای هلَب ٍ تشای هَفمیت یا فذم هَفمییت دس اخیشای   اهٌاػة دس اخشای تشًاهِفولىشد هٌاػة ٍ ً

 (.63  24:1)پَسصهاًی ٍ ًادسی فتِ ؿَد تَدخِ فولیاتی دس ًؾش گش

حیشف صدى ٍ سفتیاس    :اختوافی چٌییي آهیذُ اػیت   َهی پزیشؽ دس تقشیه هفْ پذیزش اجتویاعی: . 11-4

 .(:2  2499 ّوىاساى پَس ٍ)كذق ًاهٌذوشدى هغاتك اًتؾاسات دیگشاى سا پزیشؽ اختوافی هی

هَسد  ّا دسآى وٌٌذ. اگش اصّا ّویـِ هغاتك تا ًؾشات ٍ افتمادات خَد كحثت هیگشٍّی اص اًؼاى

 دسفمایذ خَد ثاتت لذم ّؼتٌذ ٍ تحت ّش  دٌّذتا كذالت تِ ػإاالت پاػخ هیهَضَفی ػإا  ؿَد 

ّا عشد اختویافی تیِ دًثیا  داؿیتِ     دٌّذ حتی اگش پاػخ ّای آىؿشایغی پاػخ یىؼاى تِ ػإاالت هی

 .(:2  2499 ّوىاساىپَس ٍ )كذق تاؿذ

هیَسد   ّیا دس اگیش اص آى  صًٌذ وِ هَسد تأیییذ دیگیشاى لیشاس تگیشًیذ.    گشٍّی دیگش عَسی حشف هی

وٌٌذ دیگشاى دٍػت داسًذ آى عَس پاػخ دادُ دٌّذ وِ فىش هیػإا  ؿَد تِ ًحَی پاػخ هیهَضَفی 

لَافذ ٍ ٌّداسّای اختوافی ػاصگاسی ًـاى دٌّذ ٍ اص عشد اختویافی دس اهیاى    وٌٌذ تاػقی هی ؿَد.

 .(:2  2499 ٍ ّوىاساى پَس)كذق تواًٌذ

تٌیاتشایي پیزیشؽ    ًاهٌیذ. تویافی هیی  حشف صدى ٍ سفتاس وشدى هغاتك ًؾشات دیگشاى سا پزیشؽ اخ

اختوافی ّواًٌذ یه پیَػتاسی اػت وِ دس یه اًتْای آى پزیشؽ اختوافی خیلی تاال  یقٌیی افیشادی   

دٌّیذ  االت تیییش ؿىل هیگَیی تِ ػإّا ٍ پاػخدس هحاكثِ لشاس داسًذ وِ ًؾشات ٍ تدشتیات خَد سا

ٍخیِ ًؾیشات ٍ   ؿَد ویِ تیِ ّییچ   سا ؿاهل هی ٍ دس اًتْای دیگش پزیشؽ اختوافی پاییي یقٌی افشادی

 (.:2  2499 ّوىاساىپَس ٍ )كذق دٌّذتدشتیات خَد سا تیییش ؿىل ًوی

 ریشی عولیاتی در دانطگاه پیام نوربز استقزار بودجه انسانی عواهل هؤثز .11

وشدًیذ  آى اػتفادُ  اص فولیاتیسیضی ّای هختله تشای اػتمشاس تَدخِّایی وِ ػاصهاىیىی اص سٍؽ

ٍ تیأثیش   ِ فَاهلی وِ هَخة هَفمیت دس اخشایاتی تش هثٌای فقالیت اػت. هحمماى دس صهیٌسٍؽ ّضیٌِ

ؿیواسی سا دس ًیویِ دٍم   تاؿذ. هغالقات پظٍّـی تیّا هیگیشی ٍ فولىشد ػاصهاىآى تش سٍی تلوین

ـیَسّای  دس و 3114تیا   3::2ّیای  اًدام دادًذ. ًتایح ایي هغالقیات ویِ تییي ػیا      1::2ػا  

دسكیذ ٍاحیذّای كیٌقتی دس وـیَسّای      51الی  31دّذ وِ تیي هختله اًدام ؿذُ اػت ًـاى هی
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اص  فولییاتی سییضی    تشای اػتمشاس تَدخِؼِ  ًیَصلٌذ  ایشلٌذ ٍ یًَاىًشٍط  واًادا  فشاً  اًگلؼتاى  فٌالًذ

ٍ ّوىیاس آًیاى   9ٍ واپالىوَهپش  ایي سٍؽ وِ تَػظاًذ. یاتی تشهثٌای فقالیت اػتفادُ وشدُسٍؽ ّضیٌِ

یٌیذ سا تیِ ػیوت    ویِ كیاحثاى ویاس ٍ فشآ    اتذاؿ ؿذ سٍیىشد خذیذی دس حؼیاتذاسی تیَد   10خاًؼَى

ّا ّذایت ّا تِ فقالیتّای هؼتمین ٍ غیشهؼتمین ٍ تخلیق دلیك آىؿٌاػایی فقالیت یا سدیاتی ّضیٌِ

ِ ّای اًذوی دس صهیٌِ اػوٌذ. دس ایشاى پظٍّؾهی    تیا اػیتفادُ اص  تشهثٌیای فولىیشد  سییضی  تمشاس تَدخی

دّیذ ویِ تشخیی    ّیا ًـیاى هیی     اًدام ؿذُ اػت. ًتایح ایي پظٍّؾیاتی تش هثٌای فقالیتسٍؽ ّضیٌِ

اًذ. سٍؽ تْای توام ؿذُ  سٍؽ ّای دٍلتی دس ساػتای اػتمشاس ایي هذ  تالؽ وشدُّا ٍ دػتگاًُْادُ

تاؿیذ  تیا اػیتمشاس اییي ػیؼیتن اهىیاى       یی تْای توام ؿذُ ٍالقی ٍ كحیا هی هٌاػثی خْت هحاػثِ

ی دلیك تْای توام ؿذُ تِ هَلـ ٍ تِ كَست كحیا ٍ واهل فشاّن ؿذُ اػت ٍ هذیشیت لادس هحاػثِ

تَاًیذ  ّای ػیاصهاى هیی  تاؿذ. تخلیق ّذفوٌذ افتثاس تِ فقالیتّای صایذ هیتِ وٌتش  ٍ واّؾ ّضیٌِ

ّا فولیاتی ٍ اًتؾاس تشای دػتشػی تِ ًتایح ّضیٌِاهىاى پایؾ  ی تَصیـ هٌاتـ ػاصی ًحَُضوي ؿفاف

تَاًیذ  سا فشاّن ػاصد ٍ گام هإثشی دس افضایؾ واسآیی ٍ اثشتخـی افتثاسات خَاّذ تَد. ایي سٍؽ هیی 

تِ فٌَاى اتضاسی لَی خْت حل هـىالت گًَاگَى هذیشیت تِ واستشدُ ؿیَد. اهیا دػتشػیی تیِ اییي      

ّای سفتاسی هیإثش ویِ   تشیي ػاصُسػذ. هْنىي تِ ًؾش ًویفَایذ تذٍى تَخِ تِ هالحضات سفتاسی هو

  خاهقِ ٍ ػاصهاى  فشٌّیگ هیذیشاى    الوللیاًذ اص: فشٌّگ تیيسد تَخِ لشاس گیشًذ فثاستالصم اػت هَ

-ّای ؿیشوت )عالییی  ی ایداد وٌتش  ٍ فَاهل هإثش دس تلوین ّضیٌِّای اسصیاتی هذیشاى  ًحَُؿیَُ

دس ػایش وـَسّای تَػقِ یافتِ ٍ  فولیاتیسیضی فٌایت تِ اخشای تَدخِ تا (.66-64  24:3 صٍاسُ 

الویاع  هیذ  ؿیِ ٍ ًؾشییات      یا دسحا  تَػقِ ٍ ًؾشیات فلوی هَخَد دس ایي ساتغِ )اص لثیل هیذ  

 .(:  24:4ٌذسی ٍ پَسهحؼٌی ى)اػ تَاى اػتفادُ ًوَد( تشای سدیاتی كحیا ایي فَاهل هیهذیشیتی

 

 

 گیزینتیجه

سیضی فولییاتی تأوییذ   ّای ًیشٍی اًؼاًی تشای اخشای تَدخِاعویٌاى اص ٍخَد تَاًوٌذی تش اّویت

ِ   ّای هَسدًیاص هتفاٍت هیوٌذ.تَاًوٌذیهی -سییضی هیشتثظ هیی   تاؿذ ٍ تِ توام هشاحیل اخیشای تَدخی

ّیای خیاف دس ػیٌدؾ فولىیشد حفیؼ ٍ هیذیشیت       تاؿذ.ًیشٍی اًؼاًی هَسدًیاص تایذ داسای هْاست

                                                            
9 Kouper& Kaplan 
10 Janson 
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الفاتی تاؿٌذ.دس ٍاحذّای ػاصهاًی اخشایی ٍ تمٌیٌی تایذ واسؿٌاػیاًی دس صهیٌیِ تیذٍیي    ّای اعتاًه

-وٌٌذگاى اص اعالفات فولىشد ٍخَدداؿتِ تاؿٌذ.ػاصهاىاّذاف فولىشد ٍ تشلشاسی استثاط تیي اػتفادُ

ٍ ّیایی دس ساتغیِ تیا ؿٌاػیایی     سیضی فولیاتی ًیاصهٌذ تَػیقِ تَاًوٌیذی  ّا دس ساػتای اخشای تَدخِ

ّیا تیِ فٌیَاى    داًـگاُ. تاؿٌذه هؼیش ػاصًذُ هیػٌدؾ فولىشد ٍ اػتفادُ اص اعالفات فولىشد دس ی

ای سا تِ فْذُ داسًذ ٍ تشای هذیشیت هٌاػیة ًیاصهٌیذ   ّای هْن دٍلتی خذهات گؼتشدُیىی اص ػاصهاى

ٍ    تش اخشای تَدخِ تاؿٌذ. ؿٌاػایی فَاهل هَثشهٌاتـ وافی هی اػاػیی دس   سییضی فولییاتی ًمیؾ هْین 

سیضی فولیاتی ٍ تِ تثـ آى تحمك اّذاف تقییي ؿذُ دس چـن اًذاص تیؼت ػیالِ  اخشای اثشتخؾ تَدخِ

ِ   خایی وِ تَخْات اّای تَػقِ خَاّذ داؿت. اص آىٍ تشًاهِ   سییضی فولییاتی  خیش تیِ اخیشای تَدخی

ّذف پظٍّؾ حاضش   ای هَفك ایي ًؾام ایداد وشدُ اػتهَسد فَاهل تاثیشگزاس تش اخش فمایذی سا دس

ایي تحمیك  ًَس لشاس گشفت.سیضی فولیاتی دس داًـگاُ پیامتشسػی تأثیش فَاهل اًؼاًی تش اػتمشاس تَدخِ

-سیضی فولیاتی دس وـَس یه الگَی یىؼاى خْت اػتمشاس تَدخِتا تَخِ تِ ًَپایی ًؾام ًَیي تَدخِ

ػیاصی آى دس  كیَست پییادُ   اػیت ویِ دس  ًَس اسایِ ویشدُ  ّای پیامسیضی فولیاتی تشای تواهی داًـگاُ

  اهىاى اسصییاتی فولىیشد ٍ هیذیشیت    سیضی ؿذُهٌاتـ تِ ًتایح تشًاهِ ّا تتَاى ضوي تخلیقداًـگاُ

تَاى تشاػاع ًتایح همالِ حاضش هی پزیش اػت.تشی اهىاىًَس تِ ًحَ هغلَبّای پیامیىپاسچِ داًـگاُ

ِ  س تَدخِاػتٌثاط وشد وِ ته ته فَاهل هَثش تش اػتمشا ی خیَد داسای اّوییت   سیضی فولیاتی تیِ ًَتی

یضی فولییاتی تیِ دسػیتی    سی هْن ایي اػت وِ اگش فَاهل اؿاسُ ؿذُ دس اػتمشاس تَدخِتاؿذ. ًىتِهی

سیضی فولییاتی  ؿذ. فالٍُ تش ایي اػتمشاس ًؾام تَدخِ   خَد تِ فٌَاى هاًـ هحؼَب خَاّذپیادُ ًـَد

 ت وِ دس هتي همالِ تِ هَاسدی اص آى اؿاسُ ؿذُ اػت.فَایذی سا تِ دًثا  خَاّذ داؿ

 

 

 هنابع

حؼییي ٍ   هفیشد  ؿیادی  هحویذ ٍ اؿیشفی  فثذالٌاكیش ٍ فیشٍتي     خشاٍ  هدتثیی  سٍهٌداى اتشاّیوی .1

ِ   ( 1389)ایواى   خْاًیاًی هحوذسضا ٍ  سضایی ػواًِ ٍ  كادلی  -هذیشیت فولىشد دس ًؾیام تَدخی

 سیضی فولیاتی.

سییضی تیش   (  ؿٌاػایی فَاهل هَثش تش اػتمشاس تَدخ24:4ٍِ پَسهحؼٌی  هشین  ) اػىٌذسی  وشین .2

      سیضی تشهثٌای فولىشد  تْشاى.الوللی تَدخًَِس  ؿـویي وٌفشاًغ تیيهثٌای فولىشد دس داًـگاُ پیام
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ِ  24:2خوـیذی  ؿادی  )ٌذسی  وشین ٍ فشفایىاػ .4 سییضی تشهثٌیای فولىیشد دس    (  ًمیؾ تَدخی

 سیضی تش هثٌای فولىشد  تْشاى.الوللی تَدخِتأهیي اختوافی  ؿـویي وٌفشاًغ تیيػاصهاى 

-سیضی فولیاتی تیشای ٍاحیذّای تخللیی تاًیه    ( تَدخ24:4ِفشد هحوذ تالی اتشاّین )الْیاسی .5

 سیضی تشهثٌای فولىشد تْشاى.الوللی تَدخِّا)هغالقِ هَسدی تاًه هلی( ؿـویي وٌفشاًغ تیي

سیضی فولیاتی دس ییه  تشسػی اػتمشاس ًؾام تَدخِ ( 24:3) ًیا فلیشضا تشاتیفلیشضا ٍ  پَس ایشج .6

 (.72-79  26  فللٌاهِ هذیشیت تَػقِ ٍ تحَ  فللٌاهِ هذیشیت تَػقِ ٍ تحَ  ػاصهاى خذهاتی 

 چییاج  فلییی پٌاّیتْشاى دس ًؾشیییِ ٍ فوییل سیییضی فولیییاتی تَدخییِ ( 2497) فلییی  پٌییاّی  .7

 .1:ّفتن پاییض

ِ  24:1پَسصهاًی  صّشا ٍ ًادسی  تاته  ) .8 سییضی  (  تأثیش فَاهل پزیشؽ  تَاًایی ٍ اختیاس تیش تَدخی

كٌقتی ایشاى(  پظٍّـٌاهِ حؼیاتذاسی هیالی ٍ حؼاتشػیی  ػیا  ػیَم       -فولیاتی )هٌاعك آصاد تداسی

 . 79-58  پاییض  كق 22ؿواسُ

ِ (  الضاهیات اػی  24:4. پَسفلی  هحوذسضا ٍ واوَاى  ػقیذُ  )9 سییضی فولییاتی  ػیا     تمشاس تَدخی

 . 2:3-327  صهؼتاى  كق 68چْاسدّن  ؿواسُ 

سیضی هثتٌی تیش فولىیشد دس   ( ؿٌاػایی هَاًـ اػتمشاس تَدخ24:5ِخقفشًیا صّشُ خاّذ حؼیٌقلی ) .:

 . 51-36 خشداد ٍ تیش كق4ٍ5ٍصاست اهَس التلادی ٍ داسایی هدلِ التلادی ؿواسُ 

(  ػیَهیي  2499ًیظاد  فاعویِ  )  ؿاّی  عاّشُ ٍ فشخام سػیتن ٍ هَػیی  . ػقیذااسدواًی  ػقیذ ٍ 21

 سیضی فولیاتی  تْشاى.الوللی تَدخِوٌفشاًغ تیي

(  تشسػیی تیأثیش   2499پَس  تْیشام ٍ هحوَدییاى  هدییذ ٍ ػیلواًیاى  حویذسضیا  )     كذقكالا .22

ِ   ّیای ّای لشآًی تش تْثَد پزیشؽ اختوافی  فللٌاهِ تخللی پیظٍّؾ آهَصؽ آهَصُ ای هییاى سؿیت

 . 28-37  تْاس  كق 3ؿواسُلشآًی  

ّیای دسػیی   سیضی ٍ تألیه وتاب(  هحاػثِ واسآیی دفتش تشًاه24:3ِصٍاسُ  ػیذحؼیي  ). عالیی23

ِ ػاصهاى پظٍّؾ ٍ تشًاهِ ّیای  سییضی فولییاتی  فلیلٌاهِ ًیَآٍسی    سیضی آهَصؿی تا اػتفادُ اص تَدخی

 . 62-89  تاتؼتاى  كق57آهَصؿی  ؿواسُ 

 (  فشاگشد تٌؾین تا وٌتش  تَدخِ  اًتـاسات فشٍصؽ  ًَتت ؿـن.24:2ًٍذ  اػفٌذیاس  )فشج .24

 ( :249)ًیَدّی  سػیَ     ًییا  اػیوافیل ٍ سحوتیی   واسدگش  اتشاّین ٍ فتحیی  صادالِ ٍ هْیذٍی  .25

 .31-:3سیضی فولیاتی تا اػتفادُ اص هذ  ؿِ پاییض كقػٌدی تَدخِتشسػی اهىاى
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 ػیا  دٍم   هاٌّاهیِ تَػیقِ اًؼیاًی پلییغ      دٍ سیضی فولیاتی تَدخِ ( 2497) داٍٍد  هْذٍی  .26

 . 91-213كق  فشٍسدیي ٍ اسدیثْـت   21ؿواسُ 

 ؿیواسُ چْیاسم    ػیا  ًْین    خثش ٍ اختیاس اص دیذگاُ فالهِ عثاعثیائی   ( 24:3) فثذالِ  ًلشی  .27

 .82-93كق  صهؼتاى 
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