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  فصل اول

چارت،صف،ستاد و سلسله ساختار سازمان 
  مراتب

  مقدمھ 
هاي کاري و ایجاد هماهنگی میان آنها،  میان افراد و گروه م کارتقسیدانند که طی آن با  ، سازماندهی را فرایندي میمدیریتدر 

شود.سازماندهی در حکم فرایندي است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات  براي کسب اهداف تالش می
سازماندهی  سازمانی به اطمینان از وجود ساختاري که اثربخشی و کارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت. در واقع

بندي وظایف و تعیین کسانی  شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه
 است که باید گزارش دهند یا گزارش بگیرند. باتوجه به تعریف فوق، این فرایند شامل سه مرحله زیر است:

  هاي ضروري طراحی و تعریف کارها و فعالیت .1
  هاي سازمانی تعریف شده ها بر حسب مشاغل و منصب بندي فعالیت دسته .2
  هاي سازمانی، براي کسب اهداف مشترك برقراري رابطه میان مشاغل و منصب .3

کنند. ساختار  هاي اعضاي سازمانی آن را ایجاد می ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران براي تقسیم و هماهنگی فعالیت
کنند با هم تفاوت  ها دنبال می اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان تلف با هم متفاوتهاي مخ سازمانی سازمان

دارند. ساختار سازمانی الگوهاي تعیین شده براي روابط میان اعضاي یک سازمان است و نظامی رسمی است زیرا مدیران عالی 
 ◌ٔ ان و نحوهسازم» استراتژي«، و »اندازه«، »فناوري«، »محیط«املی چون آورند ساختار سازمانی از عو بطور رسمی آن را پدید می

 در آن قرار دارد» قدرت کنترل«توزیع 

  :تعریف سازمان

هدف مشترکی که هر یک از سازمان، عبارت است از کوشش جمعی براساس روابط منظم و منطقی براي رسیدن به  
 افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند.

ها به صورت یکسان و مشابه وجود دارد، اصل نیاز به تقسیم کار و در نتیجه، همکاري و هماهنگی  آنچه در سازمان 
  .است براي وصول به هدف 
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 :(organizational structure)ساختار سازمانی 

،خطوط بچارچوبی است که سازمان بر اساس آن بنا می شود و شامل مشخصه هایی از قبیل سطوح سلسله مرات
   باشد.فرماندهی و روابط می

   ساختار سازمان به عنوان نوعی ابزار مدیریتی براي اجراي استراتژیها و تحقق اهداف است.

  چند نکته مهم:

 طراحی ساختار بخشی از شغل مدیر است.

  براي اثربخش بودن ساختار باید بین جنبه هاي تئوریک با جنبه عملی نوعی توازن برقرار شود.

  مدیران باید به طور مستمر بین دو نگاه به ساختار: 

   ) نگاه اجتماعی و فرهنگی توازن برقرار کنند.2) نگاه استراتژیک  1     

  در چه زمانهایی ساختار را باید تغییر داد؟

 تغییر جهت استراتژیک: وقتی استراتژیها تغییر می کند ساختار را باید با آنها همساز کرد.

  وظایف: وقتی تعریف وظایف تغییر می کند، ساختار باید تغییر کند.تعریف مجدد 

  تغییر سیاسی / فرهنگی: تغییر در سازمان غیررسمی از طریق چیدمان رسمی سازمانی تغییر در ساختار را می طلبد.

  رشد سازمانی: تغییر در اندازه و قلمرو سازمان، تغییر در ساختار را می طلبد.

  تغییر در افراد سازمانی تغییر در ساختار را ایجاب می کند.تغییر در افراد: 

   واکنش نسبت به مسائل درون سازمانی: مسائل عملکردي ناشی از عدم تناسب محیطی، تغییر در ساختار را می طلبد

  تعریف سازمان دهی:

ه فعالیت اعضاي سازمان دهی، ایجاد ساختار سازمان است و ساختار سازمان، روابطی منظم و منطقی که الزم سازمان
 آورد. است را به وجود می

شود. تقسیم کار میان  دهی عبارت است از فرایندي که توسط آن، ساختار یک سازمان ایجاد و نگهداري می سازمان
   پذیرد. هاي سازمان صورت می هاي کاري و هماهنگی میان آنها، به منظور نیل به هدف افراد و گروه
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  مراحل سازمان دهی :

 هاي الزم براي رسیدن به اهداف  تشخیص فعالیت    

   باتوجه به منابع انسانی ومادي موجودها  بندي فعالیت گروه  

  هر گروهمسئول       گیري به  دادن اختیار عمل و حق دستوردهی و تصمیم   

  اختیار و شبکه ارتباطیشده، به یکدیگر به صورت عمودي و افقی و از طریق روابط  بندي ارتباط دادن واحدهاي گروه 

  

  انواع سازمان دهی

 departmentalization by functionبر اساس وظیفه  

  departmentalization by territoryبر اساس منطقه جغرافیایی 

  departmentalization by customerبر اساس مشتري 

  departmentalization by productبر اساس محصول 

  departmentalization by projectبر اساس پروژه 

  departmentalization by matrixماتریسی 

  departmentalization by timeبر مبناي شیفت 

  بر مبناي تعداد 

 ایجاد ساختار با توجه به هدف و عوامل محیطی ، نیروي انسانی و دیگر عوامل تولید نقش خود را ایفا می کند.

  ساختاروسلسله مراتب مسطح      =             نظارت وسیع تر  

  تصمیم گیري سریع وانجام کارها سریع                 =سلسله مراتب کوتاه         

   سلسله مراتب بلندتر و تصمیمات دیرتر       =حیطه نظارت محدودتر     

  ارتباطات طوالنی                                  =    سلسله مراتب بلندتر(هرمی)    
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 چارت یا نمودار سازمانی: 

 چارت، نمایش گرافیکی ساختار و سلسله مراتب یک سازمان است که جایگاه افراد را نشان می دهد.

  کاربرد چارت:

  براي تشریح سازمان رسمی

  طات کارکردي و پیوندهاي ارتباطی و مسئولیتی.براي نشان دادن تقسیمات سازمانی و تقسیمات فرعی آن و ارتبا

  نکات مهم در مورد چارت:

 .یک نمودار سازمانی از باال به پایین و از چپ به راست کشیده می شود با باالترین اختیار در باالي جدول

  خطوط تو پر نشان دهنده ارتباطات کنترلی یامستقیم 

   .ت همکاري و یا غیرمستقیم می باشندمی باشند و خطوط نقطه چین نشان دهنده ارتباطا

باتوجه به اصل حیطه نظارت در بناي یک سازمان، بتدریج که از باالي سازمان به پایین میرسیم تعداد کارکنان 
   هرطبقه نسبت به طبقه قبل افزایش می یابد.

 وظیفه :

  پست : مجموعه وظایف درخور استعداد یک فرد

  براي انجام وظایف یک پستمقام : مجموعه اختیارات اجرایی 

  شغل : مقامهاي همگانی و مشابه در یک رشته خاص علمی و عملی 

 )   types of chartانواع چارت(

Skeletal chart 

Functional chart  

Personnel chart )کارگزینی(  

Space & layout)تخصیص جا و مکان(  
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Workflow chart )جریان کار(  

)Time & motion زمان و حرکات(  

 (line & staff)صف و ستاد 

به تأمین هدف سازمان کمک  ها و افرادي است که فعالیت آنها، مستقیما ، شامل آن دسته از واحدها، گروهصف
 دهد.  ي اجراي عملیات ادامه می ترین رده مدیریت آغاز و در پایین  کند. جریان قدرت و اختیار را از باالترین رده می

جراي کلیه عملیاتی هستند که مستقیما منتهی به برآورده شدن هدف یا اهداف سازمان پس واحدهاي صف، مأمور ا
  .کنند شوند و دستورات اجرایی را از طریق خطوط فرماندهی دریافت می می

طورغیرمستقیم به اجراي وظایف اصلی سازمان  ها و افرادي است که فعالیت آنها به ، آن دسته از واحدها، گروهستاد
  گیرند. در واقع ستاد، شامل تمام وظایفی است که تحت عنوان صف قرار نمی   .نماید میکمک 

   هاي صف از ستاد است. بنابراین، هدف سازمان، مالك تشخیص وظایف و مسئولیت

  مثال براي وظیفه صف و ستاد:

ارزشیابی، امور مالی،  ریزي، هاي آموزشی، وظایف آموزشی، وظایف صف است. وظایف دیگر، نظیر برنامه در سازمان
   تدارکاتی و غیره وظایف ستادي هستند.

  سلسله مراتب یا زنجیره فرمان:

ترین سطح مؤسسه است که  مراتب به معناي خط و فرمان یا جریان قدرت و اختیار از باالترین سطح به پایین سلسله
 مراتب ضروري است.  تبعیت از این سلسله

ي مافوق خود، مسئول است و  واسطه ي بی رار دارند که هر طبقه نسبت به طبقهطبقات افقی، یکی پس از دیگري ق
  دهد. ها در یک سازمان نشان می ها را به مافوق مراتب، مسئولیت زیردست لذا سلسله

و ارتباطات است. چون این  مراتب، مجراي رسمی سازمانی براي تعیین اختیار، مسئولیت زنجیره فرمان یا سلسله
اند، از اینرو الزم است که هیچ فرد زیردستی در معرض مستقیم بیش از یک مافوق قرار  ازمانی پیچیدههاي س پدیده

   .فقط از یک سرپرست دستور بگیرد و فقط به او گزارش دهدنگیرد، یعنی 

  منابع:

 1373پرهیزگار، کمال، مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی ، نشر دیدار
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  1380رضا ،مدیریت و طرز اجراي مسابقات ورزشی،انتشارات دانشگاه بوعلی سینا شعبانی بهار، غالم

  1384نیرومند، پوراندخت و مسجدیان، سهراب؛ مدیریت آموزشی، تهران، پیک مروا، 

  

 فصل دوم

 نظام برنامه ریزي و تامین منابع انسانی
  

  مقدمه 

سازماندهی،هدایت و رهبري، نظارت و کنترل نقش پراهمیتی در پیشبرد امروزه نیروي انسانی بعنوان متولی امر برنامه ریزي، 
  اهداف متعالی هر سازمان ایفا می کند.

  اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروي انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان هر صاحب نظري را بر آن
  ن سرمایه سازمانی نگاه کند.می دارد که در مقوله مزیت رقابتی به نیروي انسانی به عنوان با ارزش تری

در راستاي اهداف شرکت با بهره گیري از آخرین متدهاي جذب و تامین نیرو با  هرشرکت از این رو اداره تامین نیروي انسانی 
 شرکت هدف فراهم آوردن فرصت برابر استخدام براي افراد واجد شرایط در سراسر کشور در مقاطع و رشته هاي مورد نیاز 

  اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترین افراد می نماید.

فعالیت دریک محیط پویا حفظ و رعایت کرامات انسانی ، ارج نهادن به تالش انسانها و توسعه روحیه مشارکت در گرو کار 
هر سازمانی تیمی و بکارگیري آموخته هاي فردي و گروهی براي رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار ، سرلوحه برنامه هاي 

  باید باشد .

  مراحل برنامه ریزي براي تامین منابع انسانی در سازمانها
 مرحله اول کارمند یابی و تامین منابع انسانی .1
  مرحله دوم اموزش و توانمند سازي منابع انسانی .2
  مرحله سوم مراقبت و نگهداري منابع انسانی  .3
  مرحله چهارم به کارگیري و استفاده از منابع انسانی .4
   مرحله پنجم نظارت و ارزیابی بر عملکرد منابع انسانی .5

  مرحله اول: کارمند یابی و تامین منابع انسانی
 مهم ترین برنامه  مدیریت منابع انسانی در سازمانها 
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 نظر ادوین  
 جذب کارمند با صدور اطالعیه و فراخوان  
  بررسی سوابق و مدارك علمی و عملی  .1
  مالك رتبه هاي علمی افراد  .2
  ري آزمونهاي  عملیبرگزا .3
  1989فعالیت اساسی  سازمان از نظر کیپ    
  منابع تامین نیروي انسانی  سازمان  
  کارکنان موجود سازمان . .1
  متقاضیان استخدام خارج از سازمان  .2
  کارکنان واجد شرایط متقاضی انتقال .3
 تیم ها ، باشگاهها و فدراسیونها  مختلف   ناگزیر از تامین منابع انسانی  
  محاسن .1
  معایب .2

  مرحله اول:کارمند یابی و تامین منابع انسانی
 روشهاي استخدام منابع انسانی  
  استخدام  رسمی و تمام وقت  .1
  استخدام به شیوه قرار دادي .2
  استخدام به شیوه شرکتی .3
 سازمانهاي که روال  برنامه ریزي شده اي براي جذب کارمند ندارند  
  نسبت به ماموریت و وظایف خود توجیه نمی شوند .1
  مسائل و مشکالت  عدیده  .2
  (نظر پیتر)  افراد زیادي که داراي ایده نو و خالق  دارند  

  مرحله دوم :آموزش و توانمند سازي  منابع انسانی
 وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی تبدیل استعداد بالقوه  کارکنان تازه وارد به توانمندي بالفعل 
A. آموزشهاي فردي  

  آموزش هاي  نظري و عملی آکادمیک  فاقد توانایی اجرا و عملکرد قابل قبول    - 1
  کارآموزي در رشته هاي تحصیلی خود  - 2
  تعدادي از افراد بدون داشتن  مدرك تخصصی و بدون گذراندن  دورهاي حرفه اي و تخصصی   - 3
  ي را  از این آموزش معاف کرداهمیت  آموزش فردي  به حدي است که نمی توان هیچ پست و وظیفه ا - 4

B. آموزشهاي اجتماعی  
  سازمانها مکلف به هماهنگ سازي خود با سیاست هاي کالن اجتماع هستند  -1
مدیران و رهبران سازمان  باید درك صحیح  و عمیق از واقعیات اقتصادي ،اجتماعی ، و فرهنگی  و سیاسی   - 2

  جامعه داشته باشند
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  و کلیه رویدادهاي ورزشی بین المللی داراي شرایط خاصی هستند المپیک ها و سابقات جهانی - 3
C. آموزشهاي سازمانی  

  کالسهاي توجیهی براي کلیه دانشجویان ورودي  جدید در  تمام دانشگاههاي داخلی و خارجی  - 1
   کارمندان   و  مدیران جدید  نیاز به آشنایی با ساختارهاي صف و ستاد در سازمان  دارند - 2

 : مراقبت و نگهداري منابع انسانی مرحله سوم 
  پیچیدگی  سازمانهاي امروزي نیازمند توجه فراتر از پرداخت حقوق و مزایاي کافی و تامین ایمنی و

 بهداشت محیط کار  به کارکنان توسط مدیریت سازمانها  را می طلبد
   مدیران  استنگهداري  و مراقبت از نیروهاي  کیفی و مدیران کارآمد  از وظایف حساس  
 رضایت کارکنان از محیط کاري وتبعیت از خط مشی حاکم  برکار  
  ترویج انگیزه هاي مثبت  بین مدیران و کارکنان ضامن بقاي سازمان و افزایش بهره وري  سازمان را به

  دنبال دارد
 ده نظام تفاوتها و و تمایالت فردي و گروهی تا ویژگیهاي عاطفی و ،احساسی و مفهومی  از ابعاد پیچی

  نگهداري منابع انسانی می باشد.
  

 پایه هاي نظام نگهداري و مراقبت  منابع انسانی در سازمانها1-1نگاره 
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  مرحله چهارم :به کارگیري و استفاده از منابع انسانی
 مسئولیت اصلی مدیران و سرپرستان سازمانها 
  از ان ،ایجاد توازن و هماهنگی سازمان ، و روابط مناسب و تعامل مطلوب بین اجزا سازمان  و محیط خارج

  ضامن اهداف پیش بینی شده سازمان خواهد بود
  تعیین وظایف  کارکنان و مشخص نمودن نقش کلی آنان در سازمان  
  این مرحله  ادامه سه مرحله قبلی بوده و حاصل تالش و برنامه ریزي انجام شده در ان مراحل می باشد  
 لی ،میانی و سرپرستی سازمان سطوح سه گانه : مدیریت عا  
 وظایف مدیران از دیدگاه منیتز برگ2-1نگا ره 

 

 

 مهمترین وظیفه مدیران در به کارگیري و استفاده از منابع انسانی 
  اعمال مدیریت موثر در جهت متناسب سازي منابع انسانی و به کارگیري و استفاده از افراد در مشاغل و

 جایگاههاي مطلوب سازمانی است
  1انجام هرگونه جابجایی و تعدیل نیرو ي انسانی به منظور ارتقاي کارآیی و بهره وري آنها  

  مرحله پنجم نظارت و ارزیابی بر عملکرد منابع انسانی
   اعمال روشهاي مترقی و نوین نظارت و ارزیابی نسبت به صحت  فرآیند امور و در صورت نیاز اصالح ، بهبود

 و نهایتا تعالی کارکنان
  شناخت نارسایی ها سازمان و گزارش آن به مدیران عالی  از وظایف مدیران سطوح سرپرستی و میانی

  سازمان است
  1975تعریف ساده  از ارزیابی عملکرد منابع انسانی  (نظر بیچ(  
  سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین

  موجود در آنها جهت رشد و بهبودپتانسیل 
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   نتیجه اجراي نظارت و ارزیابی منظم عملکرد منابع انسانی  رفع کمبودها و نواقصات کار و تشخیص میزان
  شایستگی 

  سسازمانهاي ورزشی جزء سازمانهایی هستند که به دلیل تبعیت ازقوانین و مقررات بین المللی و الزام به
  رعایت دقیق آنها  

 ین فنی فدراسیونهاي بین المللی در مسابقات بین المللی  به خاطر ارزیابی  مسابقات می باشدحضور ناظر  
  کنترل دوپینگ تمامی ورزشکاران در مسابقات بین المللی و اعمال آخرین مقرارت فنی  از جمله اقدامات

  ارزیابی است
  

  منابع
 شفمدیریت اداري و مالی در سازمانهاي ورزشی  دکتر میر محمد کا .1
   مبانی مدیریت منابع انسانی  دکتر اعرابی .2

  

 

 فصل سوم  

 اصول وروشهاي جذب نیروي انسانی
 مقدمهمقدمه

 شمسی است این قانون دو هدف را دنبال می کرد  1301اولین قانون استخدامی کشور مصوب سال 

هدف اول آن بود که براي تمام مشاغل دولتی قانون عام و جامعی وجود داشته باشد و استخدام در تمام وزارتخانه 
  ها و سازمانها به یک شیوه صورت گیرد و جز در 

  مواردي که طبیعت کارها اقتضا می کند قانون خاصی وضع نشود.
جز در موارد بسیار نادر و استثنایی که کیفیت کار و هدف دیگر قانونگذار این بود که استخدام رسمی اصل باشد و 

نیازهاي اداري لزوم آن را ایجاب می کند استخدام غیر رسمی به عمل نیاید. دلیل کار آن بود که استخدام 
 1345غیر رسمی با روش قانون مذبور مطابقت و موافقت نداشت و باز شدن این باب موجب تزلزل در سال 

طبقه بندي و « شوري جدید تصویب و اجرا شد قانون جدید بر مبناي سیستم قانون جدید استخدام ک
که پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالت متحده آمریکاست و در برخی موارد از »ارزشیابی مشاغل

   قانون استخدام کشوري فرانسه اقتباس گرفته شده بود به اجرا در آمد.
   استخدام رسمی بود. اصول سیاست و مبانی کلی قانون
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 روش هاي استخدام منابع انسانیروش هاي استخدام منابع انسانی

مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولت مشمول قانون استخدام کشوري به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم 
می شوند. قانون سایر مستخدمین دولت (قوه مجریه) را که در خدمت سازمانها و موسسات غیر مشمول اند 

قرار داده است؛ همین طور کارگران وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشومل جزء  مشمول مقررات خاص خود
دو دسته رسمی و پیمانی نیستند؛ زیرا افراد که بر طبق قانون کار به خدمت دولت اشتغال دارند کارگر 
محسوب می شوند و مشمول مقررات قانون مذبور هستند و افرادي که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته 

قانون استخدام کشوري) قانون  2ده اند، مشمول مقررات قانون استخدام کشوري نیستند (تبصره مادهش
استخدام کشوري مستخدم رسمی و مستخدم پیمانی را جداگانه تعریف کرده است که به شرح آنها می 

  پردازیم.

  

  مستخدم رسمیمستخدم رسمی

کشوري دارد و اخص از مستخدم دولت است بنا اصطالح رسمی ، معنی محدودي در عرف اداري و قانون استخدام 
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از « به تعریف ماده ي قانون استخدام کشوري 

، براي تصدي بنابراین تعریف، براي اینکه بتوان عنوان مستخدم 30گروه هاي جداول حقوق موضوع ماده 
شخص عالوه بر ممیزات مستخدم دولتی داراي شرایط زیر نیز رسمی را به کسی اطالق کرد الزم است آن 

 باشد :

متصدي یکی از پستهاي ثابت سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باشد. پست سازمانی عبارت از محلی است 
که در سازمان وزاتخانه و موسسات دولت به طور مستمر و ثابت براي یک شغل و به منظور ارجاع به یک 

سمی در نظر گرفت شده است اعم از اینکه متصدي داشته باشد یا نه. پست هایی که ثابت و مستخدم ر
 8مستمر نیستند، پست هاي موقت بوده، استخدام افراد به طور رسمی براي تصدي آنها ممنوع است (ماده 

   قانون استخدام کشوري)
طور موقت همه امور استخدامی  تصدي مستخدم در آن شغل به طور ثابت باشد نه بر حسب اتفاق و یا به

مستخدمین رسمی، مانند ترتیب ورود به خدمت، حقوق و مزایا و ترفیعات، بازنشستگی و ... دقیقاً به موجب 
قانون معین شده است؛ به گونه اي که دولت نمی تواند بدون دالیل قانونی به خدمت آنها پایان دهد و انها هم 

  خدمت دولت کناره گیري کنند. حق ندارند هر زمانی که بخواهند از

مستخدم پیمانی کسی است که به موجب « قانون استخدام کشوري :  6ب) مستخدم پیمانی: به موجب ماده 
مطابق قانون استخدام کشوري « قرارداد به طور موقت براي مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود 

  ) 8مجاز است ( تبصره ماده استخدام پیمانی فقط براي پست هاي موقت و غیر ثابت 
چون مستخدمین پیمانی به طور ثابت و دائم عهده دار شغل نبوده، مشمول قانون استخدام کشوري و یا قانون 
خاص استخدامی نیستند، وضع مطمئن و ثابتی ندارند و از حقوق و مزایا و سایر تضمیناتی که در قانون 

  خدمت و ... مقرر گرده است برخوردار نمی شوند. استخدام کشوري از لحاظ بازنشستگی و خروج از 
  



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

١٣ 

  سایر استخدام هاي غیر رسمیسایر استخدام هاي غیر رسمی
با اینکه قانون استخدام کشور با صراحت بیان می کند که مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این 

نه هاي دیگري قانون) لکن در سازمانهاي دولتی گو 4قانون، از نوع رسمی و پیمانی خارج نخواهند بود (ماده 
از مستخدمین تحت عنوان خرید خدمتی و روز مزد مشغول خدمت هستند رواج این نوع استخدام ها در 

   دستگاه هاي دولتی ناشی از نیاز سازمانها به افراد جدید است.
  سایر مستخدمین غیر رسمی عبارتند ازسایر مستخدمین غیر رسمی عبارتند از

دولتی رایج است ، استخدام خرید خدمتی مستخدمین خرید خدمتی: گونه اي از استخدام دولتی که در دستگاه هاي 
است یعنی همان طور که سازمانها براي انجام وظایف خود و وسایل و ملزومات مورد نیاز را می خرند خدمت این عده 
نیز در برار پرداخت بها، خریداري می کنند، منظور از خرید خدمت استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی براي 

یف معین و در مواردي است که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی انجام دادن وظا
یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن نباشد. استخدام خرید خدمتی با مستخدم پیمانی این است که مستخدم پیمانی براي 

ه خدمت او پایان داده نمی شود در مدت معین و اغلب یکسال استخدام می شود و معموالً قبل از انقضاء مدت ب
صورتی که اداره می تواند بدون هیچگونه تعهدي به خدمت مستخدم خرید خدمتی پایان دهد . استفاده از فراد خرید 

  خدمتی تابع مقررات مالی است.

   مستخدمین روز مزدمستخدمین روز مزد 

یعنی خدمت آنها براي یک یا همانگونه که از عنوان پیداست این گونه گروه به صورت روزمزد استخدام شده اند، 
چند روز است و مزد آنها هم روزانه پرداخت می شود مستخدمین روزمزد به دو دسته تقسیم می شود : 
موقت و ثابت. دسته اول براي خدمات موقت و استثنایی به مدت یک  یا چند روز استخدام شده اند ( مانند 

ام کارهاي اداري و فنی به مدت نامعینی استخدام می کارگران ساختمانها و تاسیسات) دسته دوم براي انج
   شود رابطه مستخدمین روزمزد یک رابطه قراردادي و تابع اصول حقوق عمومی است.

ستخدمین حکمی: این دسته از مستخدمین به موجب قرارداد، به عنوان روزمزد استخدام نشده اند بلکه بر طبق م
یران و یا سرپرستان سازمانهاي دولتی داده شده است به استخدام اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وز

   دولت در آمده اند.
  آزمونهاي استخدامی آزمونهاي استخدامی 

کاربرد آزمونهاي پرسنلی وسایر مطلوب در جهت سنجش نیروي کار شایستگی افراد قبل از ورود به خدمت وبعد از 
زمانی بتوانند به خصوصیات افراد آن به شمار می آید.هدف از فرایند سنجشی در ان است که مدیران سا

متقاضی شغل پی برند و پیش بینی الزم را در مورد شناخت آنها بنمایند به خاطر آنکه بدانیم ازمونهاي 
پرسنلی چه اثراتی ژرفی در صحت قضاوت وتصمیم گیري خواهند داشت به بیان مطالب زیر خواهیم 

 پرداخت:
  

عاید می شوند عواملی موثر در جهت کمک به برنامه ریزي آینده عاید می شوند عواملی موثر در جهت کمک به برنامه ریزي آینده   نتایجی که از اجراي آزمونهاي استخدامینتایجی که از اجراي آزمونهاي استخدامی--22
وقایع آتی وارائه راه حل وقایع آتی وارائه راه حل هایی خواهند بود براي پیش بینی هایی خواهند بود براي پیش بینی   سازمان به شمار خواهد رفت.نتایج حاصله بهترین معیارسازمان به شمار خواهد رفت.نتایج حاصله بهترین معیار

  وچاره اندیشی هاوچاره اندیشی ها
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وسپس بر اساس نمودهاي وسپس بر اساس نمودهاي از طریق آزمون میتوانیم کلیه اطالعات مربوطه به مشخصات متقاضیان را طبقه بندي از طریق آزمون میتوانیم کلیه اطالعات مربوطه به مشخصات متقاضیان را طبقه بندي --33

   هر طبقه وجوه بارز وارزشهاي واقعی هرفرد را مشخص سازیمهر طبقه وجوه بارز وارزشهاي واقعی هرفرد را مشخص سازیم
آزمونهاي پرسنلی به این خاطر اجرا می شوند که صحت سنجش نظریات وبرداشتهاي مصاحبه اي ما را اعتبار - 1

تر سازد و بخشند وبا روش مستدل که بر پایه کمیتهاي واقعی می باشد قضاوتهاي ذهنی ما را با واقعیت نزدیک 
  موقعیت اصلی را اثبات نمایند

   انواع آزمونهاي پرسنلیانواع آزمونهاي پرسنلی.
مونهاي مختلفی که براي ارزیابی خصوصیات متقاضیان شغل ویا شاغلین در زمانهاي رسمی به مرحله معموال آز

 اجرا گذاشته می شوند به شرح زیر تقسیم بندي گردید ه اند

  آزمونهاي هوش- 1
  آزمونهاي استعداد - 2
  تعیین قوه آزمونهاي - 3
  آزمونهاي عالقه مندي - 4
  آزمونهاي شخصیت - 5

  مصاحبه هاي استخدامی مصاحبه هاي استخدامی 

می توان مصابه هاي استخدامی را قلب فرایند هاي استخدامی به شمار آورد .هدف از مصاحبه هاي استخدامی ان 
است که بتوان یک رابطه دو جانبهشناختی بین متقاضی و سازمان ایجاد نمود مصاحبه در عین حال که 

را متقاعد بهد قبول مسئولیت ومشاغل مورد نظر با ارزشیابی متقابلی از مصاحبه کننذگان افراد متقاضی 
  حقوق ومزایاي تعیین شده می نمایند .

   انواع طبقه بندي مصاحبه هاي استخدامیانواع طبقه بندي مصاحبه هاي استخدامی 
 مصاحبه هاي مشاوره اي :جهت ارشاد افکار واعمال کارکنان در راه مطلوب - 1

  مصاحبه هاي شایستگی:جهت شناساي ارزش هاي واقعی - 2
  کارکنانوتخصصی ومهارتهاي 

 3 -مصاحبه هاي ارتقا وترفیع :جهت شناسایی ارجحیت هاي خصوصیات کلی افراد براي ارتقا وترفیع  
مصاحبه هاي عصیانگري : جهت شناسایی امیال وارزوها و خواسته هاي   کارکنان عصیانگر شناخت راههاي - 4

  درمان آنها
   ازمان نقص موجود باشد بتوان آنرا رفع نمودمصاحبه هاي که از افراد مستعفی به عمل می اید تا اگر در س- 5

  شناخت ماهیت تعهد شناخت ماهیت تعهد 
استخدام یک قرداد دو جانبه است که فرد مستخدم تعهد انجام وظایفی رل می نماید وفرد کارفرما تامینی در قبال 
ان تعهد به فرد مستخدم می دهد .تعهد در معنی کلمه یک پدیده یک بعدي است که فقط به صورت ظاهر 



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

١۵ 

لحظه بسته می شود ولی در عمل جریانی دائمی و چند بعدي است که از لحظه انعقاد تا پایان به قوت  در یک
 خود باقی می ماند به طور کلی کارکنان یک سازمان را به چهار نوع به شرح زیر طبقه بندي می کنند

  مستخدمین غیر متعهد- 1
  مستخدمین نیمه متعهد- 2
  مستخدمین متعهد کلی - 3
  متعهد جزیی مستخدمین- 4

   مستخدمین غیر متعهدمستخدمین غیر متعهد 
مستخدمین غیر متعهد به هیچ وجه قصد ندارند که به مدت زیادي یا دورانی مداوم پستی را در سازمان قول نماید 
اشتغال چنین فردي به وظایف محوله جنبه موقتی دارد چنین مستخدمی ممکن است مدت معینی مثال چند ماه در 

 کارباشند وپس از بر آورد نیاز مادي ود به سازمانهاي صنعتی واجتماعی هستندیک سازمان مشغول به 
  

  مستخدمین نیمه متعهد:

کسی است که در برزخ میان زندگی کهنه  و راه رسم  زندگی ن قرار داشته باشد وي به جز اشتغال به شغل اصلی 
مستخدمین ممکن است دراز تر از خویش به مشاغل  دیگر هم دست به کار می شود دوران اشتغال این گونه 

مستخدمین غیر متعهد باشد این نوع مستخدمین نه تعلق به زندگی شغلی و حرفه ایی اصلی خود دارند نه متعلق به 
  سازمان هاي صنعتی و اجتماعی هستنند

    مستخدمین متعهد کلیمستخدمین متعهد کلی
هاي حرفه ایی دیگر گسسته اند و  تعهدشان جنبه کلی دارد کسانی هستند که کامال رابطه ي خود را با سایر سازمان

به عنوان یک عضو دایمی سازمان به شمار می آیند.مستخدم متعهد به طور کلی خود را به تمام عیار در اختیار 
سازمان قرار می دهد و هیچ گونه فعالیت دیگر ي در سازمان هاي دیگر نخواهد داشت و تا آخر عمر فعایتی و کار 

  غال خواهد داشت.کردي خود در آن سازمان اشت
  

  مستخدمین متعهد جزئی:
به طور اخص متعهد می شوند که در سازمان فعالیت کنند افرادي هستنند که به طور دایم از یک حرفه بخصوص 

  دست بردار نمی باشند و تا زمانی که حرفه آنها ورد لزوم کار فرما باشد به تعهدات خود عمل می کنند.
  

  شناخت ماهیت تامینشناخت ماهیت تامین
صفت مشخصه ي دیگر در فرآیند  استخدام تامین است.تامین عبارت از فراهم نمودن موجباتی براي رفاه و تضمین صفت مشخصه ي دیگر در فرآیند  استخدام تامین است.تامین عبارت از فراهم نمودن موجباتی براي رفاه و تضمین 

نمودن پرداخت حق الزحمه کارکنان از طرف سازمان بیمه بی کاري .......... سوانح ناشی از کار مستمرري براي حقوق نمودن پرداخت حق الزحمه کارکنان از طرف سازمان بیمه بی کاري .......... سوانح ناشی از کار مستمرري براي حقوق 
ار کنان در قبال تعهد داده می شود کارکنان سازمان متعهد ار کنان در قبال تعهد داده می شود کارکنان سازمان متعهد و مزایاي ماهیانه  همگی تا مبنا هایی می باشند که به کو مزایاي ماهیانه  همگی تا مبنا هایی می باشند که به ک

انتظار دارند که دولت ویا سازمنی که در ان عضویت دارند نه تنها زندگی آنها را تامین کنند بلکه مایحتاج خانواده انتظار دارند که دولت ویا سازمنی که در ان عضویت دارند نه تنها زندگی آنها را تامین کنند بلکه مایحتاج خانواده 
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سئولیت سئولیت شان را هم تامین نمایندبحث مهمی که  در تامین مایحتاج کارکنان وجود دارد مبین ان است که تقبل بار مشان را هم تامین نمایندبحث مهمی که  در تامین مایحتاج کارکنان وجود دارد مبین ان است که تقبل بار م
  ناشی از خطراتی که مستلزم عضویت در نیروي کار است نه از وظایف فرد می باشد و نه از تکالیف خانواده وي .ناشی از خطراتی که مستلزم عضویت در نیروي کار است نه از وظایف فرد می باشد و نه از تکالیف خانواده وي .

  
    فرآیند انتخابفرآیند انتخاب

باتوجه به فرآیند انتخاب عمل انتخاب منتج از نتایج حاصله از اجراي آزمون هاو مصاحبه هاي استخدامی تحقیقات 
  رخواستی و بهداشتی و و پزشکی  . محلی ارزش یابی معرفی نامه هاي د

  تحقیقات محلی: 
اطالعات الزم درباره روابط و رفتارهاي اجتماعی افراد داوطلب از همکاران و معاشرین قبل از داوطلب در سازمانهاي 
دیگر است.هدف از تحقیقات محلی حصول اطمینان از صدق گفتار داوطلب در مصاحبه ها و مندرجات برگ تقاضا 

  .نامه است
  ارزشیابی معرفینامه:

معرفی نامه بر خالف کاربرد ناصحیح آن از طریق افراد ناصالح شاید معتبرترین وسیله شناسایی خصوصیات شغلی 
،حرفه اي و اجتماعی و باالخره تجربه یک شخص به شمار می رود.ناگفته نماند که معرفی نامه با پارتی بازي مغایرت 

شتهار و نفوذ افراد قدرتمند جهت به کارگماشتن افراد ناصالح و غیر واجد شرایط دارد در پارتی بازي از اقتدار،ا
استفاده می شود.در صورتیکه از طریق معرفی نامه مشروع افراد صالح از طریق مقامات ذیصالح و صاحب اختیار 

  معرفی و به اعتبار قضاوت  صحیح و درست انها می توان نسبت به 
 قاد پیدا نمود.مشخصات افراد اعتماد و اعت

    نتیجه انتخاب  و انعقاد قراردادهاي استخدامینتیجه انتخاب  و انعقاد قراردادهاي استخدامی
پس از اجراي تمام مقدمات انتخاب با در دست داشتن کلیه نتایج حاصل از اجراي آزمونها  مصاحبه ها، تحقیقات 

مام جنبه هاي محلی ،معرفی نامه ها و داوطلبان شغل مورد نیاز ارزشیابی نهایی قرار می گیرد.و از بین انها با رعایت ت
الزم افرادي براي مشاغل الزم انتخاب می گردند از انجا که مفهوم استخدام رابطه دو جانبه دارد بدین معنی که فرد 

تعهد خود را براي انجام کار اعالم میدارد و سازمان هم متقابأل تأمین الزم را به وي میدهد بنابراین انعقاد قرارداد 
است امکان دارد که فرد متقاضی به سبب جویا شدن کار تا آخرین مرحله انتخاب  استخدامی مستلزم توافق مابین

موفقیت کامل بدست آورد ولی در موقع استخدام منصرف شود.از این رو همیشه کاندیداهاي شغل با رعایت تقدم 
اکندیداي شغل امتیازهاي حاصله بیش از افراد مورد لزوم اعالم میگردند.این عمل بخاطذ آن است که اگر اولین 

  منصرف شود نفر بعدي جایگزین وي شود و مراحل انتخاب از ابتدا صورت نگیرد
  

  ::منابع منابع 
 دکتر کمال پرهیزکار –مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی 

  دکتر منوجهر طباطبائی موتمنی  –حقوق اداري 
1  
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  فصل چهارم
  ارزیابی سیستم منابع انسانی

 مقدمه 

براي حفظ بقاي خود وتوسعه وپیشرفت عملکرد خودنیازمندبه:نظارت وکنترل وارزیابی مستمر جهت بهبود  سازمانها
مستمر کیفی .ارزیابی سیستم مدیریت منابع انسانی عامل بسیار مهمی در تحقق اهداف راهبردي سازمانها 

ت مدیران در عرصه رقابت میباشد که با اصالح عملکرد هاي کارکنان وارتقاي بهره وري سازمان رمز موفقی
 است.

ارزیابی عملکرد، اساس تصمیمات مدیریتی مهم از جمله آموزش، حفظ ،ارتقاء ، ترفیع وسیستم پاداش دهی کارکنان 
میباشد. بنابراین مدیران باید به آنها به طور ادواري بپردازند. ازآنجا که ارزیابی عملکرد تأثیر مستقیمی روي 

زش دارد ،از این رو باید به روش منصفانه ومبتنی بر معیارهاي معتبر صورت گیرد. وضعیت روان شناختی وانگی
سازمانهاي برخوردار از سیستم هاي ارزیابی مدیریت عملکرد منابع انسانی داراي سود بیشتر،گردش مالی 

طلب مدیران بهتر،بازاریابی قوي تر،بهره وري مناسب تر،درآمد وعملکرد مالی بهتري هستند با عنایت به این م
سازمانهاي ورزشی که امروزه فعالیت هاي آنها جنبه صنعتی واقتصادي بیشتري پیدا کرد ه است می توانند با 
اعمال این سیستم در حوزه هاي مختلف فعالیت مدیریت  ورزش،از کارایی واثر بخشی بیشتري در عملکرد 

  برخوردار باشند. 
                )                  1995مک دونالد واسمیت(

 تعریف سیستم ارزیابی عملکرد                                                                    

:(ایجاد نظامی براي بکارگیري اطالعات مربوط به اندازه گیري عملکرد،به منظور اثر گذاري بر  2000لی در سال 
ها،از طریق کمک درتعین اهداف عملکردي مورد تحول مثبت در فرهنگ سازمانی، سیستم ها و فرایند

توافق،تخصیص منابع،آگاهی دادن به مدیران براي حفظ یا تغییر خط مشی فعلی یا مسیربرنامه به منظور 
 دستیابی به آن اهداف،تصمیم ودر میان گذاري نتایج عملکرد درترغیب آن اهداف) 

به عنوان فرایند کمی سازي فعالیت بیان کردند که )این موضوع را platts ،neely,gregoryنیلی وهمکارانش(
سازمانها عملکرد خود را با آن اهداف هم جهت کرده وراهبردها،فعالیت ها،کنترل عملیات،مدیریت وتعامل 
باذینفعان،آگاهی از دالیل ارتقاء یانزول کیفیت،انگیزش وپاداش دهی به کارکنان را ارزیابی واندازه گیري می 

  ) یت به کمیتتبدیل کیفکنند.(
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  اهداف ارزیابی عملکرد یا سیستم مدیریت منابع انسانی

:هدف اصلی،ارایه اطالعات صحیح ودقیق درباره عملکرد شغلی اعضاي سازمان.(شناسایی میزان 1986آرنولد وفلدمن
مسئول اثربخشی وکارآمدي کارکنان سازمان ازطریق فراهم ساختن وتوسعه اطالعات حیاتی منابع انسانی که 

 اصلی این امرمدیران ارشد سازمانهاست.)

فرهنگ سازمانی صرف نظرازاهمیت این بحث،اکثرسازمانها فاقدروش سیستماتیک هستند که با:1994مارکویچ
  سازمان همخوانی داشته باشند. اهداف استراتژیک و
  اهداف ارزیابی عملکرد 1-1نگاره 

 . 
  

 رویکرد هاي ارزیابی

 )B.S.Cمتوازن(رویکردهاي ارزیابی   
  )T.Q.Mرویکردهاي ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر (   
  )C.E.Dرویکردهاي شناخت برتري سازمانی (  
  )T.E.A.Mرویکردهاي اداره منابع انسانی آمریکا(  
  )E.F.Q.Mرویکردهاي ارزیابی سرآمدي(  
  ) C.I.P.P(رویکردهاي ارزیابی سیپ   

 
 )رویکرد ارزیابی متوازنB.S.C:( مطرح گردید.بر مبناي یک  1992اولین بار توسط کاپالن ونورتون در سال

کارت امتیاز استاندارد ومتوازن طراحی شده و مجموعه اي ازمعیارهاي عملکردي را درراستاي اهداف 
راهبردي سازمان ارایه می دهد.چارچوب این رویکرد از تعیین چشم انداز آتی آغاز وسپس در راستاي 

اهداف رفتارياهداف عینی

نارضایتی و تعارضاتت کاهش١تشخیص کمبودها و برآورد نیازها١

ایجاد زمینه رشد و تعالی سازمان٢شناسایی استعدادها و شایستگی ها٢

ایجاد رغبت و انگیزش شغلی٣جایی ها برنامه ریزي نقل وانتقاالت و جابه٣

بهبود روابط انسانی و ارتباطات سازمانی۴ها و تنبیه ها اعمال تشویق۴

  و جو سازمانی ار تقاي فرهنگ۵کمی و کیفی بازدهی ها بر آورد رشد۵

بهبود روشهاي مراقبت و نگهداري کارکنان۶تشخیص نیازهاي آموزشی علمی و عملی ۶



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

١٩ 

ازمان با تدوین اهداف کاربردي ادامه می یابد.عوامل حیاتی موفقیت ونیز رابطه علت ومعلولی دیدگاه فعلی س
 بین آن عوامل مشخص میگردد درنهایت با تبیین معیارهاي ارزیابی برنامه احترام تدوین میشود. 

  
 )رویکرد ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیرT.Q.M ( 

ان،کلیه مأموریت ها وفرآیندهاي آن از قبیل :برنامه ریزي،عملکردوخدمات با اجراي برنامه هاي ارزیابی در تمام سازم
بهبود مستمر فعالیت ها وکسب حداکثر بهره وري است بعنوان  ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرد وهدف آن

  نمونه در یک سازمان ورزشی با بهره گیري از این رویکرد می توان ضمن ارزیابی به اهداف زیر دست یافت:
  عملکرد بخشها وافراد مختلف سازمان رابوسیله یک معیار دقیق ارزیابی کرد .1
  کارکنان شایسته وبرجسته را به روش دقیق انتخاب نمود .2
  از بازخوردهاي حاصل ازارزیابی در بهبود روشها استفاده کرد .3
  مربیان،سرپرستان،مدیران وورزشکاران ضعیف وناکارآمد را شناسایی کرد. .4
  ه هاي مشتریان وهواداران را تعیین نمودانتظارات وخواست .5
  فعالیت ها وعملکردهاي سازمان ورزشی را با انتظارات جامعه،مشتریان وکارکنان تطبیق داد.  .6
 )رویکرد شناخت برتري سازمانیC.E.D :( 

توانایی حل مشکالت عملیاتی،قدرت رهبري،نوآوري وداشتن ،قدرت رقابتبرتري سازمانی به معناي برخورداري از 
ارایه گردید که داراي ابعاد رابرت بلیک وچین موتان است این رویکرد اولین بار توسط مسئولیت اجتماعی 

  سه گانه است.
الف:حوزه هاي تخصصی سازمان که شامل:منابع انسانی،مدیریت مالی،عملیات،جلب حامیان،تحقیق وتوسعه وستاد 

  شترك میباشد. م
 ب:چشم انداز سازمان.

  معیار اثر بخشی رفتار،عملکرد وشناخت حوزه هاي فعالیت سازمان .1
  معیار انعطاف پذیري وتطابق سازمان با شرایط محیطی .2
  معیار توسعه استراتژي هاي سازمان .3
 ج:جهت گیري هاي سازمان مطرح است که میتواند در چهار موقعیت داخلی،خارجی،تدافعی وتهاجمی  .4

  شکل گرفته وعمل نماید.
 

 )رویکرد اداره منابع انسانی آمریکاT.E.A.M( 

ارزیابی،بهسازي،بهبود عملکرد ودستیابی به رشد وتعالی از طریق ) داراي چهار مرحله وبا هدف 2002(این رویکرد
  به دست می آید. رهبري،آموزش،مشاوره ومربیگري

مسئولیت هاي کارکنان،تعیین استاندارد هاي در مرحله فنی، اقداماتی نظیر تدوین شرح وظایف و .1
  شغلی،مشخص نمودن هدف ها و در نهایت ثبت وارزیابی عملکرد کارکنان به مرحله اجرا گذاشته میشود.

در مرحله توسعه، مدیران به طور منظم به مشاهده ونظارت عملکرد کارکنان پرداخته ومرتب بازخورد  .2
  ر بخش برنامه شوند.میدهندتا باعث تقویت رفتارهاي مثبت واث
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مرحله ارزیابی، مدیران با جمع بندي نتایج ارزیابی درطول فعالیت ساالنه وابالغ آنها به افراد وجوه مشترکی  .3
  بین دیدگاه سازمان وکارکنان بدست می آورند.

مرحله نگهداري که آخرین مرحله میباشد ومدیران جهت کسب اطمینان از اجراي برنامه هاي ارزیابی بکار  .4
میبرند وبه تشخیص عملکردها ورفتارهاي ناکارامد ،بهبود عملکرد کارکنان را فراهم میسازدوانتظارات 

  )سازمان وکارکنان را یکسان میسازد.(شبیه به نظریه سیستمها:درونداد وبازخورد وبرونداد
 )رویکرد ارزیابی سرآمدي E.F.Q.M ( 

یت معرفی گردید دراین رویکرد ،تعدادي معیار وخطوط توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیف1991اولین بار درسال 
سازمان را ارزیابی میکند که این معیارها شامل  راهنما معین شده اند که پیشرفت ها وعملکردهاي کیفی

میباشند.توانمندسازها به مجموعه معیارهایی گفته میشود که  نتایجو توانمندسازهادودسته اصلی،تحت عنوان 
مینماید وشامل رهبري،خط مشی وراهبرد،مشارکت ومنابع،منابع انسانی الی یاري رشد وتعسازمان رادر

وفرایندها میباشد.نتایج مورد نظردر این رویکرد نیز که حاصل اثرات توانمند سازها درسازمان هستند عبارت اند 
   عملکرد.از:نتایج مربوط به مشتریان، نتایج مربوط به منابع انسانی،نتایج مربوط به جامعه ونتایج 

 )رویکرد ارزیابی سیپC.I.P.P ( 

بیشترین ومؤثرترین کاربرد آن درمؤسساتی است که بر مبناي اهداف آموزشی فعالیت می نمایند؛واثر بخشی عملکرد 
سازمانهاي آموزشی را مورد اندازه گیري وقضاوت قرار می دهند.ودر سازمانهاي ورزشی چون بخشی از اهداف 

زش داوران،مربیان قرار دارند این رویکرد مؤثر است در این رویکرد ارزیابی چهار مورد ومأموریت ها به امر آمو
 انجام میگیرد

این ارزیابی بیشتر به نیازها وامکانات موجود ومورد نیاز سازمان راباتوجه به اهداف را مورد  :ارزیابی زمینه .1
تشکیل ،تمرین واعزام یک تیم ورزشی بررسی خوب قرار میدهد بعنوان مثال لوازم وامکانات الزم براي 

  ازقبیل سالن،توپ،مربی وغیره
این ارزیابی کمییت وکیفیت برنامه ها،قابلیت هاي اجرایی،وضعیت ساختارها ومنابع مالی  :ارزیابی درون داد .2

وانسانی سازمان را مورد ارزیابی قرار میدهدتا احتماالت تحقق اهداف را سنجیده ومشخص نماید.مثالً 
که کشورها برا شرکت در مسابقات المپیک آماده میشوند از سالهاي قبل مواردي مانند بودجه  هنگامی

واعتبارت وامکانات برگزاري اردوها ومسابقات تدارکاتی وغیره را طرح ریزي میکند تا حضور قدرتمندانه 
  داشته باشند.

نجام فعالیت ومیزان مطلوبیت این نوع ارزیابی در تشخیص مشکالت اجرایی در جریان ا :ارزیابی فرایند .3
عملکرد بکار میرود با نظارت بر اجراي فعالیت ها وگردآوري اطالعات وداده ها ومقایسه آن با 
استانداردها،ارزیابی فرایند شکل می گیردمثال بازي تدارکاتی یک رشته ورزشی تا مشخص شود چه میزان 

   پیشرفت داشته است.
ابی قضاوت درباره میزان مطلوبیت بازده کاري در سازمانها را مورد ارزیابی محصول(برون داد):این ارزی .4

  نظرقرار میدهد مثالً مقام یک ورزشکاریا تیم که با تعیین شاخص هاي عینی اندازه گیري می شود.
  انواع ارزیابی منابع انسانی

 ارزیابی مستقیم منابع انسانی  
  ارزیابی غیرمستقیم منابع انسانی  
  انسانی ارزیابی درونی منابع  
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  ارزیابی بیرونی منابع انسانی  
سازمانها ازانواع مختلف ارزیابی ها متناسب با شرایط وموقعیت کارکنان استفاده می کنندوبافرهنگ سازمانی مطابقت 

 دارد.
ارزیابی مستقیم: دراین روش عملکرد منابع انسانی بصورت مستقیم اندازه گیري میشود سنجش عینی  .1

ارزیابی و تشخیص شایستگی ها وتوانمندیهاي آنان میباشد بعنوان مثال ورزش ودقیق کارکنان مالك 
تکواندو،کشتی ،شیرجهوغیره از جمله ورزش هایی هستند که مورد ارزیابی بصري واقع میشوندکه بامقایسه 

  نتایج عملکرد ورزشکاران رتبه آنان ارزیابی شده ومدال یا حکم می گیرند.
ري از سازمانها،برخی از فعالیتها جمعی وناملموس بوده وارزیابی عینی ارزیابی غیر مستقیم:در بسیا .2

فعالیتهاي کارکنان عمالُ با مشکل روبه رومیشود.دراین نوع ارزیابی محصول فعالیت وکار افراد مالك ارزیابی 
است.ونتایج ارزیابی بر مبناي آن اعالم میشود بعضی از رفتارهاي قابل مشاهده مانند وظیفه 

عهد،مهارت،کاردانی وپاسخگویی ازجمله معیارهاي تعیین کننده در ارزیابی هاي غیر مستقیم شناسی،ت
   هستند.

ارزیابی درونی :این نوع ارزیابی که به خود ارزیابی وخود سنجی نیز معروف است عملکرد هر کدام از منابع انسانی .3
ن قرارمی گیرد در واقع بخشهاي مختلف سازمان مورد قضاوت وارزیابی دیگر عوامل ودست اندرکاران ومسئوالن سازما

 به قضاوت در مورد خود می پردازند وکارکنان با ابراز نظراتشان به سئواالت طراحی شده ارزیابی درونی را رقم میزنند. 

ارزیابی بیرونی:این ارزیابی از طریق سنجش نقطه نظرات مشتریان یا مخاطبین یک سازمان ودر رابطه با .4
ملکرد آنان انجام می گیرد مقامات مافوق،همردیفان وهمکاران،زیردستان ومراجعین از جمله منابعی کارکنانوع

هستند که دراین نوع ارزیابی نقش اساسی داشته ونظرات وقضاوت هاي ارایه شده از سوي آنان مالك ارزیابی 
ته هاي ارزیابی ودعوت از عملکرد منابع انسانی درسازمان قرار می گیرد در مواردي سازمان با تشکیل کمی

   متخصصین و کارشناسان مختلف نسبت به ارزیابی کارکنان میپردازند.
  روشهاي ارزیابی منابع انسانی در سازمان

 روش درجه بندي کارکنان  
  روش مقیاس رتبه اي ترسیمی یا مقیاسی  
  روش فرم ارزیابی (چک لیست)  
  روش مقایسه زوجی  
  روش توزیع طبیعی   
  حساسروش رویدادهاي   
  روش ارزیابی بر مبناي هدف  
  روش کمیته ارزیابی  
 روش ارزیابی داخلی  
    
  روش درجه بندي کارکنان:دراین روش مدیران با توجه به عوامل رفتاري از قبیل نو آوري ،خالقیت،عالقه

مندي،وجدان کاري،اخالق وغیره وعوامل عملکردي ازقبیل نظم وانظباط ،نحوه فعالیت ،میزان تالش، 
و قابلیت کارکنان سازمان را مورد ارزیابی قرار داده وبا الگوهاي مقیاس درجه بندي  توانمندي
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عددي،ترسیمی ویا رتبه بندي ثابت رفتاري بر عملکرد آنان قضاوت کرده وآن ها را به ترتیب کارایی 
نین وداشتن رفتار مناسب درجه بندي میکنند ودر انتخاب ورزشکاران ومربیان در باشگاه حرفه اي از چ

  روشی براي درجه بندي و گزینش بهترین ها استفاده میگرد.
.   

  (چک لیست)روش فرم ارزیابی 

دراین روش فرمی تهیه میشودکه فهرست کاملی از وظایف،مأموریت ها و پارامتر هاي ارزیابی در آن قید شده و 
پرستان از این چک لیست معیارهاي ارزیابی هرکدام از آنها مشخص شده که چک لیست نام دارد.مدیران وسر

براي ارزیابی منابع انسانی استفاده میکنند.مزیت این روش آسان قابل اجرا بودن وهچنین دقیق وعدم امکان 
دخالت نظرات شخصی توسط ارزیاب بوده است یکی از اصولی که براي اعمال این ارزیابی مهم است توجیه همه 

  میباشد.کارکنان به تمامی وظایف وجزئیات مأموریتشان 
 روش مقایسه زوجی  

در این روش عملکرد یک فرد با فرد دیگر مقایسه میشود وعواملی مانند دانش،تخصص،هوش،ابتکار 
وفعالیت،شایستگی افراد با یکدیگر مقایسه می شود این روش به دلیل زمان بر بودن بیشتر در سازمانهایی که 

 داراي کارکنان کمتري هستنداجرا می شود. 
  ارزیابی مقیاسی:در این روش،با توجه به عوامل مؤثربر کارایی و عملکرد کارکنان،مقیاس هایی تهیه روش

وبه صورت یک نورم در اختیار سرپرستان وناظرین قرار می گیرد و عملکرد کارکنان بر حسب پارامترها و 
ار خوب،خوب،رضایت عوامل پیش بینی شده،مورد ارزیابی قرار گرفته و با مقیاس هاي توصیفی(عالی،بسی

   بخش، متوسط،ضعیف)عددي یا درصدي ثبت می گردد.
 روش توزیع طبیعی 

این روش اولین بار توسط تی فین ابداع گردید که تا حدودي نواقص روش هاي قبلی را در زمان خودش جبران کرد 
کرد آنها را در طیفی در این روش شایستگی عملکرد کارکنان را پس ارزیابی دریک توزیع نرمال قرار داده وعمل

  از شایسته تا غیر قابل قبول جاي می دهد.به روش توزیع اجباري نیز معروف است.

                                                                    
  روش رویداد حساس

وسرپرستان ومواقع کهدر سازمان این روش در توانمندیها وقابلیت ها وعکس العمل هاي کارکنان مخصوصاً مدیران 
بحران بوجود می آید کاربرد دارد که با ثبت تصمیمات وفعالیت هاي آنها در مواقع بحرانی وحساس عملکرد 

 آنها رانسبت به طبقه بندي وسازماندهی افراد بررسی می کند.

ا شرح وظایف وحدود روش ارزیابی بر مبناي هدف:این روش که بر مبناي نظریات مگ گریگور طراحی شده ابتد
مسئولیت هاي کارکنان تهیه وابالغ می گرددوسپس اهداف واستراتژي هاي سازمان مشخص شده وسپس از 
تعیین محدوده زمانی،عملیات اجرایی و فعالیت کارکنان آغاز می شود .در طی مراحل کار واز طریق ارتباط 

با پیروي از اصول روابط انسانی،ارزیابی عملکرد  صمیمی و متقابل مدیران وکارکنان،عملکرد منابع انسانی شاغل
   خود را با مقایسه اهداف سازمان ارزیابی می کنند.
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  روش کمیته ارزیابی

این روش در صنعت و فعالیت هاي ورزشی خیلی کاربرد دارد.در این روش عملکرد فرد یا یک تیم بوسیله یک گروه 
ابی می شود در ورزش هایی مانند جودو،تکواندو،کاراته،وزنه ارزیاب که در قالب یک کمیته است قضاوت وارزی

 برداري وغیره امر قضاوت وارزیابی به عهده کمیته داوران است که ارزیابی نهایی طبق رأي آنها انجام می گیرد.

روش ارزیابی داخلی:این روش در سازمانهایی که داراي گستردگی منابع انسانی پیچیدگی فعالیت ها می باشند اجرا 
می شود.چون در این سازمان ها امر نظارت و ارزیابی به طور مستمر و منظم در بخشهاي مختلف انجام می 

سازمان می باشند نتایج این ارزیابی در  گیرد که این وظیفه به عهده تعدادي از کارشناسان زبده و با تجربه
سطح مدیران منابع انسانی بررسی می شود وتصمیمات الزم گرفته شده و در نهایت رویه هاي اصالحی ابالغ 

  می گردد. 
      

  روش هاي ارزیابی تراکمی منابع انسانی در برنامه ها 3-1نگاره 
 

  اهداف  منبع اطالعات  روش ارزیابی

  وسالمت ایمنی  مدیران وهمکاران سازمان  ارزیابیچک لیست هاي 

  مهارت شغلی  همکاران  مدیران ووالدین و  فرم هاي ارزیابی

  شایستگی  همکارانمدیران و  فرم ارزیابی میزان پیشرفت

 رشد حرفه اي مدیران   فرم ارزیابی طول خدمت
  وشغلی

  اهدافکلیه   مدیران وهمکاران  فرم هاي مختلف ارزیابی

  شاخص هاي ارزیابی منابع انسانی

ارزیابی منابع انسانی در سازمان هاي مختلف خصوصاً ورزش داراي شاخص هاي گوناگون می باشند ودلیل این امر 
  بعلت پراکندگی و گوناگونی مأموریت ها و وظایف کارکنان ومدیران شاغل می باشد 

وارزیابی شاغلین در آنها به شاخص ها و ابزار هاي مختلفی نیاز می باشد با توجه به تنوع کار درسازمان هاي ورزشی 
   که متناسب با نوع کار وشرایط فعالیت آنها بوده و قادر به ارزیابی دقیق فعالیت آن ها می باشد.

 منابع : 
  مدیریت اداري ومالی در سازمان هاي ورزشی:دکتر میر محمد کاشف 
  بدنی:دکتر ابوالفضل فراهانی مدیریت و برنامه ریزي در تربیت 

 مقاالت اینترنتی  
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 فصل پنجم
  اصول بهسازي و توسعه منابع انسانی

  مقدمه:
  در سالیان نه چندان دور تفکر اصلی بر این بود که یادگیري،کار و زندگی از هم منفک و جدا هستند. به

فعالیت کاري به افراد داده می همین دلیل آموزش هنگامی بهینه و درخور محسوب میشود که قبل از آغاز 
شد. در این نظریه آدمی زمانی را براي آموزش صرف می کرد و سپس به سمت کار وزندگی حرکت می 
نمود و دیگر براي آموزش زمانی نداشت. در حال حاضر این تفکر در جامعه جهانی و در عرصه هاي مختلف 

ده و هر سازمان براي نیل به اهداف خود به جایگاهی ندارد و آموزش جزء جدا نشدنی وجود آدمی گردی
   کارکنانی فعال وقابل انعطاف با شرایط مختلف نیاز دارد.

امروزه نیروي انسان مهم ترین عامل مولّد است. در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادي روند توسعه ي 

منابع انسانی کارآمد در این امر تاثیر اصلی را دارد.  اقتصادي و اجتماعی کشور را تعیین میکند،اما در جهان کنونی

منابع انسانی کار آمد باعث افزایش سرمایه،بهره براري از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید روز افزون 

میگردد.سرپرستان واحدهاي مختلف سازمان،مسئولین اصلی ارتقاي موقعیت سازمان هستند،سرپرستان معتقدند که 

   موزشی ضمن خدمت میتواند قابلیت هاي دانشی و مهارتی سبب باال رفتن سطح دانش کارکنان است.دوره هاي آ

  آموزش چیست؟

در سالیان اخیر علوم و تکنولوژي نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیري داشته است،این تحول و دگرگونی به حدي 
ی که در هر پنج سال،نیمی از اطالعات بشري است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطالعات نامیده اند،یعنی دوران

منسوخ گردیده و اطالعات و دانش جدید جایگزین آن می گردد.بر این اساس همه افراد یک سازمان موظف به ارتقاع 
سطح دانش خود هستند و مدیران سازمان هم موظّف به حرکت دادن اعضاي سازمان به سمت دانش روز می باشند 

   اي اخیر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها از جایگاه خاصی برخوردار است.به همین دلیل در ساله
  آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقاي سازمان میشود،یک برسی سه ساله در سنگاپور نشان داده

% شرکتهاي تجاري و صنعتی این کشور ورشکست شده اند در حالی که این نسبت در مورد 17است که 

براي پاسخ گویی  % بوده است. در سوئد هم1کشورهایی که برنامه آموزش کارکنان را انجام داده اند کمتر از 
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به تغییر و تحوالت مختلف علمی و فرهنگی سیاست فعال نگاه داشتن نیروي انسانی در پیش گرفته شده و 

   درصد از تولید ملی کشور براي بازآموزي صاحبان مشاغل هزینه میگردد. 3تا  2ساالنه 

  آموزش را امري موقت و آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان و یک فرایند مداوم و همیشگی است. نباید
اتمام پذیر تصور کرد. کارکنان در سطحی از سطوح سازمان که باشند،حتی در سطح یک نیروي انسانی جزء 

  نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارتهاي جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت کنند.

ه نیروي انسانی متخصص در آینده را نیز رفع برنامه هاي آموزشی کارکنان در یک سازمان میتواند نیاز ب )1
 کند،این برنامه هاي آموزشی می تواند تضمینی براي حل مشکالت کارکنان باشد.

  اگر کارکنان سازمان به خوبی آموزش ببینند بهتر می توانند در ارتقاي سطح کارآیی سازمان سهیم باشند. )2
  سوي سرپرستان بر روي زیر دستان است.از اولین نتایج این امر عدم نیاز زیاد به نظارت از  )3
این امر کمک میکند که افراد در جهت احراز شرایط ارتقاي سازمانی آماده شوند و در نهایت انجام وظایف با  )4

  مطلوبیت مورد نظر سازمان امکان پذیر می گردد.

  
 ضرورت آموزش کارکنان 

 رح زیرعنوان کرد:مهمترن عواملی که نیاز به آموزش را در سازمان نشان را به ش
  جابجایی هاي افقی وعمودي در سازمان )1
  ورود کارکنان جدید به سازمان )2
  پیشرفت سریع در علوم و تکنولوژي )3
  تزریق روابط انسانی به سازمان )4
  حرکت به سوي بهره وري همه جانبه در سازمان پیچیده و به سمت ماشینی شدن سازمان )5

  مقدمات الزم براي یک آموزش پویا

 )کارکنان خود را ناگزیر از تغییر بدانند:   1

در جان کنونی علم به سرعت در حال پیشرفت است در نتیجه الزم است کارکنان براي انجام وظایف خود تخصص 
 الزم را در هر لحظه داشته باشند و در هر     لحظه خود را ملزم به ارتقاي سطح دانش خود بدانند.

 کاري که باید انجام دهند آگاه باشند: )کارکنان از وظایف محوله و2

اگر فرد نسبت به وظایف خود آگاهی کافی نداشته باشد نمیتواند خود را براي هر گونه تغییر آماده کند،هر فرد در 

 سازمان باید داراي شرح وظایف روشن و شفاف باشد تا بتواند خود را در جهت اهداف سازمانی آماده کند. 
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 یگاه شغلی متناسب با قابلیتهاي شخصی و توانمندیهاي عملیاتی قرار گرفته باشند:)کارکنان باید در جا3

تجربه نشان می دهد که افرادي که به شغل و جایگاه شغلی خود عالقه اي ندارند در کار خود موفق نمی شوند،چرا 
این دوره ها نحوه انتخاب  که به کار محوله میل و رغبتی ندارند. یکی از مهمترین دالیل این عدم رغبت به حضور در

  و جذب فرد توسط مدیریت منابع انسانی در سازمان است.

  تاثیر آموزش بر رفتار نیروي سازمانی

آموزش بر روي رفتار افراد سازمان تاثیر دارد و باعث تغییر در رفتار میگردد. اما نباید به یک اصل نانوشته تغییر در )1
هر انسان پاداش محرکی است مناسب بر این اساس اگر نیروي سازمانی از  هر عاملی نیازمند محرك است و براي

  نتیجه تغییر خود بهره مالی و معنوي نبرد دیگر به سمت تغییر در سازمان و براي  سازمان قدم بر نخواهد داشت.

به کارکنان نشان دوره هاي آموزشی باید قدرت آن را داشته باشند که ضرورت تغییر و نیاز به آن را در سازمان )2

دهند در بطن دوره آموزشی است که کارکنان باید از وظایف خود و شیوه هایی براي بر آوردن انتظارات  شغلی وجود 

 دارد آگاه گردند.

نقطه مهم این است که سرپرستها خود را ملزم بدانند بین افرادي که در دوره هاي آموزشی شرکت می کنند )3
به کار می گیرند و افرادي که در این دوره ها شرکت نمی کنند تفاوت قائل گردد. در ومورد بحث شده را در عمل 

  غیر این صورت کارکنان انگیزه خود را براي آموزش و ارتقاء از دست خواهند داد.

  مدیر با تدبیر به سوي آموزش کارآمد

ري کنند اما در این میان بعضی از تمامی بزرگان مدیریت معتقدند که هر سازمان باید در امر آموزش سرمایه گذا
  مقصد شود. افراد استدالل میکنند که با رفتن کارکنان به سازمانهاي دیگر سود این سرمایه گذاري نصیب سازمان

گفته است: من همیشه فکر میکنم که الزم نیست مدیران درمورد  ACERآقاي استان شی مدیر عامل شرکت 
کنند آنها باید از خود بپرسند که چگونه میتوان محیط مساعد ایجاد کرد که  وفاداري کارکنان نسبت به شرکت سوال

 کارکنان شرکت،در آن بمانند و با جدیت کار کنند .

  از مهمترین اقدامات مدیر در جهت نیل سازمان به این اهداف میتوان به این موارد اشاره کرد(تدابیر مدیر

   راهی به سوي آموزش):

  سازمان یاد گیرنده: )تبدیل سازمان به یک1
  .آموزش وقتی موثر است که مدیر تالش کند سازمان به سازمانی آموزش محور و یادگیرنده تبدیل شود

  درنهایت باید در سازمان شرایطی فراهم گردد که کارکنان از تمام منابع درون وبرون سازمانی بیاموزند.
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  )توضیع اطالعات:2
  شرایطی را فراهم کند که افراد با عالقه قلبی اطالعات خود را در اختیار یک مدیر کارآمد باید در سازمان

  دیگر افراد قرار دهند. براي این کار میتوان یک سري تشویق و پاداش در نظر گرفت.

  )استفاده از جلسات براي آموزش:3
 دیگر افراد  در جلسات گروهی امکان هم اندیشی در جهت گسترش دانش و در عین حال تبادل این دانش با

فراهم است. جلسات موسوم به طوفان ذهنی از این دست هستند. این جلسات امکان انتقال غیرمستقیم 

  دانش را به کارکنان فراهم می کنند.

  )آموزش بدو خدمت:4
  در حال حاضر عمده سازمانها چنین آموزشهاي را با عناوینی مانند آموزش ضمن خدمت و یا کارآموزي

  در نظر می گیرند.براي کارکنان 

  )ایجاد فضاي مناسب براي بیان اندیشه ها:5
  آزادي کارکنان در اظهار نظر باعث شکوفاي اندیشه هاي آنان می گردد. حالتی ایده ال است که یک مدیر

 درباره ي اندیشه هایی از سوي کارکنان دریافت می کند،نگرش مثبت داشته باشد. 

  )آموزش با اندکی ترس سودمند:6
 دیرواقعی کسی است که کارکنان را با گفتاري ساده اما دقیق آموزش دهد. این کار باعث تفاهم بیشتر م

کارکنان و مدیر میگردد. اما در عین حال به هنگام خطا و اشتباهی از سوي کارکنان،یک مدیر باید قدرت 
بولی باشد که هم سازمان برخورد و توبیخ الزم را داشته باشد. یعنی آزادي کارکنان باید در حد قابل ق

 خشک ودیکتاتوري نباشد و هم سازمان بی قید و بند.  

  )الگو بودن:7
  مدیر باید خود اولین فردي باشد که تمامی مقررات سازمان را رعایت کند و خود را به آموزش عالقه مند

نگرند.(خصوصیات انسانی،دلبستگی نشان می دهد. کارکنان معموال به مدیر خود به عنوان یک الگو      می 

 به کار،وفاداري و پایداري به شرکت و ...

  )تفویض اختیار:8
  تفویض اختیار باعث رشد مسئولیت پزیري و مستقل نگریستن کارکنان می گردد. تفویض اختیار وقتی به

آموزش کارآمد  صالح است که کارکنان دانش الزم را براي انجام امور داشته باشند. که این امر در سایه
  صورت می گیرد.
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  )گردش شغلی:9
  گردش شغلی همان جابجایی دوره اي کارکنان در سازمان است،می توان آن را یک نوع جابجاي درون

  سازمانی افقی در نظر گرفت. جابجایی می تواند به طور غیر مستقیم کارکنان را تحت آموزش قرار دهد.

  )نقش مشاور:10
 به نیروي انسانی زیر دست خود مشاور شغلی می دهد. این مشاور به صورت مستقیم  یک مدیر یا سرپرست

  یا غیر مستقیم آموزشی را براي کارکنان تداعی می کند و باعث بهتر شدن عملکرد آنان می گردد.

  )نقش مربی راهنما:11
 ا مورد ارزیابی قرار دهد. مدیر میتواند نقش یک مربی راهنما را در سازمان ایفا کند و در نهایت کارکنان ر

راهنمایی هم نوع خاصی از آموزش است که مدیران باال دست براي آماده کردن مدیران پایینی و میانی به 
  کار میبرند.

  )ارزشیابی :12
  ارزشیابی به صورت غیر مستقیم کارکنان را براي آموزش دیدن و آموختن ترغیب می کند. هنگامی که

ارزش یابی نقاط قوت و ضعف کارکنان را کشف می کنند،می توان با  شیوه هایی فرد مدیر باالیی بر اساس 
 را مورد خطاب قرار داده ونکات   را بر وي گوشزد کند.

 :به طور مختصر نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد  
  اعزام کارکنان به سفرهاي ماموریتی و تحقیقاتی  .1
  اهداي کتب مفید .2

 ازي و آموزش و توسعه منابع انسانی از سوي مدیران در جهت باال بردن سطح به عبارت دیگر اصول بهس

  شایستگی اعضاي سازمان و نیل به اهداف سازمان میباشد.
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 فصل ششم

  نظام حقوق و مزایا
  مقدمه

نظام پرداخت حقوق و مزایا در هر سازمان و یا مجموعه سازمانها و موسساتی که در راستاي یک ماموریت و اهداف 
مشترك انجام وظیفه می نمایند متاثر از استراتژي هایی باشد که براي تحقق اهداف انتخاب می شود و در عین حال 

مله نرخ جاري حقوق و دستمزد در بازار کاري سازمانی از جویژگی هاي شرایط محیط درون سازمانی و برون 
  که مبتال به هر سازمانی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

حقوق و مزایاي کارمندان دولت، مجموعه امتیازاتی است که کارمند به واسطه استخدام در دستگاه دولتی از 
 گردند. مادي و غیر مادي مطرح می باشد که این حقوق در قالب حقوق و مزایاي مند می آن بهره

کند و حقوق  حقوق مادي، کلیه امتیازات مادي کارمند است که به شکل نقدي و جنسی دریافت می
گردد، بلکه در جهت حفظ و رعایت  غیرمادي حقوقی است که به شکل نقدي و جنسی پرداخت نمی

  ده است.بینی گردی حرمت انسانی و رفاه کارمند متناسب با جایگاه وي پیش

  تعاریف و مفاهیم متفاوت در منابع گوناگون

  میزان خدمت ، حق الزحمه ، مدیریت پاداش ، نظام حقوق و مزایا و دستمزد 

  عوامل ناظر و تاثیرگذار در تعیین نرخ حقوق و مزایاي مستخدمین 

  ی، پیمانی و شرکتی کارمند، کارگر، کارشناس، و مدیر از سویی و شیوه هایی مانند روز مزد ، آزمایشی ، رسم

   چالش ها

  تفاوتهاي فاحش در پرداختی هاي بین سازمان هاي دولتی، خصوصی، شرکتها و موسسات وابسته به دولت 

 تئوري ها ونظریه هاي حقوق و مزایا 

 .جبران زحمات و تالش هاي کارکنان به وسیله پرداخت حق الزحمه مناسب ، در ازاي خدمات ارائه شده توسط آنها
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  :ارزش کار یک مستخدم 

  .براي یک شغل بخصوص در یک بازار کار مشترك ، عبارت از شرایط یکسان کار ونرخ حقوق و دستمزد مساوي

  :ارزش گذاري نیروي کار

) معتقد است که نه تنها ارزش بازار کار تابعی از عوامل مختلف جغرافیایی محیط می باشد؛ بلکه 1969آلبرت ریز(
نیز متکی برگروه هاي شغلی و حرفه اي ، نحوه زندگی، محل اقامت، طرح هاي حقوق و مزایا و در بازارهاي فرعی کار 

  نهایت جنس و نژاد و ملیت می باشند.

 روشهاي دستیابی به نظامهاي حقوق و مزایا 

  دو شیوه  مدیریت مبتنی بر هدف و ارزیابی شایستگی

   مبتنی بر هدف

بر اساس مدیریت مبتنی بر هدف ، کارگزار و مدیر در مورد اهداف موسسه به توافق رسیده و پس از اتمام کار ، افراد 
 حقوق تعیین شده اي را دریافت می کنند. 

  مبتنی بر ارزیابی

ا دریافت می در این روش شاغلین بطور سالیانه مورد ارزیابی قرار می گیرند و در طول سال نتایج حاصل از ارزیابی ر
کنند و متناسب با آن نتایج، میزان حقوق و مزایاي افزایش دریافتی هر کدام مبتنی بر شایستگی آنها تعیین و 

   پرداخت می گردد.

صاحب نظران حوزه حقوق و مزایا در خصوص عوامل و فاکتورهاي تاثیر گذار  در نظام پرداخت حقوق و مزایا بطور 
  را مهم متلقی می کنند.  محیطکلی دو محور شرایط کار و 

  نظریه هاي متداول

 نظریه عرضه و تقاضا

  نیروي کار را به مثابه یک کاال شناخته می شود و مقوله عرضه و تقاضا را در بازار کار عامل تعیین میزان حقوق

  متاثر از تفکر اقتصاد بازار می باشد.

  بطور محض پشتیبان زیادي ندارد. 

  توسعه که شرایط براي طبقه اي که استخدام می شوند چندان مطلوب نیست.در کشورهاي در حال 
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  شرایط اقتصادي جامعه حاکم بر جامعه را عامل اصلی در انتخاب خط مشی براي پرداخت  حقوق ومزایاي نیروي کار

داخت صاحبان بنابر این به هر میزان که قیمت ها و هزینه هاي زندگی در اثر گرانی و تورم باال می رود؛ قدرت پر
سرمایه و بازار کار تنزل می یابد، اما به دلیل کاهش ارزش دریافتی و مستمري کارگران و کارکنان، لزوم افزایش نرخ 

   حقوق و مزایا نیز بیشتر می شود و ایجاد تغییر و تحول در نظام حقوق و مزایا ضروروت پیدا می کند.

  نظریه هزینه زندگی

زندگی و سطح قیمت ها باال رود از ارزش واقعی پولی که به عنوان حقوق و مزایا   تردید نیست که هرقدر هزینه
پرداخت می شود، کاسته خواهدشد. زمانی که نظریه هزینه زندگی یکی از مالکهاي عمده پرداخت باشد، افزایش 

  سالیانه حقوق به نسبت  نرخ تورم در سطح کالن اقتصاد کشور رعایت گردد.

نی که تورم همراه با رونق اقتصادي است ممکن است  پاسخ مطلوب داشته باشد و در شرایط این خط مشی در زما
   رکود تورمی  باید با قید احتیاط انتخاب شود.

  نظریه  قدرت پرداخت:

   قدرت پرداخت و وضع مالی موسسه در تعیین نرخ دستمزد موثر است.

   تعیین می شود تا قدرت پرداخت کارفرمامیزان حقوق و نرخ مزدها بیشتر بر اساس عرضه و تقاضا 

اجتماعی ، قوانین و مقررات خاصی براي حمایت از کارکنان  -در هر کشور، متناسب با شرایط سیاسی:مزد اجتماعی 
  .به وجود می آید که مستخدمین سازمانهاي کسب و کار از حداقل خاصی برخوردار باشند

  ريدر ایران: شوراي عالی کار و شوراي عالی ادا

  نظریه کارایی

  تاکید بر ایجاد یک نوع رابطه معقول بین کم و کیف کار و میزان مزد 

  در برقراري ارتباط بین حقوق و مزایا باید مزایاي بیشتر به مفیدترین افراد تعلق گیرد. 

همه سازمانها به لحاظ تفاوت داشتن شرایط محیطی، نظریه کارایی باید با نگرش اقتضایی انجام شود. بنابراین براي 
  یک نسخه ثابت و یکسان نمی توان ارائه نمود. 

  نکات مورد توجه : 

اقتصادي و فرهنگی جامعه، سطح زندگی و فلسفه زندگی در هر جامعه، قوانین و : شرایط عوامل برون سازمانی 
  مقررات مربوط به روابط کار
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محصول و خدمت، سطح سواد و تخصص کارکنان، سطح نوع کار و نوع تکنولوژي ، نوع : عوامل عمده درون سازمانی 
  توقعات افراد از کار و زندگی

  مدل اندازه گیري و پرداخت بر مبناي کارایی

  در صنعت و اقتصاد بیشتر کاربرد دارد.

  یکی از روشهاي تقسیم بندي، تعیین کارایی فردي، گروهی وسازمانی است. 

  در ارزیابی کارایی هر یک از سه مورد فوق سه نوع شاخص می تواند مورد توجه قرار گیرد:  

   (inputs)مشخصه هاي فردي، گروهی، سازمانی 

    (process)نحوه و فرایند کار فردي، گروهی و سازمانی

   (outputs)ت.  عملکرد و نتیجه  کار فردي، گروهی و سازمانی، که در نظریه کارائی بیشتر مورد تاکید اس

  تعیین مزد کارانه فردي:

  الف)  روش کارمزدي تکه کاري

  مزد بر مبناي میزان تولید و کار انجام شده پرداخت می شود.  

  بیشترین کاربرد در امور صنعتی و تولیدي  

  ب) روش پرداخت بر مبناي استانداردها

  کیفیت مشخصمیزان ثابتی براي تولید و یا ارائه خدمت در زمان معین و 

  شدت تشویق به علت پرکاري به اندازه شدت تنبیه به علت کم کاري در نظر گرفته نشود.
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 تعیین مزد کارانه سازمانی : 

  .به منظور محاسبه و پرداخت کارانه بر مبناي فرایند کل کار در یک سازمان می باشد

سیستم امتیازي پیاده شده و کارکنان و کارمندان متناسب با  در حال حاضر،  در  سازمانهاي دولتی به وسیله اجراي
عملکرد خود و بر مبناي عملکرد سازمان، امتیازاتی را دریافت و با احتساب ضرایبی در جدول حقوق دستمزد آنان بر 

  دریافتی ماهیانه آن ها می افزاید. 

  طرح هاي تشویقی سرپرستان

  به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در سرپرستان ایجاد رابطه اي بین کار آنها و حقوق و مزایاشان    

تعیین ضوابط دقیق براي تعیین ارتباط به پیشرفت کار و تالش سرپرستان از کارکنان مشکل تر است زیرا تعیین 
  .تاثیر میزان سرپرستی در امر تولید کاریست بس دشوار

   این کار انجام می گیرد:معموال به دو طریق  

  افزایش دستمزد سرپرستان به نسبت افزایش کار کارکنان،  -الف

افزایش دستمزد سرپرستان به نسبت معکوس کاهش هزینه ، از عوامل اصلی کاهش هزینه، کنترل و کاهش  -ب
  ضایعات و صرفه جویی است. 

  نظارت بر حقوق و مزایا در بودجه

اه هاي برقرار کننده ارتباط یا بخش ها و قسمت هاي صفی و ستادي سازمان را نشان نظام بودجه بندي به عنوان ر
داده و امکان نظارت مدیریت سازمان را فراهم ساخته و ارتباطات سازمانی را به طور موثري به وجود می آورد و 

و مدیریت را قادر به همین امر باعث آشکار شدن سریع تر انحرافات و عملکردهاي نادرست بخش هاي سازمانی شده 
 کنترل و اصالح به موقع آنها می سازد.

یکی دیگر از کاربردهاي طرح ریزي بودجه، ایجاد انگیزه هاي بیشتر کارایی افراد سازمان و جلب مشارکت و همکاري 
  آنان در راستاي اهداف پیش بینی شده می باشد.

ه و ارتبا ط آن با گسترش اهداف سازمانی و هزینه هاي نظارت باید با جنبه هاي پیش بینی شده و برآورد همراه بود
   مرتبط با آن در نظر گرفته شود
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  :فرهنگ سازمانی و نظام حقوق و مزایا 

 ) Hayتقسیم بندي فرهنگ سازمانی هی(

   وظیفه مدارفرهنگ - 1

   فرایند مدارفرهنگ -2 

   زمان مدارفرهنگ - 3

   شبکه مدارفرهنگ - 4

 فرهنگ وظیفه مدار 

  تاکید بر پرداختهاي فردي است 

  از فرهنگهاي ساختار سنتی سازمانی به حساب می آید. 

  قابلیت انعطاف و پویایی بسیار کم است. 

وظایف به جزیی ترین بخش ممکن تقسیم می شود و هر فرد بخش بسیار کوچک و ساده اي از کل وظایف را انجام 
  می دهد.

  رها به عملکرد افراد در واحد زمان توجه می شود.در پرداخت حقوق و مزایا در این ساختا 

  عنصر اصلی پرداخت در فرهنگ وظیفه مدار، حقوق مبنا می باشدکه در چارجوب گروه هاي شغلی تنظیم می شود. 

ارتقاء در گروه منجر به افزایش حقوق مبنا و به نسبت آن مزایاي دیگر می گردد، همچنین در این تفکربه عملکرد  
   .توجهی نمی شودکل سازمان 

 فرهنگ فرایند مدار

  تاکید بر پرداخت تیمی و توجه به مشتري  است. 

  تغییر جهت استراتژي هاي کسب و کار از درون به بیرون سازمانها. 

توجه کمتري به عوامل  داخلی  شرکت ها مانند شاخص هاي بهره وري و هزینه و نظیر آن، می گردد بلکه توجه 
  سازمانی است که معموال کیفیت و مشتري را توصیه می کند. اصلی به عوامل  برون 
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در این نوع سازمان، نظام جبران خدمت عمدتا بر مبناي ارتقا کیفیت ، رضایت مشتري و کار گروهی و تیمی باید 
  . شکل می گیرد

و نه بر مبناي  به عبارت دیگر در سازمانهاي فرایند مدار افراد بر مبناي نتیجه کار جمعی حقوق دریافت می کنند
  نتیجه کار فردي.

بنابراین  تاکید بر کار تیمی و ایجاد فرهنگ  توجه به رضایت  مشتري و ارتقاء کیفیت، هدف نظام پرداخت خواهد  
   بود

 ساختار و  فرهنگ زمان مدار

  تاکید بر سرعت انجام کار است.  

نظام پرداخت این نگرش، تاکید و توجه به زمان خاتمه  کار دارد، خواه پروژه فردي باشد. خواه تیمی و خواه تمام 
  سازمان به عنوان اعضاء یک پروژه در نظر گرفته شود. 

 در ساختار و فرهنگ زمانی، مدار حقوق پایه(مانند ساختار و فرهنگ وظیفه اي) وجود دارد. ولی مبلغ عمده پرداخت
  را تشکیل نمی دهد.

  قابل انعطاف تر است 

 فرهنگ شبکه اي 

  تاکید بر پذیرش خطر و خود گردانی است. 

  در این فرهنگ مواردي نظیر امنیت شغلی و یا ارتقا ء مهارت ها وتخصص هاي فردي چندان مورد توجه قرار ندارد.

اصطالح مهاجري هاي سازمانی تلقی می  به افراد متخصص، ماهر، محول می شود.این افراد ریسک پذیر و بهکار  
  شوند، که چالشگر و مستقل هستند.

آنچه مسلم است نظام پرداخت حقوق و مزایا در این فرهنگ، نامحدود بوده و متکی بر چالش و تالش فردي و جمعی 
   .است

ت. ولی یکی از با اینکه حرکت از فرهنگ وظیفه مدار به فرهنگ شبکه اي با سختی ها و موانع بسیار همراه اس
استراتژي هاي تسهیل این حرکت دشوار، همسو سازي و همراه سازي نظام حقوق ومزایا با تغییر نظام حقوق و مزایا 

  تسهیل می گردد. 
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  :حقوق و دستمزد درایران

 دو بخش : 

  تابع قانون استخدام کشوري و یا قوانین خاص هستند. :که سازمانهاي دولتی 

   قانون کار و دستورالعمل هاي مربوط به آن می باشند. که تابع: غیر دولتی  

 :حقوق و مزایا ي مستخدمین رسمی

   ماهانه و فوق العاده هاي شغلحقوق  -1 

  گروه و افزایش ساالنه حقوق تغییر - 2

   در مانی و امکانات رفاهیخدمات -3 

   حقوق بازنشستگی- 4

  وظیفه  از کار افتادگی حقوق  - 5

   وظیفه وراثحقوق - 6

 )زیر نظر مستقیم ریاست جمهوري ( سازمان امور اداري و استخدامی کشور 

  متمرکز کردن امور استخدامی و پرسنلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی

  تعیین سیاست و خط مشی واحد در این امور

  پیاده کردن قانون در سازمانهاي مربوط و اجراي صحیح مقررات استخدامی

  قانون استخدام کشوري 

  دستورهاي این سازمان، در مورد امور استخدامی براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی الزم االجراست.

قانونگذار عالوه بر تمرکز و ایجاد نظم در امور استخدامی، براي حفظ حقوق و مزایاي مستخدمین عمومی، براي آنها 
   حق مراجعه و شکایت به دادگاه قائل شده است.

 در بخش دولتی  حقوق و مزایا 

  ماهانهحقوق  1- 1
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  :حقوق مستخدمین  در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به  این شرح تعیین می گردد

  سالحقوق هر  =) حقوق سال قبل1(ضریب افزایش سنواتی+       

  مت)حداقل و حداکثر حقوق و مزایاي مستخدمین( شاغل، بازنشسته و آماده به خد 2- 1

قانون  استخدام کشوري، وزارتخانه ها و کلیه سازمانها و موسسات و شهرداري ها  مشمول این  23مطابق تبصره ماده
قانون هستند و مکلفند به  منظور رفع تبعیض در پرداختها  قبل از هر نوع تغییر در میزان حداقل و حداکثر حقوق و 

  مزد را جلب کنند.مزایاي مستخدمین خود موافقت شوراي حقوق و دست

الیحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین  شاغل و بازنشسته و "قانونی به نام  1358اردیبهشت  12در
   به تصویب شوراي انقالب اسالمی رسید. "آماده به خدمت

 سایر احکام حقوق ماهانه: 3- 1

می شود و جز به وسیله قانون قابل افزایش  میزان حقوق ماهانه براي هر دسته از مستخدمین به موجب قانئن معین
  نیست.

  شرط استحقاق دریافت حقوق و مزایاي شغلی، بر طبق قانون محاسبات عمومی، انجام خدمت است؛ 

  حقوق و مقرري مستخدمین در موارد اجراي احکام دادگاهها و بازد اشت اموال مدیون، کال قابل توقیف نیست.

 43قانون اساسی و ماده  141مایز با دو حقوق به هرکارمند ممنوع است( اصل مطابق قانون، ارجاع دو شغل مت 
   ).قانون استخدام کشوري

  تغییر گروه و افزایش ساالنه حقوق

 یک سیستم استخدامی خوب بر دو اصل استوار است: 

  یکی سپردن کار به کاردان، 

  یستگی نشان می دهند. و پاداش دادن به مستخدمینی که در انجام خدمت از خود لیاقت و شا

در اجراي این اصول و براي تامین حسن مدیریت دستگاهها، رفع تبعیض در بین کارمندان و بهبود روحیه آنها الزم 
  است، 

: گزینش مستخدمین، تغییر گروه آنها، و انتصاب در مشاغل مدیریت و سر پرستی بر اساس معلومات، تجربه و اوال
  کاردانی آنها باشد؛ 
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ر فواصل معین، لیاقت و شایستگی مستخدمین به وسیله کمیسیونهاي بی طرف ارزیابی شودو در اعطاي پاداش ثانیا د
   .و اضافه حقوق مالك عمل قرار گیرد

 :الف) تغییر گروه

  تغییر گروه مستخدم رسمی یک امر سازمانی است و بر نیاز سازمان مبتنی است. 

زمانی صورت می گیرد که در گروه جدید، پست سازمانی خالی شود و اداره بخواهد مستخدم واجد شرایطی را براي 
  تصدي شغل جدید در نظر بگیرد؛ 

و یا مستخدم بر اثر قرار  گرفتن در برخی حاالت استخدامی مانند انتقال، ماموریت و مرخصی بدون حقوق، پست 
بعد بخواهد به سازمان اولیه خود بازگردد و اداره مجبور باشد که او را در گروه پایین سازمانی خود را از دست بدهد و 

  .تر از گروه سابق او بپذیرد

  تغییر گروه مستخدم، ممکن است در جهت ارتقا و یا تنزل گروه باشد. بنابراین  

وه جدید خود را به عنوان در صورت تنزل گروه، مستخدم ، ما به التفاوت مبناي  حقوق گروه  سابق با حقوق گر
   تفاوت  تطبیق حقوق خواهد گرفت.

 ارتقاي گروه

ارتقا گروه عبارت است از انتصاب مستخدم به پست یا شغلی که طبقه شغلی آن در گروه باالتر قرار دارد و یا بر  
، در طبقه اساس طرح هاي طبقه بندي مشاغل به سبب احراز شرایط تجربی و یا تحصیلی مقرر در طرحهاي مزبور

قانون استخدام کشوري ، مصوب  36ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (شغلی که گروه آن باالتر است، قرار گیرد
  )شوراي سازمان امور اداري و استخدامی کشور 1/1/1370

 ارتقاي گروه مستخدم رسمی مستلزم وجود پست سازمانی بدون متصدي، دارا بودن شرایط الزم براي احراز آن( از
قبیل تجربه و کار آموزي) و پذیرفته شدن در امتحان است. امتحان باید مرتبط با وظایف شغلی مستخدم باشد، و 

  ممکن است به صورت کتبی، شفاهی، عملی و یا ترکیبی از آنها باشد.

رزشیابی در ارتقاي گروه مستخدم، باید ارزش کار و میزان مسئولیتها ، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیالت و ا
  قانون نظام هماهتگ پرداخت).  3شاغلین مالك عمل قرار گیرد( ماده 

مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت، مستخدمینی که ارتقاي گروه می یابند، حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه 
   )3ماده 1جدید به اضافه مجموع افزایشهاي ساالنه در گروه قبل تعیین می گردد( تبصره
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 گروه:  تنزل

در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می توان پستی در گروه پایین تر  "قانون استخدام کشوري 36مطابق ماده 
  .به او ارجاع کرد

تنزل گروه مانند ارتقاي گروه مستلزم وجود پست سازمانی بدون متصدي و دارا بودن شرایط احراز شغل است، لکن  "
  م نیست. گذراندن امتحان از طرف مستخدم الز

مستخدمینی که تنزل گرو ه می یابند ، مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع 
  افزایشهاي ساالنه قبلی را دریافت خواهند کرد. م

طابق قانون استخدامی کشوري، مستخدمی که از خدمت استعفا کند، چنانچه داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال 
د یا گروه پایین تر باشد، اداره می تواند او را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد، اما چنانچه سابق خو

کارمند،داوطلب خدمت در گروه باالتر از گروه سابق خود باشد، باید امتحان و دوره آزمایش را بگذارند، ولی در هر 
   )3اف دارد.(حال اداره می تواند او را از گذراندن دوره آزمایش مع

 :گروه تشویقی

  مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دو مورد می توان به مستخدم گروه باالتر اعطا کرد:  

وقتی که مستخدم به درجه رفیع شهادت می رسد که در این صورت، در دو گروه باالتر از مستخدمین شاغل و  
  مشابه تخصیص خواهد یافت و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی  ساالنه کماکان برخوردار خواهد شد.

   قی آنان یک تا دو گروه تشویقی اعطا کند:اداره  می تواند در موارد زیر به مستخدمین عالوه بر گروه استحقا 

   آزادگان؛        جانبازان انقالب اسالمی؛         مدیران 

   ماه متناوب در جبهه هاي جنگ حضور داشتند؛ 9ماه متوالی یا  6رزمندگانی که حداقل 

   مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.

  ب) افزایش ساالنه حقوق :

ب قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت اضافه حقوق به مستخدمین رسمی  تحت عنوان ترفیع پایه پیش از تصوی
  انجام می شد.

بدین ترتیب که مطابق استخدام کشوري در جدول حقوق،دوازده گروه؛ و براي هر گروه پانزده پایه به استثناي گروه  
  دوازده، که شامل چهارده پایه بود، پیش بینی شده بود. 
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اساس ارزشیابی مستخدمین توسط سازمان مطبوع، در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین  بر
رسمی مشمول قانون، در ازاي هر دو سال خدمت، یک پایه ترفیع به آنها اعطا می شد و مستخدم اضافه حقوق همان 

  بد؛پایه را دریافت می کرد و می توانست تا آخرین پایه همان گروه ترفیع یا

   .لکن با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، این نظام ملغی و به جاي آن افزایش ساالنه حقوق متداول گردید 

   )1حقوق سال قبل( ضریب افزایش سنواتی+=حقوق هر سال

 بازنشستگی و وظیفه 

  بند اول : بازنشتگی

بازنشستگی یا تقاعد ترتیبی است که به موجب آن، دولت به خدمت کارمندي که او را به علت کبر سن و یا 
  .فرسودگی، قادر به ادامه کار نمی داند خاتمه می دهد و براي او مستمري ثابتی تعیین می کند 

فرسوده و پیر شوند و در  هدف اساسی بازنشستگی آن است  که عناصر تازه نفس و جوان به تدریج جانشین عناصر 
  عروق دستگاه اداري خون تازه اي جریان یابد و سازمانها تجدید حیات 

اصل بر این است که تصمیم بازنشستگی، ابقاع اداري، یعنی یک عمل حقوقی یک جانبه  تلقی می شود و بدین 
د، تصویب آن موکول به نظر ترتیب در مواردي که کارمند پس از رسیدن به سن تقاعد، تقاضاي بازنشستگی می کن

  مقامات اداري است. 

 بازنشستگی در حقوق  ایران: 

   مطابق قانون استخدام کشوري، بازنشستگی ممکن است به دو صورت انجام گیرد:

   بنا به در خواست مستخدم  

  دولتبه اختیار  

  الف) بازنشستگی بنا به درخواست مستخدم: 

   ابقه خدمتداشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر س

  داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با الاقل سی سال سابقه خدمت

  ب)  بازنشستگی به اختیار دولت: 

  مستخدمین رسمی  را که شصت سال سن و ال اقل بیست سال سابقه خدمت دارند، 
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موافقت دستگاه دولتی : مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می توانند با دارا بودن شرایط زیر و تبصره
   متبوع خود، بازنشسته شوند:

   سال سابقه خدمت ؛ 25سال سن و  50مستخدمین مرد با 

  سال سابقه  خدمت  25سال سن و  45مستخدمین زن با

 :آثار بازنشستگی

   د) وراث کارمند   ج) حقوق وظیفه وراث   ب) حقوق بازنشستگی   الف) خاتمه خدمت

 بند سوم: صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و صندوق رفاه بازنشستگان: 

حقوق بازنشستگی و وظیفه اي که به بازنشسنگان یا به بازماندگان آنها پرداخت می شود، وجوه رایگان و بالعوض 
نیست، بلکه مستمریهاي مزبور در حقیقت و جوهی است که  مطابق شرایط مقرر در قانون ، در مدت خدمت 
کارمندان به عنوان کسور از حقوق و مقرري آنها برداشت، و براي زمان پیري و بازنشستگی و از کار افتادگی آنها در 

  .صندوق مخصوصی پس انداز می شود

مطابق قانون ، در صورتیکه جدول حقوق مستخدمین رسمی شاغل، به تبع تغییر هزینه زندگی تغییر یابد، دولت 
   ان و وظیفه بگیران را  نیزترمیم کند.مکلف است، حقوق بازنشستگ

 :بند چهارم: مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین عمومی

  در گذشته رسیدگی به شکایات مستخدمین در صالحیت دیوان کشور بود،

، این امر به شوراي سازمان امور اداري و استخدامی کشور که  1345پس از تصویب قانون استخدام کشوري مصوب
، 1360ولی با تصویب  قانون دیوان عدالت اداري در سال.آراي آن در دیوان کشور قابل تجدید نظر بود، محول گردید 

وجب قانون مزبور صالحیت دیوان عدالت اداري نه تنها رسیدگی به این امور در صالحیت این دیوان قرار گرفت.  به م
مستخدمین رسمی بلکه سایر طبقات مستخدمین  عمومی مانند قضات و مشمولین قانون استخدام کشوري، سارمانها 
و موسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و نهادهاي انقالبی و موسسات وابسته  به آنها را نیز شامل می شود.( بند 

   قانون دیوان  عدالت اداري). 11ماده از  3

  :منابع

  مدیریت منابع  انسانی و روابط کار، دکتر میر محمد کاشف - 1
   مدیریت استراتژیک منابع انسانی، دکتر ناصر میر سپاسی - 2
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  فصل هفتم

  فصل هفتم بودجه و مراحل بودجه ریزي

  تعاریف بودجه:
زبان هاي انگلیسی و فارسی وارد شده است، معناي لغوي آن  کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در

  کیف یا کیسه چرمی کوچک می باشد که صورت دریافت ها و پرداخت هاي کشور را در آن قرار می دهند.
  شناسند.     هاي دولت می ها و دریافتها و پرداخت مردم عادي، بودجه را به معناي دخل و خرج، درآمدها و هزینه

  
  ف متعددي در خصوص بودجه ارایه شده است که برخی از ان ها عبارتند از:تعاری    

بودجه  نشان دهنده ي سیاست مالی دولت در جهت اهداف اقتصادي و اجتماعی در یک دوره ي کوتاه مدت می 
  باشد.

در  بودجه یک طرح مالی است که نیازمندي هاي پولی دولت به طور کامل براي مدت محدودي برآورده می شود،
  برابر نیازمندي هاي هزینه، اقالم درآمد پیش بینی می شود.

بودجه دولت سندي است که معمالت دخل وخرج کشور را براي مدت معینی پیش بینی می کند. مدت مزبور را 
  سالی مالی می گویند که برابر یک سال شمسی است.

  
                             بخش هاي مختلف بودجه کل کشور:                               

پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبارات و همچنین پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا  
  اختصاصی در سال مالی صورت می گیرد را بودجه کل کشور گویند.

 

  بخشهاي مختلف بودجه کل کشور عبارتست از:
ز درآمدهاي عمومی و اختصاصی و همچنین پیش بینی اعتبارات جاري : عبارتست ا بودجه عمومی دولتالف) 

  ،اعتبارات عمرانی و هزینه هایی که از محل درآمدهاي اختصاصی صورت می گیرد.
  

: در زمینه دریافتها شامل بودجه جاري است که عبارتست از درآمدهاي  بودجه شرکت هاي دولتی و بانکیب) 
دجه سرمایه اي و در زمینه پرداختها شامل هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و حاصل از فروش کاال و خدمات و بو

  عملیات مختلف است.
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: در زمینه دریافتها شامل بودجه جاري است که عمدتا درآمدها  بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولتج) 
ه پرداختها شامل هزینه هاي جاري ، بودجه ،بودجه سرمایه اي و سایر منابع تأمین اعتبار را در بر می گیرد و در زمین

   سرمایه اي و پرداخت دیون است.
  انواع درآمد:

مجموعه وجوهی که به موجب قانون، دستگاه ها و سازمان هاي دولتی و عمومی وصول و به خزانه  دولت واریز می   
  کنند را درآمد دولت گویند. این درآمد ها به دو بخش تقسیم می شوند:

این درآمدها شامل انواع مالیات، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد حاصل از خدمات فروش  می:درآمد عمو
کاال، درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت و سایر درآمدها مانند سود سهام دولت از شرکت هاي دولتی را 

  شامل می شود.
  

: به موجب قانون درآمدهایی است که دستگاه هاي اجرایی وصول و در همان دستگاه ها به درآمد اختصاصی
رساند . به عنوان مثال یکی از درآمدهاي اختصاصی بخش  مصرف هزینه هاي خاص و تعیین شده در قانون می 

مان تربیت تربیت بدنی فروش بلیط مسابقات ورزشی است که پس از وصول بر اساس آیین نامه هاي مصوب ساز
  بدنی هزینه خواهد شد.

بودجه مهمترین ابزار براي اداره ي اقتصاد ملی است، زیرا سند   بودجه است که در واقع سهم دولت را د راقتصاد 
  ملی از کل تولید ناخالص ملی مشخص و محاسبه تولید خالص ملی و درآمد ملی را میسر می سازد.

  
پولی کل کاالها و خدمات تولیدي در یک اقتصاد بر پایه قیمت هاي عبارت است از ارزش  تولید ناخالص ملی:

  جاري بازار پیش از کسر استهالك و دیگر مخارج مربوط به استهالك کاالهاي بادوام ( مصرف نشدنی)
عبارت است از ارزش کل همه کاالها و خدماتی که اقتصاد یک ملت در دوره معین ( یک ساله)  تولید خالص ملی:

  یمت جاري بازار تولید کرده است، پس از کسر استهالك کاالهاي سرمایه ايبر اساس ق
  برابر است با تولید خالص ملی منهاي مالیات هاي غیرمستقیم و پرداخت هاي انتقالی کسب وکار

 درآمد ملی: 

  برخی تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی:
  بدهیهاي بخش دولتی است. ارزش کل داراییها منهاي ارزش کل ارزش خالص:

  : آن دسته از داد و ستد هاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد. درآمد
   اعتبار آن دسته از داد وستد هاي بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.اعتبار هزینه: 

: داراییهاي تولید شده یا تولید نشده اي است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند داراییهاي سرمایه اي  
  تولید کاال و خدمات به کار می رود. 
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داراییهایی است که در فرآیند تولید حاصل شده است و به سه گروه عمده تقسیم الف) داراییهاي تولید شده : 
  می شود:

هاي است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر به مستمر در فرآیند ) داراییهاي ثابت:  داراییهاي تولید شد1
  تولید به کار می رود. 

) موجودي انبار: کاالها و خدماتی است که به وسیله تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید یا سایر 2
  مقاصد آتی نگهداري می شود.

به منظور تولید و مصرف بلکه به دلیل ارزشی که دارد نگهداري می شود ) اقالم گرانبها: اقالم با ارزشی است که نه 3
  (مانند تابلو، کتب خطی و فلزات گرانبها).

   داراییهاي مورد نیاز تولید است که خود تولید نشده اند (مانند زمین و ذخایر معدنی)ب) داراییهاي تولید نشده: 
  بودجه و بودجه بندي تفاوت وجود دارد . بین

مدرك و سندي است که برنامه عملیاتی را در عبارات و اصطالحات مالی و پولی بصورت جزء به جزء بیان می  بودجه 
  کند . هدف آن تهیه چهارچوب مالی از

بودجه بندي فرایندي است جاري و مستمر که بافعالیتهاي از قبیل تعیین ، تخصیص و کنترل منابع مالی الزم براي 
  ه می باشد .نیل به اهداف سازمان همرا

  .  هدف آن تهیه چهارچوب مالی از پیش تعیین شده است که در آن سازمان می تواند به اهداف خود برسد 
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  مراحل بودجه دولتی در قانون محاسبات عمومی
: سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور همه ساله با ارسال فرمهاي مرحله اول) تهیه و تنظیم بودجه 

بودجه پیشنهادي معموال درماههاي شهریور ومهر به کلیه دستگاههاي اجرائی که به نحوي ازبودجه 
عمومی دولت استفاده می کنند اقدام به جمع آوري بودجه پیشنهادي دستگاهها می نماید . فرمهاي 

ي مختلف برحسب ارتباط موضوع به دفاتر بخشی سازمان مدیریت وبرنامه بودجه پیشنهادي دستگاهها
ریزي کشور ارجاع میگردد تاپس از تحلیل وبررسی اطالعات جمع آوري شده واحتماال برطرف نمودن 

اشکاالت احتمالی وتعامالت الزم با دستگاههاي مربوطه ، نظریه کارشناسی مربوطه ومستندات را به 
  نمایند  کمیسون بودجه ارجاع

کمیسون مربوطه پس از تطبیق اطالعات جمع آوري شده واعالم نظریه نهائی اقدام به تنظیم الیحه 
  بودجه جهت تقدیم به ریاست محترم جمهور وارائه به مجلس محترم شوراي اسالمی می نمایند 

رم جمهور به پس ازارائه الیحه بودجه به دولت واعالم نظریه نهائی ، الیحه بودجه توسط ریاست محت
  مجلس محترم شوراي اسالمی تقدیم میگردد. 

: تصویب بودجه ساالنه کل کشور به عهده ي مجلس می باشد ، این عمل پس از طرح  مرحله دوم) تصویب بودجه
الیحه بودجه توسط رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس ،توسط نمایندگان مورد کنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می 

عدیل وانجام تغییرات الزم در صحن علنی مطرح و بعد از این اقدام با رأي گیري اعضاي مجلس ، گیرد و پس از ت
بودجه به تصویب قوه مقننه رسیده و به شوراي نگهبان ارسال می گردد.با تأیید شوراي نگهبان ، مرحله تصویب پایان 
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  یافته و به وسیله رییس مجلس به ریاست قوه مجریه ارسال می شود.
رییس جمهورپس از دریافت قانون بودجه مصوب مجلس ،ملزم به اجراي آن بوده و به سوم) اجراي بودجه :  مرحله

  همین منظور آن را به تمامی وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرایی کشور ابالغ می نماید. 
ه توسط  سه قوه  آخرین مرحله از چرخه کار بودجه، مرحله کنترل بودجه است، کمرحله چهارم) نظارت بودجه : 

گیرد. مفهوم ساده کنترل، عبارت است از مقایسه و مطابقت آنچه که هست؛ با آنچه که باید باشد. به  صورت می
   عبارتی دیگر، نظارت تطبیق بودجه مصوب مجلس نمایندگان مردم با چگونگی اجراي آن توسط دولت است.

  هروش هاي اعمال نظارت بر بودج
این نظارت که توسط دولت بر عملکرد اجراي بودجه مصوب، در حین عمل و بعد از آن  الف) نظارت قوه مجریه:

  صورت می گیرد، نظارت اداري نامیده می شود.
ب) نظارت قوه قضاییه: این نظارت به عهده دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات به کلیه حساب هاي 

ستگاه هاي اجرایی که از بودجه کشور استفاده می کنند طبق وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتی و سایر د
  قانون رسیدگی می نماید.

ج) نظارت قوه مقننه: یکی از وظایف و اختیارات مجلس نظارت بر عملکرد و فعالیت دستگاه هاي دولتی به ویژه در 
  جریان اجراي بودجه کل کشور می باشد.

 اجراي بودجه

  دو مرحله می باشد که عبارتند از: مراحل قانونی اجراي بودجه داراي

  الف) مراحل مقدماتی اجراي بودجه:

  ابالغ بودجه ●

  مبادله موافقت نامه ●

  تخصیص اعتبار ●

 ابالغ بودجه ●

پس از وصول قانون بودجه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ، سازمان برابر امور، فصول ، برنامه ها     
  وفصول هزینه به تفکیک هردستگاه اقدام به ابالغ اعتبارات مصوب به دستگاهها می نماید.

ده، تبصره ها وپیوست هاي قانون همزمان با ابالغ اعتبارات مصوب دستگاهها یک نسخه ازقانون وماده واح         
بودجه، سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشوراقدام به ارسال ضوابط اجرائی بودجه می نماید. که دراین 

آئین نامه دیدگاههاي قانون بودجه، قوانین ودستورالعملها، اعتبارات ومحدویت ها و اصول کلی حاکم بر 
  د.تدوین قانون را به دستگاهها ابالغ می نماین
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پس ازوصول ابالغ اعتبارات مصوب وضوابط اجرائی بودجه دستگاههاي اجرائی برابر شاخصهاي تعیین شده          
  درضوابط بودجه اقدام به توزیع اعتبارات بین واحدهاي زیر مجموعه خود می نمایند.  

  مبادله موافقت نامه : ●
جه اقدام به تهیه وتنظیم موافقتنامه بودجه تفصیلی سال دستگاه اجرائی پس از دریافت سهم اعتباري از قانون بود 

جاري  وبودجه اصالحی سال گذشته مینماید که این امرپس از تائید کارشناسان وزارتی وکمیته هاي ذیربط انجام و 
   موافقتنامه جاري وعمرانی با سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشورمبادله وبه تایید هیئت امناء دانشگاه میرسد.

 تخصیص اعتبار ●

پس از ابالغ اعتبارات مصوب باید اعتبار ابالغ شده تخصیص داده شود  به عبارت ساده تر اعتبار از اعداد و ارقام به 
  نقدینگی تبدیل ودراختیار دستگاههاي اجرائی قرارمیگیرد. 

  تخصیص اعتبارشیر قطع ووصل اعتبارات خزانه است ونقش آن عبارتست از:
  بین درآمدها وهزینه هاي خزانه  ) ایجاد تعادل 1

  ) کنترل ونظارت قبل از خرج  2

  ) صرفه جوئی در هزینه ها 3

  ) باعث حفظ آبروي خزانه ودولت می شود  4
ب ) مراحل تفصیلی اجراي بودجه: مراحل تفصیلی اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور از مرحله دریافت 

  راي بودجه به هفت مرحله تقسیم می شود:وجه تا پرداخت آمده است. مراحل اج
عبارت است از تعیین و انتخاب کاالها و خدمات وسایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن براي نیل ) تشخیص: 1

  به اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرایی ضروري است.
  معین.اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه ) تأمین اعتبار: 2
  : عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:) تعهد3
  الف) تحویل کاال یا انجام دادن خدمت    
  ب) اجراي قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود   
  ج) احکام صادر شده از سوي مراجع قانونی و ذي صالح   

  ضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانوند) پیوستن به قراردادهاي بین المللی و ع    
  : تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی) تسجیل4
عبارت است از اجازه اي که کتبا به وسیله مقامات مجاز براي تأدیه تعهدات و بدهی هاي قابل پرداخت از ) حواله: 5

  عهده ذي حساب در وجه ذي نفع صادر می شودمحل اعتبار مربوط، 
سندي است که ذي حساب براي دریافت وجه به منظور   پرداخت حواله هاي صادر شده در  ) درخواست وجه:6
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  وجه حساب بانکی دستگاه هاي اجرایی ذي ربط صادر می کند 
م تعهد و یا تحت عنوان کمک یا : عبارت از پرداخت هایی است که به طور قطعی به ذي نفع در قبال انجا) هزینه7

   عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد
 بودجه ارزي :

  بخشی از بودجه ریالی است که در زمان بودجه ریزي در جایگاه خاص خود تعیین می گردد. 
  عناوین بودجه ارزي:

  ) دریافت هاي جاري: 1
الف) دریافت هاي بخش نفت شامل درآمد نفت از کنسرسیوم نفت، درآمد نفت از  سایر شرکت هاي نفتی، فروش    

  نفت. 
  ب) خرید ارز از محل صادرات کاال    
  ج) خرید ارز از محل ارائه خدمات   
  ) پرداخت هاي جاري:2

  الف) واردات بخش خصوصی شامل کاال و خدمات   
  لتی شامل درآمدهاي نقدي، وام، بهره وام اعتباراتب) واردات بخش دو    
  بلند مدت خارجی     
  ج) طالي غیر بانکی   
  ) حساب سرمایه:3

  الف) استفاده از وام ها و اعتبارات بلند مدت خارجی   
  ب) خالص وام و سرمایه هاي خصوصی و خارجی      
  ج) بازپرداخت اصل وام ها و اعتبارات بلند مدت خارجی    

  د) سرمایه گذاري در خارج       
  اصول بودجه:

) اصل ساالنه بودن : تمامی خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها وعملیات دولت ، درآمدها وهزینه ها وبطور کلی 1
  محتویات بودجه براي یکسال شمسی برآورد وتعیین میگردد. 

نهاي دولتی باید دریک بودجه تعیین وبرآورد ) اصل وحدت: بدین معنی است که کلیه درآمدها وهزینه هاي سازما2
  وتوسط دولت تهیه وبراي تصویب به قوه مقننه تقدیم گردد وازتهیه بودجه هاي جداگانه پرهیز شود.

  ) اصل تعادل: بین درآمدها وهزینه هاي دولت دریک دوره مالی باید تعادل اقتصادي حاکم باشد.3

ام درآمد وهزینه باشد و تمامی درآمدها وهزینه هاي دولت به هرشکلی ) اصل جامعیت: بودجه باید حاوي کلیه ارق4
  که هست بایستی درسند بودجه جمع آوري گردد.

) اصل فراگیري: بودجه بایستی مشروح وبه ریز وجزء تهیه وتنظیم و به مجلس پیشنهاد گردد وبراي عموم انتشار 5
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  یابد. 
ورد است باید نقل وانتقال اعتبارات از یک ماده به ماده دیگر یا یک ) اصل انعطاف پذیري: از آنجا که بودجه یک برآ6

   فصل به فصل دیگر براساس شرایط معینی انجام گردد.
 کسر بودجه: 

در هرسال احتمال دارد درنتیجه عدم برنامه ریزي وپیش بینی دقیق وصحیح یا سایرموارد غیر قابل پیش بینی در 
  به وجود آید.جذب منابع درآمدي دولت کسر بودجه 

  کسر بودجه بر سه نوع است:
) کسر بودجه اداري:علت آن عدم وصول درآمدهاي پیش بینی شده از مالیات به دلیل سازماندهی نامناسب و یا 1

  اتخاذ شیوه هاي غلط در اخذ مالیات مؤدیان است.
  مد مدیریتی است. ) کسر بودجه ناشی از مشکالت اقتصادي : علت آن ناشی از سیستم هاي غلط و ناکارآ2
   ) کسر بودجه ناشی از ساختار اقتصادي: علت آن معموال ناشی از افزایش مخارج مربوط به طرحهاي عمرانی است.3

  روش هاي تأمین کسر بودجه:
در سیستم بودجه ریزي ایران معموال سیاست هاي سه گانه مالیاتی، قرضه و هزینه به عنوان راهکار هاي اجرایی 

  ر بودجه به کار می رود.براي تأمین کس
  الف) سیاست مالیاتی شامل افزایش درآمدهاي جدید از طریق:

  ) صدور مواد غیرنفتی1
  ) افزایش مالیات ها2
 ) صدور نفت خام3

  
  ب) سیاست قرضه شامل:

  :) وام داخلی از طریق  1
  برداشت از سیستم بانکی

  اوراق قرضه مشارکت
  وسرمایه) فروش طال و ارز در بازار پول 2
  :) وام خارجی از طریق 3
 

  مؤسسات بین المللی ( صندوق بین المللی پول)

  مؤسسات خارجی ( کاالهاي تهاتري)

  دولت هاي خارجی
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  ج) سیاست کاهش هزینه از طریق:

  ) کاهش اعتبارات جاري 1
   ) کاهش اعتبارات عمرانی2

  ابعاد برنامه مالی:
  براي دوره هاي ده ساله و بیست ساله پیش بینی وتدوین می شوند. الف) برنامه مالی درازمدت: برنامه ها 

  ب) برنامه مالی میان مدت: برنامه ها براي دوره هاي پنج ساله تنظیم وتصویب می شوند.  
   ج) برنامه مالی ساالنه: شامل یک برنامه عملیاتی که در محدوده زمانی یک ساله تنظیم می شود.

  جه بندي:دانواع بو
) بودجه بندي برنامه اي: این نوع طرح ریزي در بودجه بر اساس مسئولیت سازمان ها انجام می گیرد و سازمان با 1

  توجه به برنامه هاي خود نسبت به تهیه و تنظیم بودجه خود اقدام می کند. 
را بر عهده می  به عنوان مثال هنگامی که یک فدراسیون ورزشی مسئولیت میزبانی یک دوره مسابقات بین المللی

  گیرد، بودجه اي که به این منظور پیشنهاد میکند، نمونه اي از بودجه بندي برنامه اي است.

) بودجه بندي اعتباري: در این نوع بودجه بندي سازمان اقدام به برآورد هزینه ها و مخارج مورد نظر خود می کند. 2
تنظیم عملیات اجرایی خود در چارچوب بودجه مذکور بوده پس از تأمین بودجه و اعتبار درخواستی سازمان ملزم به 

  و مجاز به هزینه کرد اضافی نمی باشد. 
به عنوان مثال اعتباراتی که از محل و ردیف خاصی به یک استان یا فدراسیون جت احداث مکان ورزشی ویژه اي 

اسیون مربوطه جهت انجام هزینه، اختصاص داده می شود، نمونه اي از این نوع بودجه بندي است که استان یا فدر
   مکلف یه رعایت میزان اعتبار ابالغ شده می باشد.

) بودجه بندي عملیاتی: درهر سازمان به منظور انجام امور جاري و طرح ریزي بودجه عملیات روزمره نیاز به پیش 3
  بینی بودجه می باشد تا تمامی فعالیت هاي سازمان را تحت پوشش قرار دهد.

مثال هنگامی که یک باشگاه ورزشی در صدد آمادگی براي حضور در یک دوره مسابقات داخلی در کشور  به عنوان
می باشد، یکی از اقدامات مهمی که انجام می دهد، محاسبه دقیق هزینه هاي جاري باشگاه در طول فصل جهت 

هزینه هاي تیم، ورزشکاران،  حمایت از گردش کار جاري باشگاه است تا بتواند با خیالی آسوده نسبت به تأمین
  مربیان، تدارکات و پرسنل باشگاه در طول مسابقات اقدام نماید. 

) بودجه بندي سرمایه اي: به منظور برآورد وپیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت خرید و نصب دستگاه ها و 4
ي دارد. این نوع بودجه بندي بیشتر تجهیزات و یا احداث بناها به کار گرفته می شود که جنبه زیربنایی و سرمایه ا

در سازمان هاي اقتصادي و صنعتی رایج می باشد. بودجه بندي سرمایه اي اغلب در یک دوره دراز مدت انجام می 
  پذیرد.

  نمونه اي از این نوع بودجه بندي جهت راه اندازي و تجهیز آزمایشگاه مدرن و مجهز دوپینگ در کشور است.
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هنگامی که یک سازمان جهت تأمین هزینه ها و بودجه فعالیت خود متکی به درآمدها می ) بودجه بندي نقدي: 5
  باشد که در سایه اقدامات اجرایی و اقتصادي خود سازمان، کسب گردیده و تأمین خواهد شد.

پیش به عنوان مثال بسیاري از باشگاه هاي ورزشی در جهان به منظور تنظیم برنامه هاي اجرایی خود، وابسته به 
بینی میزان درآمدهاي حاصله هستند و متناسب با احتمال کاهش یا افزایش عواید در بودجه بندي خود تجدید نظر 

  می کنند.
) بودجه بندي ثابت: اعتبار و بودجه پیش بینی شده در این بودجه بندي مقداري ثابت می باشد که به منظور انجام 6

  ملزم به برنامه ریزي فعالیت هاي مورد نظر خود در حد آن می باشد. هزینه خاصی در نظر گرفته می شود و سازمان
به عنوان مثال اعتباراتی که جهت خرید اقالم و وسایل ورزشی تعیین می شوند ویا میزان مبالغی که براي پرداخت 

  انواع وام هاي مسکن وخرید تجهیزات اختصاص می یابند، نمونه اي از این نوع بودجه بندي اند.
دجه بندي بر مبناي صفر: وقتی از سازمانی خواسته می شود که بر مبناي برنامه ها و فعالیت هاي خود در سال ) بو7

آتی نسبت به برآورد کلیه هزینه ها و مخارج مورد نظر اقدام نموده و در مجموع برنامه پیشنهادي را براي بودجه 
یزي از صفر بوده و سازمان مجاز به برآورد وپیش بینی بندي در سال آینده اعالم نماید، در حقیقت مبناي برنامه ر

  کلیه هزینه هاي واقعی و منطقی خود در سال بعد می باشد.
به عنوان مثال در برخی موارد که تربیت بدنی یک استان یا کشوري قصد سرمایه گذاري نامحدود براي یکی از رشته 

اري قرار می گیرد و تمامی نیازها و درخواست هاي هیأت هاي ورزشی را دارد، این روش بودجه بندي مورد بهره برد
  یا فدراسیون مذکور را براي سال آینده در غالب بودجه تأمین و به وي ابالغ گردد.

) بودجه بندي منعطف: در این نوع بودجه بندي ابتدا سازمان، برنامه ریزي خود را در خصوص بودجه بندي فعالیت 8
اما در طول دوره فعالیت می تواند بر حسب ضرورت و اقتضا نسبت به تجدید نظر و  هاي آتی خود به عمل می آورد،

  اعمال هر گونه جابجایی در آن اقدام کند.
به عنوان مثال این نوع بودجه بندي بیشتر در شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی و یا سازمان هایی که از بودجه هاي 

   استفاده می شود. خارج از شمول قانون محاسبات بهره می گیرند،
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  فصل هشتم

 نحوه محاسبه ي اعتبارات عمرانی و جار ي

 :  تعریف اعتبار
قانون محاسبات اعتبار عبارت است از مبلغی که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به  7با توجه به ماده 

  اهداف و اجراي برنامه هاي دولت پس از تصویب مجلس در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد. 
  تامین اعتبار : 
  : تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معینقانون محاسبات تامین اعتبار یعنی تخصیص  18با توجه به ماده 

 اعتبارات جاري :  –الف 
  ظرفیت ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداري می کند . - 1
  شامل هزینه هاي جاري دستگاه ها می باشد. - 2
  تامین می نماید .هزینه هاي نگهداري از ظرفیت در قالب هزینه هاي پرسنلی ، اداري ، سرمایه و غیره را  - 3
  در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی به صورت هزینه هاي جاري است. – 4
   وال از محل درآمد هاي عمومی تامین می شود .اعتبارات جاري معم – 5

  اعتبارات عمرانی : –ب 
  ایجاد ظرفیت هاي جدید  
  توسعه ظرفیت هاي موجود  
       دربرنامه عمرانی پنج ساله بصورت کلی ودربودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجراي طرح هاي

  عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت ) 
 توسعه هزینه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي واجتماعی دولت  
 : چگونگی تهیه و تنظیم اعتبارات دستگاه هاي اجرایی  

از شده ودر مهلت معین برابر دستور العمل نسبت به محاسبه اعتبار و ارسال به معاونت با ابالغ بخشنامه بودجه آغ
   توسعه و پشتیبانی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه سابق )

   نحوه محاسبات اعتبارات جاري و عمرانینحوه محاسبات اعتبارات جاري و عمرانی

  تقسیم بندي دستگاه هاي اجرایی از لحاظ اعتبارات 
  الف)وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی 

  شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتب)
  روش تنظیم و محاسبه اعتبارات جاري : 

  * شفافیت محاسبه                      
  * در برگرفتن کلیه اهدافشرایط کلی       



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

۵۴ 

  * رابطه منطقی بین حجم عملیات و اعتبارات                      
 : نکات قابل توجه در محاسبه اعتبارات 
   هدف  
  وظایف و راهکار هاي نیل به هدف  
   حجم عملیات  
 منابع دخیل در اجراي عملیات  

    
 : منابع موثر در عملیات اعتبارات جاري 

  نیروي انسانی اصلی                              
             منابع انسانی  

  نیروي انسانی پشتیبانی                           
  

  فضاي فیزیکی ساختمان هاي اداري                             
 منابع فیزیکی        انشعابات موجود در ساختمان اداري  

  هزینه هاي نگهداري اداري                            
  
  

  هزینه هاي پرسنلی                             
    منابع مالی         سرمایه ها  

  پرداخت هاي انتقالی                            
  

  نحوه تهیه وتنظیم اعتبارات جاري ستادي :
  تهیه وتنظیم اعتبارات از لجاظ برنامه هاي اقتصادي و اجتماعی شامل :

  برنامه کوتاه مدت : برنامه عملیاتی اجرایی یک ساله بوده که بعداز تنظیم به همراه بودجه کل کشور تقدیم
  شوراي اسالمی میگردد .مجلس 

  برنامه میان مدت : معموال براي مدت پنچ سال تدوین ودربودجه کل کشور جهت هزینه هاي جاري
   وعمرانی پیش بینی می شود.

  برنامه دراز مدت : معموال براي مدت زمان ده ساله یابیشتر تدوین میگردد ودرمجموع بعنوان راهنماي
   نی می شود.برنامه ریزي هاي پنچ ساله پیش بی

  در آمد ها وسایر منابع تامین اعتبار :از سه منبع تامین میگردد .
  الف)  در آمدهاي عمومی                   

  ب) درآمد هاي اختصاصی                             
  ج)  در آمد شرکت هاي دولتی   

 : سایر منابع تعین وپیش بینی اعتبار ات 
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 داخلی وسرمایه گذاري خارجی واعتبار قابل برگشت از پرداختی سال قبل . استفاده ازوام هاي خارجی،  
 . در محاسبه اعتبارات جاري موافقت وزراتخانه امور اقتصادي ودارایی ضروري می باشد  
   

  
  نحوه تنظیم اعتبارات جاري استانی :

  ها تهیه و تنظیم می گردد.اعتبارات جاري دستگاه ها ي اجرایی که مشمول بودجه استانی می باشد در استان 
بودجه پیشنهادي مورد تایید و اعتبار جاري  ←انعکاس موضوع براي اصالحات عدم مغایرت  ←عدم مطابقت 

   پیشنهاد شده در سرفصل هاي اعتبارات جاري استانی قرار می گیرد.
 : دربررسی اعتبارات توسط دستگاه هاي ذیربط به وجود سه عامل اساسی ذیل توجه می شود  
o  اهداف برنامه هاي میان مدت توسعه اقتصادي واجتماعی  
o پیش بینی واقعی در آمد   
o اعمال قضاوت کارشناسانه وتخصصی  
 : از جمله نکاتی که باید در بررسی و محاسبه اعتبارات جاري مورد توجه قرار گیرد عبارتند از  
o  مبلغ فوق العاده روزانه قابل پرداخت  
o  اعتبار الزم براي آن تهیه و پیشنهاد شده است .تعدا ماموریت در سالی که  

  

  نمودار چگونگی تهیه و محاسبه اعتبار جاري استانی

  

  روش محاسبه اعتبارات جاري منطقه اي:

اعتبارات 
 پیشنھادی

 دستگاه های اجرايــ محل•
 تهيه و تنظيم اعتبارات جاری با رعايت دقيق ضوابط و مقررات موجود•

 مطابقت دارد

 امور زيربنايــ-4امور توليدی  -3ا مور اجتماع  -2امور اقتصادی   -1:  گروه های چهارگانه •
,  سازمان مديريت و برنامه ريزی استان هابررس اعتبارات پيشنهادی دستگاه های اجرايــ مطابق با اهداف•

 ...و , برنامه ها

 گروه تلفيق و نظارت سازمان و مديريت و برنامه ريزی استانها•
 تهيه فرم خالصه اعتبارات جاری  استان بر حسب دستگاه برنامه, تلفيق کليه اعتبارات جاری استان•

اعتبارات تایید 
 شده

 دفاتر بخش سازمان مديريت و برنامه کل کشور •
 بررس کليه اعتبارات جاری ارسال از سطح کشور •
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  شوراي اداري شهرستان به ریاست فرماندار و نماینده استانداري  
  بر اساس عملکرد سال گذشته دستگاه هاي اجرایی و لحاظ نرخ تورم  
  پس از تهیه و تصویب ارسال به استانداري  
 (سازمان برنامه و بودجه سابق) پس از تصویب ارسال به معاونت توسعه و پشیتیبانی رئیس جمهور  

به اعتباراتی که تحت عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور شده است می پردازد و  71لغایت  67: ماده  تذکر
  ات مربوط به اعتبارات جاري است و قابل تسریع به اعتبار عمرانی نیست . تاکید می نماید که منحصرا این اعتبر
  روش محاسبه اعتبارات عمرانی:

عبارتست از: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که  طرح عمرانیقانون برنامه و بودجه  1ماده  10بر اساس بند 
بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادي یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین 

براي تحقق بخشیدن به هدف هاي برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاري ثابت شامل هزینه هاي غیر ثابت 
لعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه هاي اجرایی آن از محل وابسته دردوره مطا

  اعتبارات عمرانی تامین میگردد . 
 نکته :    

  نکته قابل توجه در محاسبه اعتبارات عمرانی ، شناخت هماهنگی الزم بین پروژه با طرح مادر و برنامه زمان
  بندي است .

 ودیت هاي که در این زمینه دارد از عوامل تعیین کننده اعتبارات عمرانی استمنابع مالی دولت و محد  
 : تقسیم بندي طرح هاي عمرانی از لحاظ روش محاسبه اعتبارات 
  عالوه بر تامین هزینه هاي جاري و استهالك سرمایه ، سود مناسبی می دهد  طرح عمرانی انتفاعی :  
 : امه هاي رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی انجام می شود و براي انجام برن طرح عمرانی غیر انتفاعی

   هدف ان حصول درامد نیست .
  :  هدف رسیدن به یک راه حل کوتاه مدت یا بلند مدت است و بودجه مورد نیاز از طرح عمرانی مطالعاتی

   محل بودجه دستگاه هاي اجرایی و همچنین مشارکت بانک ها است .
  دربررسیها باید مورد توجه قرارگیرد بنا به نوع کار وپروژه متفاوت است .تذکر : نکاتی که  
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  نحوه تهیه و تنظیم اعتبار طرح هاي عمرانی  :

 
  طرح هاي عمرانی به دو دسته کلی طرح هاي عمرانی ملی و استانی تقسیم می شوند.

  
  
  

طرح هاي عمرانی به سه دسته 
 تقسیم می شوند

طرح عمرانی 
 انتفاعی 

اعتبارات این طرح ها وام وتسهیالت بانکی است  ومی بایست پس از بهره برداري  
قانون برنامه وبودجه اصل وام دریافتی وسود متعلق به خزانه دولت  32وبراساس ماده 

اعاده شود ودرصورت موافقت سازمان برنامه وبودجه وتصویب شوراي اقتصادوبراساس  
درصد ازوام فوق بصورت بالعوض انجام  50قانون برنامه وبودجه امکان اعطاي 32ماده 

 .بگیرد 

طرح عمرانی غیر 
 انتفاعی 

این طرح ها معموال موجب سرمایه گذاري اقتصادي را فراهم می کنند  
وشیوه محاسبه اعتبارات ازمحل سرمایه گذاري بخش خصوصی وتسهیالت  

 وهدف اصلی ان حصول درامد نمی باشد .بانکی مشارکتی می باشد 

طرح عمرانی 
 مطالعاتی 

اعتبارات مورد نیاز از محل بودجه دستگاهها اجرایی وهمچنین مشارکت بانکها  
 .تامین می گردد 
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  نحوه تهیه و تنظیم اعتبار طرح هاي عمرانی  :

  
   برنامه ها و وظایف استانی:عناوین 

فصل آمار و خدمات عمومی فنی, فصل ساختمان ها و تاسیسات دولتی, فصل آموزش و پرورش عمومی, فصل 
   فرهنگ و هنر و ...

طرح هاي عمرانی استانی طرح هایی هستند که منافع ناشی از اجراي آنها نصیب مردم ساکن یک استان می گردد. 
   عمومی یا مدرسه و ...مانند احداث کتابخانه 

سهم اعتبارات عمرانی استان ها به وسیله ستاد هماهنگی بودجه عمرانی بر مبناي نسبت اعتبار عمرانی استانی به 
 درآمد هر استان, اعتبار استانی آن استان را معین می کند. و .... 

  درآمدهاي استانی:
سعه مدیریت )با همکاري ستاد درآمد استان و سایر دستگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان (معاون عمرانی وتو

هاي اجرایی محلی درآمدهاي استانی را بر اساس عملکرد شش ماهه اول سال جاري و برآورد عملکرد شش ماهه دوم 
   سالجاري تعیین و به ستاد هماهنگی بودجه عمرانی استانی ارسال می دارد.

،اعتبارات طرح هاي عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداري کل که  فصل پنجم قانون بودجه 15بر اساس ماده 
جنبه ناحیه اي دارد ساالنه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هریک از استانداران و یا 

   فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه ساالنه به مصرف برسانند .
جم برنامه و بودجه ، کلیه دستگاه هاي اجرایی مکلفند که اعتبارات جاري و عمرانی از فصل پن 13بر اساس ماده 

   مورد نیاز خود را طبق دستور العمل تهیه بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند .
ابسته به از فصل پنجم ، اعتبارات مورد نیاز فعالیت هاي جاري و عمرانی پیشنهادي دستگاه هاي و 14بر اساس ماده 

هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد به تایید وزیر مربوطه یا مجمع 
   عمومی یا اخرین مسئول دستگاه ها رسیده باشد  .

رد نیاز فصل پنجم ،طرح هاي عمرانی که مدت اجراي انها از یک سال مالی تجاوز می کند اعتبار مو 20بر اسا ماده 
به تفکیک ساالنه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در ان منظور می گردد تعیین و به همراه بودجه کل کشور به 

 تصویب می رسد . 
فصل هشتم  قانون برنامه و بودجه ،تعهد پرداخت اعتبارات عمرانی و جاري ، طرح هاي عمرانی با  28بر اساس ماده 
و بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت و امضا این قانون  21توجه به ماده 

هر گونه سند مالی یا قرار داد که منجر به پرداخت پولی در ذمه دولت ایجاد کند متخلف محسوب و پیگرد قانونی 
نی در بودجه عمومی دولت فصل هشتم قانون برنامه و بودجه اعالم می دارد که اعتبارات جاري و عمرا 30دارد ماده 

تصویب شده و بر اساس گزارش هاي اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره هاي مختلف توسط کمیته اي از 
   نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود .

ه آن از محل اعتبارات جاري و می گوید سازمان موظف است در مورد اجراي فعالیت هاي عمرانی که هزین 34ماده 
   عمرانی تامین می شود در فواصل زمانی منظم بازرسی قرار داده و دستگاه اجرایی را در جریان روند کار قرار دهد .

   : منابع ماخذ
   دجه ریزي دولتی در ایران ( تالیف دکتر فرزیب )بو – 1
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   بودجه و بودجه ریزي دولتی در ایران با تاکید بر بودجه عملیاتی ( آقاي شاهرخ انصاري ) – 2
   اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( سید حسین علوي طبري ) – 3
   طبري )اصول بودجه دولتی و منابع مالی و تنظیم بودجه ( سید حسین علوي  – 4
   و بودجه )ن برنامه و بودجه ( سازمان برنامه قانو – 5

    

  فصل نهم
  خصوصی سازي در ورزش

  سیرتحوالت خصوصی سازي در جهان  - 10/  1
 

 ( کتاب ثروت ملل ) 1770اولین بار در سال   

  ( کتاب نظریه عمومی ) 1936دومین بار در سال   
  دیدگاه جدید اقتصادي با عنوان ملی سازي  
  1975بحران نفتی در سال   

  عوامل زیر بنایی حضور دولتها در بخش اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه  - 10/  2
 

 وجود سیستمهاي سیاسی )1

  مبارزه با قدرت هاي استعماري  )2
  عدم ثبات سیاسی )3
   وجود منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز )4

  

 سیر تحوالت خصوصی سازي در ایران  - 10/  3

 1368خصوصی کردن شرکت هاي دولتی از سال 

  1379سازمان خصوصی سازي در سال 

  80اساسنامه سازمان خصوصی سازي در سال 

   1384قانون اساسی درسال  44اصل 
  



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

۶٠ 

  

 قانون اساسی  44اهداف سیاست هاي کلی اصل  - 10/  4

 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی )1

  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم )2
  ارتقاء کارآیی بنگاه هاي اقتصادي )3
  رقابت پذیري در اقتصاد ملیافزایش  )4
  افرایش سهم بخش هاي خصوصی و تعاونی  )5
  کاستن از بار مالی )6
  افزایش اشتغال )7
  تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاري )8

  

 شیوه هاي رایج خصوصی سازي در جهان  -  10/  5

 انتقال سهام به بخش خصوصی )1

  واگذاري مالکیت سهام )2
  واگذاري به موسسات انتقالی )3
  به کارکنان و کارمندانفروش سهام  )4
  واگذاري سهام به صورت عمومی )5
   واگذاري سهام عدالت )6

  خصوصی سازي در ورزش- 10/6   

    ورزش با سرشتی نفوذ پبذ یر وتآ ثیر گذار درتمامی عرصه هاي زندگی  بشر حضور دارد       

ورزش به عنوا ن عامل اسا سی در ایجا د روا بط میان ملل گوناگو ن جهان وروابط  اجتما عی میان افراد   
  نقش بسزاي را درجهان ایفا می نماید  

  سا زما ن ها ي ورزشی- 10/7

 سا ز ما ن هاي خصو صی  )1

   سازما ن ها ي  عمومی )2
 نوع مالکیت سازمانهاي خصوصی در ورزش ایران  - 10/  8

 ت فرديمالکی )1

  مالکیت عمومی )2
  شرکت حمایت )3
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 آثار اقتصاد ورزشی  - 10/  9

 توسعه تندرستی در جامعه )1

  ایجاد اشتغال )2
  گسترش واردات و صادرات )3
   توسعه گردشگري ورزشی )4

 صنعت ورزش  -  10/  10

صنعت مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که منجر به تولید محصوالت ، ارایه خدمات و مبادالت ورزشی می شوند ، 
   ورزش قلمداد می گردند .

  صنعت ورزش در انگلستا ن- 10/11  

 بخش اول ورزش ها ي غیرحرفه اي :  )1

  بخش دوم ورزش شا مل تما شا گران )2
  بخش سوم مطبو عا ت......    )3

 صنعت ورزش در کشور استرالیا  -  10/  12  

 خدمات حرفه اي  شامل ورزشکاران ، مربیان ، داوران و . . . )1

  کاالهاي ورزشی اعم از کفش و پوشاك و . . .تولید  )2
  رویدادهاي ورزشی داراي عایدات فراوان براي سرمایه گذاران )3
 رسانه ها و افراد فعال در مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و . . . )4

 چگونگی استفاه از ظرفیت هاي بخش خصوصی  - 10/  13

 خرید خدمات از بخش غیر دولتی )1

  مشارکت با بخش غیر دولتی )2
   واگذاري مدیریت به بخش غیردولتی )3
  منبع

 کتاب مدیریت اداري و مالی در سازمانهاي ورزشی

  استادیار دانشگاه ارومیه  –دکترمیرمحمدکاشف 
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  فصل دهم
  بودجه ریزي عملیاتی

 تعریف بودجه ریزي عملیاتی
دولتها براي ارائه خدمات به شهروندان است  درآمد از منابع حداکثر مندي این بودجه بندي آخرین تجربه براي بهره

اهداف کلی  و انتخاب اثربخش ترین آنها در نیل به وجود دارد پروژه ها و برنامه ها با یکدیگر و در آن امکان مقایسه
هایی که سازمانهاي دولتی تصدي  با نگرش سیستمی وجود دارد بودجه اي است که براساس وظایف، عملیات و پروژه

توجه به اجراي فعالیت، خود فعالیت و مخارج کارهایی که  جاي به را دارند تنظیم می شود. در این روشاجراي آن 
و بودجه ساالنه می   قرار می گیرد. بودجه ریزي عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد ساالنه باید انجام شود مورد توجه
که  ر را نشان می دهد. این نوع بودجه تأکید می کنداعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظا باشد که روابط بین سطح

بندي وظایف، عملیات هر دستگاه  یک هدف یا هدف ها باید با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید و عالوه بر طبقه
   .را بر حسب روش هاي دقیقی محاسبه می کند

  ریزي عملیاتی: روش مبتنی بر عملکرد یا بودجه

     اصلی سازمان است.نکته: وظیفه، ماموریت 

   شود. ها انجام می نکته: فعالیت، مجموعه اقدامات هدفمندي است که در راستاي تحقق اهداف دستگاه

ها است که به منظور تبدیل داده به ستاده و ستاده به  نکته: عملکرد، مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه

   شود. نتیجه، طی فرآیند خاص انجام می

   هاي مختلف عملکرد است. گیري در خصوص جنبه هاي عملکرد، موضوعات مورد اندازه شاخصنکته: 

   این روش شامل چهار مرحله اساسی است:

   تعیین اهداف و مقاصد- 1

   هاي مورد نیاز برآورد هزینه - 2

   تعیین معیارهاي کمی و کیفی سنجش عملکرد - 3

   مدیریت یا کنترل عملیات - 4
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  ین روش برنامه است؛ هر چند مبناي کار فعالیت و عملکرد دستگاه باشد.نکته: اساس کار در ا

کند که  را مطرح می» جویی و اثربخشی صرفه«ریزي سنتی دو عامل  ریزي عملکرد یا عملیاتی برخالف بودجه بودجه

دارد ولی کارایی باید رعایت شود. بین اثربخشی و کارایی در این روش تفاوت وجود دارد. اثربخشی به عملکرد ارتباط 

   گردد. به نحوه استفاده مفید از منابع برمی

   ریزي به روش عملکرد سه ویژگی دارد: بودجه

   شود. ریزي در یک چارچوب راهبردي وسیعی تعریف می ساختار برنامه در این نوع بودجه- 1

   تر است. بندي ساده گیري و اولویت ریزي امر تصمیم در این نوع بودجه - 2

   روش حس پاسخگویی تقویت می شود.در این  - 2

 ریزي عملیاتی بودجه انواع

ریزي عملیاتی  شود بودجه ریزي عملیاتی استفاده می فرآیند بودجه که چگونه از اطالعات عملکردي در حسب این بر  
  : تقسیم کرد  نوع توان به چهار را می

ریزي مبتنی بر گزارش عملکرد: در این روش اطالعات عملکردي به صورت جزیی از سند بودجه معرفی  بودجه-1 
  کنند.  از این اطالعات براي تخصیص منابع استفاده نمی  شود اما فعاالن بودجه می

اما از اطالعات فقط شود  ریزي عملکرد برنامه منعکس می ریزي مبتنی بر اطالع از عملکرد: در فرآیند بودجه بودجه- 2
   شود گیري استفاده می به صورت جزئی در تصمیم

ریزي مبتنی بر عملکرد: در این روش اطالعات عملکردي نقش مهمی را به همراه سایر عوامل در  بودجه- 3
 کند اما الزاما تعیین کننده مقدار منابع تخصیصی نیست.  تخصیص منابع بازي می

با واحدهاي  عملکرد: در این روش تخصیص منابع به طور مستقیم و آشکاراریزي مبتنی برتعیین  بودجه- 4
  عملکردي ارتباط دارد

  مدل هاي بودجه ریزي عملیاتی به دنبال نیل به دو هدف هستند:

   بهبود عملکرد سازمان -2  تدوین بودجه اي اثربخش - 1
دارد که در خود بودجه نهفته هدف نخست به بهبود کارایی تخصیصی از طریق الویت بندي مخارج اشاره  •

   است و هدف دوم به استفاده اثربخش تر هر سازمان از منابع مالی تخصیص یافته اشاره دارد.
یکی دیگر از اهداف اصلی بودجه ریزي عملیاتی ،کاهش فشار اعمال نفوذهاي سیاسی بر فرایند تخصیص  •

  نابع عمومی خریداري می شوند .منابع با بهره گیري از ارزیابی عقالنی؛ اقالمی است که با م

  ویژگیهاي بودجه ریزي عملیاتی

  . باید واقع گرایانه باشد چارچوب زمانی براي انجام بودجه عملیاتی -
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نیازها و بر مبناي داده ها و اطالعات و به منظور تهیه  برنامه هاي استراتژیک می بایست با معنی، با تفکر و براساس -
   .بودجه عملیاتی باشد

   .بهتر و ساده تر صورت گیرد شکل بودجه عملیاتی باید ساده و قابل فهم باشد تا اجراي آن -

عملیاتی هستند به طوري که تعهدات اجراي بودجه  قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه -
   .عملیاتی نمایان شود

  .کنترل هستند نتایج اغلب خارج از - 

  ریزي عملیاتیمراحل بودجه 

بودجه ریزي عملیاتی به دنبال تخصیص بهینه منابع به برنامه و فعالیت هاي یک سازمان یا دستگاه اجرایی است. این 
تخصیص بهینه در دو حالت می تواند رخ دهد. از یک طرف مکانیسم تخصیص بودجه به برنامه ها و فعالیت ها 

فعالیت ها با رسالت ها و اهداف سازمان ، یا دستگاه اجرایی ارتباطی  کاراکتر شود، و از طرف دیگر ارتباط برنامه و
فرایند هاي زیر را می توان . براي رسیدن به چنین هدفی در فرایند اجرا بودجه ریزي عملیاتی ، دقیق  داشته باشد

  در نظر گرفت:

   شناسایی رسالت ها،آرمان ها، مقاصد و اهداف •
   دي با بودجهپیوند اطالعات برنامه ریزي راهبر •
   توسعه و یکپارچه سازي شاخص هاي عملکرد در چارچوب بودجه •

  .باشند قانونگذاران باید نقش فعال تري در اجراي بودجه عملیاتی داشته  -

برنامه ریزي راهبردي و تخصیص منابع بیشتر به افق  داراي چشم اندازي بلند مدت است و با شناسایی ارتباط میان -
   .نگرد هاي بلند مدت می

   
محور اصلی بودجه ریزي عملیاتی بهبود عملکرد سازمان است که این امر نمایانگر تأکید بیش از حد بر  •

   گستردگی ناکارآمدي سازمان و محصول و خدمات بخش عمومی است.
در این شیوه بودجه ریزي دو نوع پیوند بین نتایج و منابع قابل تصور است. نخستین پیوند، رابطه بین  •

جه هاي سازمان و نتایجی است که انتظار می رود سازمان با منابع تخصیص یافته کسب کند. پیوند بود
دیگر، رابطه میان دستاوردهاي گذشته (عملکرد گذشته) سازمان و بودجه هاي سازمان است که پیوند 

  گذشته نگر نامیده می شود.

  بودجه ریزي عملیاتی مزایاي

  : می توان بصورت زیر خالصه نمود بودجه ریزي عملیاتی را مزایاي

   شفاف سازي فرآیند بودجه ریزي -1
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تمرکز منابع در جهت ضروري ترین و مهمترین  افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد دولت و سازمانها از طریق -2
   نتایج

   از منابع محدود کشور اصالح و بهبود تصمیم گیري در مورد موثرترین راه براي استفاده -3

   بهبود عملکرد از طریق پیوند دادن بودجه و عملکرد برنامه - 4

   .بودجه تاثیر می گذارند مسئولیت پذیرتر ساختن مدیران در قبال تصمیماتی که روي نتایج  - 5

بودجه با سنجش عملکرد برنامه در فرایند  حمایت بهتر مدیریت توسط پیوند نتایج بودجه و سنجش عملکرد - 6
   کنترل و گزارش نتایج

بودجه اساسأ بر پایه نتایج قابل سنجش و اهداف  ارائه سیستم و فرایندي که در آن تصمیم گیریهاي مربوط به -7
   .داراي الویت صورت می گیرد

 مشکالت بودجه ریزي عملیاتی

اجرایی بودجه ریزي عملیاتی در صورت استقرار می تواند نظام مالی یک سازمان را متحول کند ولی این شیوه در بعد 
  و ساختاري با مشکالت بنیادي مواجه است.

  مشکالت اجرایی  •

بخشی از مشکالت بودجه ریزي عملیاتی ، همچون دیگر اصالحات بودجه اي به عدم اجراء صحیح آن باز می گردد.  
انتظارات این نوع اصالحات معموأل با تبلیغات اغراق آمیز و با شتابزدگی به اجرا در می آید. طبیعی است که وقتی 

برآورده نشود، قبل از آنکه فرصت شکوفائی پیدا کند مورد بدبینی قرار می گیرد. در اجراء بودجه ریزي عملیاتی ، با 
تحکم و اجبار به وزارتخانه نمی توان اصالحات را پیش برد. باید به آنها اجازه داده شود در برخی موارد عناصر نظام 

سال 10ایط خاص خود در نظام بودجه ریزي عملیاتی وارد کنند. در امریکا حداقل بودجه ریزي رایج را با توجه به شر
   طول کشید تا این شیوه بودجه ریزي تکامل پیدا کند.

  
 مشکالت ساختاري  •

برخی از مشکالت بودجه ریزي عملیاتی ساختاري است و تالش براي اجراء دقیق آن غیرقابل حل و فصل نیست. 
   عبارتند از :برخی از مشکالت ساختاري 

  دشواري در تعریف اهداف و مقاصد •
   محدودیت هاي تحلیل هزینه •
   متمرکز شدن فرایند بودجه •

بودجه ریزي عملیاتی در واقع به دنبال بهترین شیوه ء تخصیص منابع بودجه اي براي تحویل کاال ، یا خدمت با 
کیفیت مقبول به شهروندان یک جامعه یا مشتریان یک سازمان است. به همین دلیل، چنین بودجه اي در قالب یک 
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میزان مخارج انجام شده براي دست یابی به اهداف برنامه ساالنه تخصیص هزینه ها براساس نتایج صورت می گیرد تا 
  معینی مشخص شود. 

    

 فصل یازدهم
  بر نامه ریزي عملیاتی

 تعریف بودجه ریزي عملیاتی

دولتها براي ارائه خدمات به شهروندان است  درآمد از منابع حداکثر مندي این بودجه بندي آخرین تجربه براي بهره
اهداف کلی  و انتخاب اثربخش ترین آنها در نیل به وجود دارد و برنامه ها با یکدیگرپروژه ها  و در آن امکان مقایسه

هایی که سازمانهاي دولتی تصدي  با نگرش سیستمی وجود دارد بودجه اي است که براساس وظایف، عملیات و پروژه
لیت و مخارج کارهایی که توجه به اجراي فعالیت، خود فعا جاي به اجراي آن را دارند تنظیم می شود. در این روش

و بودجه ساالنه می   قرار می گیرد. بودجه ریزي عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد ساالنه باید انجام شود مورد توجه
که  اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. این نوع بودجه تأکید می کند باشد که روابط بین سطح

بندي وظایف، عملیات هر دستگاه  با مقدار معینی از اعتبارات بدست آید و عالوه بر طبقهیک هدف یا هدف ها باید 
   .را بر حسب روش هاي دقیقی محاسبه می کند

  

  ریزي عملیاتی: روش مبتنی بر عملکرد یا بودجه

     نکته: وظیفه، ماموریت اصلی سازمان است.

   شود. ها انجام می راستاي تحقق اهداف دستگاهنکته: فعالیت، مجموعه اقدامات هدفمندي است که در 

ها است که به منظور تبدیل داده به ستاده و ستاده به  نکته: عملکرد، مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه

   شود. نتیجه، طی فرآیند خاص انجام می

   د است.هاي مختلف عملکر گیري در خصوص جنبه هاي عملکرد، موضوعات مورد اندازه نکته: شاخص

   این روش شامل چهار مرحله اساسی است:

   تعیین اهداف و مقاصد- 1
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   هاي مورد نیاز برآورد هزینه - 2

   تعیین معیارهاي کمی و کیفی سنجش عملکرد - 3

   مدیریت یا کنترل عملیات - 4

  نکته: اساس کار در این روش برنامه است؛ هر چند مبناي کار فعالیت و عملکرد دستگاه باشد.

کند که  را مطرح می» جویی و اثربخشی صرفه«ریزي سنتی دو عامل  ریزي عملکرد یا عملیاتی برخالف بودجه بودجه

باید رعایت شود. بین اثربخشی و کارایی در این روش تفاوت وجود دارد. اثربخشی به عملکرد ارتباط دارد ولی کارایی 

   گردد. به نحوه استفاده مفید از منابع برمی

   زي به روش عملکرد سه ویژگی دارد:ری بودجه

   شود. ریزي در یک چارچوب راهبردي وسیعی تعریف می ساختار برنامه در این نوع بودجه- 1

   تر است. بندي ساده گیري و اولویت ریزي امر تصمیم در این نوع بودجه - 2

   در این روش حس پاسخگویی تقویت می شود. - 3

 ریزي عملیاتی بودجه انواع

ریزي عملیاتی  شود بودجه ریزي عملیاتی استفاده می فرآیند بودجه که چگونه از اطالعات عملکردي در اینحسب  بر  
  : تقسیم کرد  نوع توان به چهار را می

ریزي مبتنی بر گزارش عملکرد: در این روش اطالعات عملکردي به صورت جزیی از سند بودجه معرفی  بودجه-1 
  کنند.  این اطالعات براي تخصیص منابع استفاده نمیاز   شود اما فعاالن بودجه می

شود اما از اطالعات فقط  ریزي عملکرد برنامه منعکس می ریزي مبتنی بر اطالع از عملکرد: در فرآیند بودجه بودجه- 2
   شود گیري استفاده می به صورت جزئی در تصمیم

ریزي مبتنی بر عملکرد: در این روش اطالعات عملکردي نقش مهمی را به همراه سایر عوامل در  بودجه- 3
 کند اما الزاما تعیین کننده مقدار منابع تخصیصی نیست.  تخصیص منابع بازي می

ریزي مبتنی برتعیین عملکرد: در این روش تخصیص منابع به طور مستقیم و آشکارا با واحدهاي  بودجه- 4
  ملکردي ارتباط داردع

  مدل هاي بودجه ریزي عملیاتی به دنبال نیل به دو هدف هستند: 

   بهبود عملکرد سازمان -2  تدوین بودجه اي اثربخش - 1
هدف نخست به بهبود کارایی تخصیصی از طریق الویت بندي مخارج اشاره دارد که در خود بودجه نهفته  •

   سازمان از منابع مالی تخصیص یافته اشاره دارد.است و هدف دوم به استفاده اثربخش تر هر 
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یکی دیگر از اهداف اصلی بودجه ریزي عملیاتی ،کاهش فشار اعمال نفوذهاي سیاسی بر فرایند تخصیص  •
  منابع با بهره گیري از ارزیابی عقالنی؛ اقالمی است که با منابع عمومی خریداري می شوند .

  ویژگیهاي بودجه ریزي عملیاتی

  . باید واقع گرایانه باشد چارچوب زمانی براي انجام بودجه عملیاتی -

نیازها و بر مبناي داده ها و اطالعات و به منظور تهیه  برنامه هاي استراتژیک می بایست با معنی، با تفکر و براساس -
   .بودجه عملیاتی باشد

   .ر و ساده تر صورت گیردبهت شکل بودجه عملیاتی باید ساده و قابل فهم باشد تا اجراي آن -

عملیاتی هستند به طوري که تعهدات اجراي بودجه  قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه -
   .عملیاتی نمایان شود

  .کنترل هستند نتایج اغلب خارج از - 

  مراحل بودجه ریزي عملیاتی 

به برنامه و فعالیت هاي یک سازمان یا دستگاه اجرایی است. این بودجه ریزي عملیاتی به دنبال تخصیص بهینه منابع 
تخصیص بهینه در دو حالت می تواند رخ دهد. از یک طرف مکانیسم تخصیص بودجه به برنامه ها و فعالیت ها 

باطی کاراکتر شود، و از طرف دیگر ارتباط برنامه و فعالیت ها با رسالت ها و اهداف سازمان ، یا دستگاه اجرایی ارت
فرایند هاي زیر را می توان . براي رسیدن به چنین هدفی در فرایند اجرا بودجه ریزي عملیاتی ، دقیق  داشته باشد

  در نظر گرفت:

   شناسایی رسالت ها،آرمان ها، مقاصد و اهداف •
   پیوند اطالعات برنامه ریزي راهبردي با بودجه •
   بودجهتوسعه و یکپارچه سازي شاخص هاي عملکرد در چارچوب  •

  .باشند قانونگذاران باید نقش فعال تري در اجراي بودجه عملیاتی داشته  -

برنامه ریزي راهبردي و تخصیص منابع بیشتر به افق  داراي چشم اندازي بلند مدت است و با شناسایی ارتباط میان -
   .هاي بلند مدت می نگرد

که این امر نمایانگر تأکید بیش از حد بر  محور اصلی بودجه ریزي عملیاتی بهبود عملکرد سازمان است •
   گستردگی ناکارآمدي سازمان و محصول و خدمات بخش عمومی است.

در این شیوه بودجه ریزي دو نوع پیوند بین نتایج و منابع قابل تصور است. نخستین پیوند، رابطه بین  •
یص یافته کسب کند. پیوند بودجه هاي سازمان و نتایجی است که انتظار می رود سازمان با منابع تخص

دیگر، رابطه میان دستاوردهاي گذشته (عملکرد گذشته) سازمان و بودجه هاي سازمان است که پیوند 
   گذشته نگر نامیده می شود.
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  بودجه ریزي عملیاتی مزایاي

  : بودجه ریزي عملیاتی را می توان بصورت زیر خالصه نمود مزایاي

   شفاف سازي فرآیند بودجه ریزي -1

تمرکز منابع در جهت ضروري ترین و مهمترین  افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد دولت و سازمانها از طریق -2
   نتایج

   از منابع محدود کشور اصالح و بهبود تصمیم گیري در مورد موثرترین راه براي استفاده -3

   بهبود عملکرد از طریق پیوند دادن بودجه و عملکرد برنامه - 4

   .بودجه تاثیر می گذارند مسئولیت پذیرتر ساختن مدیران در قبال تصمیماتی که روي نتایج  - 5

بودجه با سنجش عملکرد برنامه در فرایند  حمایت بهتر مدیریت توسط پیوند نتایج بودجه و سنجش عملکرد - 6
   کنترل و گزارش نتایج

بودجه اساسأ بر پایه نتایج قابل سنجش و اهداف  ارائه سیستم و فرایندي که در آن تصمیم گیریهاي مربوط به -7
   .داراي الویت صورت می گیرد

 مشکالت بودجه ریزي عملیاتی

بودجه ریزي عملیاتی در صورت استقرار می تواند نظام مالی یک سازمان را متحول کند ولی این شیوه در بعد اجرایی 
  و ساختاري با مشکالت بنیادي مواجه است.

  مشکالت اجرایی  •

بخشی از مشکالت بودجه ریزي عملیاتی ، همچون دیگر اصالحات بودجه اي به عدم اجراء صحیح آن باز می گردد.  
این نوع اصالحات معموأل با تبلیغات اغراق آمیز و با شتابزدگی به اجرا در می آید. طبیعی است که وقتی انتظارات 

بدبینی قرار می گیرد. در اجراء بودجه ریزي عملیاتی ، با برآورده نشود، قبل از آنکه فرصت شکوفائی پیدا کند مورد 
تحکم و اجبار به وزارتخانه نمی توان اصالحات را پیش برد. باید به آنها اجازه داده شود در برخی موارد عناصر نظام 

سال 10اقل بودجه ریزي رایج را با توجه به شرایط خاص خود در نظام بودجه ریزي عملیاتی وارد کنند. در امریکا حد
   طول کشید تا این شیوه بودجه ریزي تکامل پیدا کند.

 مشکالت ساختاري  •

برخی از مشکالت بودجه ریزي عملیاتی ساختاري است و تالش براي اجراء دقیق آن غیرقابل حل و فصل نیست. 
   برخی از مشکالت ساختاري عبارتند از :

  دشواري در تعریف اهداف و مقاصد •
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   هزینهمحدودیت هاي تحلیل  •
   متمرکز شدن فرایند بودجه •

بودجه ریزي عملیاتی در واقع به دنبال بهترین شیوه ء تخصیص منابع بودجه اي براي تحویل کاال ، یا خدمت با 
کیفیت مقبول به شهروندان یک جامعه یا مشتریان یک سازمان است. به همین دلیل، چنین بودجه اي در قالب یک 

میزان مخارج انجام شده براي دست یابی به اهداف برنامه ساالنه تخصیص هزینه ها براساس نتایج صورت می گیرد تا 
  معینی مشخص شود. 
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  فصل دوازدهم

 روش هاي طبقه بندي 

  درآمدها و هزینه ها

  مقدمه 
کلیه سازمانها و دستگاه هاي دولتی و خصوصی در حوزه ي امور مالی با مقوله حساس و با اهمیتی به نام 

مواجه می باشند. محاسبات مربوط به درآمد و هزینه و دارایی ها در تمامی سازمان درآمدها، هزینه ها و دارایی ها 

هاي اقتصادي، خدماتی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و اجتماعی کاربرد داشته و کارشناسان و کارکنان و مدیران 

  مل داشته باشند.شاغل در همه سازمان ها و شرکت ها باید با اصول و مقررات و ضوایط اجرایی آن ها آشنایی کا

سازمان هاي دولتی به موجب قانون، مجموعه وجوهی را که وصول می نمایند؛ باید به خزانه دولت واریز کنند 

که این وجوه درآمدهاي دولت را تشکیل می دهند. در شرکت ها و موسسات غیردولتی و خصوصی نیز حساب هاي 

  ی عواید و وجوه درآمد به حساب هاي مذکور واریز می شوند.متمرکزي وجود دارند که طبق قوانین رایج آن ها، تمام

درآمدهاي دولتی از دو طریق حاصل می گردند. درآمدهایی مانند، مالیات، فروش نفت و در بخش تربیت 

بدنی و ورزش، عواید حاصله از اجاره و فروش اماکن و فضاهاي ورزشی، جزو درآمدهاي عمومی محسوب گردیده و 

فروش بلیط مسابقات، شهریه ثبت نام در کالس هاي آموزشی ورزشی نیز جزو درآمدهاي  درآمدهایی مانند

اختصاصی شناخته شده که به طور معمول در همان اداره یا سازمان به مصرف تامین هزینه هاي تعیین شده و 

  مخصوص می رسد.
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المپیک نیز می گردد، درآمدهاي بخش غیردولتی که شامل فدراسیون ها و هیات هاي ورزشی و کمیته ملی 

تابع قوانین دولتی نبوده و داراي مقرات و ضوابط خاصی است. اگر بخواهیم در ابتدا تعریف ساده اي از درآمد ارایه 

دهیم؛ می توانیم بگوییم: درآمد عبارت است از افزایش ناخالص دارایی ها یا کاهش بدهی ها بر اثر فعالیت هایی مه 

ه انجام و مطابق اصول پذیرفته شده حسابداري اندازه گیري و شناسایی می شود و می به مقصد انتفاع در یک موسس

  تواند به تغییر در حقوق مالی و حامیان آن منجر شود.

هنگامی که یک سازمان یا موسسه اي به ارایه خدمات یا فروش تولیدات و محصوالت خود می پردازد؛ در 

می آورد که آن را درآمد می گویند. محاسبات مربوط به درآمدهاي ازاي آن پول یا دارایی هاي دیگري به دست 

حاصله از طریق ارزش دارایی یا پول هایی صورت می گیرد که به صورت نقد یا مطالبات به دست آمده است که در 

صورت حساب هاي مالی مربوط به هر دوره ثبت و ضبط می گردد. کسب درآمد یا ایجاد مطالبات ناشی از ارایه 

مات و تولیدات، مجموع دارایی هاي یک سازمان را افزایش می دهد و موجب رشد سرمایه سازمان می گردد. خد

تمامی وجوه و مطالبات به دست آمده طبق قوانین تعیین شده باید در دفاتر روزانه، کل و معین منعکس شوند و با 

ه هاي مالی سازمان درج شوند. نمایش فرم در عناوین مشخص و جداگانه وارد گردند و در نهایت دریبالن و ترازنام

  جزییات یک ترازنامه را بیان میکند.زیر نمودار

  بدهی هاي سازمان  دارایی هاي سازمان

  دارایی هاي جاري

  

  دارایی هاي ثابت

  

  بدهی هاي جاري

  بدهی هاي بلندمدت

  حقوق صاحبان سهام

  نمودار:جزییات ترازنامه یک سازمان
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اقالم و دارایی هاي با ارزش سازمان که در امور و فعالیت هاي سودآور سرمایه گذاري کرده  در ترازنامه کلیه

است؛ در سمت راست نوشته شده و تمامی منابع مالی سازمان اعم از مقادیر تأمین شده از سوي بستانکاران و سهام 

  داران، در ستون سمت چپ درج می شوند.

  انواع درآمد در سازمان هاي غیر دولتی

منابع درآمدي در سازمان هاي غیردولتی با آنچه که در سازمان هاي دولتی مرسوم و متداول است، متفاوت 

  می باشد. درآمدهاي سازمان هاي غیردولتی داراي چهار زمینه می باشند که عبارتند از:

خدمات یا در اکثر سازمان ها و شرکت هاي غیردولتی و خصوصی، همزمان با ارایه  -الف)درآمد نقدي

فروش کاال، بهاي معادل آن به طور نقدي از مشتریان و مراجعین دریافت می گردد. وجوه حاصل از فروش بلیط 

  مسابقات ورزشی، ورودیه استخرهاي شنا، فروش کاالهاي ورزشی، از حمله این درآمدها می باشند.

زمره درآمد سازمان محسوب قابل توجه است که تمامی وجوهی که به صورت نقدي دریافت می شوند؛ در 

نمی شوند. مثال هاي متعددي را می توان بر این ادعا بیان کرد که دریافت وام از آن جمله می باشد. مبلغی که تحت 

عنوان وام به حساب یا صندوق سازمان وارد می شود؛ درآمد تلقی نمی گردد؛ زیرا معادل مبلغی که سازمان به عنوام 

ر دو ستون مربوط به دارایی ها و بدهی هاي ترازنامه، نوشته شده وسبب افزایش ارقام وام دریافت می کند، در ه

هردو ستون می شود. مطالباتی که از بدهکاران سازمان اخذ گردیده و به حساب واریز می شود؛ یکی دیگر از از این 

دي صندوق را افزایش داده اما نمونه ها می باشد که جزو درآمدهاي سازمان به حساب نمی آید. زیرا از یک سو موجو

از سوي دیگر نیز سبب کاهش ارقام مربوط به دارایی هاي ترازنامه می گردد و این گردش مالی باعث عدم ایجاد 

  تغییر در سرمایه سازمان می شود و درآمدي عاید آن نمی گردد.

را به فروش می رساند هنگامی که سازمان خدماتی را ارایه داده و یا محصوالتی  - ب)درآمدهاي نسیه اي

اما وجوه آن ها را به طور نقدي دریافت نکرده و پرداخت به بعد موکول می گردد؛ درآمد نسیه اي نامیده می شود. در 

این قبیل موارد، به طور همزمان با ارایه خدمت یا فروش کاال، درآمد تحقق می یابد و در دفاتر مالی ثبت می شود؛ 

میزان سرمایه سازمان، درآمد محسوب نمی گردد. در صورتی که بدهکاران، بدهی خود را تا اما به دلیل عدم تغییر در 
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پایان سال مالی به سازمان پرداخت ننمایند؛ طلب آنان به صورت اقالم دارایی با نام بدهکاران یا حساب هاي دریافتی 

سرمایه سازمان در دوره مالی  در ترازنامه ثبت می گردد. این عمل موجب کاهش حساب بدهکاران و افزایش سطح

  می شود.

پاره اي از معامالت و اقدامات مالی هیات ها یا ادارات ورزشی به نوعی  -ج) درآمدهاي پیش دریافت

اجرا می شود که آن ها از بابت خدماتی که مقرر است در سال آتی یا فصل آینده در آموزش یا تمرینات ورزشی ارایه 

اك نامیده می دهند؛ مبالغی را به عنوان پیش دریافت وصول می کنند. این مبلغ تحت عنوان شهریه یا حق اشتر

شود. مبالغی که به این صورت کسب می شوند، درآمد محسوب نگردیده و چون به دوره ي مالی آتی مربوط می 

  شود، می بایست در ترازنامه سال جاري به عنوان بدهی منعکس گردد.

یا  هنگامی که یکی از هیات هاي ورزشی با عقد قرارداد با یکی از سازمان ها - د) درآمدهاي دریافتنی

افراد، حق استفاده از اماکن ورزشی خود را براي مدت معین و در ازاي پرداخت مبلغ معینی به آنان واگذار نموده و 

در انتهاي هر ماه مبلغ مقرر شده اي را دریافت می نماید؛ در این صورت طی هر ماه، هیات ورزشی مبلغ اجاره را به 

ی نماید؛ در حالی که هنوز دریافت نکرده و طبق مقررات در پایان عنوان درآمد در ستون دارایی هاي خود منعکس م

هر ماه دریافت خواهد کرد. مطالباتی که پرداخت آن ها طبق قراردادهاي منعقده و معامالت انجام شده به پایان 

ی باشد؛ عنوان درآمد سازمان محاسبه شده اما وصول آن ها موکول به اتمام مدت قرارداد یا پایان سررسید اقساط م

  درآمدهاي دریافتنی نامیده می شوند.

  انواع دارایی ها در سازمان

دارایی ها در سازمان شامل کلیه سرمایه گذاري هاي به عمل آمده در فعالیت ها و برنامه هایی است که داراي 

  سوذآوري بوده و باعث افزایش سرمایه هاي سازمان می گردد. مجموع دارایی هاي سازمان عبارتنداز:

عبارتند از کلیه وجوهی که در مدت زمان بیشتر از یک سال به پول نقد تبدیل  -الف) دارایی هاي ثابت

می شوند. این دارایی ها در واقع سرمایه گذاري هاي بلند مدت سازمان محسوب می شوند که به صورت مطالبات 
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ستهالك از آن ها کسر می گردد و باقیمانده در بلند مدت یا سایر اقالم ثابت درآمده اند و ساالیانه مبالغی به عنوان ا

  ستون سمت راست ترازنامه منعکس می گردد.

به طور معمول باالترین قدرت نقدینگی هر سازمانی مربوط به دارایی هاي جاري -ب) دارایی هاي جاري

مایه در گردش نیز می آن می باشد که می تواند در هر زمانی آن ها را به پول نقد تبدیل کند. این دارایی ها را سر

 نامند و شامل وجوه نقد، اوراق بهادار، کاالهاي موجود و مطالبات سازمان می باشند.

  هزینه هاي متداول در سازمان ها

ارزش بهاي تمام شده ي ماالهاي تولیدي یا خدمات سازمان ها را که به منظور انجام معامالت و با هدف 

می نامند. در حقیقت هزینه هاي سازمان، مخارجی هستند که براي حصول کسب درآمد، اتفاق افتاده است، هزینه 

درآمد و تحقق آن پرداخت می شوند و از دارایی هاي سازمان در طول یک دوره ي مالی به مصرف می رسند و یا به 

ري صورت خدمات ارایه می گردند. کلیه هزینه هاي انجام شده توسط سازمان باید محاسبه و در دفاتر حسابدا

منعکس شوند. هزینه هایی مانند ارزش بهاي تولیذات، حقوق و مزایاي کارکنان، مخارج سوخت و استهالك اموال از 

مصادیق هزینه هاي متداول در سازمان هستند. سازمان ها جهت انجام مأموریت هاي خود در طول یک دوره ي 

ان هاي دولتی هزینه هاي مذکور از محل بودجه هاي زمانی، ناگزیر از انجام هزینه ها و مخارجی می باشند. در سازم

مصوب و یا درآمدهاي اختصاصی تأمین می شوند؛ اما در سازمان هاي غیر دولتی و خصوصی، محل تأمین هزینه ها، 

درآمدهاي به دست آمده می باشد و آن ها باید براي تعیین سود و زیان خالص خود، هزینه هاي انجام شده در یک 

  را از درآمد هاي تحقق یافته کسر نمایند تا میزان درآمد به دست آید. دوره ي مالی

محاسبه در آمدها و هزینه ها در سازمان طبق اصل مقابله درآمدها با هزینه ها، به این صورت انجام می گیرد 

همزمان که وقتی یک فعالیت معین همزمان سبب درآمد و هزینه می گردد؛ باید هر دو جنبه این فعالیت به طور 

ثبت و ضبط گردند. در محاسبات مالی به طور معمول ابتدا میزان درآمد و اقالم تشکیل دهنده ي آن  محاسبه می 

  شوند و سپس میزان هزینه هاي مربوط شناسایی و از درآمدها کسر می گردند.
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 هدف هاي اساسی در طبقه بندي هزینه ها 

 تفکیک هزینه ها 

 ه هاایجاد محدودیت براي کنترل هزین 

 تنظیم و نگهداري حسابها 

 تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادي هزینه هاي دولت در ارتباط با حسابهاي ملی 

 

 طبقه بندي هزینه ها

      طبقه بندي براساس فصول هزینه ها 

  هزینه هاي جاري                هزینه هاي پرسنلی                                    
                                                                        

 هزینه هاي اداري                                                                          
 هزینه هاي سرمایه اي                                                    

  

  پرداخت هاي انتقالی                                                     

 

 هزینه هاي پرسنلی 

 این هزینه ها در برابر انجام دادن خدمات نیروي انسانی پرداخت می شوند و شامل :

 .حقوق و دستمزد :دربرابر خدمات مستمر به شاغلین پرداخت می شود 

  عیدي و... مزایا و کمک ها: فوق العاده شغل ،بدي آب و هوا ،پاداش 

 هزینه هاي اداري 

 و نظارت فراهم می آورذ  و شامل : هزینه هایی که تسهیالت الزم را براي انجام عملیات 

 هزینه سفر ، ماموریت ،حمل و نقل و ارتباطات 

 اجاره ساختمان 
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  هزینه ي آب و برق ، سوخت 

 (مواد غذایی ،بهداشتی ، درمانی) مواد و لوازم مصرفی 

  ايهزینه هاي سرمایه 

 هزینه هاي که شامل :

 وساختمانمطالعه براي تاسیسات 

 خرید زمین ساختمان 

 ساختما ن 

 ماشین آالت وتجهیزات عمده 

 (دولتی)وام  مشارکت وکمک براي سرمایه گذاري بخش عمومی 

 وام مشارکت براي سرمایه گذاري بخش خصوصی 

  هزینه هاي انتقالی 

ه از طرف دولت بدون دریافت کاال یا خدمات به منظور بر پرداختهایی که به افراد غیر شاغل بطور یک طرف
 قراري تعادلهاي اجتماعی درجامعه  انجام می شود .

 کمک و اعانه به بخش عمومی 

 کمک و اعانه به بخش خصوصی 

 بازپرداخت وام و پرداخت سود و کارمزد 

 یو خارجیاستداخل کلیه مواردیکه مربوط به بازپرداخت وامهاي 

  یبه کارکنانالانتق يپرداختها 

 دیون  
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  مقررات محاسبات درآمدها و هزینه ها در سازمان

بسیاري از درآمدها و هزینه ها در سازمان داراي ارتباط مستقیم بوده و رابطه  -)محاسبه درآمد با هزینه1

علت و معلولی دارند. به این معنی که با هزینه کرد مبالغی، امکان کسب درآمدهاي بیشتر براي سازمان میسر می 

 می باشد. شود. پس محاسبه درآمد هر دوره ي مالی مستلزم شناخت دقیق هزینه هاي مربوط در همان دوره

در مواقع زیادي، سازمان ها هزینه هایی را انجام می دهند که به طور  -)محاسبه هزینه هاي مرتبط2

مستقیم با درآمد حاصله ارتباط نداشته اما الزاماََ به دلیل همزمانی هزینه ها با دوره ي مالی که درآمد مورد نظر 

 کسب شده است؛ در دفاتر هزینه ها منعکس می گردد.

رجی که جهت خرید توپ و تور در کالس هاي آموزشی هزینه می شوند؛ از این قبیل موارد می باشند و مخا

در هزینه هاي دوره ي اول ثبت می گردند، در حالی که در دوره هاي بعدي نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این 

  نعکس گردند.قبیل هزینه ها باید با گذشت زمان، به طور منظم شناسایی و در دفاتر م

در پاره اي از موارد هزینه هایی انجام می گیرند که با فعالیت هاي  -)محاسبه هزینه هاي غیر مرتبط3

جاري ارتباطی ندارند؛ اما در عین حال رابطه اي هم با فعالیت هاي دوره هاي مالی آینده ندارند، در این قبیل موارد 

 دوره ي جاري محاسبه و در دفاتر حسابداري ثبت نمایند. سازمان ها باید هزینه هاي مذکور را جزو مخارج

  محاسبه دارایی ها و هزینه در سازمان

سازمان ها در برابر انجام مأموریت ها و فعالیت هاي خود اعم از تولید کاال یا ارایه خدمات، هزینه هایی را 

ت پول نقد، واگذاري مقادیري از متحمل می شوند. این قبیل مخارج اغلب به صورت هاي مختالفی از قبیل پرداخ

اقالم و دارایی ها، واگذاري امتیاز یا تلفیقی از آن ها انجام می گیرد. به عنوان مثال برخی از باشگا ها با واگذاري 

امتیاز خود به دیگران و یا واگذاري موقت و دایم بازیکنان، تالش می کنند تا بخشی از نیازهاي مالی خود را تأمین 

  کنند.

محاسبه دارایی ها و هزینه اي یک سازمان یا موسسه در یک دوره ي مالی و تشخیص وجوهی که باید  براي

  ر وضعیت باید در نظر گرفته شود.ااز مخارج به حساب هزینه منظور شوند؛ چه
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وضعیت اول) هزینه هایی که در دوره ي جاري صرف می شوند و از جمله معمول ترین و رایج ترین نوع 

ی باشند؛ به دلیل اینکه در دوره ي جاري اتفاق می افتند؛ باید در لیست هزینه هاي همان دوره ثبت و هزینه ها م

  منعکس شوند.

وضعیت دوم) هزینه هایی که در دوره قبل انجام شده اند؛ اما در دوره ي مالی جاري منعکس می شوند؛ به 

ن دارایی ها که اصطالحاََ به هزینه تبدیل شده اند؛ عنوان دارایی و در ستون سمت راست ترازنامه ثبت می گردند. ای

نشان گر مخارج دوره قبل هستند که ممکن است؛ برخی از آن ها در طول دوره ي جاري مصرف شده و به هزینه 

  تبدیل شوند. این دارایی ها، شامل سه نوع از اقالم عمده در سازمان می گردند:

یا فروش یا مصرف آماده بوده و پس از فروش نیز به عنوان هزینه کاالهاي موجود در انبار که براي تحویل - 1

محسوب می گردند. توپ و تور، بشکه هاي کلر، بذر چمن و کودهاي شیمیایی نمونه هایی از این نوع دارایی ها در 

 سازمان هاي ورزشی به شمار می روند.

از بابت عضویت یا حضور در یک دوره از  هزینه ها و مخارج انتقالی مانند شهریه ها یا اجاره پرداخت شده - 2

مسابقات ورزشی یا سالن و زمین تمرینی مه در دوره ي قبل اتفاق می افتند ولی تا ابتداي دوره ي بعد مورد استفاده 

قرار نمی گیرند؛ هزینه هایی هستند که تا فرا رسیدن تاریخ مصرف و استفاده به دلیل پیش پرداخت انجام شده، جزو 

محسوب می شوند وبالفاصله پس از استفاده یا مصرف به هزینه تبدیل می گردند. حق بیمه ورزشی نیز  دارایی ها

یکی دیگر از مصادیق مخارج انتقالی می باشد که در قبل از شروع یک دوره پرداخت می گردد؛ اما تا یک سال پس از 

 آن و در دوره ي جاري اعتبار داشته و مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی از دارایی هاي سازمان نیز به عنوان دارایی هاي ثابت شمرده می شوند. این دارایی ها به غیر از  - 3

ملک و زمین، داراي عمر محدودي بوده و در طول فعالیت ها مورد استنفاده قرار گرفته و به تدریج به هزینه تبدیل 

ي سالن، میز و نیمکت و صندلی هاي استادیوم، می شوند. وسایل و تجهیزاتی مانند تشک هاي ورزشی، کف پوش ها

 تجهیزات ژیمناستیک و امکاناتی از این قبیل، از جمله دارایی هاي ثابت سازمان ورزشی محسوب می گردند.

وضعیت سوم) هنگامی که هزینه هایی در دوره ي جاري انجام می شوند؛ اما در همان دوره مورد استفاده قرار 

نه آن ها به دوره هاي آتی موکول می گردد؛ باید سازمان این قبیل هزینه ها و اقالم نمی گیرند و مصرف و هزی
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مربوطه را جزو دارایی هاي خود منظور و منعکس نماید تا زمانی که نوبت مصرف یا تحویل و فروش آن ها برسد و به 

ن براي آماده سازي تیم ها، عنوان هزینه قلمداد شوند. امکانات و تجهیزات ورزشی خریداري شده و دستمزد مربیا

  مواردي از این نوع هزینه ها می باشند.

وضعیت چهارم) در مواردي پیش می آید که سازمان ها هزینه و مخارج فعالیت هاي خود را تا پایان یک دوره 

 پرداخت نمی نمایند؛ این نوع هزینه ها که سبب تنزل سطح سرمایه سازمان می شوند به عنوان دیون و بدهی در

پایان دوره محسوس می گردند. قابل ذکر است که پرداخت چنین هزینه هاي که در قالب دیون و در دوره بعدي 

اتفاق می افتند؛ هیچ گونه تأثیري بر سرمایه دوره بعد نخواهند گذاشت. به دلیل اینکه این هزینه در دوره اي که 

و تعهدات مالی ناشی از آن ها در ترازنامه پایان  فعالیت انجام گردیده و خدمات ارایه شده است؛ منعکس گردیده

دوره نیز منعکس گردیده است. قراردادهایی که باشگاها با بازیکنان منعقد نموده و پرداخت حق الزحمه انان را به 

پایان دوره و فصل مسابقات موکول می نمایند از جمله مصادیق وضعیت چهارم محاسبه هزینه ها و دارایی ها می 

  باشند.
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  فصل سیزدهم
 اموال و انبار داري در سازمانها (روش ها)

  اموال و انبار داري 
سازمان ها در صورت رعایت اصول صحیح نگهداري،مصرف و استفاده از اموال و دارایی هاي خود وعمل کردن به 

اضافی،نیازهاي خود را به نحو مطلوبی اصول صحیح مصرف می توانند با اطمینان به آینده و عدم تحمل هزینه هاي 

 برطرف نمایند.

در سازمان ها با وجود جابجایی و تحویل و تحول اموال، همه کارکنان و مسئولین باید در قبال حفظ،نگهداري و 

   استفاده از اموال و دارایی ها و امکانات ورزشی،احساس مسئولیت نمایند.

  انبار چک لیست مدیران براي مدیریت بهتر اموال و
 آیا روشهاي حاکم بر امور اموال و انبارداري سازمان داراي سیستمی علمی است؟ - 1

  مدیران و متصدیان اموال و انبار،تا چه میزان از تخصص الزم برخوردارند؟ - 2

  آیا فضاي مناسبی براي نگهداري از اموال سازمان پیش بینی شده است؟ - 3

  کاالها،دستورالعمل ها تا چه میزان رعایت می شوند؟در نگهداري و تحویل  - 4

  آیا دفاتر ثبت و ضبط اموال و انبار همانند حسابداري دقیق و به روز است؟ - 5

  فصل پنجم در رابطه با اموال دولتی 106ماده 
 حفظ،حراست و نگهداري اموال منقول دولتی،

  رسیدگی به حساب و موجودي موسسات دولتی،
  هاي دولتی به همکاري در این زمینه مکلف بودن دستگاه

  . مسئولیت همه این امور با وزارت اقتصاد و دارایی می باشد
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 تقسیم بندي اموال وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتی
  

  
   تعریف امین اموال

 
 

به موجب سازمان،با موافقت ذي حساب و  صالحیت و امانتداران ماموري است که از بین مستخدمین رسمی و واجد
حکم قانونی به این سمت محسوب می شود و مسئول حراست،تحویل،تحول و تنظیم حسابهاي اموال دولتی و اوراقی 

  که در حکم وجه نقد است ، می باشد.
    

  وظایف امین اموال
 تهیه فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غیر مصرفی - 1
  دفتر اموالثبت مشخصات کاالهاي خریداري شده در  - 2
  ثبت مشخصات اموال در سیستم رایانه اي - 3
  تنظیم پروانه خروج اموال از سازمان - 4
  تنظیم گزارش و صورت جلسه حوادث براي اموال(سیل،آتش سوزي و...) - 5
  شمارش،کنترل و تایید لیست اقالم موجود در انبار - 6
  ثبت اموال اهدایی به سازمان در دفاتر اموال - 7
  ماهه 6جلسه و گزارش اموال رسیده در فواصل  تنظیم صورت- 8
  

 انباردار 
انبار دار به فردي گفته می شود که مسئولیت حفظ ،نگهداري و ورود و خروج کلیه ي اقالم و کاال هاي سازمان را به 

   انبار به عهده دارد .

  وظایف انبارداران در سازمان ها
 و نمونه اصلی. تطبیق کاالهاي خریداري و تحویل شده به انبار - 1
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  رسیدگی به موجودي انبار و صورت برداري از کاالهاي موجود در انبار و دفاتر معین. - 2

  مطلع ساختن کارپرداز از موجودي انبار جهت تجدید سفارش و خرید. - 3

  ثبت کاالهاي تحویلی و دریافتی در کارت هاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس. - 4

  لیه اسناد مربوط به ورود خروج کاال.امضاي ک - 5

  تحویل وسایل مورد نیاز و واحدهاي واحدهاي مختلف اداره کل برابر درخواست هاي قانونی. - 6

  

  انواع انباردر سازمان

١١

انواع انبار در سازمان 

انواع انبار در سازمان 

از نظر سخت افزاري  

از نظر نرم افزاري

انبارهاي سنتی  انبارهاي مدرن

از نظر ساختمانی 

از نظر مواد 

انبار هاي باز  - 1
انبارهاي بسته  -2
انبارهاي پوشیده  - 3

مواد اولیه و شیمیایی - 1
قطعات و تجهیزات  -2
تولیدات  - 3

  

  روشهاي کد گذاري در سازمان 

12 
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  طرحهاي انبار داري در سازمان

  
  در انبارداريمراحل امور اداري 

 تهیه و تکمیل فرم درخواست کاال از انبار و واحد متقاضی و امضا توسط مدیر ذیربط.

  تحویل فرم درخواست امضا شده به انبار سازمان.

  بررسی وجود یا عدم وجود اقالم درخواست شده توسط انباردار.

  صورت عدم موجودي. تحویل کاال به متقاضی در صورت موجود بودن و یا صدور درخواست خرید در

  برآورد هزینه الزم براي خرید کاال توسط تدارکات.

   بررسی و تامین اعتبار توسط واحد حسابداري.

 صدور دستور خرید توسط مدیر ذیربط

  اقدام به خرید توسط کارپردازي با رعایت مقررات استعالم و سفارش.

  تحویل اقالم خریداري شده به انبار.

  ر انبار توسط انباردار.ثبت و نگهداري اقالم د

   تحویل اقالم به احدهاي درخواست کننده طبق مقررات مربوطه.

   سایت راهکار هاي مدیریت ---- مدیریت اداري و مالی در سازمانهاي ورزشی  - منابع : 
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  فصل چهار دهم

سالمت اداري و مالی در سازمان سالمت اداري و مالی در سازمان 
 و عوامل بروز فسادو عوامل بروز فساد

  موفقیت سازمان :سالمت اداري و مالی سازمان  عامل   

 سالمت در یک سازمان بی شباهت به سالمت انسان به عنوان یک سازمان بسیار عظیم و پیچیده نیست 

سازمان بهداشت جهانی معتقد است که انسان زمانی سالم است که داراي جسم و بدنی سالم ، روح و روانی سالم 
تعریفمی تواند به نوعی در سالمت سازمانها  نیز مصداق بوده و رفتار درست و سالمی در اجتماع  داشته باشد این 

داشته باشد به این معنی که سالم بودن کار کنان ومدیران به تنهایی نمی تواند سالمت یک سازمان را نمایانگر با شد 
بلکه عملکردي سالم و ارائه ي نتیجه ي کار مناسب وبه اصطالح اقتصادي ،محصول سالم نیز از عوامل ضروري 

  مت اداري و مالی ساز مان به شمار می رود.سال
اندشمندان مختلفی در طول تاریخ  ،معیار هاي خاصی را براي سالمت سازمانها بر شمرده اند که نقطه نظرات مایلز 

 داز آن جمله می باشد او ده ویژگی را براي سالمت یک سازمان می داند 1969(

 وضوح اهداف - 1

  تفویض اختیارات  - 2
  منابع  قابلیت - 3
  کیفیت ار تباطت  - 4
  یک پار چگی  - 5
  انگیزش  - 6
  خالقیت  - 7
  استقالل  - 8
  انعطاف پذیري  - 9

  تصمیم گیري  -10
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  دیدگاه دوازده ویژگی سازمان اداري مالی سالم  :
  تشکیل سازمان بر اساس نیازهاي واقعی جامعه  - 1
  عامل حرکت در  سازمان ، ماموریتهاي اصلی آن باشد  - 2
  منابع انسانی سازمان ،ماهر ، با انگیزه و آگاه باشند  - 3
  نظام مدیریت ،نش برانگیز  دارد  - 4
  پیشگیري را بر دروان تر جیح می دهد  - 5
  در ارزیابی عملکرد به ستاره هاي حقیقی تمرکز دارد  - 6
  تقسیم وظایف و اختیارات و مدیریت مشارکتی  حاکم باشد  - 7
  زار جامعه تکیه کند برروي واقعیت هاي با - 8
  پاسخگوي مشتر یان بوده و در جلب رضایت انان بکوشد  - 9

  با مالك عمل قرار دادن افراد ،نظام شایسته ساالري بر قرار کند  -10
  عملکرد سازمان را بطور مرتب ارزیابی و مورد بازخورد قرار گیرد  -11
  افرینی در سازمان مورد استقبال مدیران باشد  کار – 12
  

  دیدگاههاي سالمت اداري در سازمان :

 پاستونزید براي سازمان آرمانی و سالم در جوامع هفت ویژگی را معرفی می کند :

  تخصص و شایستگی  - 1
  نظام قوانین و مقررات  - 2
  سلسله مراتب - 3
  تقسیم وظایف  - 4
  نظام پاداش و خدمت  - 5
  حفظ حریم اموال  - 6
 انحصاري نبودن مقامات   - 7

  فساد بوروکراتیک 

فسادي است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستانها ، مدارس ، ادارات دولتی صدور پروانه ، پلیس ، دفاتر 
  مالیاتی و غیره با

  مواجه اند .  
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 نکته : 

با جمع بندي الگو هاي مطرح شده در رابطه با ویژگیهاي الزم براي سازمانها می توان جنین نتیجه گرفت که 
سازمانهایی سالم هستند که با برخورداري از منابع انسانی با انگیزه و خشنود ،ماهر و آگاه ،کارآمد و کار افرین امکان 

 اتژیک را مهیا می سازند هر گونه تصمیم گیري  و تصمیم سازي هاي صحیح و استر

  
  بین المللی بودن مبارزه با فسادبین المللی بودن مبارزه با فساد

 است . سطح بین المللیبحث مبارزه با فساد چه از نوع اقتصادي و چه اداري در  - 1

 مواد مخدر ، فساد رایانه اي ، پولشویی و امثالهم در داخل مرز جغرافیاي یک کشور نمی ماند 

 بحث مبارزه با فساد کامال جدي است . - 2

  در این زمینه در دنیا بوجود آمده است . انباشتی از ادبیات ، تئوري ها و اقدامات

 زیر نظر سازمان ملل شروع شده است .  کنفرانس مبارزه با فسادهر دوسال یک بار  1981از سال  - 3

روز در خصوص چگونگی  5- 3از سراسر دنیا دعوت می شوند و به مدت  در این کنفرانس کارشناسان و محققان
 مبارزه با فساد بحث می کنند .

 فساد اداري چیست ؟فساد اداري چیست ؟

 فساد ، تالش براي کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی ؛

  سود خصوصی به بهاي سود عمومی ؛ 

   سوء استفاده از قدرت دولتی براي منافع شخصی
 تعریف فساد اداريتعریف فساد اداري

یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود که مزایایی را خارج از قاعده و بر خالف هنجارهاي اخالقی و قانونی فساد 
  و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید .   اعطا کرده

   تعریف حقوقی (قانونی)

  فساد اداري ، استفاده غیر قانونی از اختیارات اداري یا دولتی براي نفع شخصی .
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  تعریف بر مبناي افکار عمومی جامعه

  فساد اقدامی در چهارچوب فعالیتهاي اداري/دولتی که از دید عموم مردم غیر اخالقی و مذموم یا مضر باشد. 

  تعریف بر اساس منافع عمومی

 است که : آن گروه از اقدامات کارگزارن حکومت

  ) لطمه بزندPublic Interestاوالً ) به منافع عمومی (  

رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را براي انجام این کار اجیر کرده ثانیاً ) هدف از انجام آن   
   است.

 بانک جهانی ، فساد مالی را سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین نفع شخصی تعریف نموده است . 

 تعریف کنوانسیون وین

  و منصب در جهت منافع شخصیسوء استفاده از مقام 

 طبقه بندي فسادطبقه بندي فساد

 فساد را به سه دسته طبقه بندي می کنند : 

  فساد سیاسی  - 1

  فساد بوروکراتیک  – 2  

   فساد انتخاباتی – 3 
    

  فسادسیاسیفسادسیاسی

این فساد هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که تنظیم ، ایجاد و اجراي قوانین از طرف 
  مردم مکلف هستند ، خودشان فاسدند. 

  فساد بوروکراتیک 

دفاتر فسادي است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستانها ، مدارس ، ادارات دولتی صدور پروانه ، پلیس ، 
  مالیاتی و غیره با 
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 مواجه اند . 

 فساد انتخاباتی فساد انتخاباتی 

مساعدت هاي خاص ، اجبار ، ارعاب و مخدوش  یافساد انتخاباتی شامل خرید راي با پول ، قول دادن منصب       
 کردن آزادي انتخابات می باشد .

 فساد سازمان یافته و فساد فردي فساد سازمان یافته و فساد فردي   

یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و چه چیزي در قبال رشوه به دست  فساد سازماندر      
 آورند اطمینان دارند که مجوز هاي الزم را براي بنگاههاي خود می گیرند

 سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضاي  در فساد فردي ،
 و به رو نشوند و مجوزهاي الزم نیز تهیه شود . رشوه بیشتري ر

 فساد کالن ، فساد خرد

 فساد کارمندان جزء ، مثل افراد پلیس و و کارمندان عالی رتبه را فساد کالن و  فساد روساي دولت ، وزیران
  را فساد خرد می گویند. ماموران گمرك

  ماهیت انحرافات

  در جوامع مختلف مطرح است ذاتا امري مذموم و مضر است ؟آیا به طور کلی آنچه که به عنوان انحراف 

 باشد یا خیر ؟ آیا انحراف در برخی شرایط می تواند داراي کارکرد مثبت   
     و معتقدند که کجروي ممکن است از  انحراف را امري نسبی می داننداکثر صاحب نظران علوم اجتماعی

  فاوت باشد . زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر مت
  کارکردگرایی

  . دورکیم پایه گذار این مکتب ، جرم را عمل غیر عادي محسوب نمی کند و آنرا زائیده جامعه می داند 

 دانسته و آن را الزمه کلیه جوامع سالم اعالم  این اندیشمند ، جرم را براي زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر
  می کند .

 و  ود مراتبی از انحراف را حتی در متعادل ترین شخصیت ها تشخیص داددورکیم ادعا دارد که می توان وج
  از طرف دیگر در خصوص کجروترین شخصیت ها هم نمی توان وجود مراتبی از هم نوایی را انکار کرد . 

 از نظر دورکیم کجروي همواره در عناد با نظام ارزشی و هنجاري جامعه نیست ، بلکه گاه ناشی از همنوایی 
  و هضم کردن اهداف و ارزش ها یا حتی افراط در آن است .با جمع 

 طبیعی و نوعی پس دادن آموخته هاي جامعه است . گاه آنرا  در مواردي هم کجروي محصول جامعه پذیري
   ناشی از فشار شرایط اجتماعی دانست .

 داشته است . البته دورکیم در موارد متعددي به کارکردهاي منفی انحرافات تصریح 
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   دانسته و آنها را موجودي غیر اجتماعی ، طفیلی  اصوال کجروها را عامل عام و طبیعی حیات اجتماعیولی
  و عنصري خارجی و ناساز نمی داند .

  دورکیم اعتقاد دارد که اگر قوانینی که از آزادي اندیشه ممانعت به عمل می آورد ، مورد تجاوز قرار نمی
  رخورداریم ، محروم بودیم ؛ مانند وضعیت و شرایط سقراط در آتن .از آنچه که امروز از آن ب گرفت ،

  

 دیدگاههاي این افراد را می توان در عبارت ذیل خالصه کرد 

  فساد امري اجتناب ناپذیر است -

و مجرب را  پایین بودن حقوق و مزایاي پرداختی به کارکنان دولت و به ویژه افراد متخصصانحراف مالی می تواند  -
  جبران کند .

  نمایند . صرف سرمایه گذاري در کشورممکن است در آمدهاي حاصله از فساد مالی را -

تعدیل برنامه هاي غیر قابل انعطاف ، قاطع ، خشک و رسمی برنامه هاي دولت فساد وسیله اي است براي تلطیف و  -
.  

شکاف و دیگر اقشار جامعه می شود و در نتیجه  فساد باعث کاهش فاصله بین اشخاص ثروتمند و سیاست مدار -
 می رسد . طبقاتی به حداقل

  کند . موانع و وقفه هاي اداري را رفعبراي تسریع در انجام امور اداري ، پرداخت رشوه می تواند  -

   ارزش هزینه هاي زمانی معطل ماندن در صف را کاهش می دهدارتشاء میانگین  -
  

  ل فساد مالیمبانی نظري زمینه ها و عل

یکی از مهمترین مباحث اختالف برانگیز در بین اندیشمندان رشته هاي فلسفه ، جامعه شناسی ، حقوق جزا            
  بوده است . سبب شناسی فساد، جرم شناسی و سایر رشته هاي علمی مرتبط با آن در طول تاریخ ، 

  عوامل اجتماعی و اقتصادي ( فقر و ثروت ) بر تحقق ارسطو و افالطون با وجود مد نظر قرار دادن تاثیر
کجروي ها ؛ ریشه ، اصل و اساس حدوث چنین پدیده اي را در عواطف و نفسانیات انسان مانند : خود 

   ، رنج و حسد دانسته اند . خواهی ، خشم ، نفرت ، خوشی
 نظریه هاي نویسندگان بعد از رنسانس در خصوص فساد به شش دسته زیر است 

 براي انسان ؛ سته اول ، نظریات مبتنی بر امکان انتخابد 

 اختیار می باشد . بر اساس این نظریات ، انسان در ارتکاب انحراف و یا جرم داراي 
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  صاحبان این نظریه ها در تجزیه و تحلیل خود ، نقشی براي عوامل فردي ( جسمی و روانی ) و اجتماعی
قدرت تصمیم گیري وي بر مبناي تحلیل هزینه و فایده اعمال ، تکیه  قایل نشده اند و تنها بر اراده انسان و

   کرده اند .
 تاکید دارند . دسته دوم ، برتاثیر عمده عوامل زیستی 

   ) کوتاهی و بلندي قد ، چاقی و الغري و به طور کلی انحرافات و یا جرایم را بر مبناي نوع ساختار بدنی
  ) و شکل ظاهري

  ل صفات بد از طریق ژن ها به نسل هاي بعدي )توجیه کرده اند .عوامل ژنتیکی ( انتقا  
  ایرادهاي زیاد ي به این نظریه ها وارد است ؛ مانند انتخاب اکثر نمونه هاي مورد مطالعه و پژوهش از بین

 زندانیان و مجرمان ؛

 وجود یافته هاي تحقیقاتی متعدد مغایر با این نظریات ؛   
  انحرافات را ناشی از است . صاحبان این نظریه ها ،  تاثیر عمده عوامل روانیدسته سوم ، نظریات مبتنی بر

   در افراد می دانند وجود اختالالت روانی
  » یعنی جنبه اجتماعی شخصیت فرد که روابط وي را با جهان بیرونی بر قرار می سازد و از احساس و » من

   به تدریج رشد می کند .ادراك برخوردار است و از طریق آموزش و پرورش و تجربه 
  » سطح ایده آل شخصیت ، که به واقعیات توجهی نداشته و کمال طلبی را هدف قرار داده است .» فرامن  

قادر به مهار غریزه و خواست هاي غریزي نباشد . بر اساس این دیدگاه ، در صورت مهار نشدن و قدرتمند بودن 
  ، فرد مرتکب عمل انحرافی می شود غریزه

و یا شدیدا تحت تاثیر عوامل روانی می باشد  اقع ، فرد در زمان ارتکاب جرم و یا انحراف ، یا کامال فاقد اراده استدر و
.   

 است .  دسته چهارم ، نظریه هاي مبتنی بر تاثیر عمده عوامل بیرونی

  نند . عوامل جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ، و سیاسی را در ارتکاب بزه موثر می دا

 اینان عواملی از قبیل :

  ؛  از هم پاشیدگی نظام نظارتی و کنترلی

  ،  تحوالت شتاب زده همچون پیدایش ثروت هاي ناگهانی در کنار فقر و تبعیض

  احساس محرومیت نسبی در مقایسه با دیگران ؛

  وضعیت و موقعیت هاي حاکم بر محل و موضوع ارتکاب بزه و خرده فرهنگ ها را از موجبات تحقق بزه می دانند .  
 که در این دسته قرار می گیرند ،  دیدگاههاي مارکسیستی 



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

٩٢ 

  »، استعمار ، امپریالیسم ، نظام سرمایه داري و استثمار کارگران توسط سرمایه داران  
   ، تضاد طبقاتی  
 ،  ساختارها و شرایط اقتصادي و اجتماعی نامناسب ، دولت  
   توزیع ناعادالنه ثروت و به طور کلی  
 از ابزارهاي تولید را از عوامل ارتکاب و شیوع انحرافات دانسته اند . مناسبات اجتماعی نشات گرفته  

 بر این مبنا ، جرم و یا انحراف  دسته پنجم ، نظریات مبتنی بر تاثیر عمده عوامل روانی و اجتماعی است
 نتیجه تاثیر زمینه هاي روانی موجود در فرد و عوامل اجتماعی می باشد

  بر اساس این دیدگاه ، در نتیجه رفتارهایی که افراد جامعه نسبت به هم بروز می دهند ، انحراف وجود پیدا
   می کند .

ه ، الگو سازي ، ضعف همبستگی در گروه ها و همچنین ، عواملی همچون : یادگیري شرطی ، تقویت ، مشاهد
   نهادهاي اجتماعی بیشترین تاثیر را در تحقق انحراف دارند .

 ترکیبی از عوامل عوامل مختلف است که در آن  دسته ششم ، نظریه هاي مبتنی بر ترکیب و یا تلفیق
یا انحراف  ) در ارتکاب جرم وزیستی ، روانی و بیرونی ( اجتماعی ، اقتصادي ، فرهنگی ، سیاسی ، و اداري 

   موثر دانسته می شود .

 ددراهکارهاي مبارزه با فساراهکارهاي مبارزه با فسا

 امروزه فساد در دستگاههاي اداري روز به روز پیچیده تر می شود و به شکلی سیستماتیک به وقوع می پیوندد.

  لذا مبارزه با فساد اداري نیز باید با اتکاء به راه حل هاي جامع، نظام یافته و مستمر باشد.  
 

با توجه به دسته بندي ارائه شده براي عوامل بروز فساد، در این بخش راهکارهاي پیشنهادي براي مبارزه با فساد ارائه 
   می شوند :

 کاستن از حجم تصدي هاي دولت و خصوصی سازي، -

  تن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازي آنها،کاس  -
  شایسته ساالري در عزل و نصب ها، -
  اصالح و بهینه سازي روشهاي انجام کار در ادارات،  -
 اصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاههاي دولتی،  -

  الف : راهکارهاي سازمانی

  اصالح و بازسازي واحدهاي نظارت و بازرسی 



 
 حسن نژادمدیریت اداري و مالی                                                     مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی شفق تنکابن 

٩٣ 

  فعالیت ها،مکانیزه کردن  
  ،مشارکت دادن کارکنان در اداره امور  
  ،ملزم ساختن دستگاههاي دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی  
  برگزاري دور هاي آموزش هاي مقابله با فساد اداري  

   ب : راهکارهاي فرهنگی و اجتماعی
 ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاري، -

  و حقوق شهروندي آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات  -

  ج : راهکارهاي سیاسی

تقویت نهادهاي نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان هاي غیر دولتی و .... به منظور  -
 شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد،

  سیاست زدایی نظام اداري،  -
  تقویت دموکراسی در جامعه،  -
  تقویت استقالل دستگاه قضایی  -

  راهکارهاي اقتصاديد : 

 اصالح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزینه ها ؛ -

  متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد،  -
  کوچک کردن دولت،  -
  حذف انحصارات اقتصادي،  -
   هدفمند کردن یارانه ها  -

   بندي تجارب جهانی درخصوص مبارزه با فسادبندي تجارب جهانی درخصوص مبارزه با فساد  جمعجمع

 رسانی مناسب در زمینه نحوه ارایه خدمات دولتیقابلیت دسترسی آزادانه به اطالعات و اطالعایجاد  - 1

  ایجاد سازمانهاي قوي با اختیارات مناسب براي مبارزه با فساد - 2

  تعیین مجازات مناسب براي انواع فساد - 3

  تنظیم و تدوین قوانین الزم پیرامون مبارزه با فساد - 4

  هاي انجام کارم در نظامهاي اداري و مدیریتی و روشها و رویهانجام اصالحات الز - 5

 المللی در امر مبارزه با فسادگیري از همکاري سازمانهاي بینبهره - 6

  توانمند سازي جامعه مدنی براي نظارت عمومی بر نهاد قدرت - 7
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  تقویت و توانمندسازي نهادهاي نظارتی براي اعمال نظارتهاي قانونی - 8

  استقرار نظام ارزیابی عملکرد در دستگاههاي اجرایی - 9
  هاي مبارزه با فسادهاي ادواري پیرامون یکپارچگی و سالمت در نظام اداري و تجدیدنظر در برنامهبررسی-10
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