دس ایٍ ثخؼ کهیبتی دس خقٕؿ ثٕدخّ َظیش ٔاژِ ثٕدخّ ،تؼشیف ثٕدخّ ،عیش تکٕیٍ ثٕدخّ ٔ ،اًْیت ٔ ضشٔست ثٕدخّ ثّ
عٕس خالفّ اسائّ خٕاْذ ؽذ تب خٕاَُذگبٌ يستشو ثب يغبئم يشثٕط ثّ کهیبت آؽُبئی پیذا کُُذ.
ٔاژِ ثٕدخّ:
ٔاژِ ثٕژت (  ) Bougetيك ٔاژِ فشاَغّ لذيى اعت ٔ ثّ كیف چشو اعالق ييؽذِ اعت كّ ٔخِٕ َمذ سا دس آٌ َگٓذاسي يي
كشدَذ .ثذيٍ خٓت اثتذا كیف چشيي كّ يستٕي فٕست يخبسج ٔ دسآيذْبي دٔنت اَگهیظ ثٕدِ ٔ ٔصيش داسائي اَگهیظ آٌ سا ثب
خٕد ثّ پبسنًبٌ يي آٔسدِ ٔ فٕستٓبي يخبسج ٔ دسآيذْبي يًهكتي سا اص كیف خبسج كشدِ ٔ ثشاي تقٕيت ثّ پبسنًبٌ ػشضّ يي
داؽتّ اعت دس اَگهیظ َ Budgetبيیذِ يي ؽذ .ثّ تذسيح يؼُي افغالذ ثٕدخّ اص خٕد كیف ,تجذيم ثّ يستٕيبت آٌ ؽذ.
ثؼذا كّ ثّ تذسيح فٕستٓبي يضثٕس دس يك فٕست ٔازذ گُدبَذِ ؽذِ اعت ,ايٍ فٕست ثُبو ”ثبخت“ دس اَگهیغی ٔ ثٕدخّ دس
فشاَغّ َبيیذِ ؽذِ ٔ دس عبيش صثبَٓب َیض ًْیٍ كهًّ ثكبس ثشدِ ؽذ.
لجم اص اَمالة يؾشٔعّ چُیٍ ٔاژِ اي دس صثبٌ فبسعي ثّ كبس ًَي سفتّ اعت ٔ پظ اص آٌ چٌٕ لبٌَٕ اعبعي ايشاٌ ثیؾتش
اص لٕاَیٍ اعبعي ثهژيك ٔ فشاَغّ تشخًّ ٔ التجبط ؽذِ ايٍ ٔاژِ َیض ًْشاِ لٕاَیٍ يبني فشاَغّ تشخًّ ٔ ٔاسد لبٌَٕ
يسبعجبت ػًٕيي ايشاٌ ٔ صثبٌ فشاَغّ گؾتّ اعت.
تؼبسیف ثٕدخّ:
ديذگبْٓبَ ,ظشيّ ْب ٔ تؼبسيف يختهفی دس خقٕؿ ثٕدخّ اسائّ ؽذِ اعت .ایٍ تؼبسيف َیض يتبثش اص َظشيّ ْبي التقبدي
دس يٕسد دٔنت ثٕدِ اعت ٔ ديذگبْٓبي يٕخٕد دس صيیُّ دٔنت َیض تست تبثیش ؽشايظ يتفبٔت عیبعي ,التقبدي ٔ فشُْگي
ثٕدِ اعت .دس یک ثشسعی کهی يی تٕاٌ گفت َظبو ثٕدخّ ثُذي ثّ ػُٕاٌ يك اثضاس يٓى ٔ زغبط ثشَبيّ سيضي ثّ يٕاصات
سؽذ ٔ تٕعؼّ دٔنت ٔ خبيؼّ ,يشازم ٔ تسٕالت يًٓي سا پؾت عش گزاؽتّ ٔ ايشٔصِ ثقٕست يك َظبو پیچیذِ فُي ٔ يبني
دسآيذِ اعت .ايٍ َظبو دس آغبص پیذايؼ خٕد ثّ ػهت يسذٔديت زٕصِ فؼبنیت دٔنت ٔ ثّ ػهت َگشػ يُفي خبيؼّ َغجت
ثّ فؼبنیتٓبي دٔنت ,ػًذتبً يك اثضاس عیبعي ثٕدِ ٔ اص دّْ عٕو لشٌ يیالدي ثّ ػهت سٔاج التقبد كیُضي كّ دٔنت سا ثّ
يذاخهّ دس فؼبنیت التقبدي ٔ عشيبيّگزاسي اختًبػي تؾٕيك ٔ تشغیت ييًَٕد ,ثٕدخّ دٔنتي ثّ ػُٕاٌ اثضاس التقبدي ٔ
يبني ,ػالِٔ ثش َمؼ ْبي عیبعيَ ,مؼْبي التقبدي ٔ يبني سا َیض ثش ػٓذِ گشفت ٔ ثبالخشِ ثب گغتشػ فؼبنیتٓبي
دٔنتي دس ًّْ خُجّ ْبي صَذگي ٔ ثضسگتش ٔ پیچذيذِ تش ؽذٌ عبصيبَٓبي دٔنتي ٔ پیؾشفت سٔػْبي يذيشيت ٔ ثشَبيّ
سيضي ٔ ظٕٓس تكُٕنٕژي اعالػبتي ايشٔصَِ ,ظبو ثٕدخّ ثُذي يك عیغتى پیچیذِ اي اص عشزٓب ٔ ثشَبيّ ْبعت ٔ ثٕدخّ
ػالِٔ ثش َمؼ ْبي عیبعي ٔ التقبديَ ,مؼ زغبط ٔ يٓى ثشَبيّسيضي سا َیض ػٓذِ داس ؽذِ اعت ٔ ايشٔصِ ثٕدخّ
يُؼكظ كُُذِ إَاع ثشَبيّسيضيٓبي عیبعي ,اختًبػي ٔ فشُْگي خبيؼّ اعت .اص عشفي چٌٕ يغهى ؽذِ كّ تٕعؼّ
ايشي يك ثؼذي َجٕدِ ٔ تٕعؼّ التقبدي يي تٕاَذ ثّ تٕعؼّ اختًبػي ٔ فشُْگي ثیبَدبيذ ,يًٓتشيٍ ػبيم دس ٔلٕع ايٍ
ايٕس ,گضيُؼ دسعت اْذاف ,اعتشاتژي ْب ٔ َٓبيتبً سعبنت ْبي عیغتى ثشَبيّ ْب ٔعشزٓبي ثٕدخّ اعت.
ثش ایٍ اعبط دس يیبٌ إَاع تؼبسيفي كّ اص ثٕدخّ ثّ ػًم آيذِ عّ دعتّ ػًذِ سا يي تٕاٌ تؾخیـ داد:
انف -تؼبسيفي كّ ثش خُجّ عیبعي ثٕدخّ تبكیذ يي ٔسصَذ.
ة -تؼبسيفي كّ ثش خُجّ ْبي التقبدي ٔ يبني تبكیذ يي ٔسصَذ.
ج -تؼبسيفي كّ ثش خُجّ ْبي ثشَبيّ اي ٔ يذيشيت ثٕدخّ تبكیذ يي ٔسصَذ.
عیش تکٕیٍ ثٕدخّ:
يفٕٓو ثٕدخّ ًْگبو ثب تكبيم دٔنت ْب ٔ پیچیذِ تش ؽذٌ ٔظبيف دٔنت ,تغییش ٔ تكبيم يبفتّ اعت .ايٍ تكبيم سا يي تٕاٌ
ثّ چٓبس يشزهّ يتًبيض تمغیى كشد .دس يشزهّ أل كّ تمشيجبً اص  1920تب  1935يي ثبؽذ ,تبكیذ ػًذِ سٔي ايدبد يك
عیغتى ثب كفبيت ثشاي كُتشل ْضيُّْب ثٕد ٔ زغبثذاسي ْضيُّ ْب ٔ پیَٕذ ثیٍ زغبثذاسي ٔ ثٕدخّ يغشذ ثٕد .يشزهّ دٔو
كّ دس تٕعؼّ ثٕدخّ ػًهیبتي خٕد سا َؾبٌ يي دْذ ,اعتفبدِ اص ثٕدخّ ثّ ػُٕاٌ اثضاس يذيشيت يبني ثٕد ٔ خٕد سا دس افالذ
عبختبس يُبعت ,ثٓجٕد يذيشيت ٔ ثشَبيّ ْبي اَذاصِگیشي كبسظبْش عبخت ٔ ثش ثٕدخّ اي تبكیذ داؽت كّ كبس ٔ فؼبنیتٓبي
عبصيبٌ سا اَذاصِ ثگیشد.
يشزهّ عٕو ثب پیَٕذ دادٌ ثٕدخّ ٔ ثشَبيّ ثّ ػُٕاٌ يؼیبسي ثشاي تدضيّ ٔ تسهیم سفبِ التقبدي آغبص ؽذ ٔ سٔي پیؾشفتٓبئي
كّ دس تكُٕنٕژيٓبي تقًیى گیشي ٔ اعالػبتي سش دادِ ثٕد تًشكض داؽت.
يشزهّ چٓبسو ثٕاعغّ پیچیذگي يسیظ عبصيبَٓب ثٕخٕد آيذِ ٔ ثبػث اعتفبدِ اص ثٕدخّ ثش يجُبي ففش ثّ ػُٕاٌ اثضاسي
ثشَبيّ سيضي ساْجشدي (اعتشاتژيك) گشديذِ اعت .ثش ایٍ اعبط عیش تکٕیٍ ثٕدخّ سا يی تٕاٌ ثّ ؽشذ ریم ثشؽًشد:
انف -ثٕدخّ ثّ ػُٕاٌ اثضاس كُتشل

ة -ثٕدخّ ثّ ػُٕاٌ اثضاس ثشَبيّ سيضي
ج -ثٕدخّ ثّ ػُٕاٌ اثضاس يذيشيت يبني
د -ثٕدخّ ثّ ػُٕاٌ اثضاس ساْجشدي(اعتشاتژيك)
ضشٔست ثٕدخّ ٔ ثٕدخّ سیضی:
ثٕدخّ ثُذي سا ”فشآيُذ تخقیـ يُبثغ يسذٔد ثّ َیبصْبي َبيسذٔد“ يي داَُذ  .يدًٕع كٕؽؼ ْبئي كّ فشف تذٔيٍ ٔ
تخقیـ يُبثغ يي ؽٕد ثّ يُظٕس”زذاكثش اعتفبدِ“ اص يُبثؼي اعت كّ يؼًٕالً دس زذ كفبيت ًَي ًَبيُذ ٔ ثّ افغالذ
التقبدي”كًیبة“ ْغتُذ .ثُبثشايٍ دس ساِ سعیذٌ ثّ ”اْذاف يغهٕة“ ضشٔست داسد ثّ َسٕي اص ْش يك اص يُبثغ يسذٔد
اعتفبدِ گشدد كّ دس تجذيم كم يُبثغ ثّ پٕل ثتٕاٌ گفت كّ ثب زذالم ْضيُّ ,زذاكثش اعتفبدِ ثّ ػًم آيذِ اعت.1.تضبد ٔ
ثشخٕسد ايٍ دٔ ٔالؼیت يؼُي َبيسذٔد ثٕدٌ َیبصْب ٔ يسذٔد ثٕدٌ يُبثغ ,اَغبٌ يتفكش ٔ اَذيؾًُذ سا ثّ چُیٍ َتیدّ گیشي
يي سعبَذ كّ اص يُبثغ يسذٔد ثبيذ ثشاي سفغ َیبصْبي َبيسذٔد آَچُبٌ يبسي گشفت كّ ”زذ يتُبعت“ سضبيت ثّ دعت آيذٔ ،
ايٍ َخغتیٍ تقٕس ثٕدخّ اعت ٔ ضشٔست ثٕدخّ َٕیغی َیض اص ًْیٍ يغئهّ َبؽی يی ؽٕد.
اًْیت ثٕدخّ:
ثٕدخّ ثُذي اْذاف ٔ كبسثشدْبي يختهفي دس تُظیى ,تقٕيت ,اخشا ٔ كُتشل عیبعتٓبي دٔنت ٔ عبصيبَٓب داسد .دس يشزهّ
أل ,ثٕدخّ چبسچٕثي سا ثشاي تُظیى عیبعتٓبي دٔنت ٔ عبصيبَٓب فشاْى يي كُذ ٔ فؼبنیتٓبي يختهف ثشاي سعیذٌ ثّ
اْذاف تٕعؼّ ٔ تمغیى ايٍ فؼبنیتٓب ثیٍ يدشيبٌ فؼبنیتٓب تؼییٍ يي ؽٕد .دس يشزهّ تقٕيت ,ثٕدخّ ٔعیهّ كُتشل لبََٕي
اعت .دس يشزهّ اخشا ,ثٕدخّ ثُذي ساًُْبي يذيشاٌ دس اخشاي عیبعتٓبي تذٔيٍ ؽذِ اعت ٔ دس َٓبيت ثٕدخّ ثُذي يٓى
تشيٍ اثضاس كُتشل ٔ َظبست ثش ػًهكشد دٔنت ٔ عبصيبَٓب يسغٕة يي ؽٕد .ثُبثشايٍ اْذاف ٔ يمبفذ ثٕدخّ ثُذي سا دس عغر
كالٌ(دٔنت) كّ لبثم تقًیى ثّ عغٕذ عبصيبَي َیض يي ثبؽذ ,سا يي تٕاٌ ثّ ؽشذ ريم ثیبٌ كشد:
انف -ثٕدخّ ٔعیهّ اي ثشاي تذٔيٍ ٔ تُظیى ثشَبيّ ْبي دٔنت ٔ عبصيبَٓب اعت.
ة -ثٕدخّ ٔعیهّ تسقیم يدٕص لبََٕي ثشاي فؼبنیتٓبي دٔنتٓب ٔ عبصيبَٓب اعت.
ج -ثٕدخّ ساًُْبي اخشاي عیبعتٓبي دٔنتي ٔ عبصيبَٓب اعت:
د -ثٕدخّ لٕي تشيٍ ٔعیهّ كُتشل لِٕ يدشيّ تٕعظ لِٕ يمُُّ ٔ ٔعیهّ آگبْي ٔ اعًیُبٌ يشدو اص يقشف فسیر ٔ لبََٕي
يُبثغ ٔ ٔخِٕ ػًٕيي اعت.
ثش گشفتّ اص يمبنّ :ثٕدخّ ٔ ثٕدخّ سیضی دس عبصيبٌ تبيیٍ اختًبػی (فشآیُذْب ،چبنؼ ْب ٔ ساْکبسْب) َٕ -ؽتّ ؽذِ تٕعظ
يسغٍ سيبضي

