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 ن نوی و مدیریت اداره /هادار ومدیریت ا نوی
 

 ه مه برخ یې رد
 

 ل موډ   ينامتمرکز کار
 
 

  ( رتیلب ګی(Frederic Taylor)  لوریدي. تا  ېپور  هړ په ز  ېرډی  ېلیپا  نوڅیړد    ېعامه ادار  ېاو نو  تی رید معاصر مد
Lillian Gilbertولی(، فا  (H.Fayolاو ماکس و ) بری(Max Weberدسازمانونو په مد )اتیهغه نظر  یک  تی ری 

  ېک  یړۍپ  ۍپه اوسن  ې . ورپسلړاو اصالح ک  ړبشپ  رهډیتر  اتینظر  کیکالس  یېپه هکله    ېد ادار   ېچ  لړک  تهځرامن
سازمانو)    یینایښاوس له بر  ې آن دا چ  ، ړته اوچت ک  ې مرحل  ېنو  ېویار  د سازمانونواو ادارو ک  یتکنالوژ  یمعلومات

e-Organization )ه ځله من یېفاصله   ل،ړک نديګړتکنالوژي د سازمانونو کارونه  یینایښ. بريیږک ېخبر خهڅ  
(  DELL Company)  ینېکم  لډی  یده چ  بهیدنده ترسره کوي، عج  خهڅخپلو کورنو    له  رانیمد  رډیاوس    ه،ړووی

 ېاو داس  یپلور  ېله الر  یټد ن   ېپرز  ېرډی  ېخپل  دوي،یږفضا ته ول  ېدخپلو اجناسو طرح  یوروسته تر د  ړیغوا
د بر اجراات.  دا    یتکنالوژ   یاو معلومات  یینایښنور  ستندرد    ی عالاو د    ی اقتصاد  ېرډی  یاویآسانت  ول ډپه مرسته 

 ییصرفه جو  ومرهڅ  یدو   ېچ  و،ړته پام وک  تونوښنو  Wal-Mart. او  Western Electric Coدي. که د    یلرونک 
 وي. رانوونکيیشو، لوستونکوته به ح ړهم لو تیرضا انوید مشتر یېاو ورسره  هړوک
حتا  په افغانستان کی هم له نیکه مرغه معلوماتی تکنالوژی پراخه او معموله شوی ده. له بده مرغه دغه تکنالوژی 

، خو زموږ کاروباریانو ولس ته د خدمت او  يد خپلو اهدافو لپاره کارو هګروپون ګیناو ج ېکاران، مافیایی ډلت جنای
د ارزښت په هکله     د هغې ېو په کاروبارونو او عامه اداره کنه لږ وکاروله،  ریا یې ډی هعامه رفاه لپاره ونه کارول 

   .يپوهاوی وش باید پوره
چاروپه خپل وخت سر ته رسول او   ی؛ یو د کار کیفیت او دشد سازمان په معاصر مدیریت کې دوه ټکي باید هیر ن

کار   دکاروبار سازمانونه دی خپل  اجرایی ستندردونه.  تریننګ کړدویم  ننګونو کې  دوو  دغو  د يکوونکی  البته   ،
افغانستان عامه اداره کې هم دا دوه ټکي مهم دي، خو د هغو ټریننګ د دولت د یوه کمیسیون) یعنی د اداری اصالحاتو  

ره . له بلې خوا دکار ځواک او خام منابع ممکن بیالبیلو ځایونو کی ارزانه تر السه شی، نو غوه( په غاړه دند کمیسیو
لمند هله نیکه مرغه هرات په سرامیک او   یو افغانی مثال: .يدسازمانو مدیران غیر متمرکز موډل ته مخ واړو ده چې

ه ارزانه پریوځي او  تچې د کابل یا بل لوی ښار په پرتله ور وپه کار واچا ځواکرد مرمرو په صنعت کی محلی کا
ل او کاروباریان خامخا کابل ته راشی او ټولې چاری دلته  خام توکی هم هملته ورته مهیادی. ضرور نده چی پانګوا

لو  لپرمخت که نورو هیوادو ته وګورو، دوی ډیر څه له ګڼ میشتو سیمو شاوخوا منطقو ته ولیږدول. مترکزی کړو.
هستو یا  مرکزی  لکه:  منطقې  بیالبیلی  ورتهېمنطق یهیوادو  سره   ،(homogeneousضعیف اود  منطقې  په  و( 

پرمخ بیایی چې   local industries محلی شوی صنایع ن، اوس کاروباریایمحلی کړی د ېځینې یویشلي،   ونومون
او د صنعتی تصدیو محل ټاکنه یی وکړه. آن حکومت دغه موډل ښه پر مخ بوت. په  هګټه یې تر متمرکزو اوچته د

و  خفرهنګی،   لاصالً ستانبو ېویالی شو چ لری، زمنیه ده( ډیر نفوسالترکیه کی استانبول د انقرې په پرتله )چې پ
ن ډیر صنعتی او متراکم ب  آلمان کی د برلین په پرتله ،م آباد هم همدا مثال لريالالهور او اس انقره سیاسی مرکز دی،

فران Agglomeration انګلومیرشن د  پرتله  په  ډګر  هوایی  د  برلین  د  زیات ک دی،  ډیر  ډګر رش  دهوایی  قورت 
اصفهان له تهران سره په تعلیم، صنعت، تجارت او ډیرو نورو ډګرونو کې سیالی    دی.زموږ لنډ ګاونډ کې مشهد او

ال اوس هم دنفوسو، صنعتی سازمانو، تجارتی مراکزو، آن تعلیمی او تحقیقی  څه چې سبقت کوي. په افغانستان کې
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ډیر فرصتونه برابر  وروسته تردې چې معلوماتی او بریښنایی تکنالوژی موږ ته   کابل کې دی. هیواځې پزادارو تمرک
اقتصادی پلوه، د وخت د   localization  کړي دی، باید زموږ یو شمیر سازمانونه محالتو کی له  شي. دا موډل 

اغیزمن   (، د چاپیریالی ستونزو د راکمولو او ډیرو نورو له پلوهsettlement صرفه جویی پلوه د میشت کیدنی)
ت د  د اوبو  اداری:  اجرایی  د یوې  له دې چې خپل  دی. یو مثال  اداره کوالی شی، پرته  شکیل کی زیاتوالی تنظیم 

کندز او مشرقی زون کی توظیف کړی،  خپل موجوده علمی، مسلکی او اداری کارکوونکی په هرات، هلمند، ،راولي
 ً لوژی ، مرکزی دفتر د بریښنایی او معلوماتی تکنايیدانی اجرات ټول په دغو ځایونو کې دمد دوی د کار ډګر او     طبعا

افکارو ووالی شی، دا به د رڼو او رغاوونک تپه مرسته د اوس په پرتله څو ځله د دوی کاری موثریت او کارنده توب اوچ
درونو د محلی کیدو سره مرسته اد نفوس د متوازن میشت کیدنی او د ک ،جد خپریدو، د بیارغاونی د ایډیا دښه تروی

زموږ موخه یواځې کاروباری سازمانونه    .(کې دمداخلې معنا نلريوکړي)دلته فرضی مثال د هیڅ ادارې په پالیسی 
چې پرته له مرکز بل ځای کار نشی کوالی، یو   يچی فکر کیږ ي لکې هغه ادارات هم دباو خدماتی ادارات ندی،  

ه دی  رته ل پمثال به یې روزنیر ادرات ووایم، یا دافغانستان د علومواکاډمی. دافغانستان دعلومو اکاډمی کوالی شی  
، دهمدی تشکیل په ساتنی سره دعلمی څیړنو چاری ډیرو محالتو ته خپری کړی، يچی خپل تشکیل کی زیاتوالی راول

نعت په برخه کی دعلمی پروژو  صلکه د ځنګلو برخه کی دی علمی پروژو اجرا په جنوبی والیاتو او بادغیس کی، د  
ریښنایی مدیریت  باو داسې نور.   ېژې په کندهار یا کاپیسا کالی پروومتراکمې بڼ او محل ټاکنه په بغالن کې، د زتمرک

دی کړو پایله به  افعلی حالت څخه څو چنده موثر او اقتص   تکنالوژی موږ سره مرسته کوی چی کارونه د ۍاو اوسن
، حال دا  يرکړ چې دا تر ټولو نا ممکنه ښکارودعلمی پروژو مثال می ځکه   .يورې او غوره وپیی ډیره په زړه  

. درانه  يوس بیالبیلو برخو کی فلیالونه لراموډل ډیزاین کړو،یو شمیر پوهنتونونه   يټولې چارې کوالی شو په نوچې  
ې ممکن یوه نهایی او  یاو مونتاژ   يدو کې تولیدوابیالبیل پرزه جات بیالبیلو سیمو کی څه چی بیالبیلو هیو صنایع

ک توخوراFiat، Singer، Ford، Nestle د وشی. ېمتمرکزمحل  نور  Aflac، Coca-Cola ،وککی  اوډیر 
او د خطر دتقلیل یو روش هم  ()دخطر په وړاندې دریدلهلباغیر متمرکز کول له خطر سره مق .مثالونه ورکوالی شو

دی. تاثیر یې د نفوس په میشت کیدا او د تجربو او مهارتونو په پراختیا او د کار د ارزانه نیرو جذب کی ال زیات 
   دی.

                 
 

له مرکزی برخې سره وي، اما نور  او ارشادي نقش مفهومی الرښوونې الیسی جوړول،پپه دې موډل کې پالن او  
وي. یوشان  ته  ټولو  مسایل  نور  او  موخې  عمومی  طرز،  دکار  اسناد،  م اوس تقنینی  تکند  په ولاعلوماتی  ژی 

له بلې خوا په غیرمرکزی   کارکوونکی له خپل کور څخه د اتو ساعتونو کار په درې ساعتونو کې ترسره کوي. همرست
ونکو لګښتونه کمیږی، دا ځکه چې له مرکزی سیمو څخه لرې، نرخونه ټیټ وي او کارکوونکی  کد کار ېموډل ک

مچیوی ساتنه، کوچنی باغچی روزل او داسې نور هم ترکار  د شاتود یوشمیر نور تشبثات لکه کورنی چرګان روزل، 
له   موډل څخه استفاده کړی ده. ېداری او سیاسی موخولپاره هم له داو دخپلو  داالبته ځینی هیو  .الندې نیوالی شی

ږ هدف  ستی موخه زموورسیاسی پلوه دغه موډل یو هیواد متحد ساتی، البته د مدیریت او کاروبار په بحث کی دغه و
اوس د   .کې ده ولمخیتا او مولدیت اوچتورو د پراختیا، پنبارووږ موخه تر ډیره اقتصادی او د کاروندی، بلکې زم

اخه ډګر رتولیدی کمپنیو او اقتصادی سازمانو تجارب نظامی برخو، سیاست او عامه ادارې ته خپاره شوی او په پ
او نورو هغو  او صنایعو وزارت، دمحلی ارګانو د ادارېد کرنې وزارت، د تجارت  .يکې ورڅخه کار اخیستل کیږ

وزارتونو ته چې منابع ورته تر مرکز څخه، په محالتو کې ډیرې مهیا دي، پیشنهاد کیږي چې دغه موډل تجربه  
  .کړي
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