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 هقذهِ 

زض زٍضاى ذَز يه ًًْت انالحي ػوسُ هحؿَة قَز،  زاضُ اهَض زٍلتي وِ زض ايٌزب الگَي ؾٌتي ًبهيسُ هي

اي وِ الساهبتكبى  هيكس. ٍظيفِ ولي ؾبظهبًْبي زٍلتي ثِ ربي ايٌىِ هبًٌس گصقتِ ثِ ٍؾيلِ اقربني غيطحطفِ

اي قس وِ الظهِ آى اًزبم  قس اًزبم قَز، تجسيل ثِ يه هٌهت حطفِ ثِ ٍفبزاضي قرهي ثِ ضّجط هحسٍز هي

 قتي تَاًبيي هكرم ٍ هزعا ثَز. ذسهت هجتٌي ثط قبيؿتگي ٍ زا

تَاى ازاضُ اهَض تحت وٌتطل ضؾوي ضّجطي ؾيبؾي زاًؿت وِ هجتي ثط يه الگَي ؾلؿلِ  الگَي ؾٌتي ضا هي

اًس. ػبهل اًگيعـ آًْب،  َطف ٍ گوٌبم زض آى ثِ وبض گوبضزُ قسُ هطاتت زليك ثَضٍوطاؾي اؾت ٍ همبهبت حبثت ثي

گعاضي زذبلت  وٌٌس. زض ؾيبؾت اة حبون ثِ ََض يىؿبى ٍ ثطاثط ذسهت هينطفبً ػالئك ػوَهي اؾت؛ ثِ ّوِ احع

گصاضًس. تئَضي ؾٌتي  قًَس، ثِ هَضز ارطا هي هكيْبيي ضا وِ تَؾٍ ؾيبؾتوساضاى ٍيغ هي ثلىِ نطفبً ذٍ  ًساضًس،

ؾبل  25ضؾويت يبفت ٍ تمطيجبً زض اوخط وكَضّبي غطثي تب  1900ـ1920زض لطى ًَظزّن آغبظ قس ٍ ثيي ؾبلْبي 

 آذط لطى ثيؿتن ثِ ََض وبهل ثسٍى تغييط ثبلي هبًس. 

تطيي ًظطيِ هسيطيت زض ثرف زٍلتي اؾت، زض حبل  وِ ثطپبثطربتطيي ٍ هَفك  الگَي ؾٌتي ازاضُ اهَض زٍلتي،

ربيگعيي قسى اؾت. زاليل ثؿيبضي ثطاي ايي ربيگعيٌي ٍرَز زاضز. زض الگَي ؾٌتي، گطايف ثِ ؾَي ذكىي ٍ 

ّب ثِ ربي تأويس ثط ًتبيذ ٍرَز زاضز. اظ  ثَزى، تَرِ ثِ فطآيٌس ثِ ربي پيبهس ٍ تأويس ثط زؾتَضالؼول ثَضٍوطاتيه

اي  ّبي ذكه وِ ظهبًي ثِ ػٌَاى ٍؾيلِ وفبيتي ثَضٍوطاؾي اًتمبزّبي هؿتسل ٍ زليمي زضثبضُ ثي 1970ؾبلْبي 

ّبي ضؾوي،  تْب تَرِ ذَز ضا اظ زؾتَضالؼولثطاي تحمك ثبالتطيي ؾُح وبضآيي هَضز تَرِ ثَزًس، ثِ ػول آهس. زٍل

ؾبذتبضّب، الساهبت حفبظتي، ثِ ؾَي ًتبيذ هؼَُف وطزًس ٍ ووتط زضثبضُ اثعاضّبي ًيل ثِ ًتبيذ ثِ ثحج 

گصضز، زض هؼطو فطٍپبقي لطاض گطفتِ  پطزاذتٌس. الگَي ؾٌتي، تمطيجبً پؽ اظ يىهس ؾبل وِ اظ ػوط آى هي هي

ّب ٍ ًحَُ ػول ثِ  پسيس ًكسُ اؾت ٍ ػٌبنط آى، ٌَّظ ّن ٍرَز زاضًس. ٍلي ًظطيِاؾت. الگَي ؾٌتي يه قجِ ًب

 آيٌس ٍ ثِ ّيچ ٍرِ ثب ًيبظّبي ربهؼِ هتحَل اهطٍظي تُجيك ًساضًس.  آى زض حبل حبيط، لسيوي ثِ حؿبة هي
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 ادارُ اهَر دٍلتی پیشیي

 1توسى ٍ زٍلت ظَْض يبفتِ اؾت. گالزى ازاضُ اهَض زٍلتي زاضاي يه پيكيٌِ ََالًي اؾت وِ ثِ هَاظات هفبّين

 ؾبظز وِ اظ ظهبى پيسايف زٍلتْب ّوَاضُ ًَػي ازاضُ ٍرَز زاقتِ اؾت. ( ذبَطًكبى هي1، ل 1972)

ّبي ازاضي هكرهي ثطاي ازاضُ آثيبضي اظ َغيبى ؾبليبًِ ضٍز ًيل ٍ يب ثٌبي اّطام ههط  زض ههط ثبؾتبى، ؾيؿتن

ثؼس اظ هيالز هؿيح( ػمبيس  220لجل اظ هيالز هؿيح تب  206) 2ٌت ّبىٍرَز زاقتِ اؾت. چيي زض زٍضاى ؾلُ

زٍلت ثبيس تَؾٍ هطزاى ثطگعيسُ وِ زاضاي نالحيت ٍ تَاًبيي ّؿتٌس، ازاضُ قَز »وٌفَؾيَؼ ضا هجٌي ثط ايٌىِ 

 . ضايذ گطزاًيس «تَاًس هالن لطاض گيطز ٍ ّسف انلي زٍلت، ؾؼبزت هطزم اؾت، ٍ نطف ٍاثؿتگي ٍ ّورًَي ًوي

ثب ٍرَز ايٌىِ ًَػي ازاضُ اظ لسين ٍرَز زاقتِ اؾت، تبضيد ايزبز الگَي ؾٌتي ازاضُ اهَض زٍلتي ثِ هؼٌبي ٍالؼي 

ثَزًس؛ ثِ ػجبضت زيگط، ثِ ربي ايٌىِ « قرهي»گطزز. ًظبهْبي وْي ازاضُ،  ثِ اٍاؾٍ لطى ًَظزّن ثطهي

بى ٍ حىَهت اؾتَاض ثبقٌس ثِ فطزي ذبل هبًٌس يؼٌي ثط لبًًَي ثَزى ٍ ٍفبزاض ثَزى ثِ ؾبظه  غيطقرهي ثبقٌس،

وٌٌس، زض گصقتِ، ضاّْبي  پبزقبُ يب ٍظيط ٍفبزاض ثَزًس. الساهبتي وِ اوٌَى زض ًظط هب ثيگبًِ ٍ ًبؾبظگبض رلَُ هي

قسًس. هتَؾل قسى ثِ حبهبى ٍ ذَيكبى ثطاي اؾترسام قسى ٍ اتىبي ثِ  هتساٍل اًزبم ٍظبيف زٍلت هحؿَة هي

آٍضي  بى ثطاي اؾترسام قسى ٍ ذطيس هكبغل، ٍ هٌبنت ٍ ثِ ػجبضت زيگط، ذطيس حك روغزٍؾتبى ٍ ثؿتگ

ػَاضو گوطوي ٍ هبليبتْب ٍ ثِ زًجبل آى، زضيبفت حمَق هتؼلمِ اظ اضثبة ضرَع، ثِ نَضت ثركي ثطاي پطزاذت 

 حك زٍلت ٍ ثركي ثطاي ؾَز قرهي اهطي ػبزل ٍ هتساٍل ثَز.

زض ايبلت « غٌبئن ثِ َطف پيطٍظ تؼلك زاضز»ازاضُ، ثب اؾتٌتبد اظ گفتِ  3تبضاد ؾيؿتن  زض ثرف اػظن لطى ًَظزّن،

هتحسُ اهطيىب هتساٍل ثَز. ثؼس اظ ثطگعاضي ّط اًتربثبتي اظ پبييٌتطيي ؾُح تب ؾُح ضيبؾت روَْضي، ّوِ 

 قس.  قغلْبي ازاضي ثِ اػًب ٍ َطفساضاى حعة ثطًسُ ٍاگصاض هي

ٍلتي، وبض ترههي ذبني ٍرَز ًساضز ٍ ثِ ٌّگبم تغييط تطويت ٍ ثبفت ؾيبؾي، ثِ ػجبضت زيگط، زض ازاضُ اهَض ز

                                                            
1. Gladden 

2. Han 
3. Spoils System  
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زليلي ثطاي ازاهِ حيبت ازاضُ زٍلت ٍرَز ًساضز، هعايبي ازاضُ اهَض زٍلتي، هبًٌس حوبيت ٍ هعايبيي هؿتمين، لبًًَبً 

 ثِ حعة ثطًسُ اًتربثبت تؼلك زاضز. 

بز تغييطاتي زض اٍاذط لطى ًَظزّن ٍ انالحبتي هتٌبؾت ثب الگَي هكىالت شاتي ازاضُ ثِ ؾجه لسين، ًْبيتبً ثِ ايز

ثَزًس. « اي ٍ هطاهي قرهي، ؾٌتي، تفىيه قسُ، هٌُمِ»ازاضُ اهَض ؾٌتي هٌزط قسًس. ثَضٍوطاؾيْبي لسيوي 

« قوَل ذَاُ ٍ رْبى غيطقرهي، ػماليي، ترههي، هَفميت»زض حبلي وِ ثَضٍوطاؾيْبي ًَيي هَضز ًظط ٍثط 

 ثَزًس. 

 

 صالحات قرى ًَزدّنا

ّط چٌس الگَي ؾٌتي زض حبل حبيط، ثِ ذبَط ثَضٍوطاتيه ثَزى ثيف اظ حس ٍ ًبضؾبئي هَضز حولِ اؾت، ٍلي 

ثبيس ثِ ذبَط زاقتِ ثبقين وِ ثِ وبضگيطي ايي الگَ ثِ ًَثِ ذَز زض همبيؿِ ثب قىلْبي اٍليِ، يه پيكطفت ثَز. 

ًَضث  1854ى اٍاؾٍ لطى ًَظزّن ًؿجت زاز. زض گعاضـ ؾبل قبيس ثتَاى ؾطآغبظ الگَي ؾٌتي ضا ثِ اًگلؿتب

ذسهبت زٍلتي ثبيس اظ َطيك ٍاگصاضي آى ثِ هطزاى رَاى وِ لجل اظ »ٍليبى تَنيِ قسُ اؾت وِ  وَت ـ تطي

ٍليبى ًكبًِ آغبظ اًتهبثبت  گعاضـ ًَضث وَت تطي«. اًس، اًزبم قًَس اًتهبة اظ َطيك اهتحبًبت زليك ثطگعيسُ قسُ

ؼ قبيؿتگي زض ذسهبت ػوَهي ٍ وبّف تسضيزي حوبيت ػٌبيتي اؾت. ايي گعاضـ ًكبًِ آغبظ الگَي ثط اؾب

 ؾٌتي ازاضُ اهَض زٍلتي ثَز. 

انالحبت هيبًِ لطى ًَظزّن اًگلؿتبى، ػمبيس هطزم اهطيىب ضا ًيع تحت ًفَش لطاض زاز. ًمف قَم ؾيؿتن تبضاد زض 

تَؾٍ يىي اظ  1881ضئيؽ روَْض آهطيىب زض ؾبل  4اؾت. گبضفيلسايزبز فؿبز زٍلتْب ٍ ثِ ٍيػُ زض قْطّب ثبضظ 

َطفساضاى ؾيؿتن تبضاد وِ ٍػسُ تهسي يه قغل زٍلتي ثِ اٍ تحمك ًيبفتِ ثَز، ثِ لتل ضؾيس. ٍ ّويي هؿئلِ، 

ثِ تهَيت ضؾيس ٍ ثِ  5 ، لبًَى ذسهبت وكَضي )لبًَى پٌسلتَى(1883ًًْت انالحبت ضا تكسيس وطز. زض ؾبل 

                                                            
4. Garfield  

5. Pendleton 
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 قس:  يه وويؿيَى ذسهبت وكَضي ثِ ٍرَز آهس وِ چْبض هحَض انلي زض آى زًجبل هي هَرت آى،

 ثطگعاضي اهتحبًبت ثطاي هتمبييبى اؾترسام زض ّوِ ؾَُح  (1)

 اًس زض هكبغل ؾَُح هرتلف اًتهبة وؿبًي وِ زض اهتحبًبت ٍضٍزي ثيكتطيي ًوطُ ضا زضيبفت زاقتِ (2)

 اًزبم ذسهبت آهَظقي لجل اظ اًتهبة زائوي  (3)

، ل 1972ثٌسي اًتهبثبت زض پبيترت ثط حؿت روؼيت وكَض ثطاي هٌبَك انلي )گالزى،  يِؾْو (4)

318 .) 

انالحبت اًزبم قسُ زض اًگلؿتبى ٍ ايبالت هتحسُ آهطيىب ثب الگَي ثَضٍوطاتيه ربهؼتط زض لبضُ اضٍپب وِ اٍاؾٍ 

حبنل ايي تطويت، يه  ( 30ٍ، ل 1973، 6لطى ّزسّن زض پطٍؼ ثِ ٍرَز آهسُ ثَز، تطويت قسًس )ربوَثي

الگَي هٌؿزن ثَز وِ زض ًيوِ اٍل لطى ثيؿتن هَضز پصيطـ لطاض گطفت. ايي الگَ زض اٍاؾٍ لطى ًَظزّن تحت 

ًفَش افىبض ٍٍز ضٍ ٍ ٍيلؿَى يىي اظ فؼبالى انلي ًًْت انالحبت زض ايبالت هتحسُ ٍ هبوؽ ٍثط زض اضٍپب لطاض 

اي، اؾترسام ٍ اًتهبة ثط اؾبؼ قبيؿتگي،  هزعا ٍ حطفِ گطفت. تئَضي ثَضٍوطاؾي، ًظطيِ ذسهبت ػوَهي

َطفي ؾيبؾي، ٍ حك ازاهِ ذسهبت ثب ٍرَز تغييط زٍلت اظ زؾتبٍضزّبي ٍثط ثَز. ٍيلؿَى ًيع نبحت  ثي

گصاضي ٍ هؿئَليت ضؤؾبي ازاضي زض ثِ ارطا زضآٍضزى ايي  هكي ّبي هؿئَليت ؾيبؾتوساضاى زض ذٍ ًظطيِ

ظطيِ، اًسيكِ ٍؾيلِ ثَزى ٍ فٌي ثَزى ازاضُ ٍ رسا قسى آى اظ للوطٍ ؾيبؾت ّبؾت. اظ ايي زٍ ً هكي ذٍ

 قَز.  اؾتٌتبد هي

الگَي ؾٌتي ازاضُ اهَض زٍلتي، زاضاي زٍ پبيِ ًظطي انلي اؾت وِ حبنل تأحيطّبي هرتلف اؾت. پبيِ اٍل، 

ي ؾيبؾي ٍ ازاضُ اؾت وِ الگَي ثَضٍوطاتيه ازاضُ ٍ پبيِ زٍم، لطاضزازّبي ذبل پبؾرگَيي ٍ ضٍاثٍ ثيي ضّجط

 ّط يه اظ آًْب ثِ ََض هزعا هَضز ثطضؾي لطاض ذَاٌّس گطفت. 

 

 

                                                            
6. Jacoby  
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 ًظریِ بَرٍکراسی ٍبر

ًظطيِ ثَضٍوطاضؾي ٍثط، هْوتطيي انل ًظطي الگَي ؾٌتي ازاضُ اؾت. ٍثط زض تالـ ثطاي ايزبز هجبًي تئَضي 

، هبًٌس اذتيبض 8الؼبزُ؛ ؾٌت يه ضّجط ذبضقيؼٌي ظَْض  7هٌس ذَز، ػميسُ زاقت ؾِ ًَع اذتيبض ٍرَز زاضز: فطُ

ضئيؽ لجيلِ، ٍ اذتيبض ػماليي/ لبًًَي. اذتيبض اذيط وِ زض ًمُِ همبثل زٍ قىل زيگط اذتيبض وِ اؾبؾبً هبٍضاي 

لبًَى اؾت، لطاض زاضز. ثِ ََض َجيؼي ّن ػماليي اؾت ٍ ّن لبًًَي. ثٌبثطايي، اذتيبض ػماليي / لبًًَي، وبضآتطيي 

ثب اؾتٌتبد اظ « ٍثط»زّس.  ض اؾت ٍ ثِ ّويي زليل، هجٌبي انلي تئَضي ثَضٍوطاؾي ضا تكىيل هيقىل اذتيب

ّبي ًَضيي ثَضٍوطاؾي، اضائِ زازُ اؾت: )گطث ٍهبيلع،  اًسيكِ اذتيبض ػمالئي / لبًًَي، قف انل ثطاي ؾيؿتن

  (:196-8، نم 1970

بً ثِ ٍؾيلِ همطضات، ثِ ػجبضت زيگط ثِ انل حبثت ثَزى ٍ ضؾوي ثَزى زاهٌِ اذتيبض لبًًَي وِ ػوَه .1

 قًَس.  ّبي ازاضي همطض هي ٍؾيلِ لَاًيي يب زؾتَضالؼول

ثٌسي ؾَُح اذتيبض، يؼٌي ايزبز ؾيؿتن ثبالزؾت ـ ظيطزؾت وِ زض  انَل ؾلؿلِ هطاتت ازاضي ٍ زضرِ .2

 وٌٌس.  آى، ازاضات ثبالتط ثط ازاضات پبييٌتط ًظبضت هي

 ثبقس. قًَس، هي ّب( وِ ثِ ػٌَاى ؾبثمِ ثبيگبًي هي اؾٌبز هىتَة )پطًٍسُهسيطيت ازاضُ ًَيي هجتٌي ثط  .3

ثبقس، هؼوَالً ثِ  هسيطيت ازاضي، حسالل هسيطيت ازاضي وبهالً ترههي وِ اظ ًَع هسيطيت وبهالً هسضى هي .4

 آهَظـ وبهل ٍ ترههي ًيبظ زاضز. 

ي، ثِ وبضگيطي ظطفيت وبهل پؽ اظ آى وِ ازاضُ ثِ ََض وبهل پيكطفت وطز، اًزبم فؼبليتْبي ازاض .5

وٌس... زض گصقتِ، ٍيؼيت اهَض ثطػىؽ ثَز ٍ وبض ازاضي ثِ ػٌَاى فؼبليت  همبهبت ازاضي ضا التًبء هي

 قس.  زؾت زٍم تلمي هي

 وٌس. هسيطيت ازاضي اظ لَاًيي ػوَهي وِ ون ٍثيف پبيساض، ربهغ ٍ لبثل يبزگيطي ّؿتٌس، تجؼيت هي .6

                                                            
7. Charismatic  
8. Traditional  
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قَز. پيطٍي اظ ّيچ  ًَى ٍ اظ همطضاتي وِ ثط اؾبؼ ايي لبًَى تسٍيي قسُ، ًبقي هيَجك انل اٍل ٍثط، اذتيبض اظ لب

ًَع اذتيبض زيگط هزبظ ًيؿت. انل زٍم، انل ؾلؿلِ هطاتت اؾت وِ قبيس ثتَاى آى ضا هكَْضتطيي ًظطيِ ٍثط 

لك ثِ ربيگبُ زاًؿت. َجك انل ؾلؿلِ هطاتت، اذتيبض ٍ لسضت ػماليي / لبًًَي هتؼلك ثِ قرم ًيؿت؛ ثلىِ هتؼ

قرم زض ؾلؿلِ هطاتت اؾت. َجك انل ؾَم، ثمبي ؾبظهبى هؿتمل اظ ظًسگي وبضوٌبى اؾت ٍ وبهالً غيطقرهي 

اؾت. َجك انل چْبضم ازاضُ اهَض يه حطفِ ترههي اؾت وِ ثِ آهَظـ وبهل ًيبظ زاضز ٍ ّوِ وؽ اظ ػْسُ 

ثطذالف گصقتِ، يه قغل زؾت زٍم ًيؿت. آيس. پٌزن، وبض زض ثَضٍوطاؾي توبم ٍلت اؾت ٍ  اًزبم آى ثطًوي

 تَاى آى ضا ثب پيطٍي اظ همطضات يبز گطفت.  ثبالذطُ، هسيطيت ازاضُ فؼبليتي اؾت وِ هي

تًبز انلي، يب هْوتطيي تفبٍت هَرَز ثيي الگَي ٍثط ٍ الگَّبي لجل اظ آى، ربيگعيي قسى ازاضُ قرهي ثِ 

بظهبى ٍ همطضات آى اظ توبم اقربني وِ زض زضٍى آى ٍؾيلِ يه ؾيؿتن غيطقرهي هجتٌي ثط همطضات اؾت. ؾ

 ّؿتٌس، هْوتط اؾت. 

ًؼوتبى هتىي ثَز ٍ ثِ ضّجط يب حعة ٍ ثِ ذَز  ازاضُ لسيوي، ثط ضٍاثٍ قرهي يؼٌي ٍفبزاضي ثِ ذَيكبًٍساى ٍ ٍلي

 ؾيؿتن ٍاثؿتِ ًيؿت. 

 

 جایگاُ هقام اداری

ضًس. قغل ازاضي پؽ اظ آظهبيكْب ٍ يه زٍضُ هكىل آهَظقي اي زا وبضوٌبى ًظبم ازاضي زض تئَضي ٍثط ربيگبُ ٍيػُ

آيس. ثطذالف گصقتِ، قغل ازاضي ثِ ػٌَاى هحلي ثطاي زضيبفت اربضُ  قَز ٍ يه حطفِ ثِ حؿبة هي ٍاگصاضي هي

قَز ٍ ٍفبزاضي اظ ًَع رسيس ثِ همبنس  ضاثُِ قرهي ثطلطاض ًوي»يب وؿت زضآهس ًيؿت. زض قغل ازاضي 

 حهط قسُ اؾت. غيطقرم ٍ ترههي هٌ

ّبي ثعضي وبضثطز زاضز.  ػميسُ زاقت وِ ثَضٍوطاؾي وبضآهستطيي قىل ؾبظهبًي اؾت وِ زض ّوِ ؾبظهبى« ٍثط»

الگَي ضؾوي ثَضٍوطاؾي زض زٍ ثرف ذهَني ٍ ػوَهي وبضثطز زاضز، ٍلي تطزيسي ًيؿت وِ ايي الگَ ثب اقتيبق 

 وبض ضفتِ اؾت.  تط زض ازاضُ اهَض زٍلتي ثِ ثيكتط ٍ ثطاي ظهبى ََالًي
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 کٌترل سیاسی در بَرٍکراسی سٌتی

ٍٍزٍض ٍيلؿَى ثِ ػٌَاى اؾتبز ازاضُ اهَض زٍلتي، پيف اظ احطاظ همبم ضئيؽ روَْضي آهطيىب، ػميسُ زاقت وِ ثبيس 

اي وبهالً ازاضي  هكي وِ ٍظيفِ هكي اظ ارطاي ذٍ يؼٌي ثبيس ذٍ  حسفبنل ؾيبؾت اظ ازاضُ وبهالً ضٍقي ثبقس؛

 ىيه قسُ ثبقس. اؾت، تف

ٍيلؿَى ػميسُ زاقت وِ ؾيؿتن تبضاد، ظائيسُ ازغبم هؿبئل ازاضي زض هؿبئل ؾيبؾي اؾت. تفىيه حيُِ 

هكيْب ثِ وبض ثطزُ  آيٌس، اظ حيُِ ازاضي، يؼٌي ربيي وِ ذٍ هكيْب ثِ ٍرَز هي ؾيبؾي، يؼٌي ربيي وِ ذٍ

 د ضا اظ ثيي ثجطز. تَاًس ثؿيبضي اظ وبؾتيْب ٍ ظيبًْبي ؾيؿتن تبضا قًَس، هي هي

ٍلي ثيكتط يه افؿبًِ تلمي قسُ  ّط چٌس تئَضي رسايي ؾيبؾت اظ ازاضُ، ثرف انلي هسل ؾٌتي ازاضُ اؾت؛

 اؾت ٍ ثِ ذهَل ثطاي َفطُ ضفتي اظ هؿئَليت، هفيس ثَزُ اؾت. 

 

 درٍى سیستن اداری

بظي ثِ تغييط ًساقتٌس، ٍلي ّط چٌس هجبًي ًظطي ثَضٍوطاؾي ٍ وٌتطل ؾيبؾي هؿتحىن ؾبذتِ قسُ ثَزًس ٍ ًي

تَاًؿت غيطؾيبؾي ثبلي ثوبًس، ّيچ چيع  ثرف زٍلتي تَافمْبيي ثب تئَضي هسيطيت ًيع زاقت. اگط ازاضُ هي

ّبي ػوليبتي هَضز اؾتفبزُ ثرف ػوَهي ٍرَز ًساقت. زض ًتيزِ چيعّبيي اظ ثرف  هرهَني زضثبضُ قيَُ

، افعٍزى ًظطيبت «زاى ؾبيط»ت ػلوي ثَز. ثِ گفتِ ذهَني ٍاضز ثرف زٍلتي قس وِ هْوتطيي آًْب هسيطي

ًظطيبت تفىيه ؾيبؾت / ازاضُ ٍ هسيطيت ػلوي، قىل ٍ »هسيطيت ػلوي، الگَي ازاضُ اهَض زٍلتي ضا وبهل وطز ٍ 

ٍ  1920هٌظَضي پسيس آٍضز ٍ يه ًَع اػتوبز ثِ ًفؽ زض ثِ وبضگيطي ٍ هُبلؼِ ازاضُ اهَض زٍلتي زض ؾبلْبي 

(. اظ آى پؽ ٍ تبوٌَى، ثحخْبيي ثيي پيطٍاى هسيطيت ػلوي ٍ پيطٍاى تئَضي 94، ل 1973، )ايزبز وطز 1930

ّبي آيٌسُ، ثطضؾي ذالنِ آًْب  ضليت آى يؼٌي ضٍاثٍ اًؿبًي ٍرَز زاقتِ اؾت. ًظط ثِ اّويت ايي ثحخْب زض فهل

 ضؾس.  زض ايٌزب يطٍضي ثِ ًظط هي
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 هذیریت علوی

ثٌسي هسيطيت ػلوي اؾت. زض تئَضي تيلَض زٍ ًىتِ اؾبؾي ثِ چكن  زليل نَضت ثِ 9هؼوَالً اػتجبض فطزضيه تيلَض

ٍ وٌتطل وطزى تب حس ٍ قستي وِ « يه ثْتطيي ضاُ اًزبم وبض»ذَضز: اؾتبًساضز وطزى وبض، يؼٌي پيسا وطزى  هي

ٍ حطوت  ( هُبلؼِ ظهبى1(. هسيطيت ػلوي قبهل )3، ل 1970، 10)وبوبض« ثطاي حفظ ايي اؾتبًساضزّب الظم اؾت

وبضي  ( يه ؾيؿتن زؾتوعز تكَيمي ثب قىل تؼسيل قسُ قيَُ همبَؼ2ِثطاي زؾتيبثي ثِ اؾتبًساضز اًزبم وبض )

اي ثَز. تيلَض هجتىط هُبلؼِ ظهبى ٍ حطوت ًجَز، ٍلي آى ضا وبهلتط اظ  ( تغييط ؾبذتبض ثِ قىل ٍظيف3ِلجلي ٍ )

 گطفت.  گصقتگبى ذَز ثِ وبض هي

 يسُ زاقتٌس وِ ػمبيس آًْب زض ثرف زٍلتي ًيع لبثل اؾتفبزُ اؾت. َطفساضاى ايي هىتت ػم

 

 رٍابط اًساًی

قَز. زض ًظطيِ ضٍاثٍ اًؿبًي  اغلت زض ًمُِ همبثل هسيطيت ػلوي لطاض زازُ هي« ضٍاثٍ اًؿبًي»ًظطيِ زيگط، يؼٌي 

الؼول ًكبى  ذَز ػىؽّبيي وِ فمٍ ًؿجت ثِ هحطوْبي هبلي اظ  ثِ ربي ايٌىِ وبضوٌبى ضا ثِ ػٌَاى آزم ٍاضُ

 قَز.  زٌّس، ثِ حؿبة آٍضًس، ثيكتط ثط ػطنِ ارتوبػي وبض تَرِ هي هي

ٍالؼي ايي هىتت ثِ  ثٌيبًگصاض 11پطزاظاى فطاٍاًي اؾت، ٍلي التَى هبيَ ّط چٌس هىتت ضٍاثٍ اًؿبًي زاضاي ًظطيِ

پؽ اظ اًزبم آظهبيكْبي هتؼسز زضيبفت وِ ػطنِ ارتوبػي گطٍُ  1930آيس. هبيَ زض ؾبلْبي زِّ  حؿبة هي

 وبضي هْوتطيي ػبهل زض هسيطيت اؾت. 

ٍضي، ثيكتط ثب ًكبى زازى ػاللِ ثِ  زضيبفت وِ ثْطُ 13زض وبضذبًِ ٍؾتطى الىتطيه 12هبيَ زض آظهبيكْبي ّبئَضى

 ّبي هبلي ثِ هطاتت ووتط ثَز. وطز ٍ اّويت ؾبيط ػَاهل، اظ رولِ اًگيعُ عايف پيسا هيوبضوٌبى اف

                                                            
9. Frederick Taylor  

10. Kakar  
11. Elton Mayo 
12. Hawthorne 

13. Western Electric  
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تَاى ازػب وطز وِ تئَضي ضٍاثٍ اًؿبًي زض ثرف زٍلتي زض ؾُح ٍؾيؼتطي ثِ وبض گطفتِ قس. ثرف ذهَني  هي

، اًزبم زّس، يؼيف ثَز. گصاضز ٍضي احط هي هحتبَتط ثَز ٍ احتوبل ايٌىِ الساهي ٍضاي آًچِ آقىبضا ثط افعايف ثْطُ

يىي اظ اًتمبزّبي ٍاضز ثط ثَضٍوطاؾي زٍلتي ايي اؾت وِ ثب وبضوٌبى زض همبيؿِ ثب ثرف ذهَني ثيف اظ حس 

 گيطز. قَز ٍ زض همبيؿِ ثب ثرف ذهَني وبض چٌساًي نَضت ًوي الظم ذَقطفتبضي هي

 

 هجادلِ دًبالِ دار

ََالًي اؾت. قبيس ظبّطاً ثْتط ثبقس وِ زٍ ًظطيِ تيلَض ٍ هزبزلِ ثيي هسيطيت ػلوي ٍ ضٍاثٍ اًؿبًي يه ثحج 

 وٌٌسُ ثبقس.  تَاًس گوطاُ ٍلي ايي هي  هبيَ ضا هبًؼِ الزوغ ثساًين، ثِ ََضي وِ ّط ظهبى يه ًظطيِ زض اٍلَيت ثبقس،

ت وِ ذبًن قَؾتط ًفَش افىبض تيلَض زض هتي ازاضُ اهَض زٍلتي زض ََل لطى ضا ثطضؾي وطزُ ٍ اظْبض زاقتِ اؾ

زّس وِ تيلَض ثؿيبضي  ّبي تيلَض ًكبى هي تفىيه هسيطيت ػلوي اظ ضٍاثٍ اًؿبًي ذُبؾت. ًگبّي غضف ثِ ًَقتِ

ثيٌي وطزُ اؾت. ثِ ََض ذالنِ، اٍ  پطزاظاى ضٍاثٍ اًؿبًي زض پي ثيبى ٍ اثساع آى ّؿتٌس، پيف اظ ًىبت ضا وِ ًظطيِ

 ػميسُ زاضز وِ اظ تيلَض ثبيس ثيكتط لسضزاًي قَز.

ََض وِ لجالً گفتِ قس تيلَضيؿن زض پيكيٌِ لطى حبيط ثِ ّوبى اًساظُ وِ ثط ثرف ذهَني ًفَش زاقتِ  ّوبى

اؾت، ثط ثرف ػوَهي ًيع ًفَش زاقتِ اؾت. تيلَض يميٌبً ثط َطاحي قغل احط گصاقتِ اؾت. الگَي اٍ ذكه، 

يي الگَي ؾٌتي ازاضُ ثَز. ضفتبض ثَضٍوطاتيه ٍ ؾلؿلِ هطاتجي ٍ آقىبضا ؾبظگبض ثب ثرف زٍلتي زض زٍضاى َال

پؿٌسيس، ٍ پطزاذت هعز  ثرف اؾت. هْن ايٌزبؾت وِ تيلَض ّن، چٌيي ضفتبضي ضا هي اًؿبًي ثب وبضوٌبى ًتيزِ

 وطز.  ثيكتط ضا ثِ وبضگطاًي وِ هَفميت ثيكتطي زض تَليس زاقتٌس، تَنيِ هي

ثَز وِ تَؾٍ گيَليه « POSD CORB»بي آى ّ هزبزلِ هطثٌَ ثِ هسيطيت ػلوي ازاهِ پيسا وطز. يىي اظ قبذِ

 ثطاي ًكبى زازى ٍظبيف هسيطيت تٌظين قس. ايي ؾطٍاغُ، اظ تطويت ولوبت ظيط تكىيل قسُ اؾت:  14ٍ اٍضٍيه

 ضيعي ثطًبهِ -

                                                            
14. Gulick and Urwick  
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 ؾبظهبًسّي  -

 وبضگعيٌي  -

 فطهبًسّي  -

 ّوبٌّگي  -

 زّي  گعاضـ -

 ثَزرِ ثٌسي  -

 

 یك بْتریي راُ

ّبي  ثطاي ازاضُ وطزى ٍرَز زاضز وِ تحمك آى اظ َطيك تئَضي« يه ثْتطيي ضاُ»ثط َجك الگَي ؾٌتي 

اي هتؼلك ثِ گيَليه ٍ هسيطيت ػلوي هتؼلك ثِ  پصيط اؾت. ضٍيىطز ٍظيفِ ثَضٍوطاؾي ٍ هسيطيت ػلوي، اهىبى

ّؿتٌس. ثؼساً )فهل ؾَم( ذَاّين زيس وِ زض هسيطيت « يه ثْتطيي ضاُ»پطزاظي  تيلَض اظ هظبّط هكَْض ًظطيِ

پصيطًس ٍ هؿئَليت اًزبم وبض ضا ثسٍى ايٌىِ  ثطاي تحمك ًتبيذ ضا ًوي« يه ثْتطيي ضاُ»يس، فطو ٍرَز زٍلتي رس

 وٌٌس.  زؾتَضالؼولي زض هَضز چگًَگي ايي ًتبيذ زض زؾت ثبقس، ثِ ػْسُ هسيط هحَل هي

ٍاضز اؾت ٍ ثِ ّط حبل، الگَي ؾٌتي ثب ٍرَز ذسهبت ثب اضظـ ذَز اظ وبؾتي هجطا ًيؿت ٍ اًتمبزاتي ثط آى 

ضؾٌس. ايي الگَ ثطاي ؾبلْبي ََالًي ذَة ثَز، ٍلي  ّب ٍ الساهبت آى ثطاي هسيطيت زٍلتي وبفي ثِ ًظط ًوي تئَضي

 اوٌَى زٍضاى آى ثِ ؾط ضؾيسُ اؾت. 

 

 هشکالت الگَی سٌتی

طفت قَز، ثسٍى تطزيس ًؿجت ثِ ٍيؼيت پيف اظ آى پيك آًچِ اهطٍظ قىل ؾٌتي ازاضُ اهَض زٍلتي ًبهيسُ هي

ّبي ايي ًَع ثَضٍوطاؾي آقىبض قسُ اؾت. هوىي اؾت ثَضٍوطاؾي ثطاي  قبيبًي ثَزُ اؾت، ليىي اوٌَى ًبضؾبئي

زّس ليىي هؼوَالً زض حطوت  وٌتطل ثْتطيي ثبقس ٍلي ثطاي هسيطيت العاهبً هٌبؾت ًيؿت، اَويٌبى ضا افعايف هي
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 زؾت ضفتي ًَآٍضي. وٌس اؾت، هوىي اؾت وبض ضا اؾتبًساضز وٌس، ٍلي ثِ ليوت اظ 

، ثب اًتمبزات ضٍظ افعًٍي هَارِ قس. زض ايي 1970زض ثيكتط وكَضّبي تَؾؼِ يبفتِ ذسهبت زٍلتي اظ ؾبلْبي زِّ 

ضؾيس  ضاثُِ ؾِ هكىل اؾبؾي ٍرَز زاقت. اٍل، الگَي وٌتطل ؾيبؾي ًبضؾب ٍ غيطهٌُمي ثَز. زٍم، ثِ ًظط ًوي

وطز، ثبال ثطز. ؾَم، اًتمبزي ّن اظ َطف زؾت  قىلي وِ ٍثط تهَض هيًظطيِ ثَضٍوطاؾي ثتَاًس وبضآيي فٌي ضا ثِ 

ّب زض ضاثُِ ثب ثحخي وِ ػليِ ثَضٍوطاؾي ثِ ػٌَاى يه ػميسُ هُطح ثَز ٍاضز قسُ اؾت وِ ثِ هَرت آى،  ضاؾتي

ز اًتربة وِ زض ايٌزب آى ضا اًتمب  ثطز ٍ زض همبيؿِ ثب ثبظاض فبلس وبضآيي اؾت، ثَضٍوطاؾي آظازي ضا اظ ثيي هي

 ًبهين. ػوَهي هي

 

 هشکل کٌترل سیاسی

ثطاي همبثلِ ثب ؾيؿتن تبضاد، وِ زض  1880هكي ٍ ازاضُ وِ هَضز حوبيت ٍيلؿَى ثَز، زض ؾبلْبي زِّ  رسايي ذٍ

گصاضاى اظ ضٍؾبي ازاضي ٍ  هكي آى ظهبى زض ايبالت اهطيىب هتساٍل ثَز، َطاحي قس. ثِ ّط حبل، رسايي زليك ذٍ

گبُ زض ظازگبُ ذَز ٍالؼبً زًجبل ًكس. حميمتبً ضاثُِ زٍلت ٍ  گبُ ٍالؼيت پيسا ًىطز ٍ ّيچ زاضُ، ّيچهكي اظ ا ذٍ

وطز، ًيؿت ٍ ّطگع ًيع ًجَزُ اؾت. ضٍاثٍ هيبى ضّجطي ؾيبؾي ٍ  ازاضُ ثِ آى ؾبزگي وِ ٍيلؿَى تهَض هي

 يؿت.وٌٌسُ ضؾوي ٍ ذُي الگَي ٍيلؿَى ً ثَضٍوطاتْب پيچيسُ ٍ قٌبٍض اؾت ٍ هٌؼىؽ

ّط چٌس غيطٍالؼي ثَزى ايي ًظطيِ اظ هستْب پيف هَضز تَرِ لطاضگطفتِ ثَز، ٍلي زض ػيي حبل تَاًؿت اظ الگَي 

ؾٌتي ازاضُ، حوبيت لبثل تَرْي ثؼول آٍضز. ثِ ّط حبل، يطٍضت پبيجٌسي ثِ يه ًظطيِ فبلس اػتجبض، وِ 

 الگَي ؾٌتي ازاضُ اؾت. اػتجبضي آى هستْبؾت ثطهال قسُ، ًكبًگط ٍرَز وبؾتيْبيي زض  ثي

 

 هشکل بَرٍکراسی

الگَي ٍثطي ثَضٍوطاؾي زٍهيي هكىل حبئع اّويت زض الگَي ؾٌتي اؾت. هٌتمساى ثطآًٌس وِ چَى هفبّين 

اًس ٍ  ثَضٍوطاؾي ٍ ؾبظهبى ثَضٍوطاتيه ًبضؾب ّؿتٌس، ثٌبثطايي ؾبذتبض ٍ هسيطيت الگَي ؾٌتي هٌؿَخ قسُ
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 ًيبظهٌس انالحبت اؾبؾي ّؿتٌس.

طيِ ثَضٍوطاؾي زاضاي زٍ هكىل ٍيػُ اؾت؛ ًرؿت، ضاثُِ زقَاض ثيي ثَضٍوطاؾي ٍ زهَوطاؾي ٍ زيگط، ايٌىِ ًظ

ضؾس وِ ثيي  تَاًس ثيف اظ ايي ثِ ػٌَاى يه قىل حوطثرف ؾبظهبًي ثِ حؿبة آيس. ثِ ًظط هي ثَضٍوطاؾي ًوي

وي آى ٍ زهَوطاؾي، يه تؼبضو وبضي، ذكىي ٍ ؾلؿلِ هطاتت ضؾ ثَضٍوطاؾي، ثِ ذبَط ػماليي ثَزى، پٌْبى

ًبپصيط ٍرَز زاضز. اگط هٌهف ثبقين، ٍثط ًيع قرهبً زض هَضز ثَضٍوطاؾي زٍ زل ثَز. ٍثط ٍالؼبً ثِ ربي  ارتٌبة

ًبپصيط  حوبيت اظ ثَضٍوطاؾي آى ضا تَنيف وطز ٍ ّط چٌس ّوعهبى ثب ًَؾبظي ربهؼِ، ظَْض آى ضا ًيع ارتٌبة

 وطز.  ٍوطاؾي، آقىبضا اٍ ضا ًگطاى هيزاًؿت ٍلي ثؼًي اظ اثؼبز ثَض هي

ّبي وؿبًي وِ  وٌس اظ َطيك پٌْبى ًگِ زاقتي زاًف ٍ گطايف ثَضٍوطاؾي ؾؼي هي»ٍثط ذبَطًكبى ؾبذت وِ 

وبضي ازاضي اظ  پٌْبى»وٌس وِ  ، ٍ ايبفِ هي«اي ّؿتٌس، ثطتطي ذَز ضا افعايف زّس زاضاي اَالػبت حطفِ

 «اذتطاػبت ذبل ثَضٍوطاؾي اؾت

قَز.  ثيٌي ًىطزُ ثَز، اظ لبئل قسى ثطتطي فٌي ثطاي ثَضٍوطاؾي ًبقي هي هكىل ثَضٍوطاؾي وِ ٍثط پيف زٍهيي

زاًؿت. زض حبلي وِ اهطٍظُ ثطتطي فٌي  ٍثط ثطتطي فٌي ثَضٍوطاؾي ضا ثبالتط  اظ وليِ فطايٌسّبي ؾبظهبًي هي

زاًين  ظ ايي ثطتط ٍ ثرهَل وبضآهستط ًويثَضٍوطاؾي هَضز تأييس ًيؿت. زٍ زليل ثطاي ايٌىِ ثَضٍوطاؾي ضا ثيف ا

ّبي پطؾٌلي ٍرَز زاقت.  ٍرَز زاضز. اٍالً، زض ػول ّويكِ ًَػي اًحطاف اظ انَل ٍثط ثِ ذهَل زض ؾيؿتن

الؼوط ثِ هؼٌي ػسم اهىبى اذطاد وبضوٌبى، ػليطغن ًساقتي قبيؿتگي تلمي قس. حتي ؾيؿتن  انل اؾترسام هبزام

بظًكؿتِ، ظيبًْبي ربًجي زيگطي زاقتِ اؾت. ارطاي َطحْبي ثبظًكؿتگي پطزاذت هؿتوطي ثِ وبضوٌبى ث

ؾربٍتوٌساًِ تَؾٍ ثَضٍوطاؾي، ثبػج قس وِ ثرف ذهَني ًتَاًس ثب آى ٍؾؼت ٍ ٍفَض ثب وبضوٌبى ذَز ضفتبض 

وٌس ٍ زض ًتيزِ هَضز اػتطاو ثرف هعثَض لطاض گطفت. انَل هَضز ًظط ٍثط هٌزط ثِ ظَْض قىل َجمِ 

ثَضٍوطاؾي قطايُي ضا فطاّن آٍضز وِ وبضوٌبى السام هإحطي اًزبم ًسٌّس،   قس. ثِ ػجبضت زيگط، 15گصضاى ٍلت

 اذطاد آًْب ًيع غيطهوىي ثبقس ٍ نطفبً ثطاي ضؾيسى هَػس ثبظًكؿتگي ضٍظقوبضي وٌٌس. 

                                                            
15. Timeserver 
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پصيطتط  ؼُبفّبي اً ّبي رسيس ضفتبض ؾبظهبًي، الگَي ثَضٍوطاتيه ضؾوي زض همبيؿِ ثب قىل حبًيبً، ثط َجك تئَضي

 هسيطيت، ثِ ّيچ ٍرِ زاضاي وبضآيي ٍ احطثركي ًيؿت. 

وٌس، هؼوَالًًَ زض قطايٍ پبيساض اؾت ٍ همبثلِ ثب اٍيبع ٍ احَال هتغيط  ٌّگبهي وِ ثَضٍوطاؾي ضؾوي ذَة وبض هي

ّبي  ّبي حبثت ٍ ضٍـ وٌس، زؾتَضالؼول ثطاي آى هكىل اؾت. زض قطايُي وِ هحيٍ ثِ ََض هساٍم تغييط هي

 هؼيي وبض، وبضثطزي ًرَاٌّس زاقت. 

زاز آى اّويت چٌساًي ًساضز. هكىل انلي ثرف  زاز زاضز ٍ ثطٍى ثَضٍوطاؾي ؾٌتي، ؾبذتبضي تحت تؿلٍ زضٍى

 زٍلتي تساٍم ػبزتْب ٍ ضٍقْبي ازاضي، ػليطغن زگطگَى قسى آًْب زض ثركْبي زيگط اؾت. 

ي زاضاي ًمبٌ لَتي اؾت، ٍلي زض ػيي حبل، ّبي رسيس ضفتبض ؾبظهبًي، ّط چٌس ثَضٍوطاؾ َجك تئَضي

ؾبذتبضّبي زيگطي ثطاي ربيگعيٌي آى ٍرَز زاضز. ًَيؿٌسگبى هؼبنط ػميسُ زاضًس ثَضٍوطاؾي ثطاي فؼبليتْبي 

اًس هٌبؾت ًيؿت. ثرف ذهَني زض حبل فبنلِ گطفتي اظ ؾبذتبضّبي  غيطتىطاضي وِ ًيبظهٌس ذالليت ٍ ًَآٍضي

تط ثِ ػٌَاى هطاوع  سى ثِ ػسم توطوع؛ ثِ تفَيى اذتيبض ٍالؼي ثِ ؾَُح پبيييثَضٍوطاتيه ضؾوي ٍ ًعزيه ق

ؾَز؛ ثِ اًؼُبف ثيكتط زض ؾبذتبض ٍ ًيطٍي اًؿبًي، ٍ ثِ تأويس ثيكتط ثط ػولىطز ٍ پبؾد ؾطيغ، ثِ ربي 

 ثبقس.  ؾبذتبضّبي ؾلؿلِ هطاتجي ذكه، هي

يب تحمك اّساف تٌبؾت زاقتِ ثبقس، حميمتبً « سيطيته»ثِ ََض ذالنِ، الگَي ثَضٍوطاتيه ضؾوي ثيف اظ آًىِ ثب 

 ّب تٌبؾت زاضز.  يب ارطاي زؾتَضالؼول  «ازاضُ اهَض»ثب 

ايي پطؾف زض ضفتبض ؾبظهبًي ٍرَز زاضز وِ آيب تغييط زض الگَي ٍثط ثبيس تسضيزي ثبقس يب اًمالثي؟ آيب تغييطات 

، ل 1990هي ) ثِ ٍثط ًؿجت ثسّين؟ ثَظهي ٍ اؾتطاٍؼتَاًين ثَضٍوطاؾي هَرَز ضا  اًس وِ ًوي آًمسض ٍؾيغ ثَزُ

پطزاظاى ؾبظهبى زائوبً ثب ربيگعيٌْبي قىل ؾلؿلِ هطاتجي ثَضٍوطاؾي زؾت ثِ  ( ػميسُ زاضًس وِ ًظطي142ِ

 اًس. ليىي ثَضٍوطاؾي ٍثطي ثِ ػٌَاى يه ؾبظهبى ثؿتِ لسضت پبيساضي زاضز. گطيجبى

ؾبذتبض ٍ زؾتَضالؼولْب زض وبًَى تَرِ لطاض زاضًس ٍ ثِ ايي تطتيت  ثِ ََض ذالنِ، زض الگَي ضؾوي ثَضٍوطاؾي،

وٌٌس. زض قىلْبي رسيستط ؾبظهبى، تحمك ًتبيذ ثِ ػٌَاى ّسف انلي ٍ قىل  ًتبيذ ضا تحمك يبفتِ فطو هي
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 گيطًس. ؾبظهبًي ثب اّويت حبًًَي زض وبًَى تَرِ لطاض هي

 

 ًقذ اًتخاب عوَهی

ّبي وبّف اًساظُ زٍلت ثَزُ اؾت  هكي قبّس پصيطـ ذٍ 1970لْبي زِّ زض فهل چْبضم ذَاّين زيس وِ ؾب

وبض اًزبم گطفت. هٌُك انلي، وبّف ثَضٍوطاؾي زٍلت  وِ ثِ زًجبل يه زٍضُ ثحج ًظطي التهبززاًبى هحبفظِ

اؾي پطزاظاى زٍ زليل ثطاي ايي وبض ثيبى وطزًس. اٍل، ػميسُ ثط ايي اؾت وِ ثَضٍوط ثِ ػٌَاى يه ّسف ثَز. ًظطيِ

وبّف يبثس. زٍم، وِ ثِ « اًتربة»وٌس ٍ الظم اؾت لسضت آى تحت ًبم  تب حس ظيبزي آظازي فطزي ضا هحسٍز هي

قَز، ايي اؾت وِ التهبززاًبى ػميسُ زاضًس الگَي ثَضٍوطاتيه ؾٌتي فبلس هكَلْب ٍ  زليل اٍل ًيع هطثٌَ هي

ِ وبضآيي آى اظ وبضآيي فطآيٌسّبي ثبظاض ووتط پبزاقْب زض ؾُح پطزاذتْبي ثبظاض اؾت. ثٌبثطايي، ثسيْي اؾت و

ّب ثِ ايزبز تئَضي اًتربة ػوَهي هٌزط قسًس. تئَضي اًتربة ػوَهي، ّوبى ََض وِ اظ ًبم آى  ثبقس. ايي زيسگبُ

 وٌس. پيساؾت، اظ ثِ حساوخط ضؾبًسى حك اًتربة افطاز ثِ زٍ زليل آظازي فطزي ٍ وبضآيي، حوبيت هي

ّبي ؾيبؾي ٍ ارتوبػي اؾت. زاى  حميمت، ثِ وبضگيطي انَل التهبز ذطز زض ظهيٌِ تئَضي اًتربة ػوَهي، زض

ّبي هطثٌَ ثِ اًتربة  وِ هحَض انلي وليِ ثحج« 17ثبظيگط ػبلل»( ػميسُ زاضز الگَي 3، ل1986) 16لَي

 وٌس وِ:  ثبقس، فطو هي ػوَهي هي

ثٌسي، ٍ همبيؿِ  گي آًْب ضا زضن، زؾتِتَاًٌس ثِ ؾبز اي ّؿتٌس وِ هي يبفتِ  ـ اقربل زاضاي تطريحبت قىل1

ّؿتٌس ٍ « حساوخط»ـ هطزم ذَاّبى 3اًس يب پبيساض ٍ حبثت ّؿتٌس.  ـ ايي تطريحبت يب زض حبل اًتمبل2وٌٌس. 

اًس. ٌّگبهي  ّبي ذَز زض رؿتزَي يبفتي ثيكتطيي ؾَز هوىي ٍ پطزاذت ووتطيي ّعيٌِ گيطي ّوَاضُ زض تهوين

ضؾبًٌس، ػماليي ػول  وٌٌس ٍ ؾَز ذَز ضا ثِ حساوخط هي اي وبضآهس تؼميت هي قيَُوِ آًْب تطريحبت ذَز ضا ثِ 

وٌٌس. ثط َجك ايي تؼطيف، اگط وؿي تطريحبت ذَز ضا زائوبً ثْيٌِ وٌس، ضفتبضي ػمالئي زاضز، حتي اگط ثِ ًظط  هي

                                                            
16. Dunleavy 

17. Rational Actor  
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ّؿتٌس ٍ ضفبُ ذَز يب َلت ٍ آلت زؾت  ـ اقربل انَالً زض ضفتبضقبى ذَزذَاُ، ًفغ4هب غيطػماليي رلَُ وٌس.  

 زٌّس.  قبى ضا هجٌبي الساهبت ذَز لطاض هي ذبًَازُ

وِ زض ّوِ ثَضٍوطاؾيْب لبثل هكبّسُ « 18ؾيبؾتْبي ازاضُ»زيسگبُ اًتربة ػوَهي ثِ تكطيح چگًَگي گؿتطـ 

وٌس. ايي ثحج ضا وِ ثَضٍوطاتْب ثِ ربي هٌبفغ ػوَهي، ثطاي هٌبفغ قرهي ذَزقبى وبض  اؾت، ووه هي

تَاى ًبزيسُ گطفت. افطاز ًيع زض رؿتزَي پيكطفت قرهي ّؿتٌس ٍ ثَضٍوطاتْب زض همبم ؾبظهبًي  ٌس، ًويوٌ هي

 آٍضًس.  ذَز ثطاي زؾتيبثي ثِ هٌبفغ ثيكتط ثطاي ؾبظهبى ذَز، فكبض ٍاضز هي

« پبضازاين»يِ پطزاظاى اًتربة ػوَهي يب التهبززاًبى ؾيبؾي هؼبنط وِ، ثط پب اؾتَضٍم ًيع ػميسُ زاضز وِ وبض ًظطيِ

، 1974ّبي ؾٌتي ازاضُ اهَض زٍلتي ضا ظيط ؾإال ثطزُ اؾت. ) ثطگطفتِ اظ ًظطيِ التهبز لطاض زاضز، ثؿيبضي اظ ًظطيِ

قَز.  گيطي اؾت وِ ربيگعيي اًتربة فطزي هي (. اٍ ػميسُ زاضز ؾبظهبى ثَضٍوطاتيه يه ؾيؿتن تهوين73ل 

قَز وِ زض اًتربة  ط ايي اؾبؼ، اظ ظيطزؾتبى ذَاؾتِ هييؼٌي ثَضٍوطاؾي ثط ؾلؿلِ هطاتت هتىي اؾت ٍ ث

 الساهبت هٌبؾت اظ ضؤؾبي ذَز پيطٍي وٌٌس زض غيط ايي نَضت ثب هحطٍهيت ٍ تٌجيِ هَارِ ذَاٌّس قس. 

حل  اًس. ضاُ اي ثِ َطف وَچه وطزى زٍلت ٍ ثَضٍوطاؾي ّسايت قسُ ثحخْبي اًتربة ػوَهي ثِ قىل ّوِ ربًجِ

ّب، اتىبء ثيكتط ثِ ؾبذتبضّبي ثبظاض اؾت. ثطزاقتِ قسى هطظّبي ثيي ثرف  ثِ هَلؼيت ربيگعيي، ثسٍى تَرِ

ذهَني ٍ ثرف ػوَهي ٍ تؼييي قطايُي وِ تساضن زٍلتي لبثل تَريِ ثبقس، اظ زؾتبٍضزّبي اًتربة ػوَهي 

ثِ ّط حبل، اؾت. ضٍيىطز اًتربة ػوَهي ثِ زليل زاقتي لبثليت تؼوين هفطٍيبت ًؿجتبً ؾبزُ، ثب اضظـ اؾت. 

غبلجبً وبفي ٍ زضؾت هُطح ًكسُ « اًؿبى التهبزي هؼمَل»پصيطًس وِ اًسيكِ  حتي التهبززاًبى ثيف اظ پيف هي

 اؾت. 

اًس. ثب آًىِ  ّبي اًتربة ػوَهي، ػليطغن ثبض ايسئَلَغيه، احط ذَز ضا ثط احعاة ٍ زٍلتْب گصاقتِ ثِ ّط حبل، ثحج

اًس ثؼول آهسُ اؾت،  ضّبيي وِ زاضاي اًگيعُ ايسئَلَغيه لَي ثَزُقسيستطيي حوالت ػليِ ثَضٍوطاؾي زض وكَ

اًس. ؾإالي وِ ثبيس رَاة زازُ قَز ايي اؾت  ليىي ايي ثحخْب تأحيط ذَز ضا زض ؾبيط وكَضّب ًيع ثط ربي گصاقتِ
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ى، زضن وِ آيب ايي احطگصاضي ًبقي اظ گطايف ضاؾت ثَزُ يب اظ تئَضي التهبزي اًتربة ػوَهي؟ قبيس هْوتط اظ آ

ّبي ازاضُ اهَض زٍلتي ثيف اظ ايي وبضثطزي ًساضًس ٍ اظ ايي ضٍ ثيف اظ ايي ثطاي  ايي ٍالؼيت ثبقس وِ تئَضي

 ؾطٍؾبهبى زازى ربهؼِ هٌبؾت ًيؿتٌس. 

 


