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فصل سَم
هذیریت دٍلتی چیست؟
هقذهِ
ّسف ایي فهل اضائِ همسهِای ثط هغبلقِ یىی اظ هطاحل یب خٌجِّبی ّوىبضی اًؿبىّب 1یقٌی ،هسیطیت زٍلتی
اؾت.
هشکل تعریف هذیریت دٍلتی
ثطای تقطیف هسیطیت زٍلتی ّن هٌغك ٍ ّن ًَفی لطاضزاز الظم اؾت .اهب زض ٍالـ ّیچ ًَؿ تقطیف خبهقی اظ
هسیطیت زٍلتی ٍخَز ًساضز .یب قبیس تقبضیف وَتبُ ذَثی اظ آى اضائِ قسٍُ ،لی تجییي وَتبُ ذَثی اظ آى ثِ فول
ًیبهسُ اؾت .اثط لحؾِای ّوِ تقبضیف ته خولِای یب ته پبضاگطافی اظ هسیطیت زٍلتی ثِ خبی آى وِ هَخت
تٌَیط افىبض قَزًَ ،فی اؾتٌتبج غلظ ضا ًكبى هیزّس .فلت آى اؾت وِ یه تقطیف خسی اظ ایي انغالح ،هؿلوبً
چٌس فجبضت یب ولوِ اًتعافی ضا زضثطزاضز .ایي ولوِّب ٍ فجبضتّبی وَتبُ فمظ هیتَاًس اظ عطیك ؾبیط فجبضتّب یب
ولوِّبی اًتعافی تجییي قًَس ٍ ثِ هطٍض ظهبى ٍالقیت ٍ اّویت آًْب هجْن ٍ هحَ هیقَز .ثب فٌبیت ثِ ایي ًىتِ
اخبظُ زّیس زٍ ًوًَِ اظ تقطیفّبی اضائِ قسُ اظ هسیطیت زٍلتی ضا ثطضؾی وٌین:
1ـ هسیطیت زٍلتی ،فجبضتؿت اظ ؾبظهبىزّی ٍ هسیطیت افطاز ٍ هٌبثـ ثطای تحمك اّساف زٍلت.
2ـ هسیطیت زٍلتیٌّ ،ط ٍ فلن هسیطیت اؾت وِ ثطای اًدبم اهَض زٍلت ثِ وبض گطفت هیقَز.
زٍ تقطیف فَق زٍ قیَُ تقطیف هسیطیت زٍلتی اؾت .چٌیي تقبضیفی اقتجبُ ًیؿتٌس .تٌْب فیجی وِ ثط آًْب ٍاضز
اؾت ،فسم ووه ثِ ثبال ثطزى زضن هب اظ هسیطیت زٍلتی اؾت.
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هذیریتٌّ :ر یا علن
اخبظُ زّیس ًگبّی اخوبلی ثِ اذتالف ؾٌتی زض تقطیف هسیطیت زٍلتی ٍ هٌكأ اثْبماًگیع زض اؾتفبزُ اظ آى
ثیٌساظین .تضبز یب تقبضو ؾٌتی ایي اؾت وِ آیب هسیطیت زٍلتی ٌّط اؾت یب فلن؟ ثطذی اظ اًسیكوٌساى ٍ هسیطاى
ثب تأؾی ثِ هَفمیتّبی فلَم عجیقی ٍ فیعیه هقتمسًس وِ هسیطیت زٍلتی هیتَاًس ٍ ثبیس ثِ نَضت یه فلن یب
ٍیػگی فلَم عجیقی ٍ فیعیه زضآیس .ثطذی زیگط اظ اًسیكوٌساى ٍ هسیطاى ثب تَخِ ثِ ویفیت ذاللبًِ ٍ هتغیط
هسیطیت ،هسفیاًس وِ هسیطیت زٍلتی ًویتَاًس ثِ یه فلن تجسیل قَز ،لصا هسیطیت زٍلتیٌّ ،ط اؾت .اظ هطثَط
ثِ فلن یب ٌّط ثَزى هسیطیت زٍلتی ،چیعی خع ؾرٌبى ثیهقٌی حبنل ًكسُ اؾت ،اهب هفبّین آى ثِ عطظ لبثل
هالحؾِای ضٍقي گطزیسُ ٍ ضٍی اؾتفبزُ اظ آًْب تَافك حبنل قسُ اؾت.
تقطیفی وِ اهطٍظُ هتساٍل اؾت ،تقطیف زٍم اؾت .تقطیف هعثَض حبنل ایي ًتیدِگیطی ولی اؾت وِ هسیطیت
زٍلتی خٌجِّبی هْن ٌّط ٍ فلن ضا ّط زٍ ثب ّن زضثط زاضز.

کاربرد دٍگاًِ ٍاژُ هذیریت دٍلتی
یىی اظ فَاهلی وِ زض اضتجبط ثب ثحث ٌّط یب فلن ثَزى هسیطیت زٍلتی هغطح ٍ ثبفث اثْبم ٍ اقتجبُ هیقَز آى
اؾت وِ ایي زٍ ولوِ زض هسیطیت زٍلتی وبضثطزی زٍگبًِ زاضًسّ .ن ثطای تقییي ٍ تطؾین ( )1حَظُ پػٍّف
فىطی؛ یقٌی ضقتِ یب حَظُ هغبلقِ هسیطیت زٍلتی؛ ٍ ّن ثطای ًكبى زازى ( )2فطایٌس یب فقبلیت هسیطیت اهَض
زٍلتی اؾتفبزُ هیقَز .اگطچِ ،ایي زٍ هقٌی ثِ عَض تٌگبتٌگی ثب ّن هطتجظاًسٍ ،لی ثب ّن تفبٍت زاضًس :تفبٍت
آًْب قجیِ تفبٍت ثیي ظیؿتقٌبؾی ثِ فٌَاى هغبلقِ هَخَزات ظًسُ ٍ ذَز هَخَزات ظًسُ اؾت.
ثِ ًؾط هیضؾس هیعاى ظیبزی اظ اذتالف ًؾط فلن یب ٌّط ثَزى هسیطیت زٍلتی ًبقی اظ فسم تَافك زض هَضز ایي
هَضَؿ اؾت وِ هسیطیت زٍلتی ثِ فٌَاى یه ضقتِ هَضز ثحث ٍالـ قسُ یب ثِ فٌَاى یه فقبلیت ؾبزُتط آى
اؾت وِ فلن ثَزى هسیطیت زٍلتی ضا ثِ هغبلقِ ؾیؿتوبتیه ٍ ٌّط ثَزى هسیطیت زٍلتی ضا ثِ فول هسیطیت
زٍلتی ًؿجت زّین.
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اًسیكوٌساى هسیطیت زٍلتی ثبیس ّط زٍ وبضثطز انغالح هسیطیت زٍلتی ضا هسًؾط لطاض زٌّس .اوٌَى ثِ فمت
ثطگطزیس ٍ زٍ تقطیف زازُ قسُ زض آغبظ ثحث ضا هَضز هالحؾِ لطاض زّیس .آیب ثطحؿت توبیع اضائِ قسُ ،لهس ٍ ًیت
آًْب ضٍقي اؾت؟
اخبظُ زّیس ،الطاض وٌین وِ زض تالـ ثطای ضٍقي وطزى توبیعی وِ حبئع اّویت اؾت ،آى ضا ًؿجت ثِ آًچِ زض
ٍالقیت ٍخَز زاضز ثعضگتط وطزُاین .ثطای تجییي ایي هغلت ،لیبؼ ظیؿتقٌبؾی ضا ثِ فٌَاى هغبلقِ هَخَزات
ظًسُ ٍ ذَز هَخَزات ظًسُ ضا هغطح هیوٌین .زض ایي خب ،توبیع ثؿیبض ٍاضح اؾت ،ظیطا اگط چِ ظیؿتقٌبؾی،
هغبلقِ اًؿبى ضا ثِ فٌَاى یه هَخَز ظًسُ زضثطهیگیطزٍ ،لی ایي هغبلقِ ثرف وَچىی اظ یه ول اؾت؛ اظ عطف
زیگط ّیچ هَخَز ظًسُای خعء اًؿبى ،هغبلقِای اظ ؾبیط هَخَزات اًدبم ًویزّسٍ ،لی زض هسیطیت زٍلتی،
هَضَؿ هَضز هغبلقِ ذَز اًؿبى اؾت (خٌجِّب ٍ هدوَفِای اظ ضٍاثظ هكرم آى) ٍ اظ عطف زیگط ،ثیكتط
هغبلقِّب زض ثبة هسیطیت زٍلتی ثِ ٍؾیلِ اًؿبىّبیی وِ ّنظهبى زض فقبلیتّب ٍ فطایٌس هسیطیت زٍلتی زض
گیطًس ،نَضت هیگیطز .هٌكی ؾقی هیوٌس ثطای ضفـ ًیبظّبیف ؾیؿتن ثبیگبًی ثْتطی ایدبز وٌس ،ؾطپطؾت زض
ذهَل تَظیـ خسیس وبض ثیي وبضوٌبًف تهوینگیطی هیوٌس؛ ؾبظهبى ،گطٍّی اظ اًسیكوٌساى فلَم اختوبفی ضا
زفَت ثِ ّوىبضی هیوٌس تب زض هَضز حفؼ ضٍحیِ وبضوٌبى ثِ ثطضؾی ثپطزاظًسّ ،وِ ایٌْب ،هغبلقِ هسیطیت زٍلتی
ضا زض ثطذی اظ خٌجِّب ًكبى هیزّس.

هفَْم عول عقالًی
ًىتِای وِ ثب عطح هفَْم السام (وٌف) فمالیی 2ضٍقي ذَاّس قس ،آى اؾت وِ السام فمالیی ] [2فولی وِ
هٌدط ثِ تحمك ّسفّبی هقیٌی هیقَز ضوي آى وِ ثِ تحمك ؾبیط ّسفّب ،ظیبى یب ضطض حساللی ٍاضز هیؾبظز.
زض ایٌدب هب ایي هفَْم ضا تب اًساظُای ثِ عَض ذبل اؾتفبزُ ذَاّین وطز ٍ نطفبً ثِ پطؾفّبی خبلت ٍ هْوی
ًؾیط ایي وِ آیب اًؿبى هیذَاّس ،یب ثبیس ثرَاّس وِ ّوِ افوبلف فمالیی ثبقٌس .اوتفب ًویوٌین.
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اوٌَى هسیطیت زٍلتی آى عَض وِ ثِ عَض زلیك تقطیف قس ،زض ّط زٍ ثقس ًَفی السام فمالیی اؾت .فولی اؾت
وِ ثطای حساوثط ؾبذتي اّسافی وِ فبهِ هطزم آًْب ضا تقییي هیوٌٌس ،عطاحی هیقَز.
زض هسیطیت زٍلتی ثِ فٌَاى ًَفی هغبلقِ یب ثطضؾی ،هحبؾجِ هؿتوطی اظ ٍؾبیلی وِ ثِ ٍؾیلِ آًْب ّسفّبی
فبهِ هطزم هوىي اؾت حساوثط قَزٍ ،خَز زاضز .زض حمیمت ،ایي اهط تٌْب هحَض انلی ایي ضقتِ ًیؿت ،ثلىِ ثِ
افتمبز ثقضیّب ،نطفبً هحَض لبًًَی اؾت .زض فیي حبل ،زض ایي هَضز ًیع تٌَؿ ظیبزی ٍخَز زاضز (اًَاؿ ضٍیىطزّب اظ
لحبػ ؾغح اًتعاؿ ،اًساظُ هؿئلِ ،فبم یب ذبل ثَزى اّسافی وِ ثبیس حساوثط قَز ٍ غیطُ) .ظهبىؾٌدی ٍ
حطوتؾٌدی فولیبت هبقیٌی ،تهوینگیطی ،ضّجطی ،ؾبذتبضّبی اضظقی خبهقِ وِ ثط هسیطیت تأثیط هیگصاضًس،
ضٍیِّبی حؿبثطؾی ٍ هویعیٍ ٍ ،یػگیّبی اتحبزیِّب زض هسیطیت زٍلتیً ،وًَِّبیی تهبزفی ّؿتٌس وِ زاهٌِ
تٌَؿ هغبلقبت ضا ًكبى هیزٌّس.
ثطای ایي وِ ًحَُ تطویت هغبلقِ ٍ فول زض هفَْم فول فمالیی قىل فیٌی ثِ ذَز ثگیطز .اخبظُ زّیس یه
هَضز فطضی ضا هغطح وٌین .فطو وٌیس یه قطوت هكبٍضُ هسیطیتی ثب یه ؾبظهبى زٍلتی لطاضزازی هٌقمس
ًوَزُ تب تقییي وٌٌس ،آیب اؾتفبزُ اظ تدْیعات هبقیٌی ضا هیتَاى فمالیی ًوَز یب ذیط؟ افطازی وِ ثطای ایي
ثطضؾی اًتربة هیقًَس هیتَاًٌس اعالفبت هَضز ًیبظ ذَز ضا هكبّسُ ٍ گطزآٍضی وٌٌس ٍ زیسگبّْبی وبضوٌبى زض
هَضز تدْیعات هبقیٌی ضا خَیب قًَس .زض ًْبیت ثب تحلیل ایي زازُّبی اعالفبتی تَنیِّبیی اضائِ وٌٌس ،ایي
تَنیِّب هوىي اؾت هَضز لجَل لطاض گیطًس ٍ زض آى ثرف افوبل گطزز ٍ اثط ذَز ضا ًكبى زٌّس .زض چٌیي
هَاضزی ،هغبلقِ ٍ فول چٌبى ثِ ّن گطُ ذَضزُاًس وِ توبیع یب تفىیه آى زٍ چٌساى هقٌیزاض ًیؿت؛ الجتِ
هغبلقِ ًیع زض تحلیل ًْبیی قىلی اظ فول اؾتٍ .لی ثبظ ّن تفبٍت یب توبیع (ًِ اظ خْت هقٌبیی ،ثلىِ اظ خْت
همبیؿِ زٍ ؾط عیف) اثعاض ثؿیبض هفیسی اؾت ،ظیطا ثیي زٍ ؾط عیف تغییطّب ٍ زضخِثٌسیّبی هتقسزی ٍخَز
زاضز.
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هعٌای هذیریت :اقذام عقالیی هشارکتی یا ّوکاری عقالیی
تب ایٌدب نطفبً اظ فجبضت هسیطیت زٍلتی ؾري ضا گفتِاین ٍ اظ هسیطیت ثِ تٌْبیی ثِ فٌَاى یه اؾن ،ؾرٌی ثِ
هیبى ًیبهسُ اؾت .گبم هٌبؾت ثقسی ،ثطضؾی هقٌی هسیطیت ثِ فٌَاى یه اؾن ٍ آًگبُ ثِ فٌَاى یه نفت اؾت.
هیتَاًین ثب اؾتفبزُ اظ ًَفی لیبؼ پیف ثطٍین :هسیطیت زٍلتی ثركی اظ ضقتِ هسیطیت اؾت ،وِ ایي ضقتِ ًیع
هتقلك ثِ هدوَفِای اؾت وِ هیتَاًین آى ضا فول اًؿبًی ّوىبضی گًَِ هكبضوتی 3ثٌبهین .ولوِ هكبضوتی یب
ّوىبضی گًَِ هحؿَة هیقَز وِ هٌكأ اثطاتی ثبقس ٍ زض نَضت فسم ٍخَز هكبضوت یب ّوىبضی چٌیي اثطاتی
حبنل ًكَز .ثِ عَض هقوَل ّوىبضی ،زاللت ثط ضضبیت ٍ چِ ثؿب اقتیبق زاضز .ثٌبثطایي ،هب ثِ هقٌبی هطؾَم آى
تىیِ هیوٌین .اهب ثِ ًؾط هیضؾس ظثبى اًگلیؿی ولوِ هٌبؾتتطی ثطای ًكبى زازى هقٌبی هغلَة ّوىبضی
ًساضز .گبّی ٍلتّب اظ فجبضت ّوىبضی هجتٌی ثط تقبضو اختوبفی ثطای هدعا ؾبذتي ّوىبضی هجتٌی ثط تقبضو

4

ٍ ّوىبضی ضضبیتوٌساًِ اؾتفبزُ هیقَز .اوٌَى زض هَضقی ّؿتین وِ هیتَاًین هسیطیت ضا تَنیف وٌین.
هسیطیت ًَفی تالـ تَأم ثب ّوىبضی اؾت وِ اظ هیعاى ثبالیی فمالًیت ثطذَضزاض اؾت .ایي تَنیف ًیبظ ثِ
تَضیح زاضز.
ًرؿت آى وِ هسیطیت تٌْب ًَؿ ّوىبضی اًؿبًی اؾت وِ فمالیی هحؿَة هیقَز.
زٍم آى وِ زض فجبضت هیعاى ثبالیی اظ فمالًیت پطؾف ضوٌی هْوی ٍخَز زاضز وِ خب زاضز ایي پطؾف ضا
هغطح وٌین ،اگط چِ ثحث وبهل زض ثبة آى زض ایي فهل ًویگٌدسٍ .لی ّسفّبی چِ وؿبًی ثبیس زض اضظیبثی
فمالًیت هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز؟ ثب اًسوی تأهل هیتَاى پی ثطز وِ اّساف قرهی افطاز زض یه ؾیؿتن ازاضی
ذبل انَالً اظ ّسفّبی همطض آى ؾیؿتن هتفبٍت ّؿتٌس.
هسیطیت ًَفی تالـ اًؿبًی تَأم ثب ّوىبضی اؾت وِ اظ هیعاى ثبالیی فمالًیت ثطذَضزاض اؾتٍ .یػگی ایي تَنیف
چیؿت؟ پبؾد تب حسی ثِ ًَؿ زیسگبُ ثطهیگطزز .اظ زیسگبُ خبهقِقٌبؾی ٍیػگیّبی ثبضظ آى ،هَاضزی اؾت وِ

3

. Cooperative rational action
4
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ظیط فٌَاى هفَْم ثَضٍوطاؾی عجمِثٌسی هیقَز .زض زیسگبُ هتقبضف اًسیكوٌساى هسیطیت ،ایي ٍیػگی ّب تحت
زٍ انغالح ؾبظهبى ٍ هسیطیت ثْتط عجمِثٌسی هیقًَس.

هاّیت سازهاى
انغالحبت ؾبظهبى ٍ هسیطیت ًیع ثِ تجییي ًیبظ زاضًس .هیتَاًیٌن ثحث ضا ثب لیبؾی زیگط آغبظ وٌین :ؾبظهبى،
اؾىلت یب اؾترَاىثٌسی اؾت ٍ هسیطیت ،فیعیَلَغی ازاضُ وطزى 5اؾت .ؾبظهبى ؾبذتبض اؾت؛ هسیطیت فولىطز
اؾت .اهب ّط وسام ٍاثؿتِ ثِ ّن ّؿتٌس ٍ ثسٍى یىسیگط زض ّط ؾیؿتن ازاضی غیطلبثل تهَضًس ،ثِ عَض زلیك
ّوبىعَض وِ وبلجس ٍ فیعیَلَغی ثِ ّن گطُ ذَضزُ ٍ زض ّط هَخَز ظًسُای ثْن ٍاثؿتگی هتمبثل زاضًس .زلیكتط
آًىِ ،ؾبظهبى ضا هیتَاى ؾبذتبض ضٍاثظ قرهی ٍ هقوَل ًبقی اظ اذتیبضات زض یه ؾیؿتن ازاضی تقطیف وطز.
ؾبذتبضّبی هحىن ضٍاثظ هتمبثل افطاز زض یه ؾیؿتن ازاضی ضا ؾبظهبى هیًبهین.

هاّیت هذیریت
اوٌَى ثِ ثحث زض ثبة انغالح هسیطیت پطزاذتِ ٍ هیتَاًین آى ضا ثِ فٌَاى الساهی فولی وِ ثِ لهس اًدبم
ّوىبضی فمالیی زض یه ؾیؿتن ازاضی نَضت هیگیطز ،تقطیف وٌین .ؾیؿتن ازاضی ،ؾیؿتوی اؾت وِ زض پی
تجییي آًین ٍ ّوىبضی فمالیی ًیع لجالً تقطیف قسُ اؾت .اوٌَى تَخِ ذَز ضا هقغَف ثِ فجبضت الساهی وِ لهس
اًدبم آى هیضٍز هیوٌین .السام ثبیس ثؿیبض ولی تقجیط قَز؛ یقٌی ّط گًَِ تغییطی وِ ّسف آى تحمك ّوىبضی
فمالیی ثبقس وِ ّط گًَِ تغییط فقبلیت ٍ ّوِ اثطات اًؿبى ثط اًؿبى ٍ ّوِ اثطات اًؿبى ضٍی چیعّبی غیطاًؿبًی
هیگطزز ضا قبهل قَز.
ولوِ لهس یب فوس زض تقطیف ثبال اظ ایي خْت اّویت زاضز وِ هوىي اؾت ثیي افوبلی وِ ثطای تحمك ّوىبضی
فمالیی ،لهس اًدبم آى قسُ ٍ افوبلی وِ زض ٍالقیت نَضت هیگیطز ،توبیع ٍ تفبٍتی ٍخَز زاقتِ ثبقس .زلیل ایي
5
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اهط آى اؾت وِ ّسفّبی هقیي یب افوبلی وِ لهس اًدبم فمالیی آًْب هیضٍز هوىي اؾت ثب قىؿت ضٍثِضٍ
قًَس ،ظیطا ّوِ ٍالقیتّب ٍ قطایظ هطثَعِ هكرم ًیؿتٌس یب ثِ عَض نحیح زض لضبٍتّب ٍ تهوینّب هغطح
ًكسُاًس (چیعی وِ زض ظًسگی قرهی ٍ ّویي عَض ظًسگی گطٍّی اتفبق هیافتس).
اظ عطف زیگط ،ثطذی اظ افوبل وِ خعء هحبؾجبت فمالیی ٍ آگبّبًِ ًیؿتٌس ،زض ّوىبضی فمالیی ًمف زاضًس.
چٌیي افوبلی هوىي اؾت افوبلی ثبقٌس وِ ثِ احؿبؾبت ،قرهیت ٍ هَاضزی اظ ایي لجیل هطثَط ثبقٌس.
(حَظُّبیی وِ فطاتط اظ هحبؾجِ ٍ ثیبًیِ فلویاًس) .هسیطیت ثِ عَض هقوَل اظ افوبلی وِ لهس آى تحمك فمالًیت
هیثبقس (ثب ایي پیف فطو وِ لهس ٍ ًیت هقوَالً آگبّبًِ اؾت) اؾتفبزُ هیوٌس ،اهب یه هسیط یب اًسیكوٌس
فْین اظ تفبٍت ثیي لهس ٍ ٍالقیت آگبُ ذَاّس قس ٍ ّطگع حَظُ ثعضگی ضا وِ ووبوبى غیطلبثل هسیطیت اؾت،
فطاهَـ ًرَاّس وطز.

هعٌای هفَْم دٍلتی (عوَهی)
اوٌَى ،ثِ ؾئَال اٍل ذَز ثطهیگطزین ،هسیطیت زٍلتی چیؿت؟ ٍیػگیّبی آى چیؿت؟ چگًَِ هسیطیت زٍلتی
ثِ عَض ذبل اظ هسیطیت (ازاضُ وطزى) ثِ عَض فبم هدعا هیقَز؟
ایي ؾئَل زقَاضی اؾت وِ هیتَاًین ثحث ضا ثب تقطیف (فوَهی) زض لبلت ولوبتی ًؾیط حىَهت ٍ زٍلت آغبظ
وٌین .وبضی وِ غبلجبً اًدبم هیقَز.
هٌبؾتتطیي ضٍیىطز پیچیسُ زض هَضز هفَْم فوَهی ثطای اًسیكوٌساى هسیطیت اؾتفبزُ اظ هفبّین ٍیػُای اؾت
وِ زض ضقتِّبیی ًؾیط خبهقِقٌبؾی ٍ اًؿبىقٌبؾی هغطح قسُ اؾت .هفبّین ذبنی وِ هٌبؾت ثِ ًؾط
هیضؾٌس فجبضتٌس اظ تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی ٍ فطٌّگ .هفبّین هَخَز زض ایي انغالحبت ثِ ّیچ ٍخِ ثِ
عَض وبهل ٍ زلیك ضٍقي ًیؿتٌسّ .وچٌبى زض هَضز آًْب ثحثّبی فٌی ٍ ثؿیبض حطفِای ازاهِ زاضز .ثب ایي ٍخَز،
ّوِ آًْب ثطای اًسیكوٌساى هسیطیت ثؿیبض هفیس ّؿتٌس .حتی اگط ثِ عَض ًبلم اظ آًْب اؾتفبزُ قَز ،ظیطا اگط چِ
ًتبیح فلوی هحىوی فطاّن ًویوٌٌس ٍلی ثیٌف ضطٍضی ضا ایدبز هیوٌٌس.
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تبییي هفَْم دٍلتی (عوَهی) از طریق تحلیل ساختاری ـ کارکردی
تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی 6زض خؿتدَی الگَّبی ثبثتی اظ ًیبظّب ،ذَاؾتِّب ،توبیالت ٍ حبلتّبی اًؿبى زض
ّط خبهقِای اؾت .ایي ضٍیىطز ،ثب زضن تٌَؿ ظیبز زض خبهقِّبی اًؿبًی ،زض خؿتدَی فبهل هكتطن ثِ فٌَاى
انَل خْبىقوَل ثطای ظًسگی خوقی اؾت.
ایي ضٍیىطز ثِ هب ووه هیوٌس تب ٍیػگی ذبل فوَهی ثَزى ٍؽبیف ذبنی اظ زٍلت ضا زضن وٌین .ثطای هثبل،
زؾتگیطی ٍ تقمیت افطاز هتْن ثِ خطم ،تٌجیِ یب حجؽ هتْن ،اًتكبض ٍ وٌتطل پَلّ ،سایت ضٍاثظ ذبضخی،
اؾترسام ،آهَظـ ٍ وٌتطل ًیطٍّبی هؿلحً ،وًَِای اظ فقبلیتّبی اًحهبضی زٍلتاًس وِ ثب اخجبض ٍ تكطیفبت
ذبنی ّوطاُ ّؿتٌس .زض چٌیي فقبلیتّبیی وِ یه قْطًٍس ثِ نَضت وبضهٌس یب همبم زٍلتی زض هیآیس اظ اٍ
اًتؾبض زاضین تب ًمف خسیسی ایفب وٌسً ،مكی وِ ثِ اٍ لسضت ٍ قرهیت ذبنی هیثركس ٍ الجتِ ٍی ضا هلعم ثِ
ضفبیت آزاة ٍ تكطیفبت ذبنی هیوٌس .اگط چِ ثِ ًؾط هیضؾس هفَْم فول فمالیی هفیستطیي هفَْم زض تقطیف
هسیطیت اؾتٍ ،لی هیتَاى اظ ایسُّب ٍ یبفتِّبی تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی ثطای ایي هٌؾَض اؾتفبزُ وطز.
هیتَاى ثب اؾتفبزُ اظ هفبّین ٍ انغالحبت تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی ،هسلی ثِ فٌَاى الگَی فوَهی ؾیؿتن
ازاضی ثؿبظین.

تبییي هفَْم دٍلتی (عوَهی) از طریق تعریف فرٌّگ
هفَْم فطٌّگ ،زض فلَم اختوبفی هرهَنبً اًؿبىقٌبؾی ٍ خبهقِقٌبؾی ثطای ًكبى زازى هدوَفِای ولی اظ
ثبٍضّب ٍ قیَُّبی اًدبم اهَض زض خبهقِ اؾتفبزُ هیقَز .هیتَاًیس آى ضا ثِ قطح ظیط ثب تَخِ ثِ اّسافی وِ زًجبل
هیوٌین هَضز تحلیل لطاض زّین :ثبٍضّب ثِ هقٌبی هدوَفِای اظ ایسُّبی هطتجظ ثب هَضَؿّبیی هبًٌس هصّت،
زٍلت ،التهبز ،فلؿفٌِّ ،ط ٍ ضٍاثظ هتمبثل قرهی اؾت .هٌؾَض اظ قیَُّبی اًدبم اهَض اقبضُ ثِ الگَّبی ضفتبضی
هطتجظ ثب غصا ،پَقبن ،ؾطپٌبُ ،فكك ٍ اظزٍاج ،تطثیت وَزوبى ،ؾطگطهی ٍ غیطُ هیثبقس .هَاضز هصوَض ،زاللت ثط
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آى زاضز وِ پیًَس ًعزیىی ثیي ثبٍضّب ٍ قیَُّبی اًدبم اهَض ٍخَز زاضز .ثِ فٌَاى هثبل ،ثیي ًؾط هطزم ضاخـ ثِ
ٌّط ٍ ظیجبیی ٍ هسّبیی وِ اظ آى پیطٍی هیوٌٌس اضتجبط ٍخَز زاضز .اظ عطف زیگط ،ایي اهط ًكبى هیزّس وِ
ثبٍضّب ٍ قیَُّبی هرتلف اًدبم اهَض زض یه فطٌّگ ذبل تكىیل یه هدوَفِ ضا هیزٌّس .ثِ ایي هقٌب وِ ثِ
یىسیگط ٍاثؿتِاًس ،ثِ ًحَی وِ تغییط زض یىی هَخت تغییطّبیی زض زیگطاى هیقَز.
ّوبى عَض وِ تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی ،اثعاضی ثطای ثطضؾی یه پسیسُ پبیساض ٍ تىطاضی فطاّن هیوٌس ،هفَْم
فطٌّگ ًیع اثعاضی ثطای ثطضؾی تٌَؿ فطاّن هیوٌس .ایي احؿبؼ یب الْبم وِ هسیطیت زض ّط خب ٍ هىبى ،هسیطیت
اؾت ٍ تفبٍتی ًویوٌس وِ زض ودب ثبقس ،زض هتَى اهطیىبیی زض ثحث هسیطیت لَیبً ثِ چكن هیذَضز.
هفَْم فطٌّگ ّوطاُ ثب آگبّی زض هَضز فطٌّگ ٍالقی هب ضا ثط آى هیزاضز تب هسیطیت ضا زض ّط خبهقِ ذبنی زض
اضتجبط ثِ ّوِ فَاهلی وِ آى ضا احبعِ هیوٌٌس ،ثجیٌینً :ؾطیِّبی ؾیبؾی ،ؾیؿتنّبی آهَظـ ٍ پطٍضـ،
اهتیبظّبی عجمبتی ،فٌبٍضی ٍ غیطُ اظ خولِ ایي فَاهلاًس .فطٌّگ هب ضا لبزض هیؾبظز تب هسیطیت ضا زض لبلت
هحیظ آى ثجیٌین ٍ ثتَاًین تفبٍت زض هسیطیت ضا ثیي خبهقِّبی هرتلف ،زضن وٌین.
چَى اخعای هتكىلِ فطٌّگ ،زضٍى یه خبهقِ یب ثیي خبهقِّبی گًَبگَى هتغیط اؾت ،ثٌبثطایي هسیطیت ًیع وِ
ثِ فٌَاى هدوَفِ الساهبت هكبضوتی ـ فمالیی هحؿَة هیقَز زض آى خبهقِ یب ثیي خبهقِّبی هرتلف هتفبٍت
اؾت .هسیطیت ثركی اظ هدوَفِ فطٌّگی اؾت ٍ ًِ تٌْب فطٌّگ ثط آى اثط هیگصاضز ،ثلىِ ثط فطٌّگ ًیع تأثیط
هیگصاضز .زض حمیمت ثب تقطیف فَق ،هسیطیت ،تغییط زض فطٌّگ ضا ثیكتط وٌتطل هیوٌس .هسیطیت ضا هیتَاى اثعاض
هْوی تهَض وطز وِ ثِ هسز آى اًؿبى ّب زض خبهقِّبی پیچیسُ تالـ هیوٌٌس تب فطٌّگ ذَز ضا وٌتطل وٌٌس ٍ
ّنظهبى ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت زاًف ٍ آگبّی ذَز ضاُ ثجبت ٍ تغییط ضا زض پیف گیطًس.

هذیریت دٍلتی چیست؟ تبییٌی اجوالی
اخبظُ زّیس! زٍثبضُ ثِ ؾئَال ذَز ثطگطزین؛ هسیطیت زٍلتی چیؿت؟ ثحث تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی ٍ فطٌّگ
هب ضا لبزض ثِ تقطیف زلیك فوَهیً ویوٌس ،اهب هب زض زضن اّویت ٍ وبضثطزّبی آى انغالح یبضی هیزّس ٍ هب
11

مقذمه ای بر فلسفه نظریه های مذیریت دولتی

ضا لبزض هیؾبظًس تب زضن وٌین چطا هسیطیت زٍلتی ،ثطذی خٌجِّبی ولی یب فوَهی ضا زضثطزاضزٍ ،لی چطا هطظ ثیي
هسیطیت زٍلتی ٍ ذهَنی زض هىبىّبی هرتلف هتفبٍت ٍ ًتیدِّبی هرتلفی زض پی زاضز :چطا زٍلتی زض زٍ
ثؿتط فطٌّگی هتفبٍت زلیمبً هقٌی یىؿبًی ًساضز .آًْب هب ضا یبضی هیزٌّس تب ٍالقیتّبی هؿلن قجبّت زض تٌَؿ ٍ
تٌَؿ زض قجبّت ضا وِ خْبىقوَلی هسیطیت ضا ًكبى هیزّس اؾتٌجبط وٌین.
ایٌىِ هسیطیت زٍلتی ٌّط اؾت یب فلن ،ثؿتگی ثِ هقٌب ٍ تأویسی زاضز وِ ثِ ایي انغالحبت ًؿجت هیزّین.
ّوچٌیي ،پبؾد هب ثِ ًَؿ هسیطیت زٍلتی هَضز اقبضُ ثؿتگی زاضز ،یقٌی ایٌىِ هسیطیت زٍلتی هغبلقِ
ؾیؿتوبتیه هیثبقس یب فقبلیت ٍ فطایٌس.
ایسُ هحَضی هسیطیت زٍلتی فول فمالیی اؾت ،فلوی حؿبة قسُ وِ ثِ عَض نحیح زض پی تحمك ّسفّبی
هغلَة هقیٌی اؾت .هسیطیت زٍلتی ّن ثِ فٌَاى هغبلقِ ؾیؿتوبتیه ٍ ّن ثِ فٌَاى یه فقبلیت ،زض پی
حساوثط ؾبذتي تحمك ّسفّب اؾت ٍ غبلجبً ایي زٍ ثب ّن تطویت هیقًَس ،ظیطا زض تحلیل ًْبیی ،هغبلقِ ًیع
قىلی اظ فول اؾت.
هسیطیت ،فول اًؿبًی هكبضوتی اؾت وِ هیعاى ثبالیی اظ فمالًیت ضا زض ثطزاضز .فول اًؿبًی زض نَضتی هكبضوتی
اؾت وِ تأثیطّبیی وِ اظ ذَز ثط خبی گصاضز وِ زض نَضت فسم ٍخَز هكبضوت ،آى اثطّب ٍخَز ذبضخی ًساقتِ
ثبقٌس .هیعاى ثبالیی اظ فمالًیت زض ایي ٍالقیت ًْفتِ اؾت وِ هكبضوت یب ّوىبضی اًؿبًی ثؿتگی زاضز ثِ هیعاى
اثطثركی تحمك ّسف چِ ثِ ّسفّبی ضؾوی فىط وٌین ،یب ّسفّبی ضّجطاى یب ّسفّبی ّوِ افطازی وِ
ّوىبضی هیوٌٌس.
ٍیػگیّبی ثبضظ یه ؾیؿتن ازاضی زض زیسگبُ هطؾَم اًسیكوٌساى فلن ازاضُ ،تب حس ظیبزی تحت فٌَاى زٍ هفَْم
ؾبظهبى ٍ هسیطیت عجمِثٌسی هیقَز وِ ثب فٌَاى وبلجس ٍ فیعیَلَغی زض یه ؾیؿتن ظیؿتقٌبذتی لیبؼ
هیقَز .ؾبظهبى ؾبذتبض ضٍاثظ هتمبثل قرهی ٍ هقوَل ًبقی اظ اذتیبضات (حك فطهبىضاًی) زض یه ؾیؿتن
ازاضی اؾت .هسیطیت فولی اؾت وِ ثِ لهس تحمك ّوىبضی فمالیی زض یه ؾیؿتن ازاضی نَضت هیگیطز.
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هقٌبی فوَهی ضا هیتَاى ثب ضٍـّبی هرتلف ثطضؾی وطز وِ ّط ضٍـ هغلَثیتّبیی زاضز .ثطای هثبل ،زض ثطذی
هَاضز تقییي نطف خبیگبُ لبًًَی یه ؾیؿتن ازاضی وبفی ذَاّس ثَزٍ .لی هغلَة آى اؾت وِ اظ هطظّبی
هسیطیت زٍلتی ثِ نَضت هتساٍلی وِ هغبلقِ هیقَز ،فطاتط ضفتِ ٍ ثطذی اظ هفبّین ٍ اثعاض خبهقِقٌبؾی ٍ
اًؿبىقٌبؾی ضا هَضز اؾتفبزُ لطاض زّین .تحلیل ؾبذتبضی ـ وبضوطزی ووه هیوٌس تب هقٌبی زٍلتی ضا زض ّوِ
خبهقِّب تقییي وٌین .هفَْم فطٌّگ ًیع هب ضا زض تقییي اثقبز هتفبٍت زٍلتی ثیي خبهقِّبی هرتلف ٍ ّویيعَض
ضٍاثظ هتٌَؿ هسیطیت زضٍى یه خبهقِ ووه هیوٌس.

اّویت عول غیرعقالیی
زض تالقی وِ ثطای تقطیف ٍ تجییي هسیطیت زٍلتی زض ایي ًَقتبض وَتبُ نَضت گطفتًَ ،فی هسل ؾبزُ اضائِ
وطزین .ثطذی اظ خٌجِّبی هْن زض هغبلقِ هفبّین هسیطیت زٍلتی ثٌب ثِ ضطٍضت حصف قسًس ٍ ثطذی اظ هفبّین
هغطح قسُ ًیع ثِ عَض ذالنِ هغطح گطزیسٍ .لی شوط یه ًىتِ زض اضتجبط ثب هسل فَق ٍ تَنیفّبی اضائِ قسُ اظ
هسیطیت زٍلتی ،ضطٍضی ثِ ًؾط هیضؾس .قبیس هسل ثب تأویس ثط فول فمالییًَ ،فی ثطزاقت ًبزضؾت اظ هیعاى
فمالًیت (ثِ ًحَی وِ تقطیف قس) هَخَز یب هوىي زض اهَض اًؿبًی ،ایدبز وٌس.
ثیكتط انَل فىطی ضٍاًكٌبؾی هسضى ثط فٌهط غیطفمالیی زض ضٍاًكٌبؾی اًؿبى تأویس هیوٌسً :مف پبؾد
قطعیّ ،یدبًی ٍ ًیوِ ذَزآگبُ اظ خولِ ایي هَاضز اؾت .ثیكتط هتَى اًؿبىقٌبؾی ٍ خبهقِقٌبؾی ثط
هَضَؿّبی هىول انَل ضٍاًكٌبؾی تأویس هیوٌٌس :هیعاى ظیبزی اظ ضفتبض اختوبفی تَافمی وِ زض ظیط ؾغح ذَز
آگبّی فطزی ٍ گطٍّی ضخ هیزّس اًتربة آگبّبًِ ّسفّب ٍ اثعاض ًیل ثِ ّسفّب زض آى ٍخَز زاضز .ایي حمیمت
وِ ّسفّب ثِ عَض آگبّبًِ اًتربة ًویقًَس ثساى هقٌی ًیؿت وِ زض ایي ضفتبضّب ّسفّبیی ٍخَز ًساضز ٍ یب ایي
وِ ایي ّسفّب ضطٍضتبً ثیاّویتاًس ٍ یب حتی ًؿجت ثِ ّسفّب وِ آگبّبًِ اًتربة هیقًَس ،اظ اّویت ووتطی
ثطذَضزاضًس .هثالً ٍاوٌف ثچِ ًؿجت ثِ هحطن غصا ،زال ثط اًتربة ّسف ثمب ًیؿت ،ثلىِ ثمب هقوَالً ّسف ثؿیبض
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هْنتطی اؾت .اگط چِ ولوبتی ًؾیط آگبّبًِ 7یب ًبآگبّی 8یب هسثطاًِ ٍ ؾٌدیسُ 9زٍ للوطٍ هتفبٍت ضفتبض ضا هغطح
هیوٌس؛ زض آى زٍ ،ؾغَح هتفبٍتی اظ آگبّی ًؿجت ثِ اّساف ٍ اثعاض ٍخَز زاضز (ًِ یه ؾغح یىؿبى).
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. Conseious
. Unconsicous
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. Deliberated
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