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 بخص دٍم 

 ّای دٍلتی  ّا ٍ ًظریِ سازهاى ارزش

 فصل چْارم 

 ادارُ اهَر عوَهی ًَیي 

 هقذهِ

اًس ٍ  زاضی وطزُ چٌسیي زِّ اظ ـَْض ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي گصقتِ اؾت. ثطذی اظ اًسیكوٌساى اظ آى جبًت

اًس وِ هسیطیت زٍلتی ؾٌتی ّطگع ثِ  اًس. حتی، ثطذی اظ زاًكوٌساى هسلی ثَزُ ثطذی ثِ هربلفت ثب آى ثطذبؾتِ

 0971ٍ اٍایل زِّ  0961اٍاذط زِّ  یه جبیگعیي جسیس احتیبج ًساقتِ اؾت. ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي زض

ّبی ًػازی، لسم  هیالزی زض ٍاوٌف ثِ چٌس لبهل ـَْض وطز. ایي لَاهل لجبضت ثَزًس اظ جٌگ ٍیتٌبم، ًبآضاهی

 ضظبیتوٌسی اظ هجٌبی لمالیی هسیطیت زٍلتی ٍ تغییط ولی وِ زض للَم اجتوبلی زض حبل ضخ زازى ثَز. 

 

 علن سیاست 

پطزاظاى هسیطیت زٍلتی اظ لبلوبى ؾیبؾی ثَزًس.  یطیت زٍلتی اؾت. تمطیجبً، ّوِ ًفطیِللن ؾیبؾت هبزض ضقتِ هس

ّوگی للوبء ؾیبؾی  3ٍ جبی فیفٌط 2، پل اپل ثبی0ٍزضٍ ٍیلؿَى، ٍیلیبم ٍیالثی، فطاًه گَزًَ، لئًَبضز ٍایت

هحَض ًَلی تفىط  ثِ ؼَض ؾٌتی 4اًس. للن ؾیبؾت ٍ ذصَصبً ًفطیِ ؾیبؾی ًفط زض هسیطیت  زٍلتی ثَزُ صبحت

تط اظ للن  ای ٍؾیك ٌّجبضی ٍ فلؿفی ثَزُ ٍ اوٌَى هحَض هسیطیت زٍلتی اؾت. اهب هسیطیت زٍلتی ّویكِ همَلِ

 ؾیبؾت ثَزُ اؾت. 

                                                           
1
. Leonard White  
2
. Paul Appleby  
3
. John Fiffner  

4
. Political theory  



 

3 
 

 مقذمه ای بر فلسفه نظریه های مذیریت دولتی

هه [پطزاظًس  قٌبؾی اجتوبلی ٍ التصبز ًیع هی ٍ ؾبیط پػٍّكگطاى ایي حَظُ، ثِ هؽبلمِ ضٍاىهسیطاى زٍلتی 

هكی زٍلتی حَظُ هسیطیت زٍلتی ًمكی  ّبی اهَض زٍلتی ٍ ذػ ض زاًكىسُ. زض پیسایف ٍ ـَْ]0972وَضزی 

. ّوِ هَاضز ثبال زض گطایف للوبء هسیطیت زٍلتی ثِ توطوع ثط ]0972ٍالسٍ [ؾَای للن ؾیبؾت ایفب وطزُ اؾت 

اضُ قَز. زض ؾبظهبى زٍلتی ًیع، هسیطیت زٍلتی ّوَ ّبی ؾبیط للَم اجتوبلی زیسُ هی ّب، هفبّین ٍ هسل ًفطیِ

 ثیف اظ للن ؾیبؾت ثَزُ اؾت. چیعی 

ثٌبثطایي، اًتفبض ایي وِ للوبء ؾیبؾی، ثَضٍوطاؾی ضا هؽبلمِ وٌٌس هٌؽمی اؾت. اگط چِ آًبى ثِ ًسضت ثِ ایي وبض 

ّبی هٌتكطُ زض هَضز للن ؾیبؾت  زّس وِ فمػ ّفت زضصس همبلِ ٍضظًس. یه ثطضؾی جسیس ًكبى هی هجبزضت هی

. ثطای زضن ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي ]0975ت گبیلؽ ٍ ضای[ضاجك ثِ ثَضٍوطاؾی ٍ قبذِ اجطایی زٍلت ثَزُ اؾت 

 ثبیس پب ضا فطاتط اظ للن ؾیبؾت گصاقت. 

ّبی  ّب وِ ثرف ای زض للَم اجتوبلی ًیؿت، ثلىِ پلی اؾت هیبى ضقتِ هسیطیت زٍلتی ثِ ؼَض هؿتمل ضقتِ

زاللت ثط آى ًساضز وِ ثطز. ایي اهط  هٌبؾجی اظ ّط وسام ضا لبضیِ گطفتِ ٍ زض ثبة هؿبئل زٍلتی آًْب ضا ثِ وبض هی

هسیطیت زٍلتی اظ لحبؾ للوی ـ زاًكگبّی ذالق ًیؿت. زض حمیمت، ذاللیت آى زض ّویي ٍـیفِ پیًَس ظزى ٍ 

ّبی  ّب زض هؿبئل زٍلتی ًْفتِ اؾت. هسیطیت زٍلتی ًؿجت ثِ اوثط حَظُ ّبیی اظ ؾبیط ضقتِ وبضثطزی وطزى ثرف

ّب ضا لبضیِ  ّب ثرف ي اهط ثساى للت اؾت وِ اظ ؾبیط ضقتِتط اؾت، اهب ای للن ؾیبؾت اظ لحبؾ ًفطیِ غٌی

 قٌبؾی اجتوبلی ٍ التصبز.  قٌبؾی، ضٍاًف ّب لجبضتٌس اظ جبهمِ گیطز. ایي ضقتِ هی

ّبی پٌجگبًِ هسیطیت زٍلتی زض لبلت ًَلی ًفطیِ اؾت. ثمس اظ ثطضؾی ایي  ًرؿتیي ّسف ایي فصل، ثطضؾی هسل

ّب تَصیف وطزُ زض ًْبیت ضاثؽِ ثیي ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي ٍ  ضا زض لبلت اضظـّب، ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي  هسل

 وٌین.  ّبی پٌجگبًِ ضا تَصیف هی هسل
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 ّای پٌجگاًِ در هذیریت دٍلتی  هذل

هسل  6، هسل ثَضٍوطاؾی جسیس5زض هسیطیت زٍلتی لجبضتٌس اظ: هسل ثَضٍوطاؾی والؾیهّبی پٌجگبًِ  هسل

 . 9ٍ هسل اًتربة لوَهی 8ی، هسل ضٍاثػ اًؿب7ًًْبزی

 

 هذل بَرٍکراسی کالسیک 

والؾیه ثط لول هسیطیت زٍلتی زض ثؿیبضی اظ وكَضّب حبون اؾت. ایي هسل زٍ لٌصط ولیسی هسل ثَضٍوطاؾی 

ّب، زضٍى چبضچَة  زاضز. ًرؿت ؾبذتبض یب ؼطح یه ؾبظهبى ٍ زٍم اثعاضی وِ ثِ ٍؾیلِ آى افطاز ٍ فمبلیت

 قًَس.  ؾبظهبًی هسیطیت هی

ّبی زٍلتی،  ظطٍضی اؾت. زض ؾبظهبى "ٍثط آل هبوؽ ایسُ"ّبی ؾبذتبضی ثَضٍوطاؾی، زضن هسل  ثطای زضن جٌجِ

ؾلؿلِ هطاتت ٍ ثَضٍوطاؾی اظ ؼطیك تسٍیي ًوَزاضّبی ؾبظهبًی ٍ لطاض زازى هٌبؾت افطاز زض زضٍى ایي ًوَزاضّب 

 قَز.  ًكبى زازُ هی

قَز وِ  هٌجمث هی 01والؾیه اظ هسیطیت للوی فطزضیه تیلَض ّبی هسیطیتی ٍ ؾبذتبضی هسل ثَضٍوطاؾی جٌجِ

ثَضٍوطاؾی والؾیه، ٍضی هؽطح وطز. زض هسل  گیطی ثْطُ ّبی ًَ ثطای اًساظُ تَاى آى ضا ثِ لٌَاى تالـ هی

زّی هجسز  قًَس. ایي اهط زض هتَى هطثَغ ثِ ؾبظهبى ؾبذتبض ٍ هسیطیت ثِ ؼَض تٌگبتٌگی ثِ ّن هطتجػ هی

 قَز.  طیي ٍجِ زیسُ هیؾبظهبى ثِ ثْت

هسل ثَضٍوطاؾی والؾیه ظهبًی زچبض هكىل قس وِ زاًكوٌساى ٍ وبضگعاضاى، ؾمی وطزًس یه للن زلیك ٍ 

ّبی هَضز ًفط وؿبًی وِ هسل ثَضٍوطاؾی والؾیه  وبضثطزی ثطای ؾبذتبض یب هسیطیت ؾبظهبى ایجبز وٌٌس. اضظـ

ٌبى همتجط ٍ لبثل اؾتفبزُ اؾت. اًجبم یه ٍـیفِ زض زٍلت ضا تسٍیي وطزًس، اوٌَى هبًٌس ّفتبز ؾبل گصقتِ ّوچ
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ثب اؾتفبزُ حساوثط اظ هٌبثك هبلی هَجَز )ثطزاقتی زلیك اظ وبضایی( یىی اظ اصَل اؾبؾی هسیطیت زٍلتی زض ّط 

جَیی( ًیع اصل  هسلی اؾت ٍ ّوچٌیي، اًجبم یه ٍـیفِ ثب حسالل صطف هٌبثك هبلی )تمطیف زلیمی اظ صطفِ

سیطیت زٍلتی اؾت. ایي هؿئلِ وِ ؾبظهبى زٍلتی ثبیس تب حس اهىبى هَلس ثَزُ ٍ اظ ًفط ووی ٍ ویفی اؾبؾی زض ه

 ذسهبتی زض اضتجبغ ثب ًیبظّبی لبهِ هطزم اضائِ زّس اضظـ ثٌیبزی زض هسیطیت زٍلتی اؾت. 

َی زض هسل جَیی ثركی اظ ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي ّؿتٌس. هؿئلِ هبّ ّبی وبضایی ٍ صطفِ ثٌبثطایي، اضظـ

ّبیی ًیؿت وِ هسل لصس تحمك آًْب ضا زاضز، ثلىِ هكىل ضٍقی اؾت وِ هسل فطض  ثَضٍوطاؾی والؾیه، اضظـ

تَاًس هحمك قَز. ؾلؿلِ هطاتت، وٌتطل هسیطیتی، اذتیبض  ٍضی هی جَیی ٍ ثْطُ وٌس ثِ هسز آى وبضایی، صطفِ هی

قَز.  ّب ًوی آًْب همتمسًس هٌجط ثِ تحمك ایي اضظـپطزاظاى ثَضٍوطاؾی ثِ  )حك فطهبًطاًی( ٍ توطوع وِ ًفطیِ

ّبی غیطهؿتمین، ؾلؿلِ  جَیی ٍ وبضایی هحصَل وٌتطل اًس اثطثركی، صطفِ پطزاظاى ًئَثَضٍوطاؾی هسلی ًفطیِ

 ّبی ضّجطی غیطآهطاًِ ّؿتٌس.  هطاتت لبثل اًمؽبف ٍ ؾجه

 

 هذل بَرٍکراسی جذیذ 

ّبیی وِ ثبیس زض ایي هسل  تبضی زض للَم اجتوبلی اؾت. اضظـهسل ثَضٍوطاؾی جسیس، هحصَل زٍضاى للَم ضف

ّبی هسل والؾیه ثَضٍوطاؾی ّؿتٌس. اظ ایي ضٍ، ًبم ثَضٍوطاؾی جسیس ثِ  هحمك قًَس، ثِ ؼَض ولی، قجیِ اضظـ

ّبی زیگط ثب ّن هتفبٍتٌس. هسل ثَضٍوطاؾی ثط  ذَز گطفتِ اؾت. زض لیي حبل، ایي زٍ هسل اظ ثؿیبضی جٌجِ

وٌس. ٍاحس تحلیل آى هموَالً گطٍُ وبضی، ؾبظهبى، ٍظاضتربًِ یب ول  وٌتطل ٍ اصَل هسیطیت تأویس هیؾبذتبض، 

جَیی. اهب زض هسل ثَضٍوطاؾی  ّبیی وِ ثبیس تحمك یبثٌس لجبضتٌس اظ اثطثركی، وبضایی ٍ صطفِ زٍلت اؾت. اضظـ

گَی اؾتسالل، لمالیی اؾت؛ یمٌی، گیطی هحَض اصلی اؾت ٍ ال جسیس، ٍاحس تحلیل تصوین اؾت ٍ فطایٌس تصوین

هسیطیت ًَیي، تحلیل ّب ثط اؾبؼ هیل ثِ تحمك ٍ ّط چِ ثیكتط یه ّسف همیي اؾتَاض اؾت. للن  تصوین
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اًس  ثٌب قسُ 02ٍ ضیچبضز ؾیطت 00ّب ٍ پػٍّف زض لولیبت ثط هجٌبی آثبض اٍلیِ ّطثطت ؾبیوَى، جیوع هبضچ ؾیؿتن

ّبی ؾبظهبًی، هحسٍزیت  پطزاظاى ثب زضن لویك الگَّبی ضؾوی ٍ غیطضؾوی وٌتطل . ایي ًفطیِ]0956ؾبیوَى [

لمالًیت ٍ هَاضز هكبثِ، آثبض ذَز ضا غٌب ثركیسًس. هسل والؾیه جسیس ثط هٌؽك ٍؾیلِ ـ ّسف وِ اظ 

هسل ّبی تٌگبتٌگ ثیي تحلیل ٍؾیلِ ـ ّسف  گیطز، اؾتَاض اؾت. قجبّت گطایی هٌؽمی ًكئت هی اثجبت

 ثَضٍوطاؾی جسیس ٍ زٍگبًگی ؾیبؾت ـ ازاضُ هسل ثَضٍوطاؾی ـ ٍاظح ّؿتٌس. 

ّبی جسیس ووبوبى ظًسُ  قَز وِ ایي هسل تحت لٌَاى التجبض هسل ثَضٍوطاؾی والؾیه ثب ایي ٍالمیت ثبثت هی

تب  وٌس قَز. هسیطیت زٍلتی همبصط تالـ هی ٍضی هؽطح هی اًگیعی زض هسیطیت ثْطُ ثَزُ ٍ ثب زلت قگفت

ّبی ؾبذتبض ٍ هسیطیت هحمك ؾبظز. اظ ایي جْت، ایي  ّبی اضظقیبثی ثِ جبی قیَُ ٍضی ضا اظ ؼطیك ضٍـ ثْطُ

 هسل ًؿجت ثِ هىتت والؾیه تفبٍت ظیبزی ًساضز. 

 

 هذل ًْادی 

م قىل گطفت. ایي هسل هحصَل وبض تمسازی اظ زاًكوٌساى  0961م،  0951م،  0941ّبی  هسل ًْبزی زض زِّ

ٍ فیلیپ  04، جیوع تبهؿَى03. ایي زاًكوٌساى لجبضتٌس اظ: اهیتبی اتعیًَی]0972پطٍ [وبلی اؾت للَم اجت

ثَضٍوطاؾی ضا تَصیف وطزًس قٌبؾی ًؿجت ثِ وبض وؿبًی وِ ًرؿتیي ثبض  . وبض آًْب اظ لحبؾ ضٍـ05ؾلعًیه

تطی زاضز. هسل ًْبزی یىی اظ تجلیبت تفىط ضفتبضی ثِ  ّبی آًْب هجٌبی تجطثی ٍ لَی تط ثَز. ثٌبثطایي یبفتِ زلیك

 قٌبؾی ٍ للن ؾیبؾت اؾت.  ٍیػُ زض جبهمِ

ط ثط ًحَُ ّب تَجِ زاقتِ ٍ ثیكت پطزاظاى ًْبزی، ووتط ثِ ًحَُ ؼطاحی وبضآهس، اثطثرف ٍ هَلس ؾبظهبى ًفطیِ

گطایی زاقتِ ٍ زض جؿتجَی ًفن زض  ّبی هَجَز هتوطوعاًس. آًْب لوَهبً زیسگبُ اثجبت تحلیل ٍ زضن ثَضٍوطاؾی
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ّبی پیچیسُ یب الگَی ضفتبض ثَضٍوطاتیه ّؿتٌس. زاًكوٌساى هسیطیت زٍلتی وِ لٌَاى ًْبزی ثِ ذَز  ؾبظهبى

 ًس. ّبی پیچیسُ زاض اًس ثِ تجییي ًحَُ ضفتبض ؾبظهبى گطفتِ

زض ًفطیِ ًْبزی چٌسیي اثط هْن ٍجَز زاضز. هسل تطویجی لبثل تَجِ جیوع تبهؿَى اظ ضفتبض ؾبظهبًی یىی اظ 

. تحلیل ٍ هسل تطویجی فطزضیه هَقط اظ ضفتبض ]0967تبهؿَى [ّب زض للَم اجتوبلی جسیس اؾت  تطیي هسل وبهل

. تحلیل ]0968هَقط [ظ لحبؾ هٌؽمی غٌی اؾت ای ثَضٍوطاتیه زٍلتی ّن اظ لحبؾ تجطثی ٍ ّن ا ّبی حطفِ گطٍُ

اتعیًَی [ّبی ضفتبضی یجَضٍوطاؾی اؾت  ّبی پیچیسُ تطویت وبهلی اظ ٍیػگی تؽجیمی اهیتبی اتعیًَی اظ ؾبظهبى

0960[ . 

هجبًی ٌّجبضی وِ ایي هجوَلِ زاًف ثط آًْب اؾتَاض اؾت وساهٌس؟ زاًكوٌساى ضفتبضی، ثٌب ثِ ضؾن ذَز، اظ وٌبض 

ّب. ثب  ّب ّؿتٌس، ًِ تَصیف پبؾد وٌٌس وِ زض وبض تَصیف ؾبظهبى قًَس. آًْب ازلب هی ی ٌّجبی ضز هیّب هَظَق

ّب ثِ ٍؾیلِ هىتجی اضائِ  ای زض هسل ًْبزی ٍجَز زاضز. یىی اظ ایي گطایف ّبی ٌّجبضی لَی ایي ٍجَز، گطایف

وٌس ٍ ـبّطاٌ  ثط تغییط همبٍهت هیقَز وِ زاًكوٌساى آى هىتت همتمسًس ثَضٍوطاؾی ًیطٍهٌس اؾت، زض ثطا هی

ذَاّس فٌبٍضی ذَز ضا  ایي زاًكوٌساى، ثَضٍوطاؾی هیّبی لَُ همٌٌِ ٍ لعبییِ اؾت. ثِ گفتِ  ذبضج اظ وٌتطل

حفؿ ٍ هٌبثك زضآهسـ ضا تعویي وٌس. ٍ ذالصِ ایٌىِ ثِ ثمب تَجِ زاضز. زاًكوٌس ثب زضن ایي الگَّبی ضفتبضی، 

ضؾس  ّبیی اًسیكیس یب ثِ ایي ًتیجِ هی ای هٌفی اؾت ٍ ثبیس ثطای وٌتطل آى ضٍـ سُثطز وِ ثَضٍوطاؾی پسی پی هی

وِ ثَضٍوطاؾی زلیمبً یه پسیسُ ؼجیمی اؾت؛ یمٌی ثْبیی اؾت وِ یه جبهمِ پیچیسُ ٍ پیكطفتِ ثبیس ثپطزاظز تب 

 زٍلت ثِ اضائِ ذسهت ثپطزاظز. 

ّبی هسل ًْبزی اًجبم زازُ اؾت. لیٌسثلَم هسلی  ّبیی ضا ثطای زفبق اظ اضظـ چبضلع لیٌسثلَم، یىی اظ همسٍز تالـ

ّب  وٌس وِ ثَضٍوطاؾی اؾت وِ لمالًیت هحط ًِ تٌْب ثمیس اؾت، ثلىِ هؽلَة ّن ًیؿت. اٍ اؾتسالل هی

ّب ّؿتٌس  اًسیكی ّب ٍ هصلحت ظًی چبًِ ّب وٌٌس، وِ ایي تصوین ّبیی تسضیجی اتربش هی ّب ضا ثِ ضٍـ تصوین

ّبی شیٌفك( ٍ زٍلت ضا ون ون ثِ ؼطف اّساف هجْن حطوت  ّبی ًرجگبى گطٍُ اًسیكی ّب ٍ هصلحت ظًی )چبًِ

ای اؾت ٍالمی وِ زٍلت زهَوطاتیه ثبیس ثط اؾبؼ آى لول وٌس  وٌس وِ ایي قیَُ زٌّس. لیٌسثلَم ازلب هی هی
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ّبی  ّبی ثَضٍوطاؾی ضا ثب اٍلَیت تَاًس هْبضت گیطی تسضیجی هی ؼطیك تصوین . زٍلت فمػ اظ]0965لیٌسثلَم [

ّبی ؾیبؾی همبهبت هٌترت تلفیك وٌس. ثِ لالٍُ، اجطای یه هسل لمالیی ّن اظ لحبؾ  هكی ٍ گطایف ذػ

گیطًسُ،  اًسیكی اؾت ٍ ّن اظ لحبؾ اذاللی غیطلبثل زفبق اؾت. زض ایي هسل ًرجگبى تصوین تجطثی ؾبزُ

اًس،  وٌٌس. هربلفبى زیسگبُ تسضیجی هسلی ّب ٍ ؾلیمِ ًوبیٌسگبى هٌترت هی ّبی ذَز ضا جبیگعیي پیكساٍضیِ یبفت

ایي زیسگبُ چیعی ثیف اظ ًَلی زفبق ظیطوبًِ اظ ضٍـ یب ًحَُ فمبلیت فملی یه ؾیؿتن زٍلتی ًبوبضآهس ًیؿت. 

زٌّس. آًْب  ًَ زازُ ٍ هَضز تأییس لطاض هی گیطی تسضیجی زض لفبفِ تَصیف ثَضٍوطاؾی آى ضا قىلی حبهیبى تصوین

ّبی  ای زض ؾبظهبى ضؾٌس: یىی ایٌىِ هؿبئل پیچیسُ گیطی اقتجبُ ظیط هی گطایی، ثِ یىی اظ زٍ ًتیجِ ثِ ًبم تجطثِ

تَاى ثط پیچیسگی آًْب فبیك آهس پؽ ثبیس ثب آًْب ؾبزُ ثطذَضز وطز ٍ زیگط ایي وِ  اهطٍظ ٍجَز زاضًس وِ ًوی

 اًس ٍ احتوبالً ثبیس ّویي ؼَض ثبقٌس.  ّبی پیچیسُ ایي گًَِ ظهبىهؿبئل زض ؾب

 

 هذل رٍابط اًساًی 

ّبی ثَضٍوطاؾی ٍ ثَضٍوطاؾی جسیس ثَز. تأویس ًفطیِ  ٍاوٌكی ًؿجت ثِ هسلهسل ضٍاثػ اًؿبًی اظ جْبًی چٌس، 

گیطی ًْعت ضٍاثػ اًؿبًی گطزیس. ثط  جَیی ٍ لمالًیت هٌجط ثِ قىل ثَضٍوطاؾی ثط وٌتطل، ؾبذتبض، وبضایی، صطفِ

ای  ِ هجوَلِاؾبؼ تجطثِ ّبثَضى ٍ آثبض التَى هبیَ ٍ ّوىبضاًف، ًْعت ضٍاثػ اًؿبًی ثِ صَضت وبهالً تجطثی ث

 قٌبؾبى اجتوبلی قىل گطفت.  ّب ثِ ٍؾیلِ ضٍاى ًفطیِ زؾت یبفت. ثیكتط ایي ًفطیِ

قَز. تأویس  هسل ضٍاثػ اًؿبًی، اصَالً زض پَیبیی گطٍّی، آهَظـ حؿبؾیت ٍ تَؾمِ ؾبظهبًی ثِ وبض ثطزُ هی

هسل ضٍاثػ اًؿبًی اؾت. ایي  ّبیی اؾت وِ ظیطثٌبی ّبی آهَظقی ثِ ؼَض ضٍقي، ثیبًگط اضظـ لوسُ زض ایي ًْعت

گیطی، وبّف اذتالف جبیگبّی افطاز ٍ ضلبثت  ّب لجبضتٌس اظ هكبضوت وبضوٌبى ٍ اضثبة ضجَق زض تصوین اضظـ

ّبی ثَضٍوطاؾی ٍ  هٌسی ولی وبضوٌبى. اگطچِ هسل هیبى آًْب ٍ تأویس ثط صطاحت، صسالت، ذَزقىَفبیی ٍ ضظبیت

ّبی زٍلتی  ّبی ًؿجتبً تجطثی اظ ؾبظهبى گیطی لمالیی( ًتیجِ زاظاى تصوینپط ثَضٍوطاؾی جسیس )ثِ اؾتثٌبء ًفطیِ
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ّبی ایي  ّؿتٌس، ٍلی هسل ضٍاثػ اًؿبًی ثط ضٍی هسیطیت زٍلتی یب تأثیطی ًساقتِ یب اثط ووی زاقتِ اؾت. اضظـ

 ّبی والؾیه ٍ والؾیه جسیس تمبضض پیسا وٌس.  ًْعت هوىي اؾت ثب اضظـ هسل

ّبضت ٍ [یي تفبٍت ثِ ٍؾیلِ زیَیس ن. ّبضت ٍ ٍیلیبم جی اؾىبت اضائِ قسُ اؾت ثْتطیي تَصیف هَجَز ا

پطزاظ ؾیبؾی والؾیه ٍ فطزضیه  ًفطیِ 06ّبی لبثل تَجِ ثیي تَهبؼ ّبثؽ . آًْب ًرؿت قجبّت]0970اؾىبت 

وٌٌس. ّبثؽ ٍ تیلَض ّط زٍ پیف  تیلَض پسض هسیطیت للوی ضا وِ ثركی اظ هىتت والؾیه اؾت تَصیف هی

 ّبی ظیط ضا زاضًس:  طضف

 ؼلت اؾت.  ـ اًؿبى زض هبّیت تٌجل ٍ ضاحت0

 ّبی ٍجَز زاقتِ ثبقس. ّب اظ ترطیت یه زیگط وٌتطل ـ ثب تَجِ ثِ ایي اّویت، ثبیس ثطای ثط حصض زاقتي اًؿبى2

 ّب تطجیحبً ثبیس هتوطوع ٍ التساضگطایبًِ ثبقٌس.  ـ ایي وٌتطل3

ضٍی جبهمِ ّبثؽ یب ضٍی ؾبظهبى تیلَض هٌجط ثِ اظ زؾت ضفتي آظازی  ّبی التساضگطایبًِ ـ اگط چِ وٌتطل4

 قًَس.  ثیٌی اهَض ًیع هٌجط هی ّبی هبزی، وبضایی ٍ لسضت پیف گطزز، ٍلی ثِ هعیت هی

پطزاظ ضٍاثػ اًؿبًی ضا  ًفطیِ 08ٍ هه گطیگَض 07ّبی فلؿفِ ؾیبؾی غاى غان ضٍؾَ آًگبُ اؾىبت ٍ ّبضت قجبّت

 ط اؾىبت ٍ ّبضت: وٌٌس. ثِ ًف تَصیف هی

 تَاًٌس چٌیي ًجبقٌس.  ّب هی ّب یب زٍلت اًس، اگط چِ ؾبظهبى ّب زض شات ذَة ـ اًؿبى0

ّب ثبیس ثِ ٍؾیلِ ٍجساى، اثعاض احؿبؾبت ٍ ایجبز ؾبذتبضّبیی وِ هَجت صطاحت، صسالت ٍ زضؾتی آًْب  ـ اًؿبى2

 ّبی ذَز حبون قًَس.  گطزز ثط ؾبظهبى هی

اضازُ لوَم یب ًَلی اجوبق )ٍفبق( اؾتَاضًس. افطازی وِ ثب اضازُ لوَم ؾبظگبضی ًساضًس ثبیس ـ ؾبذتبضّبی جسیس ثط 3

 آهَظـ زازُ قَز تب آظاز ثبقٌس. 
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پصیطًس زض لیي حبل، ایي ٌّجبضّب ثِ  پطزاظاى جسیس ضٍاثػ اًؿبًی ٌّجبضّبی ضٍؾَ ٍ هه گطیگَض ضا هی اوثط ًفطیِ

ضؾس ّبثؽ ٍ تیلَض زض آًْب ٌَّظ هٌكأ اثط ّؿتٌس(،  وِ ثِ ًفط هیّبی زٍلتی پیچیسُ ) ؼَض ولی زض ؾبظهبى

 قَز.  پصیطفتِ ًوی

 

 هذل اًتخاب عوَهی 

قَز. ایي  گَیٌس، التصبز ثسٍى ثبظاض ًیع ًبهیسُ هی التصبز ؾیبؾی ًَ، وِ هموَالً ثِ آى هسل اًتربة لوَهی هی

جٌجِ هساضن ٍ قَاّس تجطثی ظمیف اؾت. ثب هجوَلِ اظ زاًف اظ لحبؾ هجبًی ًفطی ؾٌتی غٌی اؾت، ٍلی اظ 

ثِ تأثیط هْن ذَز ثط هسیطیت زٍلتی ازاهِ ذَاٌّس زاز. اؾتطٍم ضٍاثػ  09پطزاظاى اًتربة لوَهی ایي ٍجَز، ًفطیِ

هیبى هٌؽك اًتربة لوَهی، تبضید ٍ ًفطیِ هسیطیت زٍلتی ٍ فلؿفِ ؾیبؾی ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ اؾت 

گَیٌس، ثب  یسگبُ ٍزضٍ ٍیلؿَى زض ثبة هسیطیت زٍلتی ضا وِ ثِ آى ًفطیِ ثَضٍوطاؾی هی. اؾتطٍم ز]0973اؾتطٍم [

 وٌس. وٌٌس، همبیؿِ هی گصاضی هی پطزاظاى اًتربة لوَهی وِ آى ضا پبضازاین هسیطیت زهَوطاتیه ًبم زیسگبُ ًفطیِ

بلت زض ّط ؾیؿتوی اظ لٌصطّبی ظیط ضا زض ثطزاضز: ًرؿت ایي وِ یه هطوع لسضت حبون یب غزیسگبُ ٍیلؿَى 

زٍلت ٍجَز زاضز. زٍم آى وِ جبهمِ ثِ ٍؾیلِ آى هطوع لسضت ٍاحس، وٌتطل ذَاّس قس ٍ ّط چِ لسضت زض یه 

هطوع ثیكتط هتوطوع ٍ اظ آًجب ّسایت قَز، لسضت ثیكتط پبؾرگَ ذَاّس ثَز. ؾَم آًىِ، حَظُ ؾیبؾت ثطای 

ذبضج اظ للوطٍ ؾیبؾت اؾت. چْبضم آًىِ، ایجبز یه  وٌس. اهب حَظُ هسیطیت زٍلتی هسیطیت ٍـیفِ تمییي هی

اًس ٍ لطاض زازى آًْب زض یه ؾلؿلِ هطاتت،  ای آهَظـ زیسُ ؾیؿتن ذسهبتی زٍلتی وِ العبء آى ثِ ؼَض حطفِ

: 28ـ29اؾتطٍم [قَز  قطایػ ؾبذتبضی ظطٍضی ثطای هسیطیت ذَة آى ؼَض وِ لجالً تمطیف قس هٌجط هی

0973[ 
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ثیٌس. ایي زیسگبُ  هی 20ٍ جیوع هسیؿَى 21ّبی الىؿبًسض ّبهیلتَى اًتربة لوَهی ضا زض ایسُهٌكأ ًفطیِ اؾتطٍم 

ّبی  ّبیی اؾت وِ ثِ ٍؾیلِ گطٍُ چٌس ٍیػگی زاضز. تْیِ ٍ تساضوبت وبالّب ذسهبت لوَهی هتىی ثط تصوین

قَز. ثطای آًىِ ّط وبض جومی اظ لحبؾ ؾیبؾی قسًی ٍ لولی ثبقس، ّوِ  گیطًسگبى اتربش هی هرتلفی اظ تصوین

یطیت زٍلتی زضٍى للوطٍ ٍ یب حیؽِ ؾیبؾت لطاض زاضز. اظ ّبی اؾبؾی ثبیس هؽلَثیت زاقتِ ثبقٌس. هس تصوین

تَاى اظ ؼطیك  ّب ضا هی ى تَاى ثطای تْیِ وبالّب ٍ ذسهبت هرتلف اؾتفبزُ وطز. ایي ؾبظهب ّبی هرتلف هی ؾبظهبى

ّب لجبضتٌس اظ تجبضت ٍ لطاضزاز ثؿتي ثطای وؿت هعایبی  چٌسیي ؾبظهبى ّوبٌّگ وطز. ایي ثطًبهِّبی  ثطًبهِ

ّبی هحسٍز.  ّبی زازضؾی ٍ لسضت فطهبًسّی زض ؾلؿلِ هطاتت ّبی ضلبثتی، اؾتفبزُ اظ ًفبم طن، تالـهكت

قَز، زض ثطاثط هطاوع لسضت  هَلمی وِ یه وبضهٌس ذسهبت زٍلتی زض یه ؾلؿلِ هطاتت وبهل جبی زازُ هی

وبٌّگ قسى ثب قطایػ اـ ضا ثطای پبؾد زازى ثِ ًیبظّبی هرتلف ٍ ّ ٍاحسی، پبؾرگَ اؾت ٍ ثیكتط تَاًبیی

وٌس. ثطای حفؿ یه ًفن یب لبًَى ؾیبؾی ثب ثجبتی وِ ثتَاًس ضفبُ اًؿبى ضا تحت قطایػ  هحیؽی هرتلف صطف هی

ثؿیبض هتغیط ثِ پیف ثطز، زٍ چیع ظطٍضی اؾت. ًرؿت ایٌىِ اذتیبض )حك فطهبًطاًی( ثبیس ثیي تمسازی اظ 

ّبی هَاظی ًیع  ك ٍتَ ثبقس. زٍم آى وِ تمسازی اظ ؾبظهبىّبی هَاظی تمؿین قَز وِ ّط وسام زاضای ح ؾبظهبى

 ایجبز قًَس ٍ اظ لحبؾ تطویت ثؿیبض هتفبٍت ثبقٌس. 

پطزاظاى اًتربة لوَهی هوىي اؾت تفؿیط اؾتطٍم اظ ضٍیىطز اًتربة لوَهی ضا ًپصیطًس، اهب ثِ ؼَض  ّوِ ًفطیِ

پطزاظاى اًتربة لوَهی، ثمیس اؾت  حوبیت ًفطیِ ّبی هَضز یمیي اظ لحبؾ ًفطی زیسگبُ اٍ لبثل تَجِ اؾت. اضظـ

تَاًٌس ایي  حك اًتربة ثطای قْطًٍساى زض اؾتفبزُ اظ ذسهبت ثؿیبض هؽلَة اؾت. قْطًٍساى هیوِ اقتجبُ ثبقٌس. 

اًتربة ضا ثب ضفتي ثِ قْطی وِ زض آى هجوَلِ ذسهبت هَضز ًفط آًْب ٍجَز زاضًس، اًجبم زٌّس. زض لیي حبل، 

ّبی زیگطی اؾت، ظیطا ضلبثت  ّب ٍ هؤؾؿِ ایي ضاُ وبض ضا زض اذتیبض ًساضًس. ضلبثت هیبى ؾبظهبىّوِ قْطًٍساى 

تَاًیوي زض توبم اهَض ضلبثت ضا ٍاضز ًوبیین؟ اگط  هوىي اؾت ویفیت لوَهی ذسهبت ضا ثْجَز زّس. اهب آیب هب هی
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. Alexander Hamilton  
21

. Jamas Madison  
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ّب ضا ثطای ّط وؿی افعایف  ب ایي اضظـزّس، آی جَیی ضا افعایف هی چٌیي ثبقس، چمسض؟ اگط ضلبثت وبضایی ٍ صطفِ

زّس؟ آیب وبضثطزّبی هسل ثبظاض زض ثرف ذصَصی زاهٌِ ٍؾیمی اظ اًتربة ٍالمی ثطای اضثبة ضجَق ٍ ؾؽح  هی

ّبی قْطًٍساى ضا  ّب زض ثرف ذصَصی زاهٌِ اًتربة ٍضی ضا هَجت قسُ اؾت؟ آیب ضقس اتحبزیِ ثبالیی اظ ثْطُ

ّب ّویي هَاضز زض  ا وبّف ًسازُ اؾت؟ آیب ثِ هَاظات ضقس لسضتوٌستط اتحبزیٍِضی ض هحسٍز ًىطزُ ٍ ؾؽح ثْطُ

 ثرف زٍلتی اتفبق ًرَاّس افتبز؟

 

 ادارُ اهَر عوَهی ًَیي 

ّبی لسیوی زض هسیطیت زٍلتی ون ضًگ ذَاّس قس ٍ هسلی وبهالً جسیس ـَْض  ثب تَجِ ثِ تفؿیط وَى، اثط هسل

ذَاّس وطز. ایي الگَی تىبهلی هوىي اؾت زض للَم ظیؿتی، للَم فیعیه یب للَم ؼجیمی هكتطن ثبقس، اهب ایي 

اًس ٍ هؿتمیوبً ثِ ضاثؽِ ثیي ًفطیِ ٍ اضظـ  ّبی هب ًؿجتبً ؾبزُ اهط زض للَم اجتوبلی هصساق ًرَاّس زاقت. زلیل

ّب، ؼجمبت  ّبی افطاز، گطٍُ ّب، هسیطیت زٍلتی، اثعاضی ثطای اجطای اضظـ قَز. اظ ثؿیبضی جْت هطتجػ هی

ّؿتٌس. زض ّط لحفِ همیٌی، یىی اظ هجوَلِ ّب تساٍم زاضًس اهب غبلجبً ضلیت  اجتوبلی یب جبهمِ اؾت. ایي اضظـ

ؼَض وِ ثطذی اظ للوبی هسیطیت  لول هسیطیت زٍلتی غبلت ٍ هؿلػ ثبقٌس، ّوبى ّب هوىي اؾت ثط اضظـ

ٍضی  جَیی، ثْطُ ّبی والؾیه ٍ ًئَوالؾیه اوٌَى حبون ثط هسیطیت زٍلتی ّؿتٌس. وبضآیی، صطفِ همتمسًس هسل

ن ٍ تؿلػ ضا ؼَض ًفطیِ ثَضٍوطاتیه ایي تحى اًس ٍ ضفتبضّبی ثَضٍوطاتیه ٍ ّویي ٍ توطوع، ٌّجبضّبی حبون فملی

 زٌّس.  اًمىبؼ هی

ثٌبثطایي ثطای تسٍیي هفَْهی اظ ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي ثبیس ایي ثحث ضا آغبظ وطز وِ هجوَلِ هرتلفی اظ 

ّبیی اًؿبًی،  تَاًٌس ؾبظهبى تَاًٌس ًَ ثبقٌس. آًْب هی ّب ثِ ؼَض یمیي ًوی ّب ثبیس هؿلػ ثبقٌس. ّوِ ایي اضظـ اضظـ

ّبی هسیطیت  وٌس، پطٍضـ زٌّس. پؽ ّسف وِ ذسهبت زٍلتی ضا ثِ ؼَض هؿبٍی تَظیك هیًبهتوطوع ٍ زهَوطاتیه 

وٌٌس. ایي  ّب ضا تمَیت هی ّبی لولیبتی ثبقس وِ ایي اضظـ زّی، تَصیف یب ایجبز ؾبظهبى تَاًس ؾبظهبى زٍلتی هی

ووتط ثلٌسپطٍاظاًِ ثِ  ًفطاى ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي، ّب هؽطح قسُ تَؾػ ثؿیبضی اظ صبحت اّساف ًؿجت ثِ ّسف
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ًفطاى ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي اظ ثبظؾبظی ثٌیبزی هسیطیت زٍلتی یب تسٍیي پبضازاین  ضؾٌس. ثطذی اظ صبحت ًفط هی

 اًس.  ًَیٌی ثطای آى ؾري ثِ هیبى آٍضزُ

آى وِ ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي ثبیس تَاًس ثبقس؟ ًرؿت  هجٌبی ًفطی ٍ ٌّجبضی ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي چِ هی

اًس ضا ضز وٌس. زٍم  ّبی لبضی اظ اضظـ ّبی ازاضی، هسل اًس یب ایي وِ ًفطیِ ایي ایسُ ضا وِ هسیطاى لبضی اظ اضظـ

اًس، وساهیه ثبیس ثط هَلمیت ازاضی ٍ ؾیبؾی حبظط تؿلػ  ّب زض تمبضض ایي وِ ثبیس ثساًس ٍ تأییس وٌس وِ اضظـ

ّب ذَاّس وطز؟  ّبی ؾیبؾی یب ازاضی هب ضا لبزض ثِ تحمك ایي اضظـ ّب یب اصالح ٌىِ، چِ تمسیلتط ای یبثٌس؟ هْن

ضؾس ثِ هسیطیت زٍلتی همبصط اضتجبغ پیسا  ّب ضا ًكبى هی زّس وِ ثِ ًفط هی ای اظ اضظـ ( هجوَل4ِـ2جسٍل )

ّب زض ظهبى  ّب ٍ اضظـ اظ هسل ّب یه هسل ًیؿت؛ ثلىِ اؾبؾبً، ثِ لٌَاى تطویجی وٌس. ایي هجوَلِ اظ اضظـ هی

 ثركس.  ّبی ازاضی ٍ ؾیبؾی هب ضا تحمك هی تطیي ّسف حبظط، هؽلَة

تَاًٌس آى زؾتِ اظ ذسهبتی ضا  قَز. آًْب هی ثطای قْطًٍساى اضائِ هیٍلتی زاهٌِ ٍؾیمی اظ اًتربة ذسهبت لوَهی 

ّبی  تط وطزى زاهٌِ اًتربة ٍؾیكثطگعیٌٌس وِ همتمسًس ًؿجت ثِ ًیبظّبی ولی آًْب پبؾرگَتط اؾت، یمٌی 

ّب. ایي اهط ًیع اظ لحبؾ هٌؽمی اظ هسل اًتربة لوَهی تجمیت  قْطًٍساى هؿبٍی اؾت ثب ؾبذتي ثَضٍوطاؾی

وٌس وِ ثِ جبی ایي وِ هسیطاى  ّبی هحلی الگَیی اضائِ هی ضؾس هكبضوت قْطًٍساى ٍ وٌتطل وٌس. ثِ ًفط هی هی

 َز قْطًٍساى ًیبظّبیكبى ضا تمییي وٌٌس. ًیبظّبی قْطًٍساى ضا تمییي وٌٌس، ذ

گیطی، لسالت اجتوبلی، اًتربة قْطًٍسی،  پبؾرگَیی ثَضٍوطاتیه، هكبضوت وبضوٌبى ٍ قْطًٍساى زض تصوین

ّبیی ّؿتٌس وِ ثبیس زض ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي تحمك یبثٌس. جسٍل  ّب، اضظـ هؿئَلیت ازاضی اثطثركی ثطًبهِ

ای اظ هالحفبت لؽمی ضا ًكبى  ّب ضا اضائِ زازُ اؾت. ایي فْطؾت هجوَلِ ي اضظـ( اًَاق اثعاض تحمك ای4ـ2)

ؾبظز وِ ثط  زّس، ًفیط ایي وِ حتوبً لسم توطوع پبؾرگَیی ضا ایجبز ذَاّس وطز. فمػ احتوبالتی ضا هؽطح هی ًوی

( تالقی 4ـ2قَز؛ پؽ جسٍل ) تَاى هؽوئي ثَز تحت قطایػ لسم توطوع، پبؾرگَیی ثیكتط هی اؾبؼ آى هی

اؾت ثطای ذالصِ وطزى هتَى تجطثی )قبهل هؽبلمبت هَضزی ٍ اقىبل غیطووی تجعیِ ٍ تحلیل( ٍ ثطذی اظ 

 افىبض هسیطیت زٍلتی. 
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تطیي  اًس. هْن ّب زض ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي تجطثی ًیؿتٌس، ثلىِ آًْب فلؿفی، ٌّجبضی ٍ شٌّی تطیي پیكطفت جبلت

فطز [وٌس  یبثس. ضاٍلع اظ هَظك فلؿفی ٍ ؾیبؾی ثحث هی تجلی هی 22ى ضاٍلعزض ًفطیِ لسالت جبّب  ایي پیكطفت

ظزًس. ثِ گفتِ ضاٍلع، ّط قرصی ثبیس حك  وِ اظ هٌفط التصبزی حطف هی 23. ثط ذالف پبضتَ]0972ضیؿىَى 

ح هؿبٍی ثطای آظازی اؾبؾی ٍ ٍؾیك هكبثِ ثب آظازی زیگطاى زاقتِ ثبقس. ضاٍلع زض زٍهیي اصل لسالت ذَز تصطی

 ّبی اجتوبلی ٍ التصبزی ثبیس چٌبى ؾبظهبى زازُ قًَس وِ:  وٌس وِ ًبثطاثطی هی

ّب ٍ همبهبتی پیًَس زازُ قًَس وِ ّوگبى  ( ثِ پؿت2( ثِ ؼَض هممَلی ثطای ّط وؿی هعیتی ایجبز وٌس ٍ 0

 فطصت زؾتطؾی ثِ آًْب ضا زاقتِ ثبقٌس. 

 ؾبظز.  هعایبی اجتوبلی ٍ التصبزی ضا ثطاثط هی وٌس وِ تَظیك ضاٍلع اظ ًَلی ًفطیِ ًَیي زٍلت ثحث هی

ثطای تحمك هَاضز فَق، ثبیس ًَلی زهَوطاؾی هتىی ثط لسالت ٍ اًصبف زض زؾتطؾی ثِ ذسهبت زٍلتی ٍجَز 

زاقتِ ثبقس. ایي ایسُ زض ثحث ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي، تحت لٌَاى لسالت اجتوبلی هؽطح قسُ اؾت ٍ 

 ّبی غبلت زض آیٌسُ هسیطیت زٍلتی تجسیل ذَاّس قس.  صَضت یىی اظ اضظـ قَز وِ ایي اهط ثِ ثیٌی هی پیف

. ثطای ذسهبت ]0970ضاٍلع [زض اضظیبثی اذیطقبى اظ آهَظـ ٍ پطٍضـ  25ٍ فطزضیه اى. ولیَلٌس 24هي ضیچبضز وبهپ

وٌٌس وِ  هي ٍ ولیَلٌس تالـ ًوی وٌٌس. وبهپ زٍلتی، تَؾمِ ًَلی اذالق جسیس ذسهبت زٍلتی ضا هؽطح هی

ّبی هطثَغ ثِ ذسهبت  وَقٌس تب ثیبى زاضًس وِ ایي اذالق ثبیس اظ تطویت اضظـ اذالق ضا تمطیف وٌٌس، ثلىِ هی

جَیی، اثطثركی، پبؾرگَیی  ٍلتی )وبضایی، صطفِّبی ؾٌتی هسیطیت ز زٍلتی ًبقی قَز ٍ قىل ثگیطز. اضظـ

ّبی زِّ گصقتِ  اًس. اهب تجطثِ پصیطی( ثِ ذَثی ثِ هب اضائِ ذسهت وطزُ ًؿجت ثِ همبهبت هٌترت ٍ هؿئَلیت

ّب  ّب زاضای التجبضًس. ایي اضظـ ّبی جسیس، ثِ اًساظُ ایي اضظـ ّبی زیگط ًِ ظطٍضتبً اضظـ زّس وِ اضظـ ًكبى هی

گیطی، تَظیك هؿبٍی ذسهبت زٍلتی،  پبؾرگَیی قْطًٍسی، هكبضوت وبضوٌبى ٍ قْطًٍساى زض تصوینلجبضتٌس اظ 

ّبی قْطًٍسی ٍ هؿئَلیت ازاضی اثطثركی ثطًبهِ. اگط ًَلی اذالق ذسهبت زٍلتی ٍجَز  ای اظ اًتربة اضائِ زاهٌِ
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. John Rawis  
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. Pareto  
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. Richard Chapman  
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. Frederick N. cleaveland  
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فطز [یطیتی، لبثل زضن ّؿتٌس ّبی هس ّب ثِ اًساظُ اضظـ زاضز یب حتی اگط یبثس ٍجَز زاقتِ ثبقس، ایي اضظـ

جَیی زض زٍلت ًیؿت، ثلىِ صطفبً هؽطح  ٍضی، وبضایی ٍ صطفِ . ایي اهط ثِ همٌبی ضز اّویت ثْطُ]0970ضیگؿَى 

لسالتی زض زؾتطؾی ثِ  تَاًس فمط، ثی جَتطیي زٍلت ًیع هی وٌس وِ هَلستطیي زٍلت، وبضآهستطیي زٍلت ٍ صطفِ هی

ِ ؾبظز. ّن هسل ثَضٍوطاؾی والؾیه ٍ ّن هسل ثَضٍوطاؾی ًَیي اًسن تَجْی ّب ٍ لسم اًصبف ضا جبٍزاً فطصت

ّب ٍ ٌّجبضّبی ؾبظگبض ثب  وٌٌس. ثٌبثطایي، ازاضُ اهَض لوَهی ًَیي ثبیس زض جؿتجَی ًفطیِ ّب هی ثِ ایي گطایف

 ًبهس، ثبقس.  آًچِ اؾتطٍم آى ضا هسیطیت زهَوطاتیه هی

 ّای هَرد ًظر ارزش ّای اصلی ژگیٍی ٍاحذ تحلیل پردازاى ًظریِ ٍ ًظریِ

 . هذل بَرٍکراسی کالسیک 1

 تیلَض 

 ٍیلؿَى 

 ٍثط 

 گیَلیه ٍ اٍضیه 

 . هذل بَرٍکراسی جذیذ 2

 ؾبیوَى ٍ ؾیطت 

 هبضچ ٍ گَض 

 

 ؾبظهبى 

 گطٍُ تَلیسی 

 ًْبز زٍلتی 

 ثَضٍوطاؾی 

 گطٍُ وبضی 

 تصوین

 

 

 

 ؾبذتبض، ؾلؿلِ هطاتت 

ضاًی( جسایی ازاضُ ـ ؾیبؾت،  وٌتطل، اذتیبض، )حك فطهبى

ظًجیطُ فطهبًسّی، ٍحست فطهبًسّی؛ حیؽِ وٌتطل، اًتصبة 

 ثط هجٌبی قبیؿتگی، توطوع. 

 ّب  گطایی، هٌؽمی، پػٍّف زض لولیبت، تحلیل ؾیؿتن اثجبت

 ٍضی ؾبیجطًتیه، للن هسیطیت، ثْطُ

 وبضایی 

 جَیی  صطفِ

 اثطثركی 

 

 لمالًیت 

 وبضایی 

 جَیی  صطفِ

 ٍضی ثْطُ

  

 . هذل ًْادی 3

 لیٌسثلَم 

 ٍی. تبهؿَى 

 وطٍظیط 

 هَقط 

 اتعیًَی 

 ثالٍ 

 ضیگع 

 ٍی. تبهؿَى

 ؾلعًیه 

 

 تصوین )لمالیی(

 تصوین )تسضیجی( 

 ّبی ثبظ( ضفتبض ؾبظهبًی )ؾیؿتن

 ضفتبض ؾبظهبًی 

 ّب  ّب ٍ حطفِ ثَضٍوطاؾی

 ضفتبض ؾبظهبًی 

 ؾبظهبى ٍ فطٌّگ 

 ضفتبض ؾبظهبًی 

 ضفتبض ؾبظهبًی 

 )زیسگبُ ظیؿتی(

گطایی، ثَضٍوطاؾی ثِ لٌَاى اثط فطٌّگ،  گطایی، اثجبت تجطثِ

الگَّبی ضفتبض ثَضٍوطاتیه، توطوع ثطثمب، ضلبثت، فٌبٍضی، 

 لمالًیت، تغییطّب تسضیجی، لسضت

 للن 

 تحلیل 

ؼطفبًِ اظ ضفتبض ؾبظهبًی،  ثی

تغییطات تسضیجی، تىثطگطایی، 

 بُ اًتمبزیزیسگ

 . هذل رٍابط اًساًی5

 گطیگَض هه 

 لیىطت 

 ثٌیؽ 

 آضجیطیؽ 

 

 فطز ٍ گطٍُ وبضی 

 ضٍاثػ ؾطپطؾت ـ وبضگط 

 "ؾطپطؾت ـ وبضگط"لولىطز 

 تغییط ضفتبض 

 تغییط ضفتبض

 ضٍاثػ هیبى فطزی ٍ هیبى گطٍّی، 

اضتجبؼبت، اًگیعـ، تغییط، آهَظـ، اذتیبض )حك فطهبًطاًی( 

 هكتطن، 

 ای ضٍیِاصالح 

 هٌسی وبضگط  ضظبیت

 ضقس قرصی 

 قأًیت فطزی 

 اجوبق یب ٍفبق 

 . هذل اًتخاب عوَهی 6

 اؾتطٍم

 ثَذبًبى ٍ تبلىَت 

 الؿي 

 هیكل 

 ّب یوطٍیبًگ فطٍلیف ٍ اپي

 ًیؿىٌبى 

ٍ تَظیك وبالّبی  "ؾبظهبى ـ اضثبة ضجَقضٍاثػ "

پَـ ًبهتوطوع، ثرف  لوَهی، ؾبذتبض ّن

زٍلتی ثِ لٌَى ثبظاض، اًساظُ گطٍُ اضثبة ضجَق ٍ 

 تَظیك ذسهبت لوَهی 

 تَظیك ضّجطی ٍ تَظیك وبالّب 

 لطاضزاز لولىطز 

التساضگطایی، وبضثطز هٌؽك التصبز ثطای الگَّبی تَظیك 

 ذسهبت لوَهی، 

ّبی ثبظاضی، لطاضزازّب، وَچىی،  ی ؾؽح ثبال، لیبؼگطای تحلیل

 ظًی لسم توطوع، چبًِ

حك اًتربة قْطًٍسی، زؾتطؾی 

 هؿبٍی ثِ ذسهبت ضلبثت
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 مقذمه ای بر فلسفه نظریه های مذیریت دولتی

 ّای پٌجگاًِ هذیریت دٍلتی ( هذل4ـ1جذٍل )

 

 ّا ابسار هذیریتی تحقق ارزش ّا ابسارّای ساختاری تحقق ارزش ّا ارزش

 )ؾیبؾی ٍ ازاضی(الف. توطوعظزایی  . پبؾرگَیی 0

 ة. لطاضزاز ثؿتي 

ّبی ذسهبت  ج. وٌتطل هحلی ثط ثَضٍوطاؾی

 لوَهی 

الف. تمبهل یىٌَاذت )ضٍتیي( اضثبة ضجَق 

 ثب وبضوٌبى ٍ هسیطاى 

ة. تمطیف هسیطیتی اظ زهَوطاؾی وِ 

قبهل پبؾرگَیی ًؿجت ثِ همبهبت 

ّبی زاضای هٌبفك ٍ  هٌترت، گطٍُ

 . قَز ّبی ؾبظهبى یبفتِ هی اللیت

 ج. آهَظـ وبضثطزی 

 

. هكبضوت وبضوٌبى ٍ قْطًٍساى 2

 گیطی  زض تصوین

 الف. قَضای هحلی لسضتوٌس 

 ّبی وبضی هَاظی  ة. گطٍُ

 ج. هكبضوت وبضوٌبى زض فطایٌسّبی تصوین 

الف. پصیطـ ًَلی اذالق وِ ثط حك 

وبضوٌبى ٍ قْطًٍساى زض فطایٌسّبی 

گیطی هؤثط ثط ظًسگی آًْب تأویس  تصوین

 زاضز. 

 ة. آهَظـ زض تَؾمِ ؾبظهبًی 

 

ای ثب  ّبی زضآهسی هٌؽمِ الف. ؾیؿتن . لسالت اجتوبلی 3

 ّبی تَظیك هحلی  ؾیؿتن

ة. ثطذَضزاضی هؿبٍی ؼجمِ اجتوبلی اظ 

 ذسهبت زٍلتی 

ای ثط لسالت  الف. هٌكَضّبی اذالق حطفِ

 وٌٌس.  تأویس هی

ة. تمْس هسیطیتی ًؿجت ثِ ایي اصل وِ 

لبلسُ اوثطیت هبًك زؾتطؾی هؿبٍی 

 قَز.  اللیت ثِ ذسهبت زٍلتی ًوی

 

ّبی هرتلف ذسهبت ثِ  الف. اثساق قىل . اًتربة قْطًٍسی 4

 قْطًٍساى 

 پَقی  ة. ّن

 ج. لطاضزاز ثؿتي 

 

اًحصبض هسیطیتی ثط یه الف. وبّف 

ّبی  ذسهبت ذبل ًفیط آهَظـ ٍ هطالجت

 ثْساقتی 

. هؿئَلیت ازاضی ًؿجت ثِ 5

 اثطثركی ثطًبهِ 

 الف. لسم توطوعگطایی 

 ة. تفَیط 

 ّبی لولىطز  ج. ّسف

گیطی لولىطز ًِ تٌْب ثط اؾبؼ  اًساظُ

اؾتبًساضزّبی ؾبظهبًی، ثلىِ ثِ ٍؾیلِ 

 ّبی اجتوبلی ؼجمِ

 ّای ادارُ اهَر عوَهی ًَیي ارزش( 4ـ2جذٍل )


