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 مقذمه ای بر فلسفه نظریه های مذیریت دولتی

 پنجن 

 هبی ایجبد ارسش و نظزیه اداری  نظزیه

 1هقدهه

ّبی  ّبی ًؾطی غبلجبً ثیبًگط زیسگبُ وِ سیستنضَز  حتی ثب ًگبّی گصضا ثط تبضیرچِ فلَم اختوبفی هطرع هی

. ًؾطیِ ازاضی ًیع اظ ایي لبفسُ ]1961هبضتیٌطال [اًس  هرتلف ٍ زض فیي حبل، ضلیت زض هَضز خبهقِ آضهبًی ثَزُ

ّبی ٌّدبضی ظیطثٌبی تفىط  هستثٌی ًیست. زِّ گصضتِ ضبّس تَخِ ضٍظافعٍى ًسجت ثِ ثطضسی ٍ ًمس پیص فطؼ

ّبی فطزی ٍ  پطزاظاى زائن زض تالش ّستٌس تب تَاًبیی . ًؾطیِ]1971هبضیٌی [این  ٍ فول ازاضی هقبغط ثَزُ

ضًَس، ضٍضي وٌٌس. زض ایي  ّب، هتدلی هی سبظی ٍ هسیطیت سبظهبى َْمّبی هرتلف هف اختوبفی ضا وِ زض ضیَُ

گیطی لسضت تریل اختوبفی  ثِ فٌَاى فبهل هْوی زض ضىل 2هیبى، ازاضُ اهَض فوَهی ًَیي ثِ ًؾطیِ ازاضی

 ًگطز.  هی

 

 دیدگبه هعوبری گونه و هدیزیت دولتی 

لسضت تریل، فبهلی  "ض هْوی زاضتِ است.ّب ًمص ثسیب لسضت تریل زض سبذت هسل"ثِ گفتِ ضلسٍى ٍ ٍلیي 

پطزاظ سیبسی زض پی آى  پطزاظ ثَزُ ٍ اثعاضی ثَزُ است وِ ثِ ٍسیلِ آى ًؾطیِ ّبی اسبسی ًؾطیِ ثطای ثیبى اضظش

گًَِ، زیسگبّی است وِ زض  ثسیي تطتیت زیسگبُ ٌّطهٌساًِ ٍ هقوبضی ".]1961ٍلیي [ثَزُ تب اظ تبضید فطاتط ضٍز 

وٌس تب ولیت پسیسُ سیبسی ضا ثب زیسگبّی اظ هسیٌِ فبضلِ وِ ذبضج اظ لبًَى  سیبسی تالش هیآى لسضت تریل 

گًَِ پیطبپیص هلعم ثِ ًَفی تقْس فلسفی خْت  تط ایي وِ زیسگبُ هقوبضی سیبسی ًْفتِ است، تغجیك زّس. هْن

ًؾط تدطثی،  س. اظ ًمغِضًَس ٍ ٍالقیبت تدطثی وِ ٍخَز زاضً ون وطزى فبغلِ ثیي اهىبًبتی است وِ تریل هی

                                                           
1
. Carl. J. Bellone & L.G. Nigro (1891). Theories of values formation and administrative theory. In Carl. Bellone 

.organization theary and the new public organization. (pp. 55-65). London: Allyn & Bacon, Inc.  
5
. Administrative theory  
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، ّن ّسف ٍ ّن خْت فول ضا هطرع "هوىي است ایي گًَِ ثبضس"گًَِ ثِ غَضت گعاضُ  زیسگبُ هقوبضی

یه ًؾن آضهبًی "وٌس. زض ایي خب ًَفی فٌػط ٌّدبضی هْوی زض هَضز تفىط ازاضی ًْفتِ است ٍ آى ایي وِ:  هی

 "ٍ فول ضىل خسیسی ثِ ذَز گیطزتَاًس ثب تطویت تفىط  وِ تبثـ وٌتطل اًسبى ثَزُ ٍ هی

اظ زیسگبُ ّطثطت سبیوَى، ًؾطیِ ازاضی زض پی ضسیسى ثِ خبیگبُ ًَفی فلن عطاحی است. فلن عطاحی، فقبلیتی 

ّبی اختوبفی هغلَة  است وِ ثطای ایدبز آى زستِ اظ اثعاضّبی ازاضی اذتػبظ یبفتِ وِ هسیطاى زض ًیل ثِ ّسف

وٌس،  . زض فیي حبل، سبیوَى ثط ًمطی وِ ایي زیسگبُ زض سبذت ًؾطیِ ایفب هی]1969سبیوَى [ضسبًس  یبضی هی

وٌس وِ هسیطیت زٍلتی هبًٌس هقوبضی، ثبظضگبًی، آهَظش ٍ پطٍضش ٍ حمَق ثبیس ثط عطاحی  تأویس وطزُ ٍ ازفب هی

ٌغك فلَم ضا ثب ه "ثبیس"وٌس وِ ضطٍضی است ظثبى  گیطی هی ًتیدِّبی هػٌَفی هتوطوع ضَز. سبیوَى  سیستن

 تلفیك وٌین.  "عطاحی"

ضَز، زیسگبُ هقوبضگًَِ ٍ عطاحی، ثرص خساًطسًی الساهبت فلوی است  تب خبیی وِ ثِ فلَم عطاحی هطثَط هی

زّس. اگط ایي لضیِ ثٌیبزی ضا ثپصیطین، زض آى غَضت ثبیس یىی اظ  ثیٌی ٍ السام ًْبیی خْت هی وِ ثِ تجییي، پیص

وٌس. زض ایي  ّب ضا زض فلن عطاحی تأییس هی ضٌبسی ثبضس وِ ًمص اضظش ضٌبذت ٍؽبیف ًؾطیِ ازاضی ایدبز ًَفی

 ای وِ زض حمیمت اسبس هسیطیت زٍلتی است.  ضَز، ًؾطیِ فػل، اغغالح ًؾطیِ هجتٌی ثط اضظش هغطح هی

 

 چبلص فزاروی نظزیه اداری 

پطزاظاى ازاضی اًتؾبض زاضت ثِ  طیِتَاى اظ ًؾ ضٍز تب ثِ تَسقِ آیٌسُ ووه وٌس. هی اظ هسیطیت زٍلتی اًتؾبض هی

عطاحی ضطایظ اختوبفی آتی ووه وٌٌس. ثطای ایي وِ ًؾطیِ ازاضی ثِ ًَفی فلن عطاحی اثطثرص تجسیل ضَز ثِ 

ّب زض ایي ًؾطیِ  ضٌبسی ذَز ًیبظ ذَاّس زاضت. یقٌی ثبیس ضیَُ تقطیف ٍ تجییي اضظش تدسیسًؾط زض ضٌبذت

 تغییط یبثٌس. 
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پبیجٌس است. هب  5ٍ تغییط اضظش 4، تحَل اضظش3آفطیٌیی ّبی ذبغی اظ اضظش ازاضی ثِ هسلزض حبل حبضط ًؾطیِ 

ضَز. ّوچٌیي  ّب ثب ٍؽبیف ًؾطیِ ّورَاًی ًساضًس. زض ایي فػل ثِ ایي هسئلِ پطزاذتِ هی هقتمسین وِ ایي هسل

 ایي فػل ضاُ خسیسی ثطای ثبظسبظی ٍ تَسقِ هفَْم اضظش هغطح ضَز. 

 

 نظزیه اداری و  6نظزیه ارسش

ضًَس  ّب افغب هی ّب هقبًی احسبس ـ ازضاوی ّستٌس وِ ثِ اضیبء ٍ پسیسُ اضظشوٌین:  اضظش ضا چٌیي تقطیف هی

ثبضٌس. الطاض زاضین وِ  ّبی ًوبزیٌِ ثیي شّي اًسبى ٍ هحیظ هی ّب، حلمِ . هب هقتمسین وِ اضظش]1971هیٌع [

اًس ٍ زض فطآیٌسّبی ضٍاًی ٍ اضگبًیىی ٍوٌص احسبسی ٍ ازضاوی اًسبى غَضت ٍالقی ثِ  ّبیی فطزی اضظضْب پسیسُ

تَاًس اظ ثستط اختوبفی آًْب  ّب ًوی ضٌبذتی ـ ظیستی اضظش گیطًس. زض فیي حبل، هقتمسین وِ هبّیت ضٍاى ذَز هی

ّبی وبهالً شٌّی ثطذَضز ضَز ظیطا اگط چٌیي ضَز ًَفی  ّب زض لبلت خسا ضَز. ثٌبثطایي هقتمس ًیستین وِ ثب اضظش

 ضَز.  اثْبم زض هفَْم ایدبز هی

ّبیی  ؛ یقٌی لبلتاًس ّب تأویس وطزُ گطایی ًسجت ثِ اضظش اظ لحبػ تبضیری، فلَم اختوبفی ثط ضٍیىطز فیٌی یب اثجبت

 اًس.  ّبیی اختوبفی ـ فطٌّگی ّب پسیسُ ضًَس. ثط اسبس ایي عطظ تلمی، اضظشذبضج اظ شّي فطز تجییي 

زٌّس ٍ وٌطی وِ ًسجت ثِ اضیبء اظ ذَز ًطبى  ای وِ ثِ اضیبء هی وٌٌس، هقٌی ٍالقیتی وِ افطاز ازضان هی

پصیطی ٍ فطایٌسّبی یبزگیطی، ًسجت ثِ  یك خبهقِضًَس. افطاز اظ عط تَخیِ هی 7زٌّس ثب فلیت اختوبفی هی

تَاًٌس  وٌٌس، ٍلی ثِ عَض فقبل ًوی ّب ٍاوٌص ًطبى زازُ ٍ آًْب ضا ًْبزیٌِ وطزُ ٍ ثط اسبس آًْب فول هی اضظش

 ّب ضا ثبظآفطیٌی وطزُ یب آًْب ضا تغییط زٌّس.  اضظش

                                                           
3
. Value formation  

4
. Value transmission  

5
. Value change  
6
. Value theory  

7
. Social causation  
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وٌٌسُ اختوبفی  ضی ثطای حفؼ سبذتبض تَخیِتَاًس ثِ فٌَاى تال ّبُ زض فلَم اختوبفی هی ضیَُ ثطذَضز ثب اضظش

پطزاظاى  ًؾطیِّب،  وِ ثِ ٍسیلِ هفسطاى آى ثب زلت ٍ ظیطوی عطاحی ضسُ، زضن ضَز. ثب ایي ضیَُ ثطذَضز ثب اضظش

اًس. ٍالقیتی وِ  ضٌبسبًِ ثِ ًسجت لَی ضسُ وٌٌسُ ٍ ضٍش ّبی تَخیِ اختوبفی هَفك ثِ ذلك سیستن

اًس ایي اهط ضا ضٍضي  ضٌبسی، فلن سیبست ٍ التػبز فبضیِ گطفتِ ٍسیقی اظ خبهقِ پطزاظاى ازاضی ثِ عَض ًؾطیِ

اًس.  االختوبؿ هسضى استرطاج ضسُ ّب ٍ هفبّین ثِ وبض ضفتِ زض ًؾطیِ ازاضی هسضى اظ سٌت فلن سبظز. سیستن هی

ٌس. ایي ضٍیىطز وِ ثِ و تػَض هی "سیستن"ّب ضا ثِ فٌَاى ثطآیٌس ضطایظ، سبذتبضّب ٍ فطایٌسّبی  ایي سٌت، اضظش

ضٌبسی استفبزُ ضسُ است، هَضز پصیطش ًؾطیِ هسضى سبظهبى لطاض گطفتِ  ضٌبسی ٍ اًسبى عَض ٍسیقی زض خبهقِ

ّب اظ عطیك  . ثٌبثطایي هسیطیت زٍلتی ایي زیسگبُ ضا پصیطفتِ وِ اضظش]1961: 441ـ521هبضتیٌبل [است 

تَاى آًْب ضا زض لبلت ٍؽبیف یب  تب حس ظیبزی هی ضًَس ٍ پصیطی ثط افطاز تحویل هی فطایٌسّبی خبهقِ

 وبضوطزّبیطبى ثطای سبظهبى تَخیِ وطز. 

 

 هب و هدیزیت دولتی  ارسش

ثیٌی  ّب زض سغح ًؾطی ثطذَضز ًىطز. ثقس اظ گصض ایي هطحلِ، ّوبى عَض وِ پیص هسیطیت زٍلتی اظ اثتسا ثب اضظش

تمَیت وطز. ثِ ای هسیطیت زٍلتی ضا  ّب خبی گطفت وِ ایي اهط خبیگبُ ضضتِ ضس زض ًَفی ًؾطیِ اظ اضظش هی

ٌَاى ًَفی تالش فمالیی ٍ وبضثطزی ثطای فجبضت زیگط، ضبهل ًَفی ًؾطیِ اضظش ضس وِ هسیطیت زٍلتی ضا ثِ ف

پطزاظاى ازاضی ثِ سبزگی،  ّب اظ لجل تقییي ضسُ ثِ ٍسیلِ سیبست، حوبیت وطز. ًؾطیِ تحمك وبضاهس ّسف

ّب ضا ثِ فٌَاى چیعی غیط اظ  گطایبى ّط گًَِ تلمی اظ اضظش گطایی هٌغمی ضا تب حسی پصیطفتٌس، ظیطا اثجبت اثجبت

ّبی اختوبفی، زضٍى ًؾطیِ ازاضی خبی  ّبی سیستن ّبی اذیط هسل وطزًس. زض سبل هیّبی اختوبفی ضز  ٍالقیت

. ]1966وتعٍوبى [ّبی وبضوطزی ثطذَضز وٌٌس  ّب زض لبلت ّب توبیل زاضًس ثب اضظش اًس، ظیطا ایي هسل زازُ ضسُ

ختوبفی ـ فطٌّگی ّبی ا ثسیي تطتیت، ازاضُ اهَض فوَهی ًَیي ًؾطیِ اضظش ضا پصیطفتِ است وِ ثط ًمص سیستن

وٌس. زض ًتیدِ، ایي سئَال ًبزیسُ گطفتِ ضسُ  زض ضٌبذت اًسبى، ٍاوٌص احسبسی ـ فبعفی ٍ ضفتبض اٍ تأویس هی
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زٌّس ٍ ًیع ثب ووه آًْب هبّیت ٍالقیبت اختوبفی  ّب ضا ذلك وطزُ ٍ آًْب ضا تغییط هی است وِ افطاز چگًَِ اضظش

 زٌّس؟ ضا تغییط هی

ّبیی وِ ثساى  ّب ٍ ٍالقیت تَاى ثب ایي پیص فطؼ آغبظ وطز وِ اضظش ضًَس. هی لك هیّب تَسظ اًسبى ذ اضظش

تَاى ثب شّي اًسبى ثِ فٌَاى  ضًَس. یب اًدبم ایي وبض هی اضبضُ زاضًس ثِ ٍسیلِ اًسبى ذلك، حفؼ ٍ تغییط زازُ هی

 یه هتغیط ّن ضتجِ یب ثطاثط ٍ ًِ یه هتغیط فطاتط یب فطٍتط ثطذَضز وطز. 

ّب ثبیس ثطآیٌس تقبهل اختوبفی ـ  ثبضٌس. اظ لحبػ هفَْهی ذلك اضظش ب ثِ فٌَاى فطایٌس اختوبفی ـ ضٍاًی هیّ اضظش

ثبضٌس، ًبچبض ثِ گعیٌص  ّب ثطآیٌس تقبهل ثیي افطاز هی ضٍاًی زض ًؾط گطفتِ ضًَس. ثب زض ًؾط گطفتي ایي وِ اضظش

 ثیي فلیت فیٌی یب شٌّی ًرَاّین ثَز. 

 وٌس هحَض ٍ هطوع ثمل ایي ایسُ است.  اضتجبط پیسا هی 9ثِ هَاظاتی وِ ثب تقبهل ًوبزیي 8هفَْم هقٌی

فطز  11ای وِ زض ایي خب هغطح است آى است وِ آیب اضتجبط ًوبزیي )تقبهل اختوبفی( هَخت ذَزآگبّی ًىتِ

ّب،  ذَضًس؟ ایي اهط زاللت ثط آى زاضز وِ اضظش ضَز، تقمل ٍ فطایٌس اختوبفی زض تقبهل ًوبزیي ثب ّن پیًَس هی هی

ّبی  ّبیی ّستٌس وِ ًسجت ثِ هحطن زّین ًِ ٍاوٌص یقٌی هقبًی احسبسی ـ ازضاوی وِ ثِ اضیبء ًسجت هی

ٌس وِ زض اًعٍای اختوبفی ضىل گطفتِ ثبضٌس، ثبض ّبی اختوبفی هی ذبضخی ًسجت ثسّین، ًِ تىبلیف ٍ فطهبى

ٍ زیگطاى ثِ هٌػِ ؽَْض  "ذَز"ّبی تقمل ّستٌس وِ اظ عطیك تقبهل ذَز آگبّی ثب  ّب ٍیژگی ثلىِ اضظش

 ضسٌس.  هی

ّب چٌس هفَْم ضوٌی زض ثطزاضز: ًرست ایي وِ آگبّی هستلعم تقجیط ٍ تفسیط  ایي زیسگبُ ًسجت ثِ اضظش

تَاى آى ضا زض سغح تقبهل هَضز ثحث لطاض زاز. زٍم آًىِ ایي اهط هب ضا  است وِ هی ّبیی ّب ٍ اًتربة اضظش

 ّب ضا فبهل ضضس ٍ ثبظاًسیطی فطزی زض ًؾط ثگیطین.  سبظز تب سبذتبض سبظهبى ضٌّوَى هی

                                                           
9
. Meaning  

8
. Symbolic interation  

11
. Self Consciousness  
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 11عَض وِ خَضج هیس ٍ اضًست وسیطض زّین. ّوبى ّب غَضت ذبضخی هی هب اظ عطیك استفبزُ اظ ًوبزّب، ثِ پسیسُ

ضًَس. زض حمیمت اگط ًتَاًین ًوبزّب )زض  اًس ًوبزّب هَخت تقبهل ضٌبذتی فقبل ثب هحیظ هی بعط ًطبى وطزُذ

تَاًین زض هَضز آًْب ثیٌسیطین، اگط چِ هوىي است آًْب ضا ازضان  اوثط هَاضز ولوبت( ضا ثِ اضیبء ًسجت زّین، ًوی

اظ تقبهل اختوبفی ًبضی ضسُ ٍ اظ عطیك آى  . ًوبزّب]1934هیس [وطزُ ٍ ًسجت ثِ آًْب ٍاوٌص ًطبى زّین 

ّبیی است وِ هقٌی ضا ثِ آًْب ًسجت زازُ ٍ ثساى  ضًَس. ثٌبثطایي، تقبهل اختوبفی هستلعم ٍخَز پسیسُ سبذتِ هی

 زّین.  ٍسیلِ ثِ آًْب غَضت ذبضخی هی

 

 هب  به ارسش 12رویکزد تعبهلی

سبظز ضٍاثظ ثیي  زهٌس ثبضس. ایي ضٍیىطز هب ضا لبزض هیتَاًس سَ ثِ اضظش، ثطای ًؾطیِ ازاضی هیضٍیىطز تقبهلی 

وٌٌس ثِ  وٌٌسگبًی ضا وِ زض هَضز پسیسُ هقیي ثحث هی ّبی تقبهل ٍ تَاًبیی هطبضوت هحتَای ًوبزیي سیستن

سبظز تب هفبّیوی ًؾیط اثطثرطی، تغییط ٍ  فٌَاى اّساف اضظضی هَضز ثطضسی لطاض زّین. ّوچٌیي هب ضا لبزض هی

ثِ فطایٌسّبیی اضتجبط زّین، وِ ثِ ٍسیلِ آًْب ًوبزّب ضا ثِ اضیبء ًسجت زازُ ٍ ثسیي عطیك ثِ آًْب  هسئَلیت ضا

ّبیی  زّین. ثطضسی ایي هسبئل ثِ عَض هستمین هٌدط ثِ هَضَؿ هقٌی ازضاوی ٍ احسبسی، یقٌی خبیگبُ اضظش هی

ًوبزیي آًْب ٍ زض ًتیدِ ًیطٍی ثبلمَُ  ّبی ضَز وِ آًْب ضا لبزض ثِ ثسظ افك ّبی ازاضی هی ًؾیط عطاحی سبظهبى

 سبظز.  آًْب ٍ ًیطٍّبی ثبلمَُ خبهقِ هی

ًؾطیِ اضظش هَضز استفبزُ زض هسیطیت زٍلتی، پیبهسّبی هْوی ثطای ایي حَظُ زاضتِ ٍ ذَاّس زاضت. 

ذَاٌّس ثب ًَؿ زیسگبّی وِ زاضًس هتفبٍت است. ثِ  ّبیی وِ هی پطسٌس ٍ پبسد پطزاظاى هی ّبیی وِ ًؾطیِ پطسص

 وٌین.  ضا هغطح هی A-B-Xای وِ لجالً شوط ضس فطایٌس هٌسدن یب هسل  هٌؾَض ضٍضي سبذتي ًىتِ

 

                                                           
11

. Ernest Cassirer  
15

. Interactional approach  
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X 

A 

B 

 هب  و خلق ارسش 13هوسویی

اظ تقبهل اختوبفی ثِ فٌَاى فطایٌس  14تططیح ضسُ است. ایي هسل اظ تَغیف ًیَوبم 5ـ1زض ضىل  A-B-Xهسل 

هب ضا ثِ ایي  A-B-Xهسل  15ّب، یقٌی ٍالتط ثىی پطزاظ سیستن افوبل اضتجبعی استرطاج ضسُ است. ثِ گفتِ ًؾطیِ

ضَز ٍ  اظ لحبػ اختوبفی تویع زازُ ضسُ، تقطیف ٍ تأییس هی Xچگًَِ پسیسُ  وٌس وِ پطسص ّسایت هی

ثىلی [ضَز وِ ثِ غَضت ًوبزیي ثبیس ثِ آى پبسد گفت  گطزز ٍ ثسیي تطتیت چیعی هی گصاضی هی اضظش

1967:114[ 

 

 

 

 

 

 

 

 A-B-Xهدل  5ـ1ضکل 

 

)یب چٌس ثبظیگط( ثِ آًْب  A-Bّبی اضتجبعی ثیي زٍ ثبظیگط  هسل فَق ثط ایي پیص فطؼ استَاض است وِ فقبلیت

 ظهبى ثب هَضَؿ اضتجبعی تقییي خْت وٌٌس. ثِ گفتِ ثىلی:  زّس وِ ذَز ضا ثِ عطف زیگط ٍ ّن اخبظُ هی

                                                           
13

. Coorientation  
14

. Newcomb  
15

. Walter Buckley  
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ثب اضتجبط هتمبثل  Xٍ ثِ عطف  Bثِ عطف  Aوِ ّوسَیی تَأهبى )ازضاوی ٍ احسبسی( هفَْم هحَضی آى است 

ثبیس ثِ فٌَاى سیستوی ثب ضٍاثظ ذبظ لبثل  A-B-Xخبیی ثب تغییط حبلت  پصیطز. ثسیي تطتیت خبثِ غَضت هی

 . ]1967لی ثه[تقطیف ثیي ّط وسام اظ فٌػطّب زض ًؾط گطفتِ ضَز ٍ ّوِ آًْب ثِ غَضت ضٍاثظ هتمبثل تلمی ضًَس 

تمطیجبً ّطگع زض  A-Bّبی  گیطی است. زض فیي حبل خْت A-Bزض ضٍاثظ هستلعم ثبظذَض  16پَیب ثَزى ّوسَیی

تمطیجبً ّویطِ هططٍط ثِ ایدبز هٌبفـ  A-Bضٍاثظ "ضًَس. ثسیي تطتیت  یه ذالء اختوبفی ّسایت یب اًدبم ًوی

 "ضَز زض ٍالقیت اختوبفی اضتجبط ثب زیگطاى، تقطیف ٍ تأویس هی A-Xّبی  گیطی هطتطن زض هحیظ است ٍ خْت

 . ]1967: 114ـ115لی  ثه[

 ّب است.  ّبی تَغیف ًحَُ ایدبز اضظش یىی اظ ضاُ A-B-Xفطایٌس ّوسَیی هغطح ضسُ ثِ ٍسیلِ هسل 

هغطح  17ّب ثِ ٍسیلِ هبضی پبضوط فبلت زّس. ًمص ضطایظ زض ذلك اضظش ایي فطایٌس زض ضطایظ اختوبفی ضخ هی

 گیطز.  زاضت وِ تغییط اضظش اظ عطیك چْبض فطایٌس غَضت هی ضسُ است. فبلت اؽْبض هی

 ضَز هي هٌبفـ ذَز ضا ثِ غَضتی هتفبٍت ثجیٌن.  . تغییط ضطایظ وِ هَخت هی1

 . تغییطات زض ذَز هي وِ هقلَل ضطایظ است. 2

 ّس. تطی اظ ایي ضطایظ ثِ هي ثس . هَاضز زیگطی وِ هوىي است زضن فویك3

ضسٌس؛ ظیطا زض  گیطًس وِ هدعا اظ ّن ّستٌس، ٍلی ثِ ًؾط هتفبٍت هی ّبیی وٌبض ّن لطاض هی . ظهبًی وِ اضظش4

 .]1924فبلت [ثرطس  ّب ٍخَز زاضز وِ ثِ آًْب هٌؾطی ذبظ هی ظهبى اظ ّوِ اضظش فول همبیسِ، ًَفی زیسگبُ ّن

هغبثمت  A-B-Xٍالقی است ٍ ثب هحَضّبی هسل  زّس وِ ذبظ ضطایظ فبلت ًَفی ًؾطیِ ایدبز اضظش اضائِ هی

 زاضز. 

                                                           
16

. Coorientation  
17

. Mary Parker Follett  
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تَاًٌس  ّب پیَستِ زض ایي گًَِ ضطایظ اختوبفی زضگیط ّستٌس ٍ ّط وسام اظ ایي ضطایظ هی افضبء سبظهبى

ّبی فطز ضا تحت تأثیط لطاض زٌّس. ثسیي تطتیت، هسلوبً سبذتبض سبظهبى ٍ هبّیت ٍ ویفیت تقبهالت آى  اضظش

 ضَز.  ّب هی هٌدط ثِ ذلك ٍ ثبظآفطیٌی اضظش

هسل اخوبؿ زض ذلك ٍ تغییط اضظش ثِ عَض ذالغِ، وبضثطزّبی آى ضا زض چْبض حَظُ  ثِ هٌؾَض تططیح وبضثطزّبی

( ًمص اًسیطوٌس فلَم 4( هسئَلیت ازاضی )3گصاضی ) هطی ( ذظ2( عطح سبظهبى )1وٌین ) ظیط ثطضسی هی

 عجیقی

 

 طزح سبسهبى 

فطایٌسّبی اختوبفی زض ًؾط ّبیی اظ  ّبی ضسوی ضا ثِ فٌَاى هدوَفِ سبظز سبظهبى هسل ّوسَیی هب ضا لبزض هی

زّین، ایدبز وطزُ ٍ ثط آًْب وٌتطل زاضًس. ثطای هثبل، ثِ عَض  ّب ًسجت هی ثگیطین وِ هقٌبیی ضا وِ هب ثِ پسیسُ

سٌتی سلسلِ هطاتت ثَضٍوطاتیه ثِ ظثبى ته ثقسی تجییي ضسُ است. )ظثبى ته ثقسی ظثبًی است وِ تٌْب یه 

یطز. ثسیي تطتیت، حبوویت ٍ ّوبٌّگی هبضیٌی ثطذی اظ افطاز ثط ثطذی زیگط ضا پص تقجیط یب تفسیط اظ ٍالقیت ضا هی

 (وٌس. تسْیل هی

اًس وِ حبهل  ضَز ٍ ثِ ًحَی عطاحی ضسُ ای اظ ضٍاثظ هتمبثل هی هٌدط ثِ هدوَفِسبذتبض سلسلِ هطاتجی 

ثِ  A-Bوٌس. ضٍاثظ  تحویل هیای اظ هقبًی ثَزّس ٍ ایي هقبًی ٍ ًیع الساهبت احتوبلی ضا ثط افطاز هطثَط  هدوَفِ

تحت وٌتطل ٍ  (X)ّبی اضظضی  ّبی هتقسزی اظ پسیسُ ضَز لصا، تقطیف ایدبز هی Bیب  Aًحَی آگبّبًِ ثِ ًفـ 

گیطز. ثٌبثطایي، اًتمبل هٌؾن هقٌی ٍ وٌتطل آى،  لطاض هی A-Bتأثیط عطاحی سبذتبض سلسلِ هطاتجی اظ ضٍاثظ 

 ٍؽیفِ اغلی سلسلِ هطاتت است. 

وس  ثٌسی ضسُ ضاثغِ اذتیبضات )حك فطهبًطاًی( لصا تضویي هی ّبی عجمِ لسلِ هطاتت فجبضت است اظ الیِچَى س

ای اظ هقبًی، هفبّین ٍ هٌبفـ گًَبگَى پطاوٌسُ ًطَز. ٍلتی وبضوٌبى حبلتی هٌفقل زاضًس  وِ سبظهبى ثِ هدوَفِ

تطیي ّوبٌّگی ضا ثب آى  ضَز تب افوبل آًْب ون تَاًس زیسگبُ ذَز ضا ثط آًْب تحویل وٌس. ایي اهط هَخت هی ضّجط هی
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ّبی هسیطیتی اظ ایي ًَؿ اخجبض آضىبض پطّیع  چِ هسًؾط ضّجط است زاضتِ ثبضس. اهب اهطٍظُ، اوثط سلسلِ هطاتت

وٌٌس ٍ ثسیي عطیك سلسلِ  وٌٌس. زض حمیمت آًْب اظ اثعاض اًگیعضی ـ لطاضزازی ٍ اختوبفی ـ ضٍاًی استفبزُ هی هی

 .]1964:364ایتعیًَی [ّبیص تقسیل ضَز  ضَز تب ًبضسبیی سیه اغالح هیهطاتت وال

ّبی هطتطن ایدبز ذَاٌّس وطز هوىي  ثسیْی است ثطای ایدبز فطایٌسّبی ّوسَیی وِ ثِ عَض ٍسیقی اضظش

است اظ سبذتبضّبی زیگطی ًیع استفبزُ ضَز. زهَوطاسی سبظهبًی یىی اظ سبذتبضّبیی است وِ ثطای ضفـ هطىل 

 ضَز وِ ذَز حبغل ًَفی ّوسَیی اضظضی است.  عطح ثَضٍوطاتیه اظ آى استفبزُ هی اسبسی

وٌس. اگط سبذتبضّب ضا ًتَاى ثِ  ایي زیسگبُ اظ عطح سبظهبًی، زٍهیي ٍ هْوتطیي هَضَؿ لبثل ثحث ضا ایدبز هی

ّب  تَاى آًْب ضا ثِ فٌَاى اثعاضی ثطای تغییط ٍ ذلك اضظش ّب تػَض وطز، هی فٌَاى اثعاضی ثطای اًتمبل ٍ تحویل اضظش

تَاى آًْب ضا ثِ ًحَی آگبّبًِ  ّب ّستٌس، پس هی سبظهبىّبی اغلی  ًیع هحسَة وطز. اگط تٌَؿ ٍ غٌی ضسى، ّسف

ّب ضا ثِ ًحَی عطاحی وطز  تَاى سبظهبى ّب ضا ثِ هب ثسٌّس. چگًَِ هی سبذتبضثٌسی وطز تب اخبظُ تحمك ایي ّسف

ضسس پبسد ایي ثبضس وِ ثطای پطّیع اظ  ّبی هتٌَؿ ٍ چٌسثقسی ضا زاضا ثبضٌس؟ ثِ ًؾط هی وِ تَاًبیی ایدبز اضظش

 ذتالف اسبسی ثیي ثبظیگطاى ثبیس ًَفی ضٍاثظ ّوسَ ثیي آًْب ایدبز ضَز. ا

. ]181:1961پیتوي [اًس  ّبی سلسلِ هطاتجی ّبی احتوبلی سبظهبى ٍ زهَوطاتیه خبیگعیيّبی هطبضوتی  سبظهبى

ب ًرجگبى ّب یب هقبًی ًجبیس ثِ ٍسیلِ هسیطیت فبلی ی هفَْم سبظهبى هطبضوتی ثط ایي ایسُ استَاض است وِ اضظش

ّب ثبیس حَل هطاٍزاتی ثٌب ضًَس وِ زض آى ّوِ افضبء ثِ عَض هسبٍی هطبضوت  سبظهبى تحویل ضَز. ثلىِ، سبظهبى

 . ]1971هبلسضُ [وٌٌس 

 

 گذاری عووهی  هطی خط

ضًَس. هسیطاى زٍلتی  ّبیی ون ٍ ثیص هطرع ثیبى هی اًس وِ ثِ ضىل ّسف ّبی اضظضی گیطی ّب، خْت هطی ذظ

وٌٌس، تب حسٍزی زچبض  هطی فوَهی ضا ایدبز هی ّبی ّوسَیی وِ ذظ اًس وِ سیستن اذیطاً هتَخِ ضسُ

ى ثِ فطایٌسّبی لبًًَی فطؼ زستطسی ٍسیـ ّوگب. ًؾطیِ زهَوطاتیه سٌتی، ]1971وًََلی [اًس  هحسٍزیت ضسُ
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ّبی  ّب وِ ثِ ٍسیلِ گطٍُ پصیطز. ٍلی احتوبالً ایي زستطسی ثِ عیف هحسٍزتطی اظ اضظش ٍ ازاضی زٍلت ضا هی

گصاضی  هطی . ثسیي تطتیت، زض فطایٌسّبی ذظ]1971وًََلی [ضَز  ًفـ سبظهبى یبفتِ اضائِ ضسُ هحسٍز هی شی

 ضَز.  ّبی گًَبگَى، هتدلی ًوی زٍلت اضظش

ّبیی ضا وِ  اًس وِ هسیط زٍلتی ثبیس اضظش القول ًطبى زازُ ٍ اؽْبض زاضتِ ثطذی ًسجت ثِ ایي ٍضقیت فىس

وٌٌس.  ّس هغطح وٌس یب فوالً آًْب ضا تطٍیح وٌس. آًْب زٍ ضاُ ثطای تحمیك ایي اهط پیطٌْبز هی هٌبست تطریع هی

ّبیی وِ ثِ ظفن ٍ ثِ عَض وبفی زض  ظشًرست آى وِ هسیط هوىي است ثِ فٌَاى فبهل هستمیوی اظ خبًت اض

ضَز، فول وٌس. زٍم آى وِ هسیط هوىي است ًَفی سیستن تقبهلی ثٌب ًْس  گصاضی هتدلی ًوی هطی فطایٌس ذظ

. ّط زٍی ]1969ٍایت [ّب ضا زضثطگیطز  هطی ًفـ هتأثط اظ ذظ ّبی شی وِ سَای سبذتبضّبی سٌتی ثبضس تب گطٍُ

 اًس.  ّبی ّوسَیی هغطح ضسُ زستطسی ثِ سیستنایي پیطٌْبزّب ثِ لػس حل هطىل 

 

 هسئولیت اداری 

ثطذَضزّبی شٌّی ثب هسئَلیت ازاضی اظ لحبػ ًؾطی وبهل ًیستٌس، ظیطا فطز ضا اظ ثستط اختوبفی سبظهبى ٍ 

ّبی ضرػی ًیستٌس وِ فمظ تبثـ  ّبی ازاضی گعیٌِ وٌٌس. ٍ الجتِ گعیٌِ آفطیٌی آى خسا هی فطایٌسّبی اضظش

ّبی اًفقبلی یب  ّبی ازاضی، پیبهسّبی ثسیبض فولی ثطای ثسیبضی اظ هطزم زاضًس. ًؾطیِ ضٌس، ظیطا فقبلیتضرػی ثب

این ایي  عَض وِ زیسُ زٌّس. ّوبى هی، هب ضا زض چبضچَة هفَْهی هطبثِ، اهب ثِ زالیلی هتفبٍت، لطاض 18خجطی اضظش

زٌّس. ثسیي تطتیت، ّیچ وسام اظ  لك اضظش ًویّب ثِ فطز اخبظُ هطبضوت فقبل یب پصیطش هسئَلیت ثطای ذ ًؾطیِ

وٌٌس. اظ عطف زیگط، اگط ّوسَیی ثِ فٌَاى فطایٌس  ثرطی اظ هسئَلیت ازاضی اضائِ ًوی ّب هفَْم ضضبیت ایي ًؾطیِ

ضا  "فطزی"ٍ  "اختوبفی"ضَز وِ اثقبز  ثٌیبزی زض پیص گطفتِ ضَز آًگبُ هسئَلیت ثِ هفَْهی تجسیل هی

 زّس هجٌبی سبظهبًی ٍ فطزی ضفتبض هسئَالًِ ضا ثطضسی وٌین.  َی ثِ هب اخبظُ هیوٌس ثِ ًح ّوبٌّگ هی
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 مقذمه ای بر فلسفه نظریه های مذیریت دولتی

 نقص علوم طبیعی 

ّب ًجبیس ًبزیسُ گطفتِ ضَز. تػَض  زض سبظهبىّب  ًمص فلَم عجیقی یب اثجبتی زض فطایٌس ذلك ٍ تغییط اضظش اضظش

وٌس،  ّبی ٌّدبضی ایفب هی ُ زض اًتربةایي وِ فلَم اثجبتی غطفبً ًمص فطاّن آٍضزى اعالفبت ضا ثطای استفبز

ثیٌبًِ است. زاًطوٌساى  زّس. ًرست آًىِ، چٌیي تقطیفی اظ ًمص غیطٍالـ فطاگیط ثَزى تأثیط آًْب ضا ًطبى ًوی

ّبی ایدبز ضسُ زض ّوِ  ضبى ضسیساً ثط اضظش ّب ٍ خبیگبُ اختوبفی فلَم اختوبفی ٍ فیعیه ثِ فلت ضٍش

 س. گصاضً ّبی خبهقِ تأثیط هی ثرص

ّب وِ اظ ًْبزّبی سیبسی ٍ  ّب ٍ تقطیف ٍالقیت زٍم آًىِ هرطة تػَض وطزى تأثیط فلَم اثجبتی ثط اًتربة اضظش

ضَز. هوىي است تأثیط هترػػبى آهَظش زیسُ  ضَز هَخت ًبزیسُ اًگبضتي اغل هغلت هی ازاضی هب ًبضی هی

هحتَای تفىط ٍ فول ازاضی ثِ یه سغح آسیت ضٌبذتی ضسیسُ ثبضس، اهب ّبی ثسیبض ترػػی ضٍی  زض ضضتِ

تجییي آى زض لبلت ضفتبضّبی ودطٍاًِ )ثِ فٌَاى اًحطاف اظ یه ًمص تدَیع ضسُ(، ثِ هقٌبی پصیطفتي ایي ایسُ 

ّب فول  ّبیی ثسبظًس زض حبلی وِ ثطذی زیگط ثبیس فمظ آًْب ضا ثپصیطًس ٍ ثساى است وِ ثطذی اظ افطاز ثبیس اضظش

 وٌٌس. 

ضٌبذتی وِ هقٌی ضا زض یه  ّبی هجتٌی ثط پبضازاین فلَم اثجبتی، ًبگعیط ثب فطایٌسّبی اختوبفی ـ ضٍاى فقبلیت

ذَضز. تب ایي حس ّوِ فلَم پیبهسّبی ٌّدبضی زاضًس ٍ ضٌّوَزّبی آًْب  وٌس، پیًَس هی ٍضقیت هقیي تقطیف هی

ِ هب ثبیس زضن وٌین وِ فلن ّویطِ فبهل هؤثطی زض فطایٌس ثطای ًؾطیِ هسیطیت زٍلتی ضٍضي است. ًرست آًى

ّبی ّوسَیی زض ًؾط ثگیطین وِ  ایدبز اضظش است. زٍم آًىِ اگط زاًطوٌس ضا ثِ فٌَاى ثبظیگط یب ذبلك سیستن

ّبی هثجتی تسٍیي وٌین تب ثطای عطاحی ٍ سبذت  تَاًین استطاتژی ضٌّوَزّبی ٌّدبضی هْوی زضثطزاضًس، هی

تَاًین ثِ تقبزل ٍ تٌَفی ثطسین  ّبی اضظضی، فول ًوبیٌس. ثسیي تطتیت هی ازاضی ثِ فٌَاى چبضچَةّبی  سبظهبى

 هطی الظم است تب فلَم اًسبًی ضا تطٍیح وٌس.  ّب ٍ فطایٌسّبی ذظ وِ ثطای سبذتي سبظهبى

 


