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 : تعزیف هفاّین اصلیجلسِ اٍل

 اضتجبط زاضز. هذیزیتایي زضؼ ثِ زضؼ ّبی 

، زٍلت، ازاضُ اهَض ػوَهی تحث هذیزیتهفبّین انلی ٍ هفبّین هطتجظ ایي زضؼ چیؿت؟ هجبحث انلی قبهل 

 )تفاٍت هفاّین(.هی قَز ٍ ایٌىِ ایي هفبّین چِ تفبٍتی ثب ّن زاضًس

 تعزیف هفاّین:

ٍلتی زض هَضز هسیطیت نحجت هی وٌین،  تعزیف هذیزیت چیست؟ایي زضؼ اؾت:  لسم اٍل تؼطیف هفبّین

اؾت. هب ّویكِ ثب ؾبظهبى ّب اظ هطي تب تَلس اضتجبط زاضین. ثٌبثطایي اٍلیي  ساسهاىاٍلیي هفَْم هطتجظ هفَْم 

 هفَْم، هفَْمِ ؾبظهبى اؾت:

ٍخِ هكتطن ّوِ ؾبظهبى ّب ایي اؾت  ؾبظهبى ّب وبضوطزّبی هرتلفی زاضًس. ساسهاى ّا چِ کارکزدی دارًذ؟

 وِ ثطای ضفغ ًیبظّبی اًؿبى ٍ افعایف تَاًبیی ّبی اٍ ثِ ٍخَز آهسُ اًس.

 .دٍهیي هفَْم، هفَْم هذیزیت است

ؾبظهبى ّب اظ ّط ًَػی وِ ثبقٌس تَؾظ افطاز هسیطیت هی قًَس. هسیطیت یؼٌی اًدبم وبض ثِ  تؼطیف هسیطیت:

طیف هسیطیت گفتِ اًس وِ هسیطیت فطآیٌس ثِ وبضگیطی هَثط ٍ وبضآهس هٌبثغ هبزی ٍؾیلِ زیگطاى. ثطذی ًیع زض تؼ

 ٍ اًؿبًی ثط اؾبؼ یه ًظبم اضظقی پصیطفتِ  قسُ اؾت.

ّسایت  -4ثؿیح هٌبثغ ٍ اهىبًبت  -3ؾبظهبًسّی -planning- 2ثطًبهِ ضیعی -1 ٍظایف یک هذیز چیست؟

 ٍ ضّجطی

 یعُ زض زیگطاى(اًگیعـ) ایدبز اًگ -6وٌتطل ٍ ًظبضت  -5
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هسیطیتی وِ ووتطیي ّعیٌِ ضا ثپطزاظز ٍ ثْتطیي افطاز ضا اًتربة وٌس. ثِ ایي هؿئلِ  چِ هذیزیتی کارآهذ است؟

 زض هسیطیت، ثْطُ ٍضی ّن هی گَیٌس.

 در هذیزیت : synergyاصل 

Synergy  زض لغت ثِ هؼٌبی ّوىبضی اؾت یب ثِ هؼٌبی ّن افعایی ٍ یب ًیطٍظایی. اهب هؼٌبیsynergy  یؼٌی

ؾبػت  8هی قَز. هثال هی گَیٌس هب  4ثیكتط اظ  2+2ایٌىِ ول ثعضگتط اظ خوغ خجطی هدوَػِ افطاز اؾت. یؼٌی 

ؾبػت هفیس  161ؾبػت وبض ثِ اًساظُ  8ؾبػت آى هفیس اؾت یب ثطػىؽ هوىي اؾت  1وبض هی وٌین ٍلی فمظ 

ایٌدب ٍظیفِ هسیط هكرم هی قَز هسیطیت ثبیس  ثبقس. ثٌبثطایي ایٌدب ویفیت ثِ خبی وویت هغطح هی قَز. زض

 اؾتفبزُ وٌس ٍ ثب حسالل ظهبى ثیكتطیي ًتیدِ ضا زاقتِ ثبقس. synergyاظ انل 

زض توبم فطایٌسّبی هسیطیت، ػٌهط اًؿبى ثیكتطیي اّویت ضا زاضز. چَى هی  اّویت ًیزٍی اًساًی در هذیزیت:

زلیل اهطٍظُ هسیطیت هٌبثغ اًؿبًی اّویت هی یبثس. ثؿیبضی اظ تَاًس ثیكتطیي ثْطُ ٍضی ضا زاقتِ ثبقس ثِ ّویي 

 وكَضّب ثب ػٌهط هٌبثغ اًؿبًی تَؾؼِ یبفتِ اًس زض حبلی وِ هوىي اؾت هٌبثغ هبزی ظیبزی ًساقتِ ثبقٌس. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 : تعزیف هفاّین ٍ ًظزیِ ّای کالسیک هذیزیت)ًظزیِ تایلَر(جلسِ دٍم

 زٍلت چٌس هؼٌبی ولی زاضز.  تعزیف هفَْم دٍلت:

گبّی اٍلبت، زٍلت ثِ ػٌَاى یه ولیت هتوبیع ٍ هؿتمل، هَضَع حمَق ثیي الولل لطاض هی گیطز ٍ یب   -1

 هَضَع حمَق ػوَهی ٍ زاذلی زض ایٌدب هفَْم حمَلی اظ زٍلت هغطح هی قَز

 یب ًرؿت ٍظیط.گبّی زٍلت ثِ هؼٌبی ؾیبؾی اؾت وِ زض ایٌدب هٌظَض لَُ هدطیِ اؾت. ضئیؽ خوَْض  -2

 گبّی زٍلت ثِ هؼٌبی حبووبى ٍ فطهبًطٍایبى زض همبثل هطزم اؾت. یؼٌی زٍلت زض ثطاثط هلت. -3
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چِ تفبٍتی ثیي هسیطیت زٍلتی ٍ ازاضُ اهَض زٍلتی ٍخَز زاضز: ّط زٍی آًْب ثِ هؿئلِ حل اذتالف وِ زض 

اهب ازاضُ  manageاؾت. هسیطیت یؼٌی هسیطیت اؾتفبزُ هی قَز، اقبضُ هی وٌٌس. اهب هسیطیت ثب ازاضُ هتفبٍت 

 administrativeیؼٌی 

 administrativeهسیطیت  ٍ ازاضُ  manageتفبٍت 

زض ازاضُ تبویس ثط همطضات اؾت ٍلی زض هسیطیت ًتبیح هْن ّؿتٌس هثال زض ازاضُ هی گَیٌس لبًَى ثؿتي  -1

گَیٌس ثؿتي ووطثٌس ایوٌی چِ ووطثٌس ایوٌی العاهی اؾت ٍلی زض هسیطیت ثب ًتبیح ؾطٍوبض زاضًس ٍ هی 

 ًتبیدی زاضز. هثال خبى چِ تؼساز اًؿبى ضا ًدبت زازُ اؾت.

 زض ازاضُ زٍضی اظ اقتجبُ هْن اؾت اهب زض هسیطیت پیطٍظی ثط زیگطاى هْن اؾت. -2

زض ازاضُ ثط اؾبؼ اؾتبًساضز تؼییي قسُ وبضّب اًدبم هی قَز ٍلی زض هسیطیت ثط اؾبؼ آًچِ هسیط  -3

 هی قَز.تكریم زّس ػول 

تفبٍت زیگط ایي اؾت وِ زض ازاضُ ثِ هحیظ تَخِ ًوی وٌین ٍلی زض هسیطیت تَخِ ثِ هحیظ ظیبز اؾت  -4

هثال ًعزیىی ثِ وكَضّبی ذلیح فبضؼ فطنت  چَى هی ذَاّین اظ فطنت ّبی هحیظ اؾتفبزُ وٌین.

 ذَثی ثطای ایدبز هٌغمِ آظاز تدبضی هثال زض خعیطُ ویف اؾت.

بثل اًساظُ گیطی ًیؿتٌس ٍلی زض هسیطیت اغلت ػولىطزّب ضا اًساظُ گیطی هی زض ازاضُ ػولىطزّب ل  -5

 وٌٌس)وویت هْن اؾت(

زض ازاضُ ثط اؾبؼ ضٍیِ وبضّب اًدبم هی قَز یؼٌی ّوبى عَض وِ زض گصقتِ ثَزُ وبضّب اًدبم هی قَز  -6

زاضُ ضٍیِ ٍلی زض هسیطیت ثط اؾبؼ ػولىطز ٍ وبضایی ٍ ثْطُ ٍضی آى وبضّب اًدبم هی قَز یؼٌی ا

 function-oriented اؾت ٍلی هسیطیت ػولىطز هحَضprocedure - orientedهحَض 
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اهب زض گصقتِ ثِ عَض ؾٌتی ٍخَز زاقتِ ٍ ًِ  هذیزیت دٍلتی تِ عٌَاى یک رضتِ داًطگاّی جذیذ است

طزًس هثال  لجل اظ هیالز هؿیح ّن هطزم اظ ضٍـ ّبی هسیطیت ٍ ازاضُ اؾتفبزُ هی و ثِ نَضت آوبزهیه.

 ٍلی زض لطى ثیؿتن اؾت وِ ثِ نَضت یه ضقتِ زاًكگبّی زضهی آیس.

ؾبل پیف اضتف ضا تدْیع هی وطزًس، هبلیبت هی  5111زٍلت هطزاى ؾَهطی زض  تاریخچِ هذیزیت ٍ ادارُ:

گطفتٌس ٍ اًجبضّب ٍ هٌبثغ ضا ازاضُ هی وطزًس. توبم اهپطاتَضی ّبی ثعضي ثبؾتبًی هثل ایطاى، ههط ٍ چیي، یه 

 ًظبم ازاضی هٌظن زاقتٌس. ٍ ثسٍى ایي ًظبم هٌظن ًوی تَاًؿتٌس زٍام ثیبٍضًس یب ؾطظهیي ذَز ضا ازاضُ وٌٌس.

ٍیلؿَى هی گَیس ایي حَظُ ًتیدِ ػلن ؾیبؾت اؾت چَى ػلن ؾیبؾت ثب زٍلت  تعزیف هذیزیت دٍلتی:

 اضتجبط زاضز. هسیطیت زٍلتی اخطای ؾیؿتوبتیه لبًَى اؾت.

 طیت زٍلتی اخطای ؾیبؾت گصاضی ػوَهی اؾت.هسی ٍایت هی گَیذ:

 در کل هذیزیت دٍلتی ادارُ جاهعِ تز اساس اصَل ٍ قَاعذ هذیزیتی است.

ثب زاًكگبّی قسى ضقتِ هسیطیت زٍلتی، وتبة انَل هسیطیت ػلوی ًَقتِ تبیلَض اًمالثی زض ایي ظهیٌِ ثَز. 

 هغطح قس.تبیلَض ثب ایي وتبة ثِ ػٌَاى پبیِ گصاضی هىتت هسیطیت ػلوی 

 : ًظطیِ ّبی والؾیه هسیطیت )ًظطیِ فبیَل ٍ ٍثط(خلؿِ ؾَم

اٍل ایٌىِ ثِ ػٌَاى ضقتِ زاًكگبّی هغطح قس. زٍم  چِ حَادثی تِ رضذ هذیزیت دٍلتی کوک کزد؟

وتبة تبیلَض ثِ ضقس ٍ فْن  هسیطیت زٍلتی ووه وطز. تبیلَض زض ایي وتبة گفت وِ زض ّوِ ظهیٌِ ّب اظ 

تب ایدبز هحیظ هٌبؾت ٍ پبزاـ زازى یب هدبظات وطزى ثبیس اظ ضٍـ ّبی ػلوی اؾتفبزُ  اًتربة وبضهٌساى

وطز. هْتطیي وبض تبیلَض ػلوی وطزى تدطیِ ٍ ًكبى زازى اّویت ّوىبضی گطٍّی ثَز ٍ ایٌىِ چگًَِ هی 

 .هكَْض قس اصَل تایلَریسنتَاى تَلیس ضا افعایف زاز. انَلی وِ تبیلَض زض هسیطیت ًكبى زاز ثِ 
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 تعذ اس تایلَ داًطوٌذ فزاًسَی ّاری فایَل هکتة علوی فزاًسِ در هذیزیت دٍلتی را پایِ گذاری کزد

ًَقت.   1916ٍ ًظطیِ ازاضُ فبیَل هكَْض قس. فبیَل وتبة ازاضُ اهَض ؾبظهبى ّبی نٌؼتی ٍ ػوَهی ضا زض 

 انَل انلی وِ فبٍیل هغطح هی وٌس ػجبضتٌس اظ:

 زى وبضّبانل تمؿین وبض یب ترههی وط -1

 انل اذتیبض ٍ هؿئَلیت یؼٌی ّط فطزی هؿئَل وبضی اؾت ٍ زض همبثل آى پبؾرگَ اؾت. -2

 انل اًضجبط ثِ لبًَى ٍ همطضات -3

انل ٍحست زض فطهبًسّی یؼٌی فمظ یه ًفط اؾت وِ زؾتَض هی زّس ٍ ّوِ هی زاًٌس وِ اظ چِ وؿی  -4

 فطهبى هی گیطًس ٍ ثِ چِ وؿی ثبیس پبؾد زٌّس.

ظ هٌبفغ ؾبظهبى. یؼٌی فطز ثبیس هٌبفغ ؾبظهبى ضا ثِ هٌبفغ ذَزـ ثطتطی زّس. اٍل انل پیطٍی فطز ا -5

 هٌبفغ ؾبظهبى هْن اؾت ثؼس هٌبفغ فطز.

 انل حمَق ٍ پبزاـ. ثِ ّط وؽ ثبیس ثط اؾبؼ ػسالت پبزاـ ٍ حمَق زاز -6

 ی قَز.انل ؾلؿلِ هطاتت: یؼٌی یه ًفط زض ثبال اؾت ٍ ثِ تطتیت اذتیبضات اظ ثبال ثِ پبییي ون ه -7

 انل ًظن. ّط چیعی ٍ ّط وؿی ثبیس زض خبی ذَزـ فؼبلیت وٌس. -8

 انل اًهبف. وؿبًی وِ زض ضاؼ هسیطیت ّؿتٌس ثبیس ثط اؾبؼ ػسالت ثب پبییٌی ّب ضفتبض وٌٌس. -9

 انل اثساع ٍاثتىبض یؼٌی ثبیس  یؼٌی ثبیس وبضهٌساى ضا ثطای ذاللیت تكَیك وطز. -11

 َظـ زاز ٍ ّط وؿی هی تَاًس آى ضا یبز ثگیطز.فبیَل هؼتمس ثَز وِ هسیطیت ضا ثبیس آه

 ٍیژگی ّای هذیزاى اس ًظز فایَل: اس ًظز فایَل هذیزاى تایذ ٍیژگی ّای سیز را داضتِ تاضٌذ:
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تَاًبیی ضٍحی  -3تَاًبیی خؿوی) ؾالهت ثبقٌس(  -2) َّـ ٍ اؾتفبزُ اظ ػمل ٍهٌغك( تَاًبیی فىطی -1

 ٍ اذاللی)هؿئَلیت پصیط، ٍفبزاض ٍ هحتطم(

 تدطثِ وبض هسیطیتی زاقتِ ثبقس. -5زاًف ترههی ثبال زاقتِ ثبقس.  -4

 ؾَهیي ًفط ثؼس اظ تبیلَض ٍ فبیَل ، ٍثط اؾت:

 ًظط هبوؽ ٍثط زض هَضز هسیطیت زٍلتی:

هبوؽ ٍثط زض ظهیٌِ ثَضوطاؾی هترهم اؾت . ٍثط ؾبظهبًْبی ثعضي ثَضوطاؾی ضا زض ایطاى، ههط ٍآلوبى ثب ّن 

ی ذَاؾت ثفْوس وِ چِ ؾبظهبًی ٍ چِ ًَع ثَضوطاؾی ثْتطیي ًَع اؾت. اظ ًظط اٍ همبیؿِ هی وٌس. ٍثط ه

ؾبظهبى ّبیی وِ ثط اؾبؼ ػمل ٍ هٌغك ازاضُ هی قًَس ثْتطیي ًَع ؾبظهبى ّؿتٌس ٍ ثیكتطیي وبضایی ضا زاضًس. اظ 

رکزاسی تًَظط ٍثط چَى ثَضوطاؾی ثب تمؿین وبض ٍ ترههی قسى ٍ غیط قرهی قسى وبضّب هطتجظ اؾت زض 

. گستزش عقالًیت در تَرکزاسی خیلی هْن است ٍ تفاٍتص را تا سیستن عقالًیت گستزش پیذا هی کٌذ

ّای غیز عقالًی ًطاى هی دّذ در سیستن ّای سٌتی اًساى تِ عٌَاى هَجَدی احساسی عول هی کٌذ ٍ 

ٍقتی عقل تز  ایي درست ًیست چَى اهکاى اضتثاُ ٍ جاًثذاری ٍ ظلن در ایي سیستن سیاد است ٍ ٍلی

تَرٍکزارسی حاکن تاضذ ، ساسهاى عقالًی رفتار هی کٌذ ٍ ایي ّواى ًظام اداری یا تَرکزاتیک هذرى 

 است.

 ًظطیِ ّبی والؾیه زض هسیطت ًبهیسُ هی قًَس. تایلَر، فایَل ٍ ٍتزهدوَع ًظطیِ ّبی 

 اًتمبزّب اظ ًظطیِ ّبی والؾیه هسیطیت :

یطیت ضا ًمس وطزُ اًس . هثال ؾبیوَى گفتِ اؾت وِ ًظطیِ تبیلَض فبلس افطاز ثؿیبضی ًظطیِ ّبی والؾیه هس

تئَضی اؾت ٍ هسل هبقیٌی اؾت ٍ اًؿبًْب ضا زض حس یه هبقیي ثسٍى اضازُ پبییي هی آٍضز. ٍ ضؼف ایي ًظطیِ 

 ّب ایي ثَزُ وِ ثِ اًؿبى تَخِ وبفی ًساقتِ اًس
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ی تَاًس ثِ ول تؼوین زازُ قَز یب ایٌىِ ایي ًظطیِ ّب یب گفتِ قسُ وِ ًظطیِ تبیلَض ٍ فبیَل خعئی اؾت ٍ ًو

 هحسٍزیت ظهبًی ٍ هىبًی زاضًس ٍ ّوِ خب ٍ ّوِ ظهبى ّب ًوی تَاًٌس یىؿبى ػول وٌٌس.

زض ؾبل  mayoثِ زلیل ّویي اًتمبزات ثؼس اظ اًسیكِ والؾیه ّب اًسیكِ ًئَوالؾیه ّب ضا زاضین وِ تَؾظ هبیَ

 هغطح هی قَز. 1927

 

 م: ًظطیِ ؾیؿتوی زض هَضز هسیطیت خلؿِ چْبض

 ؾَهیي ًگطـ ثؼس اظ والؾیه ّب ٍ ًَوالؾیه ّب زض هَضز هسیطیت، ًظطیِ ؾیؿتوی اؾت.

ؾیؿتن چیؿت؟ ؾیؿتن هدوَػِ ای اظ اخعای ثِ ّن پیَؾتِ اؾت وِ ثب ّن ثطای یه ّسف هكرم اضتجبط 

ؼبهل زاضز. ّط ؾیؿتن ٍضٍزی ّبیی زاضز وِ زاضًس. ّط ؾیؿتن زض یه هحیظ لطاض گطفتِ ٍ ثب آى هحیظ اضتجبط ٍ ت

اظ هحیظ هی گیطز . ؾیؿتن ٍضٍزی ّب ضا زض زاذل ذَز خصة هی وٌس ٍ ثط آًْب ّن تبثیط هی گصاضز ٍ ّن اظ آًْب 

تبثیط هی پصیطز ٍ ثؼس آًْب ضا ثِ قىل ذطٍخی اظ ؾیؿتن ذبضج هی وٌس وِ ثبظ ایي ذطٍخی ّب ّن ثط هحیظ تبثیط 

 ایٌىِ ذطٍخی زض هحیظ لطاض گطفتٌس یه ثبض زیگط ثِ قىل ثبظذَضز ٍاضز ؾیؿتن هی قًَس. هی گصاضًس. ثؼس اظ

 تٌاتزایي در سیستن: ٍرٍدی، خزٍجی ٍ تاسخَرد ٍ هحیظ سیستن هْن ّستٌذ

زیَیس ایؿتَى اٍلیي وؿی اؾت وِ ًظطیِ ؾیؿتوْب ضا هغطح هی وٌس ٍ هی گَیس هثل ؾیؿتن ّبی قیویبیی 

 تن ؾیبؾی زاضز. هب زض ًظبم ؾیبؾی ّن ٍضٍزی، ذطٍخی ٍ ثبظذَضز زاضین.ٍ عجیؼی ؾیبؾت ّن ؾیؿ

زض هسیطیت ّن ًگبُ ؾیؿتوی ٍاضز قسُ اؾت. یؼٌی هسیط ثب یه ؾیؿتن ضٍثطٍ اؾت وِ هْوتطیي ػٌهط آى  

 افطاز ّؿتٌس. هسیط ثبیس ثب تَخِ ثِ اعالػبتی وِ زاضز ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ایي اعالػبت تهوین ثگیطز.

ثِ ایي هؼٌی اؾت وِ ثط اؾبؼ قطایظ وِ ّط فطز یب هحیظ یب ؾیؿتوی زاضز ثبیس  اقتضاضائی: هکتة اقت

ثطای آى تهوین گطفت ٍ ًوی تَاى یه لبًَى ولی ثطای ّوِ زاز. یه ًَع هسیطیت هوىي اؾت زض یه خب 
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ی ٍ وبضآهس ثبقس ٍلی زض خبی زیگط ثبػث ظیبى ٍ آؾیت قَز. زض ایٌدب قطایظ ٍ هحیظ ظهبًی ٍ هىبً

 ضٍحی ٍ هحیغی زض گطفتي تهوین هْن اؾت ثِ ّویي زلیل ثِ آى التضبیی هی گَیٌس.

گفتین کِ هذیزیت تا دٍلت ارتثاط دارد. ایٌجا ایي ًکتِ هطزح هی ضَد کِ فعالیت ّای دٍلت چیست 

 یا دٍلت چِ ٍیژگی ّایی دارد:

 زٍلت گطٍُ ذبنی اظ افطاز اؾت وِ خبهؼِ ضا ازاضُ هی وٌٌس -1

 اًحصار قذرت، بض لسضت ضا زاضز یؼٌی فمظ لسضت وبهل ٍ ّوِ خبًجِ ثِ زٍلت تؼلك زاضززٍلت اًحه -2

 صالحیت اًحصاریفمظ زٍلت اؾت وِ ؾیبؾت ّبی ضا هی تَاًس زض زاذل ٍ ذبضج اخطا وٌس یؼٌی  -3

 زاضز.

 اًحصار ٍضع قَاًیيفمظ زٍلت اؾت وِ هی تَاًس لَاًیي ضا ٍضغ وٌس: یؼٌی  -4

 وٌستزای تاهیي اهٌیت ساسهاًذّی  را زٍلت هی تَاًس ًیطٍّب -5

 صالحیت اًحصاری ٍضع هالیات فمظ زٍلت اؾت وِ هی تَاًس هبلیبت ٍضغ وٌس: -6

 :ًقص ّای دٍلت

: زٍلت اظ اهىبًبتف ثطای تَلیس وبالّبی ػوَهی اؾتفبزُ هی وٌس هثال ثطق ٍ گبظ ًقص ّای تخصیصی -1

 ضا ثِ ّوِ هی زّس یؼٌی ترهیم هی زّس

: هثال ؾیبؾت اظ هدوَػِ ای اظ ؾیبؾت ّب ثطای تثجیت التهبز اؾتفبزُ هی وٌس زٍلتًقص ّای تثثیتی:  -2

 تغییط ًطخ ثْطُ ثبًىْب 

 یؼٌی زٍلت تالـ هی وٌس ثِ ّوِ ثرف ّبی خبهؼِ ذسهبت ذَز ضا ثسّسًقص ّای تَسیعی:  -3

 .یؼٌی زٍلت ثط اؾبؼ لبًَى ػول هی وٌس ًقص ّای قاًًَی: -4
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 خصَصی:تفاٍت هیاى هذیزیت دٍلتی ٍ هذیزیت 

 هثال قطوت هه زًٍبلس یب ًبیه یب آزیساؼ یه قطوت ذهَنی اؾت وِ هسیطیت ذهَنی زاضز.

، زض ایي قطوت ّبی زٍلتی وِ هَفك ثَزُ اًس اًگیعُ وؿت ؾَز هْن ثَزُ اؾت ٍ ایي تفبٍت انلی تفاٍت اٍل

 ًیؿت . آًْب ثب قطوت ّبی زٍلتی ٍ هسیطیت زٍلتی اؾت زض هسیطیت زٍلتی اًگیعُ ؾَزآٍضی هْن

، هسیطیت زٍلتی ٍ ذهَنی زض اًحهبضی ثَز هحهَالتی اؾت وِ زٍلتْب اضائِ هی زٌّس هثال تفاٍت دٍم 

 زٍلت ایطاى اًحهبض اؾترطاج ًفت ضا زاضز ٍ ّیچ قطوت ذهَنی ایي حك ضا ًساضز. 

اؾت. زض « لبًَى» ، هسیطیت ٍ فؼبلیت زض ؾبظهبًْبی زٍلتی ٍ ذهَنی هؿئلِ تفاٍت سَمتفبٍت هْن زیگط، 

 هسیطیت زٍلتی لبًَى ؾرت گیطاًِ تط اؾت

: ؾبظهبى ّبی زٍلتی ثیكتط ثط ظًسگی هطزم تبثیط هی گصاضًس. ثٌبثطایي حؿبؼ تط اظ هسیطیت تفاٍت چْارم

 ذهَنی اؾت.

 اهَض زٍلتی پیچیسُ تط اؾت ثٌبثطایي افطاز ثْتط ٍ هترهم تطی ثبیس زض آى فؼبلیت وٌٌس. :تفاٍت پٌجن

 ضّبی زٍلتی ثیكتط ٍ ثعضگتط اظ ذهَنی اؾت: وبضطنتفاٍت 

 : زض قطوت ّبی ذهَنی هسیط اذتیبضات ثیكتطی زاضز ٍلی زض زٍلتی ًظبضت ثیكتط اؾت.ّفتنتفاٍت 

: ثرف ذهَنی ثِ ذَاؾتِ ّب ٍ ًیبظّبی ههطف وٌٌسُ ثیكتط تَخِ زاضز چَى ؾَزآٍضی ٍ ّطتنتفاٍت 

 ضلبثت ثطای آًْب هْن اؾت

ضیؿه ٍ ذغط ثیكتطی زاضز چَى ؾَز هْن اؾت ٍلی زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی : ثرف ذهَنی ًْنتفاٍت 

 چَى ؾَز هْن ًیؿت ذغط ظیبزی ّن ٍخَز ًساضز.
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 Bureaucracyجلسِ پٌجن: تَرٍکزاسی

 اّویت ٍ تعزیف تَرٍکزاسی:

ِ زض وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ ثَضٍوطاؾی ثْتط ٍ هَثطتط وبض هی وٌس ٍلی زض وكَضّبی ػمت هبًسُ ثَضٍوطاؾی ث

 یه هكىل تجسیل قسُ اؾت ثِ ّویي زلیل زض خْبى ؾَم ثِ آى وبغص ثبظی گفتِ اًس.

هثال ثَضٍوبضؾی ثس ضا هی تَاى اظ ایي فْویس وِ وبض قوب زض یه ازاضُ اًدبم ًكَز ٍ ٍلت قوب تلف قَز ٍلی 

 زوبضّب ثب ؾطػت ٍ زضؾت پیف هی ضٍز ٍ ٍلت اًؿبًْب تلف ًوی قَزض ثَضٍوطاؾی هَثط ٍ وبضاهس 

زض ظثبى فطاًؿِ وِ ثِ هؼٌی زفتط ٍ زیَاى  bureauظط لغَی ثَضٍوطاؾی اظ ٍاغُ اظ ًهعٌی لغَی تَرکزاسی: 

ثِ هؼٌی حىَهت وطزى اؾت وِ ثب ّوسیگط ٍاغُ زیَاى ؾبالضاًِ ضا هی ؾبظًس.  cracyاؾت گطفتِ قسُ اؾت ٍ 

 ٍ همطضات ذبل فؼبلیت هی وٌس. یه ًظبم ازاضی اؾت وِ ثطاؾبؼ لَاػس ثٌبثطایي  ثَضٍوطاؾی ثِ هؼٌبی 

 تَرٍکزاسی اس ًظز ٍتز:

ٍی خبهؼِ  .ضا هی تَاى ًبم ثطز Max Weberاظ زاًكوٌساًی وِ زض هَضز ثَضوطاؾی تحمیك وطز هبوؽ ٍثط

 ًَػی تكىیالت ؾبذتبضی اؾت وِ . اظ ًظط ٍثط ثَضٍوطاؾی قٌبؾی آلوبًی ثَز وِ پبیِ گصاض ثَضٍوطاؾی اؾت

زض ثَضٍوطاؾی هب ثِ عَض   .ٍ اًضجبط اؾت Orderٍ هْوتطیي خٌجِ آى ًظن ظین هی وٌسضٍاثظ اختوبػی ضا تٌ

هٌظن ٍ ؾبذتبضی ٍ ؾیؿتویه هی فْوین وِ اظ چِ وؿی زؾتَض هی گیطین. ثٌبثطایي زؾتَض زازى زض ثَضٍوطاؾی 

طٍع اؾت. زض هغطح هی قَز ٍلی ایي فطهبى زازى یب زؾتَض زازى ّطگع اظ ؾط اخجبض ًیؿت ثلىِ اظ التساض هك

 ایٌدب لسضت زٍ وبض ضا اًدبم هی زّس:

 physical aspect of powerخٌجِ فیعیىی لسضت ضا ًكبى هی زّس.<<<forceظٍض <<<لسضت

 theحك اًدبم زازى چیعی ضا ًكبى هی زّس.<<<the right to do thingsظٍض هكطٍع =التساض<<<لسضت 

right to do things 
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هؿبلِ التساض اؾت ٍ ایي ؾَال هْن وِ لسضت ثط چِ هجٌبیی اؾتَاض اؾت. اظ ًظط هْوتطیي ثحث زض اًسیكِ ٍثط 

 ٍثط التساض حك اًدبم وبض اؾت وِ ایي حك اظ ؾَی زیگطاى ثِ ضؾویت قٌبذتِ قسُ اؾت.

 ػمالًی –لبًًَی  -3وبضیعهبتیه -2هجٌبی  التساض ؾٌتی-1ؾَال: هجٌبی حك ثب التساض چیؿت؟

 بی پسضؾبالض یب ًظبم ّبی لجیلِ ای یب پبزقبّی ّبی ؾٌتی التساض ؾٌتی زاضًس.ًظبم ّ هجٌبی ؾٌتی التساض: -1

 هجٌبی وبضیعهبتیه التساض: فطز ٍیػگی ّبی ذبل ٍ فطااًؿبًی زاضز. -2

 آى ػمل ٍ هٌغك اؾت.التساض لبًًَی ٍ ػمالًی وِ ثِ گفتِ ٍی هجٌبی  -3

 ٍیژگی ّای ًظام ّای دیَاى ساالر یا تَرٍکزاتیک:

 ؾبالضی ثط هجٌبی ترهم ٍ قبیؿتگی ثِ وبض گطفتِ هی قًَس. افطاز زض زیَاى  -1

 افطاز زض ثَضٍوطؾیب ثسٍى تَخِ ثِ احؿبؾبت قرهی ذَز ػول هی وٌٌس. -2

 ؾلؿلِ هطاتت ؾبظهبًی زض ثَضٍوطاؾی هكرم اؾت. -3

 حمَق ٍ زؾتوعز زضیبفت هی وٌٌس. افطازی وِ زض ثَضٍوطاؾی وبض هی وٌٌس،  -4

 ال هكرم ٍ هتوبیع اؾت.ٍظیفِ ّط فطزی زض ثَضٍوطاؾی وبه -5

 افطازی وِ زض ثَضٍضوطاؾی وبض هی وٌٌس ًجبیس اظ قغل ذَز ثْطُ ثطزاضی قرهی وٌٌس. -6

 ًظط هبضوؽ زض هَضز ثَضٍوطاؾی:

هبضوؽ زٍلت ضا ًوبیٌسُ  ثؼس اظ ٍثط، فطز زیگطی وِ زض هَضز ثَضٍوطاؾی ؾري گفتِ اؾت، وبضل هبضوؽ اؾت.

ٍ هٌبفغ ػوَم هطزم ضا ًوبیٌسگی ًوی وٌس ٍ اظ آًْب حفبظت ًوی وٌس ثلىِ زٍلت اظ ًظط اعجمِ حبون هی پٌساضز. 

ثِ ًفغ اللیت حبووبى اؾت وِ اثعاض تَلیس ضا زض اذتیبض زاضًس. ثٌبثطایي ثَضٍوطاؾی ثب هؿئلِ تَلیس ضاثغِ هؿتمین 

ّبی اختوبػی ضا هطحلِ ای اظ فطایٌس ثیگبًگی هی زاًس وِ زض آى، ًوی تَاى ًیطٍزاضز. هبضوؽ ثَضٍوطاؾی ضا 
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وٌتطل وطز ٍ آًْب زض همبثل اًؿبى لطاض هی گیطًس. ثَضٍوطاؾی اثعاض عجمِ ثَضغٍا ٍ ؾطهبیِ زاضز اؾت ٍ پطٍلتبضیب 

 هی تَاًس ثب اًمالة آى ضا اظ ثیي ثجطز.

 ثَضٍوطاؾی زض خْبى ؾَم ٍ وكَضّبی پیكطفتِ:

ضّبی پیكطفتِ هی تَاًس وبضاهس ثبقس. چَى اهطٍظُ ثؿیبضی هؼتمسًس وِ ثَضٍوطاؾی زض خْبى ؾَم ّن هثل وكَ

ثَضٍوطاؾی یىی اظ ػَاهل ضقس ؾیبؾی هلت ّب اؾت. زض زًیبی غطة ثط ایي تبویس هی قَز وِ ثَضٍوطاؾی 

ثسٍم زهَوطاؾی ًوی تَاًس وبضاهس ثبقس ٍ ًیبظّبی خبهؼِ ضا ثكٌبؾس ٍلی زض خْبى ؾَم ثِ ایي زلیل وِ 

 .قٌبؾبیی ًوی قَز ٍ هطزم ّن اظ ثَضٍوطاؾی حوبیت ًوی وٌٌس ًیبظّبی خبهؼِزهَوطاؾی ٍخَز ًساضز 

 

 Public Choiceجلسِ ضطن: ًظزیِ اًتخاب عوَهی

Theory(PCT)  

ٍ 1981هغطح قس ٍ زض زِّ ّبی  1951ًظطیِ اًتربة ػوَهی یىی اظ قبذِ ّبی ػلن التهبز اؾت وِ زض زِّ 

ت تبثیط لطاض زاز. ایي ًظطیِ اظ انَلی وِ حَظُ ّبی زیگطی هبًٌس هسیطیت ٍ ؾیبؾت گصاضی ضا تح 1991

تحلیل ًمف هطزم زض ثبظاض اؾتفبزُ هی وٌٌس، پیطٍی هی وٌس. زض ػلن التهبز گفتِ هی قَز وِ التهبززاًبى ثطای 

گیعُ ّبی قرهی ٍ هٌبفغ ذَز ػول هی وٌٌس ٍ ثٌبثطایي اًؿبى هطزم زض ثبظاض ذهَنی یب ثبظاض آظاز ثط اؾبؼ اً

) یؼٌی اًؿبى اظ ًگبُ ػلن التهبز( یؼٌی اًؿبًی وِ ػلن التهبز ثِ اٍ هی ًگطز، Economic Manالتهبزی

 economic man is rational manیؼٌی اًؿبًی ػمالًی اؾت.

فبیسُ ػول هی وٌس. یؼٌی اگط فطز زیس وبضی هٌبفؼف اظ ّعیٌِ اـ ثیكتط اؾت  –اًؿبى ثط اؾبؼ تحلیل ّعیٌِ 

 cost- benefit analysisٍاضز ػول هی قَز یؼٌی:
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لجل اظ ایٌىِ ًظطیِ اًتربة ػوَهی هغطح قَز، ثؿیبضی اظ التهبززاًبى هؼتمس ثَزًس، زٍلت ضا ثبیس ثِ ػٌَاى یه 

ػبهل ذبضج اظ التهبز ٍ ًظطیِ ّبی التهبزی تلمی وطز. چَى توبم فؼبلیت ّبی زٍلت التهبزی ًیؿت ثلىِ 

 ثیكتط اظ آى اؾت.

 ؾِ ٍیػگی وبض زٍلت زض ًگبُ ؾٌتی التهبز: زٍلت ؾِ ٍیػگی ثهیطت، ذیطذَاّی ٍ تَاًبیی ضا زاضز.

 هكىالت ثبظاض ضا ثب ثهیطت هی فْوٌس. زٍلت ّبی ثرت یبض: یؼٌی ایي زٍلت ّب 

 زٍلت ّبی ذیطذَاُ: زض تهوین گیطی ّبی ذَز ذیطذَاّبًِ ػول هی وٌٌس.

ِ تهوین هی گیطز، تَاًبؾت. ثِ عَض ذالنِ زض التهبز ؾٌتی زٍلت ٍ زٍلت ّبی تَاًب: زٍلت زض اًدبم آًچ

 ُ زیَاًی ثرت یبض ثَز.زؾتگب

ؾَال: آیب هی تَاى آى ًگبّی وِ ػلن التهبز ثِ اًؿبى زاضز )هثال اًؿبى ضا ػمالًی هی زاًس وِ ثط اؾبؼ هٌغمِ 

ثب ًگبُ التهبزی ثِ اًؿبى ثِ  ّعیٌِ فبیسُ ػول هی وٌس( ضا ٍاضز حَظُ ثَضٍوطاؾی ٍ زٍلتی وطز ؟ ٍ اگط

 ثَضٍوطاؾی ًگبُ وٌین چِ اتفبلی هی افتس؟

اٍ ًٌس اًؿبى التهبزی ػول هی وٌٌس. افطازی وِ زض ثَضٍوطاؾی وبض هی وٌٌس زلیمب هب Buchananاظ ًظط ثَوبًبى 

زیَاى ؾبالضاى ٍ اًتربة ػوَهی لطاض هی زّس. ثٌبثط ایي تحلیل، ضفتبض ؾیبؾتوساضاى ٍ ثَضٍوطات ّب ضا زض ًظطیِ 

فبیسُ ػول هی وٌٌس یؼٌی اگط وبضی ّعیٌِ اـ ون ثَز ٍلی  –وبضگعاضاى ؾیبؾت ّب ثط اؾبؼ تحلیل ّعیٌِ 

تالـ هی وٌٌس تب زض  ٍلی لجل اظ ًظط ثَوبًبى گفتِ هی قس وِ ثَضٍوطاتْبهٌبفؼف ظیبز آى ضا اًدبم هی زٌّس. 

 ّبی وبضاهس ثطای ّوِ هطزم ضا اًدبم زٌّس. ًْبیت هٌبفغ ّوِ هطزم ضا ثِ زؾت ثیبٍضًس ٍ ؾیبؾت 

ثب نطاحت ایي ًىتِ ضا ثیبى هی وٌس وِ  Niskanenزاًكوٌس زیگطی ثِ ًبم ًیؿىبًيزض هربلفت ثب ایي ًظطیِ، 

 ثَضٍوطاؾی ثِ زًجبل هٌبفغ ذَز اؾت ًِ هٌبفغ ّوِ هطزم.
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زٍلت ضا ثِ هؼٌبی یه گطٍُ ثب ؾیبؾت ٍ ؾیبؾت گصاضی زض همبثل ایي ًظطیِ ّب هؼوَال گفتِ هی قس وِ زض 

َّیت هؿتمل اظ افطاز تلمی هی وطزًس ٍ ؾیبؾت گصاضاى ّن زض ضاؾتبی هٌبفغ ػوَهی ػول هی وطزًس زض حبلی 

 وِ زض ػلن التهبز افطاز ثط اؾبؼ هٌبفغ قرهی ػول هی وٌٌس.

ثَضوطات ّب زض  ًظطیِ پطزاظاى اًتربة ػوَهی ػمیسُ زاضًس وِ الساهبت ضای زٌّسگبى ٍ ؾیبؾت گصاضاى ٍ

هٌبفغ قرهی اؾت یؼٌی حتی ٍلتی السام خوؼی ثطای ّوِ هطزم گطفتِ هی قَز ثطاؾبؼ هدوَع ثط اؾبؼ 

ّوبًغَض وِ زض ثبظاض وبال ػطضِ هی قَز ٍ تمبضب ثطای آى ٍخَز هثل التهبز ٍ ثبظاض .  ؾَزّبی قرهی اؾت. 

اظ ایي وبالّب وبالّبیی اؾت وِ ثب فطایٌسّبی زاضز. زض ثرف ػوَهی ّن وبالّبی ؾیبؾی ػطضِ هی قَز . هٌظَض 

 ؾیبؾی ػطضِ هی قَز. 

ثط اؾبؼ ًظطیِ اًتربة ػوَهی هٌبفغ قرهی زض اٍلَیت اؾت ٍ ؾیبؾت گصاضاى ٍ ثَضوطات ّب ظًسگی ذَز ضا 

فسای قْطًٍساى ًوی وٌٌس ٍ ضفتبض آًْب ثیكتط قجیِ تبخطاى اؾت. ثٌبثطایي ًوی تَاى ثِ همبهبت ثَضٍوطاتیه 

توبز وطز چَى آًْب ّویكِ هٌبفغ ػوَهی ٍ هطزم ضا زض ًظط ًوی گیطًس. ایي ًظطیِ یه ًظطیِ ثسثیٌبًِ ثِ اػ

 ثَضٍوطاؾی اؾت ٍ هطزم ثبیس ًؿجت ثِ فؼبلیت ّبی ثَضٍوطاؾی آگبُ ثبقٌس.

 جلسِ ّفتن: توزکش ٍ عذم توزکش

Centralization and Decentralization 

توطوع یب ػسم توطوع اؾت. وساهیه ضا ثبیس ثِ وبض ثطز ٍ چطا؟ یب وساهیه یىی اظ هجبحث هْن ؾیبؾت گصاضی 

 هٌبؾت اؾت؟ توطوع ٍ ػسم توطوع اضتجبط ًعزیه ثب تَؾؼِ خَاهغ زض حَظُ ّبی اختوبػی ٍ التهبزی زاضز. 

 ؾِ ًَع توطوع یب ػسم توطوع ٍخَز زاضز: توطوع ّبی ؾیبؾی، ازاضی ٍ ؾبظهبًی

ثِ ًظبم حىَهتی اضتجبط زاضز. حىَهت ّبی یب  ٍ ػسم توطوع ؾیبؾی : ثحث اظ توطوعتوزکش سیاسی -1

ؾبزُ ٍ هتوطوع ّؿتٌس ٍ یب چٌس تىِ ٍ غیط هتوطوع. هالن ایي تمؿین ثٌسی ایي اؾت وِ هطوع تهوین 

زض ًظبم ّبی یىپبضچِ ٍ هتوطوع هثل گیطی ٍ اخطا آیب زض یه ًمغِ هتوطوع اؾت ٍ یب پطاوٌسُ اؾت. 
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هدلؽ، یه زٍلت، یه لبًَى اؾبؾی ٍ یه لَُ لضبییِ زاضین . یؼٌی حىَهت ایطاى ٍ فطاًؿِ یه 

هطوعی ّوِ وبضُ اؾت ٍ توبم اهَض وكَض ضا ازاضُ هی وٌس. زض همبثل، ًظبم ّبی غیطهتوطوع یب پطاوٌسُ 

ًظبم ّبیی ّؿتٌس وِ یه هطوع ؾیبؾی ٍاحس ًساضًس ثلىِ تَؾظ هطاوع هرتلف وكَض ازاضُ هی قَز هثل 

حسُ آهطیىب وِ ایبلت ّبی هرتلف آى اؾتمالل زاضًس یب ؾَئیؽ. زض آهطیىب ّط ایبلت لَُ ایبالت هت

 هدطیِ، همٌٌِ ٍ لضبییِ ذَز اؾت ٍ ثِ تؼساز ایبلت ّب وكَض ٍخَز زاضز.

ؾبظهبى هطوعی اظ پبیترت یب هطوع وكَض ثِ عَض  ت وِؾ: توطوع ازاضی ظهبًی اتوزکشگزایی اداری -2

. زض ایي قطایظ، اذتیبض تهوین گیطی ٍ اذتیبض اخطایی ّوِ زض زؾت وٌس هؿتمین وكَض ضا هسیطیت هی

ؾبظهبى هطوعی اؾت. هعیت ّبی توطوع گطایی ازاضی ایي اؾت وِ اهىبى ٍحست ٍ اًؿدبم وكَض ضا 

فطاّن هی وٌس ٍ ّوبٌّگی زض اًدبم عطح ّبی ثعضي ضا فطاّن هی وٌس. زض همبثل، هؼبیجف ایي اؾت وِ 

 لتی ضا ون هی وٌس ٍ ثَضٍوطاؾی ضا ظیبز هی وٌس.اثتىبض هبهَضاى زٍ

: زض ایي ًَع ؾیؿتن، نالحیت تهوین گیطی زض ثطذی اظ اهَض ثِ ًظبم ّبیی وِ عذم توزکش اداری

ثبیس ایي ًظبم ّب قرهیت حمَلی هؿتمل زاقتِ هؿتمل اظ ازاضُ هطوعی ّؿتٌس، زازُ هی قَز. زض ایٌدب 

وعی فؼبلیت وٌٌس. هعیت ػسم توطوع ازاضی ایي اؾت وِ زض زٍلت هطثبقٌس یؼٌی ثتَاًٌس هؿتمل اظ 

هثل  خبیی وِ اذتالف ًػازی، زیٌی ٍ تبضیری ٍخَز زاقتِ ثبقس، ػسم توطوع ازاضی هٌبؾت تط اؾت

آهطیىب وِ ثِ زلیل اذتالف ًػازی ٍ تبضیری ثب ػسم توطوع ازاضی ازاضُ هی قَز. هعیت هْن زیگط ػسم 

ى وبضّب ؾطیؼتط اًدبم هی قَز ٍ ثِ زلیل قطوت ثیكتط هطزم زض ازاضُ توطوع ازاضی ایي اؾت وِ زض آ

ػسم توطوع هَخت اهَض اثتىبض آًْب ثیكتط هی قَز. ػسم هعیت یب ػیت ػسم توطوع ازاضی ایي اؾت وِ 

 زضگیطی، ًفبق ٍ ػَام فطیجی هی قَز ٍ هوىي اؾت ثطای ههبلح ػوَهی ضطض زاقتِ ثبقس.

تهوین گیطی زض توطوع گطایی ؾیبؾی هْن اؾت ٍ ایٌىِ هسیط زض ؾلؿلِ : هؿبلِ توزکش گزایی ساسهاًی -3

هطاتت ازاضی چگًَِ تهوین هی گیطز. زض ػسم توطوع ؾبظهبًی اذتیبض تهوین گیطی هتٌبؾت ثب 

هؿئَلیت ّب ثِ افطاز پبییي تط زازُ هی قَز یب تفَیض اذتیبض هی قَز یؼٌی آًْب لسضت تهوین گیطی 

هعیت ػسم توطوع ایي اؾت وِ ٍلتی لسضت تهوین گیطی ثِ زیگطاى زازُ  Advantagesپیسا هی وٌٌس.
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هی قَز ػاللِ ثِ اًدبم وبضّب ثیكتط هی قَز زض ًتیدِ وبضّب ثْتط اًدبم هی قَز ٍ ّوىبضی ثیكتط هی 

ػسم هعیت ػسم توطوع ایي  disadvantagesقَز ٍ اظ تلف قسى ٍلت هسیط خلَگیطی هی قَز. 

 هسیط ذبضج هی قَز ٍ هوىي اؾت ثط ذالف لَاًیي وبضّب اًدبم قَز.  اؾت وِ وبضّب اظ ًظبضت

گبّی هسیطاى فىط هی وٌٌس وِ فمظ آًْب هی تَاًٌس ثْتطیي تهویوبت ضا ثگیطًس ثِ : توزکش ساسهاًی

ّویي زلیل ثِ زیگطاى اػتوبز ًوی وٌٌس ٍ وبضّب ضا ثِ آًْب ًوی زٌّس. زض ایي هَاضز، هؿئلِ توطوع 

آیس. یؼٌی توبم تهویوبت تَؾظ هسیط گطفتِ هی قَز . ثب ٍخَز آًىِ، توطوع ّسایت  ؾبظهبًی پیف هی

یب ضّجطی وبض ضا ؾبزُ تط هی وٌس ٍ ّوبٌّگی ضا ثیكتط هی وٌس اهب ثب ثعضي قسى ؾبظهبى ّب هؿئلِ ػسم 

 توطوع ثِ یه ضطٍضت تجسیل هی قَز.

 .ی اّویت تیطتزی دارددر تیي هَارد تاال کِ اضارُ ضذ دٍ هَرد توزکش سیاسی ٍ ادار

هؼوَال ًظبم ّبیی وِ اظ ًظط ؾیبؾی توطوع زاضًس هی ذَاٌّس اظ ػسم توطوع اؾتفبزُ وٌٌس تب خبهؼِ ضا 

ازاضُ وٌٌس ثِ ّویي زلیل اظ ؾبظهبى ّبی هحلی اؾتفبزُ هی وٌٌس وِ ثِ آى قَضاّب ّن هی تَاى گفت وِ 

زض ایٌدب قَضاّب ثب زٍ ًَع زهَوطاؾی اضتجبط ثِ ایي قَضاّب اؾتمالل زض تهوین گیطی زازُ هی قَز. 

 participatedٍ زهَوطاؾی هكبضوتی Reprersentiveپیسا هی وٌس، زهَوطاؾی ًوبیٌسگی

 زهَوطاؾی ًوبیٌسگی : زض ایي زهَوطاؾی هطزم ثِ ًوبیٌسگبى ضای هی زٌّس ٍ آًْب ضا اًتربة هی وٌٌس. -1

َز زاضًس هثال زض فطاًؿِ قَضاّب ثؿیبض زهَوطاؾی هكبضوتی: زض زهَوطاؾی هكبضوتی قَضاّب ٍخ -2

 لسضتوٌس ّؿتٌس.

 

 رٍیکزدّای سٌتی ٍ هذرى در هذیزیت دٍلتی جلسِ ّطتن: 
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هؼتمس اؾت وِ زض  Rhodesضٍیىطزّبی خسیس زض هسیطیت زٍلتی هغطح هی قَز.  1991اظ  ؾبلْبی زِّ 

یؼٌی ّوبى ثْطُ ٍضی اؾت وِ زٍضاى خسیس توبم تالـ هسیطیت ثِ ٍخَز آٍضزى ّوعهبى وبضایی ٍ اثطثركی 

 هسیطیت زٍلتی ٍخَز زاقتِ ثبقس.  levelsثبیس زض ولیِ ؾغَح

 هؿبئل هْن زض هسیطیت خسیس زٍلتی:

 یؼٌی اّویت ذطٍخی اظ ٍضٍزی ثیكتط اؾت. inputذطٍخی ثِ خبی ٍضٍزی out putتبویس ثط ضٍی  -1

زلیل آى ضا هكرم هی  هكرم وطزى اّساف فطزی ٍ ؾبظهبًی. ّسف ّطگع ًجبیس گن قَز ثِ ّویي -2

 وٌٌس.

 اضظیبثی ٍ اًساظُ گیطی ؾیؿتوبتیه ػولىطزّب -3

 زٍضی وطزى اظ ثَضٍوطاؾی ّبی ًبزضؾت -4

 اًؼغبف پصیط ثَزى ؾبظهبى ّب -5

 ثبظاض ثط هىبًیعم ّبی ثَضٍوطاتیه mechanismتطخیح ؾبظٍوبضّب ٍ هىبًیعم ّبی -6

 ذهَنی ؾبظی -7

 زیگطاى ٍاگصاض هی وٌٌس تب اًدبم زٌّس. اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی پیوبى وبضی یؼٌی وبضّب ضا ثِ -8

 افعایف ضلبثت هیبى اضائِ وٌٌسگبى ذسهبت -9

 وبّف اًساظُ ٍ حدن زٍلت -11

ٍ ثحث حىوطاًی  governmentیىی اظ ثحث ّبی هْن زیگط وِ اهطٍظُ هغطح هی قَز ثحث حىَهت اؾت

governance اؾت 

 حىَهت وطزى ٍ حىوطاًی یؼٌی چِ؟ چِ تفبٍتی ثب ّن زاضًس.؟
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ت وطزى ثِ هؼٌی تهسی گطی اؾت یؼٌی اظ عطف وؿی وبضّب ضا اًدبم زازى ٍلی حىوطاًی ثِ هؼٌی تَلی حىَه

گطی اؾت یؼٌی اًدبم وبضّب ضا ثِ زیگطاى ٍاگصاض وطزى یب زیگطاى آى وبضّب ضا اًدبم ثسٌّس ٍلی زض حىَهت 

 ذَز زٍلت اؾت وِ وبضّب ضا اًدبم هی زّس

 ثبیس ثِ ایي حَظُ ّب تَخِ زاقت:ثطای همبیؿِ هسیطیت زٍلتی ٍ خسیس 

حَظُ هجبًی ًظطی: زض هسیطیت زٍلتی ؾٌتی ثط ًظطیِ ٍثط تبویس هی قس ٍلی زض هسیطیت خسیس ثِ ًظطیِ  -1

اًتربة ػوَهی تبویس هی قَز ٍ ًجبیس چٌیي فىط وطز وِ همبهبت زٍلتی فمظ ثِ ًفغ هطزم وبض هی وٌٌس 

 ثلىِ آًْب ثِ ًفغ قرهی ذَز ّن فىط هی وٌٌس.

زض هسیطیت زٍلتی ؾٌتی، هسیطاى، ثَضٍوطات ّب ّؿتٌس اهب زض هسیطیت زٍلتی  َظُ ًمف هسیطاى زٍلتی:ح -2

 خسیس، هسیطاى وبضآفطیي ّؿتٌس یؼٌی افطازی وِ ثب ذاللیت ٍ ًَآٍضی، ثبظزّی ضا ثبال هی ثطًس.

اًدبم زض هسیطیت زٍلتی ثِ هطزم ثِ ػٌَاى وؿی وِ هی ذَاّس ثطایف وبضی ضا حَظُ ًگطـ هطزم:  -3

 زّین ًگبُ هی وٌس ٍلی زض هسیطیت زٍلتی خسیس ثِ هطزم ثِ ػٌَاى هكتطی ًگبُ هی قَز. 

 

 جلسِ ًْن: ضزکت ّای دٍلتی

 .قطوت آة ٍ فبضالةَثَؼ ضاًی یب تط وكَضّب ٍخَز زاضًس هثل قطوت اتقطوت ّبی زٍلتی زض ثیك

ظُ ایي لبًَى لطاض هی گیطًس. زض اذتیبضات قطوت ّب زض لبًَى تدبضت آهسُ اؾت ٍ قطوت ّب زض حَحذٍد 

انالح ایي لبًَى آهسُ اؾت وِ  311لبًَى تدبضت ایطاى ثِ قطوت ّبی زٍلتی اقبضُ ًكسُ اؾت اهب زض هبزُ 

 قطوت ّبی زٍلتی اظ لبًَى تبؾیؽ ٍ اؾبؾٌبهِ ذَز پیطٍی هی وٌٌس. 
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ذتیبضات ذبل زاضز. : یه قرهیت حمَلی اؾت وِ اظ عطف زٍلت ایدبز قسُ اؾت ٍ اتعزیف ضزکت دٍلتی

هطخغ، ًْبز یب فطزی قطوت زٍلتی ضا تبؾیؽ وطزُ اؾت ثٌبثطایي قطوت ثِ ّوبى وؿی وِ ایدبزـ وطزُ، 

 پبؾرگَ اؾت. قطوت ّبی زٍلتی اظ ًظطی اهَض هبلی اؾتمالل زاضًس. 

 ثِ چِ زلیل قطوت زٍلتی ایدبز هی قَز:

بی هطزم ثیكتط قسُ اؾت، زٍلت ّبی ًمف ّبی چَى فؼبلیت ّبی نٌؼتی ٍ ثبظضگبًی گؿتطـ یبفتِ ٍ ًیبظّ

خسیس ٍ ٍظبیف خسیسی ضا ػالٍُ ثط ٍظبیف لجلی ذَز ثبیس اًدبم هی زازًس ثِ ّویي زلیل قطوت ّبی زٍلتی 

 ایدبز قسًس.

 اّویت ضزکت ّای دٍلتی:

 فؼبلیت آًْب زض همبیؿِ ثب ثرف ّبی زٍلتی زیگط هثل ٍظاضت ذبًِ ّب اًؼغبف ثیكتطی زاضز. -1

 وت ّب اؾتمالل ثیكتطی زاضًس.ایي قط -2

ثطذی اظ فؼبلیت ّب اگط زض ثرف ذهَنی ثبقس هَضز ؾَز خَیی لطاض هی گیطز ٍلی زض ثرف زٍلتی  -3

 ثِ زلیل ًظبضت زٍلت ؾَزخَیی ون هی قَز.

ثطذی ظهیٌِ ّب ثبظزُ فَضی ًساضًس ٍ قطوت ّبی زٍلتی زض آى ؾطهبیِ گصاضی ًوی وٌٌس ثِ ّویي زلیل  -4

ض ایي ظهیٌِ ّب ؾطهبیِ گصاضی هی وٌٌس هثل شٍة آّي وِ زض زؾت قطوت ّبی قطوت ّبی زٍلتی ز

 زٍلتی اؾت.

 قطوت ّبی زٍلتی ثِ ضفبُ ػوَهی تَخِ هی وٌٌس هبًٌس ایدبز هتطٍ یب اتَثَؼ ضاًی -5

 ارکاى ضزکت ّای دٍلتی:
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ٍظیط  ّط قطوت زٍلتی هدوغ ػوَهی زاضز وِ زض آى چٌس ٍظیط ثِ ّوطاُ ٍظیط التهبز ٍ هجوع عوَهی: -1

ٍظاضت ذبًِ هطثَط ٍ ضئیؽ ؾبظهبى ثطًبهِ ضیعی قطوت زاضًس. هدوغ ػوَهی ٍظیف زاضز وِ ؾیبؾت 

 ّبی ولی ضا هكرم وٌس، ثَزخِ ضا تهَیت وٌس ٍ ثِ حؿبة ّبی هبلی ضؾیسگی وٌس.

هدوغ ػوَهی ّیبت هسیطُ ضا اًتربة هی وٌس. وبض ّیبت هسیطُ ازاضُ قطوت، تٌظین ّیات هذیزُ:  -2

 َیت ؾبظهبى ٍ تكىیالت ٍ تهَیت ثطًبهِ ّبؾت.ثَزخِ، ته

ّیبت هسیطُ ثب هَافمت ٍظیط یه هسیط ػبهل ضا اًتربة هی وٌس وِ وبض اٍ ازاضُ قطوت، هذیزعاهل:  -3

 ثطًبهِ ضیعی ٍ ضّجطی قطوت اؾت.

وبض ثبظضؾبى تْیِ گعاضـ اظ ٍضؼیت قطوت ٍ اضائِ آى ثِ هدوغ ػوَهی اؾت ٍ زض هَضز تاسرساى:  -4

ّبی هبلی ٍ اعالػبتی وِ هسیط هی زّس، اظْبض ًظط هی وٌٌس ٍ هی گَیٌس تب چِ حس زضؾتی حؿبة 

 زضؾت اؾت.

 ًظارت تز ضزکت ّای دٍلتی:

اّویت هؿبلِ ًظبضت زض قطوت ّبی زٍلتی ایي اؾت وِ ثَزخِ ایي قطوت ّب ضا زٍلت تبهیي هی وٌس ٍ ثِ 

 قَز.اؾت وِ ثبیس هكرم قَز وِ ّعیٌِ ّبی ودب ههطف هی  ّویي ذبعط

 ضاُ ّبی ًظبضت ثط قطوت ّبی زٍلتی:

ًظبضت هدلؽ: ٌّگبم تكىیل قطوت ٍ یب ٌّگبم ثطضؾی ثَزخِ زٍلت ثط قطوت ّبی ًظبضت هی قَز  -1

 ّوچٌیي زیَاى هحبؾجبت نَضت ّبی هبلی قطوت ّب ضا ثطضؾی هی وٌس.

یطیت ٍ ثطًبهِ ًظبضت لَُ هدطیِ: ایي ًظبضت هی تَاًس تَؾظ ٍظاضت التهبز اًدبم قَز ثب ؾبظهبى هس -2

 ضیعی ثط آى ًظبضت وٌس ٍ یب ًظبضت ازاضی ثط آى قَز

 ًظبضت لَُ لضبییِ: ؾبظهبى ثبظضؾی ول وكَض اظ عطف لَُ لضبییِ ًظبضت هی وٌس. -3
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 تقسین تٌذی ضزکت ّای دٍلتی:

تمؿین ثٌسی قطوت ّبی زٍلتی ثط چِ اؾبؾی اًدبم هی قَز؟ یب ثط اؾبؼ ّسف زٍلت اؾت ٍ ثب ثط اؾبؼ 

 قطوت ّب زض لبًَىٍظیفِ 

تمؿین ثٌسی قطوت ّبی زٍلتی ثط اؾبؼ ّسف زٍلت: زض ایي تمؿین ثٌسی ثبیس تَخِ وطز وِ زٍلت ثب  -1

چِ ّسفی قطوت ضا ایدبز وطزُ اؾت ٍ ثط اؾبؼ آى تمؿین ثٌسی وطز. هثال قطوت ّبیی وِ ثطای ازاضُ 

َض ظیطثٌبیی ٍ هْن ّؿتٌس نٌبیغ تبؾیؽ هی قًَس هبًٌس قطوت هلی ًفت، یب قطوت ّبیی وِ ثطای اه

هبًٌس قطوت آة ٍ فبضالة، یب قطوت ّبیی وِ ثطای ایدبز نٌبیغ ؾٌگیي ایدبز هی قًَس هبًٌس 

قطوت هلی فَالز ٍ آّي ، یب قطوت ّبیی وِ ثطای اهَض ثبظضگبًی اًحهبضی زٍلتی ایدبز هی قًَس 

 هبًٌس قطوت زذبًیبت 

لبًَى: زض ایي تمؿین ثٌسی ثبیس ثِ ایي تَخِ وطز  تمؿین ثٌسی قطوت ّب ثط اؾبؼ ٍظیفِ قطوت ّب زض -2

هثال قطوت وِ ایي قطوت ّب ثط اؾبؼ لبًَى چِ ٍظیفِ ای زاضًس ٍ ثط اؾبؼ آى تمؿین ثٌسی وطز. 

ّبی زٍلتی تَلیسی وِ زض لبًَى ٍظیفِ قبى تَلیس اؾت هبًٌس قطوت ّبی نٌؼتی ٍ وكبٍضظی. قطوت 

 اػتجبضی ٍ غیطُ. ّبی زٍلتی ذسهبتی قبهل قطوت ّبی هبلی ٍ

 چیست؟ هیاى ضزکت ّای دٍلتی ٍ هَسسات دٍلتیتفاٍت 

هَؾؿِ ّبی ػوَهی ٍاثؿتِ ثِ زٍلت قبهل قطوت ّبی  َهی وكَض آهسُ اؾت وِزض لبًَى هحبؾجبت ػو

ّؿتٌس. ثط اؾبؼ لبًَى اگط فؼبلیت ّب خٌجِ غیط اًتفبػی ٍ غیطؾَزآٍض زاقتِ ثبقس  ٍ هَؾؿبت زٍلتی زٍلتی

 لتی اؾت اهب اگط خٌجِ اًتفبػی زاقتِ ثبقس قطوت زٍلتی ذَاّس ثَز.آى هَؾؿِ زٍ

م هی وٌس ٍ هدلؽ تهَیت هی وٌس. اهب ثَزخِ قطوت ثَزخِ هَؾؿبت زٍلتی ضا لبًَى هحبؾجبت هكر

ّبی زٍلتی ثب ًظط هدوغ ػوَهی هكرم هی قَز. ّوچٌیي ، زاضایی ّبی غیطهٌمَل) هثل ظهیي( هَؾؿبت 

ت ٍ ًگْساضی آى ثب هَؾؿِ اؾت  اهب زاضایی ّبی غیطهٌمَل قطوت ّبی زٍلتی زٍلتی هتؼلك ثِ زٍلت اؾ

خعٍ زاضایی ّبی ذَز قطوت اؾت. اؾترسام زض هَؾؿبت زٍلتی ثط اؾبؼ لبًَى اؾترسام وكَضی اؾت 
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اهب قطوت ّبی زٍلتی ثط اؾبؼ لَاًیي ذَز اؾترسام هی وٌٌس. تبهیي ّعیٌِ ّبی هَؾؿبت زٍلتی ضا زٍلت 

س اهب ثَزخِ قطوت ّبی زٍلتی ضا ذَز قطوت اظ عطیك فطٍـ وبال ٍ ذسهبت ذَز ثِ زؾت تبهیي هی وٌ

هی آٍضز. زض ول هَؾؿبت زٍلتی ثیكتط زض هحسٍزیت ّبی زٍلتی ّؿتٌس اهب قطوت ّبی زٍلتی آظازی 

 ثیكتطی زاضًس.

 :رٍیکزدّای کالى ٍ خزدجلسِ دّن: اصالح در ًظام اداری

چِ ٍ چِ ظهبًی ثِ ٍخَز هی آیس؟ زض ایٌدب ثبیس زٍ ؾغح ذطز ٍ والى  انالح ضٍیىطزّب زض هسیطیت یؼٌی

. ؾغح ذطز یؼٌی انالح ضٍیىطزّب زض ًظبم ازاضی ٍ انالح ثرف ّبی وَچه اهب ؾغح ضا زض ًظط ثگیطین

 والى یؼٌی انالح ذَز زٍلت. زض ؾغح والى هی ذَاّین ذَز زٍلت ضا انالح وٌین تب وبضاهس قَز. 

زض ایي ضٍیىطز ثِ انالح زٍلت تَخِ هی قَز تب زٍلت ثْتط ثتَاًس ٍظبیفف ضا اًدبم  رٍیکزد کالى: -الف

زّس اهب چگًَِ هی تَاًین زٍلت ضا وبضاهس وٌین یب انالح وٌین، زض ظیط ضٍـ ّبی انالح زٍلت تَضیح 

 زازُ هی قَز:

تط ثتَاًس وَچه قسى زٍلت: زٍلت ثبیس وَچه قَز یؼٌی اظ ٍظبیف ٍ هؿئَلیت ّبیف ون قَز تب ثْ -1

ػول وٌس زٍلتی وِ وَچه ثبقس فؼبلتط ٍ پط تحطن تط اؾت چَى زٍلتی وِ ٍظبیف ٍ هؿئَلیت ّبیف 

ظیبز اؾت هكىالت ٍ ثحطاى ّبیف ّن ظیبزتط اؾت. زٍلت ثبیس ثِ ًبظط تجسیل قَز ٍ ًِ ػبهل یؼٌی 

سّس ٍ ذَزـ فمظ زٍلت ًجبیس ذَزـ ّوِ وبضّب ضا اًدبم زٌّس ثلىِ ایي وبضّب ضا ثبیس ثِ زیگطاى ث

ًظبضت وٌس. ثِ ّویي زلیل ذهَنی ؾبظی هْن اؾت ٍ زٍلت ثبیس آى ضا ظیبز وٌس. زٍلت ثبیس ظهیٌِ ٍ 

قطایظ ذَثی ضا ثطای ذهَنی ؾبظی فطاّن وٌس هثال لَاًیي ضا انالح وٌس تب قطوت ّبی ذهَنی 

زلیل ّط چِ فضبی وؿت ٍ ثْتط ثتَاًٌس فؼبلیت وٌٌس ٍ ضقس پیسا وٌٌس ٍ زٍلت ضا ووه وٌٌس. ثِ ّویي 

وبض زض یه وكَض هْیبتط ثبقس پیكطفت آى وكَض ثیكتط ذَاّس ثَز. ایٌىِ فضبی وؿت ٍ وبض هؿبػس ٍ 

ذَة ثبقس یؼٌی ایٌىِ زٍلت قطایغی ضا ایدبز وٌس وِ اگط فطزی ذَاؾت وبضی ضا زض وكَض قطٍع 

 وٌس ثِ ضاحتی ٍ ؾطػت ثتَاًس آى ضا اًدبم زّس.
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ح ؾبذتبضّب ٍ ثْجَز ضٍـ ّب، ثْجَز آهَظـ ٍ لَی وطزى ًیطٍی اًؿبًی: اگط قبیؿتِ ؾبالضی، انال -2

زٍلت ثِ ترهم ًیطٍی اًؿبًی اّویي زّس ٍ اظ ضٍـ ّبیی اؾتفبزُ وٌس وِ افطاز ثْتط ثتَاًٌس تَاًبیی 

 ّبی ذَز ضا ًكبى زٌّس هی تَاًس ثِ زٍلت ووه وٌس

ثال ًتیدِ آهَظـ ٍ ثْجَز ؾالهت چمسض ثَزُ زٍلت ًتیدِ گطا: یؼٌی زٍلت ثبیس ثِ ًتبیح فىط وٌس ه -3

 اؾت ٍ چٌس زضنس تَاًؿتِ ثْتط قَز

زٍلت ذالق ٍ هٌؼغف: یؼٌی ثبیس زٍلت زض خبّبیی وِ هوىي اؾت اًؼغبف زاقتِ ثبقس تب قطایظ ضقس  -4

 هْیب قَز

زٍلت قْطًٍس هحَض: ّوبًغَض وِ زض زًیبی اهطٍظ هكتطی هساضی ٍ ضضبیت هكتطی هْن اؾت ثطای  -5

یؼٌی ثبیس زٍلت تَلؼبت قْطًٍساًف ضا ثطآٍضزُ وٌٌس ٍ ثِ  ّن ثبیس ضضبیت قْطًٍساى هْن ثبقسزٍلت 

آًچِ آًْب اًتظبض زاضًس ضا ػولی وٌس. زٍلت قْطًٍس هحَض ثبیس ثب ؾطػت ٍ ذَثی وبضّب ضا اًدبم زّس ٍ 

 ثطآٍضزُ قَز. لبًَى هٌس ثبقس ٍ ثب ؾَْلت ٍ ثِ زضؾتی وبضّب ضا اًدبم زّس ثِ عَضی وِ ضضبیت ّوِ 

زٍلت پبؾرگَ: یؼٌی ّوِ هطزم ثبیس ثساًٌس زٍلت چِ وبضی ضا اًدبم هی زّس ٍ ّیچ چیع پٌْبى ًجبقس ٍ  -6

 زٍلت ثِ هطزم پبؾرگَ ثبقس

زٍلت الىتطًٍیىی: یؼٌی زٍلت ظهیٌِ هٌبؾت ضا ثطای اؾتفبزُ آؾبى اظ فٌبٍضی اعالػبت ٍ ایٌتطًت اضائِ  -7

 زّس.

ثبیس تالـ وٌس وِ تب هی تَاًس افطاز ثیكتطی زض فؼبلیت ّب قطوت زٍلت هكبضوت خَ: یؼٌی زٍلت  -8

 .وٌٌس

 

 ؾغح ذطز یؼٌی انالح ضٍیىطزّب زض ًظبم ازاضی ٍ انالح ثرف ّبی وَچه اصالح دٍلت در سطح خزد:

 وِ زض ظیط تَضیح زازُ هی قَز

mad
sg

.co
m



24 

 

 اؾتفبزُ اظ هسیطیت حطفِ ای زض ًظبم ازاضی یؼٌی اظ افطاز هترهم اؾتفبزُ قَز -1

 بًساضز ّب ٍ هالن ّبی ضٍقي، هكرم ٍ زضؾتی ٍخَز زاقتِ ثبقساؾت -2

 یؼٌی ثْطُ ٍضی ٍ وبضایی تب چِ هیعاى ٍ زضنسی ثیكتط قسُ اؾت. ثِ ًتبیح تَخِ قَز -3

 ضلبثت زض ًظبم ّبی ازاضی ٍ ثرف زٍلتی تكَیك قَز -4

 زض ثرف زٍلتی اظ ضٍـ ّبی ثرف ذهَنی اؾتفبزُ قَز تب وبضآهس تط قَز . -5

 زض حبل انالح قسى ثبقسضٍـ ّب زائوب  -6

 اذالق ازاضی تمَیت قَز یؼٌی هؿئَلیت ٍ ٍخساى وبضی ثیكتط قَز.  -7
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