
 نلطنٌ

. ؿط نىعح ” دهگُرىی هّيؽت“ ىام ةٌ فعاىؽُی اكتكادان تُؼه ٍْذطٍم كعن در اةتطاء ” ةعهکعاؼی“ کلهٌ

. کعد تـعّر ه غيُان را ةعهکعاؼی ةسث ه نُمُع هةع ناکػ آلهاىی ؿياس دانػٌ ۹6۹۱ ؼال در انا

 کعاؼی ه. ؿُد نی اوالق تسعّع نْغ ىْغ ه دهلتی ؼازناىَای کارکيان دفتع نػيی ةٌ ةعه کلهٌ ده از ةعهکعاؼی

 الػادً فُق ىظام ّک ةكُرت ةُرهکعاؼی. اؼت کعدن ادارً ه زکُنت نفَُم ةٌ دارد ُّىاىی نػيای کٌ

 اكتكادی ؿعاّه ةٌ تُدٌ ةا هةع ه اؼت ؿطً ارائٌ صطناتی ه اداری نُؼؽات ؼازناىطٍی دَت آنْغ نُفلْت

 نىالػٌ ةٌ( ۹6۹۱ -۹6۹5) اهل الهلل ةْو ديگ ؿعهع ه ظَُر ه ةْؽتم كعن اداری ٍای ىظهی ةی ه ؼْاؼی

. ىهُد اكطام ؼازناىَا ةضؾ اجع ه قسْر ادارً ةعای چُةی چَار نػعفی ةٌ ه پعداصت ارهپا در دهلتی ؼازناىَای

 ىلؾ ، ؿطً تػْْو هّژگَْای ةعاؼاس تا پعداصت ؼازناىَا وعازی ةٌ تُان نی چگُىٌ کٌ ةُد فکع اّو در هی

 .ةاؿيط داؿتٌ دُانع در ای ؼازىطً ه نحتت

 

 (ؼاالری دُّان) ةُرهکعاؼی تئُری

 ؿطً رّغی پاٌّ ؼازنان از گُىٌ ناؿْو نطل ةٌ اغتلاد اؼاس ةع کٌ اؼت ىظعّاتی از ّکی ةُرهکعاؼی ىظعٌّ

 اّو. ةاؿط نی نطّعّت آکادنْک نسافل ةعاىگْغ چالؾ ه ديذالی نفاٍْم از ّکی ةُرهکعاؼی اقىالح. اؼت

 اةع ه ٍا ؼازنان اةع پْطاّؾ ةا ٍهگام ىظعی لساظ از ه گظاؿتٌ هدُد غعقٌ ةٌ پا ٍْذطٍم كعن در اقىالح

 .اؼت گعفتٌ كعار نىالػٌ نُرد قياّع

 از ةُرهکعاؼی. اؼت نلعرات ه كُاىْو ه دفاتع وعّق از ىهُدن ادارً نػيای ةٌ اقىالزی ىظع از ةُرهکعاؼی

 انُر دعّان کيطی ه کاغظةازی ناىيط آن نيفی آجار اغلب ه داؿتٌ اىتلادپظّع ه نيفی نفَُنی غهُم، ىظع

 .ؿُد نی تطاغی نعدم تُدً ذٍو در اداری،

 نی کٌ ؿط نی تللی نَاریةی كطرت نفَُم ةٌ هاكع در ه ةُد ٍهعاً نيفی نػيی ةا آغاز در ةُرهکعاؼی

 كطرتی» را آن داد، رهاج را هاژً،ةُرهکعاؼی «کارنيطان» کتاب ةا کٌ «ةالغاک. »ةتلػط را دانػٌ ٍهٌ صُاٍط

 «اؼت افتادً ٍا کُتُلٌ دهاغت دؼت ةٌ» کٌ «ؿهعد نی ٍُْالِّ

 کلٌْ جتت نلعرات، ه كُاىْو رغاّت آن در کٌ اؼت نطّعّت ه ؼازناىطٍی رهش ّک نػيی ةٌ ةُرهکعاؼی،

. گْعد نی كعار اکْط تُدٌ نُرد رؼهی ؼاصتار ه گعاّی تضكف نعاتب، ؼلؽلٌ رغاّت انُر، دعّان ه نکاتتات

 :دهلٌ از رهد نی ةکار ىْغ دّگعی نتفاهت نػيای در ةُرهکعاؼی

 نػلُل ؼازنان نػيای ةٌ ةُرهکعاؼی -۹

 ؼازنان کاراّی غطم نػيای ةٌ رهکعاؼی -2



 اداری نانُران دؼت ةٌ زکُنت نػيای ةٌ ةُرکعاؼی -3

 غهُنی ادارً نػيای ةٌ ةُرهکعاؼی -۱

 ؼازنان نػيای ةٌ ةُرهکعاؼی -5

 ىُّو دانػٌ نػيای ةٌ ةُرهکعاؼی -6

. ؿُد نی کاراّی رفتو ةْو از نُدب کٌ امافی نلعرات ه ةازی کاغظ ّػيی اؼت زائط تـعّفات ةعهکعاؼی، -4

 .اؼت کلهٌ نيفی نػيی اّو

 نـاةٌ نػيا، اّو. نسلی ه نعکغی دهلت انکاىات ه اةغار ٍهٌ ّػيی اؼت، اداری دؼتگاٍی ةعهکعاؼی، -5

 .اؼت زائط تـعّفات

 ىظام ه اصتْار نعاتب ؼلؽلٌ كتْل از نـضف ٍای هّژگی دارای اؼت، ؼازناىی ؿکل ىُغی ةعهکعاؼی، -6

 (هةع ناکػ) نلعرات

 اه نىالػات داىـگاٍی زنْيٌ کٌ ةُد ةْؽتم كعن اهاّل در ادتهاغی غلُم اىطّـهيطان ةغرگتعّو از هةع ناکػ

. گعفت كعار تُدٌ نُرد ادتهاغی غلُم در ٍهٌ از ةْؾ ه زلُق فلؽفٌ، در اه ٍای آنُزً انا ةُد اكتكادی تارّش

 از پػ ه دهم دَاىی ديگ از ةػط ٍای ؼال ةٌ زّادی نْغان ةٌ ٍم ادتهاغی غلُم در هی ةٌ تُدٌ التتٌ

 اه تاجْع نَهتعّو ه تعّو غهْق ىٌ ه تعّو گؽتعدً زال اّو ةا. گعدد نی ةع پارؼيغ تُؼه آنعّکا در هی نػعفی

 ٍهْو ةٌ. ةُد کعدً ؿعهع را صُد تاجْعگظاری ىْغ كتل ؼالَای در زتی دّو ه اكتكاد نْان راةىٌ ّػيی

 هاكع در کٌ اكتكاد، ه دّو راةىٌ کعد؛ ةعرؼی زُزً ده در تُان نی ىْغ را ؿياؼی اىؽان ةع هةع تاجْع تعتْب

 ؿياؼی اىؽان ه داؿت كعار هةع تفؽْعی ه نػياّی رهّکعد تاجْع تست کٌ دهم زُزً ه. ةُد هةع نىالػاتی نُرد

 ؿياؼی اىؽان ةع هةع تاجْع ةعرؼی نـکالت از.  اؼت ةُدً هةع تاجْع ٍهْو زاقل زّادی نْغان ةٌ تفؽْعی

 .اؼت فارؼی غْع نياةع ةٌ نسطهد دؼتعؼی ه فارؼی زةان در نياةع فلطان زتی ه نسطهدّت

 اّو از پْؾ کٌ ةُد نطّعّت تفکع پْـگانان ىضؽتْو از تْلُر، ه فاُّل ةا ٍهغنان تارّضی ىظع از هةع ناکػ

 ه ٍا ؼازنان ةٌ اه غالكٌ. ادعاّی نطّع ّک ىٌ ةُد داىـگاٍی ّک هةع آىَا، ةعصالف انا. ؿط گفتٌ ؼضو آىَا از

 نی پْعهی فُق نا افعاد از ؼازناىی کارکيان چعا ةطاىط صُاؼت نی اه. گعفت ؼعچـهٌ آىَا در اصتْار ؼاصتار

 اىتـار ه تعدهٌ آلهاىی زةان از۹6۱4 در ةار ىضؽتْو ةعای اه، گْعَّای ىتْذٌ ه نىالػات نـاٍطات. کييط

 ىُغی تعهّخ ةعای را ةعهکعاؼی هاژً اه ةُد اكتكادی ه ادتهاغی ؼازنان تئُری ىام ةٌ کٌ ىُؿتٌ اّو در. ّافت

 .ةعد کار ةٌ دارد هدُد غهُنی ه صكُقی نُؼؽٌ ٍع غهالودر ةْؾ کها کٌ ؼازنان

 :کيط نی ؿياؼاّی را نـعهع اصتْار ىُع 3 ٍا ؼازنان تسلْل ه تذغٌّ ةا هةع

 ؼيتی -۹



 ناتْک کارّغ -2

 كاىُىی ّا غلالّی -3

 

 هةع ىظع از ةُرهکعاؼی نفَُم

 در ؼازناىی نلانات ةْو در كطرت تُزّع ةٌ تُدَؾ ”گعاّان ؼاصتار“ ىظعٌّ وعفطار تعّو ىفُذ ةا هةع ناکػ

 از کٌ هةع ناکػ.  اؼت اش ىظعٌّ ه کار در رؼهی غانل دٍيطً ىـان ىکتٌ اّو ه ةُد ةعهکعاتْک ؼاصتار

 ه اجعةضؾ کٌ ةُد نػتلط گْعد نی كعار کالؼْکَا چارچُب در ”غهال ىظعّاتؾ ّاةی دَت ه ىگعش لساظ

 کارکيان ، ؼازناىَا دراّو. ٍؽتيط نعاتب ؼلؽلٌ ةع نتتيی ؼاصتار دارای کٌ ٍؽتيط آىَاّی ؼازناىَا کاراتعّو

 .ؿُىط نی ٍطاّت دؼتُرالػهلَا ه نلعرات ؼعی ّک ةعاؼاس کارٍاّـان اىذام در

 ةا نؤؼؽات ٍهٌ کٌ ىْؽت ؿکی ه ةُدً ادتياب كاةل غْع ةغرگ ٍای ؼازنان در ةعهکعاؼی ، هةع ىظع ةٌ

 رؿط در غُانل نَهتعّو. اىط کعدً اصتْار را ؼازناىی ؿکل اّو غهالو دَان، ؼعاؼع در نضتلف ٍای اىطازً

 .اؼت ةُدً پْچْطگی ه اىطازً غانل ده تعدّط ةی ةعهکعاتْک ٍای ؼازنان

 

 : اؼت غتارت ةُرهکعاؼی کلی هّژگَْای

 کار تلؽْم

 ؿطً تػعّف ؼازناىی نعاتب ؼلؽلٌ هدُد

 انُر اىذام در ؿضكی غْع رهاةه

 ؿاّؽتگی اؼاس ةع اىتكاب

 کارکيان ةعای ؿغلی پْـعفت ىظام ةعكعاری

 کعدن اؼتاىطارد هدُد در ةعهکعاؼی نحتت ديتٌ ه كطرت

 ٍا دؼتُالػهل تٌَْ

 ٍا رهٌّ ه نلعارت

 نـاغل هظاّف ؿعح

 



 : ةعهکعاؼی اىُاع

 ارائٌ را ؼازناىی وعح نتفاهت کانالو ؿکل ده ، تُلْطی ؿعکت ةْؽت ةعرؼی ةا اىگلؽتان در اؼتاکُ ه ةعتغ

 : کعدىط

 اّو ةُد نياؼب پاّطار ٍای نسْه ةعای ه ةُد تع ةُرهکعاتْک کٌ نکاىْکی ؼاصتار نکاىْکی ؼاصتار( ۹

 ىانىهئو ه نسْه در ؼعّع تغْْعات ةعهز قُرت در هلی کعد نی پْـعفت ٍاّی نسْه چيْو در ؼاصتار

 . ؿط نی نُادٌ ٍای دؿُاری ةا آن ؿطن

 ةؽْار نتالوم ٍای همػْت ةعای ؼاصتار اّو.  ةُد ةعهکعاتْک کهتع ارگاىْکی ؼاصتار ارگاىْکی ؼاصتار( 2

 كؽهت پيخ ةٌ را ؼازنان ، صُد آجار در ةعگ نْيتغ.  داؿت ةَتعی غهلکعد پُّا ٍای نسْه در ه ةُد نياؼب

 كؽهتَای از ّک ٍع در كطرت تهعکغ ه دارىط ؼازنان در صاقی کارکعد ٍعّک کٌ اؼت کعدً تلؽْم اقلی

 . کيط نی اّذاد را ؼازنان از صاقی ؿکل نظکُر

 ةٌ تُان رانی گْعىط نی ؿکل ؼازنان اقلی كؽهتَای تعکْب ىسًُ ةعزؽب کٌ صاقی ؼازناىی ٍای وعح

 ؼازناىَای نػهُل ؿکل ؼٌ ةعگ نْيتغ.  کعد تلؽْم ارگاىْکی ٍای وعح ه نکاىْکی ٍای وعح دؼتٌ ده

.  اؼت ؼاصتٌ نتهانْغ ٍم از را ةضـی ةعهکعاؼی ه ای زعفٌ ةعهکعاؼی ، ناؿيی ةعهکعاؼی ّػيی نکاىْکی

 ٍم ةا ای زعفٌ ه فيی ؼتاد ه ، اداری پـتْتاىی ؼتاد ، نْاىی نطّعّت ، اىطازً همػْت زْث از وعح ؼٌ اّو

 . اىط نتفاهت

 

 : ناؿْيی ةُرهکعاؼی

 نتطاهل دهلتی ؼازناىَای ه اىتًُ نلْاس در کييطً تُلْط ؼازناىَای در اغلب ةُرهکعاؼی ىُع اّو از اؼتفادً

 اؼتعاتژَّای ه راٍتعدٍا تأّْط در ، اؼتاىطارد وُر ةٌ را ای هّژً تضككی کارٍای ؼازناىَا اّو اغنای.  اؼت

 از ای گؽتعدً نذهُغٌ ه ةعصُردارىط ؼازناىی نعاتب ؼلؽلٌ رهؿو صىُط هاز دٍيط نی اىذام ؼازنان

 ه ؿُد نی اؼتفادً ای هظْفٌ ؼاصت از نػهُالو ٍا ةُرهکعاؼی اّو در.  گْعىط نی کار ةٌ را نْاىی نطّعان

 گْعی تكهْم اصتْار.  ؿُد نی زهاّت ؼتادی ىْعهٍای از ای گؽتعدً ةضؾ تُؼه نيفی ىْعهٍای فػالْت

 ناؿْيی ةعهکعاؼی.  ؿُد نی ادتياب تهعکغ غطم از ه اؼت نتهعکغ ؼازناىی ٍعم رأس ّا ؼاتعاتژّک رأس در

 اؿارً دهلتی ؼازناىَای از ةعصی ةٌ تُان نی نحال ةعای.  دارد را کارکعد ةَتعّو پاّطار ه ؼادً ٍای نسْه در

 ةٌ را نْاىی نطّعان از زّادی تػطاد ه دارد ةليط ؼاصت ، اىط گؽتعدً پـتْتاىی ه فيی ؼتادٍای دارای کٌ کعد

 . گْعىط نی کار

 



 ای زعفٌ ةُرهکعاؼی

 ، اىط دّطً آنُزش کانالو ه ای زعفٌ ازکارکيان زّادی تػطاد دارای کٌ ؿُد نی نـاٍطً ؼازناىَاّی در نػهُالو

 زّادی ىؽتتاو اؼتلالل کٌ اىط ؿطً تعةْت ای گُىٌ ةٌ نػهُالو ای زعفٌ افعاد ، داىـگاٍَا ه ةْهارؼتاىَا ناىيط

 تضككی ٍای زنْيٌ در گْعی تكهْم ه اؼت نتهعکغ غْع ای زعفٌ ٍای ةُرهکعاؼی ؼاصت.  کييط کار

 افعاد ةٌ کهک ه اداری انُر اىذام ةعای ىْغ ؼتادی کارکيان از زّادی تػطاد التتٌ.  اؼت ای زعفٌ افعاد ةعغَطً

 پْچْطً هلی پاّطار ىؽتتاو ٍای نسْه در اؼتفادً ةعای ةعهکعاتْک وعح اّو.  ؿُىط نی اؼتضطام ای زعفٌ

 ؼتاد دارای زّعا.  ؿُىط نی نسؽُب ای زعفٌ ٍای ةعهکعاؼی ةعای نياؼتی نحال ةْهارؼتاىَا.  اؼت نياؼب

 دّطً آنُزش فيی ه ای زعفٌ افعاد از زّادی تػطاد صطنات از ه دارىط تضت ؼاصت ، ةُدً گؽتعدً پـتْتاىی

 . کييط نی اؼتفادً

 

 : ةضـی ةُرهکعاؼی

«  نؽتلل ىؽتتاو داصلی هازط»  تػطادی ، پُْىطی وعازی ؿًُْ از اؼتفادً ةا ةضـی ةُرهکعاؼی وعح در

 دغعافْاّی ىازٌْ ّا نـتعی ، نسكُل اىُاع ةعاؼاس ٍا ةضؾ اّو.  کييط نی فػالْت ؼازنان پُؿؾ تست

 ةٌ غالی نطّعّت ه کييط نی فػالْت ناؿْيی ٍای ةعهکعاؼی ٍهاىيط نؽتلل ىؽتتاو وُر ةٌ ه گْعىط نی ؿکل

 از اؼتفادً.  کيط نی ٍهاٍيگ را نظکُر ٍای ةضؾ«  ؼازنان کل ةغگع ىؽتتاو پـتْتاىی ؼتاد»  کهک

 پاّطار ىؽتتاو ٍای نسْه ه نتيُع ةازارٍای در کٌ ای گؽتعدً ه ةغرگ ؿعکتَای ةعای ةضـی ٍای ةعهکعاؼی

 کهک ةٌ ةغرگ ؿعکتَای نعکغی دفاتع.  دارد نىلُةی ةؽْار کارکعد ه اؼت نياؼب ةؽْار ، کييط نی فػالْت

 هزارت ه کييط نی اّذاد نؽتلل ىْهٌ ةضـَای ؼاصتو ٍهاٍيگ ةعای چتعی ، نعکغ پـتْتاىی ؼتادٍای

 نسؽُب ةضـی ةعهکعاؼی ةعای نياؼتی نحال هاةؽتٌ ةضـَای نيغلٌ ةٌ اؼتاىطارد گعفتو ىظع در ةا کـُر

 ةػ اؼت انعی ةغرگ ه گؽتعدً ؼازنان ّک انُر ادارً:  ةُرهکعاؼی تئُری از گْعی ىتْذٌ.  ؿُد نی

 تذغٌّ ةا ه ىهُد درّافت نـضف ه نػْو نُاكع در را نـکالت کلٌْ تُان ىهی آؼاىی ةٌ کٌ نـکل ه پْچْطً

 ٍای ؼازنان در کٌ اّو صاوع ةٌ هةع ناکػ ره اّو از.  ىهُد ردُع رفع را ٍا آن صاص ؼْاؼتَای ه تسلْل ه

 ، ىَط ةيا كاىُىی ه نيىلی اكتطار پاٌّ ةع را ؼازناىی اغناء اصتْارات ه آهرد هدُد ةٌ ّکيُاصتی ، ادتهاغی

 ؿکاّت ه صُاٍی داد اؿضاص کٌ ؼتط ه داد دؼتگاً ّک از اؼت غتارت ةُرهکعاؼی ؼازنان کٌ اؼت نػتلط

 ةع کٌ را دُاةی ، غهلْات ؼلؽلٌ ّک از پػ ه کييط هاردنی ناؿْو كؽهت ّک از را صُد درصُاؼت ّا ه

 را ةعهکعاؼی ؼازنان چُن ، دارىط نی درّافت گعدّطً تٌَْ ؼازناىی نلعرات ه كاىُن چَارچُب وتق

 کلٌْ ره اّو از داىيط ىهی داّغ را ؿضكی ىظعّات نـکالت فكل ه زل در ، داىيط نی ناؿْيی ؼازناىی

 در اگع اؼت نػتلط هةع ناکػ.  گعدد نی ادارً ؿضكی غْع رهؿی ةا ؼازنان ّک انُر ادارً دعّاىات

 دُانع آن در اداری ٍای ؼْؽتم ، ةاؿيط داؿتٌ هدُد نىلُةی ةعهکعاؼی ؼازناىَای ّا ؼازنان ، ادتهاغاتی



 نعتب ه نيظم كاىُىی اصتْار كلهعه در را صُد ٍای فػالْت کلٌْ کٌ آهرد صُاٍيط در آل اّطً قُرت ةٌ زناىی

 چَارگاىٌ ؿعاّه هدُد را اصتْار ةُدن كاىُىی الزنٌ ه ةاؿيط پاةعدا ه دائهی ٍا ؼازنان ّا ؼازنان اّو تا کعدً

 : داىط نی زّع

 کارنيط ه نطّع ةْو ه گـتٌ اىػلاد تُافق پاٌّ ةع ؼازناىی كعاردادٍای تهام ةُرهکعاؼی ؼازنان در -۹

 اصتْارات تسهْل کٌ اؼت نػتلط هةع ناکػ زّادی زطهد تا.  ةاؿط نی اؼتُار كاىُىی اكتطار پاٌّ ةع اصتْارات

 ٍای ؼازنان در: گُّط نی هی.  اؼت تسهْلی دارد نيىلی ه غللی ٍای ةاةعٍان ىغدّکی اىىتاق کٌ

 . داّغاؼت ه معهری اقلی ةاؿط گعدّطً اؼتُار نيىق پاٌّ ةع کٌ تسهْلی ةُرهکعاتْک

 آن رؼاىطن جهع ةٌ الزنٌ ه کلی اؼت ازکانی ، ةاؿيط نی اصتْارات نيـاء کٌ نلعراتی ه كُاىْو کلٌْ -2

 . ةاؿط نی ؼازناىی ؼىُح کلٌْ در ادعا زتهْت هدُد ازکام

 ىهاّيط نی قادر کٌ را ٍاّی دؼتُرالػهل ىهاّيط نی هظْفٌ اىذام ؼازناىی نطّعان غيُان ةٌ کٌ افعادی -3

 صُدتان ؿضكی ىظعّات اغتتار ةٌ ىٌ کييط قادر ؿغلی اغتتارات پاٌّ ةع ه اصتْارات تفُّل اؼاس ةع ةاّؽتی

 نافُق اهانع ه دؼتُرات درّافت ةاّؽتی نی صُد ىُةٌ ةٌ ٍم ؼازنان اغنای ، ةُرهکعاتْک ؼازنان ّک در -۱

 ه نلام اغتتار ةٌ ه ةطاىيط ؼازناىی نؽئُلْت ه پؽت از ىاؿی را آىَا ةلکٌ ، ىيهُدً تللی ؿضكی را صُد

 ه ىانْطً ٍهگاىی تئُری را ةُرهکعاؼی ىظعٌّ هةع ناکػ کلی وُر ةٌ.  ىهاّيط پْعهی آىَا از ؼازناىی نُكػْت

 کٌ كُاغطی ه ةُدً قادق نضتلف ٍای نکان ه ٍا ؼازنان تهام در تئُری اّو نتاىی ه اقُل کٌ اؼت نػتلط

 . ةاؿط نی ادعا كاةل ّکؽان قُرت ةٌ ةـعی دُانع تهام در ىهُدً غعمٌ ةعهکعاؼی ٍای هّژگی غيُان ةٌ

 

 ةعهکعاؼی نحتت هّژگَْای

 غلالئی – نيىلی ؼازنان اؼاس ةع اگع ّػيی ةاؿط آن نىلُب ىُع چياىچٌ ةعهکعاؼی کٌ اؼت نػتلط راةْيغ

 ، نعاتب ؼلؽلٌ ةكُرت ؼازناىی ٍای پؽت قعّر، ه رهؿو اٍطاف هدُد. ةُد صُاٍط آنط کار ؿُد پا ةع

 نتيای ةع افعاد دؼت در ؼازناىی پؽت در كطرت هدُد ٍهچيْو. گعدد نی انُر اىذام در تؽَْل نُدب

 نْکيط امافٌ هی. گعدد نی نـاغل هاگظاری در ةازی پارتی ه اؿضاص ىفُذ زظف نُدب ؿضكی غْع رهاةه

 كعار اؼتفادً نُرد آىَا در ةعهکعاؼی ىظام کٌ کـُرٍاّی در هلی ، ٍؽتيط نىلُب هّژگَْا اّو اگعچٌ کٌ

 ّا تُفْق اّو.  اؼت ةاالئی تُاىاّی دارای ؼازناىی اٍطاف ةٌ ىْل در ةعهکعاؼی رهش کٌ دٍط نی ىـان گعفتٌ

.  اؼت نؽئُلْتَا ه هظاّف اىذام ةا راةىٌ ه کارکيان رهی کيتعل اغهال ، انُر ةُدن اؼتاىطارد پاٌّ ةع انکان

 تلؽْم ، آنُزش وعّق از کارکيان نَارتَای در تغْْع اّساد ه ، مُاةه از صارج ه دلضُاً كطرت از دلُگْعی

 ةْو قسْر ارتتاوات هدُد از اوهْيان ه ، درؼت اداری نعاتب ؼلؽلٌ ةعكعاری ، آن کعدن تضككی ه کار

 ىظام کارةعد ةٌ کٌ اؼت نػتلط ىظعان قازب از ّکی. اؼت ةعهکعاؼی نحتت هّژگَْای از کارکيان ه نلانات



 اٍطاف کٌ اؼت اّو هی اغتلاد.  اؼت کعدً ىگاٍی نحتت دّط ةا صطناتی ه اداری ؼازناىَا در ةعهکعاؼی

 افلی ةكُرت ؼازنان ؼىر در رفتار کيتعل ه کعدن اؼتاىطارد ةُرهکعاتْک ٍای رهٌّ ه نلعرات هدُد اقلی

 اكطام اّو ةٌ دفت ، کيط نيظم آىَارا کٌ ٍاؼت هنـی صه ه رهٌّ نلعرات ىلؾ اّو ه ، دٍط نی رخ هغهُدی

 .اؼت دادً ىام ”ةعهکعاتْک کيتعل ”
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