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 دفتر اول :

 ریزیتئوری مدیریت و برنامه



 فصل اول

 کلیات

 مدیریت مصدر واقع در(. گردانندهکننده) اداره یعنی یرمد و( سازمان یک گرداندنکردن ) اداره یعنی یریتمد
. گاردد  یما  بار  خاانااده  نهاد یریگ شکل زمان به مدیریت یخی،تار نظر از. است یدنگرد یا  دوران معنای به
 یاک  به تبدیل یریتمد جاامع، ۀتاسع با. باد یکاف محض تجربه و یمسل عقل از استفاده صرفاً یریتمد یبرا

 .دارد ساله 100 حدوداً یقدمت یریتمد  دانش. گردید یا حرفه و یتخصص ی،علم ۀرشت

 یریتمد یتاهم
 خالصه آن یریتمد درها  سازمان شکست و یتمافق رمز که کرد یانب ینچن ینا تاان یم را یریتمد یتاهم
 را یریتماد  کاانتز،  هارولاد . اسات  آن یریتماد  ساازمان،  هر یاتبخشح عضا دراکر، یترپ اعتقاد به. شاد یم

 ۀهما  در و ساوا   تماا   در یرانماد  اصلی یفهوظ که است معتقد و داند یم انسانی یتفعال ینۀزم ینتر مهم
 اعضا آن در تا کنند نگهداری و طراحی را یویمح که است ینا اداری و صنعتی ،نیبازرگا مختلف واحدهای
 .یابند دست شده یینتع اهداف به و کنند کار یکدیگر با گروهی صارت به بتاانند

 یریتمد یفتعر
 و مناابع  یجبسا  ساازماندهی،  یزی،ر برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر یریبکارگ یندفرآ یریت،مد

 قباال،  ماارد  ارزشای  نظاا   اساس بر و سازمانی اهداف به یابیدست برای که است کنترل و یتهدا امکانات،
 .گیرد یم صارت
 گیرد یم در را است یریتمد عملی و نظری کلی یممفاه یربنایز که را اساسی یهقض پنج مذکار، یفتعر

 شامل؛ که

 است یندفرآ یک یریتمد. 1

 .است انسانی یالتتشک یتهدا یریت،د. مفهاک نهفته م2

 .یابد یم دست مولابی یجنتا به و گیرد یم مناسبی های یمتصم مؤثر، یریت. مد3

 .گایند یم منابع مدبرانه مصرف و یصتخص به کارا، یریت. مد4
 .دارد تمرکزدار  هدف های یتفعال بر یریت. مد5

 است؛ شده تأکید زیر ماارد بر مدیریت تعاریف از برخی در همچنین

 یگراند یقطر ازکار  انجا  -1

 سازمان اهداف تحقق یبرا محدود منابع از مؤثر استفاده یندفرآ -2

 یگروه اهداف جهت در یگروه و یفرد های یتفعال یساز هماهنگ یندفرآ -3

 ی،ساازمانده  یازی، ر برناماه  گیاری،  یمتصام  ینادهای فرآ یاق طر ازامکانات  و منابع ی همه یهماهنگ -4
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 شده. یینتع اهداف تحقق جهت درکنترل  و یسرپرست یت،هدا
 شده؛ ارائه یفتعار در مشترک وجاه

 یافته سازمان و منظم یت( فعال1

 هدف( 2

 (یمال - یماد - ی)انسان منابع یانم روابط( 3

 یگراند یلهوس هکار ب انجا ( 4

 گیری یم( تصم5

 مدیر یها مهارت
 مهارت واقع در. شاد یمنعکس م یفوظا یفایا وعملکرد  درکه  است پرورش قابل های ییتاانا همان مهارت

 .است یرمتغ یطشرا در مؤثر عمل به اقدا  و یشخص ی تجربه و دانش مؤثر بردنکار  به ییتاانا

    یرانمد یازن مارد یها مهارت حداقل

 یفن 

 یانسان 

 یادراک 

 یفن مهارت
 تجرباه،  یاق طر از و اسات  خاص یفوظا انجا  ی که الزمه یابزار و فنان ،ها روش دانش، بردنکار  به ییتاانا
 در. است یریگ اندازه قابل و ینیع ضاابط یدارا و مشخص یق،دق یتاًماه و شاد یکسب م یکارورز و یلتحص

 داناش،  یریکارگ به برای الز  کارآمازی و آمازش یات،تجرب از حاصل ییتاانا معنای به فنی مهارت حقیقت
 .است خاص کارهای انجا  برای الز  یزاتتجه و فنان ،ها روش

 یانسان مهارت 
 و علال درک  و شاناخت . مارد   ی کاار باسایله   دادن انجاا   و مرد  باکارکردن  در یصتشخ قدرت و ییتاانا

ها  مهارت ناع ینها. ا آن رفتار بر یاثرگذار و مرد  باکار کردن  رسم و راه ی،انسان رفتار ی دهنده شکل عاامل
 معنای  یان ا باه  انسانی مهارت درحقیقت. ندارد یمشخص یها روش و فنان و یستندن حصال قابل یآسان به

 خاابی ه با  واگذارشاده،  یفوظا انجا  در یشانا از بتااند و باشد داشته را یگراند با کار ییتاانا فرد، که است
 یدتأک ،ها سازمان یریتمد در امروزه. است یانسان مهارت مهارت، ینتر مهم که داشت تاجه باید. کند استفاده

 درها  آن بادن یفضع یران،مد شکست یلدل ینتر . بزرگاست کرده یداپ ای یژهو یتاولا یانسان یها مهارت بر
 یفاا ا یمحار نقش یریتیمد یکارها یتمام در که است یعامل انسان. است باده یانسان یها مهارتی  زمینه

 رفتاار  ودیشه ی ان شکل دهنده و محرک که است ییها ارزش و ها یتلق باورها، اعتقادات، تابع انسان. کند یم
 هستند او

 یانسان یها مهارت یتتقو جهت راهکارهایی
 یابیدسات  یرمساتقیم غ طاار  باه ....  و یشناس مرد  ی،اجتماع علا  ی،روانشناس ینهزم در یعلم دانش -
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 .کند یم فراهم را یانسان یها مهارت بهی  زمینه

 .آنان یرفتارها و انتظارات ها، یزهانگ به نسبت یتحساس و مرد  با متقابل واکنش و کنش شناخت -

 احساساات  وهاا   ارزش یاد، عقا باه  احتارا   یگاران، د باه  اعتماد نفس، به اعتماد داشتن خاد، شناختن -
 .باشد مؤثر مهارت ناع ینا پرورش در تااند یم یگراند

 انسانی مهارت در مؤثر اجزای

 شاد؛ یم خالصه جزء سه در که است یرمد مهم یها مهارت از یکی انسانی مهارت

 یندهآ رفتار ییرتغ و کنترل یت،هدا .3یندهآ رفتار بینی یشپ .2گذشته رفتار درک .1

 یادراک مهارت
 بار  درست عملکرد و آن یکل یها هدف و سازمان یطشرا شناخت سازمان، کل های یچیدگیپ ادراک ییتاانا
 ساازمان،  شناخت یریت،مد های یهنظر آمازش یقطر از مهارت ناع ین. اسازمان یکل اهداف و یطشرا یمبنا

 هاای  یچیادگی پ درک قادرت  شاامل  مهارت ینا واقع در. است حصال قابل...  گیری، یمتصم یندفرآ شناخت
 باا  موابق تا دهد یم اجازه فرد به دانش ینا .است سازمان در فرد خاد یاتعمل یگاهجا درک و سازمان تما 

 .کند عمل یستمس کل اهداف

 سازمان در مدیران وقت

 برخای  اهمیت ولی نمایند، یم سازمانی وظایف انجا  به اقدا  مشابه طاره ب سازمانی سوا  همه در مدیران
 سوح مدیران با مقایسه در عالی سوا  مدیران. است متفاوت حدودی تا مختلف، سوا  در مدیریت وظایف
 در میاانی  مادیران . نمایناد  یما  ساازماندهی  و یازی ر برنامه وظایف صرف را بیشتری زمان عملیاتی، و میانی

 عملیااتی  سوح مدیران. نمایند یم کنترل و هدایت وظایف صرف را بیشتری اوقات عالی، مدیریت با مقایسه
 و پایاایی  حیا   از عالی مدیران کار عمده بخش. کنند یم سپری کارکنان هدایت به را خاد وقت بیشتر نیز

 درگیار  یتار  گسترده سوح در عالی مدیران که تفاوت این با. است عملیاتی مدیران کار شبیه مشغله، میزان
 بیشاتر . دارناد  کاار  و سار  تری متناع متغیرهای و مقتضیات با و شاند یم بلندمدت و جامع های یزیر برنامه
 . شاد یم سازمان از خارج افراد یا سوح هم مدیران صرفها  آن وقت

 هنر؟ یا است علم یریتمد
 گرفات  فرا آمازش یقطر از تاان یم را یریتمد دانش از بخشی واقع در گفت تاان یم سؤال ینا به پاسخ در

 را بخشای  و یریتماد  علم شاد، یم گرفته فرا آمازش با که را بخشی و آماخت یدبا کار ضمن را یگرد بخش
 علام  یگار د عبارت به. نامند یم یریتمد هنر شاد، یم گاناگان یطشرا درها  اندوخته بستن کار به ماجب که

 .تاانستن هنر و است دانستن

 یریتمد یریفراگ
 .کار انجا  ضمن دو ، و آمازش یقازطر اول، دارد؛ وجاد یریتمد دانش یادگیری برای روش دو

 و پذیرد یم صارت کندی به کار ضمن یادگیری. برد کار به یزن را فاق روش دو از یبیترک تاان یم البته
 موالعاه . آن آماازش  و انجاا   چگانگی القای نه است کار انجا  بر واحدها در عمده یدتأک یراز یست،ن کافی
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 یریتماد  یکتئار جنبه نظری دانش تنها یراز یست،ن کافی ییتنها به یزن یریتمد ی زمینه در مختلف کتب
 دسات  باه  یعنی کنند، یم معنی رفتار در ییرتغ را یادگیری روانشناسان، که حالی در دهد، یم یشافزا را فرد

 و کتاب  موالعاه  از آنچاه  ین. بناابرا دهاد  انجاا   تاانسات  یما  فارد قبالً  آنچه از یرغ کاری انجا  تاان آوردن
 اگار  ولای  نارود؛  فراتار  نگارش  یاا  داناش  ساوح  در ییرتغ از یدشا آید، یم دست به یگراند رفتار ی مشاهده
 .شادگر  جلاه ما در رفتار یک شکل به یما فراگرفته که آنچه تا یمکن ینتمر یدبا یریمبگ یاد یزیچ یمبخااه

 یریتمد تحول یرس
 آثاار  و یرانمد یاتتجرب از یریتمد کنانی دانش عمده بخش که بریم یم پی یریتمد تحال یرس بر نظری با

 در که دهد یم نشان یخیتار های یبررس واند  پرداخته یریتمد موالعه به که است گرفته نشأت دانشمندانی
 یاان، روم یرانیاان، ا ینیاان، چ یان،مصار  جملاه  از یشاینیان پ اداری، -تجاری یواحدها ی اداره چگانگی مارد
 هر تاضیح به که اند شده بیان ها نظریه سری یک صارت به کهاند  باده هایی ینشب دارای یرینسا و ها یآلمان
 .پرداخت خااهیم یک

 کالسیک مکتب های یهنظر
 و کارا مدیریت برای را شمال جهان اصالی سازمان و مدیریت ی رشته اولیه نایسندگان و محققان از گروهی
 تئااری  گاذاران  بنیاان  از اوریاک  و گیالیاک  وبار،  مااکس  فاایال،  تیلار، که کردند تاصیه و تجایز اثربخش
 اند؛ کرده بیان نظریه سه راستا این در که بادند کالسیک

 علمی مدیریت نظریه( لفا
 نهاده بنیان تیلار تاسط میالدی نازدهم قرن اواخر با مقارن شمسی هجری سیزدهم قرن اواخر از نظریه این
 و سانجی  زماان  موالعاه  و کاار  انجاا   زماان  کاار،  انجا  سرعت یعنی کار بر حاکم قاانین موالعه با که شده

 اصاال  ایان  از هادف  و اند شده گذاری نا  علمی اصال نا  به که یافت دست اصالی به کارگاه در کار موالعه
 باا  علمای  برخاارد  در تیلار که بنیادینی اصال گاید می خاد کتاب در کانتز. است باده کاری بازده افزایش
 :ازاند  عبارت دید می نهفته مدیریت

 سرانگشتی محاسبات جای به علمی اصال جایگزینی -
 عمل در پراکندگی جای به گروهی فعالیت در هماهنگی کسب -
 گرایی هفرد از حاصل آشفتگی جای به افراد همکاری جلب -
 بارای  کارکناان  تما  رشد سوح ارتقای منظار به تالش  -بازده رساندن حداکثر به برای تالش و کار  -
 سازمانشان و خاد افزون روز ترقی

 )گرایان وظیفه( گرایان اصول نظریه( ب
شده مور   فایال هنری تاسط میالدی 1917 با مقارن اول جهانی جنگ های سال ی بحباحه در نظریه این

 شاد؛  مای  تقسایم  دساته  شاش  باه  آن هاای  فعالیات  کاه  دیاد  می واحدی ی پیکره را سازمان کل وی. است
 از حفاظت)ایمنی ،(بهینه مصرف و مالی منابع تعیین)مالی ،(مبادله و فروش و خرید)بازرگانی ،(تالیدی)فنی
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 فرمانادهی،  ساازماندهی،  ریزی، برنامه) رهبری وظایف و( مالی ماجاد وضع تعیین)حسابداری ،(افراد و اماال
 باه  را خااد  کتاب بیشتر نتیجه، در و ترند مشخص اول فعالیت دسته که دارد می بیان و (کنترل و هماهنگی

 ایان  بیاان  ضامن  فاایال . اسات  داده اختصااص  گشاته،  مشهار مدیریت وظایف به که ششم فعالیت تحلیل
 و بااد  رسایده  بادان  تجربه در که را متانی و ها روش ،«نیست مولق چیز هیچ مدیریت امار در» که واقعیت

 گاناه  چهاارده  اصاال  عنااان  به دانست، می مفید مدیریت وظایف انجا  یا سازمان ی پیکره تقایت در راها  آن
 کرد؛ ارائه مدیریت
 کار تقسیم. 1
  اختیار. 2
 انضباط. 3
 فرماندهی وحدت. 4
 مدیریت وحدت. 5
 کلی هدف به فردی منافع وابستگی. 6
 کارکنان خدمات جبران. 7
 تمرکز. 8
 مراتب سلسله. 9

 نظم. 10
 عدالت. 11
 ثبات. 12
 عمل ابتکار. 13
 یگانگی احساس. 14

 وبر ماکس بوروکراسی نظریه( ج
 منوقای  بواار  کاه  مولاابی  ساازمانی  شاکل  یعنی دارد، قرار باروکراسی مفها  وبر، مارکس تفکر عمق در

 بناا  مشاروع  اختیاار  مبنای بر نهایت در و کند پیروی نظم و منوق اصال از باشد، کارا بسیار گردد، طراحی
 :ازاند  عبارت بارورکراسی، خاص های ویژگی جمله از. شاد نهاده
 .یابند می مهارت بسیارها  آن انجا  در کارکنان و شاند می تعریف خابیه ب مشاغل روشن؛ کار تقسیم( 1
 هار  و شااد  مای  تعریاف  خاابی ه ب منصب هر برای مسئالیت و اختیار روشن؛ اختیارات مراتب سلسله( 2

 .دهد می گزارش خاد از باالتر مقا  به مقامی
 سااابق  و کناد  مای  هادایت  را هاا  تصمیم و رفتار مکتاب، های دستارالعمل رسمی؛ های رویه و قااعد( 3

 .گردد می نگهداری مکتاب بوار ها پرونده
 باا  و شااد  مای  رعایت هم مارد در استثناء بدون و یکسان بوار ها رویه و قااعد شخصی؛ غیر برخارد( 4

 .پذیرد نمی صارت ویژه برخارد کس هیچ
 صاارت  آناان  عملکارد  و تاانایی مبنای بر کارکنان ارتقاء و انتخاب شایستگی؛ بر مبتنی ترقی مسیر( 5
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 .پذیرد می
 داند می تعقلی را ابزاری تعقل وبر. ابزاری یا کاربردی تعقل و ارزشی تعقل برد؛ می نا  تعقل ناع دو از وبر

 هادف  به نیل برای مقتضی های راه بر بادن عقالیی رو این از. است بازدهی دنبال به و دارد نظر نتایج به که
 و نتاایج  باه  تاجاه  بادون  جاهری یا ارزشی تعقل اما. است کارایی معنای به باروکراسی در و کند می داللت

 ابازاری  تعقال  اسااس  بار  باروکراسی. اوست رفتارهای و روابط در انسان راهنمای عملی شکست یا مافقیت
 ابازاری  تعقال  مبنای بر وبر تحقیقات واقع در. است مافقی ساختار بازارمدار جاامع متن در که گرفته شکل
 گایاد  مای  ای جملاه  در وی. است باده آگاه تعقل ناع این منفی عاارض به همااره وی اما است، گرفته انجا 
 ایان  بار  مادعی  کاه  اسات  عاطفاه  و قلاب  بدون هایی آد  با احساس بی و رو  بی دنیایی متخصصان دنیای
 .  است ماضاع
 بااد،  متمرکز اهداف مؤثر کسب برای مدیریت، علمی مسائل بر فایال و تیلار ی عمده تاجه که حالی در
 ساختار را ها سازمان تاان می چگانه که باد معواف تر اساسی مسأله این به( 1864 -1920)وبر ماکس تاجه

. دارد فاایال  و تیلاار  گارای  عمل های تاصیه با ای عمده تفاوت است، تجایزی عمدتاً که وبر آثار. داد مناسبی
 .است باروکراتیک مدیریت های ویژگی فهرست ی ارائه مدیریت، گیری شکل در وبر ی عمده سهم

 وبر؛ ماکس بوروکراسی آل ایده مدل های ویژگی
  اداری اقدامات و تصمیمات ساابق ضبط. 1
 امار اداره بادن شخصی غیر مقررات، و قاانین حاکمیت .2
 فنی تاانایی و شایستگی اساس بر کارکنان استخدا . 3
 آن اداره از وسایل مالکیت جدایی. 4
 مراتب سلسله به قسمتی قدرت ساختار. 5
 عالی حد در کارها شدن تخصصی. 6

 بوروکراسی مزایای

 .شاد می انجا  بهتر کنترل و نظارت -

 .کارکنان روی بر عصبی فشارهای کاهش -

 (.شناسی تضمین) کار ی ادامه از اطمینان احساس -

 .سازمانی اهداف حصال و ارتقا اخالقی، امار حفظ به سازمان اعضای تشایق -

 بوروکراسی وظایف

 سازمان به ساختاردهی -1

 گرایی تخصص -2

  سازمان یک در ثبات ایجاد و بینی پیش امکان -3

 سازمان به منوقی تفکر طرز و عقالیی رفتار واردکردن -4

 ساالری مرد  یا دماکراسی گسترش -5

 پسات  و شاغل  یک به دستیابی عامل تنها عناان به تخصصی های صالحیت و ها لیاقت روی باروکراسی 
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 . دارد تمرکز سازمانی

 بوروکراسی نظام منفی یها جنبه 

 اسات  منفی های جنبه دارای نیز همزمان اما است، نیرومندی بسیار فااید و عملکردها دارای باروکراسی
 .آیند می پدید ناخااسته ای گانه به که

 ناپذیری؛ انعطاف و خشکی -1
 .است شده طراحی مجزا و بسته نظا  یک برای -

 .شاد می ها تخصص شدن بعدی یک و کاری محافظه ترس، باع  مقررات به محض ی تکیه -

 شاانه  هاا  مسئالیت از قانانی طار به تاان می دیاانساالرانه و خشک مقررات و قاانین همین بر تکیه با -
 .کرد خالی

 .رسد می نظر به تغییر غیرقابل و کامل چیز همه و کند می جلاه اهمیت کم ها ناآوری -

 شخصیت؛ جمود -2
 .شاد می قلمداد سازمان در تالید عامل و رو   عناان به پیشرفت نیازمند و بااحساس انسان

 دارد؛ قرار اهمیت سا  ی درجه در انسانی روابط

 اداری مقررات و قاانین: اول ی درجه

 مراتب سلسله و اداری روابط: دو  ی درجه

 (ظاهری روابط فقط) انسانی روابط: سا  ی درجه

 از؛اند  عبارت مدل این های خااسته باشند، سازمان تابع باید افراد

 سازمان به افراد اعتماد -

 ها  آن کاری مسئالیت -

 استاندارد کاری های روش انجا  -

 کااهش  و فکاری  خالقیات  عاد   و شاد می افراد شخصیت تغییر باع  نظریه این های خااسته قبیل این
 .دارد دنبال را سازمان به افراد عالقه و جذابییت

 اهداف؛ جابجایی -3
 و قدرت خاطر به) است فراهم سازمانی اهداف جای به فردی اهداف کردن دنبال برای زمینه نظا  این در

 (آن از افراد ی ساءاستفاده

 بندی؛ طبقه در موجود های محدودیت -4
 و بنادی  طبقاه  بایاد هاا   آن هاای  فعالیات  و افاراد  تخصاص،  و همااهنگی  از گیری بهره جهت: تئاری در
 .شاد بندی دسته
 .شاد می احساس دیگر های قسمت و ها بخش با توابق و هماهنگی به نیاز: عمل در
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 امپراطورگونه؛ ساخت و خودجاودانگی -5
 اساتفاده  خااد  ساازمان  بخاش  یاا  شاغل  ساازی  جاودان و خاد ماقعیت حفظ جهت در قدرت از انسان

 را تمایل این شخص یک به قدرت اعوای. زیردست افراد تعداد با است متناسب پال و نفاذ شهرت،. کند می
 اصالی  هادف . دهاد  افازایش  را خااد  باه  یافتاه  اختصااص  مناابع  در زیردساتان  که آورد می وجاد به او در

 .امپراطاری تشکیل یعنی این و اعضاست تعداد افزایش و بیشتر هرچه استخدا  باروکراسی

 نوآوری؛ و بدعت از بوروکراسی استقبال عدم -6
 (قدیمی های روش و ها چارچاب حفظ به مندی عالقه دلیل به)

 ها نظارت و ها کنترل هزینه -7

 اضطراب و نگرانی -8
 خاادبینی  و تکبار  کردن، چاپلاسی و تاضیح برای زیاد ی عالقه شخصیت، تباهی باع  دیاانساالرانه رو 
 .شاد می افراد به نسبت دنائت و پستی و زیردستان به نسبت

 بارای  اوقات برخی. شاد می دلهره و اضوراب باع  ناشایست و سست نادان، مدیران ضعیف عملکردهای
 آن در مراقبات  و نترلک تا شاد می داده تاسعه ماجاد باروکراسی یا و شاد می ایجاد باروکراسی پدیده یک

 و پدیاده  آن باه  مربااط  مشکالت یشهر که حالی در یابد، افزایش کیفیت و وری بهره یا و یابد افزایش پدیده
 اطالعای  یا گران تحلیل که دارند وجاد دیگری های معلال و است دیگر جای در آن وری بهره و کیفیت ارتقاء

 را باروکراسای  یاا  و ندارناد ها  آن بررسی به ای عالقه مالحظات، سایر و پیچیدگی علته ب یا و ندارندها  آن از
 . اند کرده حل را مشکل اینکه نمایاندن و خادنمایی و وجاد اظهار  برای کنند می ایجاد

 و هاا  مفساده  باردن  باین  از بارای  دهناد  مای  تاساعه  یا کنند می ایجاد را باروکراسی گیرندگان، تصمیم
 باین  از هاا  علات  آن باروکراسی ایجاد با که دارند دیگری های علت و دارند دیگر جای در ریشه که اشکاالتی

 بعضااً . اسات  شاده  اضاافه هاا   آن بار  باروکراسی یک فقط دارد وجاد هناز اشکاالت مدتی از پس و رود نمی
 و اهاداف  نمادن دنبال یا و خادکامگی نمایش برای گیرندگانی تصمیم. بیفتد اتفاق هم برعکس است ممکن
 باروکراسای  حاذف  باه  اقادا   ،هاسات  آن ماانع  باروکراسای  از ناشی های محدودیت وجاد که خاصی مقاصد
 . نمایند

 و بادیهیات  تاانید نمی شما شاد می باروکراسی به که زیادی انتقادات رغم علی که است معتقد پرو چارلز
 در. دارد حضاار  جاا  هماه  باروکراسای  اسات،  مسالم  کاه  آنچه. بگیرید نادیده را است مشهاد جا همه آنچه

 هاا،  بیمارساتان  خدماتی، تالیدی، های سازمان است؛ باروکراتیک ساختار با غلبه بزرگ های سازمان اکثریت
  هب فعالیتشان ها، سازمان از دیگر بسیاری و داوطلبانه نهادهای ارتش، و نظامی نهادهای ،ها دانشگاه و مدارس
 در باروکراسای  کاه  آنجاا  از بناابراین : گاید می پرو. است شده سازماندهی باروکراسی حال اثربخش صارتی

 حفاظ  را خااد  کارآمادی  همچنان آینده های سال تا حداقل که است دلیل بهترین این است، کارکردن حال
 .نماید


