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بسم اهلل الرحمن الرحیم

کاشف مدیریت عمومی
روزي سـقراط  در حالـي بـا نـي کوماشـیدز  روبـرو شـد کـه از 
مجلـس انتخـاب فرماندهـان بـاز مي گشـت. او از ني کوماشـیدز 

پرسـید: چـه کسـاني بـه عنـوان ژنـرال انتخاب شـدند؟. 
ني کوماشـیدز جواب داد : سـقراط، مردم آتن مثل گذشـته نیستند 
آنهـا مـن کـه سـالها در ارتش بوده و بـه کشورشـان خدمت کرده 
ام و مدتـي اسـت که نامزد اين پسـت شـده ام را انتخـاب نکردند. 
خـودت میدانـی کـه مـن زخـم هـاي زيـادي در جنگها از دسـت 
دشـمن خـورده ام )سـپس لباس بلند خـود را کنار زد تـا آثار زخم 
هايـش را نشـان دهـد(. با ايـن حال آنهـا آنتیس تنیـز  را انتخاب 
کردنـد. همـو که هیچـگاه در نیـروي نظامـي و توپخانه سـنگین 
خدمـت نکـرده و در گروه سـواره نظـام ها هم نبوده اسـت و هیچ 

چیـز جـز چگونه پول بدسـت آوردن بلد نیسـت. 
سـقراط گفـت: آيـا ايـن خـوب نیسـت. بديـن صـورت او مـي توانـد ملزومـات سـربازان را تامیـن و بـه 

برساند.  دستشـان 
نـي کوماشـیدز جـواب داد: امـا بازرگانـان تنهـا قـادر به جمـع آوري پول هسـتند و نمي توانند ارتشـي را 

رهبـري کنند. 
سـقراط ادامـه داد : ولـي بـه آنتیـس تنیز اين امکان داده شـده که رقابـت کند و اين همان چیزي اسـت 
کـه بـراي يـک فرمانـده ارتـش الزم اسـت. آيا مـي دانیـد زماني کـه او يک گـروه آوازخـوان را رهبري 

مـي کـرد توانسـت در بین همـه رهبران خودش را بیشـتر نشـان دهد؟.
نـي کوماشـیدز جـواب داد: هیـچ چیـز مشـابهي بیـن مديريت يک گـروه آوازخـوان و يک ارتـش وجود 
نـدارد. سـقراط گفـت: اگرچـه آنتیـس تنیـز در موسـیقي يـا در آمـوزش آوازهـاي گروهي مهارتـي ندارد 

ولـي مـي تواند بـراي ايـن منظـور بهترين اسـاتید را انتخـاب کند. 
نـي کوماشـیدز فريـاد زد : پـس در ارتـش هم او قادر اسـت تـا افرادي را بیابـد که سـربازان را نظم دهد 

و افـرادي را نیـز بیابد که بـراي او بجنگند.
 سـقراط بـه حـرف خـود ادامـه داد: بسـیار خـوب اگـر او بتوانـد بـراي کارهـاي ارتـش بهترين افـراد را 
انتخـاب کنـد ، همانطـور کـه در رهبـري گروه هـاي آوازخوان کـرد احتماال مـي تواند در ايـن رابطه به 
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برتـري دسـت يابـد و ايـن احتمـال وجـود دارد کـه او تمايل زيادي داشـته اسـت که از طرف کشـور پول 
زيـادي را خـرج پیـروزي در جنـگ کنـد و مجبـور نخواهد بود کـه براي پیـروزي يکدسـته از آوازخوانان ، 

از طـرف يـک قبیله خـاص بـراي پیروزي تـاش کند. 
او گفـت: سـقراط پـس آيـا تـو مـي گويي که اگر کسـي قـدرت اداره يـک گروه آوازخوان را داشـته باشـد 

مـي توانـد به خوبـي يک ارتـش را نیـز اداره کند؟
سـقراط جـواب داد: مـن مي گويم اگر کسـي از نیازهاي زيردسـتان خود آگاهي داشـته باشـد و بتواند آنها 
را تامیـن کنـد مـي توانـد رئیـس خوبي باشـد چه بـراي رهبري يک گـروه موسـیقي، چه يک خانـواده يا 

حتی يـک ارتش.
نـي کوماشـیدز فريـاد مـي زند کـه من هرگز انتظار نداشـتم از شـما اين را بشـنوم که مديراني کـه بتوانند 

يـک خانـواده را بـه خوبـي رهبري کنند مـي توانند ژنرال هـاي خوبي هم در ارتش باشـند. 
سـقراط ادامـه داد: پـس اجـازه بدهیـد تا ببینیـم هريک از اينها چـه وظايفي دارنـد تا اين موضـوع را بهتر 

درک کنیـم کـه آيـا آنهـا همانند يکديگرنـد يا در بعضي مـوارد با يکديگـر متفاوتند. 
با تمام وجود.

سـقراط پرسـید: آيـا ايـن وظیفـه آنها نیسـت کـه بـراي افراد تحـت فرماندهـي خـود آنچـه الزم دارند را 
کنند؟ تامیـن 
 بدون شک.

سـقراط: آيـا ايـن وظیفـه بر عهده آنان نیسـت کـه در پسـتهاي اجرايي کسـاني را قرار دهند که شايسـته 
اين کار هسـتند؟

هیچ ترديدي در آن نیز وجود ندارد.
سـقراط: مـن فـک مـي کنـم که هـر يـک از آنها ايـن وظیفه را نیـز دارند کـه افـراد گناهـکار را مجازات 

کننـد و بـه افراد درسـتکار پـاداش دهند. 
بدون ترديد.

سقراط: آيا آنها نبايد افراد تحت فرماندهي خود را به خوبي تجهیز کنند؟
اين نیز مسلم است.

سـقراط: و آيـا شـما فکـر مـي کنیـد به نفـع هردوي آنهاسـت کـه دوسـتان و متحـدان را گرد خـود جمع 
کننـد و نظر آنـان را جلـب کنند؟

قطعا به نفع هردوي آنهاست.
سـقراط: آيـا اين درسـت اسـت کـه هردوي آنهـا بايـد روي منابع موجـود را نظـارت و دقت کامل داشـته 

باشد؟
قطعا.

سـقراط: و آيـا آنهـا نبايـد بـه وظايفي کـه انجام مي دهنـد توجه کننـد و در ايـن زمینـه از زيرکي خاصي 
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برخوردار باشـند؟
نـي کوماشـیدز گفـت: در مـورد هـردوي اينهـا همه ايـن خصوصیـات به صورت يکسـان مشـترکند ولي 

در مبـارزه کردن هردو مشـترک نیسـتند.
سقراط گفت: با اين حال، بدون شک هر دو دشمناني دارند. 

او گفت: احتماال اوضاع بدين گونه است. 
سـقراط: آيـا ايـن بـه نفـع هر يک از آنها نیسـت که نسـبت به دشـمنان خـود برتري داشـته باشـند و بر 

آنها غلبـه کنند؟
نـي کوماشـیدز: بديهـي اسـت امـا اجـازه دهید به اصـل موضوع بپردازيم، سـوال من اينسـت کـه آيا اگر 

کسـي در مديريـت يـک خانواده مهارت داشـته باشـد مهارت الزم بـراي مبارزه کـردن را نیز دارد؟
سـقراط گفـت: در چنیـن حالتـي نیـز نبايد شـک کرد. چون کسـي کـه بتواند خانـه اي را به خوبـي اداره 
کنـد بـه خوبـي مـي دانـد هنگامـي کـه بـا دشـمن روبـرو مي شـود بـراي غلبـه بـر او از چه روشـهايي 
اسـتفاده کنـد و انتخـاب کـدام روش بیشـتر بـه نفـع او خواهد بـود. هیچ چیز بدتـر از اين نیسـت که فرد 
در ايـن رويارويـي شکسـت بخـورد. چنیـن فرد آگاه و باشـعوري بـا تمام توان خـود به دنبال اينسـت که 
بـه پیـروزي قطعـي برسـد. هـر کجـا که امـکان شکسـت وجود داشـته باشـد در آنجـا دقت بیشـتري را 
بـکار مـي گیـرد و اگر متوجه اين شـود که مي تواند دشـمن را شکسـت دهـد او را امان نخواهـد داد. اگر 

دريابـد کـه آمادگـي کافـي نـدارد تـاش مي کنـد تا بـه گونه اي با دشـمن کنـار آيد. 
نـي کوماشـیدز توجـه کـن  کـه اگر کسـي بـراي اداره يـک خانـواده از مهـارت الزم برخوردار باشـد مي 
توانـد يـک سـازمان دولتـي را نیـز بـه خوبـي اداره کنـد. چـون ايـن دو در بسـیاري جهـات مشـابه هـم 
هسـتند ولـي هیـچ کـدام از ايـن سـازمانها بـدون افـراد شايسـته اداره نمـي شـوند و کارهـاي خصوصي 
نبايـد از طريـق گروههـاي خاصـي از افـراد و سـازمانهاي عمومـي اداره شـود چـون افـرادي کـه بتوانند 
سـازمانهاي دولتـي را اداره کننـد افـرادي را در پسـت هـاي سـازماني قـرار مـي دهنـد که از عهـده امور 
اداره واحدهـاي خصوصـي بـر مـي آيند و آنهـا خوب مي داننـد که چگونه بايـد امور سـازمانهاي عمومي 
و دولتـي يـا خصوصـي را اداره کننـد. بديهي اسـت کسـاني کـه از عهده يک سـازمان کوچک بـر نیايند 
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