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)فصل اول(: آشنایی با جوهره مدیریت دولتی 
:نظام مدیریتی ایران سه سطح دارد که عبارتند از 

)مدیریت سیاسی ( ادارة امور سیاسی )1
)مدیریت دولتی ( ادارة امور عمومی )2
مدیریت خصوصی)3

:چرخۀ خط مشی گذاري عمومی از دیدگاه لستر و استوارت 

تدوین دستور کار)1
شکل گیري خط مشی )2
اجراي خط مشی)3
ارزیابی خط مشی)4
تغییر خط مشی)5
خاتمۀ خط مشی)6

آن دسته از مسائلی ( کشور ، مسائل عمومی ) مدیریت سیاسی ( در چرخۀ خط مشی گذاري عمومی ، ادارة امور سیاسی : نکته 
،و محافل عمومی و مطبوعات و رسانه هااز طریق مدیران دولتی، (را به طرق گوناگون ) را که جنبۀ عمومی و همگانی دارند 

.شناسایی و در کابینۀ دولت براي حل آنها چاره جویی می کند)مردمی 

: مدیریت دولتی 

در . می دانست »قانون عمومیو کارآمدمدیریت دولتی را اجراي نظام مند«در ابتدا وي :از مدیریت دولتی تعریف ویلسون دو 
وي در این دهه سیاست و خط مشی را .جدائی سیاسیت و اداره بود موضع ویلسون کامال برعکس شد و قائل به1940دهه 

ویلسون اظهار داشت که اجراي قانون نسبت به تدوین قانون دشوارتر . عناصري جدائی ناپذیر از اداره عمومی تشخیص داد
. مسایل اداري نیستند\است و سیاست را از اداره جدا کرد و گفت که مسائل سیاسی 

:ولتی از دیدگاه گودنوتعریف مدیریت د

به معنی تجلی گاه ارادة ( نشان دادن اراده حکومت : در همۀ نظامهاي دولتی دو کار ویژه عمده براي دولتها به چشم می خورد« 
همچنین در همۀ دولتها، بخشهاي مجزایی هستند که انجام دادن یکی از این کارویژه ها را بر عهده . و اجراي آن اراده) مردم 
سیاست اشاره به خط مشی ها یا ابزار اراده حکومت دارد ، اما اداره به . سیاست و اداره: تند از این کار ویژه ها عبار. دارند

. اجراي این خط مشی ها می پردازد 

:تعریف مدیریت دولتی از دیدگاه وایت

.مدیریت دولتی متشکل از همۀ عملیاتی است که هدفش تحقق یا اجراي خط مشی عمومی است

:از دیدگاه دیماكتعریف مدیریت دولتی
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.مطالعۀ قدرتها و مسائل سازمان و کارکنان و شیوه مدیریت اجراي قوانین و خط مشی هاي مقامات دولت

:تعریف مدیریت دولتی از دیدگاه لوترگیولیک

قوة (بخشی از علم اداره است که با دولت سر و کار دارد و بدین ترتیب دغدغۀ اصلی آن عمدتاً بر حوزة اجرایی 
متمرکز است که در آنجا کارهاي دولت انجام می شوند، اگر چه واضح است که مسائل اداري در حوزه هاي                  )همجری

.نیز به چشم می خورد ) قضائیه ( و قضایی ) مقننه ( قانون گذاري 

: ویداپل باي می گ

. نیستفرآیند سیاسیانحصاري یا جداي ازسایر بازیگران،ذاري است اما خط مشی گذاري مستقلمدیریت دولتی خط مشی گ
خط مشی گذاري در حوزه اي صورت می پذیرد که نیروهاي قدرتمند در آن با هم رقابت می کنند و جامعه نیز درآن دخالت 

ندهاي سیاسی است که از آن مدیریت دولتی یکی از فرای). نوعی خط مشی گذاري که تابع خط مشی گذاران دیگر است ( دارد 
. طریق مردم حاکمیت خود را محقق می سازند

:تعریف کلی مدیریت دولتی

.مدیریت دولتی یعنی مدیریت مسائل عمومی براي تحقق منافع عمومی

) : مدیریت دولتی ( قلمرو اداره امور عمومی 

یک رشته میان ......... اجتماعی ، اخالق، دین وحوزه مدیریت دولتی بین چند رشته اصلی سیاست ، مدیریت، حقوق ، علوم 
. ته اي است رش

:ویژگی هاي مدیریت دولتی 

شاخۀ اجرایی دولت)1
فرموله ، اجرا و ارزیابی کردن خط مشی هاي عمومی)2
و دولت) مصرف کنندگان ( نوعی حلقۀ ارتباطی بین شهروندان )3
رابطۀ سیاست و اداره)4
خصوصی-دوگانگی عمومی)5
عامه و تولید کاالها و خدمات عمومیارتقاي منفعت )6
درگیري در دامنه اي از مسائل که بر رفتار انسانها و تالشهاي همکاري گونۀ انسانها متمرکز است)7
. حوزه اي که ریشه در قانون و عملیات آن دارد)8

:تفاوت اداره و مدیریت 

و به معناي کنترل با دست است manusبه معناي خدمت کردن ولی مدیریت administrateریشه التین اداره -
.است » کنترل یا کسب نتایج « و » خدمت کردن « تفاوت اساسی این دو در معناي بین 

رویه هابه کار گیري قواعد، وفعالیتهاي مربوط به حفظ اسناد ، پردازش اطالعات ، کار با کاغذ وعبارتست ازاداره -
عبارتست از فرایند ، فعالیت یا مطالعه در خصوص انجام اما مدیریت ؛اندهایی که دیگران تعیین وتدوین کرده خط مشیو
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اداره در دل مدیریت . تعیین شده جهت می دهدیشپازتحقق اهدافراستايرا در ی است که سازمانسازمانوظایفدادن
. است 

ند استوار است ، زیرا مستلزم استفاده اداره بر فرای. در فرآیند و نتیجه نهفته است» مدیریت « و » ادراه « تفاوت جوهره -
هر اقدامی در اداره نیازمند مجوز است . آیین نامه هاي متعددي استاز اسناد و مدارك ، قوانین و مقررات ، و دستورالعملها و

امور عمومی لذا واژه مدیریت دولتی هر روز رواج بیشتري می یابد و استفاده از واژه اداره . اما مدیریت معطوف به نتیجه است
در اداره امور عمومی وظایف سیاستمداران تدوین خطمشی ها است و مدیران وظیفه اجراي آنرا . روز به روز کمتر می شود 

اجراي خط مشی از پایین به . اما در مدیریت دولتی یا اداره عمومی نوین بین سیاست و اداره جدایی نیست . برعهده دارند 
.متمرکز تر است باالست ، ساختار اداري غیر 

ساختار نهادي ، اداره امور عمومی ، انگیزش :عبارتند ازاصول اداره امور عمومی یا مدیریت سنتیمحورهاي اصلی 
)کارکنان دولتی و جایگاه منفعت عامه 

:اصول اداره امور عمومی از دیدگاه سنتی 
به منظور رعایت مدل تصمیم گیري عقالیی باید وظایف نهادهاي عمومی باید به دست سیاستمداران تعیین شود ، اما )1

اجرا شود؛) اداره کنندگان ( به دست مدیران 
اداره با اتکا بر اسناد مکتوب انجام می شود و این امر سبب می شود که دفتر عنصر اصلی ادارة امور تصور شود؛)2
.وظایف عمومی بر مبنایی مستمر و نیز حاکمیت قوانین و مقررات استوار است)3
.در هر دو حالت، افراد آموزش دیده ضروري هستند. واعد انجام دادن کار ممکن است فنی یا قانونی باشندق)4
وظایف یا کارویژه ها باید به حوزه هاي مجزا تقسیم و از حق فرمانروایی خاصی برخوردار شوند و هر یک ساز و کار )5

تنبیه خاص خود را داشته باشد؛
ر وظایف آنها باید به صورت سلسله مراتبی تنظیم شوند؛ حق کنترل و فرمانرانی متصدیان امور عمومی و همین طو)6

.مشخص باشد
منابع سازمان از منابع اعضاء ، به منزلۀ افراد خصوصی ، کامال متمایزند؛)7
متصدي امور عمومی نمی تواند پست سازمانی خود را با اهداف خصوصی ادغام کند؛)8
دادن تعهدات خود احساس تکلیف می کنند؛کارکنان بخش عمومی براي انجام )9

در بخش عمومی یک منفعت غالب به نام منفعت عامه هست که محدودیتهایی را بر منافع شخصی در سیاست و اداره )10
.تحمیل می کنند

:عبارتند ازاصول نوین اداره امور عمومی در عصر حاضر

.بین اداره و سیاست جدایی نیست)1
بنابراین در بخش . عمومی میسر نیست، فقط عقالنیت محدود می تواند محقق شودتصمیم گیري عقالیی در بخش )2

.دولتی گرایشهایی به عدم عقالنیت هست
اجراي موفقیت آمیز مستلزم اجراي پایین به باالست و باید اطمینان حاصل کرد واحد هاي عملیاتی اصلی در خصوص )3

.اهداف و وسایل اجراي سیاستها تعهد دارند
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افراد بیشتر محور تأکیدند تا ساختار . ر عمومی به دست گروه هاي خودراهبر به بهترین نحو مدیریت می شوداداره امو)4
. رسمی

ادارة امور عمومی نباید با قواعد رویه اي محدود شوند، چون آنچه اهمیت دارد تحقق هدف است نه ابزار تحقق )5
.هدف

کنترل در ادارة امورعمومی برانگیزاننده باشد، ولی منجر به شاید براي سلسله مراتب وتمرکز گرایی در بخش عمومی )6
.نوعی اجراي ناقص می شود

.نهادهاي بخش عمومی وقتی نامتمرکز باشند، بهتر عمل می کنند)7
مشوقهاي خاص ، کارکنان بخش عمومی را برنمی انگیزاند، بلکه آنها نیز به منظور حداکثر سازي منافع شخصی )8

.ژ و قدرت کار می کنندخود،نظیر درآمد، پرستی

:اصول ادارة امور عمومی از دیدگاه نهضت دولت دینی اسالم عبارتند از

؛)اصل معاد( اصل روز بازخواست اعمال مدیر )1
مدیریت در بخش دولتی عمومی محل خدمت است نه خلعت قدرت؛)2
رضایت مخلوق به معناي رضایت خالق است؛)3
حفظ امانت ارزش اخالقی مهمی در جامعه اسالمی محسوب می شود؛مدیریت در بخش دولتی امانت مردم است و )4
مدیریت دولتی مقید به اجراي سیاستهایی است که با روح ارزش هاي دینی سازگاري داشته باشد؛)5
سرپیچی مدیریتی در بخش دولتی در صورت تضاد فرامین مدیریتی با اخالق دینی جایز است؛)6
است؛سیاست عین دیانت است و دیانت عین سی)7
.مدیران دولتی سازندگان اصلی خط مشی هاي کشورند)8

:مردم محوري یا حکمرانی مردم 
مردم محوري مدیریت .مردم محوري را تجلی حاکمیت مردم در مدیریت دولتی می داندمی پذیردجامعهآنچه عقل متعارف

:مردم محوري عبارتند ازعوامل.از بخش خصوصی جدا می کند دولتی را
قانون اساسی . قانون اساسی هر کشور تجلی گاه خواست و اراده مردم و میثاق حکومت و ملت است :اساسی قانون - 1

بعضی از وظایف قوه مقننه توسط قوه . محیط مدیریت دولتی را تعریف می کند البته جدا کردن قوا از یکدیگر مشکل است 
آنچه قانون اساسی حکم می کند باید در . دیریت دولتی دارد قانون اساسی نقشی مهم در جهت دهی م. قضائی انجام می گیرد 

. مدیریت دولتی متجلی شود
بخش خصوصی به منفعت شخصی می اندیشد اما در بخش دولتی همه چیز در راستاي تحقق منفعت :منفعت عامه - 2

بنابراین ، دولت .ش ایفا کنند عامه است البته سازمانهاي بخش خصوصی عالوه بر منافع شخصی باید در ارتقاي منافع عامه نق
.در قالب مدیریت دولتی باید قوانین و مقرراتی را تدوین کند که از آسیب زدن بخش خصوصی به منافع عامه جلوگیري کند

. یکی دیگر از تفاوتهاي عمده مدیریت بخش عمومی با بخش خصوصی نقش بازار در عملیات آنهاست: نیروي بازار- 3
درآمدهاي . تعیین می شودايبودجهابزاربخش عمومی در محیط بازار تعیین نمی شود بلکه از طریققیمت کاالها و خدمات 

بخش خدماتمدیریت دولتی در ایران اکثرا از طریق نفت و مالیات است در حالی که نیروي بازار تعیین کننده قیمت کاالها و
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گانی نمونه هایی از خدمات بخش دولتی به شمار              دفاع ملی،رفاه اجتماعی، محیط زیست و آموزش هم.خصوصی است 
.می روند که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوري مایل به انجام آنها نیست 

):مردمی ( حکمرانی - 4

در کشورهاي مردم ساالر و باالخص در ایران، حکمرانی در مردمی نهفته است که آن رااز طریق انتخاب یک دولت نماینده           
در قالب سیاستهائی به رافرامین مردمدولت ، . اعمال می کنند) ودر ایران انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان رهبري( 

، در )مردم(مدیران دولتی،به مثابۀ امین حکم . دستورات مردم را اجرا کنیریت دولتی باید دو مدمی کندمدیریت دولتی ابالغ
است؛ یعنی اعمال مدیران دولتی ) مردم(اعمال آنان تجلی ارادة حاکم .تدوین و اجراي خط مشی هاي عمومی مشارکت می کنند

.بر اساس قانون اجباري و مبتنی بر زور است

: دومفصل–ش دولتیعقالنیت و راهبرد در بخ
: انواع دولتها از دیدگاه مدیریتی عبارتند از •

دولت اخالقی- 5)    علمی( دولت حرفه اي -4دولت حزبی    -3دولت قانون مدار   -2دولت مدیریتی   - 1
دولت مردم ساالر دینی-5

خصوصی بر بخش دولتی تأکید با اتکا بر اصول و ارزشهاي بازرگانی ، بر حاکمیت مدیریت بخش : دولت مدیریتی •
.می کند

.وظیفۀ خود را ادارة امور عمومی بر مبناي قوانین و مقررات متعدد می داند: دولت قانون مدار•
این دولت به نظام غنایم . بر اهمیت نمایندگی دولت تأکید دارد و به دیوان ساالري نماینده می اندیشد: دولت حزبی•

بر مسند قدرت تکیه می زند، همۀ پستهاي مدیریتی را در دولت بین هوادارن جنگی مشهور است، زیرا وقتی حزبی 
.در عین حال، رفاه مردم را با مداخلۀ خود در امور گوناگون ارتقاء می دهد. خود تقسیم می کند

و در این نگاه،تحقق کارایی به قیمت به دولت و مدیریت دولتی از منظر اصول اخالقی می نگرد:دولت اخالقی •
.مخدوش شدن حقوق شهروندي و اخالق ناپسند است 

رضایت شهروندان، به منزلۀ رضایت خداوند است و دولت و مدیریت محمل کسب :دولت مردم ساالري دینی •
.تلقی می شودرضایت خداوند در پرتو کسب رضایت خلق و نه قدرت طلبی 

:راي خط مشی عبارتند ازپارادایمهاي دولت جهت اج•
حاکمیت کارایی )1
حاکمیت قانون اساسی و سایر قوانین مادر)2
حاکمیت ارزشهاي سیاسی)3
حاکمیت اصول حرفه اي و علمی)4
حاکمیت اصول اخالقی)5
حاکمیت ارزشهاي دینی)6
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قانونی،سیاسی، حرفه اي     خط مشی هاي دولت، با توجه به نگاه مدیریتی شان بر انواعی از عقالنیتها، نظیر اقتصادي، •
.، اخالقی و دینی استوارند) علمی ( 

:نهضت هاي مدیریتی عبارتند از •
نهضت مدیریت اداري)1
ادارة امور عمومی سنتی)2
ادارة امور عمومی نوین)3
مدیریت دولتی نوین)4
نهضت خدمات عمومی نوین)5
یاداره امور عمومی مردم ساالر دین)6

:امور عمومی عبارتند از رویکردهاي مدیریتی ادارة •
رویکرد قانونی)1
رویکرد سیاسی)2
رویکرد مدیریتی)3
)علمی ( رویکرد حرفه اي )4
رویکرد اخالقی)5
رویکرد دینی)6

:راهبردهاي مدیریت دولتی عبارتند از •
راهبرد خط مشی)1
راهبرد سازمانی)2
راهبرد مدیریتی)3

:جوهرة راهبردها بر اساس انواع عقالنیتها عبارتند از•
گراییکارایی )1
قانون گرایی)2
حزب گرایی)3
بازارگرایی)4
اخالق گرایی)5
گرایی) خدا ( رضایت بندگان )6

: عقالنیت و راهبرد در بخش دولتی 
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تابعمفهومی استعقالنیت–عقالنیت مفهومی مطلق نیست بلکه نسبی است . که با خرد انسان مطابقت داشته باشد ذهنیعملی
.عقالنی یا غیر عقالنی می باشد می تواندتحت شرایط خاصاست کهراهکاريبدین معنی که عقالنیتشرایط

عبارتست از عقالنیتی که در شرایطی خاص به صورت تکی و بدون توجه به سایر عقالنیتها در پیش گرفته : عقالنیت محلی 
د، غیر عقالنی یا در حد شود و تا زمانی بستر کلی حاکم بر خود یا تبعات کلی گزینۀ تصمیم گیري خود را مدنظر قرار نده

.جزئی عقالنی است

: عقالنیت در خط مشی گذاري 

: که عبارتند ازخط مشی هاي دولت تحت تاثیر انواعی از عقالنیتها ست

ايحرفه–قانونی-اخالقی–دینی–سیاسی–عقالنیت اقتصادي 

: عقالنیت اقتصادي 
ها و تقاضاي مردم محدودند در غیر این صورت با وجود وفور منابع منابع و امکانات یک دولت براي تحقق خواسته 

با اتکا بر ارزشهاي دولت عاقل اقتصادي باید خط مشی ها را در محدوده منابع محدود کشور. مدیریت بی معناست 
نیت اقتصادي عقالنیازهاي مردم فراوان و منابع محدودند لذا . تدوین ، اجرا و ارزیابی و تغییر و خاتمه دهد اقتصادي 

پس، سیاستهایی که بر اساس اصول اقتصادي تدوین می شوند ودر اجرا ، کارایی و اثربخشی را . ضروري است 
.تقویت می کنند داراي عقالنیت اقتصادي است

: عقالنیت قانونی 
وتدوین ، اجرا و ارزیابیمادربه قوانین اساسی و سایر قوانینسیاستی از عقالنیت قانونی برخوردار است که با اتکا 

حفاظت از امنیت حقوقی،حق دادخواهی عادالنه،: عبارتند ازعقالنیت قانونی اصلیتغییر و خاتمه یابند و عناصر
پس سیاستها باید براي داشتن عقالنیت قانونی با.می باشد........) حق واخواهی عادالنه واقدامات اختیاري شهروندان

. سی از قانون شکل گیرند و اطمینان به قانون را در حوزه خود مستحکم سازندأت

: عقالنیت سیاسی 
و وقتی عقل جمعی دولتی را بر مسند قدرت می نشاند مسائل مورد نظر آن جمع باید در قالب خط مشی ها

و به اعتماد لت را تضمین کند، این سیاستها باید به نحوي تدوین و اجرا شوند که تداوم آن دوسیاستهایی حل شوند
دولت باید ارزشها و اصول سیاسی را در خط مشی هاي . در غیر اینصورت متزلزل خواهد شدمردم پاسخ داده شود

دولت مقید به عقالنیت سیاسی باید لباس سیاسی بر تن خط مشی هاي . کند و جامه عمل به آنها بپوشاندخود لحاظ
. ر عمل اجرا کند و گرنه دولت عاقلی نخواهد بود خود کند و اصول سیاسی خود را د

) : حرفه اي( عقالنیت علمی 
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پیشرفت مادي و معنوي انسانها در سایه پیشرفتهاي علمی رخ داده است علم و عالم شان و منزلت خاصی دارد در 
تجربه راتريعرصه حکومت اداري حکومتهایی که توجه بیشتري به علم عالمان کرده اند استقرار حکومتی بیش

تصویب می کند در صورتی در عمل موفق می شوند در مجلس شوراي اسالمیخط مشی هایی که دولت. کرده اند 
که جوهره آنها را علم و دانش شکل داده باشد یعنی از مرحله درك مشکل ، تدوین دستورکار، تدوین خط مشی ، 

دولتی است که ) علمی( دولت عاقل حرفه اي .راساس مبناي علمی باشداجرا ، ارزیابی ، تغییروخاتمه خط مشی ب
. جامه علم به خط مشی گذاري کند و خط مشی ها جنبه علمی داشته باشند

: عقالنیت اخالقی
هر جامعه بشري داراي اصول و قواعد اخالقی است که مورد احترام همه ي مردم آن جامعه است ،در زندگی مردم 

با افرادي که تخطی حکومتمی کند و جامعه انتظار دارد کهخاطرتخطی از آن جامعه را آزردهرخنه کرده و 
د چرا که تخطی از دم را در خط مشی هاي خود لحاظ کندولت باید ارزشهاي مورد احترام مر. می کنند برخورد کند

یت اخالقی را براي ادامه حکومت خود رعایت می شود یعنی دولت باید عقالنمشروعیت نظام، باعث کاهش آنها 
بنابراین سیاستهایی که بر مبناي اخالقی استوارند و اخالق عمومی را استحکام می بخشند ، سطحی از عقالنیت .نماید

.را دارند

: عقالنیت دینی 
دین به مثابه راهنماي .شاید بتوان این نوع عقالنیت را در عقالنیت اخالقی جست ولی مرزهاي می توان مشاهده کرد 

دولت باید در سیاستهاي خود ارزشهاي دینی را لحاظ کند . عمل انسانها بر همه ي ابعاد و عقالنیتها تاثیر می گذارد 
اگر دولت در خط مشی هایش ارزشهاي دینی را رعایت کند دولتی با عقالنیت دینی است یعنی خط مشی ها لباس 

نمی توان ارزشهاي دینی را .مورد نفرت مردم اند ،خط مشی هااینخط مشی هاي غیر. دینی برتن کنند 
. ز خط مشی ها جدا کردا

:عبارتند ازرویکردها به مدیریت در بخش دولتی
: رویکردهاي مدیریتی 

در این رویکرد که نخستین بار توسط ویلسون در نهضت مدیریت اداري بروز یافت علم و ارزشها در دست مدیران 
قرار دارد سازمان به مثابه یک کسب و کارست و مدیر یک کاسب، و فردي که به سازمان مراجعه می کند یک مشتري 

ی کردن نوع مدیریت در بخش دولتی با خصوصی نهضت مدیریت اداري  به کارایی می اندیشد و آن را در یک. است 
مدیریت اداري کارایی را در بخش دولتی حاصل جدایی سیاست از اداره می دانست، اما نهضت مدیریت . می دانشت 
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–اقتصاديعقالنیت–دولت مدیریتی - قانون گرا. ( دولتی نوین قائل به برون سپاري قانون اساسی یک کشوراست 

) .اداريمدیریتنهضت

:رویکرد قانونی 
قانون اساسی . گستره عمل و آزادي عمل مدیریت در امور عمومی را قانون اساسی و سایر قوانین مادر تعیین می کنند 

قلمرو فعالیت دولت بخش خصوصی و تعاونی را مشخص می کند و مدیران دولتی باید بند به بند فعالیتهاي خود را 
ور انجام دهند پس در رویکرد قانونی به مدیریت دولتی ، مدیریت با اتکا بر قانون بر اساس قوانین و مقررات کش

این دادگاهها زمانهاي دولتی دولتی ارباب رجوعاساسی نقش قاضی را ایفا می کند که شهروندان و کارکنان سا
قضاوت ،دور از احساسات و عواطف در بخش دولتی،اساس قانونبربه شمار می روند و مدیر) سازمانهاي دولتی ( 

) سنتیعمومیادارهنهضت–قانونیعقالنیت-مدارقانوندولت–قانون گرا . ( می کند

: رویکرد سیاسی 
شودمیمطرحاداره–رویکرد سیاسی به مدیریت دولتی که به رویکرد عنائم جنگی نیز مشهور است بحث سیاست 

مسندبرخاصیسیاسینگاهبادولتیاگر. باشندهمکناردربایدیاکنداجرادیگري–کندفکریکیبایدآیاکه
دولتیکنندمیتقسیمخودهوادارانبیندررامدیریتیپستهايگرائتالفاحزابیاحاکمحزبزندتکیهحکومت

در این . منصب وزارت قرار نمی دهد ی دارد مسلما وزیر اقتصاد عدالت محور را بر جاروئسازيخصوصینگاهکه
ساختاراداري بیشتر ساختار احزاب سیاسی است در .رویکرد ساختار سازمانی حول ارزشهاي سیاسی شکل می گیرد 

رویکرد سیاسی به مدیریت بخش دولتی تصمیم گیریها بر اساس آزادي عمومی مردم و افکار عمومی صورت می گیرد 
زمانها سازگار یا این خواست ممکن است با خواست سا. ن کننده خواست عموم است هر چند مدیریت دولتی آگاه بیا

) گرائیحزب–نوینعمومیامورادارهنهضت–عقالنیت سیاسی - دولت حزبی( . مغایر باشد

) : علمی ( رویکرد حرفه اي 
دولت سنتی کند در صورتی حامیان این نهضت مدعی اند دولت در صورتی موفق است که دولت علمی را جانشین 

مدیریت در بخش دولتی موفق خواهد شد که اصول مدیریت بازرگانی را در سازمانهاي دولتی تزریق کند همان اعمال 
مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی است در این رویکرد تفاوتی بین مدیریت در بخش خصوصی دولتی نیست

در .ومی استوار است، تجلی رفتار مدیران دولتی در این رویکرد استو نظریۀ عاملیت ، که خود بر نظریۀ انتخاب عم
مدیریت–ايحرفهعقالنیت–دولت حرفه اي . ( این رویکرد نفع طلبی شخصی شاه کلید توفیق مدیریتی است

) گرائیبازارنهضت–نویندولتی

: رویکرد اخالقی 
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بر این اساس وقتی دزدي به . لی اخالقی است نه کارآیی رویکرد اخالقی به مدیریت در بخش دولتی ، مدیریت محم
که اساس آن ) علمی ( منزل شهروندي دستبرد بزند به هر قیمتی باید دستگیر گردد در حالی که در رویکرد حرفه اي 

در رویکرد اخالقی ساختار سازمانی وسیله اي براي . کارآئی است براي دستگیري دزد هزینه معینی تعیین می شود
عقالنیت–دولت اخالقی . ( مت به شهروندان است که چیدمان واحدها بر اساس نیاز شهروندان صورت می گیرد خد

) گرائیاخالق–نوینعمومیخدماتنهضت–اخالقی

: رویکرد دینی 
خدمت به قصد رضایت خلق .نیت خدمت است،در رویکرد دینی به مدیریت بخش دولتی بر اساس دین مبین اسالم

»رضایت مردم ، رضایت خداوند«ساختار سازمانی در آن باید بر اساس اصل .که رضایت خدا را نیز در پی دارد
.طراحی می شود و هر فردي به عنوان بنده خداوند در جاي خود و در گستره جامعه از احترام برخوردار است 

) گرائی رضایت–ساالرمردمدینیعمومیامورادارهنهضت-ساالرمردمدینیعقالنیت–دولت دینی ( 

عبارتست از چیدمان منابع سازمانی در بهترین موقعیت ممکن، به گونه اي که : معناي راهبرد در بخش خصوصی 
.بتوان ضمن حفظ سهم خود در بازار ، سهم رقیب را نیز تصاحب کرد

عبارتست از راهبرد الگویی از اهداف غایی، سیاستها،برنامه ها، اقدامات،تصمیمات : راهبرد در بخش دولتی معناي 
.و تخصیص منابع است که سازمان، کار سازمان و چرایی انجام دادن آن کار را تعریف می کند

:در نگاه استوارت راهبردها دو نقش عمده در سازمانهاي دولتی ایفا می کنند که عبارتند از
کارویژه هایی که انجام می دهند به آنها نوعی هویت اعطاء می شود؛بر اساس )1
.اولویتهاي مدیریتی آنها را به ارباب رجوعان و دیگر ذي نفعان نشان می دهند)2

: تفاوت راهبرد در بخش دولتی با بخش خصوصی
:راهبرد در بخش دولتی :تفاوت محتوائی -الف 

منافع عامه حاکم است به جاي منافع شخصی بخش خصوصی -1
رضایت شهروندان به جاي فرد-2
همکاري به جاي رقابت -3
. حاکمیت قانون اساسی به جاي قانون صرف تجارت -4

عمومیبخشدرولیشوندمیتدوینشرکتماموریتاساسبرراهبردهاخصوصیبخشدر:شکلیتفاوت–ب 
بهنهایتدروتدوینمشیراهبردهاخطآناجرايبرايهاموسسهوسپسشودمیابالغدولتسیاستهاينخست
. پردازندمیراهبردهاسایرتدوین
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:به نظر استوارت سه راهبرد در بخش دولتی حائز اهمیت است که عبارتند از
راهبرد خط مشی)1
راهبرد سازمانی)2
راهبرد مدیریتی)3

: انواع راهبردها در بخش دولتی 
وقتی دولت سیاستی تدوین می کند موسسه براي اجراي آن باید راهبردي داشته باشد :راهبرد خط مشی -1

در واقع به روابط مستمر وزارتخانه ها و موسسه هاي تابعه در تدوین . این نوع راهبرد در بخش خصوصی معنا ندارد 
است » راهبرد توسعه تسهیالت محدود کم بهره«، »سیاست اشتغال زایی دولت«جراي خط مشی اشاره دارد مثال و ا

. دنرا اجرا می کنکه بانکهاي دولتی آن
،تدوین کنند تا اجراي آنهاراباید راهبردهاي سازمانیها،سازمانهاي تابعه وزارتخانه:راهبرد سازمانی -2

توسعه «شاید بتواند به راهبرد »تسهیالت بلند مدت کالنراهبرد کاهش «خط مشی را مشخص کند مثال راهبرد 
. کمک کند »تسهیالت محدود کم بهره

مدیریت دولتی باید راهبردهایی را تدوین کند مثال در ،براي اجراي راهبردهاي سازمانی:راهبرد مدیریتی -3
ص را به منزله راهبرد مدیریتی یخصتبانکها راهبرد ایجاد کمیته هاي مدیریت،زمینه اعطاي تسهیالت محدود کم بهره

.  در پیش می گیرد 

: فصل سوم –مدیریت مشارکت جویانه در بخش دولتی
:چهار جهت گیري کالن نظري نسبت به اعتماد عمومی عبارتند از

نگاه مدیریت)1
نگاه مدیریت دولتی)2
نگاه جامعه شناسی)3
نگاه اقتصادي)4

طرف به آسیب پذیري در برابر طرف دیگر بر اساس این نظر که طرف مقابل اعتماد عبارتست از تمایل یک: تعریف اعتماد 
.به طور کلی اعتماد عبارتست از اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین . فردي شایسته و قابل اتکاست

:انواع اعتماد به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از

.اسرار طرف دیگر می داندعبارتست از آنچه یک طرف درباره : اعتماد راهبردي )1
در خانواده یا هیئتهاي ایمان افراد به هم قطاران خود در مجمعی خاص نظیر اعتماد افراد به یکدیگربه : اعتماد خاص )2

.مذهبی اشاره دارد
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مبناي جامعه مدنی است و عبارتست از ایمان به افرادي است که نمی شناسیم و دیدگاهی : اعتماد اخالق گرایانه)3
.ینانه از جهان داریم و مطمئنیم که می توانیم جهان بهتري را بسازیمخوش ب

.مبتنی بر نظریۀ عاملیت است: اعتماد اعتباري 

.بر تعامالت پی در پی با یکدیگر استوار است: اعتماد متقابل 

شناسیم و مسلم فرض                نوعی سرمایۀ اجتماعی است که درون نهادهایی مستتر است که عموماً آنها را می : اعتماد اجتماعی 
.می کنیم 

انتظارات از خصایصی نظیر جنسیت ، سن و نژاد می توانند اعتماد مبتنی بر خصایص را شکل : اعتماد مبتنی بر خصیصه ها
.دهند

.بستانی –عبارتست از انتظارات از رابطۀ بده : اعتماد مبتنی بر فرایند

.پذیرفتن استانداردهاي حرفه اي و منشورهاي اخالقی یا اجرا و مدیریت قوانین و مقررات عبارتست از: اعتماد مبتنی بر نهاد

.محسوب می شود» حاکمیت مردم ساالر « اعتماد اجتماعی و سیاسی ابزاري براي بهبود عملکرد دولت در : نکته 

به ویژه اعتماد . اقتصادي با هم ارتباط متقابل دارندمفاهیمی نظیر اعتماد متقابل، اعتماد به دولت و عملکرد دولت در رشد : نکته
.خاص، اعتماد متقابل و اعتماد نهادي تأثیر بسیاري در ایجاد پیامدهاي مثبت در حاکمیت مردم ساالر دارند

: اعتماد به دولت اهمیت 

است مداران و دیوان ساالرانمنظر سیاعتماد به دولت از .مهمی در حاکمیت دولت تلقی کردمؤثراعتماد را می توان عامل
اعتماد به دولت سبب همراهی .مشروعیت حکومت را به خطر می اندازد ، زیرا عدم اعتماد مردم به دولت،امري ضروري است

میزان سطح اعتماد به دولت نیز در ارزیابی شهروندان از دولت تاثیر . شهروندان با سیاستهاي دولت بدون توسل به زور می شود 
کارکنان بخش دولتی در انجام وظایف شان با مشکل روبرو می شوند و این باعث ،وقتی اعتماد به دولت از بین رود. دارد 

. می شود افزایش هزینه عرضه خدمات 

: چهارچوب هاي نظري اعتماد به دولت 

متعددي براي احیاي اعتماد به بی اعتمادي به دولت پدیده اي متداول در نظامهاي سیاسی کشورهاست راهکارهاي پیشنهادي 
.دولت عرضه شده اند 

نواده اي دولت به علت داشتن خا. منشا بی اعتمادي شهروندان به دولت بارکاري دولت است : از نگاه مدیریت دولتی - 1
تا دارد که باید به نحوي توزیع شود که همگان بودجه معینی.ه را راضی نگه دارد اعضاي خانوادبزرگ نمی تواند همۀ

یا از خوددر برابر بار کاري دولت شهروندان..منتفع گردند ولی معلوم نیست که آیا از سهم خود راضی اند یانهحدي 
صبر نشان می دهند و همچنان به خدمات دریافتی از دولت به هر نحو و شکلی که ممکن باشد وفادار می مانند، یا از 

را مدیریت »نتظارات شهروندانا«دولت باید . ات خودداري می کنند از دریافت خدمآن شکایت می کنند یا در نهایت 
.کند 
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عامل بی اعتمادي شهروندان به دولت را این طوري بیان می کند که عملکرد دولت در سطح کالن: از نگاه مدیریت - 2
دربارة با توجه به قضاوت خودومورد قضاوت شهروندان قرار می گیرد)خدمات عمومی(و خرد)تورم و اشتغال ( 

دداري می کنند یا با دولت همراهیاز دریافت خدمات خوتظلم خواهی می کنند یایا وفادار می مانند یادولت
.می کنند که راه حل آن عرضه خدمات با کیفیت است 

از اعضاي یک سازمان یا اداره مثال بعضی ( وقتی فرهنگ بی اعتمادي بر جامعه حاکم است : از نگاه جامعه شناسی - 3
شوراي شهر متهم به دست اندازي به بیت المال باشند مردم حاضر نیستند به سخنان آن دسته از اعضاي شورا که

در این حالت باید ) سابقه اي در دست اندازي به بیت المال ندارند گوش دهند چون اعتماد اجتماعی مخدوش شده 
. شودبی اعتماديسرمایه اجتماعی را تقویت کند تا باعث کاهشت و دولت هنجارها و هوی

شهروندان .اصیل تجلی بی اعتمادي بین مالک و مدیر یا بین دولت و شهروندان است–فلسفه وکیل :از منظر اقتصاد- 4
یا همکاري یا شهروندان با دولت . نها حفظ شود هده افرادي گذاشته اند تا منافع آمدیریت آن را بر ع،مالک دولت اند
. تصمیم گیري هاستبی اعتمادي ، مشارکت شهروندان درکاهش راه حل. تقابل می کنند 

:در مورد تعامل شهروندان با دولت 

:شهروندان به دودسته تقسیم می شود-تعامل دولتدر یک طبقه بندي 

شهروندان است که شهروندان براي کسب اطالعات در خصوص تصمیمات ارادي در نقش –تعامل منفعالنه دولت )1
.  مشتري ظاهرمی شوند 

که شهروندان فعاالنه در تصمیم گیریهاي اداري مشارکت دارند و نقش مالک را : شهروندان –تعامل فعاالنه دولت )2
. بازي می کنند 

:شهروندان –نوع دیگر طبقه بتدي تعامالت دولت 

میزگردهاي دیجیتالی در زمینه سیاستها انجام می شود که به نامه الکترونیکی و نامه، تعامالت غیر همزمان از طریق- 1
پاسخ اطالعاتی سیستم ، اطالعاتیعدم پاسخ ، پاسخ کلی ، پاسخ( :چهار طریق دولت به شهروندان پاسخ می دهد 

) ی به دیگرانارجاع

، گفت و شنود رودر رو ، جلسات عمومی و گفت و شنودهاي دیجیتالیمزمان از طریق تلفن تعامالت ه- 2

:مرحله اي تعامل شهروندان با دولت عبارتند از 4مدل کلی 

دانشمندان قابلیت دسترسی را                   .این مرحله به میزان دسترسی آسان به دولت اشاره دارد: مرحلۀ قابلیت دسترسی )1
این مرحله عنصر اساسی . تعریف می کنند» با دیگران نه توانایی ارسال یک پیام به دیگران توانایی برقراري ارتباط« 

. تعامل شهروندان با دولت است، زیرا چنین تعاملی بدون دسترسی آسان به دولت به صورت اثربخش محقق نمی شود
ه هاي دولت دسترسی داشته حتی در عصر اطالعات، شهروندان می توانند به سادگی براي کسب اطالعات به وب گا

.باشند
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این مرحله به نوعی تعامل براي جست و جو و دریافت اطالعات از دولت اشاره : مرحلۀ جست و جوي اطالعات )2
دولت نظیر تلفن یا گفت و شنود چهره به -شهروندان می توانند به کمک ساز و کارهاي سنتی تعامل شهروند. دارد

عصر اطالعات، می توان به سادگی و به طور متعارف طی تماس با دولت در در.اطالعات را بدست آورندچهره،
.محیطی آرام یا با ابزاري نظیر نامۀ الکترونیک به اطالعات الزم دست یافت

تعامل . در این مرحله شهروندان براي تقاضا و دریافت خدمات عمومی با دولت تعامل دارند: مرحلۀ دریافت خدمات)3
مبادلۀ خدمات عمومی، نظیر پرداخت مالیاتها، صدور و تمدید گواهینامه هاي رانندگی وثبت دولت با هدف -شهروند

در عصر اطالعات، عرضۀ خدمات بر خط با . وسایل نقلیه ، به کمک ساز و کارهاي سنتی و دیجیتالی انجام می گیرد
.عنوان دولت الکترونیک در سراسر جهان ارتقاء یافته است

بنابراین، در این مرحله، . ر این مرحله، شهروندان در فرایند حاکمیت مشارکت می کنندد: مرحلۀ حوزة عمومی )4
مشارکت شهروندان از طریق جلسات عمومی، همایش ها، صندوق انتقادات و پیشنهادات، و میزگردهاي دیجیتالی 

.دربارة سیاستها صورت می گیرد

مشارکت جویی به . مدیریت دولتی مشارکت جویانه پیوند مستقیمی با مردم ساالري مشارکت جویانه دارد: مشارکت جویی 
یعنی بر این اساس مشارکت جویی. استو تصمیمات عمومیعمومیاندیشیدن ، بحث و جدل منطقی بر سر مسائلمعناي 

. کا بر علل منطقی و منابع مشترك طرفین محقق می شوددر فرایند دستیابی به نوعی تصمیم که با اتفرایند مشاوره با دیگران 
شهروند براي اتخاذ یک –بحث و بررسی مسائل عمومی توسط گروهی از افراد  دولت همچنین فرایند مشارکت جویی شامل

مشارکت جویی عنصر اساسی مردم . باخت است -تصمیم که در آن طرفین در پی درك خود و دیگران اند و فراتر از مبادله برد
.استنابساالري

.حاکمیت مشارکت جویانه کاربرد فرایندهاي مشارکت جویانه و مشارکت جویی در زمینۀ فعالیتهاي حاکمیت است:نکته

:ی هاي حاکمیت مشارکت جویانه عبارتند از ویژگ

دسترسی دولت و شهروندان به اطالعات متوازن؛)1
دستور کار باز دولت در تعامل با شهروندان؛)2
زمان کافی مورد نیاز براي بررسی موضوعات بحث برانگیز دولت و مجلس به صورت گسترده؛)3
؛)وندان دولت و شهر( فارغ بودن از توسل به زور یا دستکاري طرفین )4
چهارچوب مبتنی بر قواعد براي بحث طرفین؛)5
مشارکت با نمونه کاملی از شهروندان؛)6
قلمرو تعامل آزادانه بین دولت و شهروندان؛)7
.به رسمیت شناختن تفاوتهاي بین طرفین و رد پیش داروي ها بر اساس جایگاه شهروندان و دولت)8

: پاسخ گوئی در مدیریت دولتی 

مدیران به جاي توجه به منفعت عامه به منفعت شخصی بیندیشند، باعث بی اعتمادي پاسداران اعتماد مردم اند اگرمدیران دولتی 
اعتماد عمومی مخدوش ،رفتار منفعت طلبانه از خود نشان دهند،همچنین اگر کارکنان دولت. مردم به نهادهاي دولتی می شوند
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به منفعت کهدولتی نشان دهند، مدیران و کارگزارانیابد براي این که کارکنانمی شود و از آنجا که اعتماد به دولت کاهش می
در خدمات » مردم محوري « یکی از استانداردهاي معمول .عامه پایبندند باید پاسخگوئی را سر لوحه کار خود قرار دهند 

عدم پاسخگوئی عامل .می دهندعمومی این است که دولت تا چه حد نسبت به پاسخگویی عمومی از خود حساسیت نشان 
.اصلی بی اعتمادي است 

وجود سازمانهاي فاقد اثر بخشی مناسب، سازمانهاي مالی ناکارآمد،منفعت طلبی شخصی در بخشهاي مالیاتی، و سطح : نکته 
را نشان          حقوق و دستمزد در سازمانهاي دولتی ، عوامل اصلی و مشکالت عمدة مردم، مدیران و کارگزاران دستگاه حکومتی 

. می دهند

: عبارتند ازپنج نوع پاسخگوئی

).تبعیت می کنند و مقرراتاز قوانینتا چه حد متصدیان امور عمومی( قانونی پاسخگوئی- 1

).می کنند لی را به اثر بخش ترین شیوه مصرفتا چه حد متصدیان امور عمومی منابع ما( پاسخگوئی مالی - 2

) .انتظارات سیاست مداران را محقق می کنند اهداف وتاچه حد متصدیان امور عمومی( پاسخگوئی عملکردي - 3

ه ارزشهاي مردم ساالر ارج نهاده و فرایندهاي مردم ساالر تا چه حد متصدیان امور عمومی ب( پاسخگوئی مردم ساالر - 4
) .را تقویت می کنند

)اصول اخالقی را رعایت می کننداستانداردها وتا چه حد متصدیان امور عمومی( اخالقی یپاسخگوئ- 5

یکی از صاحبنظران نیز پاسخگویی را علت العلل اعتماد عمومی می داند و مدعی است اعتماد عمومی مساوي با : نکته 
. پاسخگویی است

:رضایتمندي شهروندان از مدیریت دولتی 

:ابعاد پنج گانه متغیر رضایتمندي عبارتند از•
به عرضۀ خدمات به شهروندانحساس بودن )1
اتکا پذیر بودن متصدیان امور عمومی)2
دسترسی به تسهیالت و خدمات)3
ارتباطات)4
هزینه ها)5

بهتر عملکرد .ی آورداعتماد عمومی م،رضایت مندي عمومی شهروندان را در پی دارد و رضایت مندي،پاسخگوئی:نکته 
بیشتر و خدمات عمومیو در نتیجه اعتماد آنها به دولتددان می شورضایت مندي شهرونخدمات عمومی باعث افزایش

.می شود 
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رضایتمندي شهروندان را ،اندیشۀ اصلی نوسازي اداري بر این اساس بوده است که افزایش کیفیت خدمات عمومی•
. افزایش می دهد و در نتیجه می تواند سبب افزایش اعتماد عمومی به دولت شود

. قش میانجی بین پاسخگوئی و اعتماد عمومی به سازمانهاي دولتی ایفا می کند رضایت مندي ن•

مدیریت دولتی :) حکومت –مدل مفهومی پیوند مردم ( ترکیب عوامل موثر در اعتماد عمومی به مدیریت دولتی 
مدیریت انتظارات از نگاه –از نگاه مدیریتیبه شهروندانعرضه خدمات با کیفیت مشارکت جویانه می تواند زمینه ساز 

.و از منظر اقتصادي مشارکت بهتر می شود از نگاه جامعه شناسی بهبود سرمایۀ اجتماعی–مدیریت دولتی 

پاسخگوئی                    رضایت مندي                 اعتماد 

 -------------------------------------

باید بستري براي پاسخگوئی عمومی فراهم کرد این بستر همانا چیزي جز مدیریت دولتی مشارکت جویانه در کشور نخست 
قانونی ، سیاسی ، مالی ، عملکردي ، اخالقی ، مردم ( نیست با شکل گیري آن مدیریت به طور خودکار پاسخگوئی عمومی 

میزان رضایت مندي شهروندان ارتقا پیدا می کند و به تبع آن اعتماد ،با نهادینه شدن پاسخگوئی.نهادینه می شوند) ساالري 
نهایتا به تحقق چشم انداز کشور منتهی می شود البته هر یک از مراحل به تنهائی در تحقق چشم انداز . عمومی جلب می شود 

ن ، محیطی سیاسی که در آبدون فضاي سیاسی سازنده امکان تحقق این فرایندها میسر نمی شود . کشور کمک خواهند کرد 
.احزاب سیاسی کشور حول ارزشها و اصول کلی چشم انداز بیست ساله کشور با هم رقابت می کنند 

:چهار علت سقوط دولتها عبارتند از » ع«به فرمودة امام علی •
از بین بردن کارهاي اصلی؛)1
توجه کردن به امور جزئی؛)2
مقدم دانستن امور جزئی؛)3
.محروم کردن انسانهاي بافضیلت)4

چگونه می توان به شکل گیري مدیریت دولتی مشارکت جویانه در ایران کمک کرد؟•
دولتی کشورطراحی نظام آموزش مدیریت )1
تدوین منشور شهروندي)2
تدوین چهارچوب اصول اخالقی مدیران و کارکنان سازمانهاي دولتی)3
تدوین چهارچوب مشارکت شهروندان در مدیریت دولتی)4

مدیریت 
دولتی 
مشارکت 
جویانه

پاسخگوئی 
عمومی

رضایت 
شهروندان

اعتماد 
عمومی 

مهکاری 
متقابل 
–شهروند 
دولت 

تحقق چشم 
انداز کشور 
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چگونه می توان پاسخگویی عمومی را تقویت کرد؟•
تدوین قانون پاسخگویی عمومی در سازمانهاي دولتی)1
اتتدوین و تصویب قانون آزادي اطالع)2
تدوین اصول اطالعات آزاد عمومی)3
بهبود رابطۀ مدیران دولتی و شهروندان)4

:اصول اطالعات آزاد عمومی عبارتند از•
عامۀ مردم حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارند؛)1
دولت باید صحت اطالعات عمومی را صرف نظر از شکل آنها تضمین کند؛)2
اطالعات عمومی را تضمین کند؛دولت باید اشاعه، بازتولید و باز توزیع )3
که درخواست اطالعات کرده اند و از آن اطالعات استفاده می کنند، رادولت باید فضاي خصوصی افرادي )4

تضمین کند و افراد هم باید اطالعات موجود در اسناد دولت را در موارد خاص حفظ کنند؛
را براي کسب اطالعات عمومی ) دولتی خصوصی و ( دولت باید تنوع منابع و مآخذ اطالعاتی در دسترس )5

تضمین کند؛
دولت نباید اجازه دهد که عامل هزینه مانع از دسترسی عامه به اطالعات عمومی شود؛)6
دولت باید تضمین کند که اطالعات مربوط به دولت به آسانی و در اشکال متنوع در دسترس و موجودند؛)7
صرف نظر از اینکه در کجا زندگی و کار می کنند، از دولت باید دسترسی عامه به اطالعات عمومی را، )8

.طریق شبکه هاي ملی تضمین کند
چگونه می توان رضایتمندي شهروندان را بهبود داد؟•

پاسخگویی،رضایتمندي و ( طراحی نظام ارزشیابی عملکرد سازمانهاي دولتی بر اساس شاخص هاي سه گانه )1
)اعتماد عمومی

دسترسی به –ارتباطات –هزینه هاي خدمات ( که شامل پنج بعد ایرانیتدوین سنجۀ رضایتمندي شهروند)2
)حساس بودن به نیازهاي شهروندان –اتکاپذیر بودن مستخدمان عمومی –تسهیالت و خدمات 

چگونه می توان اعتماد عمومی به دولت را ارتقا داد؟•
دولتی، نظامهاي متفاوت را در دولت و باید ضمن تغییر شیوة انجام دادن امور در دولت و سازمانهاي )1

سازمانهاي دولتی تغییر داد؛
باید درك عامۀ مردم رااز دولت و سازمانهاي دولتی افزایش داد؛)2
. دولت باید در عمل نشان دهد به منافع همۀ شهروندان توجه می کند)3

)فصل چهارم: (کنترل فساد اداري در بخش دولتی 
:ري از فساد اداري عبارتند ازهشت بعد اصلی راهبرد ملی پیشگی•
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پاسخگویی سیاسی)1
پاسخگویی رهبري نظام سیاسی کشور)2
مشارکت مردمی)3
بخش خصوصی رقابتی)4
مدیریت دولتی مردم ساالر)5
ساز و کارهاي نهادي)6
آموزش اثربخش آموزه هاي دینی)7
تقویت نقش رسانه ها)8

: فساد اداري تعریف 

فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات .اشاره داردشخصی یا منافع گروهیتنفعماستفاده از قدرت براي کسب ءفساد یعنی سو
دولتی است که در آن به طور نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آنها، خود و نزدیکانشان را 

.غنی می سازند

:فساد را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد که عبارتند از

به افزونه خواهی هایی جزئی اشاره دارد که کارکنان دولت بر اثر پایین بودن حقوق و دستمزدشان براي : زئی فساد ج)1
پرداخت هزینه هاي خانوادة خود از شهروندان دریافت می کنند؛

بزرگ که در زمینۀ انعقاد قراردادهاي دولتی توسط آن دسته از مقامات عالی رتبۀ دولتی صورت می گیرد: فساد کالن )2
.تصمیم گیري می کنند

مقام دولتی ، قدرت آزادي عمل ، سوء استفاده از قدرت توسط مقام دولتی، نوعی منفعت پولی : عناصر وقوع فساد عبارتند از 
.و اقتصادي که نصیب مقام دولتی می شود

:فساد در دو حالت رخ می دهد که عبارتند از 

نون و مقررات عرضه شوند که در این حالت مقام دولتی براي انجام در حالتی که خدمات و قراردادها بر اساس قا)1
دادن چیزي پول دریافت می کند که به طور معمول ملزم به انجام دادن آن بر اساس قانون است؛

در حالتی که مبادله ها بر خالف قانون و مقررات صورت می گیرند که در این حالت ، مقام دولتی براي انجام دادن )2
.رشوه می گیرد که از نظر قانون مجاز به انجام دادن آن نیستموضوعی 

:)تأثیر فساد اداري بر اقتصاد ( هزینه هاي فساد

زمینه بروز فساد در برخی از نهادهاي دولتی مثل گمرك از سایر نهادها است وقتی رشوه خواري در کشور نهادینه شود مقامات 
مورد تقاضا از انگیزه الزم برخوردار و براي دریافت بیشتر به راهکارهاي دیگري دولتی فاسد براي افزایش میزان رشوه هاي 

فساد به علت تاثیرش در تخصیص منابع ، در تولید و مصرف . همراه است هزینه هاي متعددي با فساد. متوسل می شوند 
زي آن را داریم به کارآمدترین رشوه دهی و رشوه گیري باعث می شود چه بسا عملیاتی که قصد خصوصی سا. اثرگذار است 
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.مقامات دولتی فاسد به رشوه دهندگان اجازه می دهند تا رعایت مقررات را نادیده گیرند. پیشنهاد دهندگان تخصیص نیابد 
چه بسا کارآمدترین .در الگوي استخدام و ارتقا نیز تاثیر می گذارد وفساد نیروي کار را از فعالیت محوله دور می سازد

. ان ممکن است استخدام نشوند و افراد ناالیق و ناشایست روي کار آیند و رفاه کلی عامه مردم را تقلیل دهندکارکن

–منابع ارزشمند اقتصادي . می روند .......) پلیس ، نیروي انتظامی و( در یک محیط فاسد منابع به سمت عرصه هاي نامولد 

بازارنهادهايتضعیف،اقتصاديرشدکاهش،هاهزینهافزایشباعثاینوشوندمیتبدیلامنیتیهايهزینهبهاجتماعی
مقام دولتی داراي .دکننمالقاتدولتی با یکدیگروخصوصیبخشکهدهدمیرخجائیدرمعموالفساد. شودمی....... و

. هست ،استفاده از مقام اش و پولی که نصیب او می شودءزادي عمل در سوآقدرت 

. هاي اخیر در زمینۀ اقتصاد سنجی حاکی از وجود نوعی همبستگی منفی بین سطوح باالي فساد و رشد اقتصادي اندپژوهش 
مطالعات موردي در جهان نشان می دهند که رشوه ها می توانند هزینه ها را افزایش و کیفیت پروژه هاي عمومی را کاهش 

.دهند

: اهمیت پیشگیري از فساد 

و اثر ویرانگري در نهادهاي عمومی و شرکتهاي خصوصی است ،ج کردن و بی اعتبار کردن دولتها اي فلفساد نوعی ویروس بر
.و فقرا را تحت تأثیر قرار می دهدد کنمی بودجامعه و توسعه آن را ناوجوامع دارد درحقوق انسانها 

به فقرا آسیب می رساند و موجب نابرابري درآمدها و هزینه ) 1:محورهاي اصلی تأثیرگذاري فساد در جامعه عبارتند از 
مبارزه با فساد فقر را )2؛رشد اقتصادي را پائین آورده و مردم ساالري را مخدوش می کند . هاي مالی و مدیریتی می گردد 

نظیرتصادياق–در کشورهائی که فساد کنترل می شود شاخصهاي اجتماعی .کاهش و توسعه اقتصادي را ارتقا می دهد
وداردمناسبیعملکردکاروکسب،باالترسواد،کمترمیرومرگ،باالترسرانهدرآمدرشد،بیشترخارجیگذاريسرمایه

.همچنین فساد کارایی شرکتها را کاهش می دهد) 3؛داردگوناگونکشورهايزندگیکیفیتدربسیاريبهبودهاي

:کارهاي کنترل فساد عبارتند ازمجموعه ساز و 

نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی)1
گسترش جامعۀ مدنی)2
افزایش پاسخگویی مقامات سیاسی)3
افزایش رقابت در اقتصاد)4
اصالح مدیریت دولتی و مالیۀ عمومی)5

: ارکان هشت گانه ارتقاي سالمت ملی

رکن را در نظر 8است براي ارتقاي سالمت ملی می توان » سالمت ملی « نظام هاي یکی از رویکردهاي مبارزه با فساد برقراري 
قوة قضاییه، )آگاهی عمومی، )5مجلس، )4نهادهاي نظارتی، )3اصالحات اداري،)2اراده سیاسی،) 1:که عبارتند ازگرفت

ر ضعف شود بار اضافی بر دوش یکی از ارکان دچااین هشت رکن به هم وابسته اند چنانچه؛بخش خصوصی) 8رسانه ها، )7
حاکمیت قانون دچار رکود می شود ووند توسعه پایدار ، کیفیت زندگی رکن دیگرقرار می گیرد و اگر چندین رکن تضعیف ش

حاکمیت 
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نظام سالمت ملی شکل می گیرد و حاکمیت قانون، توسعه ،رکن دچار ضعف نشوند و مردم آنها را پایش کنند8نهایتا اگر این 
. فیت زندگی ارتقا خواهد یافت پایدار و کی

)312: 1997استین هارست و النگست ( ارکان هشت گانه نظام سالمت ملی 
: راهبردهاي پیش گیري از فساد 

. یکی از راهبردهاي پیشگیري از فساد در کشور افزایش پاسخگوئی رهبران سیاسی است : ارتقاي پاسخگوئی سیاسی - 1
پاسخگوئی سیاسی به محدودیتهایی اشاره دارد که توسط سازمانها و ذي نفعانی که قدرت اعمال مجازات دارند بر 

هزینه اتخاذ آن دسته ،به موازاتی که پاسخگوئی سیاسی افزایش می یابد.حمیل می شوندرفتار متصدیان امور عمومی ت
ز قدرتمندترین یکی ا.افزایش می یابد) ها می شودمنافعی نصیب آن،به بهاي منفعت عامهکه ( از تصمیمات سیاسیون 

سیاسی سازوکارهاي متفاوتی از براي دستیابی به شفافیت .شفافیت سیاسی است،گونه هاي نظارت بر مقامات دولتی
جلساتبرگزاري-علنیصورتبهدولتهیئتجلساتبرگزاري–برگزاري جلسات مجلس به صورت علنی : قبیل 

از میان برداشتن فعالیتهاي داللی سیاسی در مجلس شوراي اسالمی، هیئت –علنیصورتبهدادگاههاپر هیاهوي
انتشار –در موضوعات کلیدي و غیر کلیديمجلسنمایندگانآرايانتشار-دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

- انتشار احکام دادگاه ها در موارد کلیدي مؤثر در منافع جامعه–مجموعه هاي دولتیوسازمانهاساالنهگزارش
.افشاي هدایا و رشوه ها به کمک مردم بر اساس قانون افشاگري

وجود رقابت .سیاسی در فرایند انتخابات نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار استعالوه بر سازوکارهاي باال میزان رقابت 
احزاب گوناگون در پی افشاي فساد در دولت برآیند و سیاستمداران را ملزم به ،در چنین عرصه هائی باعث می شود

ه قانون اساسی در و باید با پایبندي ب. مخرب است،البته رقابت سیاسی افراطی.پاسخگوئی به شهروندان می کند
. عرصه رقابت سیاسی فعالیت کنند

رهبري رکن اصلی مدیریت کالن کشور \در نظام سیاسی کشورهائی چون ایران : پاسخگوئی رهبري نظام سیاسی - 2
بخشهاي گوناگونی از . دارد و فناورياجتماعی،ابعاد سیاسی ، اقتصادي ، فرهنگی است و تاثیر بسیار مهمی در 

اجزاي نظام به طور مستقیم زیر نظر رهبري به فعالیت مشغول اند و برخی از انتصابات به طور مستقیم توسط رهبري 

نظام سالمت ملی
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نظر به جایگاه کلیدي رهبر در سطح ملی و بین المللی ممکن است بنا بر اغراض سیاسی مورد نقد قرار .انجام می گیرد
همه ي . و شایعات را در کشور از بین می برد برداشتهاءبسیاري از سو،ه عملکرد رهبريحوزشفافیت در . گیرد 

مشروعیت مردمی ( نرم عملکرديباید بر اساس شاخصهاي،سازمانها و مراکزي که به طور مستقیم زیر نظر رهبري اند
عملیاتیوديي مالی ، اقتصالکردهاعم( سخت پاسخگویی مردمی یاو شاخصهاي) اعتماد مردمیویت مردمی ، رضا

در این سازمانها موجب شفافیت در سایر سازمانهائی که مستقیم زیر نظر عملکردشفافیت. مورد ارزیابی قرار گیرند ) 
.و غیر مستقیم در فساد اداري تأثیر می گذاردبازار شایعه را کساد می کندمی شود  و، رهبري نیستند

در و با ابزار و الگوهاي مناسبآموزه هاي دینی در صورتی که به گونه اي مناسب: تقویت جایگاه آموزه هاي دینی- 3
افرادي که آموزه هاي دینی را ترویج می کنند.ترین راهبرد پیش گیري از فساد استکلیدي،اذهان جامعه تزریق شود

ر به دوري از فساد را در اذهان افراد شکل از فنون و ابزاري استفاده کنیم که بتوانند باو.آن باشند عامل بهباید خود ،
عالمان دینی .باید سیاست فرهنگی کشور را به خوبی تحت پوشش قراردهند،صدا وسیماسازمان ملی ، ۀرسان.دهند

و مدیرانی که از قشر روحانی اند به عملکرد سازمانی و فردي خود در اصالح جامعه یقین داشته باشند کلیديبه نقش
.بیشتري نشان دهندخود حساسیت

سازمانهاي مردم نهاد، اتحادیه هاي تجاري ( مثلسازمانهائی که نمودي ازجامعه مدنی هستند : تقویت مشارکت مردمی - 4
نقش ،در مقام واسطه بین حکومت و عامه مردم) هیئتهاي مذهبیانجمنهاي بازرگانی وکانونهاي تفکر و اندیشه ،،

: حول سه محور کلیدي می باشند که شاملفعالیتهاي این سازمانهاي فرعی.مهمی در محدود کردن فساد ایفا می کنند
آگاه کردن عموم مردم از فساد با برگزاري همایشها، کارگاهها،در عمومی سازي اطالعات مربوط به فسادکه در -

. تدوین برنامه هاي اجرائی موثر است 
عملی براي مبارزه با فساد تنظیم طرحهاي-
پایش اقدامها و تصمیمات دولت در زمینه کاهش فساد -

برنامه هاي این سازمانها و تالش آنها براي تاثیر گذاري در قوانینی که در مجلس تصویب می شود به کنترل فساد کمک می کند
آزادي اطالعات ،والش براي اصالح نظام قضائی ت.همچنین مجازات عامالن فساد از جمله فعالیتهاي دیگر این سازمانهاست.

محورهاي اصلی خصوصی سازي،و پاگیر بازرگانی وازمیان برداشتن قوانین دستحمایت از اصالحات حقوقی قضایی،
نه ( را یک هم پیمان زمانی جامعه مدنی به نحوي موثر عمل خواهد کرد که دولت آن.دهدمداخله جامعه مدنی را تشکیل می

. قلمداد کند ) مندش

.به بازبینی سطح فساد کمک می کنندها،استفادهءبا افشاي سوي مستقل و حرفه ايرسانه ها: رسانه ها تقویت نقش - 5
و بازيگرچه بسیاري از کشورها رسانه هاي آزاد.رسانه ها نهادهاي عمومی کلیدي در مبارزه با فساد تلقی می شوند

.تضعیف می کننددر مبارزه با فساد رارسانه هاه، مشارکت قدرتمند بالقوةعوامل محدود کنندرخیدارند ولی ب
. رسانه ها یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی قلمداد می شوند

فرایند .براي داشتن اقتصادي قوي باید بخش خصوصی قوي و با انگیزه اي داشت: ایجاد بخش خصوصی رقابتی - 6
مورد شک و تردید قرار گرفته است زیرا چنین تصور می شود نقش آفرینان حکومتی براي خصوصی سازي بعضا 

فقط سبب کارآئی انحصارات کلیدي دولتی نه.کنترل بخشهاي اساسی اقتصاد به تصاحب بخشهاي کلیدي پرداخته اند
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چیزي جز فساد در ،کنندبلکه از آن جهت که ساالنه بودجه عظیمی از دولت به صورت یارانه دریافت می ،نمی شود
: زیر اساسی است محورهايلذا براي ایجاد بخش خصوصی رقابتی توجه به .پی ندارد

و عدم واگذاري انحصارات کلیدي دولت که سبب تسلط افراد خاصی بر اقتصاد نشود: سیاست اقتصادي یکپارچه)1
.شرکتها سبب بروز فساد می شوندبا پرداخت یارانه به ایندر عین حال به رونق اقتصادي کمک کند ؛ چون

، عظیم است وبخش عمده اي از دارئیهاي حکومت که دولت در پی خصوصی سازي آن است: تقویت رقابت)2
لذا رقابت در انجام دادن چنین فعالیتهاتی ؛بسیاري از آنها در بخشهاي زیر ساختاري و منابع طبیعی قراردارند

.ظیم کشور در جهت مصالح کشور توسط بخش خصوصی مصرف شودمستلزم تدابیري سنجیده است تا منابع ع
نقش سازمان خصوصی سازي کشور در این زمینه حساس است زیرا سازمان خصوصی سازي باید با نگاه منفعت 

. تصمیم گیري کند یا کوچک کردن غیر منطقی دولت، در این زمینهعامه نه نگاه صرف کارائی
دولتی اند، هنوزبخشهائی که حتی در کشورهاي سردمدار خصوصی سازي:کردن بخشهائی از دولت نخصوصی )3

، بکارگیري افراد شایسته در پستهاي کلیدي عملکرد این فعالیتهانظام ارزیابیطراحیتنظیم مقررات صحیح ، با
اهش انتشار گزارشهاي عملکردي می توانند فساد را کوکمک نمودهبه سازوکارهاي پاسخگوئی،شرکتهاي دولتی

. دهند
به طور ( ایران و ) به طور اعم( یکی از چالشهاي فراروي کشورهاي در حال گذار: تشکیل انجمنهاي بازرگانی )4

اف شفوزنحوي بااست که به کمک آنها صاحبان منافع خصوصی بتوانند با یکدیگر بهییافتن راههای)اخص 
باعث ،گذار نادیده گرفته شده استال حکشورهاي در که درعدم استفاده از انجمنهاي کسب و کار. رقابت کنند

.شده استو بخش دولتی و بالطبع افزایش فساد اداريتبانی بیشتر بخش خصوصی

:ساز و کارهاي نهادي ناظر بر قدرت 

به طور خاص، . چهارچوب هاي نهادي حکومت می توانند ساز و کار مهمی براي کنترل، بررسی و کاهش عوامل فساد باشند
میان نهادهاي » میان بر« توسعۀ اثربخش موانع نهادي درون حکومت به میزان تفکیک قواي سه گانه و ایجاد مسئولیتهاي نظارتی 

محدودیتهاي اثر بخش از طریق نظارت نهادهاي حکومت بر یکدیگر می توانند فرصتهاي سوء استفاده از .حکومتی وابسته است
.سوء استفاده، مجازاتهایی بر ضد سوء استفاده کنندگان اعمال کنندقدرت را کاهش دهند، و در صورت وقوع 

:اصالح مدیریت دولتی 

بهبود امور مدیریتی مربوط به مدیریت دولتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یکی از موضوعاتی است که در اصالح 
ور باید براي اصالح مدیریت دولتی اقداماتی را انجام سازمان مدیریت کش. ساختار مدیریت دولتی کشور باید مد نظر قرار گیرد

:دهد که عبارتند از 

نظیر (تقویت روح خدمت به عامه در مدیران و مستخدمان دولتی از طریق تدوین شاخص هاي نرم ارزیابی عملکرد )1
)پاسخگویی،رضایتمندي و اعتماد 

هم در سطح عملیاتی سازمانهاي دولتی از طریق اهتمام جدي براي برقراري نظام شایسته ساالري هم در مدیریت و )2
تدوین قانون مدیریت در بخش دولتی و برچیدن نظام تاراج در مدیریت دولتی ایران، پرهیز جدي از مدرك گرایی، و 
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مدیریت در بخش دولتی از طریق در نظر گرفتن امتیازات خاص براي مدیران و روي آوري به آموزش هاي خاص 
.در بخش دولتیکارکنان متصدي امور

بازنگري در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدي گري)3
ایجاد شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مالی سازمانها و شرکتهاي دولتی )4
ارتقاي پاسخگویی و کنترل بیشتر هزینه هاي بودجه اي ، مستلزم حسابداري و حسابرسی قوي و داشتن نوعی فرایند )5

.قوي اجراي بودجه است
سیاستهاي مالی و تنوع در آنها؛ حذف معافیت اختیاري توسط مأموران مالیاتی و دستکاري مالیاتهاي ساده سازي )6

واقعی؛ استاندارد سازي فرمها و رویه هاي کاري و شفاف سازي کلیه فرایندها
ت انعکاس نظر سنجی گروه ها و سازمان هاي مردم نهاد در دوره هاي زمانی مشخص از مردم راجع به کیفیت خدما)7

. سازمانهاي دولتی در روزنامه ها و رسانه ملی جهت افزایش کیفیت خدمات دولت

: پنجمفصل–تحول اداري در بخش دولتی 
.ادارة امور عمومی را یکی از آموزه هاي مدیریت دولتی نوین می شناسند» لیبرالی کردن « امروزه : نکته 

:دولتی ایران تبعات منفی مدیریت دولتی نوین در تحول بخش

خصوصی؛-مخدوش شدن مرز عمومی)1
محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات؛)2
تضعیف بخش دولتی؛)3
تضعیف پاسخگویی عمومی؛)4
تهدید اعتماد عمومی؛)5
شکل گیري سازمانهاي دولتی مضطرب؛)6
سیاسی کاري در اجراي مدیریت دولتی نوین؛)7
نهادي؛تهدید جامعه مدنی ونظریۀ سیاسی متضاد با حاکمیت)8

مدیریت نوین ، مبانی نظري شکل گیري مدیریت دولتی نوین 

دانش وتجربه مدیریت بازرگانی را براي بهبود ،امور عمومیبراساس آن اداره؛مدیریت دولتی نوین تجلی نوعی راهبرد است
ظهور مدیریت دولتی با چهار روند کالن .کارآئی و بهبود عملکرد کلی خدمات عمومی و سازمانهاي دولتی به کار می برد

: اداري زیر همراه بوده است 

؛کارکنان بخش دولتیتعدادت از طریق کاهش حجم مخارج و تالش براي کاهش دادن رشد دول- 1
، با تأکیدي نو بر پرداخت یارانه بخش دولتی به سمت خصوصی سازي و شبه خصوصی سازيو مسیرتغییرجهت- 2

؛دمات عمومیبراي تهیه و تدارك خ
؛به کارگیري فناوري اطالعات در عرصه خدمات عمومیتوسعۀ خودکارسازي اداري و - 3
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.به کارگیري نوعی رویکرد مدیریتی در بخش عمومی که قابلیت کاربرد در بیشتر کشورها را داشته باشد- 4

:نکات مهم 

صر به فرد می دانند که می بایست نظریۀ را رشته اي منح» ادارة امور عمومی « اندیشمندانی نظیر گودنو و ویلسون •
مستقل خاص خود را می داشت و متصدیان امور در آن از مهارتهاي عملی ویژه بهره می بردند و از شیوه مستقلی 

تحلیل عملیات نظامهاي دیوان ساالر بزرگ و فرایندهاي » علم اداره « در این راستا، گرایش غالب . استفاده می کردند
.دولت براي اجراي خط مشی ها بودموجود در نظام

اشاره به عرصۀ کلی تري داشت که اندیشمندان علوم اجتماعی و عمدتاً دانشمندان روانشناسی سازمانی و » مدیریت « •
اشاره به توانمند سازي افراد و گروه ها در                  » مدیریت « همچنین . مطالعات کسب و کار از آن بهره می گرفتند

هاي اجتماعی گوناگون و به کارگیري منابع انسانی براي افزایش کارایی و اثربخشی در فرایند تولید کاالها و محیط
.عرضۀ خدمات داشت

نخستین رگۀ تغییر در نحوة                » عمومی«در کنار واژة » اداره « به جاي » مدیریت « بر این اساس، قرار گرفتن پیشوند •
.محسوب شد» مدیریت بخش دولتی« 

دومین نویدي که حامیان مدیریت دولتی نوین به بخش دولتی می دهند، در زیربناهاي مدیریت دولتی نوین هم قرار •
.به مثابه شاهراه هر نوع بحث و بررسی دربارة ادارة امور عمومی است» اداره –سیاست « گرفته است، جدایی دوباره 

.بر ماهیت و ارزشهاي کشورهاي مردم ساالر استوار استسومین محور نویدبخش مدیریت دولتی نوین•

ت دولت نوین یهاي مدیربنیان

مدیریت دولتی نوین را مطالعه اي میان رشته اي از جنبه هاي محوري اداره امور عمومی تعریف گارسون و اورمن ، •
مدیریت در کنار مدیریت منابع انسانی، کرده اند؛ مطالعه اي که بر کارویژه هاي طرح ریزي ، سازماندهی و کنترل 

.مالی، فیزیکی، اطالعاتی و سیاسی تأکید داشت 
:شش عنصر تشکیل دهنده دکترین مدیریت دولتی نوین از نظر هود•

استقرار مدیریت علمی و حرفه اي در بخش عمومی؛)1
؛)شاخصهاي عملکرد ( استانداردها و سنجه هاي مشخص عملکرد )2
ستاده هاي سازمان دولتی؛تأکید بیشتر بر کنترل)3
ایجاد فضاي رقابتی بیشتر در محیط سازمانهاي دولتی؛)4
تأکید بر انضباط و صرفه جویی بیشتر در استفاده از منابع؛)5
.تأکید بر سبکهاي مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی)6

) : هایز و کیرنلی ( مهم ترین ارکان مدیریت دولتی نوین 

؛دولت و قلمروکاهش اندازه: کوچک سازي - 1
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؛به کارگیري اصول مدیریت بازرگانی در دولت: مدیریت گرائی - 2
؛به دریافت کنندگان خدماتگیريواگذاري تصمیم: تمرکز زدائی - 3
؛بازسازي دولت با تاکید بر نتایج به جاي فرایندها: دیوان ساالري زدائی - 4
.یر دولتیتولید کاالها و خدمات عمومی توسط شرکتهاي غ: خصوصی سازي - 5

مداوم اما هدف آنها کاهش مستمر و متکی استو فلسفۀ کسب و کاراین اصول شدیدا بر نظریه مدیریت بخش خصوصی
مدیریت بازرگانی را ربادانش و تجکه بر اساس آنتجلی رویکردي استمدیریت دولتی نوین.اندازة فعالیتهاي دولت است

این .به کار می برد دیوان ساالریهاي نوین امروزيد خدمات عمومی در عملکرکارایی، اثربخشی و به طور کلیبراي بهبود
رویکرد، راهبرد تحول در بخش دولتی ایران نیز هست که در برنامه هاي توسعه و برنامه هاي تحول اداري ایران کامالً مشاهده 

. می شوند

رگه هاي و آغاز اولین برنامۀ پنج سالۀ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران،در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی
و مشارکت در اقتصادمدیریت دولتی نوین در قالب خصوصی سازي مطرح و اولین قانون براي محدود کردن اندازه دولت

.به تصویب رسیددر فعالیتهاي اقتصاديبخش خصوصی

):برنامه هاي تحول اداري در ایران( ولتی نوین در ایران محورهاي بنیادین مدیریت د

مدیریت دولتی 
نوین

کوچک سازي

مدیریت گرایی

دیوان ساالري تمرکززدایی
زدایی

خصوصی 
سازي
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قانون برنامۀ 64برنامۀ منطقی کردن اندازة دولت با تعیین و تفکیک اعمال حاکمیت و اعمال تصدي بر اساس مفاد )1
سوم توسعه و تشخیص حجم مناسب براي دولت با تعریف اندازة منطقی دولت و امکانات و منابعی که می توان براي 

ادارة امور توسط دولت هزینه کرد؛
برنامۀ اصالح ساختار تشکیالتی دولت با هدف بررسی و شناخت مشکالت تشکیالت کالن دولت و کوچک سازي )2

دولت در عمل؛
برنامۀ اصالح نظامهاي مدیریتی به کمک بررسی و تعیین تکلیف شوراها و مجامع متعدد تصمیم گیري و سازماندهی و )3

هاي تصمیم گیري در ساختار تشکیالتی دولت؛اصالح نظام و نهاد
برنامۀ اصالح نظامهاي استخدامی با بررسی و رفع نواقص آیین نامۀ استخدام پیمانی کارکنان دولت براي توسعۀ )4

به جاي استخدامهاي دائمی و رسمی؛) پیمانی ( اشتغال به صورت غیر رسمی
تقویت نیروي انسانی نظام اداري کشور؛برنامۀ آموزش و بهسازي نیروي انسانی دولت به منظور )5
برنامۀ اصالح فرایندها، روشهاي انجام دادن کار و توسعۀ فناوري اداري؛)6
. برنامۀ ارتقاي حفظ کرامت مردم در نظام اداري کشور)7

: تبعات منفی مدیریت دولتی نوین 

:کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی - 1
رسوخ مدیریت دولتی نوین در سازمانهاي دولتی این . واژه مردم محوري تمایز بین بخش خصوصی و عمومی است 

مرز را مخدوش می کند زیرا هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومی نظیر شهروندي ، پاسخگوئی ، 
م هنجارهاي بازرگانی نظیر رقابت کارائی ، برابري، گشاده روئی، انصاف داشتن در برخورد با شهروندان با هجو

. بهره وري ، سودآوري به حاشیه رانده می شود
: محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات - 2

از ویژگیهاي مردم ساالري ترکیب متنوع دریافت کنندگان خدمات عمومی است که تجلی واقعی عامه در مدیریت 
اهداف اصلی با تغییر . خدمات عمومی باید بر اساس رفاه عمومی همگانی یا رفاه شهروندي استوار باشد .دولتی است

کارائی و رقابت باعث شده که اهداف اقتصادي مبتنی برشهروندان به تحققطبیعیخدمات عمومی از تحقق نیازهاي
بلکه ،وندان مصرف کنندگان دولت نیستنددر حالی که شهر؛الق شودطبه مشتریان واژه مصرف کننده یا مشتري ا

کارآمد فقط به اغنیاء مدیریت اقتصادي. مالکان آن هستند که دولتمردان را براي حفظ منافع عمومی انتخاب کرده اند 
یعنی ترکیب محدود دریافت کنندگان خدمات عمومی توجه بیشتر به رشد اقتصادي بازار دارد تا رفاه ،خدمت می کند

نها بخش خاصی توان دریافت خدمات عمومی را دارند این خانواده هاي کم درآمد را تحت تاثیر قرار می ت. شهروندي
در مدیریت .دهد و باعث می شود وضعیت فقر وخیم تر شود و داللت بر کاهش مردم ساالري در مدیریت دولتی دارد

ي در خدمات عمومی بین غنی و فقیر بر دولتی نوین شهروندان در مقام مشتري و مصرف کننده اند مدل مشتري مدار
. اساس توان پرداختشان تبعیض قائل است که این امر نقض اصل برابري در خدمات عمومی است
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تضعیف بخش دولتی - 3

مدیریتآمدنبااستدولتیمدیریتدرساالريمردمابعادازیکیجامعهدردولتیمدیریتاجتماعی–نقش موثر اقتصادي 
ا در کاالها و رخصوصیبخشنقش. کردپیداتغییرتسهیلگرينقشبهرهبريازدولتیمدیریتهدفونقشنویندولتی

کاهش ظرفیتهاي مالی    . خدمات افزایش دادو نقش بخش دولتی را در عرضه خدمات و رفع نیازهاي مردم به حاشیه رانده است
ش بنگاههاي عمومی سودآور و کارکنان خدمات عمومی نوعی فرو) انتقال بخش عظیمی از دارائیهاي عمومی به خصوصی ( 

افول را در مردم ساالري در پی دارد چون از توانائی پاسخ به نیازها و تقاضاي شهروندان براي خدمات اساسی می کاهد این 
.قابل مشاهده استتاثیر بیشتر در کشورهائی که بر اساس مدل دولت مداخله گرعمل کرده اند 

وئی عمومیتضعیف پاسخگ- 4
پاسخگوئی عمومی است تحول دولت بر محور شبه بازرگانی ) مردم ساالري( یکی از متداولترین معیارها براي ارزیابی 

نخستین چالش پاسخگوئی عمومی به فعالیتهاي مشارکتی بین بخش هاي . حمله متهورانه به پاسخگوئی مردم ساالرست
–گردد این نوع فعالیتهاي شرکتی موجب شک و تردید شهروندان در روابط دولت خصوصی و دولتی برمی

مخدوشراپاسخگوئیواقعیزنجیرهواستشدهفسادآورفرصتهايافزایش–پیمانکارانمهمعملکرد–پیمانکاران
خصوصیشرکتهايبادولتتنگاتنگاتحادلذا. استپیمانکاریادولتاصلیمقصددانندنمیمردمزیرا،کندمی

ضمن با مشکل مواجه شدن پاسخگوئی . ست ساالريمردمکاهشوعمومیپاسخگوئیشدنمخدوشموجب
عمومی مردم ساالري کاهش می یابد همچنین گسترش آزادي مدیریتی باعث شکل گرفتن موسسه هاي مستقلی شده 

. منابع عمومی به نفع شخصی استفاده کنند که زمینه فساد اقتصادي مدیران و کارکنان را فراهم می کند تا از
تهدید اعتماد عمومی - 5

یکی از ویژگیهاي مردم ساالري اعتماد و اطمینان عامه به دولت است به کارگیري مدیریت دولتی نوین هم اعتماد 
ه بدبینی یافته هاي متعددي نشان دهند. شهروندان عادي هم اعتماد کارکنان مدیریت دولتی را به چالش کشیده است 

به تزریق اصول شبه بازرگانی در بخش خدمات عمومی اند این شک و بی اعتمادي در میان کارکنان خدمات عمومی 
به علت احساس ناامنی شغلی ناشی از سیاست کوچک سازي و حذف استخدام هاست آمار و ارقام در کشورهاي 

مدیریت دولتی نوین بوده است همچنین تجسم مختلفی نشان از کاهش اعتماد عمومی به دولت پس از به کارگیري
مدیران دولتی همچون افرادي پست و فاسد توسط سیاستمداران احساسات ضد دولتی را برجسته و اعتماد عمومی را 

. خدشه دار کرده است 
شکل دهی سازمانهاي دولتی مضطرب- 6

تی است اگر سازمان را موجودي زنده یکی از تبعات بسیار مخرب مدیریت دولتی نوین مضطرب کردن سازمانهاي دول
به محیط اطراف واکنش نشان می دهد تکامل آن شبیه تکامل ) افول حیات( تصور کنیم که یاد می گیرد ، می میرد 

انسان است قعا با این پدیده دچار اضطراب می شود و تا حدي عامل پیشرفت نیز می شود وقتی اضطراب شدید شود 
در چنین رویکردي مدیران دولتی براي سرپوش گذاشتن بر .ل بهره وري آن کاهش می یابد کارآئی ، اثر بخشی و در ک

مدیریت ناکارآمد خود را وارث خرابیهاي دیگران می دانند کسی نمی تواند از این سازمان بازخواست کند زیرا همیشه 
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ادي نیست برنامه ها ناتمام می ماند در حال تعمیر و باز سازي اند به علت اضطراب رفتار کارکنان از دید شهروندان ع
. و این ره آورد مدیریت دولتی نوین است

تقویت نظام توزیع غنائم به شکل خصوصی سازي - 7
نظام توزیع عنائم بر توزیع پستهادرسطوح دولت توسط یک حزب سیاسی به طرفدارانش با این امید که تعصب حزبی 

این نظام در ایران در همه ي سطوح عالی ، میانی ، عملیاتی انجام می . کارآئی و اثر بخشی را زیاد کند گفته می شود
اکنون در پرتو مدیریت دولتی نوین نظام توزیع غنائم به شکل واگذاري شرکتهاي سودده به طرفداران حزبی و . شود 

اعتماد حتی اقوام و دوستان متجلی شده است یعنی مدیریت دولتی در دست مجموعه اي خاص است که باعث کاهش 
. عمومی و به چالش کشیدن نظام مشروعیت سیاسی شده است

در عرضه خدمات به شهروندان ) نه کارآیی ( علل نمادین سیاسی - 8

خصوصی سازي و . ایا همه ي خصوصی سازیها منجر به صرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات می شوند 
بنا بر علل سیاسی صورت گرفته است که دولت در پی کوچک ) ی خدمات اجتماع( قراردادي کردن بسیاري از خدمات 

با این . یعنی خصوصی سازي یک قانون سیاسی است نه اقتصادي . شدن و رها کردن خود از عرضه مستقیم خدمات است
اي تقاضاه. وجود نبود رقابت در زمان انعقاد قراردادها ، چالشهاي مدیریتی مهمی را براي دولت به وجود می آورد 

روزافزون براي دستیابی به دولتی کوچک تر و کارآمدتر مدیران اجرائی سازمانمهاي دولتی را به این موضوع رهنمون کرده 
است که خصوصی سازي وسیله اي براي کنترل هزینه هاست با این وجود خصوصی سازي خدمات اجتماعی قدرت 

پاسخگوئی را اندکی افزایش می دهد این باعث می انحصار دولتی به انحصار خصوصی می دهد در عین حال عملکرد
اگر دولت الزم می داند براي خدمات موجود در بازار قراردادي . شود رقابت در عرضه خدمات به شدت تخریب شود

منعقد کند ضروري است نتایجی براي مدیریت نظارت و درخواست پاسخگوئی را در اختیار داشته باشد دولت باید 
.دام خصوصی سازي در پیش گیردت را در مدیریت قراردادها براي پرهیز از گرفتار شدن دردورنماي بلندمد

تهدید جامعه مدنی - 9
در پرتو راهبرد مدیریت دولتی نوین ، بخش غیر انتفاعی کشورها ، از جمله ایران به طور روز افزونی ارزشها و

داده است تاثیر بخش غیر انتفاعی در جامعه مدنی به علل زیر شیوه هاي بازار را سر لوحه عرضه خدمات خود قرار
: اهمیت دارد 

اگر چه آثار بازار زدگی در بخشهاي عمومی و غیر انتفاعی متفاوت اند ، به نظر می رسد تزریق ارزشهاي بازار در -
. هردوبخش عمومی و غیر انتفاعی براي مردم ساالري مضر است 

سازمانهاي. استضروريدولتیمدیریتمشروعیتبرايدولت–اعتماد متقابل شهروندرابطه همکاري مبتنی بر -
اعی به علت نقشی که در جامعه مدنی دارند در تحقق این امر بسیار موثرند این نقش از طریق بازار گرائی انتفغیر

خدمات در جامعه بوده و سازمانهاي غیر انتفاعی ابزاري براي تحقق اثر بخش ترین روش عرضه . تهدید  می شود
.ابزار مهمی براي حفظ یک جامعه مدنی به شمار می روند

نظریه سیاسی متضاد با حاکمیت مردم ساالر -10
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از مدیریت علمی گرفته تا مدیریت کیفیت ( مدیریت دولتی نوین مدعی است نه فقط فنون مدیریت بخش خصوصی 
رقابت ، ( مدیریت گرائی در بخش دولتی باید ارزشهاي بازاري باید دربخش دولتی به کا روند براي تحقق ) فراگیر

جوهره این اندیشه این است که رفتار انسان بر محور منفعت .به درون بخش دولتی نیز تزریق شود ...) کارآفرینی و
این پیش فرض . شخصی می چرخد تجمیع منافع شخصی تقویت مناسبی از منافع عمومی آن جامعه محسوب می شود

ظریه سیاسی مدیریت دولتی نوین چشم اندازي تاریک از منفعت عامه به دست می دهد اعتماد میان شهروندان در در ن
نقش شهروندان فراتر از منفعت . دولت را کاهش می دهد برخی از افراد جامعه را از برخی دیگر مستثنی می کند 

ان خالق و نوآور در سازمانهاي دولتی دشوار کنترل مدیر. شخصی ،چه بسا مشارکت در تحقق منافع عمومی  باشد 
است مدیران کارآفرین پول و منفعت عمومی را در اختیار منافع شخصی قرار می دهنددر برابر پاسخگوئی و حساسیت 
نشان دادن به شهروندان از میدان می گریزند گرچه عامه مردم راه حل خالقانه را دوست دارند اما پاسخگوئی در 

.تی اهمیت بیشتري داردزمانهاي دولسا

:دانش محوري اقتصاد و بخش دولتی )فصل ششم 
: سلسله مراتب داده ، اطالعات ، دانش ، حکمت 

اقتصاد دانایی محور، توان ایران را براي نوآوري، اقتباس و خلق فناوري بومی، طراحی، توسعه، و بازاریابی محصوالت : نکته
» رشد مبتنی بر بهره وري « به راهبرد » نهاده محور« د دانش محور به تغییر از راهبرد همچنین، اقتصا.جدید تقویت خواهد کرد

.شتاب خواهد بخشید

این نوع .، بهره برداري از دانش و اطالعات استوارندبر تولید،توزیع رد که مستقیماًاقتصاد دانش محور به اقتصادهائی اشاره دا
اقتصادها در روندهاي اقتصادي کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي به شکل سرمایه گذاري هاي فناوري 

اکنون اقتصاد دانان در پی یافتن . باال،صنایع مبتنی بر فناوري باال، نیروي کار بسیار ماهر و بهره وري مرتبط با آن متجلی شده اند
.ي خود هستندو مدلهادانش و فناوري در نظریه هاراهی براي تزریق مستقیم 

» فناوري محور« و » دانش بر« بخش هاي .مشخصۀ اشتغال در اقتصاد دانش محور، تقاضا براي کارگران بسیار ماهر است: نکته
هاي اطالعات، تغییرات در فناوري و به ویژه ظهور فناوري . اقتصادهاي دانش محور، پویا ترین بخشها از حیث رشد اشتغال اند

.نیروي کار ماهر و تحصیلکرده را ارزشمندتر می سازد و نیروي کار بی مهارت را کنار می گذارد

:سیاستهاي دولت در خصوص اقتصاد دانش محور بنابر مواردي تنظیم می شوند که عبارتند از 

ایش ظرفیت یادگیري؛به روز کردن سرمایۀ انسانی به کمک سهولت دسترسی به دامنه اي از مهارتها و افز)1
تقویت قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه هاي همکاري متقابل؛)2
اشاعۀ فناوري و فراهم کردن شرایط تواناساز براي تغییرات سازمانی در سطح شرکتها به منظور حداکثر ساختن )3

.مزایاي فناوري و بالطبع ارتقاي بهره وري

دانش چیست ؟
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امروزه، دانش یکی از عوامل کلیدي رشد اقتصادي محسوب می شود که اکتساب و در اختیار داشتن آن، سبب تأمین عوامل 
ی، اطالعاتدر حالی که دانش؛دانش را با اطالعات اشتباه می گیرندبعضا . سنتی دیگري نظیر سرمایه،نیروي کار و زمین می شود

را قالب ریزي کردن و خلق دانش جدید توانائی استفاده.هستند»داده«ادي اطالعات رکن بنی.ساختار یافته و تفسیر شده است
. گویند»حکمت«را 

: دانش را به دو طبقه بندي کلی تقسیم می کنند 

کتاب ،جملهاز ، نظام مند و مدون که ممکن است با روشهاي گوناگون دانشی سازماندهی شده:دانش صریح - 1
. یابدذخیره و انتقال ینترنت ااختراع، گزارش و

دانشی که ماهیتا نا ملموس و به استعداد و تجارب افراد بر می گردد و از دهان افراد ذخیره شده و :دانش ضمنی - 2
.انتقال آن دشوار است

:را به چهار طبقه تقسیم کرده اندلندوال و جانسون دانش 

اشاره دارد و در قالب اطالعات بروز می یابد؛ بدین ترتیب، اطالعات از » واقعیات « این نوع دانش به : 1دانش نوع )1
.دانش معنایی محدودتر دارد

.این دانش به قوانین حاکم بر طبیعت ، جامعه و سایر پدیده ها اشاره دارد: 2دانش نوع)2
این دانش به تواناییهاي انجام دادن امور اشاره دارد که دسترسی عامه به این نوع دانش بسیار محدود و : 3دانش نوع )3

.انتقال آن بسیار دشوار است؛ خبرگان صاحبان آنند و با تجربه اندوزي به آن دست می یابند
شناسایی می کند که صاحب این دانش به ترکیب اطالعات و روابط اجتماعی اشاره دارد و افرادي را : 4دانش نوع )4

.دانشند

مستقیماً بر تولید، توزیع و « سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي، اقتصادهاي دانش محور را اقتصادهایی می داند که : نکته 
.»استفاده از دانش و اطالعات استوارند 

. ش متمرکز است با همه ي این دشواریها توجه روز افزون اقتصاددانان بر فعالیتهاي مبتنی بر دان

چیست ؟محوراقتصاد دانش

اقتصاد اطالعات،اقتصاد مجازي، اقتصاد بی وزن، اقتصاد پاك، اقتصاد دیجیتالی و اخیراً اقتصاد دانش محور •
.عناوینی اند که به اقتصادهاي کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي اطالق می شوند
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امروزه، دانش یکی از عوامل کلیدي رشد اقتصادي محسوب می شود که اکتساب و در اختیار داشتن آن، سبب تأمین عوامل 
ی، اطالعاتدر حالی که دانش؛دانش را با اطالعات اشتباه می گیرندبعضا . سنتی دیگري نظیر سرمایه،نیروي کار و زمین می شود

را قالب ریزي کردن و خلق دانش جدید توانائی استفاده.هستند»داده«ادي اطالعات رکن بنی.ساختار یافته و تفسیر شده است
. گویند»حکمت«را 

: دانش را به دو طبقه بندي کلی تقسیم می کنند 

کتاب ،جملهاز ، نظام مند و مدون که ممکن است با روشهاي گوناگون دانشی سازماندهی شده:دانش صریح - 1
. یابدذخیره و انتقال ینترنت ااختراع، گزارش و

دانشی که ماهیتا نا ملموس و به استعداد و تجارب افراد بر می گردد و از دهان افراد ذخیره شده و :دانش ضمنی - 2
.انتقال آن دشوار است

:را به چهار طبقه تقسیم کرده اندلندوال و جانسون دانش 

اشاره دارد و در قالب اطالعات بروز می یابد؛ بدین ترتیب، اطالعات از » واقعیات « این نوع دانش به : 1دانش نوع )1
.دانش معنایی محدودتر دارد

.این دانش به قوانین حاکم بر طبیعت ، جامعه و سایر پدیده ها اشاره دارد: 2دانش نوع)2
این دانش به تواناییهاي انجام دادن امور اشاره دارد که دسترسی عامه به این نوع دانش بسیار محدود و : 3دانش نوع )3

.انتقال آن بسیار دشوار است؛ خبرگان صاحبان آنند و با تجربه اندوزي به آن دست می یابند
شناسایی می کند که صاحب این دانش به ترکیب اطالعات و روابط اجتماعی اشاره دارد و افرادي را : 4دانش نوع )4

.دانشند

مستقیماً بر تولید، توزیع و « سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي، اقتصادهاي دانش محور را اقتصادهایی می داند که : نکته 
.»استفاده از دانش و اطالعات استوارند 

. ش متمرکز است با همه ي این دشواریها توجه روز افزون اقتصاددانان بر فعالیتهاي مبتنی بر دان

چیست ؟محوراقتصاد دانش

اقتصاد اطالعات،اقتصاد مجازي، اقتصاد بی وزن، اقتصاد پاك، اقتصاد دیجیتالی و اخیراً اقتصاد دانش محور •
.عناوینی اند که به اقتصادهاي کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي اطالق می شوند

حكمت

دانش

اطالعات 

داده ھا 

خالصه کتاب چالشهاي مدیریت دولتی در ایران
)کارشناس ارشد مدیریت دولتی(محسن احمدیان : تلخیص و تدوین

٣٠

امروزه، دانش یکی از عوامل کلیدي رشد اقتصادي محسوب می شود که اکتساب و در اختیار داشتن آن، سبب تأمین عوامل 
ی، اطالعاتدر حالی که دانش؛دانش را با اطالعات اشتباه می گیرندبعضا . سنتی دیگري نظیر سرمایه،نیروي کار و زمین می شود

را قالب ریزي کردن و خلق دانش جدید توانائی استفاده.هستند»داده«ادي اطالعات رکن بنی.ساختار یافته و تفسیر شده است
. گویند»حکمت«را 

: دانش را به دو طبقه بندي کلی تقسیم می کنند 

کتاب ،جملهاز ، نظام مند و مدون که ممکن است با روشهاي گوناگون دانشی سازماندهی شده:دانش صریح - 1
. یابدذخیره و انتقال ینترنت ااختراع، گزارش و

دانشی که ماهیتا نا ملموس و به استعداد و تجارب افراد بر می گردد و از دهان افراد ذخیره شده و :دانش ضمنی - 2
.انتقال آن دشوار است

:را به چهار طبقه تقسیم کرده اندلندوال و جانسون دانش 

اشاره دارد و در قالب اطالعات بروز می یابد؛ بدین ترتیب، اطالعات از » واقعیات « این نوع دانش به : 1دانش نوع )1
.دانش معنایی محدودتر دارد
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.انتقال آن بسیار دشوار است؛ خبرگان صاحبان آنند و با تجربه اندوزي به آن دست می یابند
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و نقش کلیدي در رشد اقتصادي،اقتصادي است که در آن تولید و بهره برداري از دانش،اقتصاد دانش محور•
اما. عوامل اصلی رشد اقتصادي اند،مثال در اقتصاد کشاورزي زمین ، نیروي کار و منابع طبیعی.داردخلق ثروت

هسته اصلی اقتصاد . د رشد به شمار می آینيکلیدو کارآفرینی عواملعلم و فناوري،در اقتصاد دانش محور
به ویژه نوآوري، تولید، بهره برداري از ایده هاي جدید و به کارگیري فناوري و سرمایه انسانی،دانش محور

. است اجراي مهارتهاي کارآفرینانه
.اقتصاد دانش محور تاثیر شگرفی بر اشتغال ، تولید ناخالص داخلی و صادرات می گذارد•
دانش در نقشافزار و سخت افزار به تبیین و مهارت) ایده ( طبقه بندي نرم افزار با تعریف دانش در قالب •

:می پردازداقتصاد دانش محور
، اسناد و ، کتابCDدر خارج از ذهن انسان همچوندانش رمزگذاري شده و ذخیره شده) :ایده ها( نرم افزار - 1

.نوارهاي کاستومدارك
به شکل پنهان و نهفته در کهاستعداد دانشی که نمی تواند از یک فرد جدا شود مثل :)مهارتها ( مهارت افزار- 2

.اداست افر
.در سطح رمزگذاري کردن دانش نهفته است) ایده ها و مهارتها ( تفاوتهاي مفهومی بین نرم افزار و مهارت افزار •
.سایل ابراز آن ، مطرح شودایده به دانشی اطالق می شود که می تواند در کلمات، نمادها یا دیگر و•
جهان مهارتهاي رمزگذاري نشده) 2جهان ایده هاي رمزگذاري شده؛) 1: دانش به دو جهان تقسیم می شود•
و ) سخت افزار( به تولید اشیاي جدید ) نرم افزار( ایده هاي جدید .استو مداومدانش یکی از منابع رشد مستمر•

سبب اجراي ،و بهتراز سوي دیگر مهارتهاي جدیدومنجرمی شودساماندهی اشیاي موجود به روشی بسیار کارآمدتر 
منجر به رشد اقتصادي می شود اشیاء، ایده ها و مهارتها کهحلقه ارتباطی بین. ایده ها و استفاده از اشیا می شود 

. اقتصادي عمل می کند زا در نظامش همچون عاملی دروندانحاکی از این است که چگونه
بخش خصوصی همچون موتور رشد در اقتصاد دانش محور عمل می کند که باید بخش دولتی هم محیطی توانا ساز •

. فراهم آورد

:ویژگیهاي اقتصاد دانش محور 

.منابع فراوانی دارد-
.مانع مکانی ندارد-
.نیروي کارش تحصیالت عالی دارند-
.باالستسطح ثروت سرانه -
.نوعی جامعۀ جهان وطنی باز براي جذب استعدادهاي جهانی است-
.  با دیگر شاهراههاي دانش جهانی پیوند خوبی دارد-
.ساختارهاي سازمانی مرتفع به ساختارهاي مسطح نظیر شبکه هاي متشکل از تیمهاي نیمه مستقل تغییر می یابند-
.مهارتها و دانش از جمله داراییهاي کلیدي اند-
.فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی قطبهاي اقتصاد دانش محورند-
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: عناصر شاخص توسعه اقتصادي دانش محور 

: مدلهاي متفاوتی براي ارزیابی اقتصاد دانش محور در دست است که برخی از آنها عبارتند از 

شاخص اقتصاد جدید-
مدل سازمانهاي همکاري و توسعه اقتصادي -
مدل اپک -
سی–بی -رچوب ايمدل یا چها-
مدل بانک جهانی -
مدل یونیسف -

یعنی –میزان موجود بودن و دسترسی به آنهاو همچنینرایانه هاي شخصی و اینترنت:زیر ساختار هاي رایانه اي •
شاهراهبه ابزار اصلی -اي هر یکصد نفر، عدة کاربران اینترنت، و شاهراههاي اطالعاتی مورد استفادهازتعداد رایانه به 

. اطالعات هستند 
و                  راههاي ارتباطیوانین ضروري است کهقراهبري وپیمانهاي،شبکه هاشامل :زیر ساختارهاي اطالعاتی •

سطوح شخصی، دربراي یادگیري و پیشرفت اطالعاتجریان یکپارچۀند تافراهم می کمحیط هاي تواناساز را
.سازمانی و ملی راه بیفتد

:شاخصهاي زیرساختارهاي اطالعاتی عبارتند از •
سرمایه گذاري در ارتباطات از راه دور؛)1
تعداد خطوط تلفن ثابت به ازاي هر نفر؛)2
تعداد خطوط تلفن سیار به ازاي هر نفر؛)3
تعداد تلویزیون به ازاي هر نفر؛)4
تعداد رادیو به ازاي هر نفر؛)5
تعداد خطوط دورنگار به ازاي هر نفر؛)6
مکالمات بین المللی؛هزینۀ )7
.توزیع و گردش روزنامه ها)8

:آموزشهاي رسمی و کاربردي •
براي تولید نهادة اصلی اقتصاد دانش محور، یعنی منابع انسانی، آموزش رسمی و آموزش کاربردي بسیار ضروري و -

. حیاتی است
-سرانه آموزشی کشور به ازاي هر نفر، نرخ سواد(:ي ارزیابی آموزش هاي رسمی و کاربردي عبارتند ازشاخصها-

).زش عالی آمودرنامیهاثبتشمار-)دبیرستان–راهنمائی–ابتدائی ( نسبت دانش آموز به معلم 
. این مؤلفه به سطح پژوهش و توسعه، و نیز پیشرفت فناوري در کشور اشاره دارد:پژوهش و توسعه و فناوري -

:این بعد شامل این موارد است .لی ظرفیت نوآوري و به کارگیري فناوریهاي جدید است اساسا تجپژوهش و توسعه
؛شمار دانشمندان و مهندسان در پژوهش و توسعه)2صادرات فناوري باال به مثابه درصدي از صادرات تولیدي؛)1
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هزینه هاي )5؛اختراعاتدتعدامتوسط) 4هزینه کل پژوهش و توسعه به مثابه درصدي از تولید ناخالص واقعی؛) 3
سرانۀ کسب و کار در امر پژوهش و توسعه

:خردمایه و هدف اقتصاد دانش محور 
این دو هدف را می توان خرد مایه . اقتصاد دانش محور به دنبال رشد اقتصادي پایدار و تداوم رقابت جوئی است 

. اقتصاد دانش محور قلمداد کرد 
از اهتمام به بهبود بهره وري را در گسترة اقتصاد کشور اقتصاد دانش محور: دستیابی به رشد اقتصادي پایدار- 1

تکمیل می کند، زیرا ارزش جدیدي به فعالیتهاي موجود اضافه           » بهره وري کل عامل تولید « تقویت طریق
با استفاده از ارزیابی.کند نیروي کار ماهر تر را فراهم میظرفیت نوآورانۀ ،بهبود فناوريمی کند و از طریق

ي نسبت به صنایع و بهره ورافزوده باالترارزشضریب ،محوردانشصنایعکهدهدمینشانستاده–داده تحلیل
فراهم موجودبه کارگیري فناوري باال فرصتهاي سرمایه گذاري جدیدي در صنایع.غیر دانش محور دارند

، توان بالقوة اقتصاد دانش محور از طریق غنی کردن بهره وري و تولید ایده هاي جدید سرمایه گذاري.می کند
. به دست می دهد و مستمرمبنائی براي رشد اقتصادي پایداررشد بلند مدت را افزایش و

ت و ارتباطات،اطالعاپیشرفتهاي فناوريخلق و ترویج دانش و اطالعات بر پایۀ:پایدار کردن رقابت جویی - 2
درنتیجه، .سرمایه گذاري ها را متحول می سازد نوعودادهکاالها و خدمات را تغییرو بازاریابیتولیدةشیو

این وضعیت شکل .مبادله هاي تجاري و سرمایه گذاري به صورت برخط انجام و به شدت مجازي می شوند
در .زنگري در سیاستها و راهبردهاي خود وا می داردرقابت جوئی را تغییر و کشورهاي در حال توسعه را به با

سرمایه گذاري، و تر تجارت ورا آزاد می نمایند تا جریان آزاداین کشورها بازارها و اقتصادهاي خودنتیجه 
جهانی ، واکنش  به محیط خارجی براي هايبا توجه به پیشرفت.دانش و فناوري را تشویق کنندهمچنین تولید

.است و اساسیحیاتی، براي هر کشوري امري بسیارحفظ رقابت جوئی از طریق توسعه اقتصاددانش محور

: در اقتصاد دانش محور ) آموزش عالی ( نظام علم کشورکارویژه هاي 

دانش جدید یا علم با دانش تولیدي. است ) علم( نظام علم کشور تولید کننده اصلی دانش جدید : تولید دانش - 1
در اقتصاد دانش محور، تمایز بین پژوهش . فن آوري نزدیکتر است متفاوت استبازار وکه باپژوهشهاي کاربردي تر

دانش علمی به طور گسترده اي در انواع فعالیتهاي .بین علم و فناوري دشوار است بنیادي و کاربردي و نیز تمایز
دانش .دانش فناوري از پاالیش و کاربرد دانش علمی براي مسائل علمی نشأت می گیرد. برد داردانسانی قابلیت کار

عمومی بودن علم یعنی بخش .علم یک کاالي عمومی است .بنیادي در توسعۀ فناورانه نقش کلیدي ایفا می کند
.آن سودي کسب نمی کند، زیرا از ومی در خلق آن سرمایه گذاري نکندخصوصی ممکن است شبیه دیگر کاالهاي عم

مهندسان و دانشمندانبه ویژه آموزش رسمی و کاربردي،نظام علم کشور عنصر کلیدي انتقال دانش:انتقال دانش - 2
، شرکتها و اقتصادهاي ملی بی نهایتیادگیري در تعیین سرنوشت افراد،در اقتصاد دانش محور.محسوب می شود

براي اقتصاد دانش نیروي کاري و پژوهشینظام علم به ویژه دانشگاهها در آموزش رسمی و کاربردي.اهمیت دارد
. محور نقش کلیدي ایفا می کند
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یکی از مشخصه هاي اصلی . اشاعه دانش در سراسر اقتصاد داردانتقال ونظام علم کشور نقش مهمی در:ترویج دانش - 3
و سبب توجه روزافزون به             همچون خلق آن است،اهمیت اشاعه دانشاقتصاد دانش محور درك این نکته است که

کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ، .می شود» نظامهاي نوآوري ملی« و » شبکه هاي توزیع دانش« 
دانش تاکید بر برقراري پیوند میان نظام علم کشور و بخش خصوصی به منظور سرعت بخشیدن به ترویج و اشاعه 

در نتیجه، دولتها براي مشارکت دانشگاه ها و آزمایشگاه ها با شرکاي صنعتی به منظور انتخاب و انجام دادن . دارند 
.  فعالیتهاي پژوهشی، مشوقهایی درنظر گرفته اند

ي سازي علم ترویج علم دست به تجارودانشگاهها در کنار تولید، انتقالدر اقتصاد دانش محور :تجاري سازي دانش - 4
.سیس مراکز رشد و پارکهاي فناوري از جمله نمادهاي تجاري سازي دانش استأت.نیز می زنند

: وضعیت دانش محوري اقتصاد در ایران 

در طول برنامه هاي توسعه اي مبتنی بر چشم انداز بیست در صورت اجراي راهبرد ملی فناوري اطالعات و ارتباطات کشور
.ایران به اقتصادي دانش محور امیدوار بوداقتصادمی توان به تبدیل شدنسالۀ کشور

:را می توان در دو بخش دسته بندي کردتباطات فناوري اطالعات و ارتنگناهاي توسعۀ

بی سوادي، فقر، تعداد رایانه : مثل. دسته اي از این تنگناها تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات را محدود می کند)1
.ي شخصی پایین، نبود محیط فارسی اینترنتی و فقدان تجربه اندوزي ها

عدم توجیه اقتصادي و فنی براي عرضۀ : مثل. دسته دوم، عرضۀ فناوري اطالعات و ارتباطات را محدود می کند)2
عدم فناوري اطالعات و ارتباطات در برخی مناطق، بی انگیزگی تولیدکنندگان کاالهاي اطالعاتی به علت قانونی و

. حمایت و بی رونقی بازار اطالعات 
:فناوري اطالعات و ارتباطات در ایران تنگناهاي عمومی•

بی سوادي یا کم سوادي حدود چهل و چهاردرصد جامعۀ شهري؛)1
نبودن تمهیدات سامان یافته براي تبدیل دانش آموختگان دانشگاهی به افراد مجرب؛)2
در ساختاري تلفیقی و مبهم بودن جایگاه رشته هاي مهندسی رایانه، مهندسی صنایع و مهندسی سیستمها )3

.مبتنی بر همکاري
:تنگناهاي ارتباطات•

به صرفه نبودن برقراري ارتباطات براي روستاها به علت پراکندگی و کاستیهاي پیشینه اي کاربران؛)1
به همۀ نقاط کشور؛ضعف شبکۀ پستی براي خدمت رسانی مناسب)2
.ناتوانی بخشی از جامعه در پرداخت هزینه هاي مخابراتی و اینترنتی)3

:تنگناهاي اطالعات•
؛جایگاه پائین ایران در کتب منتشر شده در مقایسه با کشورهاي پیشرفته)1
هاي ملی؛پائین بودن میزان ذخیره کتاب)2
پایین بودن تعداد سرانۀ روزنامه هاي منتشر شده؛)3
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مردم ایران براي کسب اطالعات غیرکتابخانه اي؛بی رغبتی)4
فقر فرهنگی و اطالع رسانی مرسوم نوشتاري؛)5
بی رونقی بازار اطالع و خبر در ایران؛)6
.وجود تلویزیون فقط در بیست و هشت درصد خانوارهاي روستایی)7

:تنگناهاي فناوري اطالعات•
شخصی؛خانوارهاي شهري در تأمین هزینۀ رایانۀ % 73ناتوانی )1
داشتن رایانه توسط چهاردرصد جامعه باالتر از تحصیالت ابتدایی؛)2
سرانۀ رایانۀ موجود درخانوارها با % 26چهار درصد سرانۀ رایانۀ موجود در خانوارها با تحصیالت متوسط و )3

. تحصیالت دانشگاهی

: اقتصاد دانش محورو تحققشکل دهیدرمدیریت دولتی نقش 

نیروي انسانی خاص اقتصاد دانش محور از طریق بازنگري جامع نظام آموزشی رسمی و شکل دهی شالوده هاي)1
؛»جذب مغزها« آموزش کاربردي، متداول کردن نظامی براي یادگیري مادام العمر و نوعی برنامۀ 

شدت بخشیدن به برنامه هاي نوآورانه در علم و فناوري براي تقویت نظام ملی نوآوري کشور؛)2
به توسعۀ زیرساختارهاي اطالعاتی براي تسهیل در توسعۀ اقتصاد دانش محور؛شتاب بخشیدن )3
بازسازي نظام مالی کشور براي فراهم کردن انواع مناسب بسته هاي تأمین مالی به منظور فعالیتهاي دانشی، و بازنگري )4

در ابزار مدیریت اقتصاد کالن و مدیریت چالشهاي مرتبط با اقتصاد دانش محور؛
کشاورزي، تولیدي و خدماتی؛حتواي دانش در بخشهاي ارتقاي م)5
کمک به بخش خصوصی براي آماده کردن خود به منظور فعالیت در اقتصاد دانش محور، و شناسایی و بهره برداري از )6

فرصتهایی که براي آن بخش فراهم می شوند؛
مدیریت دانش؛بازآفرینی بخش دولتی براي تخصصی شدن بیشتر در کسب، بهره برداري، ترویج و)7
پرورش اخالق بهره برداري از دانش؛)8
.عدالت محوري در بین گروه هاي درآمدي، نژادي، سنی، و جوامع شهري و روستایی و استانهاي کشور)9

:هفتمفصل –جابجایی مدیران در بخش دولتی
ی رایج است که عبارتند براي نظریه پردازي چه در سطح کالن، چه در سطح میانه و چه در سطح خرد ، دو رویکرد کل•

رویکرد قیاسی) 2رویکرد استقرایی؛) 1: از

:نظریه منشوري فرد ریگز 

.فردریگز درصدد طرح یک نظریه بود که به مدد آن بتواند مسائل اداري کشورهاي در حال توسعه را تبیین کند•
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.جهان سوم است نظریه یا مدل منشوري فردریگز جامع ترین نظریه درباره نظامهاي اداري کشورهاي •
.فردریگز کشورها را در یک پیوستار به جوامع متراکم، منشوري و تفکیک شده تقسیم کرد•

اگر جامعه اي تفکیک شده باشد و در آن هر کسی بتواند هر کاري را انجام دهد، به آن جامعۀ :جوامع متراکم - 1
.ی دهدم مهمه ي کارویژه هاي نظام سیاسی را انجا،یک ساختار. متراکم گویند

.به جامعه اي که بسیار تفکیک و به خوبی یکپارچه شده باشد، جامعه تفکیک شده گویند:جوامع تفکیک شده - 2
است و افراد همه فن در این جوامع کارها بسیار تخصصی.دهندساختارها ، کارویژه هاي متفاوت انجام می

. دهندحریف نیستند؛ همچنین سازمانها کارهاي تخصصی خود را انجام می 
.به جامعه اي که تفکیک شده باشد ولی به خوبی یکپارچه نشده باشد، جامعه منشوري گویند:جوامع منشوري - 3

.ترکیبی از جوامع باال

در آنها سنت و تجدد، قدیم و جدید، متخصص وکلی دان با ؛منشوري اندداراي جامعه کشورهاي جهان سوم به زعم فردریگز،
.یکدیگر همزیستی دارند

: جوامع منشوري ویژگی هاي 

، تغییر اجتماعی در به علت همزیستی دیدگاههاي گوناگونی دارد کهجامعه منشوري ساختاري ناهمگون: ناهمگونی )1
ساختار مدرن .جتماعی ، مذهبی گوناگونی اندپدیده هاي اقتصادي ، اداراي .جامعه اي منشوري ناقص و ناتمام است

در جامعه منشوري دیوان .ون در سطح جامعه مشاهده می شود و توسعه ناهمگردوجود دادر کنار ساختار سنتی
از نفوذ و قدرت باال برخوردار هستند ، درآمد هفتگی دارند و بر منفعت ) کارکنان سازمانهاي دولتی ( ساالران

. شخصی خود فکر می کنند
در این جوامع، قوانین و مقررات .می گویددرجوامع منشوري قانون یک چیز و عمل چیز دیگر :  صوري بودن قانون )2

.در عمل بر اساس قانون اساسی کشور اجرا نمی شوند
کارویژه ها از طریق ساختارهاي سنتی در کنار ،در جوامع منشورياشاره به این نکته دارد که : هم پوشانی )3

بنابراین در جامعه منشوري، قواي سه .و بی نظمی می شوندشوند که باعث سردرگمیساختارهاي مدرن انجام می
.گانه و به طور خاص دیوان ساالري کارویژه هاي متفاوت اداري، سیاسی،اقتصادي و اجتماعی را انجام می دهند

:مدل ساال در نظریۀ منشوري

) ي درکشورها الرواحد تشکیل دهنده دیوان سا( فردریگزبراي تبیین رفتار نظام اداري کشورهاي جهان سوم از واژه ساال 
در جوامع تفکیک شده » دفتر « براي نظام فرعی اداري جامعه متراکم و از واژة » اتاق « استفاده می کند ؛ همانطور که از واژة 

.استفاده می کند

: از دیدگاه فردریگز عبارتند از) واحد تحلیل جامعه منشوري(ویژگیهاي ساال 
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انتصابات افراد دردرکارکرد غالب شاوند  محوري و دوست بازي در جامعه منشوري خوی: خویشاوند محوري - 1
در جوامع .اعضاي یک خانواده و بستگان آنها در استخدام و دیگر موضوعات اداري ارجحیت دارند. پستهاي اداري است

خاصیت موروثی دارد و ، نظام سیاسی و اداري،جامعه متراکمدر.جایگاهی نداردتفکیک شده، مالحظات دوستی و خویشاوندي
اي برخی کامال اجرا می شود و و رویه ها برن و مقرراتانیودر جامعه منشوري ق.رابطه خانوادگی و دوستانه نقش مهمی دارد 

. براي برخی اجرا نمی شود

امر به در جامعۀ منشوري، مردم به ارزشها و هنجارهاي متفاوتی پایبندند که این : هنجارهاي ناهمگون و نبود اجماع- 2
لذا در پی این هم در جامعه منشوري اندیشه هاي سنتی و مدرن با یکدیگر در تضادند و.بروز تفاوتهایی در جامعه می انجامد

به پیوندهاي کار راهه اش، شدیداًمدیر دولتی ساالئی براي ارتقا و توسعه.پوشانی، تصمیم گیري پیچیده تر می شود
. وابسته استقو یا لطف و عنایت مافوخویشاوندي

.متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنندو قومیدر جوامع منشوري گروههاي نژادي ، مذهبی: چند قبیله گرائی- 3
در پستی را،طایفه یا گروه مذهبی و نژادي بتوانداگر یکی از اعضاي قبیله.دارند) در ظاهر دوستانه (خصمانه بیشتر آنها تعامل

. خود را استخدام و ارتقا دهدیا گروهمی کوشد که اعضاي قبیله،ت آوردبخش دولتی یا خصوصی بدس

:مفهوم مدیریت دولتی
.مدیریت دولتی عبارت است از سازماندهی و مدیریت انسانها و سایر منابع براي تحقق اهداف دولت •
.مدیریت دولتی هنر و علم مدیریت است که براي رتق و فتق امور دولت به کار می رود•

: نظریه چرخش نخبگان با نظریه جابجائی مدیران دولتی تفاوت 
یکی از انتقاداتی که به نظام مدیریتی ایران وارد است این است که فقط افراد خاصی می : نظریه جابجائی مدیران دولتی 

یده است این نظریه علت توانند وارد حلقه مدیریتی شوند براي پاسخ به این انتقاد نظریه جابجائی مدیران دولتی تدوین گرد
در نظریه جابه جائی مدیران دولتی سالهاي سال فقط . دست به دست شدن پستها را در کشورها از جمله ایران تبیین می کند 

در هیچکدام از رده هاي عالی ، میانی ، عملیاتی نظام شایسته ساالري .پستهاي مدیریتی خود را با هم دست به دست می کنند 
که نظامی قومی ، گروهی و بعضا قبیله اي حاکم است که این نظریه جابه جائی مدیران دولتی با روح مردم حاکم نیست بل

نظام شایسته ساالري در همه رده هاي میانی ، عالی حاکم است و هر کس توان و شایستگی الزم را . ( ساالري در تضاد است 
یعنی مدیریت محدود به افراد خاصی است ) تهاي مدیریتی انتصاب شود داشته باشد از هر قوم و قبیله اي باشد می تواند به پس

. و مانع از حضور همه ي افراد در پستهاي مدیریتی می شوند 

: نظریه چرخش نخبگان 

یعنی در نظریه .در نظریه چرخش نخبگان بعکس نظریه جابه جائی مدیران یکی از ارکان نظام مردم ساالري جهان مدرن است
چرخش نخبگان همه ي کسانی که توانائی مدیریت امور دولتی را در خود می بینند ، می توانند براي تصدي پستهاي عالی 
کشوري در قالب رقابتهاي حزبی اقدام کنند و در صورت کسب آراي اکثریت مردم پستها را به دست گیرند براي اداره امور 
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یعنی . بهترین گزینه تحقق مردم ساالري است ) قدرت( حاضرظاهرا نظریه چرخش نخبگان دولتی در سطح کشورها در حال 
پستهاي مدیریتی می چرخد پست مدیرت . همه ي افراد متخصص و الیق از شانس تصدي پست مدیریت دولتی برخودارند 

. دولتی از آن همگان است 

:دیران دولتی مقایسه پیش فرض هاي نظریه چرخش نخبگان و نظریه جابجایی م•

نظریۀ چرخش نخبگاننظریۀ جابجایی مدیران دولتیردیف

.نوع نظام سیاسی، جهان شمول است.نوع نظام سیاسی در جهان منحصر به فرد است1

.نظام سیاسی در سطح جهانی پذیرفته شده است.جهان فعلی نظام سیاسی را نپذیرفته است2

.هر عضو سیاسی می تواند حافظ نظام سیاسی باشد.خواهد شدبدون انقالبیون، نظام سیاسی منحرف3

.همه افراد حاضر در احزاب سیاسی دلسوز نظام سیاسی اند.انقالبیون دلسوزان نظام سیاسی اند4

.نظام ما شبیه اکثر نظامهاي سیاسی جهان است.نظام سیاسی ما متفاوت است5

.همه افراد جامعه صالحیت مدیریتی دارند.دارندافراد خاصی از جامعه شایستگی مدیریتی 6

دشمن اصلی نظام سیاسی ستون پنجم درون نظام سیاسی 7
.است

نظام سیاسی ما قابل اضمحالل . همه نظام سیاسی را پذیرفته اند
. نیست

:تفاوتهاي نظریۀ چرخش نخبگان با نظریۀ جابجایی مدیران دولتی •
نظریۀ چرخش نخبگاننظریۀ جابجایی مدیران دولتیردیف

.مسیر شغلی مدیران دولتی تخصصی است.مسیر شغلی مدیران دولتی، تخصصی نیست1

.سوخته هاي سیاسی، ظاهراً به کارهاي دیگر روي می آورند.سوخته هاي سیاسی برمی گردند2

.پستهاي مدیریت دولتی می چرخند.پستهاي مدیریت دولتی دست به دست می شوند3

نخبگان یعنی نخبگان جامعهنخبگان یعنی نخبگان حامی نظام4

افرادي خاص از شانس تصدي پست مدیریت دولتی 5
.برخوردارند

همه افراد متخصص و الیق جامعه از شانس تصدي پست 
.مدیریت دولتی برخوردارند

.همه می توانند مدیر دولتی شوند.عده اي خاص همیشه مدیر دولتی اند6

.مدیران ترکیبی از نهادگرایی و تخصص گرایی اند.مدیران نهادگرا هستند7

.پست مدیریتی از آن همگان است.پست مدیریتی از آن افراد خاصی است8

.تعهد و تخصص ماهیتی اقتضایی دارد.تعهد به نظام سیاسی به تخصص می چربد9

.چرخه مدیریتی نظام سیاسی، زاینده استچرخه مدیریتی نظام سیاسی، شمار معدودي را 10
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.دربردارد

: ویژگیهاي مدیران دولتی در نظامهاي مبتنی بر نظریه جا به جائی مدیران 

مدیران دولتی در این نظام رفتاري دوران کشاورزي را از خود بروز می دهند بدین : منطق رفتاري جامعه کشاورزي - 1
معنا اگر فرد جدیدي وارد سازمان دولتی شود که از آنها متخصص تر باشد گمان می کنند سهمشان از ثروت عمومی جامعه 

. زش افزوده بیشتري براي جامعه در پی داردکاهش می یابد چه بسا که استخدام افراد متخصص تر ار

در چنین نظامهایی مدیران ریاست می کنند نه مدیریت و مدیران به جاي آنکه با بهره گیري : ریاست به جاي مدیریت - 2
. از توان بالقوه کارشناسی اندیشه ها را به ارزش افزوده اقتصادي تبدیل کنند بر منافع شخصی خود تکیه می کنند

در این نظام ، به اندیشه افراد در رده ها و سطوح : بی توجهی به اندیشه ها و نداشتن سازوکار بهره گیري از آنها - 3
گوناگون جامعه توجه نمی شود زیرا ساز و کاري براي آن فراهم نیست بسیاري از اندیشه ها در اذهان افراد می ماند و شکوفا 

. زیادتر می شوندنمی شود و افراد مدعی خالقیت و نوآوري 

در این گونه نظامها هرگونه اختالفی بد و ناگوار است : ناآشنائی با مفهوم اختالف و نداشتن سازوکار براي رفع آن - 4
. یکی از تبعات منفی برخورد نا صحیح با اختالفات سازنده مرحوم شدن جامعه از خالقیت و نوآوري است 

مدیران .رکود بر جامعه تحمیل می شود.یت و نوآوري وجود ندارددر این نظام ها زمینه خالق: عقده پیشرفت - 5
. آگاه سازندو موفقیتمردم را از شنیدن خبر پیشرفت) ولی نه مهم ( می کوشند تا با اشاعه خبر کذب و بعضا صحیح 

.هند که گروه حاکم نام دارد گروهی تشکیل می داصولی خاصبر اساس در این نظامها مدیران:حاکمیت گروه اندیشی 

: پیامدهاي منفی گروه اندیشی

بیشتر مدیران تصور می کنند که گروه حاکم آسیب ناپذیر است؛ به همین خاطر به خطرات : م آسیب ناپذیري توه)1
.بی اعتنا و با اطمینان دست به کارهاي مخاطره آمیز می زنندآشکار،

این مدیران هیچ توجهی به اخطارها نمی کنند و براي آنها و پیامدهاي منفی ناشی از اقدامات خود :بهانه جویی )2
اهمیت کمی قائلند، بهانه جویی می کنند و هر گاه خطر اخطارها جدي می شود، این مدیران یک بار دیگر به فرضیه 

.ی که در گذشته گرفته اند ، پایبند و متعهدندهاي اولیه خود باز می گردند و یادآور می شوند که همچنان به تصمیمات
ا آنقدر و بی اعتنایند و آن رفکر می کنندبه صورت کلیشه ايگروه هاي مخالفگاهددرباره دی: کلیشه اندیشیدن )3

به نظر آنان، رهبران . رذیالنه می دانند که عاقالنه نیست که بر سر میز مذاکره بنشینند و درصدد حل اختالف برآیند
وه هاي مخالف بسیار نادان اند و باید گروه خودي در صدد درهم شکستن مقاصد و اهداف آنها برآید و هیچ گر

.اهمیتی ندارد که این اقدامات تا چه اندازه مخاطره آمیز باشد
مدیران گروه اندیش بر سایر مدیران فشار می آورند و از گروه حاکم طرد می کنند که : اعمال فشار بر همکاران)4

کارشان باشند و به دیدگاه ها و نظرهاي گروه هاي حاکم و استداللهایشان شک و تردید داشته باشند که در حمایت هم
.از سیاستهاي اکثریت بیان می شوند
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در مواردي . مدیران گروه اندیش می کوشند از آنچه مخالف دیدگاه عمومی حاکم است اجتناب کنند: خودسانسوري )5
وت بر لب می زنند و حتی می کوشند اهمیت موارد شک خود را به پایین ترین حد ممکن ، مهر سککه بدگمان اند

.برسانند
گروه اندیش گاهی خود را پاسداران اندیشۀ گروه حاکم می پندارند و                مدیران: سداري از اندیشه گروه حاکم پا)6

اطالعات و هر آنچه موجب دلسردي و ناخشنودي افراد می شود، مصون ازمی کوشند رهبر و پیروان گروه حاکم را
.دارندب

بالفطره و بسیار گروه حاکم از معنویتمدیران گروه اندیش بر این باورند که:بزرگ نمائی اصول اخالقی گروه حاکم )7
خالقی بودن تصمیمات این نظر سبب می شود که اعضاي گروه اصول اخالقی یا نتایج حاصل از ا.برخوردارندباالئی 

.خود را نادیده بگیرند

: ویژگی نظامهاي دولتی مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی 

در نظام سیاسی گروههاي مشروع باید بر اساس اصول مشترکی فعالیت کنند وپستهاي : نظام سیاسی و پیامدهاي آن - 1
به گروههائی که فلسفه مدیریت سیاسی .نائم جنگی حکمفرماستنظام غدر واقع . مدیریتی را دربین هواداران خود تقسیم کنند

فرد توسط نهادهاي خاص عمومیید، منوط به تایورود به نظام مدیریت دولتی.اجازه فعالیت نمی دهند،حاکم را قبول ندارند
در کشورهائی .آنان مدیران دولتی را مظهر منافع شخصی می دانند.مردم به مدیران سیاسی بی اعتمادند،در چنین نظامی.است

. میدند ااز اصالحات نا،اما کشورهائی که حساسیت سیاسی ندارند؛دست به اصالحات می زنند،که شعور سیاسی مردم باالست

لذا به ؛اکارآمد دارنداقتصادي ن،کشورهاي مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی: نظام اقتصادي و پیامدهاي آن - 2
بخش اعظم سرمایه هاي دولتی در اختیار دوستان و هواداران مدیریت دولتی قرار .سرمایه گذاري دولتی بسیار متکی اند

عدم خالقیت و .نوعی کابوس بی تفاوتی بر جامعه حاکم است ،از آنجا که همه افراد به سرمایه الزم دسترسی ندارند.می گیرد
خصوصی سازي و واگذاري تسهیالت دولتی به هوادارن خویش سبب می شود به جاي . رکود از جمله مظاهر آن هستند 

کارآفرینان به این نتیجه می رسند .  خدمت به نظام اقتصادي بخش عظیمی از سرمایه عمومی در اختیار افراد خاصی قرار گیرد
. رشوه می دهند ،براي داشتن ارتباط با مدیران. کن نیست ماي اقتصادي مکه بدون داشتن ارتباط با مدیران ورود به عرصه ه

نظامهاي دولتی می شود که مانع از توسعه همه جانبه می شود که بالطبع درنهاديرشوه دهی و رشوه گیري باعث رواج فساد
.باعث یاس و سرخوردگی جامعه می شود؛ زیرا مسیر پیشرفت جوانان مسدود می شود

مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران با شک وتردید ياداري در این کشورهامردم به نظام: داري و پیامدهاي آن نظام ا- 3
شهروندان برخورد کارکنان با. استخدام در نظامهاي اداري گاها حتی براي دوستان و هوادارانش با رشوه همراه است. می نگرند 

تعدادي از افراد و دوستان خود را همراه خویش وارد نظام ،ا هر فردي با استخدامشزیر،ازدیاد نیرو وجود دارد.مناسبی ندارند
در چنین . مدیران میانی، عملیاتی و کارکنان به هم تنیده می شود الی گرفته تااداري از مدیران عسرنوشت همه افراد. می کنند

ري است که برآمده از ویژگیهاي فرهنگی نظام حاکم ویژگیهاي منفی دیوان ساالنماد ومظهري کامل از فضایی، نظام اداري،
.است
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، نظام علمی دانشگاه ها نیز رنگ و بوي سیاسی به خود  در چنین نظامهایی:نظام علمی و آموزشی و پیامدهاي آن - 4
همچنین بخش . می گیرد، زیرا مدیریان دولتی افرادي را وارد عرصه هاي علمی می کنند که از دوستان و هواداران خود باشند

اعظم بودجه هاي پژوهشی نیز به دوستان و آشنایان مدیران دولتی اختصاص می یابد که نتایج ملموس و مناسبی عاید کشور 
نمی شود و رویۀ اعطاي بورس براي تحصیل در خارج از کشور و همچنین ارزیابی آثار علمی و فرهنگی عالمان با رویکرد 

خود مانع ،باشدتوسعه اقتصادي و سیاسی در این نظام ها که دانشگاها باید کلید.ر می شودسیاسی به دوستان و آشنایان واگذا
.سر راه آن است زیرا توسعه مستلزم پویایی است که در دانشگاه ها و مراکز علمی این کشورها به چشم نمی خوردعمده اي بر 

افراد .حتی عالمان دانشگاهی منطق کشاورزي دارند، ممکن نیست زیراورود افرادي که از لحاظ علمی از آنها باالترند
. تحصیلکرده منزوي می شوند و این باعث پدیده فرار مغزها می گردد

عمومی انتصاب می شوند نه انتخاب و نظام خدماتدرمدیران،در این نظام: نظام انتخاب مدیران و پیامدهاي آن - 5
؛آشنایان و هواداران خودي اند و هیچ نوع گزینش علمی دقیقی وجود ندارداین انتصاب از قبایل و عشیره هاي مدیران عالی و

از طرف .ریاکاري بزنند تظاهر ودست به،اگر حتی هوادار آنها نباشد،این باعث می شود افراد براي ورود به پستهاي مدیریتی
به انزوا کشیده می کنند،یا تدریس شوندمیی و مدیریتی دارند ولی در فعالیتهاي سیاسی درگیر نافرادي که توان علمدیگر،

. از توان آنها براي توسعه کشور استفاده نمی شود، زیرا می دانندمی شوند

نظام قضائی . ظاهراً نوعی استقالل قوا است، قوة قضائیه به شدت سیاسی به نظر می رسد: نظام قضائی و پیامدهاي آن - 6
حق را حتی قضات هم رشوه می گیرند وقضایی در این کشورها،با وجود فساد.می گیردهم رنگ و بوي سیاسی به خود 

ی سیاسی و اقتصادي به علت نوعی ناامن.منی اعتماد ندارند در چنین نظامی مردم به هیچ مأ.ند جلوه می دهناحق را حقوناحق
بعضا فیالن ی بودن نظام قضایی و فساد آن، به علت سیاس.حاکم است پیوند قاون گذاران، دیوان ساالران و مجریان ،

این برخوردها ،ی در صورت برخورد با متخلفان که نسبتی با مدیران عالی دولتی دارندحت.می چرخند و شاپرکها در دام اسیرند 
.ناعادالنه انجام می شود

: هشتمفصل–جهانی سازي و مدیریت دولتی 
.مومی، یکی از خط مشی هاي بی بدیل، خط مشی خصوصی سازي جارویی استدر قلمرو خط مشی ع•
» تیم شرکتی جهانی« در دو دهه گذشته، دولتها تحت فشارهاي سازمانهاي بین المللی و جهانی، که تحت سیطرة •

سازي هستند، بدون توجه به بسترهاي اقتصادي، جهت گیري هاي سیاسی و مواضع ایدئولوژیک خود، انواع خصوصی 
.را در پیش گرفته اند

: پارادایم هاي جهانی سازي 

دراین پارادایم راه سعادت جامعه از شاهراه منفعت طلبی شخصی :منافع شخصی ضامن منافع عامه حاکمیت : پارادایم اول
ی دارد جهانی سازي حاکمیت بالمنازع سرمایه را در پ. جهانی سازي محمل شکوفایی منفعت طلبی شخصی است.می گذرد 

حامیان این پارادایم، جهانی سازي را امري اجتناب ناپذیر می دانند و از . که ره آورد نهایی آن شکوفایی کلیت جامعه است
آنان مدعی اند که رشد شرکتهاي فراملیتی به سرمایه داري جهانی سرعت می بخشد، حکومتها . مزیتهاي فراوان آن می گویند

هان بی مرز خلق می کند و وابستگی متقابل، صلح و دوستی، همنوایی جهانی،همسویی و رااز درون تهی می کند، نوعی ج
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جهانی سازي به منزله سیلی است که هر آنچه سر راهش باشد «به نظر فرید من . حاکمیت بازار را تحقق و عینیت می بخشد
ي حالت جبري یا قهري دارد و هر کس در در این نگاه جهانی ساز»برمی دارد و کسی یا چیزي نمی تواند جلوي آنرا بگیرد

مقابل آن ایستادگی کند با تحریم وتنبیه مواجه می شود و هزینه هاي سنگینی متحمل می شود و چیزي به نام اقتصاد ملی مطرح 
به نفع نیست و به مدیران دولتی و دیوان ساالران توصیه می شود این واقعیت را بپذیرند که دولت منسوخ شده است و همه آنها 

حاکمیت از .به بیان حامیان این پارادایم ره آورد مفید جهانی سازي بی مرز است . سرمایه داري شرکتی سر تعظیم فرود آورند 
. آن صلح ، بازار و مردم ساالري است و اقتصاد کشورها مانند تور ماهی گیري به هم بافته می شود

حامیان این پارادایم جهانی سازي را زمینه :نفع سرمایه داري شرکتی جهانی سازي یعنی مصادره جهان به: پارادایم دوم 
در این پارادیم جهانی سازي موجب فرسایش و از دست .جهان می دانندساز حاکمیت بالمنازع سرمایه داري شرکتی بر گسترة

ازدست رفتن کار ، بحرانهاي شدید مالی براي کشورهاي در حال .رفتن اجتماع و قدرت شهري به نفع نخبگان شرکتی می شود
به رده هاي پائین جامعه سقوط می کنند و ،در این دیدگاه افرادي که سخت کار می کنند. توسعه ارمغان جهانی سازي است 

.نمود پیدا می کندبراین اساس عمر بردگی قرون وسطایی نوین.قدرت اقتصادي و سیاسی نخبگان شرکتی سر به فلک می کشد
. به بشریت آسیب می رساند،سیاسی-بردگی به شکل استثمار و وابستگی اقتصادي

در این پارادایم دولتها در پی :جهانی سازي چیزهائی از دست می دهیم چیزهائی بدست می آوریم : پارادایم سوم 
.تقویت می شود،جاي آنکه تضعیف شوداهمیت خود را از دست نمی دهند و حاکمیت ملی کشورها به ،جهانی سازي

سر دیگر طیف ،تقویت توانائی قدرتهاي شرکتی براي دیکته کردن اهداف خود بر حکومتهاووابستگی و بردگی یک سر طیف 
کشورهائی مثل ایاالت متحده آمریکا ، ژاپن بر اردوگاه اقتصادي سیاسی جهانی مسلط و کشورهاي کمتر توسعه یافته به . است 
با این اوصاف ره آوردهاي جهانی سازي .هاي استعماري و موسسه هاي مالی جهانی بیش از پیش وابسته می شوند قدرت

حکومت رفاه به « حرکت حکومتها از ) 2تغییر جهت عمده در کمیت و کیفیت قدرت و فرمانروایی حکومت؛) 1: عبارتند از
. »اه شرکتیدولتی مبتنی بر رف« حکومت تو خالی و )3؛»حکومت رقابتها

: سیاسی در پس جهانی سازي اقتصادنظریه

در اما بعدها . اشاره داشت ...... .اصطالح اقتصاد سیاسی در آغاز به مطالعه تولید ، روشهاي خرید وفروش ، عوارض گمرکی و
یعنی کار منبع اصلی ،را مطرح کردند»نظریه ارزش کار«اقتصاد دانان سیاسی . مطالعه اقتصاد حکومتها توسعه یافت قالب

در حال حاضر اقتصاد سیاسی دامنه متنوعی از رویکردهاي مرتبط به هم .شماري هم به توسعه فناوري توجه کردند؛ارزش است
تا دریابد که سیاست استوار استحقوق واقتصاد سیاسی اشاره به مطالعات میان رشته اي است که بر علوم اقتصاد،.اشاره دارد

.اي سیاسی و سرمایه داري یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهندچگونه نهاده

متضمن نظریه هاي لیبرالیستی، رئالیستی، سوسیالیستی و ساخت گرایانه است که به » اقتصاد سیاسی « در علم سیاست، واژه 
.رابطه بین اقتصاد و قدرت سیاسی میان حکومتها می پردازد مطالعۀ 

:توزیع و تولید در اقتصاد سیاسی عبارتند ازپارادایمهاي اصلی و عمومی
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.لیبرالیسم،محافظه کاري،سوسیالیسم،لیبرترانیسم و کمونیسم : پارادایمهاي توزیع )1
.فردگرایی، گروه گرایی،جمع گرایی: پارادایمهاي تولید)2

:)سیاست ارتقاي جهانی سازي(خصوصی سازي 

.به بخش خصوصی می دانند عامه مردم خصوصی سازي را واگذاري دارئیهاي عمومی•
و فعالیتها از بخش عمومی به بخش خصوصی،کار ویژه هافرایند انتقال دارئیها، سازمانهاعبارتست ازخصوصی سازي•

.است 
:عبارتند از شکلهاي عمده خصوصی سازي•

؛یت و مدیریت عمومی به بخش خصوصیواگذاري یا انتقال مالک)1
یا بازار سرمایه؛فروش سهام از طریق مناقصه)2
؛صی بدون تغییر در مالکیتانتقال مدیریت به بخش خصو)3
انعقاد قرارداد تولید و حفظ کارویژه هاي تدارکات و بازاریابی؛)4
تسهیم سود با کارکنان؛)5
.کاهش در کنترل دیوان ساالرانه بدون تغییر در مالکیت)6

: آثار زیانبار خصوصی سازي در کشورهاي در حال توسعه 

پرچم داران خصوصی سازي مدعی اند که با خصوصی سازي فقر : تاثیر خصوصی سازي جاروئی در اقتصاد داخلی - 1
اما برخی از پژوهشگران نشان داده اند که .رخت بر می بندد ، بیکاري کاهش می یابد ، رشد اقتصادي شتاب می گیرد 

. آمدها کاهش پیدا کرده اندبا خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم فقر و بیکاري افزایش و در
چرا ،با خصوصی سازي وضعیت نابرابري اجتماعی بدتر می شود: تاثیر خصوصی سازي در نظام اجتماعی کشورها - 2

همچنین .درآمدها از خزانه عمومی به معدود سرمایه گذاران مرفه منتقل می شود،که با واگذاري بنگاههاي سودده
خدمات اولیه نظیر بهداشت ، حمل ونقل یکی از آثار منفی خصوصی سازي مخدوش شدن حق دسترسی شهروندان به

. است
در کشورهاي در حال توسعه ار آنجا که سیاست خصوصی سازي : آثار ضمنی خصوصی سازي در محیط سیاسی - 3

مردم این کشورها قدرت محدودي براي اخذ حساب ،و بانک جهانی تجویز می شودتوسط صندوق بین المللی پول
؛افزایش و قدرت ضابطه هاي کارگري کاهش می یابد،قدرت سرمایه سازماندهی شده.دارند از مؤسساتدهیپس

. استزندگیاستانداردهايکاهشوفقر،بیکاريافزایشازناشیکهشوندمیمواجهسیاسیثباتیبیباکشورهاي

: تبعات جهانی سازي براي مدیریت دولتی 

یت دولتی متداول مهارتهاي بازار محور درون مدیرپیوند تنگاتنگ مردم و بازار به کمک پیشرفت انواع فناوري ها ،:ثار مثبت آ
چنان در »اندیشه جهانی بیندیشید و محلی عمل کنید«؛دانش وسیع در حوزه هاي گوناگون اطالعات و؛ و شایع شده اند 

نظامهاي مدیریتی در . عکس به شدت پیوند خورده اند المسائل جهانی و بسراسر جهان گسترش یافته است که مسائل محلی با 
. بخش دولتی مورد بازنگري ، اصالح و مهندسی واقع شده اند و خون تازه اي در نظام مدیریت بخش عمومی تزریق شده است 
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سایه وابستگی مخدوش می شود و میت ملی در کحا.جهانی سازي مردم ساالري و حاکمیت ملی را تهدید می کند :آثار منفی 
این حاالت براي کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه .بی مرز منتفی می شود کمیت ملی کشورها با شکل دهی جهانحا

. یافته شدیدتر است 

د است و نوآوري جهانی را نابو) بویژه آمریکایی ( ترویج ارزشها و نظامهاي اداري غربی راهبرديجهانی سازي ابزار-
. می کند

ورود نوعی ایدئولوژي جدید در آموزش مدیریت دولتی مبتنی برخصوصی سازي جاروئی بنگاههاي دولتی باعث-
مهارتهاي مدیرت دولتی در انجام امور عمومی و خدمت به منفعت عامه وبرتري بازار و ناکارآمدي دولت می شود

. کاهش می یابد

: صوصی سازي ایران در مقابل خکالنچالشهاي مدیریت

اگر خصوصی سازي . مدیریت سیاسی و مدیریت دولتی ایران را به هم گره می زند،چرخه خط مشی گذاري عمومی- 1
ممکن است بخشهائی از چرخه خط مشی گذاري در دست عده اي از نخبگان بخش خصوصی ،جاروئی اجرا شود

.و نبض قانونگذاري کشور را تحت تاثیر قرار دهد بیفتد
کشورهاي در حال توسعه در . جهانی سازي ، سیاستهائی را به کشورها دیکته می کنند که راهی جز اجراي آن ندارند - 2

انرژي هسته اي نمونه اي بارز تحمیل این سیاستها بر ایران است که از کشورهاي در حال . این زمینه آسیب پذیرترند 
نظام ایران با تحمیل سیاستهاي .اي سیاسی جهانی منطبق کنند مهنظام سیاسی خود را منطبق با نظاتوسعه می خواهد 

. نخبگان جهانی با چالش مواجه خواهد شد
خصوصی سازي جاروئی شکاف بین اغنیا و فقرا را زیاد .نظام سیاسی ایران حامی قشرهاي متوسط به پائین است- 3

. می کند
نیست مدیریت دولتی ی و نیروي انسانی آن تحلیل رفته و بعیدتوان مدیریت،با خصوصی سازي و کوچک کردن دولت- 4

.سرمایه داران شرکتی تبدیل شود به ابزار

:راهکارهاي مقابله با چالش هاي خصوصی سازي در ایران

بخش دولتی با بخش خصوصی به صورت مشترك مالکیت و )2کلید اقتصاد کشور را به دست بخش خصوصی ندهیم؛)1
عاقالن ) 4تعاونیهاي کشور را در عرصه هاي گوناگون تقویت کنیم؛)3کلیدي اقتصاد را عهده دار شوند؛مدیریت مراکز 

را بر مسند مدیریت دولتی کشور بنشانیم و بدانیم و یقین داشته باشیم که کلید پیشرفت یا پسرفت یک کشور در دست 
ر نشانۀ مدیریت دولتی سرآمد در وجود  یک بخش خصوصی قوي در یک کشو.مدیران بخش دولتی آن کشور است

به رفاه بخش عظیم این کشور بیندیشیم و نگذاریم سیطرة عده اي خاص فاصلۀ بین این پشتوانه با نظام )5آنجاست؛
.سیاسی را بیشتر کند
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: نهمفصل–دیگرچالشهاي 
: دوم بررسی می شوندعالوه بر چالشهایی که در فصل قبل گفتیم در اینجا چالشهاي تحت عنوان چالشهاي سطح

بندگان ( افرادي که به سازمانهاي دولتی مراجعه .سازمانهاي دولتی از آن مردم و مدیران دولتی امین اموال آنها هستند- 1
آنچه در سازمانهاي دولتی ایران مشاهده .محسوب و کسب رضایت آنها رضایت خداوند را در پی دارد ) خداوند 

. است و زیر دست بودن در علم دین است که این نظام بر آن استوارت مافوققحقیبه می شود بی توجهی
کیفیت، شایستگی و بی طرفی مشخصه هاي اصلی حرفه گرایی مدیریت : حرفه گرا نبودن مدیریت دولتی در ایران - 2

سبب شده است که سیاست زدگی سازمانهاي دولتی، بر اساس رویکرد سیاسی محض به مدیریت دولتی، . دولتی اند
تبدیل شدن مدیریت دولتی ایران به یک حرفه که هر کس بتواند .ثبات مدیریتی در بخش دولتی با پرسش مواجه شود

توجه سیاستمداران هم بیشتر به خصوصی سازي و کوچک کردن دولت است نه . چالشی بزرگ است ،وارد آن شود
. کارآمد کردن آن 

یکی دیگر از چالشهاي فراروي مدیران » خادمیت«به جاي نظریه » عاملیت«هاز نظریت روزافزون مدیران دولتی تبعی- 3
آنچه مدیران را می کند و مدعی استنظریه عاملیت به مدیران دولتی از منظر انسان اقتصادي نگاه.دولتی ایران است

تقویت کنید یرا از نظر مالبراین هر چه بیشتر مدیران بنا.منافع شخصی استمقام ، پول وتشخص،برمی انگیزاند
به مدیران از منظر انسانهاي خودیاب نگاه می شود که عشق به اما در نظریه خادمیت . ر می شود ،عملکرد سازمان بهت

در این نظریه، مدیران دولتی اهداف سازمان را بر اهداف شخصی مقدم می . خدمت در سازمان ، آنها را بر می انگیزاند
.خود را در پرتو اهداف سازمان می بینندشمارند و تحقق اهداف

اینسیاست–ناکارآمد و ضعیف است به علت نزدیکی اداره ) دیوان ساالري ( نظارت بیرونی بر مدیریت دولتی - 4
. استگرفتهقرارسیاسینفوذهايتاثیرتحتنظارتها

. که هزینه هاي هنگفتی بر کشور تحمیل می کند ) هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهاي تابعه( ضعف دولت افقی - 5
راهبرد تحول در بخش دولتی . تبیین کرد» غفلت راهبردي،تدبیر تاکتیکی« چالش بعدي را می توان در قالب نظریه - 6

رسمی و استخدام کارکنان در قالبهاب پیمانی و نفی استخدامایران که بر مدیریت دولتی نوین استوار است بر 
ز بیست ساله اش براي تحقق چشم اندانمی تواندسازمان،اما چون تعلق خاطر به سازمان ندارد.تأکید داردقراردادي

. باشدبه او امیدوار
عث ارتقا آنها آموزشهاي ضمن خدمت براي کارکنان جذاب و راضی کننده نیست زیرا با: آموزش رسمی و کاربردي - 7

سازمان شغلالی اند وعکارکنانی که داراي سطح تحصیالت بی تفاوتی سازمانی. نیست .... از دیپلم به کارشناسی و 
آنها را راضی نمی کند یا کارکنانی که فقط مدرك آنها باال رفته ولی سطح مهارت آنها فرق نکرده ولی شان ،فعلی

نظریۀ « این نوع رفتار کارکنان سازمانهاي دولتی را می توان .نمی کندکه سازمان از تخصص او استفاده مدعی است
.نامید» بی تفاوتی سازمانی 

بر این اساس . است» مدیریت پژوهشهاي مدیریتی در سازمانهاي دولتی « چالش دیگر فراروي سازمانهاي دولتی ایران - 8
براي تبیین موفقیت و شکست پژوهشهاي سازمانی در بخش دولتی مطرح شده »شکست پزوهشهاي سازمانی« نظریۀ 
بسیاري از صاحبنظران اذعان می دارند که سازمانهاي دولتی از ابعاد گوناگون با سازمانهاي بخش خصوصی .است
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،فرآیندها، بنابراین، ساختار. متفاوت اند و مدیریت این سازمانها الزامات ویژه تري از مدیریت بخش خصوصی دارند
با . نیروي انسانی و فرهنگ سازمانهاي دولتی نقش مهمی در تبیین رفتار مدیران دولتی و کارکنان بخش دولتی دارند

مدیریت ) 1:پنج بازیگر کلیدي در موفقیت یا شکست پزوهشهاي سازمانی در بخش دولتی مؤثرندپذیرش این فرض، 
.کارکنان سازمان)5پژوهشگران مدیریتی؛)4مدیران سازمان؛) 3ان؛متولی پژوهشهاي مدیریتی در سازم)2عالی سازمان؛


