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  نهضت مديريت اداري و اداره امور عمومي سنتي

طرح و «است. به عبارت ديگر، اين نظريه » طرح و مديريت سازمان«معطوف بر » مديريت اداري«اصطالح نظرية 
 ،را تئوريزه مي كند. بر اين اساس، يافتن راهي عقالني براي طراحي يك سازمان به عنوان كليت» مديريت سازمان

محور كليدي اين نهضت، مديريتي دارد. ايجاد نوعي ساختار اداري رسمي، نوعي تقسيم كار واضح و تفويض قدرت 
 لوتر ، موني.  دي جيمز ،عرصه هاي مسئوليت، تجلي عمل اين نهضت مديريتي بود. هنري فايولو  اختيار به مديران 

  . هستند مديريتي كالن نظرية اين اصلي پردازان نظريه از  گيوليك.  اچ

 تحرير با بود، امريكا جمهور رئيس نخست، جهاني جنگ طي واز آنجا كه ويلسون در همين برهه مي زيسته است  
 رو، ازاين گرفت؛ پيش در را اداري نظرية سابق پژوهان روش نگاه همان 1887 سال در »اداره مطالعة« نام به اي مقاله

  ميده شد.نا اداري مديريت نهضت نيز دولتي بخش در وي نهضت

او را بنيان گذار رشته مديريت دولتي مي نامند. اگرچه برخي از انديشمندان دربارة نقش پدري ويلسون نسبت به 
رشتة مديريت دولتي را به » مطالعة اداره«مديريت دولتي ترديد كرده اند؛ ولي بي شك نخستين مقالة وي با عنوان 

سياست هويت بخشيد. اگرچه وي چندان از عمل خود آگاهي كامل نداشت؛  عنوان يك رشتة علمي جداي از علم
ا عنوان نهضت اداري با الهام از مديريت در ولي بذر رشتة مديريت دولتي را در زمين حكمراني كاشت. نهضت وي ب

بخش خصوصي شكل گرفت. جدايي سياست از اداره، سرمشق نهضت وي بود كه براساس آن دولت را به مثابه بخش 
خصوصي مي دانست و بين مديريت در بخش خصوصي و دولتي تفاوتي قائل نبود؛ در مقابل، سنت گراها (طرف 

سي) تأكيد شديد بر كارايي را مورد انتقاد قرار دادند. اين فصل نگاهي به اين دو سنت داران والدو نه حاميان بوروكرا
  مي اندازد.

  بستر شكل گيري نهضت مديريت اداري  

با ظهور عصر ترقي خواهي، براي مبارزه با فساد سياسي، تالش هاي نهضت ترقي خواهي بر ضرورت شكل گيري 
براي دولت كه تنش بين دكترين فدراليست و اصول ضد فدراليست را تعديل كند، متمركز » بازوي اداري«نوعي 

  دبيني و سرخوردگي از سياست بود. شد.در اين زمان پيامد توجه روزافزون به بوروكراسي دولتي، تجلي نوعي ب



يكي از مؤثرترين افرادي كه درخواست جدايي سياست از اداره را كرد، وودرو ويلسون بود كه اولين مقالة خود را 
به رشتة تحرير درآورد.به طور كلي نظرية اداري ويلسون بر مرزبندي شفاف و » مطالعة اداره«با عنوان  1887در سال 

اداره استوار بود. در نگاه ويلسون سياست با اجراي قانون عمومي سروكار دارد و ادارة امور عمومي دقيق بين سياست و 
» علم اداره«بر اجراي تفصيلي و نظام مند قانون عمومي متمركز است.اين جدايي خاستگاه شكل دهي توليد علمي به نام 

ي زيربنايي قانون اساسي آن ها، اصول ادارة شد. به اعتقاد ويلسون صرف نظر از فرهنگ هاي سياسي و اصول سياس
خوب در هر سيستمي از دولت، مشابه و يكسان است.در آن زمان سازمان هاي بخش خصوصي ايده هايي نظير مديريت 
علمي، فناوري، ماشين، بهره وري و كارايي را به چنگ آورده بودند. اين وضعيت ويلسون را تشويق كرد تا ادعا كند 

در اين نگاه حوزة «و اصول شبه بازرگاني بايد راهنماي فعاليت هاي سازمان هاي دولتي قرار گيرد. » ارهاصول ثابت اد«
  » اداره يك حوزة كسب و كار بود

  بنيان هاي نهضت مديريت اداراي 

ويلسون در مقالة خود تالش كرد چهارچوبي براي پژوهش نظام مند دربارة مديريت و سازمان در بخش دولتي ارائه 
نظرية جدايي سياست «بود. اما براي تحقق اين آرمان » هموارسازي مسير توليد علم اداره«هد.هدف وي از اين كار د

را مطرح كرد. از طريق تخصيص كارويژه هاي مديريت دولتي به اجراي قانون يا انتخاب ابزار تحقق خط » از اداره
ة مديريت دولتي تبديل و مطالعة خط مشي عمومي  را از مشي هاي عمومي، تالش كرد اداره را به ابژة مطالعاتي رشت

آن جدا كند. در اين راستا، قلمروي اداري را از ارزش هاي سياسي خالي كرد و مسئوليت آن را صرفاً اجراي خط 
مشي ها دانست. با اين كار ساخت نوعي علم ادارة تجربي را زمينه سازي كرد. هدف غايي اين علم ادارة شكل دهي 

حقق سازند؛ به مابزاري بود كه مديران دولتي بتوانند براساس آن كارايي در انجام وظايف عملياتي دولت را جعبه 
عبارت ديگر، هدف، طراحي نوعي شابلون يا آينه بود كه مديران دولتي بتوانند با استفاده از آن يا با نگاه به آن خود 

  را اصالح يا متوازن سازند.

  جوانب نظرية مديريت اداري 

  همان طور كه گفته شد ويلسون سه ايدة مهم زير را سرلوحة دستگاه نظري مديريت اداري خود قرار داد:

  . تدوين خط مشي هاي عمومي به وسيلة سياست و اجراي خط مشي هاي عمومي به وسيلة اداره؛ 1 

  . توليد علم مديريت دولتي (علم اداره)؛2



  رويكرد كسب وكاري (شبه بازرگاني) به مديريت در بخش دولتي.  در پيش گرفتن .3

 شرح به وانت مي كه بود ديگر صراعن از متأثر و ويلسون ادارة علم گيري شكل شرط پيش اداره -دوگانگي سياست
  :پرداخت ها آن تحليل به زير

 ) اداري از ساير كشورها ) با جدا كردن سياست از اداره، واردات فنون 1887روش شناسي تطبيقي: ويلسون
را توجيه كرد. به اعتقاد او مركز ثقل علم و عمل اداره، كشورهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان بودند. وي علم 
اداره را علم وارداتي به امريكا مي دانست، ولي معتقد بود بايد گاز اروپايي را از آن فنون به در كرد و روح 

اس، ويلسون نخستين كسي است كه مديريت دولتي تطبيقي را جرقه زد و در آن ها دميد. بر اين اسامريكايي
  تطبيق خود با ديگران و آموختن از ديگران در مديريت دولتي را باب كرد. 

  تمركز بر قانون اساسي: اين توصيه كه اجراي قانون دشوارتر از تدوين قانون است، حاصل فهم عميق ويلسون
ا جدا كردن سياست از اداره، دخالت قوة مقننه در مجريه را به شدت كاهش از قانون اساسي امريكا بود.وي ب

  داد.  
  به اعتقاد وي تحقق بوروكراسي در گرو كارايي اداره است.

  :نگاه اصالحي ويلسون به مديريت دولتي

) مديريت دولتي همان دولت در عمل است و عمر آن به قدمت حكومت و دولت 1887در نگاه ويلسون ( 
اي كارآمد ساختن امور عمومي، علم اداره را امري ضروري مي دانست. ازاين رو، اصالح ساختار و شيوه است.بر

هاي اداري را در دستور كار خود قرار داد و مديريت افكار عمومي را در حد معقول، امري اساسي در اصالح نظام 
يان نظام اداري به علم اداره و پاسخ گويي به اداري تصور مي كرد. وي پايبندي به اخالق اداري را در پايبندي متول

  مافوق مي دانست.

  نقش مدير دولتي در دستگاه اداري ويلسون  

  در نگاه ويلسون مديران دولتي ابزار منفعل و در سلطة سياستمداران نيستند.

  انتقادات وارد بر نهضت مديريت اداري 

منتقدان نهضت مديريت اداري دخالت يا تزريق سياست در اداره را امري طبيعي و ذاتي مي دانند و  نقد اولدر 
ديدگاه ويلسون را در عمل چندان اجرايي نمي دانند. رابطة دموكراسي و بوروكراسي امري حياتي است كه هيچ 



ايالت هاي امريكا در جدايي  حكومتي از آن در امان نيست. حتي خود ويلسون در زمان تصدي فرمانداري يكي از
  سياست از اداره چندان موفق نبوده است.

ويلسون بر رشتة مديريت دولتي مرتبط مي شود. ون ريپر  مدعي است تا » مطالعة اداره«به اثرگذاري مقالة  نقد دوم
را بنيان گذار به مقاله ويلسون در آثار مديريت دولتي هيچ استنادي نشده است. ازاين رو، وي ويلسون  1930سال 

  مديريت دولتي برجسته تر مي داند.  مديريت دولتي نمي داند، بلكه وي نقش دورمن بي. ايتون را در تأسيس رشته

) مدعي است نظرية بنيادي ويلسون (جدايي 1988بر منطق نظرية اداري ويلسون استوار است. مارتين ( نقد سوم
يش از يك قرن در اروپا متداول بوده است ازاين رو، حوزة سياست از اداره) حرف جديدي نيست. اين نظريه پ

به بلوغ رسيده بود و ويلسون صرفاً از آن تقليد كرده  1859تا  1812آكادميك مديريت دولتي در فرانسه بين سال هاي 
  است. به غير از لئوناردو وايت و مارشال ديماك، ويلسون را بنيان گذار مطالعة مديريت دولتي نمي دانند.

  ادارة امور عمومي سنتي 

 اداره -كانون محوري نهضت اداري بر مديريت علمي و جدايي سياست 1930شواهد نشان مي داد در پايان دهة 
به دموكراسي و رابطة بين اداره و شهروندان كنار گذاشته شده بود.در اواخر  توجه و عالقه كه حالي در بود؛ متمركز

سؤال ها و دغدغه هاي متعددي دربارة هويت واقعي و اهميت مديريت دولتي، درون حكمراني  1940و  1930دهة 
ر آن دوره د دولتي مهم هاي پست در كه انديشمندان و دانشگاهي -دموكراتيك بروز كرد.آن دسته از افراد علمي

خدمت مي كردند، به صراحت نقش ارزش هاي دموكراتيك در مديريت دولتي و چگونگي آشتي دادن اعمال 
  مديريت با آن ارزش ها را به رسميت شناختند.

  ) اظهار مي دارند اصول كليدي فلسفة سنت گرا شامل موارد زير مي شود:6: 1997وايت و مك اسوايت (

  عنوان هادي عمل مديريت دولتي؛ به عامه منفعت بر تأكيد ● 

 در را گرا سنت كلي گيري جهت ها آن اين، بر افزون.دولتي مديريت عمل جهت عنوان به آگاهانه، پراگماتيسم ●
  : كردند مي توصيف زير بديهي اصل چهار قالب

 شود سيستم اجتماعي كالن مي تواند به عنوان نقطة مرجع واقعي و كاربردي عمل اداري به خدمت گرفته  
  يكپارچگي ملي بايد از طريق پيوند منافع گوناگون محقق شود و سازمان هاي اداري محور اين يكپارچگي



  هستند
 رهبران نهادها از طريق ظرفيت شخصي شان بر عوامل تعيين كنندة نهادي تأثيرگذارند  
  .رويدادهاي اداري مي تواند به صورت ساختاري درك شود  

   اري كاربردي متناسب مي شدند:اين اصول بديهي با شش اصل ك

  . باشد اداري كنش راهنماي تواند مي عامه منفعت ايدة ●

  . اند مترادف عمومي هاي مؤسسه رفاه و عمومي ادارة ●

  مؤسسه ها را به شكل اثربخش كنترل كنند.  توانند مي سياسي مجريه قوة و مجلس ●

  .بگيرد ياد را عملي مطالب دولتي مدير تا است راه ترين اثربخش موردي، مطالعه شيوة ●

  شود مي محقق عمل به نسبت تجربي و پراگماتيك رويكرد نوعي طريق از اثربخش ادارة ● 

  تحقق همكاري مبني بر اعتماد متقابل از طريق گفت و گو براي اقدام اداري بر اساس خط مشي گذاري اثر
  ،امري اساسيبخش 

  يرفتارگراي

نياورد، ازاين رو بعد از جنگ جهاني دوم با همة پيشرفت ها در علوم و فناوري، تمركز و رويكرد سنتي چندان دوام  
توجه به عقالنيت گرايي و كارايي، بر كليت جامعه حاكم بود. بنابراين رويكرد سنت گرا از طريق روند عمومي به 

  متداول شد) مورد هجوم قرار گرفت. 1950سمت وسوي نگاهي تكنوكراتيك (كه در دهه 

به عنوان نوعي جهت گيري كه فرض مي كرد حقيقت حداقل در معناي علمي آن در مطالعة عيني رفتار «رفتارگرايي 
مشاهده پذير ارگانيزم، نهفته است و نه در انديشه هاي نظري در مورد انگيزه هاي افراد يا پيش فرض ها در مورد هدف 

  .) برجسته شد127: 1986(هارمون و مير، » فردي يا جمعي

. چنين جهت گيري اي (نئوكالسيك) نوعي باور عميق به اندازه پذيري رفتار انسان براي ايجاد تبيين هاي عّلي و 
دنهارت ). به عبارت ديگر، همان طور كه 2000توصيف و آنگاه تعميم پذيري آن را پرورش داد (دنهارت و دنهارت، 

ضيه ها دربارة رابطه بين متغيرها تدوين مي شد و  ...و متذكر مي شود، مسئله اي كه مشخص مي شد، اين بود كه فر
يك طرح پژوهشي تعيين و اجرا مي گشت تا روابط بين متغيرها را آزمون كند.در حوزة مديريت دولتي، نيز 



رفتارگرايي بسيار شديد بود و بر ايدة فلسفي اثبات گرايي منطقي استوار بود؛ يعني واقعيت زندگي اداري مي تواند 
ظر از ارزش هاي شخصي مشاهده شود. همين طور صحت يا عينيت فرايند پژوهش مي توانست حفظ شود. صرف ن

سازماني اين نگاه به نوبة خود به باور به نظم و نسق ها در رفتار انسان صرف نظر از بسترشان منجر شد و درنتيجه، رفتار 
ي به مديريت يا اداره با نفوذ چند رشته در بخش هاي خصوصي و دولتي يكسان گرديد و به طبع، رويكرد عموم

ازجمله مديريت بازرگاني و روان شناسي شكل گرفت.براي مثال، عالقه به كارايي و تصميم گيري از مديريت 
بازرگاني و جهت گيري شناختي يا رفتارگرايان از روان شناسي اجتماعي درون مديريت دولتي تزريق شد (دنهارت و 

اساس مديريت دولتي رويكرد رفتاري در پيش گرفت، بر واقعيت (نه ارزش) تأكيد مي كرد ). بر اين 2000دنهارت، 
  و ابزار (نه نتايج) را ترجيح مي داد. چنين توسعه اي دو روند جديد در مديريت دولتي ايجاد كرد.

  عالقة شديد به مدل عقاليي اداره.  دوم كنار گذاشتن ارزش هاي سياسي سنتي و نخست 

  

 

  


