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  بر اصالحات مدیریت دولتی در ایران : تاملی

  مقدمه

بدون وجود دولتی شایسته نمی توان انتظار جامعه اي سرزنده و نوآور داشت. شایستگی دولت ها در انطباق عاقالنۀ 
خود با نوآوري هاي فناورانه، جهانی شدن و رقابت هاي جهانی در عرصه هاي مختلف و تبدیل کردن سازمان هاي 

  ) متجلی می شود.1387ئی فرد و عباسی، خود به شکل سازمان هاي یادگیرنده (دانا

قبل از پیروزي انقالب اسالمی ایران، مداخلۀ دولت شدیدتر از وضعیت کنونی بوده است. نقش دولت در همۀ  
بخش هاي اقتصادي کشور نقشی غالب بوده و محوریت بیشتر فعالیت ها در جامعه در دست دولت بوده است. از 

 گرفته خود به مختلفی شقوق و حاالت دولت، هاي کارویژه در تصدي -حکمرانی ابتداي انقالب تا کنون پیوستار
قانون اساسی در کشور در حال انجام است، با گذشته فرق دارد.  44است؛ اما آنچه در دو سال اخیر با تغییر اصل 

سه قوه) ابالغ شده  قانون اساسی، خط مشی هایی تدوین و براي اجرا به دولت (به مفهوم 44براي اجراي تفاسیر اصل 
  است.

  سطوح مدیریت در ایران

در ایران می توان چهار سطح مدیریتی کالن را از هم متمایز کرد؛ اگرچه این سطوح به اشکال مختلف با هم در 
  تعامل اند: 

رهبري نظام به عنوان تعیین کنندة جهت گیري  مدیریت خط مشی گذاري هاي کالن (اَبَرخط مشی ها):
راهبردي نظام سیاسی به  طور خاص و ستادهاي تخصصی ایشان ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، متولی 

 المللی بین و اي منطقه اجتماعی، -تدوین خط مشی هاي راهنما در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی 
تدوین خط مشی هاي اجراي این تفسیر توسط این سطح کالن  و اساسی انونق 44 اصل تفسیر. است جهانی و

  مدیریتی انجام شده است.
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: دولت به مفهوم سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) متولی تدوین خط مشی هاي نظام در لواي خط مدیریت سیاسی
ت، مآخذ کلیۀ خط مشی هاي راهنماي سطح نخست مدیریتی کشور است. سیاست هاي کالن ابالغی سطح نخس

  قانون تصریح شده است. 44سیاست کالن اجراي اصل  11مشی هاي کشور در همۀ عرصه هایی است که در 

سطح سوم مجري خط مشی هاي دولت است. این سطح به مدیریتی  مدیریت ادارة امور عمومی (دولتی):
روکراسی عمومی به همین سطح اشاره دارد که در کلیۀ سازمان هاي تحت نظارت سه قوه اعمال می شود. بو

  مدیریتی اشعار دارد.

در عصر حاکمیت بالمنازع سرمایه داري همۀ توجه ها به این بخش معطوف شده  مدیریت بخش خصوصی:
  است؛ اما این بخش صرفاً به مدیریت سازمان هاي خصوصی اشاره ندارد، بلکه اشاره به کلیت جامعه دارد.

  یرانخردمایۀ نظري مدیریت دولتی در ا

از عمده نظام هاي سیاسی که تاکنون در عرصۀ  حکومت داري از اوایل قرن بیستم شکل گرفته اند، طبقه بندي هاي 
مختلفی ارائه شده است که براي خوانندگان آشناست. این نظام هاي سیاسی، حکمرانی خود را در قالب محملی به 

اه مدیریتی  شان (نگاه غالب) می توان به دولت مدیریتی، اعمال کرده اند. این دولت ها را از نظر نگ» دولت«نام 
دولت قانون مدار، دولت حزبی، دولت حرفه اي (علمی)، دولت اخالقی، دولت شبکه اي، دولت دینی مردم ساالر 

(براي مثال در ایران) تقسیم کرد که مؤلف با توجه به ادبیات مدیریت در بخش دولتی آن ها را نام گذاري کرده 
  است.

  در دولت دینی مردم ساالر، رضایت شهروندان به عنوان بندگان خدا، به معناي رضایت خداوند است.

در این فصل به ارکان کلیدي مدیریت دولتی اسالمی در ایران می پردازیم. در ادبیات عقالنیت متداول، به مقولۀ 
عقالنیت اخالقی جست وجو کرد؛ ولی  عقالنیت دینی اشاره اي نشده است. اگرچه شاید بتوان این عقالنیت را در

  بین آن دو مرزهایی وجود دارد.
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در کشوري که صبغۀ دینی یک نظام سیاسی بسیار غلیظ است، یعنی مصداق کالم قصار آیت اهللا مدرس است که 
، دولت باید در خط مشی هاي خود ارزش هاي دینی »سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست«

نظر قرار دهد. به عبارت دیگر، اگر دولت در خط مشی هاي مختلف خود ارزش هاي اسالمی را رعایت کند  را مد
مؤمن به عقالنیت دینی است. شاید بتوان به زبانی دیگر چنین گفت که خط مشی هاي نظام هاي سیاسی اي که دین 

  در آن محوریت اصلی دارد، باید لباس ارزش هاي دینی را بر تن کنند.

پایبند » سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست«طرف دیگر، اگر یک نظام سیاسی به دکترین  از
باشد، الجرم ادارة امور عمومی (مدیریت دولتی) که بازوي اجرایی دولت است و دولت بیرق آن سیاست را به 

ظر قرار دهد. براساس دین اسالم، رویکرد دست گرفته است، باید رویکرد دینی به مدیریت در بخش دولتی را مد ن
مدیریت در اسالم جبۀ خدمت است نه «دینی به مدیریت در بخش دولتی را می توان در این جمله خالصه کرد که 

  ».خلعت قدرت

  

  پارادایم غالب                                          حاکمیت ارزش هاي دینی

  دولت دینی مردم ساالر                         نوع دولت                    

  عقالنیت دینی        نوع عقالنیت                                        

  نهضت مدیریتی                                       اداره امور عمومی مردم ساالر

  رویکرد دینی                                        رویکرد مدیریت    

  جوهره راهبرد                                        رضایت بنگان خداگرایی
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پارادایم هاي 
مدیریت بخش 

 دولتی

نوع دولت از حیث 
 نگاه به مدیریت

عقالنیت مبنایی در 
رویکرد به اداره  نهضت مدیریتی سیاست گذاري

 امور
جوهره اصلی 

 راهبرد

.حاکمیت کارایی1  کارایی گرایی رویکرد مدیریتی مدیریت اداري عقالنیت اقتصادي دولت مدیریتی 

.حاکمیت ارزش 2
اداره امور عمومی  عقالنیت قانونی دولت قانونمدار هاي قانونی

 قانون گرایی رویکرد قانونی سنتی

.حاکمیت ارزش 3
اداره امور عمومی  عقالنیت سیاسی دولت حزبی هاي سیاسی

سیاسیرویکرد  نوین  حزب گرایی 

.حاکمیت ارزش 4
هاي علمی حرفه 

 اي

 -دولت حرفه اي 
 علمی

عقالنیت حرفه اي 
)(علمی  بازارگرایی رویکرد حرفه اي مدیریت عمومی نوین 

. حاکمیت هاي 5
نهضت خدمات  عقالنیت اخالقی دولت اخالقی ارزش هاي اخالقی

 اخالق گرایی رویکرد اخالقی عمومی نوین

.حاکمیت ارزش 6
اداره امور عمومی  عقالنیت دینی دولت دینی هاي دینی

رضایت بندگان  رویکرد دینی مردم ساالر
 خداگرایی

. حاکمیت ارزش 7
مدیریت دولت شبکه  عقالنیت شبکه اي دولت شبکه اي هاي عمومی

 ارزش عمومی محور رویکرد شبکه اي اي

 

 

  دولتخرد مایه تحوالت اداري در ایران و بحران هاي فراروي 

با توجه به ارکان بنیادي حکمرانی اسالمی در ایران، دولت از دو دهۀ گذشته کرده  است با هدف ارتقاي اثربخشی 
حاکمیت خود، فرهنگ، کارویژه ها، ساختار، رویه ها و سبک مدیریتی خود را به نحوي متحول کند (گري و 

 ؟خردمایۀ این حرکت دولت چیست). 2006؛ فرنندز و رینی، 2002؛ مورگان و الینگتون، 1995جنکینز، 

 

 تحوالت فکري و باوري  
 تحول در حافظه ساختار اجتماعی کشور  
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 شهري گرایی صنعتی  
 جهانی سازي ایران  
 بحران شرکت هاي دولتی  
 بحران مالی دولت  
 بحران مدیریت دولتی  
 راهبرد دولت در تحول مدیریتی کشور  

  

تنها ظرفیت و اثربخشی حاکمیت، بلکه مشروعیت دولت را به پیوند این مسائل کالن و بحران هاي ذکرشده نه 
چالش می کشد. بر این اساس، دولت به این نتیجه رسیده است که حاکمیت خوب، ضرورت الزامی توسعۀ همه 

  جانبۀ ایران است.

از این رو، دولت در اصالحات اداري متعدد تالش کرده است به این امر مهم دست یابد. محورهاي اصلی راهبرد  
  تحول در دولت را می توان به شرح زیر مطرح کرد:

 باز تعریف کارویژه هاي دولت  
 اصالح سیستم خدمات کشوري  
 واگذاري و خصوصی سازي شرکتهاي دولتی  
 هاگاهاصالح رابطه میان دولت و بن  

  

  نقاط کور در تحوالت اداري در ایران

بی شک تحوالت اداري در بخش دولتی ایران نتایج مفیدي به همراه داشته است. گسترش سازمان و تشکیالت 
دولت، محدود شده و استخدام در بخش دولتی کاهش یافته است. کارویژة دولت به سمت خاصیت حاکمیت تغییر 
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بر بازار پررنگ شده است. ولی همچنان نقاط کوري در این تحوالت وجود دارد  جهت داده و میزان تأکید دولت
  که مانع تحقق اهداف عالیه چنین تحوالتی شده است. برخی از این نقاط کور عبارتند از:

  غربت حاکمیت سیستم شایسته ساالري  
 کوته بینی در چیدمان اهداف تحول اداري  
 نه واکنش منفعالنه به جاي پیش بینی فعاال  
 محدود بینی چشم انداز اداري ایران  

) 2) اصالحات ساختاري، 1در یک تقسیم بندي می توان اصالحات اداري را در یک بستۀ شش محوري قرار داد:  
) اصالح سیاست 6) اصالحات فناورانه و 5) اصالحات نیروي انسانی، 4) اصالحات فرهنگی، 3اصالحات فرایندي، 

  گرایی مدیریت دولتی.

  ین شش محور را می توان در سه جریان  اصلی اصالحی مدیریت دولتی به طور مکمل قرار دارد:همه ا

 

                                      

 

 

 

تحول ساختاري به بازسازمانی ساختار سازمانی سازمان هاي دولتی، ادغام و انحالل سازمان هاي مختلف دولتی، 
بازنگري در فرایندهاي مختلف سازمانی، کوچک سازي حجم سازمان ها (براساس معیار نیروي انسانی) (مالد، 

اشاره دارد. ارتقاي صبغۀ حاکمیتی سازمان  ) و تحول ابزاري به تحول در نحوة کسب و کار سازمان هاي دولتی1994
هاي دولتی و کم رنگ کردن جنبۀ تصدي گري سازمان هاي دولتی ازجمله نشانه هاي تحول ابزاري دولت به شمار 

 تحول راهبردي اداري در مدیریت دولتی ایران 

 تحول ابزاري تحول ساختاري تحول ارزشی
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می رود. همچنین تحول در نحوة ارائۀ خدمات، نوع فناوري هاي مختلف مورد استفاده براي ارائۀ خدمات عمومی، 
نظام ارزشی نظام اداري ایران به شمار می رود. در عین حال تحول ارزشی به بازنگري  تجلی تحول ابزاري در 

کارکنان دولت اشاره دارد. از آنجا که کارکنان دولت به نوعی به ارزش هاي دینی پایبند هستند، هم راستایی ارزش 
 هاي کاري با این ارزش ها می تواند تحول آفرین باشد.

 

  هاي سیاسی و اجتماعیشبکهانزواي تحوالت اداري از  
 ابهام در تعامل اجتماعی و مشارکت دموکراتیک  
 فقدان مبناي نظري مدیریت دولتی  
 فهم ضعیف از مدیریت دولتی و اهمیت آن در ارتقا ي کشور  

 

  بازآفرینی دولت ایران در پرتو حاکمیت شهروند محوري 

عمومی و ناموفق بودن تحوالت اداري در نظام مدیریتی به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران بحران فعلی در ادارة امور 
  کشور، ریشه در پارادایم دولت محوري دارد.

به ذهن متبادر می شود که توان کافی » جامعۀ کوچک«بر این اساس وقتی تفکر دولتی بودن حاکم است، اندیشۀ 
شهروندمحوري مستلزم دولتی شایسته ). اما تفکر 1997براي تولید کاالها و خدمات را ندارد (فارنهام و هورتون، 

است که جامعۀ بزرگی را پرورش می دهد و مردمان آن جامعه افراد توانمندي هستند که می توانند بدون اتکا به 
  دولت جامعه را مدیریت کنند.

آفرینی اشاره دارد. به عبارت دیگر، باز» روابط«بازآفرینی دولت با محوریت حاکمیت شهروندان ایرانی به بازسازي 
دولت و «، »دولت و بنگاه هاي اقتصادي«، »دولت و بازار«، »دولت و شهروندان«دولت به معناي اصالح روابط بین 
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عقالنیت ارزشی «، »قوة مجریه و قوة قضائیه«، »قوة مجریه و مقننه«، »دولت مرکزي و دولت محلی (استانی)«، »جامعه
  است.» و فنی

  و چهار قانون اساسیتحوالت الزم براي اجراي اصل چهل  
 بازسازي رابطه میان دولت و شهروندان  
 بازسازي رابطه میان دولت و بازار  
 هابازسازي رابطه میان دولت و بنگاه  
 بازسازي رابطه میان دولت و جامعه شهروند ي  
 بازسازي رابطه میان دولت و دولت محلی  
 بازسازي رابطه میان قوه مجریه با قوه قضاییه و مقننه  
 رابطه میان حاکمیت حکومت ایران و حاکمیت جهانی بازسازي  

بی تردید ادارة اثربخش جامعۀ مردم ساالر دینی ایران بر هماهنگی شبکه اي از نقش آفرینان استوار است. دولت 
مشروع، مسئول، پاسخ گو و قابل، بازیگر اصلی این شبکه است. طراحی سازوکار بازار ایرانی، ایجاد بنگاه هاي 

  یرومند و شکل دهی جامعۀ سرزنده همراه با پرورش شهروند فاضل ایرانی عناصر دیگر این شبکه هستند.اقتصادي ن

  پیامد هاي بازسازي راهبردي مدیریت دولتی ایران

ارتقاي ظرفیت خط مشی گذاري در کشور: وقتی نوعی خط مشی در کشور اجرا می شود بر سرنوشت بسیاري از 
ده اي شاد و عده اي غمگین می شوند. بر ثروت تعدادي از افراد افزوده می شود و افراد کشور تأثیر می گذارد. ع

براي عده اي فقر به ارمغان می آید. بنابراین هرچه در تدوین خط مشی ها، نظر کارشناسی بیشتري اعمال شود، 
ی گذاري تبعات منفی آن کمتر خواهد بود. مراکز اصلی خط مشی گذاري در ایران در صورتی ظرفیت خط مش

خود را می توانند ارتقا دهند که بتوانند از نیروهاي کارشناسی بیشتري بهره گیرند. یکی از مآخذ اصلی مؤثر بر خط 
مشی در کشور، مدیران و سازمان هاي دولتی اند؛ هرچه این مدیران شایسته تر باشند توان کارشناسی آن ها در 

ظرفیتی خط مشی گذاري ضمن کاهش نوآوري در خط مشی کمک به تدوین خط مشی ها بیشتر خواهد بود. بی 
). بازسازي راهبردي 1994ها، به دلیل اجراي نامناسب اتالف منابع ملی را در پی خواهد داشت (وایمر و وینینگ، 
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مدیریت دولتی ایران با تأثیرگذاري بر ظرفیت خط مشی گذاري در ایران، آیندة مناسب تري فراروي کشور قرار 
  خواهد داد.

: رمز اجراي موفقیت آمیز فراخط مشی ها، خط مشی ها و راهبردها در دولت به همکاري تقویت دولت افقی
 فراخط اجراي. شود می متجلی12-3تنگاتنگ میان بخشی بستگی دارد. هرم اجراي خط مشی در ایران در شکل 

  . است قوه سه تنگاتنگ همکاري مستلزم ها مشی

   

 

فرا خط مشی ها     

 (خط مشی هاي کالن) 

 خط مشی ها

 راهبرد ها
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اجراي خط مشی هاي کالن کشور به فهم ذهنی و عینی سه قوه از هم بستگی دارد. بنابراین با فهم فراخط مشی ها، 
دولت خط مشی هایی را تدوین می کند و مدیریت دولتی براي اجراي خط مشی ها باید راهبردهایی تدوین کند. 

دولتی به صورت عرضی نه طولی است که با عنوان دولت افقی اجراي راهبرد مستلزم همکاري متقابل سازمان هاي 
  نام گذاري شده است.

بهره وري را نسبت ستاده هاي واقعی دولت به نهاده هاي واقعی تعریف  تحقق بهره وري راهبردي در دولت:
ت کرده اند. همۀ کشورها تالش می کنند تا در ازاي هزینه هاي مصرفی، محصوالت و خدمات بیشتري به دس

آورند. در این راستا آن ها تالش می کنند که با کاهش هزینه هاي مختلف (انسانی، مادي و سرمایه اي) و دستیابی به 
  اهداف از پیش تعیین شده بهره وري را محقق سازند.

توسعۀ ظرفیت مدیریت پروژه: برخی از صاحب نظران مدیریت دولتی تطبیقی، مدیریت دولتی در کشورهاي جهان 
مدیریت توسعه نامیده اند. درواقع، مدیریت توسعه به پیوند مدیریت دولتی با توسعۀ کشورها اشاره دارد. در  سوم را

  این کشورها مدیریت دولتی، توسعه را مدیریت می کند؛ زیرا بخش خصوصی قوي وجود ندارد. 

از آنجا که آموزه هاي دینی مبناي حکومت اسالمی ایران است و در این آموزه ها به  ارتقاي تقواي مدیریتی:
مسئلۀ شایستگی مدیران براي ادارة امور عمومی مسلمانان تأکید شده است، می توان با ارتقاي تقواي مدیریتی بستري 

  تی که نمی تواند، بپرهیزد.فراهم آورد تا هرکس توان مدیریتی در بخش عمومی کشور را ندارد از پذیرش مسئولی

 

 


