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  مقدمه

اگرچه قدمت مديريت دولتي همچون قدمت دولت و تمدن بشري است، مطالعه و عمل مديريت در بخش دولتي از  

دوران پس از جنگ جهاني دوم مورد توجه واقع شد. به عبارت ديگر، تمركز پژوهشها بر مديريت دولتي پس از اين 

  نديشمندان قرار گرفت.جنگ شدت يافت و نفس فعاليتهاي آن مورد استقبال و توجه دولتها و ا

  مديريت دولتي چيست؟

تعريف مديريت دولتي مانند تعريف بسياري از مفاهيم دشوار است. حضور مديريت دولتي در عرصه  هاي گوناگون 

زندگي عمومي يكي از علل نبود تعريف واحدي از آن در ادبيات علم اداره است. دامنة فعاليتهاي مديريت دولتي 

  از جست و جوي فضا تا جاروكردن خيابانها را در بر مي گيرد. چنان گسترده است كه

بر اين اساس در اردوگاه كاركنان دولتي، برخي از مديران دولتي افرادي حرفه اي با تحصيالت عالي اند و برخي  

  ديگر صاحب مهارتهايي اند كه تفكيك آنها از مردم عادي دشوار است.

اداره صبغة مديريت به خود گرفت. به عبارت ديگر، جهت گيري تعريف  ، تعريف1930و اوايل دهة  1920در دهة 

  سوق داده شد.» مديريت«ادارة امور عمومي به سوي 

مطالعة قدرتها و مسائل، سازمان و كاركنان، و «) تعريف زير را دربارة مديريت دولتي عرضه كرد:1993ديماك (

  .»شيوة مديريت اجراي قوانين و خط مشيهاي مقامات دولت



 

، انقالبي در تعريف مديريت دولتي رخ داد و آن اينكه موضع ويلسون كامالً برعكس شد. ويلسون 1940در دهة 

قائل به جدايي سياست و اداره بود، ولي در اين دهه او سياست و خط مشي را عناصري جدايي ناپذير از ادارة 

  عريف كرد:) مديريت دولتي را چنين ت170: 1947عمومي تشخيص داد. اپل باي (

مديريت دولتي خط مشي گذاري است، اما خط مشي گذاري مستقل، انحصاري يا جداي از ساير بازيگران فرايند «

سياسي نيست. خط مشي گذاري در حوزه اي صورت مي پذيرد كه نيروهاي قدرتمند در آن با هم رقابت مي كنند و 

خط مشي گذاران ديگر است). مديريت دولتي يكي  جامعه نيز در آن دخالت دارد (نوعي خط مشي گذاري كه تابع

  ».از فرايندهاي سياسي است كه از آن طريق مردم حاكميت خود را محقق مي سازند

مديريت دولتي خط مشي گذاري است، اما خط مشي گذاري مستقل، انحصاري يا جداي از ساير بازيگران فرايند «

ذيرد كه نيروهاي قدرتمند در آن با هم رقابت مي كنند و سياسي نيست. خط مشي گذاري در حوزه اي صورت مي پ

جامعه نيز در آن دخالت دارد (نوعي خط مشي گذاري كه تابع خط مشي گذاران ديگر است). مديريت دولتي يكي 

  ».از فرايندهاي سياسي است كه از آن طريق مردم حاكميت خود را محقق مي سازند

ولتي را فعل (عمل) سازمانهاي عمومي (دولتي) تعريف كرده، دوگانگي به زعم نگارنده، اگر بخواهيم مديريت د

سياست و اداره را نيز در آن لحاظ كنيم و عمومي بودن را فقط به سازمانهاي دولتي اختصاص ندهيم، تعريف زير 

  مي تواند مناسب باشد:



 

، هر فعلي كه مسائل عمومي در اين تعريف».مديريت دولتي يعني مديريت مسائل عمومي براي تحقق منافع عمومي«

را براي ارتقاي منافع عمومي مديريت كند صبغة عمومي مي گيرد. بنابراين، عمل سازمانهاي غيرانتفاعي، سازمانهاي 

  غيردولتي و حتي برخي از اعمال سازمانهاي خصوصي ممكن است وجهة عمومي به خود بگيرند.

ذاري و هم اجرا را به صورت مكنون در خود جاي داده از سوي ديگر، مديريت كردن مسائل عمومي هم سياست گ

  است

  قلمرو ادارة امور عمومي (مديريت دولتي)

با نگاه به همة تعاريف، به نظر مي رسد كه در حوزة ادارة امور عمومي عناصر گوناگوني دخالت دارند كه براساس 

ي زير تا حدي مرز مديريت دولتي را مشخص آنها مي توان هويت مديريت دولتي را به افراد شناساند؛ يعني ويژگيها

  مي سازند:

  شاخة اجرايي دولت؛ فرموله، 

  اجرا و ارزيابي كردن خط مشيهاي عمومي؛ 

  نوعي حلقة ارتباطي بين شهروندان (مصرف كنندگان) و دولت؛ 

  رابطة سياست و اداره؛ 

  عمومي؛ خدمات و كاالها توليد و عامه منفعت ارتقاي خصوصي؛ -دوگانگي عمومي  



 

  درگيري در دامنه اي از مسائل كه بر رفتار انسانها و تالشهاي همكاري گونة انسانها متمركز است؛ 

  حوزه اي كه ريشه در قانون و عمليات آن دارد.

دارد؛ يعني گستره اي كه مطالعة مديريت دولتي، توليد  دانشگاهي  -به زعم نگارنده، مديريت دولتي قلمرويي علمي 

دانش و نظريه در آن صورت مي گيرد. همچنين، قلمرويي عملي هم دارد كه اشاره به حوزة عملياتي مديريت دولتي 

  در كشور دارد.

  

  اداره و مديريت

كه با وجود برخي شباهتها،  دربارة تفاوتهاي بين اداره و مديريت بحثها و مناظره هاي روزافزوني در مي گيرند

تفاوتهاي معناداري نيز بين آن دو به چشم مي خورند. به عبارت ديگر، نقش يك مدير با نقش اداره كننده متفاوت 

  است.فرهنگ وبستر مديريت را چنين تعريف مي كند:

صطالح نيز تفاوتهاي معني ريشه هاي التين اين دو ا»استفادة عاقالنه از ابزار براي تحقق هدفي از پيش  تعيين شده.«

admi«از واژة التين » اداره«داري با يكديگر دارند. اصطالح  ni st rat e « خدمت «مشتق شده است كه به معناي

است. تفاوت اساسي اين دو در » كنترل با دست«مشتق شده كه به معناي » manus«است. مديريت از واژه » كردن

  ).12: 1385نهفته است (هيوز، ترجمة الواني و معمارزاده » نتايجكنترل يا كسب «و » خدمت كردن«معناي بين 

  



 

مترادف نيستند و كاربردشان نيز در بخش دولتي معناي يكساني ندارد. ادارة » مديريت«و » اداره«همچنين، واژه هاي 

ة ديگران امور عمومي فعاليتي است معطوف به خدمت به مردم و مديران دولتي كه خط مشيهاي تدوين شده به وسيل

  را اجرا مي كنند. بنابراين، ادارة امور عمومي با رويه ها، اجراي خط مشيها و مديريت دفتر سروكار دارد.

مترادف نيستند و كاربردشان نيز در بخش دولتي معناي يكساني ندارد. ادارة » مديريت«و » اداره«همچنين، واژه هاي 

و مديران دولتي كه خط مشيهاي تدوين شده به وسيلة ديگران  امور عمومي فعاليتي است معطوف به خدمت به مردم

  را اجرا مي كنند. بنابراين، ادارة امور عمومي با رويه ها، اجراي خط مشيها و مديريت دفتر سروكار دارد.

به زعم نويسنده، ذات ادارة امور در بخش دولتي توجه به فرايند را مي طلبد، زيرا اداره مجري تصميمهاي سياسي 

خط مشيها) است و اجراي تصميم فقط در قالب آيين نامه ها و بخشنامه ها ميسر است. بنابراين، مدير دولتي براي (

حفظ منفعت عامه بايد فرايند را طي كند. از اين رو، به كارگيري واژه هايي مانند كارآفريني، كه مستلزم كار مبتني 

هستند، زيرا در بخش خصوصي تبعات منفي خطر كارآفريني  بر خطرپذيري است، در بخش دولتي با ابهام رو به رو

برعهدة مدير است و آثار آن در عده اي از صاحبان سهام تأثير مي گذارد، اما در بخش دولتي اين آثار در سرنوشت 

  همة مردم تأثيرگذار است.

  اصول اداره امور عمومي

اي اصالح سازمانهاي دولتي فراهم مي كند، طي برداشت سنتي از ادارة امور عمومي، كه مجموعه اي از اصول بر

). اكنون نوعي تغيير جهت 1990دوران پس از جنگ جهاني دوم كم   و  بيش كنار گذاشته شد (لين و وايلداوسكي 

) در نگاه سنتي اصول بنيادي را براي ادارة  امور 2: 2000در اصول ادارة امور عمومي به چشم مي خورد. لين (



 

ند تا بخش دولتي پيرامون آنها ساختاردهي شود. محورهاي اصلي اين اصول عبارت اند از: عمومي مطرح مي ك

  ساختار نهادي، ادارة امور عمومي، انگيزش كاركنان دولتي (عمومي) و جايگاه منفعت عامه.

يي وظايف نهادهاي عمومي بايد به  دست سياست مداران تعيين شود، اما به منظور رعايت مدل تصميم گيري عقال

  بايد به  دست مديران (اداره كنندگان) اجرا شود.

  اداره با اتكا بر اسناد مكتوب انجام مي شود و اين امر سبب مي شود كه دفتر عنصر اصلي ادارة امور تصور شود.

  وظايف عمومي بر مبنايي مستمر و نيز حاكميت قوانين و مقررات استوار است.

  ا قانوني باشند. در هر دو حالت ،افراد آموزش ديده ضروري هستند.قواعد انجام دادن كار ممكن است فني ي

وظايف يا كارويژه ها بايد به حوزه هاي مجزا تقسيم و از حق فرمانروايي خاصي برخوردار شوند و هر يك سازوكار 

  تنبيه  خاص خود را داشته باشد.

تبي تنظيم شوند، حق كنترل و فرمانراني متصديان امور عمومي و همين طور وظايف آنها بايد به صورت سلسله مرا

  مشخص باشد.

  منابع سازمان از منابع اعضا، به منزله افراد خصوصي، كانال متمايز ند.

  متصدي امور عمومي نمي تواند پست سازماني خود را با اهداف خصوصي اذغام كند.

  كاركنان بخش عمومي براي انجام دادن تعهدات خود احساس تكليف مي كنند.



 

بخش عمومي يك منفعت غالب به نام منفعت عامه هست كه محدوديتهايي را بر منافع شخصي در سياست و در 

 اداره تحميل مي كند.

مردم محوري مديريت دولتي، كه خود بر علل ديگري به شرح زير استوار است، تعيين كننده مرز بخشهاي 

) آنچه عقل متعارف 1381يج است (دانائي فرد خصوصي و دولتي است. اگرچه تفاسير متفاوتي از مردم محوري را

  جامعه مي پذيرد مردم محوري را تجلي حاكميت مردم در مديريت دولتي مي داند.

  گيرد:مردم محوري،كه بخش دولتي را از بخش خصوصي مستثني مي كند، از عوامل زير نشات مي

 قانون اساسي  

 منفعت عامه  

 نيروي بازار  

 (مردمي)حكمراني  

  


