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 مقدمه

رويكرد نوين مديريتي در بخش  هاي مدل كالسيك يك، در پاسخ به نارسايي1990و اوايل دهه  1980در دهه 

دولتي ظهور كرد. اين رويكرد ممكن است برخي از مسائل مدل پيشين را از ميان بردارد؛ ليكن متضمن تغييرات 

شگرفي در نحوه اداره بخش دولتي است. همچنانكه پيش از اين مالحظه شد، رويكرد مديريتي، معاني بسياري 

اداراه امور دولتي بر اساس »(؛ 1991)هود، « مديريت دولتي نوين» (؛1990)پوليت، 1«گراييمديريت»دارد: 

(. در اين كتاب، از اين پس اصطالح 1992)آزبورن و گيبلر،  3«دولت كارآفرين»( يا 1992)لن ورزونبلوم،  2«بازار

به يك معنا به كار خواهد رفت، اگر چه ساير نويسندگان، « گراييمديريت»و « مديريت دولتي نوين»

« مديريت دولتي»با كاربرد امريكايي اوليه « مديريت دولتي نوين»برند. گرايي را با بار منفي به كار ميريتمدي

 ( بوده است، نيز تفاوت دارد. 1كه به معناي يك رشته فرعي و فني اداره امور بخش دولتي )فصل 

رويدادهاي كنوني است، با وجود  نامهاي گوناگون براي مديريت دولتي نوين، نشانگر ديدگاههاي مختلف درباره

اي از اداره امور دولتي اين، همه اينها در كاتي نيز اشتراك دارند. نخست، مدل را هر چه بناميم انتقال عمده

و مسؤوليتهاي فردي مديران است. دوم، توجه صريحي به  4هايابي به نتيجهبه توجه بسيار زياد به دستسنتي، 

پذير كردن سازمانها، كاركنان، شرايط و مقررات استخدامي ري كالسيك، براي انعطاففاصله گرفتن از ديوان ساال

يافتها از طريق گيري دستاست. سوم، هدفهاي فردي و سازماني بايد به روشني تدوين شوند، تا اندازه

تر صورت هاي اجرايي، بيشپذير شود. به همين طريق، ارزيابي سيستماتيك برنامهامكان 5هاي عملكردشاخص

اند. چهارم، كاركنان محركهاي اصلي نكات پيش گفته 6جويي، كارآيي و اثربخشيخواهد گرفت. سه مؤلفه صرفه

طرف باشند، تمايل دارند كه از نظر سياسي به دولت بلندپايه، به جاي آنكه بدون گرايش خاص سياسي و بي
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شوند؛ مثل واگذار كردن كارها به روبرو مي 7بازار حاكم متعهد باشند. پنجم، وظايف دولت، هر چه بيشتر با آزمون

« هدايت كردن قايق به جاي پارو زدن»ديگران توسط قرارداد و اين چيزي است كه برخي نويسندگان آن را 

شود، ها منتقل مياند. اشتراك همه اين نكات در اين است كه وقتي كانون توجه از فرآيند به نتيجهخوانده

 رسند. به نظر مي گامهاي بعدي ضروري

 

 معنای مدیریت

ه معناي پيروي از در فصل اول گفته شد كه مديريت در معنا با اداره امور متفاوت است. اداره امور ضرورتاً ب

عناشناختي، ها. همچنانكه رايني گفته است، از نظر ميابي به نتيجهدستورات است و مديريت به معناي دست

اني را متبادر به رها است و اين امر استحكام و كارآيي منسوب به مدييت بازرگمديريت دولتي در دست گرفتن كا

هاي مديريت دهد كه نقشها و وظيفه(. گرچه اين مسئله به خودي خود نشان نمي156، ص 1990كند )ذهن مي

مور بخش دولتي داره اادر عمل، چه تفاوتي با اداره امور دارد و يا به طور گسترده، مديريت دولتي چه تفاوتي با 

 دارد.

آورد. سه عامل عمده را پديد مي«هاي مديريت دولتيوظيفه»آميزد و ( چند ديدگاه را درهم مي1982آليسون )

هاي بيروني، كه همه آنها بخشهاي فرعي دروني، و مديريت مؤلفه 8هايآن عبارتند از: استراتژي، مديريت مؤلفه

 دهيم: دولتي را شرح ميهاي مديريت نيز دارند. در زير، وظيفه
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 های مدیریت دولتي وظيفه

 استراتژی

 هاي سازمان(بيني محيط بيروني و تواناييتعيين هدفها و اولويتهاي سازمان: )بر اساس پيش -1

 هاي عملياتي: براي دست يافتن به هدفهاي ذكر شده تدوين برنامه -2

 های دروني مدیریت مؤلفه

 ي سازماندهي و تأمين نيروي انسان -3

 هدايت كاركنان و نظام مديريت منابع انساني -4

 كنترل عملكرد  -5

 های بيروني مدیریت مؤلفه

 ارتباط با واحدهاي بيروني  -6

 ارتباط با سازمانهاي مستقل -7

 ها و مردم ارتباط با رسانه -8

امور  من معتقدند كه مديريت دولتي موفق، ضرورتاً به استراتژي نياز دارد، و نسبت به ادارهبوزمن و استراس

تر است. در حالي كه مديريت دولتي به معناي مديريت محيط دولتي وسيعتر، منسجمتر و از جهت وظايف كلي

 سازمان مشغول است.بيروني سازماني است، اداره امور دولتي به درون

اركنان كرد. كفرض مي« داده شده»اداره امور دولتي زماني به تدوين استراتژي توجه اندكي داشت؛ زيرا آن را 

آوردند و آنها را كردند، يعني فقط منويات سياستمداران را به اجرا درميمي« اداره»اي نامهدولت به معناي لغت

 كردند. مشيها و استراتژيها فرض ميكننده و مسؤول خطتدوين
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 آغاز یک رویکرد مدیریت

فاوت تهاي خصوصي و دولتي، در بيشتر سالهاي دوران قرن بيستم، ساختارها و سبكهاي مديريت در بخش

بر پيروي وچنداني با هم نداشتند. شركتهاي بزرگ، مثل ادارات دولتي، سلسله مراتبي بودند و از اصول 

شود. ساز ميناپذيري بوروكراتيك در بخش خصوصي مسألهاست كه انعطاف 1960يا  1950كردند. از دهه مي

كن، هاي اجرايي براي هر وضعيت اقتضايي ممالعمليابند كه تقسيم كار و تدوين دستورمديران درمي

توان دقيقاً گفت ميمحدوديتهايي دربردارد. بايد كسي كار را بر عهده بگيرد و شخصاً مسؤوليت آن را بپذيرد. ن

وفقيت چشمگير شد. م« اداره امور»به عنوان يك اصطالح جايگزين « مديريت»كه در بخش دولتي، از چه زماني 

صي، مانده است. مثل بخش خصوخصوصي، اين نگراني را پديد آورد كه بخش دولتي عقب مديران در بخش

 اي بود كه مورد توجه قرار گرفت. بوروكراسي نخستين حوزه

آغاز شده باشد، تغيير سبك مديريت در آن دهه بسيار زود بود. ولي  1950حتي اگر كاهش مشروعيت از دهه 

نظام اداره امور سنتي، در مقايسه با بخش خصوصي، شكل كارآمدي براي دولتها باور كردند كه  1980در دهه 

هاست كه رويكرد مديريتي آغاز خدمات عمومي نيست و لذا ايجاد تغييراتي را آغاز كردند. جايي بين اين دوره

ي در انگلستان است. اين گزارش، در مورد تواناي 1968در سال  9شود. يكي از نقاط شروع، گزارش فولتونمي

( معتقد است كه به روشني معلوم نيست منظور 1970مديريت خدمات عمومي نگرانيهايي را ابراز كرد. كيلينگ )

 فولتون از مديريت چيست.

ري كارتر، وجود در اياالت متحده نيز تقاضا براي بهبود مديريت در بخش دولتي، دست كم از زمان رياست جمهو

 ها به مديران است. ، واگذاري مسؤوليت بيشتر درباره نتيجه1978تي داشته است. هدف قانون اصالح خدمات دول

                                                           
9. Fulton Report 
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دولت »شد اظهار داشت: انجام مي 1982، نخست وزير استراليا در مورد تحقيقي كه در سال 10مالكوم فريزر

اعتقاد دارد امروز اين سؤال مطرح است كه آيا خدمات عمومي، به شكلي كه اكنون سازمان يافته است ابزار 

 ريتي، انعطاف و ظرفيت الزم براي پاسخ دادن به مسائل موجود و آينده را دارد.مدي

ز آغاز دهه ابراي اين ناخرسندي از مهارتها و تواناييهاي خدمات دولتي، داليل چندي وجود داشت. نخست، 

لي حكم ست عمو به علت كاهش درآمدهاي مالياتي، دولتها به شدت با محدوديت منابع مواجه شدند. سيا 1970

متر، همان خدمات و كاركناني كبايست با هزينه كرد كه از ارائه خدمات به مردم كاسته نشود. بنابراين، ميمي

. در بيشتر يافت. اصالحات انجام شده تقريباً يكسان بوده استها افزايش هم ميشد و حتي وظيفهارائه مي

ت يكسان بوده نكه، عليرغم نوع تغيير، جهت تغييرااي صورت گرفته است، اما مهمتر ايكشورها تغييرات عمده

وليت آنها بوده ها و قبول مسؤاست. نخستين توجه اصالحات براي سازمان و افراد درون آن، دستيابي به نتيجه

 كننده. است، به بيان ديگر، مدير بودن نه اداره

 

 مدیریت دولتي نوین

ت به اصالحات پيشين يك تغيير جهت است. تئوري و گرايي، نسبپيدايش مديريت دولتي نوين، يا مديريت

ها بوده است. به جاي آنكه دهد كه هدف آن، پرداختن به كاهش هزينهبرنامه اجرايي اصالحات پيشين نشان مي

يك تخصص فني در درون اداره امور دولتي باشد، مديريت دولتي نوين، نشستن به جاي « سابق»مديريت دولتي 

به عمل آورد، مديريت دولتي نوين، « اصالحات»ار داده است. به جاي آنكه بخش دولتي مدل سنتي را هدف قر

 بخش دولتي و ارتباط آن با دولت و جامعه است.  11«دگرگون كردن»قصدش 

                                                           
10. Malcolm Fraser 
11. Transformation  
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( 6-8، صص 1991درباره اينكه چرا تئوري جديد در اين زمان پديد آمد، توضيحات متعددي وجود دارد. هود )

كه چرا مديريت دولتي نوين مورد موافقت قرار گرفت و فراگير شد، شرح و توضيحي كه درباره اين»نويسد مي

ـ « سماجت»؛ دوم، به عنوان «مد رايج»كند: نخست، او چهار دليل ممكن را بيان مي« همه بپذيرند، وجود ندارد.

، و «جمع اضداد» هاي متوالي؛ سوم، به عنوانپيگيري و تكرار مصرانه نوع خاصي از مديريت، عليرغم شكست

تغيير در درآمد و توزيع »كه مشتمل است بر « اي از شرايط اجتماعي ويژهمجموعه»چهارم به عنوان پاسخي به 

، ساز و كار سياسي جديد و حركت به سوي كاركنان يقه سفيد بيشتر. اگر 13، پس فرديسم12آن، فرا ـ صنعتي

تر را از قلم انداخته است. دليل اصلي از سكه ك دليل سادهكند، اما او يچه هود فقط دليل چهارم را پيشنهاد مي

اي آن را افتادن مدل قديمي و سنتي اداره امور، اين است كه ديگر كارايي نداشت و مردم به صورت گسترده

 ديدند. ناكارآمد مي

ري اقتصادي و اگرايي يا مديريت دولتي نوين، نظرات متعددي وجود دارد. سازمان همكدر مورد محتواي مديريت

تر كنند، به نحوي كه توسعه اعالم كرده است كه بسياري از اعضاي آن، سعي دارند بخش دولتي خود را مديريتي

راتب؛ ميان هاي مختلف سلسله مقرارداد، مشاركت و روابط آزاد ميان رده»ويژگي مشترك آنها استفاده از 

ش هاي توليدي چه در بخش دولتي چه در بخكننده و واحدهاي عملياتي؛ و بين واحدواحدهاي كنترل

اري اقتصادي به جاي تنظيم واحدهاي اداري از طريق مقررات و اختيار سلسله مراتبي، سازمان همك« خصوصي.

را « ير عريضدو مس»و توسعه مدعي است كه بيشتر كشورها براي بهبود توليد و توزيع كاال و خدمات دولتي 

 پيمايند. مي

ت است از: افزودن عملكرد توليد سازمانهاي دولتي از طريق بهبود مديريت منابع انساني، نخستين مسير عبار

گيري و شامل، آموزش و جذب استعدادها و پرداخت بر اساس عملكرد؛ دخالت دادن بيشتر كاركنان در تصميم

                                                           
12. Post – industrialism  
13. Post – Fordism  
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خدمات؛ نزديك كردن خوراند از مشتريان و تأكيد بر كيفيت مديريت؛ استفاده از تكنولوژي اطالعات؛ بهبود پس

 كنندگان(. تصميمهاي عرضه و تقاضا )مثالً از طريق دريافت هزينه از مصرف

ز بخش خصوصي ااين شيوه با چگونگي مديريت سازمان سروكار دارد. مسير دوم عبارت است از: استفاده بيشتر 

االها و خدمات دولتي به اري توليد كبه منظور ايجاد يك نظام تداركاتي باز، كارآمد، رقابتي و قابل اتكا براي واگذ

ريق قرارداد و پايان طديگران، از طريق انعقاد قرارداد و توليد خدمات و كاالهاي نيمه ساخته براي ديگران و از 

 كنندگان. دادن به انحصار يا ساير حمايتها از تأمين

اصلي مندرج در نظريات سازمان  كند. عواملدر اينجا توجه بيشتر معطوف است به آنچه در سازمان مديريت مي

ـ بهبود منابع انساني، شامل پرداخت بر 1توان به اين شرح خالصه كرد: همكاريهاي اقتصادي و توسعه را مي

ـ سست كردن كنترلها، در عين حال تحميل معيارهاي 3گيري ـ دخالت كاركنان در تصميم2اساس عملكرد؛

ـ 7ـ دريافت هزينه از مشتريان؛ 6ـ ارائه خدمت به مشتريان؛ 5 ـ استفاده از تكنولوژي اطالعات؛4عملكرد؛ 

 از انحصارها. 14ـ مقررات زدايي 8واگذاري كارها از طريق قرارداد؛  

ل يافته از هفت نامد را تشكيمي« مديريت دولتي نوين»(. برنامه مديريتي يا چيزي كه او 4-5، صص 1991هود )

 داند: نكته اساسي مي

كنترل »د اي در بخش دولتي: يعني بگذاريد مديران مديريت كنند، يا به قول هوريت حرفهاستفاده از مدي -1

 «. فعال، مشهود و اختياري سازمان، توسط افراد مشخصي در رأس آن

لكرد تعيين گيري صريح عملكرد. براي اين منظور، بايد هدفها تعريف شود و معيارهاي عممعيارها و اندازه -2

ارآيي با كپاسخگويي، نياز به بيان روشن هدفها دارد و »توجيه شده باشد؛ زيرا  گردد و توسط طرفداران

 «.شودپذير ميهدفهاي مشخص امكان

                                                           
14. Deregulation  
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گيري عملكرد به بخشها تخصيص داده شود؛ . منابع بايد بر اساس اندازه15تأكيد بيشتر بر كنترلهاي برونداد -3

  «.ها ضرورت دارد، نه دستورالعملهاتأكيد بر نتيجه»زيرا 

واحدهاي »واحدها در بخش دولتي. اين امر به معناي تجزيه سازمانهاي بزرگ به  16حركت به سمت جداسازي -4

 شوند و با يكديگر روابط همسايگي دارند. است كه جداگانه تأمين مالي مي« مستقل بر پايه محصول

ورالعمل اه مدت و دستحركت به سوي رقابت بيشتر در بخش دولتي. براي اين كار، انعقاد قراردادهاي كوت -5

بردن استاندارد،  گيرند و توجيه آن، پايين آوردن قيمت تمام شده و باالمناقصات دولتي مورد استفاده قرار مي

 جويي است. از طريق رقابت

نعطاف ، ا«اخالقيات شيوه نظامي دولتي»تأكيد بر سبكهاي مديريت بخش خصوصي. به معناي دور شدن از  -6

ي در بخش است و توجيه آن، نياز به استفاده از ابزارهاي موفق مديريتي بخش خصوصدر استخدام و پاداش 

 دولتي دارد.

هاي كاستن از هزينه»و جلوگيري از اسراف در استفاده از منابع. هود اين امر را به معناي  17تأكيد بر انضباط -7

ها در حد دود ساختن ساير هزينهمستقيم، افزايش انضباط كاركنان، مقاومت در برابر تقاضاهاي اتحاديه، و مح

 داند. مي« هاي بخش خصوصيهزينه

 به طور خالصه، برنامه اجرايي مديريتي، شامل چهار نوع تغيير است: 

ستن از دامنه داد سيستم اداري، سوم، كادادها؛ دوم، دگرگوني در دروننخست، تغيير در توجه نسبت به برون

 مداران و مردم. دولت؛ چهارم، تغيير ارتباط با سياست

 

 توجه به برون دادها -1

                                                           
15. Output controls  
16. Disaggregation  
17. Discipline  



 

10 
 

نخست، سازمان بايد استراتژي همه جانبه و هدفهاي خود را تعيين كند، زيرا نداشتن استراتژي يعني نداشتن 

 جهت. 

شود. برنامه اجرايي، يك هاي اجرايي تدوين ميدوم، براي رسيدن به هدفهاي راهبردي )استراتژيك(، برنامه

هاي اجرايي به هيچ وجه روشن و واضح اي رسيدن به هدفهاست. در مدل سنتي، برنامهفرآيند گام به گام بر

االمكان به نبودند. سوم، ساختار سازمان و بودجه آن بر اساس برنامه است؛ يعني كار سازمان دولتي بايد حتي

ر را منعكس كند. سپس هاي فرعي و فعاليتها تقسيم و تجزيه شود و كليت سازمان بايد اين امها، برنامهبرنامه

هايي شود. در مدل سنتي، حتي زماني كه برنامهبراي هر برنامه، مستقيماً وجوه و نيروي انساني الزم تأمين مي

شدند؛ بلكه تخصيص منابع از طريق سيستم سلسله مراتبي ها جداگانه تأمين مالي نميشد، اين برنامهتدوين مي

شد. چهارم و در نتيجه اجراي وروديهاي نظام اداري مشخص ميگرفت؛ يعني فقط بندي صورت ميبودجه

يابد. الزم است كه عملكرد دستيابي به گيري عملكرد در تمام سطوح ضرورت ميگامهاي پيش گفته، اندازه

د شود يا نه؟ عملكرد افراد را نيز بايگيري شود، تا معلوم شود كه آيا برنامه به صورت كارآمد اجرا ميهدفها اندازه

كنند، هند پاداش داد و كساني را كه خوب كار نميداندازه گرفت تا بتوان به كساني كه كارشان را خوب انجام مي

داد كامالً متفاوت از مدل سنتي شد. توجه به برونراهنمايي يا تنبيه كرد. در مدت سنتي، ارزيابي اصالً انجام نمي

 اعات تخصيص بودجه بود. دادهايي، مثل مراست، كه قوياً تحت تأثير درون

 تغيير در درونداد ها -2

داد است، بر مديريت گيرد، كه اگرچه اهميتشان كمتر از توجه به برونداد صورت ميچند تغيير نيز در درون

ريزي، تكنولوژي و مواردي از اين دادها، منابع انساني، بودجهبخش دولتي اثرات پراهميتي خواهد داشت. درون

شان در طول اداره امور هم وجود داشت، اما در مديريت دولتي نوين، جزييات آنها يرد كه همهگدست را دربرمي

 تغيير يافته است. 
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ريزي و كنترل شديد وجوه نقد؛ گويد كه مشتمل است بر برنامهسخن مي« گراييتركيب مديريت»پوليت از 

جويي و كارآيي تأكيد داشته باشد؛ فهتعديل نيروي انساني؛ ايجاد سيستمي از معيارهاي عملكرد كه بر صر

تر از گذشته، ايجاد طرح پرداخت بر اساس شايستگي، تر و تفصيليارزيابي عملكرد كاركنان به صورت رسمي

دهد؛ اي بيشتري به مديران صف ميتر كه مسؤوليت بودجهاي مستقلمرتبط با ارزيابي؛ پيشنهاد سيستم بودجه

مدت تأكيد دارد و تأكيد فراوان ديد كه بر دست يافتن به هدفهاي مشخص كوتاهريزي جايجاد يك سيستم برنامه

(. بيشتر عوامل مطروحه در فهرست پوليت، از جمله 83، ص1990بر پاسخگويي نسبت به مشتري )پوليت، 

 داد هستند.تغييرات درون

 دادها هدفشان بهبود مشوقها و در نتيجه، عملكرد است. تغيير در درون

 کاستن از دامنه دولت -3

ها و ديوانساالري، يكي ديگر از بخشهاي برنامه مديريتي است. اگرچه ممكن است كم كردن از دامنه دولت

كاستن از فعاليتهاي دولت، بدون برنامه اصالح مديريتي صورت پذيرد، ليكن هود و سازمان همكاريهاي اقتصادي 

سازي گسترده، بخشي از اين روند است. ولي تنها ند. خصوصيدانو توسعه آن را بخشي از برنامه مديريتي مي

وسيله كاستن از دامنه دولت نيست. واگذاري انجام كارهاي دولت به ديگران توسط قرارداد، يكي از راههاي رايج 

ها براي ارائه كاالها و خدمات در درون دولت، به كاستن از هزينه كاالها و خدمات شده است. رقابت در مناقصه

 شود.عنوان كاهش قيمت تمام شده در مقايسه با ارائه آنها توسط بوروكراسي تلقي مي

 ارتباط با سياستمداران و مردم -4

مدل سنتي اداره امور، به علت توجه ناكافي به رابطه ميان ديوانساالري و رهبري سياسي، مورد انتقاد قرار 

دادند و كساني كه دستورات را ن كساني كه دستور ميگرفت. در تئوري، مدل اداره امور، مستلزم جدايي ميامي

ها را به عهده كردند، بود. ويژگي اصلي مدل مديريتي اين است كه مديران، مسئوليت دستيابي به نتيجهاجرا مي

 گيرند. و به همين دليل، رابطه ميان مديران و سياستمداران و مديران و مردم بايد دگرگون شود. مي
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مهارت الزم براي يك مدير دولتي اين است كه چگونه يك ديوانساالر سياسي باشد، يعني بتواند ترين شايد اصلي

اي برقرار كند كه براي مدير و سازمان ـ هر دو ـ سودمند باشد. با سياستمداران و محيط بيروني چنان رابطه

ريت دولتي نوين كند. مدي 18زداييسياست مدل سنتي كوشش كرد كه چيزيرا كه ضرورتاً سياسي است،

شناسد؛ كاركنان بخش عمومي با سياستمداران در فرايندي شخصيت سياسي ضرورت دولت را به رسميت مي

دهند، اما جداسازي گوييم. البته، نظر نهايي را سياستمداران ميكنند كه به آن مديريت ميتعاملي كار مي

 نده شده است. گذاري از اداره كردن سرانجام به دور افكمشيغيرواقعي خط

ي به گروهها و و پاسخگوي« توجه به مشتري»به عالوه، پاسخگويي مستقيم مديران به مردم، در نتيجه تقاضاي 

 افراد بيروني، مورد قبول واقع شده است. اين يك تفاوت عمده ديگر با مدل سنتي است. 

 

 مباني نظری مدیریت

ستوار بوده است: تئوري بروكراسي و تئوري جدايي سياست از گفته شد كه اداره امور دولتي، بر پايه دو تئوري ا

اداره. مديريت دولتي نوين نيز داراي دو تئوري اصلي است. اين دو تئوري عبارتند از: علم اقتصاد و مديريت 

هاي علوم ترين تئوريدهد تا از پرقدرتگرايي به آن امكان ميهاي اقتصادي مديريت. پايه19بخش خصوصي

فرض رفتار عقاليي فرد است، يعني  ستفاده كند. در علم اقتصاد، دو فرض اساسي وجود دارد. نخست،اجتماعي ا

دهد. دوم، با فرض رفتار عقاليي فرد، شرح و بسط مدلها تا حد اينكه فرد، معموالً منافع بيشتر خود را ترجيح مي

در دولت تسلط بيشتري يافتند.  1960از دهه شود. اقتصاددانان و تفكر اقتصادي پذير ميانتزاعي شدن آنها امكان

، نوع ديگري از اقتصاد از اواخر دهه 1970ـ فايده در دهه  عليرغم شكست قابل بحث تجزيه و تحليل هزينه

گيرد. اقتصاددانان و تفكر اقتصادي در مورد استفاده قرار گرفت كه از تئوري انتخاب عمومي سرچشمه مي 1980

                                                           
18. De – politicies  
19. Economics and Private management. 
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هاي ز نظر تئوري و عمل تسلط يافتند. يافتن داليل آن آسان است. در مقايسه با تئوريساالري ادولت و ديوان

گرايي متكي بر تئوري انگيزشي درباره چگونگي بيني و تجربهنسبتاً مبهم اداره امور دولتي، اقتصاد دقت، پيش

ولتي كاال و خدمات ارائه داشت. بخش د 20رفتار آدمي را ارائه داد. اقتصاد همچنين، ارتباط مستقيمي با حكومت

كند و بايد آن را به كارآمدترين شيوه ممكن انجام دهد. توجه مدلهاي مديريت به نتيجه، كارآيي، و مي

گيري تا حدود بسياري مديون علم اقتصاد است. بدون ترديد، مديريت دولتي تحت تأثير تئوريها و عمل اندازه

ن بخشهاي خصوصي و دولتي، تفاوتهاي اساسي وجود داشته مديريت خصوصي قرار گرفته است. ممكن است بي

 خورد. هاي بخش خصوصي به درت بخش دولتي نميباشد، اما اين به معناي آن نيست كه فنون و تئوري

ر، در چند تغيير مديريتي هست كه ريشه در بخش خصوصي دارد. به جاي پيروي از مدل بدون انعطاف وب

صي هم ر بخش خصوصي، انعطاف بيشتري وجود دارد. اگر چه در بخش خصوسازگار كردن سازمان با محيط د

پذيرتر فمثل دولت، زماني ديوانساالري تسلط داشت، ولي مدتهاست كه بخش خصوصي به سوي شكلهاي انعطا

توان گفت كه كند و ميمديريت حركت كرده است و تغييرات مديريتي در بخش دولتي از اين الگو پيروي مي

ون نتيجه، نتيجه، از اقتصاد گرفته شده است، ليكن در مديريت خصوصي هم حضور دارد، زيرا بدتمركز بر 

ت در بخش ريزي استراتژيك معطوف است و مديريمؤسسه ورشكست خواهد شد. اكنون بيشترين توجه به برنامه

ت. از شده اسكند. روشهاي امور كاركنان بخش خصوصي تا حدودي پياده دولتي از بخش خصوصي اقتباس مي

ي يا كمتر برا جمله استفاده بيشتر از مشوقها و تنبيهات در سازمان، مثل پرداخت بيشتر براي عملكرد خوب،

 عملكرد ضعيف، يا خاتمه خدمت دادن نسبتاً ساده كاركنان. 

 گرايي براي از ميان برداشتن بخشهايي از سيستم دولتي كه زماني بنيادي تلقيمديريت خصوصي در مديريت

اي كه از بخش خصوصي وارد شده، شدند، ولي در واقع بنيادي نبودند، به ويژه مفيد است. شايد مهترين نكتهمي

شد. توجه به هدفهاست. از مدل سنتي اداراه امور، به خاطر توجهش به ساختار و فرآيند به جاي نتيجه، انتقاد مي

                                                           
20.Governing 
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ترين تغيير تفكر در بخش دادن بقيه چيزها، عمدهتوجه به هدفها به عنوان قصد اصلي، و در درجه دوم قرار 

اند. اينكه اين حاميان، دولتي است. اقتصاد و مديريت خصوصي حاميان اصلي تئوريك مديريت دولتي نوين

 اند يا با پشتيبانان مدل سنتي برابري توانند كرد، يكي از انتقادهاي مربوط به رويكرد مديريتي است.موفق

 

 ه مدیریت گرایيانتقاد های مربوط ب

طلبد. را مي« مديريت»دهند نام در پي اجراي برنامه همه جانبه اصالح، كاري كه اكنون كاركنان دولت انجام مي

توجه آن دقيقاً بر دستيابي به هدفها و قبول مسؤوليت فردي براي رسيدن به هدفهاست. با اين همه، اين برنامه 

گرايي در بعضي از جوامع، به ويژه در انگلستان، به اصطالح موهني تبا انتقادهايي جدي روبرو شده است. مديري

تبديل شده است و بين طرفداران و مخالفان آن، ستيز شديدي وجود دارد. چند جنبه مشخص از دستور كار 

 شوند، اما نقد همهوار در اين جا بيان ميمديريتي، آماج اصلي اين انتقادهاست. برخي از اين انتقادها چكيده

 جانبه برنامه در فصل پاياني خواهد آمد. 

 شالوده اقتصادی مدیریت گرایي -1

يكي از انتقادهاي وارد بر تفكر مديريتي، مبنا قرار دادن اقتصاد است. ساير دانشمندان علوم اجتماعي، غالباً با 

دهند. ؤال قرار مياقتصاد به عنوان يك علم اجتماعي، مشكل دارند و فرضيات و موضع ايدئولوژيك آن را مورد س

توان گفت كه براي استفاده از روشهاي اقتصادي در محيط ضرورتاً سياسي بخش دولتي، محدوديتهايي وجود مي

(. همه 1991اي از عقلگرايي اقتصادي كه اكنون رايج است، داراي مسائلي است )مونرو، دارد. همچنين نوع ويژه

گرايي، دو انتقاد صل نيستند. درباره بنياد اقتصادي مديريتمسائل دولتي با روشهاي اقتصادي، قابل حل و ف

اساسي وجود دارد. نخست، اينكه اقتصاد يك دانش اجتماعي ناقص است و كاربرد آن در دولت نيز كاستيهايي 

آورد. انتقاد دوم، اينكه گرچه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادي و بخش خصوصي، صحت و اعتباري پديد مي
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گيري فردي هاي دولت آنقدر متفاوت است كه تصميمكاربرد آن در دولت، نتيجه بخش نيست. آيا مشخصه دارد،

 سازد؟ ها متمايز ميرا اين همه از ساير بخش

اشي از دو نپوليت معتقد است كه تفاوت بسيار خدمات دولتي با ساير مدلهاي عمومي ارائه خدمات مشتري، 

ي است كه تر از آن چيزكننده در بخش عمومي، پيچيدهكننده / مصرفتأمينعلت است: نخست اينكه مبادالت 

فاً كنندگان خدمات دولتي، هرگز صركننده در بازار عادي با آن روبروست، و دوم اينكه مصرفمصرف

آورد ديد ميپآمدهاي خاصي را در مبادله كننده نيستند، آنها هميشه شهروند هم هستند و اين امر، پيمصرف

 (. 126، ص 1990وليت، )پ

 شالوده مدیریت بخش خصوصي -2

گرايي از مدل كسب و كار خصوصي مورد انتقاد است. بخش دولتي ممكن است آنچنان متفاوت اقتباس مديريت

يا بخش خصوصي در آن بسيار نامربوط جلوه كند. تعيين هدفها يا  21باشد كه مدلهاي مديريت عمومي

ومي دشوار است و اين يكي از تفاوتهاي اساسي ميان بخش عمومي و خصوصي ها در بخش عمگيري نتيجهاندازه

است. با وجود اين، در بيشتر بخش عمومي، نبود سود به عنوان تنها هدف يا معيار عملكرد نيز دشواري ديگري 

ته است. از سوي ديگر، به هر حال، سعي در تعيين هدف نيز ضرورت دارد، زيرا اگر هدف و مقصودي وجود نداش

 دهد. باشد، سازمان دولتي، دليل وجودي خود را از دست مي

نا نيست كه اما اين به آن مع البته اجراي كامل تئوريهاي بخش خصوصي در بخش عمومي، موجب ناكامي است،

راي سازگار شدن بهاي سنتي و پرداخت بر اساس زمان اداره كرد. هر روشي را بايد بخش عمومي را بايد با شيوه

 حيط جديد آن، تعديل كرد.با م

 

                                                           
21. Genric  
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 وریسم جدیدتيل -3

گرايي، احياي نظرات مديريت علمي كند اين است كه مديريتيكي از انتقادهاي نظري كه پوليت مطرح مي

شود كه بازگشت به اين نظريه، (. گفته مي2فردريك تيلور است كه پيش از اين درباره آن گفتگو شد )فصل 

هاي دولت كند. تأكيد بر كنترل هزينهگيرد يا حذف ميتيلور تاكنون ناديده مي توسعه رفتار سازماني را از زمان

ها و عملكردها را پوليت به عنوان گيري نتيجهو عدم تمركز در مسؤوليتهاي مديريت، همراه سيستمهاي اندازه

 دهد. نام مي« تيلوريسم جديد»بيند كه آن را فلسفه مديريتي مي

توان از طريق وجود دارد، و اين راه را مي« يك بهترين راه»ه براي انجام هر كاري تيلور بر اين باور بود ك

گيري كار مورد نظر به دست آورد. روش صحيح انجام كار بايد در دستورالعمل اجرايي گام به گامي نوشته اندازه

ي است و استدالل رسد كه اين همان مدل مديريتگرديد. به نظر ميشد و توسط مجري كامالً مراعات ميمي

گرايي و مديريت علمي است. در واقع، زده و غيرطبيعي از مديريتكند: اما اين برداشتي شتابپوليت را تأييد مي

پياده  1920مشابهت بسيار بيشتري با مدل سنتي اداره امور دارد كه با اشتياق مديريت علمي تيلور را در دهه 

ايي هرگز فرض يك بهترين شيوه كه بايد پيروي شود، وجود ندارد. گرگرايي. در مديريتكرد، تا با مديريت

ها به آنها داده ها هستند و در وضع مطلوب، انعطاف قابل توجهي در رسيدن به نتيجهمديران، مسؤول نتيجه

و نه براي هاست گيري اكنون براي ارائه اطالعات درباره نتيجهشود، اما اين اندازهگيري تأكيد ميشود. بر اندازهمي

ايجاد دستورالعملي كه در همه موارد اجرا شود. مديريت دولتي نوين با تأكيدش بر انعطاف بيشتر، كمتر تيلوري 

( شرح داده شده 1992است تا اداره امور سنتي. اگر فعاليتهاي كارآفريني دولتي كه توسط اوزبورن و گابلر )

اهد يافت، نتيجه آن، آنتي تز تيلوريسم خواهد بود. نكته قابل اي بيابد، كه به احتمال زياد خواست، رواج گسترده

 كم گرفته شده است.هاي روابط انساني دستگرايي، انگيزهتوجه در بحث پوليت اين است كه در مدل مديريت
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 سياسي شدن -4

ن در آن، يعني دخالت دادن مستقيم آ« سياسي شدن»شود كه از جمله تغييرات خدمات عمومي، گفته مي

د و از آنها ائل سياستهاي حزبي است. اكنون رهبران سياسي سعي دارند رؤساي ادارات را خود تعيين كننمس

است. به اين  طرفي و عدم تعصب نظام اداريانتظار حمايت سياسي دارند. اين برخالف تأكيد مدل سنتي بر بي

ه اين روشن نيست اين است ك دهد. چيزي كههاي گذشته بهاي چنداني نميگرايي به قاعدهمعني، مديريت

توان گفت كه رف، ميزدگي دو طرف دارد. از يك طبرخورد در عمل چه تفاوتي ايجاد خواهد كرد. سياست

اساساً  گيرند كه خدمات عموميكنند، اين حقيقت را ناديده ميرا مطرح مي« سياسي شدن»كساني كه بحث 

 تر از دولت وقت نيست. يك ابزار سياسي است. هيچ منفعت عمومي فراتر و بر

ممكن است همان مسائلي را پديد آورد كه نهضت اصالح وودرو « سياسي شدن»طرف ديگر بحث آن است كه 

و كاهش  22قصد ترميم آن را داشت. ويلسون معتقد بود كه براي اصالح سيستم تاراج 1880ويسلون در دهه 

اره جدا كرد. اگر قرار است مديران، مسؤول نتيجه فسادي كه ذاتي آن سيستم است، بايد سياست را از نظاما اد

تر شود، همان مسائل ممكن است مجدداً بروز كند. اگر اين تر و شخصيكارشان قلمداد شوند و سيستم سياسي

طرفي مجدداً تعريف شايد الزم باشد كه مفهوم بي امر ناشي از سياسي شدن افراطي كاركنان دولت بوده است،

 ماند. سياسي شدن به عنوان يك مسأله بالقوه باقي ميشود. در هر حال، 

 تضعيف پاسخگویي -5

هايي ابراز هاي نوين مديريت با سيستم پاسخگويي، نگرانيدرباره سازگاري و همخواني مفاهيم و دستورالعمل

يد. هايي پديد آممكن است تعارض 23شده است. در اينجا مشكالتي وجود دارد. بين مفاهيم و پاسخگويي عمومي

اگر قرار است كارمند دولت از نظر مديريتي پاسخگو باشد، از پاسخگويي به مسؤوليت سياسي او كاسته خواهد 

                                                           
22. Spoils system  
23. Public Accountability  
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اي تواند كارمند دولت را موظف به پاسخگويي سازد؟ پاسخگويي ممكن است مسألهشد. و يك شهروند چگونه مي

توجه به به هر حال بسيار غيرواقعي و بيجدي پديد آورد، اما بسيار بزرگ نخواهد بود، زيرا سيستم قديمي 

ها را دهد، به نحوي كه پيشرفت برنامهپاسخگويي بود. به عالوه، تغييرات مديريتي شفافيت بيشتري را نويد مي

بتوان مشاهده كرد. اين امر ممكن است واقعاً پاسخگويي را بهبود بخشد، زيرا مردم از اينكه دولتها چه كار 

تري خواهند يافت. در حالي كه تمركز و توجه بيروني بيشتر به اين معناست كه منافع آنها كنند، اطالع بيشمي

 گيرد. بيش از پيش مورد نظر قرار مي

 

 مسائل اجرا -6

اي جدي تاكنون تغييرات مديريتي همه از باال آغاز شده است و توجه كافي به اجرا مبذول نشده است. اين مسأله

تر، مديريت اجرا يا بندي ممكن است در باال روي دهد، ليكن در سطوح پاييندجهاست. بهبود استراتژي يا بو

شود و اگر هاي اجرايي هنوز غيرمعمول تلقي ميعملكرد با آنچه مطلوب است، فاصله زيادي دارد. ارزيابي برنامه

 در جايي انجام شود، غالباً به صورتي بسيار ناقص است. 

 

 مشخصات مبهم -7

گرايي وجود خصات مبهم مدل مديريتي است. تعريف دقيقي از مديريت دولتي نوين يا مديريتآخرين انتقاد، مش

اي و غيره ـ در دست بندي برنامهگيري عملكرد، مشوقها، بودجهندارد. فهرستي از چيزهاي مورد نظر ـ اندازه

ور دولتي يكسان نيست. به است، اما تعريف مشخصي وجود ندارد. با وجود اين، مديريت دولتي نوين با اداره ام

هاي نظري هر دو مدل را مقايسه كنيم. جاي انتقاد كردن از مباني نظري برنامه جديد، بهتر است كه پشتوانه

مباني نظري اداره امور دولتي سنتي پيش از اين، تحت عنوان بوروكراسي وبر كه هم اكنون در رشته رفتار 
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د، و نظريه ويلسون، مبني بر جدايي سياست از اداره مورد بحث قرار شوسازماني قديمي و از كارافتاده تلقي مي

كم با جويي و مديريت خصوصي استوار است، دستگرفت. قوت شجره تئوريك برنامه مديريتي كه بر صرفه

گرايي، در واقع بسيار ساده است. دولت، منابع كمياب كند. برنامه كار مديريتتئوري سنتي اداره امور برابري مي

ها به صورتي كارآمد و اثربخش به عموم خواهد بداند كه اين برنامهكند و ميهاي عمومي تأمين ميرا براي برنامه

 كنند.خدمت مي


