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  نوینمدیریت دولتی رویکرد انتقادي به 

  دولتی نوینرویکرد انتقادي به مدیریت 

  مقدمه

؛ وایس، 2002؛ هیوز، 2002پارادایم جهانی (اُکین، که برخی از صاحب نظران آن را نوعی  دولتی نوین مدیریت 
)، برخی دیگر 1998)، عده اي دیگر آن را انقالبی در مدیریت بخش دولتی (هود، 1994) یا فلسفه اداري (مو، 2002

) و تعدادي نیز آن را یکی از مدل هاي غالب اصالحات در مدیریت امور 1997آن را نوعی نظریه (گراي و بیل، 
) تصور کرده اند و جمعی از پژوهشگران آن را رویکردي جدید در 1998؛ کابولیان، 1992بورن و گیبلر، دولتی (آز

ادارة امور عمومی می دانند، به پدیده اي جهانی در نظام هاي مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است؛ به 
را مدیریت حاکم  و غالب در  دولتی نوین )، مدیریت 1998؛ هود، 2002طوري که تعدادي از صاحب نظران (هیوز، 

  سطح جهانی می دانند.

) آن را پارادایم تلقی نمی 2000؛ گاو و دفور، 1991با توجه به اینکه برخی از صاحب نظران (جکسون و کارتر،  
 )، حامیان این رویکرد با تبیین مبانی نظري و مصداق هاي1997کنند، بلکه جهت گیري راهبردي می شمرند (رینی، 

دولتی عملی موفق، تأثیر مثبت و شگرف این رویکرد را مطرح می کنند. منتقدان این رویکرد نیز مدعی اند مدیریت 
می دانند که در » مد مدیریتی«نقش مهمی در حوزة ادارة امور عمومی ایفا نکرده است؛ ازاین رو، آن را نوعی  نوین 

دولتی گر تضعیف خواهد شد. بنابراین حامیان مدیریت غایت، به هنگام مواجهه با آموزه هاي جدید زودگذر دی
را به عنوان یک فلسفۀ اداري زیر  دولتی نوین به شدت مورد انتقاد منتقدانی هستند که شایستگی هاي مدیریت  نوین 

  سؤال می برند. 

  دولتی نوین انتقادات وارد بر مدیریت 

نواع سؤال هاي بنیادي را فراروي اندیشمندان و ا دولتی نوین تداوم و گسترش بازآفرینی دولت و نهضت مدیریت 
) متذکر می شوند که چون بازآفرینی تأکید 1999کارگزاران مدیریت دولتی قرار داده است. کوهن و امیکه (

مستقیم بر کارآفرینی دارد، اندیشمندان مدیریت دولتی به سبب پایبندي به قانون اساسی و دموکراسی نماینده، منتقد 
نتقدان غالباً استدالل می کنند که کارآفرینان واقعی نمی توانند در دولت شکل بگیرند، مشوق هاي بازار آن هستند. م
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نمی تواند جایگزین قانون شود و بازآفرینان با حذف الیه هاي مدیریت براي توانمندسازي سطوح پایین تر کارکنان 
طور کلی هدف از اتخاذ راهبرد هاي مدیریت  ). به1994دولت، ظرفیت مدیریت دولتی را مخدوش می سازند (مو، 

کارآفرینی در بخش دولتی آن است که مدیران را بر آن دارد تا کسب وکار مخاطره آمیز را بپذیرند. طرف داران 
فعالیت هاي  دولتی نوین این جنبه را براي موفقیت رویکرد اساسی می دانند. مخالفان مدیریت  دولتی نوین مدیریت 

  تهدیدي علیه حکمرانی دموکراتیک می دانند. کارآفرینانه را

بر دموکراسی و شهروندي، دغدغۀ ویژة اندیشمندان مدیریت دولتی است (براي  دولتی نوین تأثیر پارادایم مدیریت 
). ایکنبري و کلوور 2004؛ ایکنبري و کلوور، 2002؛ دنهارت و دنهارت، 2000؛ دلئون و دنهارت، 1998مثال تري، 

  نند: ) دغدغۀ اصلی منتقدان را به شرح زیر مطرح می ک132: 2004(

با تأکیدش بر کارآفرینی و ارضاي منفعت  دولتی نوین دغدغۀ اصلی منتقدان آن است که مدل بازارمحور مدیریت 
شخصی ارباب رجوع به صورت فردي با پاسخ گویی دموکراتیک، شهروندي و تأکید بر اقدام جمعی براي منفعت 

  عامه همساز نیست.

ولت اهداف متفاوتی دارند، بنابراین فنون کارآفرینی بخش ) مدعی است که کسب وکار و د1997فردریکسون (
  خصوصی به ندرت براي بخش دولتی متناسب است و غالباً به رفتار غیراخالقی کارکنان دولتی منجر می شود. 

  به عنوان نوعی نظریۀ سیاسی دولتی نوین مدیریت 

رچه صاحب نظران اولیۀ مدیریت دولتی یادآور می شود که اگ 1984دوایت والدو در کتاب حکومت اداري در سال 
در بسیاري از کشورها ازجمله امریکا مردان عمل بودند؛ ولی آثار آن ها به طور تلویحی بیانگر نوعی نظریۀ سیاسی، 

  یعنی نظریۀ حاکمیت مردم ساالرانه بوده است.

که به نظر می رسد نوعی  اگر موضوعات فعلی در ادبیات مدیریت دولتی را کنار هم بگذاریم، اکنون زمانی است
است. این نهضت » دولتی نوین مدیریت «نهضت ویژه در مدیریت دولتی غالب و فراگیر شده است. نام این موج 

دارد و رسالۀ آن را افرادي تدوین کرده اند که مشاوران  دولت بودند » حاکمیت نه تصدي«پرچم و شعارهایی نظیر 
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ولت مشارکت می کردند و آنگاه به اندیشه و تأمل در باب مدیریت دولتی و گهگاهی به طور فعال در فعالیت هاي د
می پرداختند. آزبورن، روزنامه نگار، و گیبلر، شهردار بود. به نظر می رسد عقبه این نهضت مدیریتی نوعی نظریۀ 

د. با افرادي خاص منتفع می شون دولتی نوین سیاسی وجود دارد. به عبارت دیگر، از طریق حاکمیت مدیریت 
، یعنی مدل بازار، تأکید بر مشتریان و مدیریت کارآفرینی، این نگاه را دولتی نوین بررسی سه جنبه مدیریت 

  موشکافی خواهیم کرد تا پستوي این نحلۀ فکري مشخص شود. 

 مدل بازار

این نگاه به ، به عنوان سنتی دیرینه در مدیریت دولتی وجود دارد. »دولت باید شبیه یک کسب وکار فعالیت کند«
فعالیت دولت، بدان معناست که مؤسسه ها و سازمان هاي دولتی باید از فنون بخش خصوصی از مدیریت علمی 

که در شرکت هاي خصوصی مفید واقع شده  گرفته تا مدیریت کیفیت جامع، بازمهندسی فرایندها، شش سیگما و
بازآفرینی دولت نامیده اند، گامی فراتر گذاشته و یا آنچه امریکاییان  دولتی نوین اند، استفاده کنند. مدیریت 

که دولت نه تنها باید از فنون بخش خصوصی و مدیریت بازرگانی در انجام وظایف خود «استدالل کرده است 
(دلئون و دنهارت، » استفاده کند، بلکه باید ارزش هاي کسب وکارهاي خصوصی را نیز سرلوحۀ کار خود قرار دهد

2000 :90 .(  

دامنۀ گسترده اي از ارزش  دولتی نوین یان ارزش هاي حاکم بر کسب وکار بخش خصوصی، نهضت مدیریت در م
، اولویت به سازوکارهاي بازار براي انتخاب اجتماعی و توجه به روح و نشاط کارآفرینی را اقتباس »رقابت«ها نظیر 

ایی نظیر نظریه انتخاب عمومی، نظریۀ کرده است. همان طور که گفته شد براي اجراي این ارزش ها به نظریه ه
، دولتی نوین اده در مدیریت استف مورد بازار مدل اساس، این بر. کند می تکیه مبادله هزینۀ تحلیل و وکیل -اصیل

ازجمله کتاب بازآفرینی دولت نوشتۀ  دولتی نوین چندین ویژگی مهم دارد. براساس آثار موجود در عرصۀ مدیریت 
بازار باید به گونه اي اساسی در مورد عرضه کنندگان خدمات عمومی و نه مؤسسه هاي  آزبورن و گیبلر، مدل

 عمومی و مؤسسه هاي تنظیمی به کار برده شود. 
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درحقیقت بر «، یک بازار آزاد خالص یا کامل نیست. دولتی نوین نکتۀ جالب آن است که مدل بازار مدیریت 
ه در آن دولت اختیار و مسئولیت تدوین مقررات حاکم بر متکی است ک» رقابت مدیریت شده یا کنترل شده«

: 2000(دلئون و دنهارت، » مبادالت را در دست دارد. این مدل درحقیقت ممکن است ترکیب مدیریت و بازار باشد
90 .(  

عت در هر حال، زیربناي مدل بازاري دولت بر این باور استوار است که بازار آزاد بازار طرفین جست وجوکنندة منف
شخصی خود (افراد، گروه هاي اجتماعی، مؤسسه ها و شرکت ها) را در حالت تعادلی قرار می دهد که به طرق 
مختلف تجلی خیر و صالح اجتماعی است. درواقع این گزاره به این نکته اشاره دارد که طرفین می توانند با تمرکز 

  عمومی خدمت کنند. منفعتبر منفعت طلبی شخصی به 

  ات به مشتريخدم  ارائه

در کنار تأکید بر مدل بازار به شهروندان به عنوان مشتري نگاه می کند. بر این اساس در  دولتی نوین مدیریت 
ازجمله  دولتی نوین ، مردم مشتري تصور می شوند نه شهروند. به گفتۀ بنیان گذاران مدیریت دولتی نوین مدیریت 

  ست: بر سه رکن استوار ا» مشتري محور بودن دولت«بازآفرینی دولت 

  .دهد فرا گوش مشتریانش به دقت به باید دولت ●

  ریانش حق انتخاب بین عرضه کنندگان رقیب خدمات دهد (یعنی رقابت ایجادکند).مشت به باید دولت ● 

  . دهد قرار مشتریانش اختیار در منابعی کننده عرضه انتخاب براي باید دولت ● 

ات از دولت اند، از منابع و مهارت هاي بیشتري در ارائۀ خواسته براساس مبانی این نظریه، کسانی که خواستار خدم
هاي خود برخوردارند. در کسب وکارها این واقعیت، مورد توجه خاص قرار می گیرد، اما در دولت مطمئناً مورد 

درحقیقت، تأکید بر روابط با مشتري در دولت ممکن است جوي ایجاد کند که در آن  «توجه قرار نمی گیرد. 
تیازات خاص به نحوي نامتناسب اعطا شود. فرد به عنوان شهروند در همۀ خدماتی که ارائه می شود و نه صرفاً ام

خدماتی که به طور مستقیم مصرف می کند، نفعی دارد. این ویژگی در زمان هایی که بیش از نیمی از شهروندان بر 
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ص را محدود کنند، حتی اگر تعدادي از مشتریان آن می شوند تا همه پول هزینه شده براي ارائۀ نوعی کاالي خا
  ).91: 2000(دلئون و دنهارت،» متقاضی آن باشند، متجلی می شود

  مدیریت دولتی به عنوان کارآفرینی 

استفاده از منابع به طرقی جدید براي حداکثر «) در کتاب بازآفرینی دولت، کارآفرینی را 1992آزبورن و گیبلر (
تعریف می کنند. در توجیه کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی گیبلر می گوید: هدف » کردن بهره وري و اثربخشی

ز خود بپرسند که اگر این منابع عمومی متعلق به آن است که مدیران دولتی شبیه مالکان کسب وکار عمل کنند و ا
  من بود به چه طریقی هزینه می کردم.

در سازمان هاي دولتی مدیران کارآفرین مسئلۀ ریسک را بر سازمان تحمیل می کنند. آن ها می توانند نوآور و «
آن ها را دشوار می سازد. آن ها مولد باشند؛ اما مصمم بودن، سرسختی و تمایل آن ها به عدم تبعیت از قانون، کنترل 

به افرادي تبدیل می شوند که به سختی از قانون و مقررات تبعیت می کنند. از منظر دغدغۀ نظري، این نگاه که 
مدیران دولتی کارآفرین باشند به معناي آن است که پول عامه متعلق به آن هاست، یعنی براساس منفعت شخصی 

رینه و مهم پاسخ گویی و حساسیت نشان دادن به شهروندان در مدیریت دولتی برانگیخته می شوند و از سنت دی
دموکراتیک می گریزند. مهم تر آنکه نگاه کارآفرینان به مدیران دولتی، نقش عامه را در تعیین و هزینه کردن وجوه 

پول مردم اند، اصل عمومی و طراحی برنامه هاي عمومی رد می کند. برخورد با پول عامه به گونه اي که درحقیقت 
). با این توصیف می توان دربارة انتقادات اصلی وارد 92: 2000(دلئون و دنهارت، » مهم حاکمیت دموکراتیک است

  به شرح زیر بحث کرد.  دولتی نوین بر نظریۀ سیاسی مدیریت 

  منفعت طلبی شخصی یا روح عمومی 

هرکدام ذکر شد. بنابراین بی تردید در برخی شرایط، ، مزایاي دولتی نوین با بررسی سه عنصر مهم نظریۀ مدیریت 
رقابت بازار، خدمات به مصرف کننده و ابتکار عمل نوآورانه منطقی و مطلوب هستند. اما نکته هایی که نظریۀ 

ارائه می دهد، آثار ضمنی مهمی در پی دارد. با این مبنا در ادامۀ بحث استدالل خواهد  دولتی نوین سیاسی مدیریت 
به منفعت طلبی شخصی به عنوان نیروي برانگیزاننده اقدام عمومی،  دولتی نوین پایبندي نهضت مدیریت  شد که
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محوري نابجا و نادرست است. درواقع این نگاه به عوامل انگیزاننده، نقش اقدام همکاري گونه را تباه می کند و 
برخی از اشخاص را از عرصۀ عمومی مستثنا کند  چشم انداز مایه باخته از منفعت عامه را تولید می کند و تالش دارد

  و اعتماد میان شهروندان و بین آن ها و دولت را کاهش دهد.

) دو سنت در 2000به نقل از دنهارت و دنهارت،  1996مایکل سندل نویسنده کتاب نارضایتی از دموکراسی (
ت و شهروندانش را در قالب رویه ها زندگی سیاسی دموکراتیک را شناسایی می کند. سنت نخست رابطۀ بین حکوم

و حقوق توصیف می کند. این دیدگاه بر فلسفۀ منفعت طلبی شخصی استوار است و مدعی است که فلسفۀ وجودي 
شهروندي «دولت، میانجی گري بین منافع شخصی و منافع جمعی افراد جامعه است .دیدگاه جایگزین یعنی 

انی بر خود بسیار فعال تر می بیند. نقش شهروندي نگاهی فراتر از فرد را در ایفاي نقش در حکمر» دموکراتیک
  منفعت طلبی شخصی دارد و به منفعت عمومی بزرگ تر نگاه می کند؛ این نگاه نگاهی گسترده تر و وسیع تر است.

درنهایت، ایدة گفتمان و مشورت دموکراتیک جنبه اي آموزنده دارد. در نتیجۀ مشارکت در تصمیم گیري، فرد 
عادات رفتاري همکاري گونه اش را توسعه می دهد. این عادات که نه تنها در جامعه یا جمع گرایی نقش ایفا می 
کند، بلکه در ادراك ارزشمندي فرد از خود نیز مؤثر است؛ نوعی احساس تعلق که از آن طریق شهروندي فاضل 

  شکل می گیرد.

  : رد شهرونديدولتی نوین مدیریت  

با اتکا بر منفعت طلبی شخصی، به عنوان موتوري که خیر اجتماعی را شکل می  دولتی نوین یت نظریۀ سیاسی مدیر
دهد، در مسیر رد آرمان شهروندي عمل می کند. مدل بازار بر فرایند مشورتی استوار نیست.بازارها براي رسیدن به 

ر بازار سیاسی متکی اند. بنابراین تعادل بر عالئم غیرشخصی نظیر قیمت ها در بازار اقتصادي یا رأي شهروندان د
مشارکت و مشورت را که در ذات مدیریت در بخش دولتی است برنمی تاباند. شیوة دیگري که نظریه سیاسی 
زیربناي مدل بازار مانع فرایندهاي مشورتی می شود، گرایش آن به ترسیم یک خط مرزي بین فضاي عمومی و 

  خصوصی است.

  



 

٨ 
 

  نوینمدیریت دولتی رویکرد انتقادي به 

  خدمات به مشتري

محدودکنندة رابطۀ مشتري، هم در قالب انتظارات معمولی ما از دولت و خدمات عمومی و هم در ایده هاي ماهیت 
نظري ما دربارة شهروندي دموکراتیک به سادگی دیده می شود. هنري مینتزبرگ، نظریه پرداز کانادایی، دربارة 

رجوع، شهروندان و آزمودنی) معتقد است تنوع روابطی که شهروندان با دولت هایشان دارند (مصرف کننده، ارباب 
به طور خاص محدودکننده است. وي می نویسد: من مشتري صرف دولت نیستم. من چیزي » مشتري«که عنوان 

به نقل از: دنهارت و دنهارت،  1997بیشتر از تجارت و چیزي کمتر از تشویق به مصرف از دولت انتظار دارم (
نتظار دارم دولت به طریقی عمل کند که نه فقط مصرف خدمات را ارتقا دهد؛ ). به عنوان شهروند از دولت ا2000

  بلکه می پرسم آیا ما واقعاً دولت هایمان را می خواهیم؟

   دولتی نوین انتقادات عمومی به مدیریت 

 کم رنگ کردن مرز عمومی و خصوصی  
 محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات  
 تضعیف بخش دولتی  
 ی عمومیتضعیف پاسخ گوی  
 تهدید اعتماد عمومی  
 شکل دهی سازمان هاي دولتی مضطرب  
 تقویت نظام تاراج به شکل خصوصی سازي  
 دالیل نمادین سیاسی (نه کارایی) در ارائۀ خدمات به شهروندان  
 تهدید جامعه مدنی  
 نظریۀ سیاسی متضاد با حاکمیت دموکراتیک  
 کاهش فضاي عمومی گفتمان  
 جدایی حاکمیت و تصدي گري قربانی شدن خدمت کردن به نام  
 مخدوش شدن اصول اخالقی در پرتو کارآفرینی در بخش دولتی  
 بازخواست اصول اخالق در پرتو اجراي راهبرد بهره وري شبه خصوصی  


