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  سیستمهاي مدیریت تبعیت

دورة نخست ظهور و بروز سازمان ها و نهادهاي دولتی به عصر صنعتی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی گردد. 

لور بود و بر فکر و کنش سازمان نهادهاي دولتی تأثیر این دوره، دورة تولد بوروکراسی وبر و مدیریت علمی تی

گذاشت. جدایی سیاست از اداره، گمنامی و بی طرفی کارکنان و مدیران دولتی در پرتو نظریۀ مدیریت اداري 

  ویلسون ، مشخصه این دوره بود.

دموکراتیک محترم ) نهادهاي 2) به حاکمیت قانون احترام گذاشته می شد، 1به طور کلی در این دورة زمانی: 

) انتظار 4) فرایند استیناف، انصاف، شفافیت و پاسخ گویی براي اعمال قدرت را دربر داشت و 3شمرده می شدند، 

این بود که کارکنان و مدیران دولتی پاکی، صداقت و بی طرفی در ارائه خدمات عمومی به عموم مردم را رعایت  

  کنند.

 

  سیستمهاي مدیریت عملکرد

یی تبعیت در سازمان هاي دولتی با پیچیده تر شدن نقش دولت ها و ضرورت انعطاف پذیري در تحقق دوران طال

اهداف عمومی به سر آمد. در این دوره، دولت ها بنا به شرایط متالطم محیطی، به انواع ابزارها و شقوق خط مشی 

متوسل شدند تا عملکرد باالتر ي را  اي، فرایندهاي تصمیم گیري سریع تر، مجاري بهتر و متنوع تر خدمات عمومی

  رقم بزنند.
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) تأسیس 1در این بستۀ مدیریتی، دولت ها براي مدیریت چالش هاي فرارو، راه هاي مختلفی را در پیش گرفتند: 

) نوآوري 2انواع مؤسسه هاي خاص، سازمان هاي غیردولتی مستقل، و ایجاد شراکت بین بخش دولتی و خصوصی، 

که براساس آن به مدیران دولتی براي ارضاي انواع نیازهاي » قوانین چارچوب«ت دولتی نظیر هاي جدید در مدیری

) استفاده از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی براي ارتقاي بهره 3شهروندان آزادي عمل بیشتري اعطا می کند، 

  وري.

  آشتی دادن تبعیت و عملکرد

ها به مهمی نتایجی است که در پی آن هستند. به عبارت دیگر در سازمان هاي دولتی گاهی چگونگی انجام کار

کارایی یکی از ارزش هاي مهم در بخش دولتی است؛ ولی همۀ ارزش حاکم در بخش دولتی نیست. از این  رو، 

  نوعی توازن بین کنترل و انعطاف پذیري در سازمان هاي دولتی الزم است.

ی، رویکرد اقتضایی می طلبد. به عبارت دیگر، باید با توجه به شرایط، به نظر می رسد تحقق حکمرانی پایدار و اخالق

دولت ها نقش هاي متفاوتی انجام دهند. این توازن باید طوري طراحی شود که نوعی ترکیب از تبعیت، عملکرد، 

خواهند  ناگهان ظهوري و تاب آوري را دربر داشته باشد. گذر زمان نشان خواهد داد دولت ها چه ترکیبی در پیش 

  گرفت که منافع جمعی شهروندان را در یک جامعۀ جهانی شده محقق سازد
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  رسیستم هاي مدیریت پدیده هاي ناگهان ظهو

امروزه دولت به تنهایی نمی تواند اهداف متعالی حکومت ها و ملت ها را محقق سازد. در عصر به هم پیوستگی و 

جهانی، خط مشی هاي عمومی باید تجلی منافع بسیار متنوع و  پراکندگی مسئولیت ها در جامعۀ ملی و حتی جامعۀ

  متفاوتی  باشند.

درواقع محمل خاصیت ناگهان ظهوري، نوآوري ها در دولت است. براي بسترسازي مدیریت خاصیت ناگهان 

ل با ) بر حکمرانی شراکتی تکیه کنند که مستلزم ظرفیت همکاري مبتنی بر اعتماد متقاب1ظهوري، دولت ها باید: 

) از شبکه هاي درون و برون دولت براي بهره گیري از 2دیگران و استفاده از نگاه ها و قوت هاي دیگران است، 

) با مشارکت فعاالنۀ شهروندان به 3براي باهم تولیدي خدمات عمومی استفاده کنند، دانش جمعی و زیرساختی مهم 

  عنوان ابزار هم تولیدي، همسازي و با هم نوآوري کردن از کاالهاي عمومی استفاده کنند.

 را مسئولیتی -از طرف دیگر، دولت ها براي واکنشی هماهنگ به مسائلی که مرزهاي سازمانی، اجتماعی و قانونی

  . کنند هماهنگ را اي گسترده هاي عملیات و مدیریت را سازمان از اي پیچیده هاي شبکه باید نوردد درمی

درواقع محمل خاصیت ناگهان ظهوري، نوآوري ها در دولت است. براي بسترسازي مدیریت خاصیت ناگهان 

ري مبتنی بر اعتماد متقابل با ) بر حکمرانی شراکتی تکیه کنند که مستلزم ظرفیت همکا1ظهوري، دولت ها باید: 

) از شبکه هاي درون و برون دولت براي بهره گیري از 2دیگران و استفاده از نگاه ها و قوت هاي دیگران است، 

) با مشارکت فعاالنۀ شهروندان به 3دانش جمعی و زیرساختی مهم براي باهم تولیدي خدمات عمومی استفاده کنند، 

  ازي و با هم نوآوري کردن از کاالهاي عمومی استفاده کنند .عنوان ابزار هم تولیدي، همس



 بخش دوم -نظریه تلفیقی مدیریت دولتی  

 

به طور کلی در یک دنیاي غیر قابل پیش بینی که از مسائل بغرنج رنج می برد، دولت ها در انتخاب گزینه ها با 

ها دشواري هاي سختی مواجه هستند. آن ها عمدتاً نقش خود را تضمین تبعیت از قانون و عرضه با کیفیت باالي کاال

» عملکرد«و » تبعیت«و خدمات عمومی تصور می کنند؛ ولی ممکن است براي کامل کردن کانون تمرکز خود بر 

موضع پیش دستانه اي نسبت به شرایط غیر قابل پیش بینی و غیرخطی رویدادهاي پیرامون براي انتخاب گزینه ها 

) 2نی، آزمایش گري و مداخلۀ جلوتر از زمان، ) ایجاد ظرفیت پیش بی1اتخاذ کنند. این نقش می تواند از طریق: 

کاهش اصطکاك، انحراف خطرات، پرهیز از شکست ها و در پیش گرفتن اقدامات پیشگیرانه براي کاهش تبعات 

) ایفاي نقش در تضمین توزیع برابرانۀ مزایاي حاصل از نوآوري هاي عمده انجام شود. به طور کلی در 3بحران ها و 

این سیستم، موارد زیر ضروري است: الف) ضرورت ظرفیت کشف کنندگی رویدادهاي ناگهان  انجام کارویژه هاي

  ه) ظرفیت نوآوري   ظهوري ب) مداخله پیشدستانه در انجام فعالیتها ج)تفکر سیستمی د) نگاه بلندمدت

  سیستم هاي مدیریت تاب آور ي ملی 

سائلی است که به جامعه آسیب می رساند و اگر یکی از مهم ترین مسئولیت هاي دولت ها جلوگیري از وقوع م

موفق به پیشگیري نشوند، براي تضمین امنیت و ایمنی مردم در شرایط مناسب در امور دخالت می کند. حوادث از 

هر نوع که باشد (حوادث طبیعی، اغتشاشات مدنی و شکست هاي بازار)، ورود دولت در صورت ناتوانی دیگر 

  )، این نقش در بهترین حالت باید به صورت پیش دستانه صورت گیرد.2005(منون، بخش ها توجیه پذیر است 

اینکه دولت ها و مدیریت دولتی آن ها چگونه می توانند به بهترین وجه تاب آوري خود را (تاب آوري نهادي)  

  افزایش دهند، یکی از جهت  گیري هاي جدید و مهم مدیریت دولتی است.
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  ظرفیت پیش بینی کنندگی .1

به طور کلی براي پیش بینی آینده (علی رغم گونه هاي مختلف روش شناسی) سه گام کلی را می توان طی کرد:  

) مرحلۀ تحلیل: تمرکز بر یافتن الگوها در دامنۀ متنوعی از داده ها و پرداختن به سؤال هایی نظیر: واقعیات 1

سیر: تالش براي برشمردن و استخراج معناي ) مرحلۀ تف2چیستند؟ چه باید بدانیم؟ چه می تواند کشف شود؟، 

) مرحلۀ ترسیم آینده: تمرکز بر آنچه ممکن است 3الگو: چه چیزي در حال رخ دادن است؟ و چه معنایی دارد؟، 

  رخ دهد که فهمی عمیق از آینده هاي احتمالی فراروي دولت ها قرار می دهد.

  ظرفیت انطباقی .2

ان پیش بینی کرد، حتی به صورت احتمالی می توان شکل، محتوا و درجۀ آن برخی از حوادث و رویدادها را می تو

ها را مشخص کرد. این رویدادها احتماالً رخ می دهند، ولی زمان دقیق و مکان آن ها ممکن است چندان دقیق و 

  واضح نباشد.

  کارویژه انطباقی مدیریت دولتی .3

را متوقف نمی کند، اگرچه دولت ها و شهروندان براي  تالش دولت ها، ظهور و بروز رویدادهاي ناگهان ظهور

کشف الگوهاي در حال ظهور، نوآوري سبک ها و راه هاي جدید، جلوگیري از وقوع برخی رخدادها، پیش دستی 

در انجام اقدامات، اصالح اقدامات فعلی براي دستیابی به دستاوردهاي (نتایج) عمومی بهتر می کوشند، ولی 

  بل پیش بینی ، بروز خواهند یافت و شوك هاي غیر قابل پیش بینی رخ خواهند داد.رویدادهاي غیر قا


