
 

 



 

  

رح است كه آيا طدر آمريكا و بسياري از كشورهاي ديگر پيچيده است و اين سوال ممحدوده و نقش دولت 

كرده است يا شاهد تغييرات بنيادين تكاملي طي -مديريت دولتي صرفا تغييرات تدريجي را با افزايش تدريجي

فرهنگي، محتواي عقالني - بوده است. مديريت دولتي را مي توان هم علم دانست و هم هنر. بعلت بافت اجتماعي

و ارزش هاي ضمني آن نمي توان مديريت دولتي را يك مجموعه صرف از اصول و مفاهيم دانست. امروزه 

پوزيتيويسم از چند نسل پيش زمينه مناسبي را براي درك رشد اين ريت دولتي در حال بالغ تر شدن است. مدي

رشته فراهم نكرده است و تغيير جهت از پوزيتيويسم به پست پوزيتيويسم نيز بطور كامل رخ نداده است. 

مبهمي است كه توسط منتقدان بي معني ترجمه شده است اما چتر مناسبي براي رويكردهايي  ژهپوزيتيويسم وا

تاكيد مي كنند و بر اين مفهوم كه قواعد مي توانند براي هدف توضيح و پيش بيني پديده  عينيت است كه بر

هاي اجتماعي و طبيعي شناسايي شوند تاكيد دارند. پست پوزيتيويسم اين دو مفهوم را رد مي كند و پست 

ابل دكترين هاي عقالني مدرنيسم نيز از اين فراتر مي رود. پست مدرنيسم شامل جريانات فلسفي است كه در مق

  گرايي قرار دارند و همه تنظيمات سلسله مراتبي را تحليل مي برد.

  تبديل مديريت به يك رشته علمي:

منطقي بعنوان تنها منابع مشروع دانش  ت گرايي بود و مشابهات تجربي و استنتاج هايقرن نوزدهم عصر اثبا

هم ممكن بود و هم مطلوب. رسي واقعيت هاي عاري از ارزش بودند. در اثبات گرايي ارزش ها مدنظر نبودند و بر

تاثيرات عملي اين موضوع جديد به سرعت مشهود نشد. اصالحات مديريتي در آمريكاي شمالي و كانادا زمان 

نسبت به بريتانيا نياز داشت. در بريتانيا و ديگر كشورهاي اروپايي مديريت به شكل رويكرد باال به طوالني تري را 

ن اصالح مي شد درحاليكه اين فرآيند در آمريكا پايين به باال بود و اصالح گران درصدد اصالح مديريتي پايي



 

) سرعت بيشتري 1920-1886( برمي آمدند. حركت به سمت اصالح مديريتي در طول دوره رشد و پيشرفت

  فشارهاي سياسي و انعكاس هاي نظري همگرا شده بودند.  1880و  1870گرفت. البته پيش از آن در دهه 

گروه هاي سياسي پي بردند كه در دوره توسعه سريع خدمات عمومي حرفه اي، اصول عقاليي كارآيي و 

نيز اصل شايستگي را مطرح كرده بود. در اين  غيرمشاركتي بودن الزامات جامعه صنعتي مدرن هستند. كنگره

مقاله اي با عنوان مطالعه  1887دوره مديريت دولتي بعنوان يك رشته دانشگاهي مطرح شد. ويلسون در سال 

. در اين زمان با بيان جدايي سياست و اداره، وي يكي از اصول اثبات گرا يعني جدايي مديريت دولتي ارائه كرد

را براي مديريت دولتي بكار برد. همچنين وظيفه بوروكراسي هاي اداري را كامال ابزاري  واقعيات از ارزش ها

دانست زيرا با اجراي كارآمد خط مشي ها مرتبط بود. كيفيت ابزارهاي بوروكراسي يك عنصر اساسي در تحليل 

نوان يك واقعيت تجربي اداره بع-با آن آشنا نبودند. دوگانگي سياست 1940ماكس وبر بود كه محققان آمريكا تا 

انكار شد زيرا بوروكرات هاي سطح مياني و باال بعنوان خط مشي گذاران ديده مي شدند. جدايي واقعيات و ارزش 

در شكل جديدي از پيروزي طرحريزي استراتييك مججدا ظاهر شد. مدافعان سيستم طرح  1960ها در دهه 

براي ارزيابي برنامه مناسب مي دانستند اما سياست را غير برنامه ريزي و بودجه ريزي تحليل خط مشي را ريزي،

  عقالني و نفاق افكن مي دانستند.

تالش هاي السول براي ايجاد علم ميان رشته اي جديد خط مشي اغلب موجب تداعي دوگانگي سياست اداره و 

مشي هستند.  علوم خط مشي كه او در سر مي پروراند، علوم دموكراسي خط طرح ريزي استراتژيك مي شد.

دموكراسي هم به رهبري روشن فكر و هم به آزادي بيان نياز دارد كه طرح السول تلفيقي از هر دو است. مشاور 

خط مشي و يا مدير بخش دولتي بايد هم متعهد و هم منعطف باشد. عملكرد متعهدانه به گردآوري داده ها طبق 



 

نيز به اين مي پردازد كه تحليلگر خط مشي از خود  منعطف بهترين قوانين روش شناسي نياز دارند. عملكرد

  بپرسد آيا اين خيلي شسته رفته و خوب نيست؟ 

Dewey  بيان مي كرد كه روش هاي علمي بايد براي حل مسائل اجتماعي استفاده شود با اين وجود يك

حال اين سوال پيش  پوزيتيويسم متعصب نبود زيرا به جدايي خيلي كامل ارزش ها و واقعيات پافشاري نمي كرد

مي آيد كه تاثيرات عملي علم پوزيتيويسم چه بوده است. پاسخ را مي توان در افت و خيزهاي مديريت علمي 

دنبال كرد. گرت مورگان بيان كرد كه استعاره ماشين يكي از قديمي ترين تصورات ما از سازمان هاست. جنبش 

ايول نيز سهم مهمي در اين زمينه داشت. تيلور عقاليي سازي مديريت علمي در اولين كار تيلور آغاز شد اگرچه ف

د كرده است با مفهوم جديد مديريت( اصولي كه والدو آغاز پوزيتيويسم، را مطرح كرد و گفت كه اصولي كه ايجا

رفتن روابط انساني توصيف مي كرد) ايده هاي او با تاكيد خاص بر حكومت شهري روش علمي و عيني در نظرگ

  ت دولتي انتقال يافت.به مديري

Jelinels يك مدرن، آنچه را كه تيلور در سطح كارخانه آغاز كرد در ژريزي استرات نوشت كه سيستم هاي طرح

در ادامه پارادايم بشردوستانه تر رفتارگرا مطرح شد كه مري پاركرفالت در دهه  سطح مديريتي تكرار كرده است.

توسط التون مايو مبنايي براي روان شناسان اجتماعي آزمايشات هاثورن  1930مطرح كرد سپس در دهه  1920

ر مديريتي و نظريه پردازان مديريتي فراهم كرد. توسعه مهم ديگر نقد سايمون از مديريت علمي در كتاب رفتا

بود. تئوري هاي رفتارگرا به انسان ها بعنوان اشخاص مستقلي كه توان عكس العمل هاي عقالني و احساسي را با 

محيطشان دارند توجه مي كرد كه مورگان از استعاره سازمان به مثابه يك ارگان زيستي استفاده كرد كه عقيرده 

عاره كارايي و اثربخشي بعنوان معيارهاي اساسي عملكرد آزادي و انطباق پذيري را نقل مي كند. در اين است

مديريتي باقي مي مانند و با سبك رهبري كمتر استبدادطلب و كنترل هاي راحت مي توان به آن اهداف دست 



 

يافت. اين تغيير جهت از استعاره ماشين به رويكرد رفتارگرايي قدمي به سوي فهم پيشرفته تر ديناميك هاي 

فهم آنان از روش علمي با  )1حث هاي نويسندگان تا اينجا دو مفروض اساسي را دنبال مي كنند.(بسازماني بود. 

طرز تفكر  )2(حداقل برخي از عقايد پوزيتيويسم يعني رويكرد استقرايي براي كشف روابط علي سازگار است.

صر ارتباطي جديد مقاوم سياسي زيربنايي آن ها حداقل در برابر وضعيت مديريت و كاركرد بسط يافته آن در ع

  بود. هر دوي اين مفروضات در دو دهه اخير موردحمله قرار گرفتند. 

  به سوي حكومت پست مدرن:

ينده نگراني از قبيل پيتر دراكر و ... بيان مي كنند كه تغييرات فرهنگي و ساختاري عميقي در حال وقوع است. آ

) تحليل بي طرف مسائل خط مشي و 1فق وجود دارد.(در اين عصر كه پست مدرن نام دارد بر دو موضوع توا

) ساختارهاي سلسله 2مديريت سازمان هاي پيچيده بوسيله متخصصان فني به شدت شكست خورده است. (

مراتبي و رويكردهاي باال به پايين براي اجراي خط مشي پاسخي كافي براي موقعيت هايي كه خط مشي گذاران 

يده پوزيتيويسم اين بود كه واقعيت مي تواند از طريق نظريه هاي علمي ارائه با آن مواجه هستند نيستند. عق

شود. در مقابل معرفت شناسي كنوني بر نقش بديهي مشاهده گر در ساخت تصوير مرتبطي از جهان تاكيد مي 

ار كند. مفهوم تين چشم انداز براي خادمان دولت اينست كه دانش تخصصي آنان از واقعيت تنها يكي از بسي

پنجره هاي ممكن را بر مسائل پيچيده مي گشايد و در محيط سياسي/مديريتي، تعريف دقيق مسئله موضوع 

لذا مفهوم پيوهش مديريت دولتي اينست كه ممكن است منافع استفاده از استراتيي هاي  مشكل زايي شده است

  تفسيري بيش از بكارگيري روش هاي تجربي سنتي باشد.

 

 



 

  ترتري مداربه سوي يك رويكرد مش

نياز به مشاركت دموكراتيك و اهميت صداي اعضاي جامعه در خط مشي  1970و اوايل  1960در اواخر دهه 

گذاري و مديريت برنامه در اولويت قرار داده شدند. در اين دوران در كارايي دولت مشابه كسب و كار اصرار مي 

و فرآيندهاي روتين تخصيص منابع مطرح شد. شد و لذا مديريت دولتي نوين در پاسخ به ساختارهاي رسمي 

اداره است و تاكيد مي كند كه مجريان بخش اداره - وان نقطه رد دوگانگي سياستمديريت دولتي نوين بعن

تصميمات خط مشي مهمي مي گيرند. يكي از اهداف تغيير درنظرگرفتن برابري اجتماعي بعنوان معيار قالب 

خادمان اجتماعي را حاميان افراد ضعيف تر جامعه مي دانند. برتر شمردن  ارزيابي خط مشي و اجراي آن بود كه

مشتريان يكي از اصول گزارش بازنگري عملكرد ملي، بعنوان ضرورتي براي بازآفريني دولت است اگرچه گاهي 

شناخت مشتريان سخت است. بازنگري عملكرد ملي چهارگام را به سمت هدف بهبود خدمت به مشتريان 

خلق "، "رقابتي كردن سازمان هاي خدماتي "،  "به مشتريان يك صدا و يك انتخاب تعلق گيرد"داد:پيشنهاد 

   "استفاده از مكانيزم هاي بازار براي حل مسائل"، "پويايي هاي بازار

  :گزارش خدمات به گروه هاي كاري دولتي سه هدف را براي ايجاد خدمات دولتي مشتري مدارتر فهرست كرد

 نگ سازماني كه از اين ايده حمايت كند.توسعه يك فره -

 مشورت هاي بازتر و بيشتر با مشتريان و ديگر ذي نفعان . -

سبك رهبري متعهدانه تر كه موجب مي شود خادمان دولت احساس ارزشمندي ، انگيزه ، آگاهي و  -

 رقابت كنند و بهترين تالش خود را صورت دهند.

مديريت دولتي يك هدف پاياني يا يك نهاد متمايز منحصر به اي امر براي پي بردن به اين حقيقت است كه 

كارمندان دولت بايد مفروضات اوليه خود را در پرتو آنچه كه دولت از آن ها انتظار دارند ، از  .فرد نيست



 

طريق مقايسه خودشان با آنچه كه ديگر سازمان هاي پيچيده انجام مي دهند مورد پرسش قرار دهند . 

  بايد با مشاركت ديگر ذي نفعان تعريف شود.حالت هاي مساله 

  حذف سوء كاركردهاي بروكراسي

هم اكنون پارادايم ماشين نگري بي اعتبار شده است، اما درجه اي از عقالنيت انساني آن حفظ شده است. 

Miller  هستند و بر رهبري نوآور و مشاركت  مطرح مي كرد كه سازمان هايي كه از سلسله مراتب دور

لتي انعطاف پذيرتر و انطباق مد تر هستند. بهتر است سازمان هاي دوآكارمندان تاكيد مي كنند كارميان 

تر باشند اما انعطاف پذيري زياد مي تواند منجر به رفتار غيرعادي شود. لذا ادبيات جديد به شدت بر پذير

اي تعهد به يكپارچه سازي و اهميت رهبري تاكيد مي كند . نقش رهبر در اينجا در صدور فرمان كمتر از الق

حركت به سوي چشم انداز و در نهايت تشويق به توسعه يك فرهنگ سازماني كه نوآوري و همكاري را 

  ترويج مي كند نيست.

در سازمان هاي پست مدرن اعضا قدرت تصميم گيري و قدرت نمايندگي  از طرف سازمان را در ارتباط با 

ري برخالف اصل سلسله مراتبي است و به اين معني است كه كنترل افراد بيروني دارند اين صاحب اختيا

هاي مذهبي بايد آزاد شود تا اجازه عكس العمل داده شود و  ارائه خدمات كارامد گردد. لذا پاسخگويي بايد 

  مدنظر قرار گيرد. براي وصول نتايج بايد تاكيد بر پاسخگويي باشد نه بر تبعيت از قوانين سفت وسخت.

Celles   هم مطرح مي كند كه روابط كارمندان بروكراتيك و سياسي بايد در برخي مواقع معكوس شود و

مديران صاحب اختيار فرصت بيشتري براي تصميم گيري راجع به اينكه چه چيزي بايد انجام شود داشته 

خود پر از اري باشد و سياست مداران بايد بيشتر به اين بپردازند كه چگونه آن را انجام دهند. صاحب اختي

اداره متروك شده  –پارادوكس هاي فريبنده است. در يك سو پيش بيني شده است كه دوگانگي سياست 



 

است. خدمت گزاران دولتي ، كساني كه قبال بخش مهمي از قدرت صالح ديد را به كار مي گرفتند بايد 

 ياختيارات خودشان خط مشحتي از بصيرت  و راي بيشتري برخوردار شوند. از سوي ديگر براي انجام 

گذاران بروكراتيك صاحب اختيار بايد قادر باشد كه به عموم اثبات كنند كه مسئوليت هاي جديد آن ها 

  موجب ترك هيچ اتاقي براي انحرافات پارتيزاني نمي گردد. 

  از تبيين تا تفسير 

مديريت كارامد وجود دارد.  منطق سازمان هاي غيرمتمركز و مشتري مدار اين است كه بيش از يك راه براي

و  1960به طور بالقوه به تعداد راه ها مشتريان و يا بروكرات هاي صاحب اختيار وجود دارد. در دهه هاي 

ليبرال ها انتقاد شديدي به ساختارهاي فني كه شركت هاي بزرگ و بوروكراسي هاي دولتي را  1970

سه حالت در پژوهش اجتماعي را فه فرااثباتي علم كنترل مي كردند ترك كردند. وايت مطرح كرد كه فالس

شناسايي كردند: تبييني، تفسيري و انتقادي. علم پوزيتيويسم به تبيين هاي علت و معلولي عالقمند است 

اما االن پي برده كه نوع واقعياتي كه خط مشي گذاران با آن ها در ارتباطند چندبعدي است و لذا دو 

ارزش ها و رويدادهاي واقعي بطور مداوم در موقعيت هاي استراتژيك مختلف استراتژي ديگر جذاب ترند. 

تنظيم مجدد مي شوند و پژوهش تفسيري در پي آشكار كردن اين تنظيمات است. پژوهش تفسيري از روش 

شناسي هرمنوتيك استفاده مي كند. رويكرد انتقادي تفسير و ارزيابي را تركيب مي كند. تعحليلگران خط 

يران در رويكرد تفسيري نيازي به استفاده از زبان فلسفه نظري ندارند و به گفته وايت هنر قصه مد ومشي 

  پوزيتيويسم در عمل است. گويي روشي عالي براي استفاده از پست 

 

 



 

  علم فرااثباتي و مديريت دولتي

تئوري دانان پست مدرنيسم و دنباله رويان آن ها در علوم اجتماعي هميشه به طور واضح تمايز بين 

رويكردهاي پوزيتيويسم در پژوهش علمي و خود علم را تشخيص نمي دهند. انتقاد فن ساالرانه آن ها اغلب 

ي بعنوان يك رشته به آن ها را به انطباق با فهم نسبي از علم سوق مي دهد. به اين صورت مديريت دولت

مباحث سياسي و اخالقيات سوال برانگيز قدرت بوروكراتيك محدود مي شود. بعنوان يك هنر كامال تابع 

منطق ارتباطات سياسي و حمايت ذي نفعان مي شود. براي رويكردهاي باال به پايين و فن ساالري يك 

تي است و با بررسي علمي نسبتا مشكل عكس العمل پوپوليست(محافظه كارانه) وجود دارد كه كمتر نسبي

دارد. حاميان پارادايم مديريت نوين بخش دولتي عنوان نسبيت گرايي خود را تفسير مي كنند و براحتي از 

تفاوت هاي بخش دولتي و خصوصي مي گذرند. خواه مديريت دولتي را يك دامنه پژوهشي ببينيم خواه يك 

درخصوص پتانسيل آينده رويكرد علمي به مديريت دولتي وجود عمل منحصر به فرد، دليلي براي نااميدي 

ندارد. يكي از شباهت هاي فرااثباتي و پست مدرنيسم در اين نظر است كه هرآنچه در حقيقت وجود دارد 

  نمي تواند با قطعيت شناخته شود و اغلب كنترل آن غيرممكن است.بيرون از آن 

م توازن بكار گرفته شده اند و روابطي كه به شرايط اوليه ديناميك هاي غيرخطي براي مطالعه پديده عد

حساس هستند يعني ورودي هاي كوچك مي توانند خروجي هاي بزرگي را در پي داشته باشند را مطرح 

مي كند. سيستم هاي پيچيده در پست پوزيتيويسم داراي چنين ديناميك هاي غيرخطي هستند. عالوه بر 

حال اين سوال مطرح خود مستقل است و قابليت خود سازماندهي دارد.  اين يك سيستم پيچيده از محيط

تاثير علم پست پوزيتيويسم بر پژوهش و عمل مديريت دولتي چيست؟ در حال حاضر ادبيات شامل است كه 

  متوني است كه : 



 

خط الف)يا تالش مي كند كه پژوهشگران يا شاغالن را متقاعد كنند كه اين رويكردهاي جديد به تغيير 

  مشي يا تئوري سازمان مرتبط هستند.

  ب) موازات هاي استعاري را به تفصيل طرح و بررسي مي كنند.

ج)در جستجوي نزديك شدن به انتهاي طيف بكار رفته است تا بطور فرضي شرح دخهد كه ديناميك هاي 

  غيرخطي چگونه مي تواند براي مطالعه رفتار مديريتي يا تغيير سازماني استفاده شود.

زيرا روندهايي كه  چرا اعضاي جامعه مديريت دولتي بي صبرانه قصد يادگيري نتايج اين مطالعات را دارند؟

قبال در دام مفروضات پوزيتيويسم كالسيك مي افتادد ممكن است از طريق اين ديناميك هاي غيرخطي 

  حل شوند.

 


