
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های اولیه مدیریت دولتی نوین توجه کنید:بعضی از ویژگیبه        

دهد. در نخستین مرحله ، مقررات دولتی کاغذبازی را کاهش می

سپاری تعداد زیادی از وظایف و برونسپس این کار را از طریق خصوصی سازی

دولتی، که تا این زمان  تصور بر این  بود که باید از طریق دولت انجام  شود 

کند.ترکیب می

دهد. نیروی شاغل در بخش دولتی را تا حد زیادی کاهش می

ه ای باشند. دهد تا مدیران قراردادی شایستکادر کارکنان دولتی را آموزش نمی

ها را با بکارگیری منطق بازار و به طور خاص ایده رقابت نهادی ترکیب    و همه این

 شود.های سیاسی و اجتماعی میکند و موجب ایجاد تحرک در محیطمی
 

این دستورالعمل،  رالعمل چه خواهد بود؟ آیا در بلندمدتمحصول این دستو

سازد؟ ها را در سطح رقابت جهانی، اثربخش میداشت؟ آیا این دستورالعمل دولتوری دولتی بیشتری به همراه خواهد بهره

تر خواهد بود؟ آیا این دستورالعمل مشروعیت دولت را تر خواهیم داشت؟ اعمال دولت در قبال مردم، صادقانهدولتی عادالنه

 در چشم مردم بیشتر خواهد کرد؟ 

دهم که با مسائل اخالقیات در بخش دولتی و فساد دولتی ارتباط مدنظر قرار میرا های مدیریت دولتی نوین ویژگی در ادامه

توان حداقل با شود که رابطه بین افزایش تمایل به فساد با برونسپاری بیشتر را میدارد. در این شرایط به طور مثال بحث می

بیشتر را به عنوان یک پدیده اداری و سیاسی  شفافیت بیشتر در امور دولتی بهبود بخشید. در این وضعیت یک فرد برونسپاری

دهد، در حالی که همزمان در حال هایی را برای بدست آوردن منافع مفروض از برونسپاری پیشنهاد میپذیرد و سپس راهمی

خواهد همزمان گرایی مفید است که میاست. چنین وضعیتی برای فرد اخالق اخالق موقعیتیکاهش ریسک فساد است. این 

پذیریم بین برونسپاری و فساد رابطه پذیرد، اخالقی هم بماند)مفهوم آن این است که ما میهای مدرن را میگیریه جهتک

از فساد جلوگیری و یا  مثالًهایی باشیم که هم منافع برونسپاری را بدست آوریم و هم کنیم به دنبال راهوجود دارد اما سعی می

برند  و گرایان مدیریت دولتی نوین را از بین میهای اصالحگرایان، نه دستورالعملوه اخالقآن را کاهش دهیم.(. در این شی

کنند. اخالقگرایان مانند دیگران، عالقمند برای پیوستن به جنبش اصالحات هستند نه جنبش اصالح مدیریت گرایی را رد می



 

 

های اینکه با صدای بلند فریاد بزنند که ما در یادگیری درسگرای وضع موجود و یا بدتر از آن و از اینکه مدافعان واپس

  ایم، متنفر هستند.تاریخ شکست خورده

 برخی از مفروضات مشخص 

ها بر های پروژه مدیریت دولتی نوین و ارزیابی نتایج احتمالی آن، برخی از مفروضات مشخص را که بحثبا توجه به ویژگی

(، هم از نظر تجربی قابل اثبات هستند و هم از 1هام. اصول بدیهی)تعمیمات و دستورالعملکنیاساس آن قرار دارند، عنوان می

ها، دستخوش بهبود، اصالح و تطبیق هستند نظر قیاسی قابل شرح هستند. این مفروضات به مانند همه تعمیمات و دستورالعمل

 اما قابل لغو و انکار نیستند. 

 2دفتر در اعتبار بر اساس معامالت دستکاری، تقلب، رشوه، د در منافع،تضا -: اغلب فسادهای دولتیاولین اصل

هایی زمانکنند، و از سوی دیگر افراد یا سابین مجریانی که نماینده رسمی اقتدار دولتی هستند و از پول عمومی استفاده می

افتد. در این فرض کلید نقطه تعامل است، بین یک مجری سازمانی و ، اتفاق میکنندکه پول، خواسته و نفوذ را جستجو می

به عنوان یک نمونه یک افسر  تواند نسبتاً نامشخصمیها. نقطه تعامل یک پیمانکار، یک مشتری، یک شرکت و مانند این

گیرد که مجوز را صادر کند یا بلیط را بدهد یا نه، یا یک مجری صدور مجوز تصمیمی میگیرد که آیا یک پلیس تصمیم می

تواند مشخص)معنی دار و قابل توجه( باشد، به عنوان یک نمونه مجری تدارکات وزارت دفاع، یا گروهی نه. نقطه تعامل می

 گیرید، دفاع کنند یا نه؟ری را میچندمیلیارد دال گیرند که از پیمانکاری که قراردادیاز مجریان، تصمیم می

شود که افراد عقالیی و اجتماعی، باعث می متقابل روابط یا اجتماعی : عدم وجود قوانین، مقررات، قراردادهایدومین اصل

هایی که بر مبنای آن دولت ها بر پایه منافع شخصی عمل کنند. اینجا من عقالنیت، فرض مطلوبیت و بحثشرکت

ها برای تنظیم داند که  هم بر افراد و هم بر شرکتموعه ای از  قوانین، مقررات و قراردادهای اجتماعی میدموکراتیک را مج

عدم وجود قوانین و مقررات پذیرم. گذارند، را میو یا تطبیق رفتار منفعت محور خود در جهت منافع عمومی تاثیر می

 خصی به جای منافع عمومی در کانون توجه قرار گیرد.  مشخص موجب می شود تا کنترل بر افراد کم شده و منافع ش

این اصل از  در شرایط دولت دموکراتیک، نهادهای دولتی بیش از نهادهای غیر دولتی به عامه مردم توجه دارند، سومین اصل:

یردولتی و های عدالت، برابری و تساوی حقوق در نهادهای دولتی بیش از نهادهای غکند که ارزشاین قاعده پیروی می

 های خصوصی است. شرکت

کامل به طور متناظر افزایشی را در احتمال فساد : به مرور زمان، برای هر افزایشی در معامالت در بازارهای رقابتاصل نخست

 دولتی شاهد خواهیم بود. 
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. اخالقیات چیزی کنممیاگر چه این یک اصل نیست، اما من این فرض مهم را در رابطه با اخالقیات مجریان دولتی ارائه 

را که  1گیرد. من این استدالل جوئل فلیشمنبیش از تالش برای مبارزه با فساد است، اخالقیات به انجام درست را نیز در بر می

      معتقد است در جهانی ناقص با زنان و مردانی ناقص، اخالقیات دولتی در خدمت دولتی نوع دوستانه و فداکارانه یافت 

گرا زمانی وجود دارد که مجریان دولتی، رفتاری انداز آشکارتر برای یک دولت اخالقپذیرم. یک چشمرا، می شودمی

های نظارتی موجب محدود شدن و همچنین چنین زمانی که قوانین و مقررات و سیستمانداز همند. این چشمفداکارانه دار

یابد گرا هم به رفتارهای فداکارانه مجریان دولتی ارتباط میاخالقیابد)دولت شود، گسترش میمدیریت دقیق نقاط تعامل می

 و هم به قوانین و مقررات محدود کننده(. 
2 

خواهم به عنوان مثال کاغذبازی است. من می -اولین جزء دستورالعمل مدیریت دولتی نوین،  کاهش شدید مقررات دولتی

موجب فرایند  شد را به کار گیرم کهفرایند بازنگری عملکرد ملی را که بوسیله رئیس جمهور آمریکا، الگور، هدایت می

نتایج است، نه قوانین. در کتاب  -فدرال شده است. منطق مدیریت گرایی محض ثبت دفتر رد مقررات سازی ساده و کاهش

 هایی بر روی یک صفحه به افراد در محل منتقل شودگیری باید از واژهتصمیم» آمده است که   «3مرگ عقل سلیم»محبوب 

   هاست(.مناسب آن اجرایتر از وضع قوانین مناسب، هایی از جنس قوانین نباید روی کاغذ بماند؛ مهم)حرف

های بدنام شده، اعتماد زیادی را فراهم ها اخبارخوبی برای مدیریت دولتی است. مدیریت گرایی نوین برای بروکراتاین

نی خوب گری و عقل سلیم، صالحیت داشته باشند تا مدیراایها باید در استفاده از تخصص، حرفهسازد، شاخصی که آنمی

کند های ساده و خالق برای حل مشکالت دعوت میها را به یافتن راهگرا باشند. همچنین مدیریت گرایی، بروکراتو اخالق

های مقررات، مقررات غیرمنعطف و کار دفتری بی معنی های مقررات، با آگاهی از این مسئله که در الیهکه بدون ایجاد الیه

ه اثربخشی باشند. در نهایت، فرایند بازبینی عملکرد ملی، بازآفرینان دولت را به زیادی وجود دارد، تنظیم کنند

 خواند. ، فرا می«تر باشندرهاسازی)خالصی از( قوانین بد و تدوین قوانین خوبی که قابل فهم»

ا در جایگاه ها ردر فضای کاهش کاغذبازی، خوب است که به خاطر بیاوریم دالیل مربوط به اینکه چرا بعضی کاغذبازی

 دهند. من این مسئله را به دو موضوع باید مرتبط سازم:نخست قرار می

مجریان را باید شانس برابری را به افرادی که تحت تأثیر » منطق دادرسی و انصاف، 

سانی که اقدامات دولتی هستند بدهند تا که دیدگاهشان را در رابطه با تصمیمات رسمی شده ارائه دهند و منافعشان بوسیله ک
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 شود. نتایج آنبر است و با کارهای دفتری در هم آمیخته میدادرسی زمانبر و هزینه. در قدرت هستند، نادیده گرفته نشود

  شان دارند.همیشه به طور کامل منصفانه نیست و دلیل آن وجود افراد و نهادهای قدرت و تاثیراتی است که بر مزایای معمول

های دولت بدون آسیب به حقوق خود و بدون آسیب به انصاف، کاهش کاغذبازی و کاهش رویهچقدر احتمال دارد که به 

       بین کاهش شدید مقرراتی که دادرسی و 1ایدر یک سطح حداقلی، احمقانه است که تصور کنیم هیچ رابطه برسیم؟

  ارد.کند و حقوق افراد و کیفیت انصاف در دولت وجود ندهای اداری را تضمین میرویه

ها حمایت از اخراج گیرند؛ اینهای دادرسی مخصوصی وجود دارد که کارکنان دولتی را در بر میپروتکلعالوه، به  

کنند. ها را فراهم میها انصاف در استخدام، ارتقاء، انتصاب و مانند اینکنند، آنخودسرانه و از نفوذ سیاسی را فراهم می

کنند و جوهره حقوق فردی از یک سو و کیفیت انصاف دولتی از دیگر را تضمین می ایکاهش مقرراتی که دادرسی رویه

باشند.  توانند آن را به هر دو شیوه داشتههایی که در حال بازآفرینی دولت هستند، نمیسو. علیرغم شعارهای سیاسی، آن

       هایی که به وسیله مقررات حفاظت ای و در عین حال تضمین انصاف برای افراد و گروهکاهش مقررات دادرسی رویه

  شوند.می

تواند دنبال شود به این امید که شهروندان قبل میزانی از کاغذبازی میموضوع دوم، مسائل مربوط به شفقت و حمایت است. 

بسیاری از از صدمه احتمالی بوسیله، مثالً اطمینان از خالص بودن غذا، ایمنی پرواز، یا ایمنی داروها، محافظت شوند. 

. هزاران سازمان در همه سطوح دولتی وجود دارند که کنندها و در هوا محافظت میهای دولت ما را در بزرگراهکاغذبازی

ات اغلب با نقطه تعامل . این مقرردهندبرای حفاظت از ما مشغول هستند و از طریق مقررات و کاغذبازی این کار را انجام می

خرند. این فرایند یک مسئولیت قابل توجه را هم بر دوش ندان یک محصول یا خدمت را میزمانی که شهرو مرتبط است.

 دهد. فروشند، قرار میسازند، و هم بر دوش کسانی که خدمات مورد نظر ما را میکسانی که محصوالت مورد نظر ما را می

مدارس از یک  رتباط انسانی طراحی شود. های اشکلوجود حداقلی از کاغذبازی خوب است اگر برای نفوذ بر بسیاری از 

        گیرندگان، دالالن و دهندگان و وامآموزان و والدینشان از طرف دیگر، نیروی کار و مدیریت، وامطرف و دانش

   ها، و مانندشان، شوهران و همسران، والدین و بچهگذاران، مدیریت و کارگران، پژوهشگران و موضوعات انسانیسرمایه

های معاصر عالی از ها، و همسرآزاری، مثالها. قوانین و مقررات با موضوعات ممکن از آزار جنسی، تجاوز به بچهنای

 گذارند.های انسانی تاثیر میکاغذبازی هستند که بر مجموعه

، مراقبت های بی سرپرستهای غذا، کمک به بچههای دلسوزانه دولت، مثل ژتونکاغذبازی یک همراه خوب برای برنامه

های یکپارچه زیادی ها، موضوعات مرتبط با شایستگی و انصاف مهم هستند. و البته برنامهپزشکی، و .. است. بعد از همه این

 ها. ها وجود دارد، که صاحب خانه شوند و مانند اینبرای کشاورزان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و همه خانواده
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ها مرتبط شده است. غیر منطقی ها، فساد با بسیاری از این برنامهمقررات و کاغذبازیدر این شکی نیست که حتی با وجود 

تر این که با این حال، موضوعات سیاسی مهم است که فرض کنیم با نبود مقررات و کاغذبازی، فساد کم خواهد شد.

ستند. آیا ممکن است بدون بزرگتر)خط مشی( وجود دارند که با حفاظت از شهروندان و دلسوزی برای آنان مرتبط ه

ها دست یابیم؟. در تالش برای مقررات زدایی آیا ممکن است که دولت کمتر کاغذبازی و مقررات به نتایج این برنامه

 منصف باشد؟ شهروندان کمتر امنیت داشته باشند؟ و ما نیز کمتر مهربان باشیم؟

دهد، بحث ات زدایی گرایش برای فساد دولت را افزایش نمیحتی اگر شواهدی وجود داشته باشد، که البته ندارد، که مقرر

   کند: آیا مقررات دولت شهروندان را تر و بزرگتر را ایجاد میپیرامون ارتباط بین مقررات و فساد دولت یک سوال مهم

 سازد؟ تر میتر، زندگی را منصفانه تر و مهربانایمن

های کاغذبازی باز قوانین، مقررات و دیگر شکل اهمیت از او توصیف و شرح در نهایت، به بحث هربرت کافمن برای    

 گردم: می

دار صدها میلیون دالر ها عهداهآن اند، متنوع و گوناگون است.ها مواجههایی که نیروی کار دولت با آنوسوسه»

بازپرداخت مالیات و ....( و های مالی، درآمد)حقوق، مزایای بازنشستگی، پرداخت برای خرید و تدارکات، اجاره، کمک

مقادیر عظیمی از اموال قابل حمل، از تمبر پستی و تجهیزات دفتری و اداری گرفته تا وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی 

های مختلف و از جاهای داند که یک کارمند دولت مبلغی را در زمانهای بسیار شدید، هیچکس نمیهستند. بدون کنترل

های مورد نیاز به کار روند، برای ثروتمندتر کردن های مردم به جای اینکه برای استفادهنزده باشد یا نه. پولمختلف به جیب 

. نگرش ما ها باال خواهد بودهای فردی بزرگ نباشند، اثر جمعی آنرود. حتی اگر اختالسمجریان ناشایست دولتی به کار می

هایی که بیشتر از منافع است، دارد)وی اقتصاددان مشهور که تمایل به رد هزینه در رابطه با اموال عمومی به وسیله نظرات یک

گیری بیش از آنچه این مجری به جیب زده نباشد(، گیری مجریان هستیم باید ببینیم هزینه این مچاعتقاد دارد وقتی به دنبال مچ

ی جلوگیری از دزدی یک دالر بودجه عمومی صرف دالر را برا 20اداره مدیریت و بودجه باید »: گیردتحت تاثیر قرار می

  «.کند.

این مقررات بر کارایی دولت که مورد نظر  .کنندتنظیم می« نقطه تعامل»قوانین و مقررات و کاغذبازی، قوانین رفتارها را در 

توانند تکراری، گیج کننده و همچنین خیلی سفت و سخت باشد. بدون شک است، تاثیر زیادی خواهد داشت. این قوانین می

مقررات زدایی برای دولت مفید خواهد بود اگر مدیریت اثربخش به عنوان کارایی تعریف شود. اما مقررات همیشه بیشتر با 

 اخالقیات مرتبط هستند و سپس با کارایی. 

موضوعات کمی به اندازه برونسپاری و خصوصی سازی به مثابه مدهایی سیاسی در دولت مطرح است. این دیدگاه مشترک 

که برونسپاری و خصوصی سازی مدیریت دولتی خوب است. جای تعجب ندارد که صداهای کمی در رابطه با  وجود دارد



 

 

در ایاالت متحده خصوصی سازی اغلب به وسیله برونسپاری بدست آمده است؛ به طور رسد. موضوع اخالقیات به گوش می

ین آالت دفاعی و تسلیحات نظامی. برونسپاری در این ها و کاالهایی مثل ماشها، جادههایی مثل ساختمانسنتی برای پروژه

 شکل یک تعریف مجازی از منطق نقطه تعامل هنگام تعیین اخالقیات است. 

به منظور اطمینان از کیفیت و برای تضمین در مقابل رشوه، دستکاری و تقلب ضروری است که قراردادی بسیار دقیق طراحی 

اند، استفاده شود. این بحث تحت از مدیرانی که قراردادهای دولتی را تجربه کرده شود و نظارت نزدیک وجود داشته باشد و

شود. زمانی که دولت خریدار باهوش نیست، یا محصول جالب توجه نیست و یا راه برای خوانده میعنوان 

های محلی خریداران باهوشی هستند. با هایی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر ایاالت و دولتد باز خواهد بود. با تجربهفسا

 های محلی رشوه خواری در برونسپاری یک پیشینه طوالنی دارد. این حال، در بعضی از ایاالت و دولت

و محلی، بسیار متداول است. کتل بعد از بررسی چنین  امروزه قرارداد بستن برای خدمات اجتماعی در سطح ایالتی

 کند: قراردادهایی به سه نکته اشاره می

 های محلی و ایالتی تمایلی برای دانستن نتایج قراردادهای منعقد شده ندارند؛دولت .1

 رقابت پایین است؛ .2

گردد)در رقابت  ممکن است قراردادها داخل آنچه انحصارات اثربخش برای فروشندگان خصوصی است، منحط .3

 کامل فضایی ایجاد شود که فروشندگان قدرتمند با یکدیگر بر علیه فروشندگان کوچک تبانی کنند.(. 

 کند که: گیری میاو نتیجه

دولت های محلی و ایالتی همچون فردی هستند که در حال رفتن به خرید با چشم بند هستند، در حالی که تالش کمی برای »

 «.ا ضربه زدن به هندوانه دارند. فشردن گوجه فرنگی ی

هایی بود که ، سه رسوایی بزرگ از فساد در دولت آشکار شد. بزرگترین و پرهزینه ترین آن رسوایی ذخایر وام1980در سال 

های انجام گذاریمستقیماً با ترکیبی از مقررات زدایی، کاهش نظارت و یک وعده از دالرهای فدرال برای پشتیبانی از سرمایه

ها داشتند، هزاران دالر هزینه برای هر خانواده پرداخت کننده مالیات در های بانکی.شکستی که آناندازها و وامشده در پس

برای فروش بود، تاریخ  1955رخ داد. در زمانی که پنتاگون در سال  1980برداشت. بزرگترین رسوایی دفاعی آمریکا در دهه 

های آمریکایی درگیر برد که شمار زیادی از معتبرترین شرکتنده است. اندی پاسزتور پیخوا« 2بادهای بیمار»آن را رسوایی 

 دهی هستند. تمام این رسوایی ها با برون سپاری و کم توجهی صورت گرفت.  در فرایندهای رشوه

یرس  و گروهی از به وسیله ساموئل پا  HUDهای اولیه دولت ریگان، نیست. در سال HUDهیچ رسوایی بزرگتر از رسوایی 

منصوب شدگان سیاسی جوان از بخش خصوصی که هیچ یک تجربه کافی در بخش خانه سازی نداشتند، هدایت شده بود. 
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2 ill winds 



 

 

های خانه سازی محلی، که طبق معمول باید براساس رقابت داده می شد، برای پروژه  HUDبه تدریج آشکار شد که بودجه 

ئول تخصیص بودجه به پروژه ها لیستی از شهرها مورد عالقه و پیمانکاران مورد بر اساس جانب داری سیاسی داده شد.  مس

 نظر را در دسترس داشت که مورد توجه قرار می داد. 

مشکالتی وجود دارد که کلیه روابط قراردادی بین  کتل در برخورد با خصوصی سازی و برون سپاری یادآوری می کند که :

ش دولتی و هم خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. تعارضات در منافع و نظارت در خریداران و فروشندگان، هم در بخ

کند که مشکالت برای همه تعامالت بین اصیل و وکیل ناخوشایند است. این مدل با تجویز رقابت خاطر نشان می

ه کردن رسالت به عامالنشان عامالن)پیمانکاران( اهداف بسیار زیادی در کنار اصیل)دولت( دارند و اینکه اصیل ها در دیکت

 برای اجرای آن مشکل دارند. 

سازی، زدایی و خصوصیهمانند مقرراتسازی است. گرایی نوین کوچکمشهورترین ویژگی سیاسی مدیریت        

زسازی دولت فدرال آمریکا در برنامه با سازی بوروکراسی نیز اگر به معنای واقعی آن درک شود، مطلوب است.کوچک

%( در 10میلیون نفر)حدود  7/2میلیون نفر به  5/3طور مستقیم در بخش خدمات عمومی استخدام شده اند از کارکنانی که به

 عرض شش سال رسید. 

باشد. کوچک می سازی دولتکوچکسازی بوروکراسی بخشی از یک جنبش بزرگتر یعنی باید گفته شود که کوچک

تر است. اگر چه هر دو از لحاظ سیاسی مشهور هستند، اما کم کردن راسی نسبت به کوچک سازی دولت آسانسازی بوروک

 آورد که چه برنامه هایی باید کنار گذاشته شوند. وجود می برنامه های دولتی این مساله جدید را به

 کنند که:( بیان می1995کتل و دیلولیو )

کلی کوچک کردن دولت وجود ندارد و عمیقاً توسط مردم آمریکا پذیرفته شده و مقاومتی قطعاً هیچ سوالی در مورد ایده 

کنند. کوچک سازی دولت به معنای کوچک کردن حقوق طبقه متوسط خاص و برنامه های مبتنی بر حوزه نسبت به آن نمی

 درصد مردم آمریکا آن را مطلوب می دانند. 65انتخاباتی است. و 

. به باشدتر بوده و در نتیجه آشکارتر نیز میکوچک سازی بوروکراسی آسانبا یکدیگر آشکار می شود که در مقایسه این دو 

 توان در کل بوروکراسی انجام داد به نحوی که برنامه ها با کارکنان کمتر انجام شوند. عالوه محدود نمودن یا حذف را می

مسأله کوچک ن حال تمام برنامه های مورد نظر باقی بمانند. لذا لذا ما هر دو را می خواهیم، دولت کوچکتر شود و در عی
 کردن دولت نیست، بلکه کاهش تعداد کسانی است که برای دولت کار می کنند.

رسد که کوچک سازی برخی از این دولت فدرال رشد کرده است، بخصوص در سطوح میانی و باالیی و به نظر می

شود استفاده هایی که از کوچک سازی بوروکراسی می شود، مثبت نیستند. ادعا می بسیاری ازدهد. ها را کاهش میضخامت

 که این کار به روحیه کارکنان و وفاداری آنها ضربه می زند.



 

 

دهد که سازی نشان میارزیابی کوچکهیچ یک از این نکات عمیق یا جدید نیستند. آنچه جدید است، این است که 

به عبارتی   کند.(.)کوچک سازی فقط به پنهان شدن بروکراسی کمک میشودتبدیل میبروکراسی به 

 تنها راه نجات بروکراسی، پنهان کردن آن است. 

نفر دیگر در بوروکراسی پنهان یا  10برای هر یک کارمند دولت فدرال، تقریباً  شود که بروکراسی کوچک شده اما گفته می

کردند، امروزه به دولت نیستند. اکثر افرادی که زمانی مستقیماً در دولت کار میکنند اما بخشی از سایه، برای دولت کار می

قرار دارند که برای دولت کار می کنند، اما بخشی « بوروکراسی سایه»کنند یعنی در عنوان پیمانکار یا مقاطعه کار، فعالیت می

های غیر دولتی و غیر انتفاعی ، فضایی و در سازمانهای پیمانکاری دفاعیاز دولت نیستند. این بوروکراتهای پنهان در شرکت

کنند. هیچ نهاد یا سازمانی مسئول نظارت بر بوروکراسی پنهان نیست. بنابراین حجم در رابطه با قراردادهای دولتی کار می

ها در آنجا پنهان بوروکراتها و محلی که دانیم. اطالعات ما در مورد امور استخدامی و تنوع سازمانبوروکراسی پنهان را نمی

قدر رشد کرده است که خدمات عمومی کوچک بوروکراسی پنهان همانتوان گفت باشد. بطور کلی میشده اند کم می
 شده است.

در چنین شرایطی دولت باید،  بوروکراسی رسمی را کوچک کند و در عین حال خدمات ارائه شده توسط آن بوروکراسی 

ها نهاد و هزاران قرارداد تقسیم شده، در حالی که هیچ نهاد یا سازمانی بر آن سی پنهان در واقع به دهرا ادامه دهد. بوروکرا

بوروکراسی پنهان آنقدر پیچیده و بقدری مخفی است که بعید می باشد که بتوان آن را مشخص نظارت ندارد. ضمن اینکه 

 نمود. 

انجام خدمات دولتی، اما مدیریت دولتی سنتی واقعاً مدیریت دولتی  خدمات عمومی سنتی به معنای انتخاب افرادی است برای

بود. اخالقیات در خدمات دولتی سنتی دارای یکسری ضوابط اخالقی، اخالقیات حاکم بر نهادها، قوانین و مقررات، شفافیت 

 و ... است که مستلزم مطالعه اخالقیات می باشد.

ها است. این روشن است که کارمندان دولت منافع عمومی را دنبال پرسش اساسی یک از ارزش 1برای 

توان منافع جامعه را در حالتی که قدرت در بیان شد. پرسش مهم این است که چگونه می 3می کنند، همچنان که در اصل 

هایی متفاوت تقسیم شده است، تامین نمود؟ فشار قدرتمندی در برنامه قرارداد کردن برای تبدیل هایی با منافع و ارزشمانساز

شدن اهداف قراردادی اهداف دولت وجود دارد. در واقع روابط نزدیک میان پیمانکاران و کارکنان دولت، اهمیت اهداف 

 دولت را دچار خطر می سازد.

های برونسپاری برای تبدیل شدن اهداف پیمانکاران به اهداف دولت وجود دارد. آن محرکی است قدرتمندی در برنامهفشار »

خواد بفروشد را بخرد. در واقع، روابط خودمانی بین متخصصان برونسپاری، هم برای ترغیب دولت تا آنچه را که پیمانکار می

 «.که اهداف دولت آنقدر که باید مورد توجه قرار گیرد، نگیرد شوددر داخل و هم در خارج از دولت، موجب می

                                                           
1   new public service 



 

 

زمانی که در واگذاری خدمات با بوروکراسی پنهان درگیریم، با مسأله مهم پاسخگویی در مورد منافع عمومی روبرو هستیم. 

 شود.گرایی نوین پاسخ به این دوراهی از طریق بهبود مدیریت قراردادها مطرح میدر دستوالعمل مدیریت

 دهیم؟آیا ما گروهی از کارکنان دولت را برای اینکه مدیران شایسته ای برای قراردادها بشوند، آموزش می
وقتی فعالیتهای دولتی بوسیله شرکت های غیر دولتی انجام می شوند، قراردادها به جای سلسله مراتب بین دولت و پیمانکاران 

گذاران را ارات از خط مشی تا تولید، یک سند مذاکره وجود دارد که خط مشیبه جای زنجیره اختی»ارتباط برقرار می کند. 

کند. لذا مقامات ارشد نمی توانند به پیمانکاران دستور بدهند بلکه باید  انگیزاننده هایی های ایجاد شده، جدا میاز خط مشی

 را ایجاد کنند که پیمانکاران نسبت به آن واکنش نشان دهند. 

کند و مفاهیم اصول دهند، منطق و مفاهیم مدیریت تغییر میکه سلسله مراتب جای خود را به قراردادها می در این شرایط 

 مناقصه، یا و پیشنهادات برای هادرخواست مدیریت مانند هماهنگی و کارمندیابی جای خود را به مفاهیم دیگری مثل تدوین

 دهد. تحریم می و اه مشوق توسعه و نظارت، های سیستم تحویل، سنجش و شرح

ود. اگر مدیران و کارکنان زرنگ نباشند تا با دقت متون مطرح می شکتل می گوید: در اینجا مسأله 

قراردادها را تنظیم کنند، دولت و اختیار آن را به پیمانکاران و شرکت های خصوصی واگذار کرده است. در این شرایط 

یگر تناسب دهد و باید بداند که چطور قطعات با یکداش را برای دیدن یک تصویر بزرگ از خود از دست میدولت توانایی»

 .«.2دارند

 کتل در پاسخ به این سوال که آیا دولت آمریکا امروز توانایی خریدار زیرک بودن را دارد، بیان می کند:

یابد. در یک های خودشان میگذاری روی ظرفیتیابد، سرمایهها روی قراردادها افزایش میمتاسفانه، همچنان که تکیه دولت

گیرد این حقیقت را که دولت متخصصان کالس جهانی در همه موضوعات را بکار میزمان پژوهشگران مدیریت دولتی 

دادند: طراح نقشه، شیمی دان، مهندس، وکیل، اقتصاددان مسکن، کتابدار، تحلیلگر کشاورزی، متخصص مورد توجه قرار می

خصصین افزایش یافته و این تقاضا بیشتر امنیت غذا. اما اکنون، متخصصان دولتی کاهش یافته اند به دلیل اینکه تقاضا برای مت

از عرضه است، و بخش خصوصی تقریباً متخصصین را به سمت خود جذب می کند. علت کاهش تمایل دولت به استفاده از 

تخصص و متخصصین در دولت شمار متخصصین به شدت کاهش یافته است، بخصوص در دولت های بوش و ریگان، به 

د کمی وجود دارد که دولت فدرال و دولت های محلی درگیر آموزش های وسیع برای دلیل کوچک سازی دولت. شواه

مدیران قراردادها هستند. ما می دانیم که مدیریت قرارداد یک رشته در حال رشد از استخدام دولتی است. افراد خود را برای 

ه می کنند. این مهم است که یادآوری شود که بندند آمادکار کردن برای سازمان هایی که با سازمان های دولتی قرار داد می

 های دولتی وابسته بودند. تقویت دانش مدیریت بازرگانی و مهندسی و مشاورههای غیر انتفاعی در ابتدا به بودجهاکثر سازمان

                                                           
1  smart-buyer problem 
2 "lose its ability to see the big picture and know how the pieces fit together." 
 



 

 

ده بلکه های دولتی ما را نه تنها با مساله خریدار زیرک و باهوش روبرو کرهای خصوصی و ضعف آن در سازماندر سازمان

 .ما با مسأله فروشنده زیرک نیز مواجه ساخته است

تر شدن بخش خصوصی نسبت به دولت نه تنها به معنای واگذاری قدرت و اختیار به بخش خصوصی است بلکه به تخصصی

کاالها و معنای خطر کاهش پاسخگویی دولت نیز می باشد. رأی دهندگان مسئولین را انتخاب می کنند تا در مورد ارائه 

 خدمات تصمیم گرفته و پاسخگو باشند. لذا دولت باید بر این مسأله فائق آید.

بوروکراسی برای  گرایی نوین اعتقاد به برتری بازار رقابت نسبت به سلسله مراتبعنصر اساسی در دستورالعمل مدیریت      

 مدیریت کارآمد است. 

 گذاری. مشیخطگیرد: عامل سیاسی و تئوری انتخاب عمومی در مدیریت و این باور از دو عامل منشاء می

شوند، های دولتی اداره میهای تجاری بهتر از سازمانگویند سازمان؛ این فرضیه بین مقامات منتخب که میعامل سیاسی

 ها بر این باورند که کسب و کارها باید در بازار رقابت کنند. وجود دارد. زیرا آن

گذاری و هم در مرحله گذاری)هم در مرحله قانوندر رابطه با عامل دوم یعنی تئوری انتخاب عمومی در مدیریت و خط مشی

ترکیبی از این دو  NPRتوان گفت که  جنبش سازماندهی مجدد دولت در نیز می عمل منافع عمومی مدنظر قرار گیرد(

 سیاست بود.

وری عمل کند که سازمان های دولتی باید به روش بازرگانی، با هدف بهرهاستدالل می« نسخه تجویزی رقابت»در یک سطح 

صورت تجاری  کند که بسیاری از وظایف دولتی مانند مدارس دولتی، اگر بهکنند. در سطح دیگر، عنصر رقابت استدالل می

 نجام شوند، کاراتر خواهد بود.و کسب و کار ا

 که به ترتیب عبارتند از: به سه دلیل در مورد توانایی بازار رقابتی در افزایش کارایی اغراق شده است

خرد. اما حقیقت این است که کاالها و ترین قیمت میدر رقابت فرض بر این است که دولت بهترین کاالها را با پایین .1

ها است، این موجب کند از بازارهای فاقد رقابت کامل بوده که بیشتر تحت تأثیر سیاستخدماتی که دولت فراهم می

شود که عدم رقابت کامل و عدم تقارن اطالعات ، به نفع فروشندگان باشد. منطق بازار واقعی برای کاالها و می

 خدماتی که دولت می خرد بندرت اتفاق می افتد. 

کند حتی در بازار خصوصی. نه خریداران و نه فروشندگان )در شرایط ت رقابت میمنطق بازار اساساً وانمود به ماهی .2

های موجود به طور کامل قبول ندارند. رقابت کامل با عدم بازار بخش خصوصی( رقابت را به دلیل عدم اطمینان

 طمینان هستند.های پایین به دنبال کاهش عدم اهای بزرگ بیش از جستجو برای قیمتاطمینان عملی نیست. شرکت

تر اینکه روابط پیمانکاری بین خریداران و فروشندگان در بخش خصوصی و دولتی آکنده از تعارض بین منافع مهم .3

 ها را داشته و تحقق بخشند.باشد. خریداران دولتی مطمئن نیستند که فروشندگان همان اهداف آنمی



 

 

اگر چه مسائل رشوه خواری و رانت خواری و ... مسائل مهمی هستند اما مشکل یا مسأله اصلی در بازار عدالت و بی طرفی  

ای که متناسب با منطق بازار کامل یا غیر کامل باشد، نیست. بی طرفی هم از نظر رویه ای و هم از عدالت، مفهوم یا ایدهاست. 

سوال بخش خصوصی این است که آیا این کار کارایی دارد؟ ولی سوال بخش  ست.نظر پیامد، موضوع اصلی در دولت ا

بخش خصوصی طوری طراحی دولتی این است که این کار برای چه کسانی کارایی دارد و برای چه کسانی کارایی ندارد؟ 

  ه بعدی کارا باشد.شده که کارا باشد و الزاماً عادالنه نباشند و بخش دولتی باید حداقل عادالنه باشد و در درج

پیش بینی من این  2008های آن تا سال به منظور پیش بینی نتایج اخالقی بلند مدت مدیریت گرایی نوین با توجه به ویژگی

        هایمصداق پیدا خواهد کرد. دستوالعمله است که ضرب المثل قدیمی ک

های امروزی، مسائل حلسازی و رقابت بازار به عنوان راهسازی، کوچکزدایی، خصوصیگرایی همچون مقرراتمدیریت

 ل در درجه اول اخالقی خواهند بود.خواهند بود و این مسائ 2008سال 

 شویم که ناشی از توجه صرف به علل و عوامل مشکل زا در گذشته بوده است. اغلب اوقات با مسائل و مشکالتی مواجه می

شود، چرا؟  برای مثال یک بنگاه اقتصادی که فروش موفقی در سه ماه گذشته داشته است ناگهان با کاهش فروش مواجه می

وفق گذشته در اثر اعمال تخفیف ویژه بوده است و با قطع آن، فروش نیز به سرعت سقوط کرده است. باید زیرا فروش م

نماید،  ای به ناحیه دیگری در آن منتقل می هایی که مسائل و مشکالت موجود در سیستم را فقط از ناحیه گفت که راه حل

  .شود که علت اصلی، نامکشوف باقی بماند اغلب باعث می

های هوایی، کرایه و سال پیش بود که کنگره آمریکا برای لغو انجمن هوانوردی مدنی رأی داد، که قانون مسیر 25 حدود

زدایی شدند، برای مثال مخابرات، گرفت. در طول چند سال دیگر برخی از صنایع دیگر هم مقرراتمانند آن را در بر می

زدایی به طور دهند که مقرراتلعات قطعی در طول زمان نشان میبانکداری، حمل و نقل، تلویزیون و صنعت دارو. مطا

 جهانی پذیرفته شده و با گذشت زمان به اندازه کافی فجایع اخالقی رخ داده است. این نقض اخالقی عبارتند از:

 است.هزینه مستقیم مقررات زدایی و فساد که به مالیات دهندگان منتقل شده  -

والنی بین مراکز عمده پایین است در حالی که خدمات به مکان های کوچکتر در خطوط هوایی کرایه فاصله ط -

 تر است.کمتر و گران

کنندگان بزرگ صنعتی خواهند بود، به احتمال بسیار رسد که ذینفع اصلی مقررات زدایی برق، مصرفبه نظر می -

 کنندگان هزینه های باالی برق، مصرف کنندگان خانگی هستند.زیاد پرداخت

 تر شدن است.ات زدایی تلفن منجر به بدتر شدن خدمات شده و  این خدمات در حال گرانمقرر -

 ای ناکافی است.شواهدی وجود دارد که بازرسی مواد غذایی بطور نگران کننده -

                                                           
1 today's problems were caused by yesterday’s solutions 



 

 

   ( از شرکت دولتی در امریکا نتیجه گرفت که عدم کنترل دولتی اغلب منجر به فساد1999مطالعه  جری میتچل اخیرا )    

، اداره هوانوردی فدرال از خطوط هوای خواست 1980و اوایل دهه  1970پس از موجی از هواپیما ربایی در دهه  شود:می

که مسافران و چمدان های آنها را مورد بررسی قرار دهند. خطوط هوایی هم از پیمانکارانی استفاده کرد که عمدتاً آموزش 

تروریست اجازه ورود  19کردند. این کارکنان پیمانکاری بودند که به دریافت میندیده بودند و حقوق و مزایای کمی هم 

به خطوط هوایی تجاری و استفاده از بمب برای خراب کردن مرکز تجارت جهانی و بخشی از پنتاگون را دادند. همچنین 

جاد کرد، بوروکراسی ای با حدود دولت فدرال اداره امنیت حمل و نقل ای 2001سپتامبر  11برای پاسخ به اقدام تروریستی 

 تواند به عنوان پاسخی برای شکست منطق مدیریت گرایی باشد، حداقل در مورد امنیت سفر هوایی.کارمند. این می 50000

سال گذشته حذف شکل های سنتی خرید دولت مد بوده است، بخصوص در مورد خریدهای کوچک. به جای آن،  15در 

داد. مطمئناً برخی ها اجازه خرید، با شرایط خاص را میرای کارمندان صادر شده است، که به آنهای اعتباری اداری بکارت

کردند و برخی دیگر خیر. و ما می توانیم این نتیجه را بگیریم که سوء استفاده از کارمندان از آن به شکل درست استفاده می

 فدرال است.های اعتباری یک مشکل جدی در برخی از سازمان های از کارت

دهی مجدد را فراهم خواهد ها یک فرایند گام به گام برای قانونها در دهه پیش رو بیشتر خواهد شد و اینحوادثی مانند این

کرد. انگیزه اصلی برای آن عدالت خواهد بود. مردم دریافته اند که دولت همیشه قادر به تامین غذا و محیط زیست آنها 

 رای بی عدالتی دارند و مقررات زدایی منجر به بی عدالتی شده است.نیست. آنها تحمل اندکی ب

شود و ررات زدایی منجر به بی عدالتی میمقررات زدایی باعث کم شدن خدمات عمومی و گرانتر شدن آن شده است، مق

 مردم بی عدالتی را نمی پذیرند.

داد غیر سرمایه ای کند خواهد بود و ترکیبی از نتایج اگر چه شواهد کمی وجود دارد، این قابل پیش بینی است که رشد قرار 

رسوایی و ضعفی است که منجر به یک بازگشت به عقب می شود. در مورد عقد قراردادها مشکل پاسخگویی به وجود می 

 آید. اگر قراردادی به درستی انجام نشود یا در آن اختالس صورت گیرد چه کسی پاسخگوست؟ 

درست زمانی که دولت از طریق بروکراسی سایه خود در حال رشد است و مردم از وجود آن و  این احتمال وجود دارد که

 تر به یک دور باطل برسد.اند، گفتمان سیاسی در دولت کوچکهایش آگاه شدهپیچیدگی

مان توصیه کنیم که ای که داریم به رهبرانهای اخالقیاگر این پیش بینی ها درست هستند، چه کنیم؟ آیا باید به دلیل نگرانی

گرایی مان و کسانی که به شدت مدافع مدیریتشدت آن را کاهش دهند؟ بله، حداقل تا حدی که ما آن را برای رهبران

 هستند روشن کنیم که احتمال دارد کارایی به قیمت زیاد فساد، بی عدالتی و مشروعیت حکومت به وجود آید.

 
 

 


