
 

 
  

 

 

 

 

 
 



 

 
  

  

  

 انداز جدید اداره اموردولتی چشم

 

کند. در واقع در چنین وضعیتی برای اداره امور عمومی معرفی می چشم انداز جدید چشم انسان،مقاله با بکارگیری استعاره  

شد تا رشته را از نقطه نظر خودش ببینیم نه گذشته هستیم که در آن ها از ما خواسته میما در حال عبور از چشم اندازهای 

دیگران.  نخست اینکه، سه دیدگاه رایج در اداره امور عمومی،  از آنجا که در چشم انداز رشته، توافق با جمهوری 

گیرد: یک مفهوم عنصر را در بر می 3جدید  گیرند، مورد انتقاد هستند.  دوم اینکه، چشم اندازدموکراتیک را در نظر نمی

شود برای، یک مبتنی بر حکومت که در عین حال حکمرانی غیر دولتی، که در آن کمکهای دولت به طور کامل محاسبه می

های اداری که به سمت یک حس قوی از ماموریت سوق داده شده است، و این مفهوم که واالترین تصویر مسیر از سازمان

 ماننددیدن بهدر کتاب تخیلی اش،  سازد. ه، ایجاد اعتماد عمومی است که این اعتماد دموکراسی را ممکن میهدف ادار

(، استعاره چشم انداز انسانی را برای انتقاد از گرایشات گسترده در سیاست عمومی که او نادرست 1998ایالت، جیمزاسکات)

کنم. در درنظرگرفته است. در این مقاله من از استعاره وی برای بیانیه هنجاری مثبت در اداره امور عمومی آمریکا، اقتباس می

های اجتماعی اطراف خود ها، سازهتوانیم از طریق استعارهکند. اول اینکه ما میا ایجاد میشکل کامل آن، استعاره دو فرض ر

های فیزیکی یک جسم را در اثر انعکاس نور از زوایای مختلف همچون اداره امور عمومی را ببینیم،  همانطوری که ویژگی

   توانیم فرض کنیم که این موارد های اجتماعی، میازهبینیم. فرض دوم این که در رابطه با اداره امور عمومی و سایر سمی

 ها اجازه دهد چنین موضوعاتی را ببینند. داشته باشند که به آن توانند ظرفیت بینایی انسان و ادراکی عینیمی

ت حداقل بایسهدف اصلی این مقاله تاکید بر این نکته است که زمان بلوغ رشته رسیده است. این بدان معناست که رشته می

برای خودش، چشم اندازی را تعریف کند که به طورکامل در برگیرد تمام تفاسیری را که به سهم گسترده اداره امور عمومی 

اشاره دارند. اگرچه چشم انداز بکارگرفته شده در این مقاله، در معنای عینی خود از سایر چشم  1در حکومت دموکراتیک

کنند پیشنهاد کنید که یک شعار می ید به کسانی که در تاکستان اداره امور عمومی کارتواننیست. می« 2تردرست»اندازها 

 های پارادیمی رایج دنبال کنند. فکری داشته باشند که بر اساس آن بتوانند مطالعات شان را بدون محدودیت

اند، ارائه د پذیرش گسترده واقع شدههای سه گانه رشته را که مورهای اساسی پارادایمدر بخش اولیه این مقاله، من ویژگی

ام. این موارد در شکلی با سطحی از  بزرگنمایی برای تاکید بر موضوعاتی که در خطر هستند، ارائه شده است. من این کرده

نداز ادهم. در بخش دوم مقاله ام، پیشنهاد یک چشمخواهم چشم انداز جدیدی را ارائه میکنم  زیرا میرا نقد می سه دیدگاه

                                                           
1 democratic polity 
2no more “ true ” 



 

 
  

های اداره امور کنم که اهداف و نقشهایی اشاره میدهم، در این پیشنهاد به دستورالعملرا می جدید برای اداره امور دولتی

 دهد.عمومی را که ممکن است در گستره حکمرانی دموکراتیک بهترین تصور شود، در خود جای می

اندازی که من اندازی که از قبل وجود داشته اند و آن چشمچشم 3 نآ -انداز رشتهچشم 4ای بین این به منظور تحلیل مقایسه

کنم. هر کدام یک جنبه از کنش تفسیری های مفهومی استفاده میبندیاز یک گروه سه تایی از طبقه -دهمپیشنهاد می

گیری یا جهت« 3اویهز»است که به طور کلی  2«جهت بصری منتخب»دهد. اولین جنبه ارائه می را  1استعاره چشم)بینایی(

های مندیعالقه»کند. دومین جنبه کند، مشخص میکننده برای دیدن اداره امور عمومی انتخاب میبصری دید را که مشاهده

هاست، و اما کننده در آن دیدگاه خاص به دنبال آنهای مطلوبی که مشاهدهاست. این جنبه در واقع ویژگی 4«مورد پیگیری

کننده امیدوار است در یک گانه، پیامدهای مطلوب مجسم شده است؛ آنچه که مشاهده 3طبقه بندی  سومین جنبه در این

 آل برای اداره امور عمومی دیده شود. دولت ایده

های بهتری را برای رشته از نظر اعتبار هنجاری فراهم اندازهایی که با آنچه من معتقد فرصتکنیم با چشماکنون ما شروع می

ها اشاره کردیم با سه نهاد اصلی جامعه که در تحلیل حکمرانی بکارگرفته تر بدانای که پیشجنبه 3در تضاد است.  کنند،می

 یابد. شود، ارتباط میمی

هستند)منظورش همون سه بخشی هست که تو مقاله پیانو به عنوان سه بخش  6، بازار و جامعه مدنی5این سه نهاد، ایالت

، اداره امور عمومی را از منظر دولتهای مردم نهاد(. رفتیم: دولت، بخش خصوصی و سازمانحکمرانی خوب در نظر گ

های بخش خصوصی و ، آن را از منظر ارزشبازاربیند. تمرکز و کنترل یکپارچه ایجاد شده به وسیله مدیر اجرایی می

ور عمومی از نظر دموکراسی در چه سطحی به دنبال این است که ببیند اداره امجامعه مدنی، بیند. فرهنگ بازرگانی می

 است و یا به عبارتی در پی آن است که تشخیص دهد میزان نفوذ کسانی را که تحت حمایت آن هستند، بر آن چقدر است.  

 در جهت درک بهتر موارد پیش گفته جدول زیر را ببینید. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  sight metaphor’s interpretive act 
2 visual direction chosen 
3  angle 
4 favored features sought 
5 state 
6civil society  



 

 
  

  دولت بازار جامعه مدنی

بوروکراسی نیازمند به دخالت 

 مستقیمعمومی 

های بخش تقلید از ارزش

 خصوصی

 

 های اداری تحت کنترل شدیددستگاه

 زاویه دید انتخاب شده

آیا امکانت جامعه برای هر دو 

گروه ضعیف و توانا در دسترس 

 هستند؟

فرهنگ بازرگانی  و تعداد 

زیادی از قراردادهای خارجی 

 منعقد شده

 

 قوه مجریه و بخش عمومی مشخص

 

 عالقههای مورد ویژگی

باطور بالقوه، نفوذ را از همه 

 جهات بپذیرد.

سیستم کارآمد، اصالح شده و 

 کوچک سازی شده

 

رهبری قوی بوسیله یک مدیر اجرایی 

 قدرتمند

 های مطلوبخروجی

 

 بیند؟چگونه یک دولت)ایالت( اداره امور عمومی را می

 جهت بصری انتخاب شده)زاویه دید( 

های عمومی، بر موضوع کنترل وابسته به مالک متمرکز است. اداره در خدمت اهداف مستقیم قدرتدیدگاه ایالتی اداره امور 

شود. اگر دولت در دست یک شود. این ابزار به طور دقیق از باال کنترل میاست و به عنوان ابزار در نظر گرفته می اجرایی

گیرد. در یک اتورمآبانه شکل استبدادی به خود میهای دیکترحم باشد، کنترل از طریق تهدیدها و عزلدیکتاتور بی

دموکراسی این وضعیت بغرنج تر است؛ از این رو که قوانین و انتخابات باید مورد احترام باشند، مطبوعات آزاد باید مورد 

ضعیت ها از حکومت فدرال مرتبط گردند با آن. در یک چنین وها و قدرتمدارا قرار گیرند و در آمریکا، جدایی بخش

 ای، قدرت اجرایی چگونه کنترل مرکزی را در دست دارد؟ دست و پا گیر ، پر هرج و مرج و چنین سیستم پراکنده

 های مطلوبی که در آن زاویه دید به دنبال آن هستیم(پیگیری)ویژگی مورد های عالقمندی

از طریق ترتیبات حزبی، و بهبود  اجرایی -، حزب سیاسی مسئول هماهنگ کردن روابط قانونی19در یک مرحله از قرن 

شد. پس از مدتی با از دست رفتن های سیاسی ایالتی و محلی در نظر گرفته میمشکالت سیاسی و اجتماعی از طریق دستگاه

نفوذ احزاب سیاسی این مسئولیت کمتر شد و وظیفه متمرکز سازی قدرت بر عهده مقامات دولتی قرارگرفت. به عنوان یک 

حل انباشته شده نسبت به طرح برنامه ریزی شده، به مرور، بروکراسی به عنوان متناظری برای انشعابات اجرایی پیامد از مرا

دولت)قوه مجریه(، تحت هدایت مدیر ارشد اجرایی قرار گرفته است. بدون کنکاش در قانون اساسی، این وضعیت ساده در 

مدیریت دولت ایاالت متحده، با این دامنه گسترده اش، »کرد که : دادستان سابق آمریکا، بیان  1نظر گرفته شد. ادوین میس

دادستان کل باید به طور خاص «. آور برای هر رئیس جمهوری استوسعت زیاد و هزینه های فوق العاده، یک وظیفه دلهره

های قضایی و قانونی ترلبداند که عبارت مدیر ارشد اجرایی در سندی که ما ایجاد کرده ایم نیست. در واقع، قانون اساسی کن

                                                           
1 Edwin Meese 



 

 
  

 مستقیما خودش جمهور رییس که است کند تا قدرت رئیس جمهور بررسی گردد.  درستمتعددی را بر اداره تحمل می

 .ندارد قدرتی چنین مدنی مسایل حوزه در کند اما می انتخاب را دریایی نیروی و ارتش ارشد فرمانده

یک فرایند صریح و روشن اندازه  . این سیستم برای بخش دولتی دیده می شود راه سیستم های انگیزشی به عنوان بهترین (.

پس از آن پاداش در توافق با آنها چگونه در دستیابی به این اهداف سو  تعیین شدهگیری عملکرد است که  اهداف مدیران 

 عمال انتخاب های منطقیدر همین حال، انتظار می رود اعضای عمومی به دنبال رضایت ترجیح شخصی از طریق ا است.

باشند. راه اصلی این است که، با توجه به چشم انداز بازار، که پیچیده است ، می توان اقدام جمعی را با کارایی اقتصادی و 

ارزش بازار  نآنا اما اگرچه سیاست های عمومی و دولت کامال به بازار کاهش می یابد، انجام داد. یهزینه های معامله حداقل

(.ویژگی های مورد عالقه مدل نهادی از 1993؛ پولیت 2000ن است جامع در نظر می گیرند.)جانستون کیی که ممایج را تا

شرکت های تجاری است. ویژگی های مورد عالقه به دنبال آخرین ایده های به تصویب رسید  ،این گونه مدیریت عمومی 

ولت در جمع قوانین فرو رفته و با عادات ریسک گریز بخش غیر منعطف د در مدیریت شرکت های بزرگ و سازمان است .

که در آن رهبران نوآورانه و مایل به  است دنیای کسب و کار "اتاق مدیریت"انحصار به خو اب رفته که جایگزینی از 

آخرین برنامه ریزی استراتژیک شفاهی توسط  می شند. سازمان به تغییر مداوم به خاطر خود و به تشریفاتبرجسته شکست 

عالوه بر تقلید از فرهنگ و فن آوری شرکت، دولت خواستار برون سپاری بسیاری  کلمات اختصاری اصالحات متعهد است.

غیر منعطف، و از مد افتاده دیده می  ، مدیریت عمومی سنتی ناکارآمد، متورم .از کارهای خود به آن نهاد ها کار می کند

مصرف کنندگان مشتاق از دکترین مدیریت می باشند که توسط مربیان کسب و کار و مدیران از رده خارج  ،با این حال شود.

جهان نیازمند بخش عمومی  و  احساسات نئولیبرال ،ضد قانون ،در حالی که موج ضد مالیات مشاوران به فروش رسیده است.

اگر چه این بحث به اندازه .  می یابدبودجه آن به منظور پرداخت هزینه های خرید در حال رشد افزایش است اما  کاهش یافته

تمایل  به همان ادعا  که  کافی قانع کننده به نظر می رسد، اما جدا کردن این دسته از شهروندان از دیگران در جامعه مدنی

ن از مدیرا ،با این حال غیر منعطف، و از مد افتاده دیده می شود. ، مدیریت عمومی سنتی ناکارآمد، متورم ایتسخت  دارند ،

رده خارج مصرف کنندگان مشتاق از دکترین مدیریت می باشند که توسط مربیان کسب و کار و مشاوران به فروش رسیده 

است اما  جهان نیازمند بخش عمومی کاهش یافته و  احساسات نئولیبرال ،ضد قانون ،در حالی که موج ضد مالیات است.

به نظر می رسد یک بوروکراسی  در پایان روز،.  ال رشد افزایش می یابدبودجه آن به منظور پرداخت هزینه های خرید در ح

چگونگی دید جامعه مدنی به مدیریت عمومی ویژوال برگزیننده جامعه مدنی   بزرگ هزینه بر و بی منطق مشکل خوبی باشد.

ز کردن آن تا مشارکت عمومی اما نگرانی اصلی آن با. است و عالقه مند به کنترل و اصالح با توجه به مدیریت عمومی است،

 آزادی ،(شده) افزوده پذیری انعطاف. دارد را خود مزایای دولت به وکار کسب- از مدیریت های تکنیک انتقال مستقیم است .

. باشد مفید تواند می(  گیرنده خدمات)مشتریان کردن رضایی به زیاد عالقه و ارزیابی به بیشتر توجه مدیریت، بیشتر عمل

کارآفرینی که قواعد   .است ناسازگار عمومی منافع و عمومی خدمات خصلت با وکار کسب فرهنگ ی همه اتخاذ حال، بااین



 

 
  

تواند توهینی برای قانون و برخورد سهل انگارانه با پول  کند می گذارد و ریسک کردن را تمجید می را زیر پا می

 عملکرد شود. ارزیابی بروز رفتار خودپسندانه بجای  انسان دوستانه میدهندگان باشد. دادن پاداش به مدیران موجب  مالیات

 ارزش های  که شود می منجر اریب ارزیابی فرایند یک به شده، اقتباس ای مقایسه ارزیابی یا و کمی اهداف به توجه با تنها

 واحدهای کردن محدود .گیرد می قرار موردتوجه کمتر نجابت و انصاف، عدالت، مانند( شدن کمی) سنجش غیرقابل

 در دولتی بخش کارهای که دارد را ادعا این است شده تعیین قبل از که بازدهی )اثربخشی( اهداف به( عمومی) مدیریت

 اصالحات آخرین خودکار پیگیری .است کنترل تحت متغیرها تمام که کارخانه یک مانند شود می انجام خودکفا حوزه

 که است کارکنان اکتشافی های بینش به اعتنایی بی شده شروع وکار کسب تجارت خبرگان توسط که  مدیریت سراسری

 سپاری برون از حمایت در تعصب بازار دیدگاه دیگر مشکل .باشد مفید موسسه یک برای فردی منحصربه  صورت به تواند می

 و ها برنامه ارزیابی و ریزی برنامه مانند حیاتی فعالیت چنین. است سازمانی درون های توانمندی از حمایت جای به وکار کسب

( انتظامی) قانون اجرای مسلح نیروهای .شود واگذار سازمان از بیرون به قرارداد با نباید کار نیروی کردن اجتماعی و پرورش

 خود خودی به مدیریت روند است، بدیهی. شود واگذار نباید نیز جنگی مناطق در نظامی های فعالیت و عمومی های مکان در

 شدن، ذکر و فکر که است این دیدگاه این  ترین عیب اساسی است افتد. ممکن می اتفاق این اغلب اما شود، سپاری برون نباید

 است عمومی بخش طبیعت این. کند نمی برآورده را دولت هدفمند الزامات  خصوصی، بخش(  وری بهره) اثربخشی سرود

. گیرد قرار نظارت تحت پولی های سنجه توسط تواند نمی ها آن از بسیاری البته که باشد متنوع و متعدد اهداف  دنبال به  که

 از تر متفکرانه محاسبه یک لیکن است بدیهی عمومی مدیریت در وری بهره و اثربخشی، اقتصاد، اهمیت و ارزش اگرچه

 .است نیاز هدف

 مدنی جامعه دیدگاه بررسی

 طبق. است بوده توجه قابل همیشه درواقع باشد توجه قابل تواند می دموکراسی و عدالت ترویج در عمومی مدیریت نقش 

  اقتصادی مجدد توزیع  اقدامات شامل باید ها آن های برنامه و کنند، برابر برخورد شهروندان همه با باید بوروکرات ها قانون،

 قدرتمندان و ثروتمندان نفع به  را دالر میلیاردها عمومی بوروکراسی زمان، همان در. باشد فراگیر و ژرف اجتماعی بهبود و

 .کند می کار داری سرمایه فرهنگ یک درون در که است موسسه یک خود بوروکراسی. کند می صرف

 در تنها اما است، مثبت پاسخ کند؟ دمکراتیک را دولتی مدیریت تواند می شهروندان مشارکت آیا واقعیت، این به توجه با

 شرایط در. دارد وجود شود گذاشته اشتراک به تواند می اختیار هایی زمان چه و میزان چه برای محدودیتی. مناسب شرایط

 دار ادامه وجدل بحث بزرگ، های مشاجره مسائل در. است غیرممکن واقعی شورایی دموکراسی و  است، حیاتی زمان بحران،

 وظیفه این و کند  گیری تصمیم باید کسی درنهایت،. ندهد انجام اجماع به رسیدن برای  کاری و تشدید را تنش است ممکن

 شهروند کلمه که است این دیگر موضوع .افتد می مسئول است، که طبق قانون دولتی مدیر دوش به معموالً کننده ناراحت

 مدیریت اگر. شود می نیز تجاری جمهوری هامیلتونی مدیرعامل شامل بلکه بخشی جمهوری  حامی جفرسونی شامل تنها نه



 

 
  

 اتفاق این که زمانی اما.. باشد داشته ورود اجازه در باید نیز دومی کند، دعوت خود گیری تصمیم دایره به را اولی  عمومی

 تحت که هایی آن از فارغ قانونی اختیارات استفاده به باید بوروکرات عموماً،. دهد رخ تواند می مشاوره، نه و تسخیر،  بیافتد

 .دهند ادامه گیرند می قرار تأثیر

 جهت بصری جدید: حکومت رانی عمومی یکپارچه

 گرفته )دیده( نظر در مشارکت مدافع یا بازار، طلبان اصالح ، مجریان کنترل آن حالت بهترین در عمومی مدیریت درمجموع،

 خود شکل بهترین. خویش یافته تحقق خودانگاره و اجتماعی با اهمیت همراهی در تواند می چگونه  رشته این  پس. شود نمی

 تجربه از دسته سه از یکی به مربوط  هرکدام که بخش سه در مطلوب نگاه طرز از من خود نسخه ؟(ببیند)کند توصیف را

 جهت. است شده ارائه( موردنظر نتیجه و موردعالقه، های ویژگی بصری، جهت مثال، عنوان به)  است کاررفته به قبالً که بصری

 انداز چشم برای تر بزرگ چارچوب عنوان به است ممکن که شود می نامیده یکپارچه عمومی ،حکمرانی شده ارائه بصری

های  باشند که مجموعه آزاد سازمان های خود سازمانده می نهاد جدید در حال تسخیر حکمرانی شبکه .باشد حوزه این جدید

تخصصی و مذاکره اهداف مشترک مشی مشترک، مبادله اطالعات  دولتی، خصوصی و داوطلبانه است که دارای منافع خط

کنند. با این وجود اعضای  سازند و با کمترین مقررات کار می شده خود را می صورت تعاملی به جای مدیریت هستند. آنان به

شود که دانشمند بریتانیایی  کنند. نتیجه چیزی می های دولت را اداره می صورت انفرادی یا با یکدیگر بخشی از برنامه شبکه به

( بر این عقیده است که مدیریت دولتی از مدیریت 2000ساالمون ) نامید. "حکمرانی بدون دولت )حکومت("دز آن را رو

مستقیم به استفاده از ابزار اجرای شخص ثالث تغییر شکل داده است و رهبری آن با مذاکره و ترغیب بجای دستور حاصل 

که یک دولت قدرتمند و شایسته باید حضورداشته باشد تا مطمئن شود دهد  شود. اما این نکته بسیار مهم، او هشدار می می

 کند.  منافع بخش خصوصی مصلحت عامه را از دور خارج نمی

 ها  حکمرانی و شبکه

عنوان صورت فلکی از بازیگران متفاوت، یک نکته )نقطه( اولیه باید ایجاد شود ،که میزانی که نقش  با احترام به حکمرانی به

های  صورت گسترده متفاوت است. در بعضی از حوزه شود به های خصوصی توزیع می در میان سازمانبخش عمومی 

یکپارچه در آن مسلط   )سازمان( دولتى ی ها که اداره های بازیگران خصوصی پربار هستند برخالف سایر حوزه مشی شبکه خط

و توسعه اقتصادی است در مقابل  اداره مستقیم زیست  . مثال قسمت اول شامل بهداشت، رفاه عمومی، حفاظت محیط است.

وکار  سیستم پست، مدارس دولتی، اجرای قانون )انتظامی( و تنظیم و مقررات کسبنظامی ، دولتى در عملیات  وسیله سازمان به

 تر است. مهم

 



 

 
  

 

 

اید با این شعار )) همه باهم هرچند مدیران ممکن است مذاکره و ترغیب را در مقابل سایر اعضای شبکه به کار گیرند، آنها ب

حکومت  ها هستند آنها باید مسئول و پاسخگوی عمومی باشند. های ویژه شبکهبرابرند(( نگریسته شوند. بنابراین سازمانها گره

حکومت دولتی یکپارچه کارکردی دوگانه از مسئولیت و پاسخگویی نشان داده  2و اداره ) حکومت و دولت(: در شکل 

یند دولت دموکراتیک شامل تحلیل همیشگی از فعالیت این عناصر است. و در عمل به صورت یکپارچه و پویا شده است. فرآ

کند. کند. این بخشی از دولت است که اختیار قانونی را ممکن میشوند. قانون مسیردولتی افراد و امور را رسمی میظاهر می

شود که توسط بررسی قضایی و حقوق ت دولتی  شناسایی شده اهدا میدر حکومت مشروطه این اختیار و اقتدار تنها به مقاما

ای دولت، فردی محدود و مشخص شده است، و در جا و زماین اعتبار دارد که قانون تصریح کرده است. در سیستم شبکه

     مسئول پاسخگو بخشد و آن را در مقابل مقاماتنیروی ثابت و پایایی وجود دارد که فعالیت دولتی را اختیار مشروع می

دانند بدلیل آنکه آن را توافق یکطرفه پردازان انتقادی اداری و انسانی اصطالح قانون را ناخوشایند میبسیاری از نظریه کند.می

کنیم،تعهد موازی و برداشت من از واکنش و پاسخ این است که، چون ما آن را مشاهده می. دانندیا حتی کنترل مستبدانه می

دهد. قدرت و اختیار از اجزای دموکراسی پاسخگوست، بدون به دموکراسی لیبرال و گفتگوی میان فردی را نشان میبرابری 



 

 
  

های مطمئنی جهت حل مشکالت تعاملی نداریم، امنیتی برای زیردستان و شهروندان درمقابل قدرت نداریم و هیچ آن رویه

ده وجود ندارد. از این رو کارکرد دوم،پاسخگویی، نقطه مقابل فرصتی برای جامعه جهت سروسامان دادن به مسائل ذکر ش

های جدید است. زمانی که بینی نشده و متغیر و یا هجوم ایدهقانون است. آن ظرفیت تغییر و اصالح واژه قانون در شرایط پیش

دهد. در روابط میان می های این شبکه هستند، پاسخگویی دائما در تعامالت میان بازیگران این شبکه رخها قطبسازمان

ها، پاسخگویی چنین است که خاصیت تراوش شده دارد و از تسخیرو نفوذ جلوگیری شده است ها با شهروندان و گروهبنگاه

ریزی مشترک های برنامههای مشورتی و فعالیتبستان(در محل دادرسی، مانند کمیته-در حالی که اصطالح بده و بگیر)بده

رساند که دولت در نقش پاسخگویی خودش بسیار ای امین این پیغام را میهای مشاورهیری دستگاهدهد. به کارگرخ می

خوب عمل کرده و وظیفه پاسخگویی خود را جدی گرفته است.در مفهوم گستره، پاسخگویی به تعامالت سازگاری که 

های مقامات اسخگویی در مقابل سیاستکنند اشاره دارد. این پبوروکرات هرروزه در دولت بوروکراسی آن را تجربه می

شود، است.این پاسخگویی در مقابل ها گرفته میمنتخب،قوانین تصویب شده توسط قوه مقننه و تصمیماتی که توسط دادگاه

باشد. نمونه پاسخگویی نمایشی زمانی است که رهبر و حزبی نتواند دوباره انتخاب ها و نتایج انتخابی نیز میمباحثات رسانه

شود. نکته اصلی رسد.قانون و پاسخگویی توسط مقامات منتخب، و مقامات قضایی اجرا میود و رژیم جدید به قدرت میش

هایشان به طور عمیقی هردو درگیرند.در حقیقت مواردی که در مدیریت اینجا این است که خدمتگزاران مردم و سازمان

ه توسط کمیسیون ارتباطات فدرال در خصوص زبان تند و برهنگی دولتی وجود دارد مهم است.به عنوان مثال تصمیماتی ک

های های برنامهگیریشود ،مانند تصمیمکه در رادیو و تلویزیون درخصوص صنعت سرگرمی وجود دارد، گرفته می

مل و ها توسط بخش دولتی حهای ساخت و ساز بزرگراهشود. پروژهپورنوگرافی توسط دیوان عالی ایالت متحده اتخاذ می

توسط  11/9شود. پاسخی که به گذاران تصویب میهای مالیاتی و پروژه گوشت خوک توسط قانونقنقل همانند مشو

وقغه ریاست های بیتری در ذهن مردم نسبت به تالشنشان نیویورک ارائه شد تصویر پررنگدپارتمان پلیس و آتش

ی زیست محیطی نتیجه تشویق سیاستمداران به تنهایی نبود، و دهه هاالدن و القائده.ظهور جنبشجمهوری در پیدا کردن بن

ها توسط های دولتی بوده است.جای بحث دارد که بیشتر قوانین و پاسخگوییتحقیق،پژوهش و طرفداری توسط سازمان

نان اجتماعی در ها و کارکنشانان در خیابانها و آتشهایشان به کارگرفته شده است.روزانه پلیسمقامات دولتی و سازمان

دهد.مدیران جلسات ها نفر از مردم راتحت تاثیر قرار میگیرند که زندگی میلیونادارات رفاه اجتماعی تصمیماتی را می

دهندگان ها و مالیاتها، صنایع، اتحادیهها را شنیده، قوانین را وضع کرده که در مقابل حرفهرسیدگی کرده، درخواست

ها را طراحی کرده، مشتریان را تعریف، بودجه را تخمین زده، وشی که موسسات توسط آن برنامهمسئول و پاسخگو هستند. ر

کنند جریان ثابتی از قانون و پاسخگویی دهند و با شهروندان مکالمه میها را مشخص کرده، کارکنان را آموزش میاولویت

قانون و پاسخگویی را دارد. به عبارت دیگر، لیستی از  توان ادعا کرد دولت بوروکراسی بیشترین ظرفیتدهند. میرا شکل می

ای ) هایی اصلی که نیاز هست رو لیست کردم؛ قدرت سیاسی، منابع مالی، اختیار قانونی، مهارت تکنیکی، دانش حرفهقابلیت



 

 
  

ییر و  پذیرش تماما نیاز هست برای قانون( بعالوه، ارتباط با انتخابات، ترکیب نماینده، پاسخگویی بیرونی،مشتاق تغ

های کند که قوه مقننه، احزاب،گروهگیری میمشارکت)الزم و مهم جهت پاسخگوبودن(.تجزیه و تحلیل قیاسی من نتیجه

 های غیرانتفاعی تمام قدرت و پول دارند.ذینفع،مطبوعات،بروکراسی،پیمانکاران و سازمان

 مشخصه مطلوب جدید: خط سیر ماموریت سازمان

      من برای مدیریت دولتی روی موسسات اصلی و نخستین مدیریت دولتی، سازمان دولتی است. اندازجنبه دوم چشم

های سازمانی هستند که همراه تعهد زیاد به مسیر دستیابی به این رسالت و مامورت های مطبوع حس قوی از ماموریتویژگی

عه مفهومی است که همکاران من در ویرجینیاتک و انداز توس.  این بخش از چشمناممعجین شده است که من آن را مسیرمی

انداز سازمان نامیدیم،یکی از چند ایده موجود در منتشر کردیم.ما آن را چشم 1990بسط داده و در  1982من که در سال 

ز  دانش های دولتی امریکایی باید انباشتی ااسبورگ شناخته شد. براساس این دیدگاه آژانسمقاله که به عنوان بیانیه بلک

ها قرار گرفته است. تخصصی،تجربه تاریخی، بررسی نگرش و اجماع داشته باشند، درجایی که منافع عمومی در این حوزه

ها سهم کند.سازمانای را هدایت میکنند که رفتارهای حرفهنما یا مرکز گرانشی را ایجاد میها یک گردشباهم، این ویژگی

کنند. تاثیر شارکت در مباحث قدرت، مشروعیت و منابع با سایر بازیگران صحنه حفظ میخودشان با محیط بیرونی را با م

ها را منفی این مبارزه تمایالت عمومی فرهنگ امریکایی به بدنام کردن بوروکراسی دولتی است. من به طور دقیق این ایده

ت سازمان و درگیری سازمان به سیستم نمای آن که تحت عنوان؛ ماموریتوسط شرح دقیق مخزن سازمان و کارکرد گردش

 مربوطه به هردو است. 3سیاسی که تحت عنوان ماموریت مسیر مطرح شده است ، بیان خواهم کرد.شکل 

 

 



 

 
  

 مفهوم مأموریت

چه طرفداران بازسازی  و نیز به آن اهداف که بر دیوار اداره نصب شده، نیست داغِ منظور از مأموریت همان بیانه

پذیری  ها به اجتناب از قوانین محدودکننده رفتار و پذیرش انعطاف گویند)دولت برخاسته از رسالت( اشاره ندارد، آن می

بخشد.  بلکه منظور از مأموریت، همان سیستم باور عمیق فرهنگی است که به نهاد عمومی جان می ، معتقدند1کارآفرینی

کت تجاری که به دنبال اهداف مالی و برندهای باارزش است و نیز برخالف سازمان های غیرانتفاعی که نامش برخالف شر

بخشد. نزد بنیانگذاران توسط  مظهر علت وجودی آن است، رفتن به فراسوی بازاریابی، به سازمان عمومی روح و قوت می

های  واند به سوی آینده، پیش برود. بعنوان مثال ریشهت همین میراث است که سازمان هویت خویش را تشکیل داده و می

 توان در عالئق جان میور به سنگ های زد و کشف آن دره مشهور توسط پائول، یافت. سازمان خدمات پارک ملی را می

گیری اصول مبنایی ماموریت در دو مسیر مختلف، برای دو دسته از مخاطبان، سومین جزء مأموریت است. در مسیر  هدف

پذیر نمودن نیروی کار هستیم که خود مشمول کارکنان بلندمدت است)همان انتصاب های سیاسی(.  اخلی به دنبال جامعهد

این انتقال داخلی فرهنگ)به کارکنان( از طریق ارتباطات برخاسته از انتظارات حرفه ای مانند؛ انتشار تجهیزات، سایت های 

گیرد.  انجام می 3و بناهای یابود  سمبلیک یادبودها 2معرض مصنوعاتهای کار یک دست، قرارگرفتن در  کاری، لباس

مخاطب در مسیر خارجی خارج از دنیای توجهات ماست و با استفاده ابزارهایی مانند؛ کنفراس های مطبوعاتی، توسعه رسانه، 

 دسترس است. ای، تورهای عمومی، موزه ها و برنامه های دواطلبانه سازمان، قابل  معرفی سازمان های حرفه

 4مفهوم مسیر

برای تکمیل آینده، در حرکت است و در این  5در درون یک مسیر سازمان از ریشه های گذشته خود به سمت آرمان هایی

هایی از طرف موانع و نیروهای رقیب سیاسی که توسط محیط تحمیل شده و فراتر از کنترل آن هستند، روبرو  مسیر با مخالفت

برنده)که سازمان را سمت آینده پیش  شود. تا حدودی این رقابت از ماهیت متقاعد کننده مأموریت و نیروهای پیش می

گیرد. هنوز تداوم بر روی این مسیر به هیچ وجه تضمینی نیست. قدرت مورد نیاز برای نگهداشت سازمان  برند( نشأت می می

پی مسیر متناسب با اقتضائات زمان و رهبری سیاسی که از  در در مسیر فوق نتیجه اهمیت ذاتی ماموریت، مهارت تغییر پی

ت که جامعه آکادمیک بر اساس مسائل برخاسته از این تصور، دچار مأموریت سازمان حمایت، است. الزم به ذکر نیس

اداره)مدیریت( نیاز به قدرت را نمی پذیرند. دیدگاه سیاستمداران  -تفکیک  و تقسیم شده است. طرفداران دوگانگی سیاست
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4 . Trajectory 
5 . aspirations 



 

 
  

ندان علوم سیاسی، را به عنوان پذیرش انحراف از خط مدیریت  می بینند. بطور کلی دانشم "مسیر"مدیریت دولتی ایده 

دانند. کتاب اخیر در مورد تاریخچه مدیریت  می 1بروکراسی قدرتمند یا نیمه مستقل را تهدیدی برای دموکراسی انتخاباتی

دهد که یک سازمان  کند که استقالل بروکراتیک زمانی رخ می دولتی  برخورد زیرکانه ای با این نکته داشته و استدالل می

کند.  صربه فردی کسب نموده و سپس ائتالف سیاسی حمایت گری را برای خویش تجهیز میبخاطر تخصصش شهرت منح

البته توسعه و پیشرفت مداوم مسیر به سازگاری ان)مسیر( با خواسته های مقامات منتخب بستگی دارد. خالقیت و حسن نیت 

گذاران منتخب منجر شود.   یران و قانونمدیران)تالش برای دستکاری بروکراسی(، نباید به نقض صریح و روشن انتظارات مد

(. در عین حال این احتمال 2004، 2دهد)گودسل دهد که این موضوع بطور کلی رخ نمی خوشبختانه شواهد زیادی نشان می

وجود دارد که این امتیاز بزرگ جلوه کند اگر کار مدیران سیاسی را تعمق مداوم بر موضوع حفظ یا تغییر همه سیاست های 

 موجود تصور کنیم.عمومی 

 یک پیامد دلخواه جدید: اعتماد عمومی

انداز نیستند، بلکه  ی جدید مدیریت عمومی، موضوع اصلی، چهارچوب یا موسسات چشم در قسمت سوم و نهاییِ نسخه

د. شو تر اشاره شد، پایان مدیریت عمومی معموالً توسط سایر افراد تنظیم می طور که پیش موضوع اصلی، هدف است. همان

ها تعیین  گیری ها و تصمیم مقامات منتخب، منصوبین سیاسی، هیئت مقننه، و قاضیان از طریق قوانین، سفارشات، یادداشت

کنند مدیران را  کنند که مدیران چه باید بکنند. سایر عوامل، همچون البی، فعاالن، کارشناسان و مطبوعات تالش می می

ی  دهد که ابزاری برای استفاده گیری خارجی، مدیران را در موقعیتی قرار می جهتی  متقاعد کنند که چه کنند. این مجموعه

ها برای اجرای سیاست، اعمال قانون، نیل به اهداف و  دیگران باشند. ارتدکسی فکری خود این عرصه توافق دارد که: سازمان

 .انجام کاری که به آنها محول شده است وجود دارند

خود و دیگران یادآوری کند که مدیریت چیزی ورای یک ابزار است. مدیریت یک دارایی  زمان آن رسیده که عرصه به

مدت جامعه را برطرف  ی حکومت دموکراتیک است. مسئول ماموریت کنونی است که نیازهای طوالنی اجتماعی در هسته

کند  هایی حیاتی به جامعه می مکی خود، ک کند. عالوه بر این، مدیریت به عنوان یک محصول جانبی تجمیعی کار روزانه می

جا خاطرنشان و پررنگ کنم، این است که هنوز یکی از عواقب  مانند. چیزی که دوست دارم در این که ناشناخته باقی می

های مدیریتی شامل ساخت و حفظ سطح اعتماد عمومی در حکومت است که دموکراسی را  مانده ولی حیاتی فعالیت باقی

ی کلیدی در اینجا این است که درک موفق آنها در طول زمان، حس کلی اعتماد عمومی در ن نکتههمچنا سازد. ممکن می
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بایست این را به عنوان اوج  ها نخواسته است. به نظر بنده، می مدیریت از کسهیچ حکومت را تقویت کرده است. چیزی که

 بگیریم. کوه هدف خود در نظر

کفایتی، و طرفداری شایع است، این نکته را  سرتاسر جهان که در آنها فساد، اتالف، بیهایی در  هایی از حکومت اشاره به مثال

های خوب، به هدف نخست  شوند حکومت ها همگی بسیار رایج هستند و سبب می منفی کرده است. متأسفانه، این کاستی

 به آن به اعتمادی گونههیچ حکومت، یروزانه تاثیرات دلیل به مردم امروزه. المللی تبدیل شوندی بینهای توسعه سازمان

 ندارند. کُل یک صورت

 

 

 

ای  در نظر اول، آمریکا هم دچار فقدان پایه و اساس اعتماد عمومی است. اعتماد در نظرسنجی دولت، که به صورت دوره

مدیریت عمومی گاهی دهد. دانشجویان  شود، معموالً نمرات متوسطی را نشان می گیری انجام می های رای توسط سازمان

کنند، زیرا بروکراسی هدفی سنتی در فرهنگ  های حکومتی تفسیر می های فقدان ایمان در سازمان ها را به عنوان شاخص این

گویند که به سیستم سیاسی  دهند، می های اعتماد پاسخ می هایی که به نظرسنجی مردمی ماست. هنوز همان آمریکایی

 توانیم با این ایمان دموکراتیک با تصویر مردمیِ کمِ بروکراسی آشتی کنیم؟ چگونه میشان مفتخر هستند.  دموکراتیک



 

 
  

های اعتماد حکومتی ملی با توجه به شهرت رئیس جمهور وقت، وضعیت کنونی  حدس من به شرح زیر است: اول، رتبه

مدیریت دارند. دوم، یک شاخص  شود. این نوسانات ارتباط کمی با بست در کنگره باال و پایین می ی بن اقتصاد و درجه

های  های شخصی مستقیم در سازمان هایی که راجع به تجربه خالف نظر شهروندان از بروکراسی وجود دارد: نظرسنجی

دهند. با این حال، برخالف  چهارمی پاسخ مطلوب را نشان می -سوم تا سه-ها یک نسبت ثابت دو کنند. این اجرایی پرسش می

  شود، ناراضی نیستند. ها رفتار می ها معموالً از طریقی که با آن م، آمریکاییعدم اعتماد به سیست

ی مستقیم مطلوب به دلیل حضورشان در فرهنگ شرکت خصوصی فردگرای ما، عقاید ضدبروکراسی  سوم، این تجربه

میلی  ی بی دهنده نشان ها همانند همیشه، به طریقی که کند. در یک سطح انتزاعی، آمریکایی غریزی را در جمعیت فسخ نمی

بودن تمایل  دهند. به عالوه، سهم دولت در اعتماد عمومی به سمت غیرمحسوس ی بروکراسی ادامه می است، به استفاده از واژه

ها اقدامات  که تعداد زیادی از میلیون تر از آن قرار دارند. با وجود آن های آن در سطح معمول یا پایین دارد زیرا اغلب کمک

شده هستند.  بینی و تنظیم اند، تعامالت مردم با دولت عموماً قابل پیش و پاسخ با صداقت معقول و اعتماد صورت گرفتهقانون 

ی بروکراسی گم شده باشد، بازرسی حکومت تاخیر داشته باشد یا یک افسر پلیس نسبت  تنها در موارد نادری است که پوشه

ها قطعاً منفی است. در  اعتنا باشد. در آن زمان، البته، تفکر آن کنند، بی ی فکر میکه آیا شهروندان اصالً به دولت عموم به این

های دولت فدرال تعطیل شود،  تر قسمت زمانی که بین رئیس جمهور و کنگره اختالفی پیش آمد، سبب شد بیش 1995سال 

نشینی شدند، شوکه شده  به عقبمداران مجبور  ی خاموش دولت که سیاست جمعیت بسیار از این شکست ناآشنای شالوده

رغم شکست عمومی در توجه و اعتباربخشی به مدیریت عمومی، این عرصه هرگز نباید در تالش برای بهبود سطح  علی  بود.

تواند کافی باشد. پیشرفت  عملکرد از تالش بازبماند. سهم دولت در اعتماد عمومی، هرچند مخفی و معمول باشد، هرگز نمی

ی همیشگی این عرصه باشد. کمک به حمایت از  بایست دغدغه ی مدیریت عمومی می تمامی اهداف دامنه در راستای فهم

 ست که پایانی ندارد. ی متعالی منافع محبوب زندگی در یک دموکراسی آزاد، یک خواسته

 اندازی جدید برای مدیریت عمومی چشم

کنم این است که این عرصه را از منظر خودش بررسی  اد میاندازی جدید برای مدیریت عمومی که در این مقاله پیشنه چشم

کند که مدیریت عمومی به تنهایی اجرای اصلی را بر عهده دارد. از  انداز این پیشنهاد را رد می کنیم نه از سایر مناظر. این چشم

انداز جدید،  ند. این چشمک بازار تجارت غیربازرگانی نگاه کند، خودداری می که به مدیریت عمومی به عنوان یک شبه این

دهد تصمیمات آن توسط عالیق خصوصی کنترل  کند ولی اجازه نمی مشورت با شهروندان را در زمان مناسب توصیه می

ی اصلی در زندگی دموکراتیک ببیند.  کننده از مدیریت عمومی خواسته شده تا خود را به عنوان یک شرکت  شود.

ها شامل موتورهای  شوند. آن های دولت متحمل می های بااهمیتی را برای مهار شبکه انداز، مسئولیت های این چشم سازمان



 

 
  

توانند در  های ماموریت را که می ها فرهنگ باشند. آن مردان نمی شوند و تنها ابزار دولت عظیم قانون و پاسخ در حکومت می

ها به ساخت و حفظ اعتماد  شاید، موفقیت آنتر،  کنند. از همه مهم داخل متحرک و در خارج توانمندساز باشند، حفظ می

زمان آن رسیده که مدیریت عمومی خود را از نظر مفهومی و هنجاری اثبات  ی دموکراسی کمک کند. عمومی در زمینه

انداز خود را برای آینده ترسیم نکند، هیچ کس دیگری هم این کار را نخواهد کرد. و اگر چنین  کند. اگر این عرصه چشم

یابد، حس خودارزشی عرصه و اهمیت تصویر به افول ادامه خواهد داد. این برای  طور که قرن جدید گسترش می ماننشود، ه

  بار خواهد بود. همه زیان

 

 

 


