
 

 



 

تواند به نوع قصد شما داراي تعاريف گوناگوني باشد، اگر شما قصد آن را داشته باشيد كه آن را تعريف مديريت اداره عمومي مي

بندد، ساده در نظر بگيريد تعاريف آن نيز ساده خواهد بود. در واقع با شنيدن نام آن، چيزي كه در ذهن هر فردي عادي نقش مي

هاي دولتي. چنين تعريفي در حالي كه دقيق هاي دولتي و يا اجراي سياستر عمل نيست؛ يعني مديريت تالشچيزي جز دولت د

تر از آن نيست كه به عنوان يك مقدمه براي آشنايي با مهم چيز هيچ كه باورند اين بر كتاب اين بوده،كافي نيست. نويسندگان

  توانيم به عمق، جزئيات و كيفيت آن پي ببريم. ارائه گردد. بر اين اساس ميترين تعاريف مديريت اداره امور عمومي، گسترده

گيرد وجود ه صورتي كه تمام جوانب را در برمديريت اداره امور عمومي آنقدر گسترده است كه هيچ راهي براي معرفي آن ب

طبقه كلي: سياسي، قانوني، مديريتي و  4ف در كنيم كه اين تعاريتعريف از آن را در اين فصل ارائه مي 18ندارد. بر اين اساس ما 

هاي كاربردي را فراهم سازد و قادر باشد افراد را بواسطه ارائه گيرند. اين كتاب كتابي نيست كه جزئيات و راه حلاي قرار ميحرفه

ناگون آن است. اين چند درس ساده به متخصصين اجرايي تبديل كند.  قصد اين كتاب تعريف مديريت دولتي و ارائه تعاريف گو

كتاب براي كساني مناسب است كه از كاركنان بالقوه و يا فعلي دپارتمان مديريتي هستند و به معرفي اصول مديرت دولتي نياز 

  دارند.

كه آن را از اداره  يرا همين بستر است كه آن را دولتي مي سازد،، زاز بستر سياسي خود منفصل باشد توانداداره امور دولتي  نمي 

         ه ماهيت سياسي آن تعريف اداره امور عمومي در ابتدا بخصوصي يا  اداره كسب و كار متفاوت مي سازد. به همين دليل ما در 

  پردازيم.مي

  



 

اي از كارهاي شان تأثير دارد. اين كارها در بازهبر زندگي روزانه شهروندان ركنان دولتكاكارهاي  كره زميندر سراسر  

به سمت كسب و كار عمومي گرايش دارد؛ براي مثال  اموردولتيدر اكثر كشورها اداره .  گيرندتا معمولي قرار مي قهرمانانه

ممكن است كاركنان  در مقابل اما در برخي كشورها نيزاله، خاموش كردن آتش و ...، آوري زبساخت پل و بزرگراه،جمع

. زماني كه سازمان عفو بين الملل، گزارش ساالنه اش را در دكشنميكودكان را آزار داده و حتي دولت افراد بيگناهي را 

ها را خشونت، چه كسي  اين داريدض ميفركند، شما قض حقوق مدني شهروندان  منتشر ميدر نو رابطه با وضعيت خشونت 

  باشند.دولتي محلي نميها كساني جز مجريان امور انجام داده است؟ آن

فقط  . عاري از ارزش استفعاليت،  داده، اما به عنوان توسعههاي اخالقي را ،  ارزش ها و استاندارددولتيبه عنوان يك حرفه، اداره امور 

است كه بگوييم دولت همان  دهد. از سويي اين ساده باورانهارائه مياز هنجارها، عقايد و واقعيت روابط قدرت در جامعه را  انعماسي

دهد، بدون توجه به بستر سياسي ، فرهنگي و ساير متغيرهاي اثرگذار موجود در بستر آن. والدودر سال چيزي است كه دولت انجام مي

  دارد،به اين سمت معطوف مينظر ما را  نكتهتوجه داشته باشيد.  اين  محيط به دولتدارد كه در تعريف  تأكيد، بر اين نكته  1995

اين باشد ما در كليات  و اليه سطحي آن خواهيم ماند. بنابراين مي توان  جزتفاوت در اداره بين جوامع مختلف را درك كنيم، كه اگر 

هاي مختلف به گونه متفاوتي اجرا شوند. بر اين اساس  يك اقدام مشابه ممكن است فرهنگ توانند درگفت كه اقدامات مشابه اداره مي

. اداره امور عمومي صورت گيرد در يك فرهنگ حامي درستي صادقانه انجام شود ولي در يك فرهنگ حامي فساد، به طور نادرست

خواه اين فعاليت ها قانوني باشند يا غير قانوني، شايسته يا غير  گيريد ،هاي جهان را در برميهاي كاري روزانه بوروكراتتمام  فعاليت

تر ، بلكه عجيبپنداريمميتر از آن چيزي نيست كه ما كه  جهان فقط عجيب دهدشرح مي شايسته، آبرومندانه يا غير آبرومندانه. هالدن

  دارند.  بسياريشباهت  دولتيبا اداره امور  . چيزهاي زيادي وجود دارند كهبپنداريمتوانيم از آن چيزي نيز هست كه ما مي

  

  



 

به صورت مستقيم  ها را فراهم مي آورنداز وام مسكن گرفته تا تحويل نامه، برق و مانند اين وسيعييف زماني كه كاركنان دولت ط

پردازد به صورت ميكاال يا خدمات به شهروندان  فراهم آوريخصوصي مبالغي را در جهت  زماني كه دولت به بخش است و 

 1980بيشتر ديده مي شود، از زمان رياست جمهوري ريگان در سال گرايش به خصوصي سازي دولت ها كه اكنون . غيرمستقيم است

كه بخش زيادي از  ه است. اين گرايش با رشد بخش غيرانتفاعي تقويت شده در آمريكا و رياست جمهوري تاچر در انگلستان آغاز شد

   .كنندا از قراردادهاي دولتي دريافت ميهايش ردريافتي

برند: شد، رنج ميشبيه به آنچه در نمايش نامه هملت ديده مي پذيرد. دولت ها هميشه از چيزيپايان نمي گذاري عمومي سياست  

دهند يا برند. دولت ها دائما در تنش براي پاسخ به اين سوال هستند كه انجام بدهند يا نه؟ و آنچه كه انجام ميرنج مي "ن يا نبودنبود"

شود و توسط مديران كنند، ايجاد ميچنين تصميماتي به وسيله كساني كه قدرت سياسي را كنترل مي دهند، سياست عمومي است.نمي

كند. گيرد و يكي اجرا مياند. يكي تصميم ميدولتي دو روي يك سكهآيد. بنابراين سياست عمومي و اداره امور مياجرايي به اجرا در 

دهد، تواند با اجرا پايان بپذيرد. هر زماني كه دولت كاري را انجام ميگذاري يك فرايند پيوسته است، نمياما از آنجا كه سياست

رسمي باشند و از شكايات شهروندان تا نتايج بررسي توانند غيردهند. اين بازخوردها ميآن پيشنهاد ميمنتقدان راه اجراي بهتري را براي 

برنامه هاي قانوني و يا ارزيابي برنامه هاي يك سازمان انجام گيرد. در هر  تواند از طريق ارزيابينگاران را در برگيرد يا اينكه ميروزنامه

  حتي اگر آن تصميم، اجتناب از تصميم گيري باشد. حال تصميمات بايد گرفته شوند 

  هايي است كه بازيگران سياسي آن ها در نظر گرفته و از آن ها حمايت مي كنند. ي جهاني براي سياست ها و برنامهبرچسب منافع عمومي

اي را پيشنهاد داده است كه جزو منافع عمومي گذاري و يا هر مدير اجرايي تا به حال برنامهآيا هر ائتالفي،  هر مدير عمومي، هر قانون

هايي كه واقعا خوب هستند و گيرند، اين عبارت براي سياستمنافع عمومي معموالً معناي خوبي به خود مي نباشد؟ به سختي. از آنجا كه



 

 تواندمنافع عمومي مي«كه  دهدشرح مي 1والتر ليپ من. شودسياست هاي مبهمي كه ممكن است واقعا خوب نباشند نيز استفاده مي

هاي نند. معموالً چشمعمل ك طرف و خيرخواهانهبينظرگرفته، منطقي فكر كرده، در ، اگر دقيقگزينندبرميچيزهايي باشد كه مردم 

  نباشند دشوار است. طلب خيرخواه و منفعت. يافتن رهبراني كه كنددقيق و ذهن منطقي كفايت مي

(مثل حفاظت در مقابل آتش سوزي يا آغاز شدهخدمات داوطلبانه  تحت عنوانكاملي از روح جمعي است. آنچه  جلوهاداره عمومي 

براي فجايع  توانند راهيهاي جمعي ميبه طور مشابه فعاليت. مردم به عنوان اعمال مرجح نهادينه مي شود بينمراقبت از افراد ضعيف) 

ر براي كنترل رفتار افراد د قصد تخريب منابع عمومي را دارد، دولت به مركزيعمومي شوند. در برخي مواقع نيز كه منافع شخصي افراد 

  شود.جهت منافع مشترك تبديل مي

قانوني ايجاد شده و  مرز بندي شده است. در  يابزار ي انجام مي دهد، بوسيلهكشور از آنجايي كه اداره امور دولتي آن چيزي است كه

است. در حالي كه اداره علمي است كه هيچگاه از دانشكده هاي حقوق دور نمانده سياري از جوامع، مثل اروپا، آن  موضوعي واقع در ب

  هايش هميشه قانوني بوده اند.قانوني نيست، اما پايه يموضوع اموردولتي در اياالت متحده

 ضرورتاً يك عمل اجرايي هست. دولتماهيتاً اجراي يك قانون عمومي است. هر استفاده اي از يك قانون كلي،  اداره امور دولتي

دهد، اگر بر اساس پول دولت باشد، بايد جمهوري انجام ميهر آنچه كه رئيس تواند بدون پايه هاي قانوني وجود داشته باشد. نمي

اند، در هاي دولت، نوشته شدهطه با اين موضوع يا اجراي برنامهها در رابمبنايي قانوني داشته باشد. در حالي كه تعداد زيادي از كتاب

هاي قانوني ب در آشفتگي است. پايهكند. البته قانون اغلشود و آن اينكه دولت ماهيتاً قوانين را اجرا مينهايت فقط يك چيز عنوان مي

كنند گيرد در شرايط كه افرادي مخالفت ميبرنامه ها يا قوانين و مقررات سازمان خاص، به طور پيوسته در دادگاه مورد چالش قرار مي

                                                            
١ Walter Lippmann 



 

مشخص شده و كنار خواهند كه برنامه هايي كه برخالف قانون اساسي هستند، با كساني كه موافق آن برنامه ها هستند. مخالفان مي

ها اجرا شوند. اين موارد باعث ايجاد يك مرحله نهايي در هنگام خواهند با سخاوتمندي بيشتري اين برنامهگذاشته شوند اما موافقان مي

 بر اساس كند كه آيا قانون جديد مصوب شدهشود، تائيد ميتصويب قوانين شده است. اين مرحله كه با عنوان بررسي قضايي مطرح مي

  قانون اساسي هست يا نه؟

زندگي ما  سازد. ميها را براي افراد و كسب و كارها مشخص مقررت از وظايف كهن دولت هست كه بر اساس آن بايدها و نبايد

، ما در سن خاصي به به طور رسمي حتي متولد نشديم كه شناسنامه نداشته باشيمتا زماني . ما شودكنترل و اداره ميتوسط قوانين، پيوسته

شود، ما بايد در يايم تا اينكه گواهي فوت نداشته باشيم. حتي پس از آن هم تمام نميه مي رويم، و سرانجام ما مرده به حساب نميمدرس

طور قانون مي تواند به عنوان قبرستان هايي به خاك سپرده شويم كه دولت  تأييد كند، و ماليات امالك ما بايد پرداخت شود. همين

  يابي به اهداف استراتژيك دولت استفاده شود.يك ابزار براي دست

  

   

گيرد، آن را به شهروندانش ببخشد. اين هر نوع كاال، خدمت و يا احترامي است كه قدرت حاكم تصميم مي انهبذل و بخشش پادشاه

گان اعطا زادهبود. از آنجا كه همه چيز در تملك پادشاه بود، هر آنچه به اقشار جامعه از دهقان تا اشراف اموردولتي ادارهمعناي اوليه 

مي تواند در حكومت هاي پادشاهي و ديكتاتوري سنتي،  جهان مدرن اين نوع از اداره دولتيشد. در شد، يك هديه محسوب ميمي

ها و مانند اين ها از سوي مستبدان به مردم سپاسگزار داده مي شود، ديده شود. بقاياي نهايي اين جايي كه بيمارستان، مدرسه و پارك 

تواند بر روي تكه هاي كوچكي ديده شود كه بر روي پل ها يا ساختمان هاي عمومي هاي پادشاه در دولت نمايندگان مينوع بخشش

بنا شده است. البته هر زماني كه دولت نمايندگان رو به فساد  ي خاصصشخ ه نصب شده و بر روي آن نوشته شده كه اين بنا در دور



 

هاي اين چنيني به عنوان يك اداره عمومي ظاهر مي شود. در چنين حالتي شهروندان خدمات عمومي مثل برود دوباره بذل و بخشش

هاي سياسي شند. بدون بذل و بخشش دستگاهه باكنند كه در چشم قانون گزاران شايستحفاظت پليس و آتش نشاني را زماني دريافت مي

  وفاداري مخاطبانشان را حفظ كنند. قادر نخواهند بود

دگي شهروندانش ديگر آنكه نبايد در زنو هاي پليسي و نظامي فراهم آورد، برخي ها بر اين باورند دولت بايد كمي بيش از حمايت

محافظه كاران به طور مداوم از سياست هاي عمومي شامل توزيع مجدد،  مثل سياست هاي رفاه اجتماعي يا برنامه هايي كه با .دخالت 

دولت رفاه بر اين ماهيت از هدف تغيير جهت از ثروت و مزايايي كه براي يك بخش از جمعيت است به بخش هاي ديگر، مي ترسند. 

اي براي توزيع مجدد، ماليات است. با اين حال قوانين خود مي توانند از مزاياي توزيع مجدد متكي است. مكانيسم پايهتوزيع مجدد 

كند و قانون حقوق مدني، از هاي فرار مالياتي يك گروه از ماليات دهندگان را از هزينه ديگران بهره مند ميباشند. براي مثال روزنه

دهد. توزيع مجدد ي برابر، مزاياي اقتصادي را به يك بخش از جمعيت  در هزينه نظري ديگري ميهاي استخدامطريق حكم فرصت

هاي عمومي داخلي در توزيع،  مقررات يا توزيع مجدد. به در طبقه بندي سه گانه همه سياست 2يك پايه از علم سياسي تئودور جي لوييز

از آنجا كه تعداد زيادي از اقدامات طور آشكار توزيع مجدد با در برگرفتن طبقات بيشتري از جامعه طرفداران بيشتري خواهد داشت. 

واقعي وجود دارد. همانطور كه گفته توانند به عنوان چپاول تفسير شوند، يك خط جداكننده بين سرقت استعاره اي و سرقت دولتي مي

شده بود فقط مامور بريتنيا جيمز باند، مجوز براي كشتن دارد. كاركنان دولتي در تعدادي از كشورها شغلشان را معموالً به وسيله 

ها حقوق  اي كه بوروكراتگيرند. اين به شدت در كشورهاي در حال توسعهدرخواست رشوه به عنوان مجوزي براي سرقت در نظر مي

اي جز درگير شدن در فسادهاي كوچك ندارند .اغلب يك  سيستم  غير كنند، رايج است و تقريباً هيچ چارهمعقولي دريافت نمي

رسمي پرداخت تكامل مي يابد كه به شهروندان بگويد، براي مثال چه مقدار هزينه بليت پارك يا زمان دريافت پروانه ساخت، ثابت 

  است.

  
                                                            
٢ Theodore J. Lowi’s 



 

طور فزاينده  به  و امروزه وصيهاي مديريت است كه فارغ التحصيالن آن در دو بخش دولتي يا خصاداره امور عمومي يكي از شاخه

تعداد  وجود داشته باشد اما بدون جنبه مديريتي، دهد كه اداره امور دولتي اجازه مي. مبناي قانوني آن در بخش غير انتفاعي  قرار دارند

  قابل انجام خواهد بود. كمي از كسب و كارهاي دولتي

 مديريتي است.  يتخصصمديريت امور دولتي ، اموردولتي وظيفه اجرايي دولت استمديريت 

در استفاده از منابع م مسئول اداره فرايندهاي خودشان مديريت هم به افرادي اشاره دارد كه مسئول اداره يك سازمان هستند و ه

و براي موفقيتهاي  ران ارشد تصميمات بزرگ را گرفته. مديهستند گوناگون(مثل كاركنان و ماشين ها) براي دستيابي به اهداف سازماني

ها قدرت كلي سازمان مسئول هستند. در دولت، مديران ارشد هميشه رهبران سياسي جامعه هستند كه از طريق انتخابات، انتصابات و عزل

گيرند. زماني كه در اياالت متحده يك رئيس جمهور جديد بر سر كار مي آيد، ممكن است وي افرادي را به عنوان را در دست مي

شغل منصوب كند تا مسئول اجراي سياست ها باشند. اين افراد منصوب شده در حالي كه به عنوان مديران  3000ن ارشد در حدود مديرا

ارشد با مسئوليت هاي مديريتي خاص مشغول به فعاليت هستند، به ندرت مديراني حرفه اي هستند و به ندرت خود را به عنوان 

 مبارزات همكاران سياسي، احزاب وفاداران قديمي، عنوان دوستان به تمايل دارند كه  آنهامتخصصان مديريتي در نظر مي گيرند. 

در بخش هاي وسيعي از مديريت ور عمومي يك حوزه قضايي ريان ادره امدر نتيجه مج .ذينفع باشند هاي گروه نمايندگان و انتخاباتي،

و عمليات روزانه واحدهاي سازماني مختلف هستند. اين افراد معموال گروهي كه مسئول اجرا و تفسير سياست هاي مديران ارشد  مياني

در رشته هاي عمومي مثل اداره امور عمومي و يا اداره امور كسب و كار و يا در رشته هاي فني مثل سالمت عمومي و خدمات 

 اجتماعي، متخصص هستند

شود. زماني كه موش به هاي اداره دولتي بكارگرفته ميآميز براي تعداد زيادي از جناي تحقيرواژهگناه، به عنوان نام  اين كارتون بي

كرد كه مجبور شد برخي هاي كوتاه درگيرر كرد، او را در تنوعي از كارتون، اين شركت را مشهو1930در سال مشهور والت ديزني 



 

مشكالت زياد براي نتايج محدود شد. بنابراين نام ميكي به  عدها منجر به شكست شد يا درگيرچيزها را مثل خانه و يا قايق بسازد كه ب

غير  اشاره دارد كه  مقررات يا و سياست به عبارت اين همچنين،. اي بسيار و نتايج محدود داردمي شود كه نياز به تالش هداده كارهايي 

ميكي موس اغلب به خط قرمزها اشاره دارد و نماد تشريفات بيش از حد و توجه به موارد . داراي اثرات كمي هستند يا وپوچ  الزم،

   .غيرمعمول است

ها نه تنها هميشه . آناندبوده برخي از افراد ذاتاً داراي استعدادي براي اداره دارند. همه ما مجرياني را مشاهده كرديم كه ذاتاً مجري 

يافته هستند بلكه استعداد در اختيار گرفتن افراد را به منظور انجام كار با ديگران به طور هماهنگ را نيز دارا هستند.  هنر اداره، سازمان 

مورد نياز است، ناكارآمد  عاتاطال انتقال و درك براي كه علمابزار، بدون  هنرمند، بدون اما است. سليم عقل و نمايي، خود قضاوت،

اداره امور  .است علم است يا هنر ، بيشتراداره امور دولتي عمل بحث در رابطه با اين موضوع نيست كه از تر معني بي چيز هيچ .است

» يادگيري مبتني بر مطالعه كتاب«خواهد رفت. اما با اين حالم شما بيشتر باشد، هنر شما باالتر هاست. البته هر چه علهر دو ايندولتي ذاتاً 

هميشه  هابااليي از آموزشسطح  شما را يك هنرمند نمي سازد اگر شما در وجودتان عنصري از آن موهبت خدادادي را نداشته باشيد. 

، ممكن شهري يا مجري يك سازمان باشيدمدير يك  حرفه اي توانمند هستيد. اگر شما خواهان شدنبرابر با اين نيست كه شما به طور 

هاي اداري غير معمول عمل آموزيد، چگونه در بين بي نظميندي اجتناب كنيد. به تدريج شما مياست شما بخواهيد از شغل هاي كارم

چيزهاي بزرگي  كنيد و در اين ميان  رشد كنيد؛ اين حالت در بين حرفه هاي مختلف مشابه است. شما از طريق انجام نمونه كوچكي از

خواهيد در آينده انجام دهيد، خودتان را آماده مي كنيد. نظريه پرداز سازماني، آنتوني جي از مشاوره هاي كه به طور مرسوم به كه مي

هاي برجسته را بازي اگر شما بخواهيد يك بازيگر برجسته باشيد، شما فقط بايد بخش «افراد مشتاق داده مي شود اين گونه مي نويسد:

  ». كنيد

  

  

 



 

اين حال ا است. ب تحليل و ارزيابي اموردولتيمشاركت در  شماربيهاي هاي مربوط به خدمات دولتي، فرصتاز جذابيت هاي حرفه 

ها اما تمام آنها، قوانين و تمرينات مديريتي نيستند. به دنبال تعامل در مذاكرات عمومي در رابطه با سياست تمام كاركنان بخش دولتي

 به شغلشان عالقمندند.

نظافت خيابانها. طيفي از جراحي مغز تا شود. به  اداره امور دولتي مربوط مي جام مي دهندهرآنچه كه كاركنان دولت در سراسر جهان ان

گردند شان مشخص ميهاي خاصي وسيع به عنوان  مجري دولتي باشند. آن ها از طريق حرفهدر اين طبقه بند پندارنداكثر افراد نمي

، مجري عمومي مدير ها در حداست كه  آن ه كش.  واضحمانند: پزشك، مهندس، معلم و يا بر اساس تجارتشان: نجار، برقكار، لول

  دهند يا ندهند در حال خدمت به عموم هستند. ها خواه تشخيص نباشند اما آن

در اياالت متحده توانند بنويسند. مي نزلشان بر اساس چيزي  است كهافراد به اين است كه  ترقي يا ت تمايل در شغل هاي بروكراتيك 

در ا به عنوان فردي با استعداد اگر شم». نويسدهيچكس يادداشت خود رو خوب نمي: « داردي هست كه عنوان ميافسانه مشهور آمريكا

تان ا كه شما خيلي درگير نوشتن خاطرات رئيستان را بنويسيد. از آنجكه خاطرات رئيس خواهندمينظر گرفته شده باشيد، از شما 

      اغلب مردم ه. مهارت ارائه شفاهي مهم است، اما از آنجا كيابيدميهستيد، شما يك فرد جوان تر را براي نوشتن يادداشت هايتان 

هاي فشار بهتر دي كه بتواند در زمانها فرتر است. در همه سازمانبيني پيشرفت مهمنوشتن، حرف بزنند، نوشتن  در پيشتواند بهتر از مي

بنويسد، ارزش بيشتري دارد. او شخصي خواهد بود كه در زمان به وجود آمدن فرصت ها اول از او شروع خواهد شد. دليل اينكه 

رنده يا تان به عنوان بمديريت عمومي يك نوشتن ساده هست، همين است. دليل آن اين است كه اعتبار نوشته هايتان، شخصيت اجرايي

  كند. بازنده مشخص مي

  



 

ناب بودن هستند.  ه پيشبرد اصول خاصها آرمانگرا بوده و معتقد بآورند، زيرا آنبسياري افراد به شغل هاي خدمات دولتي روي مي

   .را در برداشته است م، اصالت، تعهدات به خدمات دولتي، زيرا به طور مرسوواژه كليدي در اينجا است

، وجود »شهري بر باالي يك تپه«مرتبط مي شود كه از افراد فراتر مي رود. وقتي گفته مي شود  گرايي زماني با اداره اموردولتي آرمان

آل است. جان وينتروپ فرماندار ماساچوست در سال هدف بيان حالت عرفاني است. اين نشان دهنده يك جامعه سياسي ايدهدارد، 

ها بر روي ماست. اين يك نويسد كه بايد ما را به عنوان افرادي در نظر بگيرند كه در شهري باالي تپه هستيم و همه نگاهمي 1630

   همچنين توضيح كنند. هايشان از آن استفاده ميست كه هم كندي و هم ريگان در سخنرانيعبارت مشهور در تاريخ ماساچوست ا

كنندگان رضايت يابند بخاطر دربرگرفتن دليلي مهم تر از دهد كه مشاركتاي اجازه ميدهد كه چگونه اصول مذهبي غيرفرقهمي

  خودشان. 

اي قانوني براي حل مسائل ، بر اين باورند كه دولت وسيلهات دولتي هستندهاي خدمدر پي دستيابي به شغلتعداد زيادي از كساني كه 

خواهند از اين وسيله زماني كه مسائل حل شده است،استفاده كنند. اگر شما از انجام چيزي لذت نمي بريد اجتماعي است و آن ها مي

  چه جذابيتي در حين انجام آن كار براي شما وجود دارد؟

و  هاي مديريتي فراتر رفتهبه طور مرسوم اين رشته از دغدغه ي است. امامديريت مورد استفاده در بخش دولت مطالعه علم و هنر 

شود. به عنوان موجود در موسسات دولتي موثرند، شامل مي موضوعات سياستي، اجتماعي و فرهنگي و محيط قانوني را كه بر فرايندهاي

دارد، زيرا مواردي مثل علم سياست، روانشناسي، اداره تجارت، جامعه شناسي، قانون، مردم ماهيتي چندگانه اي براي مطالعه، رشته

. از اين رو دشوار است كه آن را به عنوان يك رشته دانشگاهي مشروع در شودها را شامل ميو مانند اين شناسي، پزشكي، جنگلداري

  نظر بگيريم.



 

  
اي براي مطالعه اداره عمومي توسط ربوط به اداره امور عمومي آمريكايي مقدمهآنچه مشخص است اين است كه اولين بار متون م 

  كند:فرض پايه اي را براي مطالعه مديريت اداره عمومي ارائه مي 4بوده است. او 1926لئونارد وايت در سال 

 ح محلي مطالعه شود.تواند به طور يكسان در سطح يك فدرال، ايالت و يا سطواحد دارد كه مي يفرايند اداره دولتي .1

 اساس مطالعه مديريت است نه قانون. .2

 اداره هنوز يك هنر است اما ايده آل آن است كه تبديل به علمي شود كه هم كاربردي باشد و هم ارزنده.  .3

 اداره در حال حركت به سوي آن است كه به قلب مسائل حكومتي مدرن تبديل شود.  .4

هاي انجام گرفت. اين كتاب رويكر تجويزي كتاب 1955آخريت ويرايش آن در سال  دهه مورد توجه قرار گرفت و 4اين نوشته 

 آشپزي را ندارد. او تشخيص داد كه اداره امور عمومي بايد به عنوان يك رشته نزديك به واقعيت بماند. 

گيرد مشاركت كنندگانش برمي تعريف اداره امور عمومي با تأكيد بر مراحل مديريتي آن، اين سوال را كه چگونه مديريت عمومي در

هاي . در دههبه عنوان يك رشته مستقل هميشه بحث برانگيز استمديريت دولتي  گذارد.رو در طراحي اهداف دولتي، بي پاسخ مي



 

اصر تشكيل دهنده هاي مجزا و دوره هاي تحصيلي مجزا براي آن در نظر گرقته شده است. اما به عنوان يك رشته كامل، عناخير بخش

رشته علمي قانوني هست؟ افراد صادق با ديدگاه هاي  ر پاسخ به اينكه آيا مديريت دولتيز يكديگر دور هستند.  دآن از لحاظ فكري ا

  كنيم. مختلف عنوان مي كنند كه هم موافقند و هم مخالف. از اين رو ما در كنار والدو هستيم و اين موضوع رو بررسي مي

شود. در نظر گرفته مي اداره امور عمومي در زماني كه هنر و علم منحصر به فرد براي حل مسائل جامعه بكار گرفته مي شود، يك حرفه

گرايي را در آن بسنجيم. براي اياما آيا آن حرفه اي مثل معماري، پزشكي و يا حقوق است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد ميزان حرفه

  بينيم كه آيا سه مشخصه اصلي در تعريف حرفه در تعريف مرسوم اداره وجود دارد يا نه؟اين كار مي

 شود.ز دانش نظري و عملي است كه براي خدمت به جامعه بكارگرفته مييك حرفه داراي يك بدنه ا .1

از موفقيت است كه به لحاظ نظري ميزان خدمت رساني به نيازهاي جامعه را نسبت به توجه   ياستاندارد يك حرفه داراي .2

 صرف بر دستاوردهاي فردي مي سنجد. 

كند و همراه با اعضاي جديد را بررسي ميسوابق تحصيلي اي است كه يك حرفه داراي يك سيستم كنترل بر عملكرد حرفه .3

 كند.آن هم كدهاي اخالقي و هم مجازات هاي مناسب را حفظ مي

هاي حقوق و يا پزشكي. مشابه با حرفهكند اما به روشي غيرها را به قدر كافي فراهم ميهر سه اين شاخص مديريت اداره دولتي 

طريق مجوز ها و بازرسي ها كنترل كند. با اين حال اقدامات اداره امور عمومي شبيه حرفه هاي تواند ورودي عملكرد را از آن نمي

كردن متخصصان جديد هاي مختلف تخصصي است كه براي حل مشكالت و آمادهبا قدمت طوالني مدت و منبعث شده از رشته

كامال برابر است با رشته ست، از برخي جهات،لم اجتماعي محض نيبكارگرفته مي شود. در حالي كه اداره امور عمومي يك ع

  تري است كه مطالعه مي شوند. هاي قديمي

  

  



 

تواند در ها بر اساس تجربيات زندگي نويسنده عنوان شده است و ميهاي گفته شده در تعاريف از قبل مطرح نشده بودند. آن بحث

اجباري براي تكامل  قرار دهند. در مديريت اداره دولتيچارچوب متفاوت ديگري مطرح شوند در حالي كه وظايف يكساني را مد نظر 

كه در حال  مديريت اداره دولتيممكن مي شود.  ا كه با هر فرايند تكاملي پيامدهاي بسياريآنج هاي اجرايي وجود ندارد. ازروش

ها آموختند كه براي اينكه عمل كنند و  به تعريف توانست خيلي آسان از اساس تغيير يابد. اينكه چگونه انسانحاضر وجود دارد، مي

   گيز را در پي داشته باشد.برانشروعي تعجبتوانست مديريت عمومي نزديك شوند مي

لي خودش را حفظ كند. در حالي كه هيچ توافقي بر تحت خطوط اساسي تغيير يابد، مجبور است محتواي اص حتي اگر مديريت دولتي 

روي همه جزئيات وجود ندارد، توافق فراگيري در رابطه با موضوع اصلي وجود دارد. بنابراين در تمام متن هاي مقدماتي اداره امور 

ان، رفتار بوروكراتيك، اما يك توافق جهاني وجود دارد در رابطه با اينكه تئوري سازمومي، فصل هاي مثل اين كتاب دارند. عم

مديريت كاركنان، بودجه بندي و ماليه عمومي، تحليل سياسي، ارزيابي برنامه، اخالق اداري، در بين همه موضوعات اين رشته، 

  موضوعات اصلي هستند. 

اد گردد. همه تواند  بدون يك درك از پويايي سياسي ايجيك فرض اصلي در اين كتاب است كه اداره امور عمومي به درستي نمي 

فعاالن در عرصه مديريت امور اداري بايد سرنوشت سياسي شان را بپذيرند، آن ها نمي توانند وانمود كنند هم براي خودشان و هم براي 

ريت صنعتي عمل مي كنند و ماهيت سياسي بايد به طور كامل ديده شود. يعموم كه آن ها به عنوان همكار بخش عمومي براي مد

ر كه در اولين مرحله دستگيري فرد الكلي بايد به الكلي بودنش  اقرار كند و هميشه الكلي خواهد ماند حتي بعد از اينكه طودرست همان

الكلي بودن را ترك كند، در مديريت امور اداري هم اولين گام به سوي عمل به مديريت اداره امور و رسيدن به وضع آرمانگرايانه اين 

  فرادولتي است.  ايرشته داره اقرار كند. اداره اموردولتيسياسي ا است كه يك مدير به فرايند



 

اغلب متن هاي مديريت اجرايي مقدماتي مي توانند كاربرد جهاني داشته باشند. يك مجموعه يكپارچه از مديريت عمومي وجود دارد 

امروزه جامع باشد اگر آن در مفاهيم  كه در همه بخش هاي اداري مورد پذيرش است. در واقع هيچ كتاب مديرت عمومي نمي تواند

دروسي فراگير فرادولتي نباشد. اين كتاب كتابي نيست كه جزئيات و راه حل هاي كاربردي را مهيا سازد و قادر باشد افراد را از طريق 

ب است كه در ساده به متخصصان اجرايي تبديل كند. اين كتاب ميخواهد بگويد مديرت دولتي چيست؟ اين كتاب براي كساني مناس

  كاركنان بالقوه و يا فعلي بخش هاي مديرتيي هستند و نياز دارند به معرفي اصول وبازنگري در  يا تمرين هاي مديرت دولتي .

  
  


