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  فصل نهم: چالشهاي ديگر

  مقدمه

واژه  هايي نظير ناكارآمدي، دوندگي  بي حدوحصر، اتالف  منابع، بي » مديريت  دولتي«گاهي برخورد با اصطالح 

  اداري را به ذهن متبادر مي كند.انگيزگي، كاغذ بازي و فساد 

هنگام مراجعه به يك بيمارستان دولتي، دبيرستان دولتي يا هر مركز دولتي ديگر، انتظار دريافت خدمات خوب را 

نداريد، چون دولتي است. چنانچه از مدير يكي از بيمارستانهاي دولتي بپرسند كه چرا به بيماران و مراجعان به خوبي 

يد، پاسخ مي دهد كه چون بيمارستان دولتي است و بيش از اين نبايد از يك بيمارستان دولتي خدمت رساني نمي كن

  انتطار داشت.

  سازمانهاي آيا و شوند تصور دولتي تا باشند بد بايد دولتي توليدي -حال، بايد پرسيد كه آيا سازمانهاي  خدماتي 

  شوند؟ خصوصي آنكه مگر باشند، كارآمد توانند نمي دولتي

ر ايران، مديريت دولتي اشاره به كاركرد مديران در مؤسسه ها و سازمانهاي تحت نظارت قواي مجريه، مقننه و د

قضائيه، و نهادهاي تحت نظارت رهبري دارد. اين مديريت  دولتي حلقة واسط مديريت سياسي و جامعه (بخش 

) به صورت مفصل بررسي شده خصوصي) است. در اين كتاب، چالشهاي كالن (سطح يك فراروي اين مديريت

  اند.

  چالش هاي سطح دوم

سازمانهاي دولتي، از آن مردم و مديران دولتي امين اموال (مادي و معنوي) آنها هستند. در قاموس مديريت  دولتي   

د اسالمي، مديران دولتي خادمان واقعي مردم اند. بر اين اساس، افرادي كه به سازمانهاي  دولتي  مراجعه  مي  كنن
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  محسوب مي شوند و مطمئناً كسب رضايت آنها رضايت خداوند را در پي دارد. » بندگان خداوند«

درحالي كه در ساير نهضتهاي  مديريتي مراجعان عناويني چون مشتري، مصرف كننده، ارباب رجوع يا شهروند به 

جة بيشتر است. اما آنچه در خود مي گيرند و هدف از جلب رضايت آنها همانا بقا و ارتقاي جايگاه و كسب بود

سازمانهاي  دولتي  ايران مشاهده مي شود، بي توجهي به حقيقت مافوق و زيردست بودن در علم دين است كه اين 

  نظام بر آن استوار است.

يكي از چالشهاي  عمدة مديريت  دولتي  ايران  حرفه گرا نبودن مديريت دولتي  ايران است. كيفيت، شايستگي و 

مشخصه هاي  اصلي حرفه گرايي  مديريت  دولتي اند. كيفيت  خدمات  سازمانهاي  دولتي ايران چندان بي طرفي 

رضايت بخش نيست و شايسته  ساالري، راهبرد غريبِ مورد ادعاي سياست مداران، كمتر در سازمانهاي دولتي اجرا 

  مي شود.

به جاي » نظرية عامليت«يكي ديگر از چالشهاي  فراروي  مديران  دولتي  ايران تبعيت روزافزون مديران دولتي از  

نگاه مي كند و مدعي است آنچه » انسان اقتصادي«است. نظرية عامليت به مديران دولتي از منظر » خادميت«نظرية 

برانگيزاننده هاي اقتصادي است. بنابراين، هرچه بيشتر  مديران را برمي انگيزاند تشخص، مقام، پول و به طوركلي

مدير را از لحاظ  مالي  تقويت كنيد، عملكرد سازمان بهتر مي شود. در اين نگاه، مديران دولتي سازمان را قرباني 

ت اهداف خود مي دانند؛ اما در نظرية خادميت به مديران از منظر انسانهاي خودياب نگاه مي شود كه عشق به خدم

در سازمان آنها را بر مي انگيزاند نه صرف منفعت طلبانه. در اين نظريه، مديران  دولتي اهداف سازمان را بر اهداف 

شخصي مقدم مي شمارند و تحقق اهداف خود را در پرتو اهداف سازمان مي بينند.اما آنچه در سازمانهاي  دولتي  

گرفته است حاكميت نگاه نخست است كه با ارزشهاي اسالمي ايران  مشاهده  مي شود و در دهة  اخير بيشتر شدت 
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  سازگاري ندارد.

ناكارآمدي  نظارت  بيروني بر ديوان ساالري (مديريت  دولتي) ايران چالش ديگر مديريت  دولتي است. در ايران،  

و ديوان عالي  مديريت  دولتي تحت نظارت بيروني قوا قرار دارد. سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري

كشور سازوكارهاي نظارتي قوه قضائيه بر ديوان ساالري كشورند. همچنين، ديوان محاسبات چشم  ناظر قوة مقننه و 

  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور چشم ناظر قوه مجريه بر ديوان ساالري ايران اند.

ي هنگفتي بر كشور تحميل مي كند، ضعف ديگر چالش عمده اي كه فراروي مديريت دولتي ايران است و هزينه ها

  دولت افقي است.

چالش ديگر فراروي سازمانهاي دولتي ايران ،مديريت پژوهشهاي مديريتي در سازمانهاي دولتي است.در عصر 

حاضر ،كه سازمانهاي دولتي ايران در پي نوسازي خود هستند،هر مدير جديد،كه سكان مديريتي را به دست مي 

يكرد ظاهرا يا واقعا علمي به مديريت در سازمان خود در پيش بگيرد ،اما تجربه پژوهشگران گيرد ،مي كوشد رو

سازماني در بخش دولتي نشان مي دهد كه بسياري از پژوهشهاي سازماني كه هزينه عظيمي از بودجه كشور را  به 

كه در قفسه كتابخانه يا دفتر خود اختصاص مي دهند ،به گفته خود مديران دولتي به جزوه زيبايي تبديل مي شوند 

  مديران جاي مي گيرند.

  


