
 

 

      

 



 

و خدمات در منافع عمومي منجر  دموكراسي، شهرونديائه كرديم كه به اولويت ي ارهاي قبل، چارچوب تئوردر فصل    
جايگزين مهم و مناسبي  ي نوين خدمات عمومكه  ناميديم. شرح داديم، خدمات عمومي نوين اين چارچوب را  .گشتمي

است كه بر پايه  دهد. اين جايگزينيمديريت گرا  ارائه ميحاضر غالب  براي مدل مديريت عمومي سنتي و مدل در حال
. نتيجه كار يك مدل هنجاري است كه  با مدلهاي ديگر ايجاد شده استهاي عملي در سازمانهاي دولتي وريتئوري و نوآ

. در اداره امور كنيمشد آغاز ميبا شرحي از  آنچه كه اداره امور دولتي قديمي ناميده ميابتداي بحث را  قابل قياس است.
 .كندنمود پيدا ميهاي كنترلي با تغيير در  ساختار سازمان و سيستم ه خدمات كارا بود و مسائلارائ قديمي هدف دولت دولتي
در اين فصل به ارائه  است. اموردولتي بروز پيدا كردهبراي تسلط فكري و عملي در زمينه مديريت  دولتي نوين مديريت  اخيراً

  مون بحث پرداخته شده است.توضيحاتي پيرا
كنترل و حضور  هايي در جهت سلسله مراتب،پيامارزشهاي دموكراتيك بودند،  تر بربيش در حاليكه  برخي به دنبال تمركز

كرديم براين ايده استوار  بيانهمانطور كه  دولتي نوين بيطرف به مقدار زياد غالب بود. مديريت  تر شهروند و متخصصكم
منافع شخصي خودشان است كه بهترين راه براي فهم رفتار انساني فرض اين است كه دولت و ديگر بازيگران مبتني بر 

ممكن و نيروهاي بازار است تا انتخاب فردي  در اين ديدگاه نقش دولت رها كردن شوند.انتخاب كرده و متعهد به كاري مي
نتظار مي رود، ريسك مردم ا دولتياز كارگزاران شود. ريسته ميبه شهروندان بعنوان مشتريان نگ. كارآمدي محقق گردد

  بهترين تبادالت را انجام داده و هزينه ها را كاهش دهند. فرين باشند كههاي كار آكننده
ن فكر براي حكومت و روش برجستهي شهروند ما پيشنهاد كرديم كه مديران دولتي بايد با علم بر اين راه را آغاز نمايند كه 

عالوه بر  است زيرا رفتار بشر پذيروند هم با اهميت و هم موفقيتاين نوع شهر نماييماذعان مياست.  دموكراتيك ضروري



 

شهروندان به عنوان مالكان حقيقي  يابد.ها و اعتقادي است كه در ارتباط با ديگران موجوديت ميمنافع فردي شامل ارزش
 ي خوب و ممتاز داراي قابليت همكاري و تعاملهدف پيگيريد كه براي نشومي اكمين و نيز افرادي نگريستهدولت يا ح

نقش مدير دولتي كنارهم قرار دادن افراد و خدمت كردن  .شودل توسعه شهروندي نگريسته ميبه دنبا خدمات دولتي .هستند
اين خدمت كردن به طريقي است كه اليه هاي چند گانه و پيچيده مسئوليت، فاصله، اخالقيات و پاسخگويي را در يك  است.

سيستم دموكراتيك تشخيص دهد. مدير پاسخگو و مسئوليت پذير بايد به گونه اي عمل كند كه نه تنها شهروندان در فرايند 
عالوه بر  اين كار يابي به اهداف عمومي به كارگرفته شوند. تحقق ستبرنامه ريزي بلكه حتي در اجراي برنامه ها جهت د

ها كاري مشوقغل مدير دولتي صرفاً كنترل يا دست. شي داردبا ارزش هاي ما نيز سازگار عملكرد بهتر دولت يا حاكميت
ق قوترم شمردن حو مح هاي دموكراتدهد. در اين مدل، آرمانباشد؛ مديردولتي فردي است كه خدمات ارائه مينمي

   كند.تمان را به شهروندان منتقل كرده بلكه آنها را نيز در سازمان هاي دولتي مطرح ميديگران، نه تنها فعل و انفعاال
، دموكراسي و خدمات در منافع كه آن مدل بر مبناي شهروند شرح داديم خدمات عمومي نوين به طور خالصه، ما براي مدل 

و باشد كه اين مدل بر مبناي تئوري اقتصادي مدل جايگزين برتر امروزي مطرح ميعنوان يك  كه به عمومي بنا شده است،
وزه شاغالن حفعاليت و . در حالي كه بحث ميان نظريه پردازان ادامه خواهد داشت و نيز منافع فردي پايه گذاري شده است

بستگي به انواع دهند، انجام مي ران دولتياداري احتماالت جديد را آزمايش و بررسي خواهند كرد. كارهايي كه مدي
دهد : از قويترين و توضيح مي  1998انت و كرثرز ژ  .بر مبناي آن بنا شده استها رضيات و اصولي دارد كه آن فعاليتف

ا تغيير ها اين است كه تئوري و زبان مورد استفاده براي درك آن فعاليت ربراي تحت تاثير قرار دادن فعاليتراهها  مؤثرترين
راني و سودمندي اداره امور دولتي به عنوان يك پيشنهاد كنيم كه ظرفيت سيستم حكم زاويه اغراق نكرديم،دهيم . از اين 

  .لفه از آن سيستم استمؤ
رويكرد استاندارد كند كند كه محوري اصلي مديريت سنتي براساس منافع فردي است. او در ادامه اشاره ميدنهارت بيان مي

ارتباطات و تضاد درنظر گرفته با فرض منفعت فردي بايد همراه با عملكرد و پرداخت، انگيزش و كنترل،   مديريت جريان
كه مركز عمليات يك سازمان دولتي توجه شود؛ معكوس مطرح نماييم چه مياگر همه چيز را كند:  شود. در ادامه مطرح مي

  سير تفكر مارا نسبت به مديريت دولتي عوض خواهد كرد.اين م به منافع شخصي نيست بلكه بدنبال ارزشهاست.
تيم و فسلفه خدمت كه ما كه هس ، بلكه تعريفي از آن چيزي استمديريت نيست صرفاً آخرين سبك خدمات عمومي نوين 

ون معتقد كنيم چها نيز عمل ميما نه تنها اين ارزشها را پذيرفته بلكه براساس آنارزشهاست.  چيدمان جديد. به ديگران است



 

اداره امور  غالب در زمينه حكمراني و يبعنوان پارادايم نوين كند.مديريت دولتي به اين هستيم كه دموكراسي را تقويت مي
اند. در اين فرايند نگراني در مورد شهروندي دموكراتيك و منافع عمومي بطور كامل از ميان نرفته بلكه عمومي بنا نهاده شده
رزشهاي دموكراتيك بايد در مورد ا كنيم، در يك جامعه دموكراتيك دغدغهو ما بحث مي است. تابع و فرمانبردار شده

  شود. بزرگترين مسأله باشد كه پيرامون سياستهاي دولت مطرح مي
دموكراسي، ترشوند بلكه بايد در موضوعات گستردهنميكنار گذاشته  وريدر اين رويكرد ارزشهايي چون كارامدي و بهره

دولتي كه اينجا ارائه كرده ايم معتقديم اين مدل بيشترين  يننوبراساس مدل خدمات  شوندو منافع عمومي مطرح ميجتماع ا
سازگاري را با دموكراسي شكل گرفته در كشور ما دارد. چارچوبي است كه تكنيك ها و ارزش هاي مدل سنتي اداري 

به عنوان  حال بحث مهم چگونگي محقق شدن اين مهم است.  عمومي و مزاياي مديريت دولتي نوين را دركنار هم دارد.
  داريم.  مسئوليت درخصوص منافع عمومي در قبال ديگران دولتي هركدام از ما سرباز
بينديشيم هريك از ما چه نقش و سهمي در اين تحقق خدمات دولتي داريم. هركسي از خودش شروع كند. آن است، بهتر

بيشتر براي ديگرانيم تا خودمان.  اندك است. يا بدتر آنكه به دنبال تجويز آن خدمات عمومي نوين پندار ما از معناي واقعي 
االجل،  ها و محتواهايي شبيه كارآئي، ضرب اي ما با واژه شايد سخنراني ما و هويت حرفهنماييم. سخن گفته و كمتر عمل مي

شود. اگر موفق نشويم از طريق ها، فراگير  شتري و رويهاختار، مگيري، اهداف، تحصيل، عملكرد، تنظيم س وري، اندازه بهره
ايم تا روح اين موضوع از دست  گفتگو درباره خدمت عمومي، مفهوم اجتماعي و ارزش ذاتي آنرا بازتاب دهيم كمك كرده

  مانند.و مراقبت باز ميشويم و شهروندان از تعهد  مندي و انگيزه محروم مي برود، بطوريكه ما از رضايت
ها و عباراتي شبيه خدمت عمومي،  اي خودمان و نيز گفتگو با ديگران با استفاده از واژه در برانگيختن هويت حرفهاگر 

شهروندي، عالئق عمومي، مفاهيم، ارزشها، اخالقيات، جامعه  و دموكراسي شكست بخوريم، فرصتها را براي پيشرفت و اعتال 
است.تنها از طريق خودبازشناسي يا  هم مهم است و هم مسأله ي خودانعكاسجوهر خدمت عمومي از دست خواهيم داد.

توانيم ظرفيت خود را براي خدمت به ديگران و كسب دوباره  غرور و افتخار توسعه دهيم. كه در  خودانديشي است كه مي
  ايم. را از دست داده آن دولتي حال حاضر به عنوان خادمين

  
  توانيم: از طريق فرايندها مي

  شويمبراي كسب غرور تالش كنيم بدون آنكه متكبر  



 

  قوي باشيم بدون آنكه از نظر اخالقي بي عاطفه شويم  
 احترام بگذاريم بدون آنكه ترسو باشيمـ  
  گر  باشيم هوشيار باشيم بدون آنكه سلطهـ  
 محتاط باشيم بدون آنكه ترس بر ما مسلط شودـ  
   گو نباشيم مراقب باشيم ولي پيش  
تواند از هر يك از ما يك كارمند بهتر،  اين تعادل از طريق خودبازشناسي همراه با صداقت كار دشواري است اما مي يافتن

همان طوري كه گفتيم اگر طرز فكر و گفتگويمان را تغيير دهيم  يك شهروند بهتر و يك مستخدم عمومي بهتر بسازد.
  كنيم؟ دم و خدمت چه فكري ميايم نحوه رفتارمان را تغيير دهيم درباره مر توانسته

  هستند؟ا آنها بطور بنيادي با ما متفاوت آي ـ 
  كنيم كه بازتاب آن، هم احترام به خودمان باشد و هم احترام به آنها؟ ـ ما چه خدمتي به مردم مي

  ؟آنها داريمـ آيا با صداقت، سعي در كمك، خدمت، پاسخگويي و يا استخدام 
  ؟دارنداحساس ارزشمندي  آيا آنها به عنوان شهروند ـ 

  هاي ما، احساس بهتر يا بدتر درباره دولتشان دارند؟ ـ آيا آنها با رها كردن واكنش
  كنند؟ ـ آيا آنها به عنوان شهروندان و صاحبان سازمان ما عمل مي

  كند؟ ايجاد مي مشاركتودرگيري هاي ما،يك پايه خوب براي استمرار ـ آيا واكنش
به خاطر بسپاريم كه در يك دموكراسي اين مردم فقط ارباب رجوع ان، به عنوان شهروندان آغاز نماييم.هروندتوانيم با ش ما مي

  باشد.كمتر از احترام صادقانه، درخور و مناسب نمي آنها  هستند .همچنين برخورد باو يا مشتري نيستند. آنها كارفرما و رئيس 
 نيم در راستاي مشاركت در ايجاد يك جامعه ايده آل دموكراسي انجامما بعنوان شهروندان و اعضاي جامعه چه كاري مي توا

مي توانيم آنگونه كه مي خواهيم براي  آيد را عملي كنيم،توانيم آنچه به طور طبيعي پيش دهيم؟ پاسخ كوتاه اين است كه مي
ار ساختبايد بدانيم،  ،بعنوان شهروندبايد پيرامون نقش خود در مديريت دولتي بينديشيم.  ما پيوستن به ديگران عمل كنيم. 

ما متعلق به ماست  ا نياز دارد. بر اساس تعريف، دولت م حضور و مشاركت فعالبه كشور و جامعه  بيش از همكاري محدود 
اما براي اينكه حكومت خوب عمل  رات بااليي از حكومت داشته باشيم،و نسبت به آن مسئول هستيم. مي توانيم و بايد انتظا



 

شهروندي فعال و پويا مورد نياز است. مي توانيم انتظار داشته باشيم كه شهرونداني كه براي حكومت كار مي كنند با ما با  كند
  ماست.  كنند. انجام چنين كاري حق، مسوليت و ضرورت احترام رفتار كنند و ما را به مشاركت فعال در كارهايشان دعوت

، خدمات دولتي را موجب شويم، بايد سطح اهداف و در زندگي انجام مي دهيمسرانجام اگر مي خواهيم از كارهايي كه 
جامعه بهتري را  و ايجادارتقاء دهيم تا معاني بيشتري را موجب شويم، در اين راستا خدمت به ديگران  از خودمان توقع را

يم. در تمام اينها چه به صورت مشاركت پيگيري نماييم. در كنار اين بايد بتوانيم صادقانه عمل كرده و پيرو ارزشهايمان باش
در كارهاي جمعي منفعت جمعي  روندي،ها و توسعه شهمشاركت در برنامه  فعال در خدمات دولتي و خدمت به شهروندان،

 شخصيت بخشنده ريكال پورتيا در نمايشنامهعام شويم. را مدنظر داشته باشيم و با ايجاد روح خدمت دولتي موجب منفعت 
هم  ماهيت بخشش تيره و تار نيست. همانند باران لطيفي از آسمان مي بارد. بخشايشي دوجانبه است، "اجر ونيزشكسپير، ت

صحت دارد. ما شما چنين مساله مشابهي در مورد خدمات عمومي . "هد و هم براي آنكه دريافت مي كندبراي آن كه مي د
 .نماييمدعوت مي "نوينخدمت دولتي "را به ايجاد 

 هاي دموكراسيتئوري نظريه هاي اقتصادي نظريه هاي سياسي

علوم اجتماعي پوزيتيويستي و اثبات  علوم اجتماعي
 گرا (اصالت تجربه )

رويكرد كثرت گرايانه با تاكيد بر 
رويكردهاي معرفت شناسي 

پوزيتيويستي ، تفسيري ، انتقادي و 
 پست مدرن

عقالنيت اجمالي به انسان
 اداري

صادي يا عقالنيت اقتصادي ، انسان اقت
تصميم گيرنده در جستجوي منافع 

 شخصي

انواع  عقالنيت راهبردي آزمون
عقالنيت ( سياسي، اقتصادي و 

 سازماني )

منافع عمومي از طريق
نهادهاي سياسي تعريف و با 
 روش قانوني معرفي مي شود

منافع عمومي تجميع منافع شخصي 
 افراد جامعه است

منافع عمومي برايندي از گفتمان و 
توافق گروهها نسبت به ارزشهاي 

 مشترك است



 

وظيفه شناسي در قبال دولت
 و ارباب رجوع

 سي در قبال شهروندانوظيفه شنا وظيفه شناسي در قبال مشتري

پارو زدن : دولت با رويكرد
تصدي گري به اجراي خط 

ارائه كاالها و مشيها و 
 خدمات مي پردازد

هدايت كردن : دولت به عنوان تسهيل 
ده و راهبر نيروهاي بازار عمل   كنن

 كندمي

خدمت كردن : دولت به توانمند 
سازي شهروندان و خلق ارزشهاي 
 مشترك ميان آنان مي پردازد

سازو كارهاي اداري اجراي
برنامه ها از طريق سازمان 

 هاي دولتي موجود

سازو كارهاي جلب مشاركت بخش 
اد خصوصي و غير انتفاعي و ايج

مشوقهاي الزم جهت ترغيب بخشهاي 
مذكور به مشاركت بيشتر در اجراي 

 برنامه ها

سازو كار پيوندي و ايجاد ائتالف 
ميان سازمان هاي دولتي ، خصوصي 

 و غير انتفاعي

پاسخ گويي سلسله مراتبي :
مديران دولتي بايد به رهبران 

سياسي كه با روش مردم 
ساالري انتخاب شده اند 

 پاسخ گو باشند

پاسخ گويي بازار محور : مديران 
 باشنددولتي بايد به مشتريان پاسخ گو 

پاسخگويي چند جانبه : مديران دولتي 
بايد در قبال قانون ، ارزشهاي 

اجتماعي، هنجارهاي سياسي ، منافع 
عمومي ، استانداردهاي حرفه اي و 
 حقوق شهروند پاسخ گو باشند

مقامات اداري آزادي عمل
 محدودي دارند

اداري به منظور تحقق اهداف مسئولين
كارآفرينانه ، داراي آزادي عمل 

 گسترده اي هستند

ي اما آزادي عمل ، امري ضرور
ويي گتوام با پاسخمحدود بوده و 

 است

سازمانهاي ديوان ساالر با
تاكيد ار سلسله مراتبي و اقتد

 برقوانين

سازمانهاي با ساختار شبكه اي مبتني  سازمانهاي غير متمركز و منعطف
 بر همكاري متقابل

فضاي كارآفريني و تعلق خاطر و اراده  حقوق و مزايا
 جدي نسبت به كاهش اندازه دولت

 خدمت به مردم

  


