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 مقدمه 

اگر مديريت دولتي نوين، در مقايسه با الگوي سنتي اداره امور دولتي، براي كشورهاي توسعه يافته مناسب باشد، 

گرايي در كشورهاي در حال توسعه نيز كاربرد خواهد داشت يا خير. نبايد مديريتاين شك وجود دارد كه آيا 

بايست در ساير پنداشت كه اگر سبكي از مديريت در كشورهاي توسعه يافته غربي مطلوب باشد، الزاماً مي

ان محدوديت كشورها نيز قابليت پياده شدن داشته باشد. اين امكان وجود دارد كه مديريت دولتي نوين از آن چن

فرهنگي برخوردار باشد كه كاربرد آن در ساير كشورهاي كمتر توسعه يافته در مقايسه با كشورهاي صنعتي غني، 

پذير نباشد. آنچه مسلم است، كشورهاي در حال توسعه هم در دوران استعمار و هم بالفاصله پس از كسب امكان

 اند. دهاستقالل، از الگوي سنتي اداره امور دولتي پيروي كر

اكثر كشورهاي در حال توسعه، همزمان با رويكرد بوروكراتيك در مديريت خود، از اصل اقتصاد دولتي قوي كه 

شد كه دولتي كردن كردند. چنين تصور ميدر اكثر موارد، متأثر از عقايد ماركس و سوسياليسم بود، پيروي مي

ژي بوروكراسي، سرعت بخشيدن به روند رشد مؤسسات و مداخله در اقتصاد بخش خصوصي و حاكميت تكنولو

 اقتصادي است. 

دولت، مهمترين بازيگر اجتماعي بود و افزون بر وظايف معمول خود، بر جزييات مربوط به اقتصاد نيز نظارت 

كرد. پس از پايان جنگ سرد و روي گرداندن جهان از عقايد سوسياليستي بايست تغيير ميكرد. اين وضع ميمي

متمركز دولتي، اكثر كشورهاي در حال توسعه، به استثناء چند كشور مانند كره شمالي، اصول بازار آزاد و اقتصاد 

 و عضويت در نظام تجارت جهاني را پذيرفتند. 

گرايي در كشورهاي در حال توسعه نيز مانند كشورهاي در هر حال، پاسخ به اين پرسش كه آيا اصول مديريت

 خواهند داشت يا خير، تا حد زيادي دور از ذهن است.  توسعه يافته قابليت كاربري
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 الگوي سنتي در كشورهاي در حال توسعه

روان الگوي سنتي ـ بوروكراتيك اداره امور توان دنبالههاي دولتي كشورهاي در حال توسعه را ميترديد بخشبي

گسترش پيدا كرد، نياز به دولتي دانست. پاسخ دادن به اين پرسش كه به چه علت بوروكراسي تا اين حد 

توان گفت كه به عنوان مثال، بوروكراسي پژوهشهاي گسترده دارد. برخي از عقايد وبر ريشه شرقي داشتند؛ و مي

، 1995ساله است و از دوران كنفوسيوس تا به امروز ادامه يافته است )آفركت ولي  2000اي چين داراي پيشينه

تر هاي متمركزتر و اقتصادي دولتي، داراي دولت1960و  1950هاي دهه(. فرانسه و انگلستان در 175-82صص 

برداري از اداره موفق كشورهاي غربي كردند با تقليد و نسخهبودند. شايد كشورهاي در حال توسعه تصور مي

 توانند به موفقيتهاي اقتصادي و اجتماعي دست يابند. مي

 

 نقش دولت

ترين نقش را در اقتصاد و جامعه بر عهده داشتند. د از استقالل، مهمهاي كشورهاي در حال توسعه بعدولت

چنانكه پس از جنگ جهاني دوم، چنين وضعيتي در كشورهاي فرانسه و انگلستان كه داراي بيشترين مستعمره 

 نيز بودند، حاكم بود. 

ظاهراً سيستم جايگزيني عالوه بر اين، موفقيت ظاهري شوروي و چين، همراه با الگوهاي خاص توسعه اقتصادي، 

ها وعده داده شده بود، هم با را براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه فراهم كرد. آنچه در اين سيستم

الگوهاي سيستمهاي استعماري متفاوت بود و هم در مقايسه با سيستم جاري، نقش محوري دولت را بيشتر 

 كرد. تقويت مي
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يت بودند؛ ولي هزينه آنها بر عهده ملت بود. در آفريقا استخدام دولتي هاي جهان سوم داراي اهمبوروكراسي

 27درصد و براي آمريكاي التين  36درصد مشاغل غيركشاورزي بود. اين رقم براي آسيا  50دربرگيرنده بيش از 

 درصد بوده است. 

اي از نخبگان شده طبقه بوروكراسي اغلب دور از جامعه خود عمل كرده است و در محل استقرار خود باعث ايجاد

شان در غرب و مؤسسات خارجي، بيشتر از وجود مشترك آنها با مردم است كه وجوه مشترك آنها با همطرازان

خودشان بوده است. هر چند فساد، بخشي از الگوي سنتي نبوده است. ولي از آنجا كه كاركنان دولت در پي 

 ماري درآمده بود. منافع خودشان بودند، فساد اداري به صورت يك بي

 

 الگوي بوروكراتيك 

هاي توان گفت كه الگوي بوروكراتيك در كشورهاي جهان سوم به طور گسترده شكست خورده است و ريشهمي

 توان در دوران قبل از استقالل جستجو كرد. اين شكست را عمدتاً مي

تقالل، تبديل به كارمندان ارشد طبق اصل ارشديت تصحيحاتي، بسياري از كارمندان سطوح پايين بعد از اس

شدند، و به همين دليل، شدند، حال آنكه در دوران حاكميت استعمار، چنين مقامهايي به سختي كسب مي

از قابليت الزم برخوردار نبودند. بوروكراسي بزرگ و مهم بود و براي  مقامات جديد براي ايفاي نقش نوين خود،

 برخوردار نبود. انجام كار مؤثر از پشتيباني نهادي 

 

 هايي در جهت تأمين منافع كل جامعه وضع كندمشي
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هاي رژيم شكل حكومتي كشورهاي در حال توسعه، صرف نظر از ايدئولوژي مورد قبول آنها، شبيه حكومت

كرد. بوروكراسي وبر در استعماري بود، و همين موضوع، مشكل فائق آمدن بر ميراث استعماري را مضاعف مي

ياسي توسعه سر حال توسعه، زمينه رشد پيدا كرد، ولي اين رشد به ويژه هنگامي كه با نهادهاي كشورهاي د

 نيافته تركيب شد، مشكالتي به بار آورد. 

ها را تكامل بخشيدند؛ هاي استعماري آن بود كه بوروكراسيهاي حكومتاسميت عقيده دارد كه يكي از ويژگي

توانستند كنترل و حفظ كنند، به ها را كه ميشوراهاي محلي و ساير بخشدر حالي كه قانونگذاري، احزاب، 

هايي كه ايجاد كرد، در بخش اعظم قرن تواند و توانست با وجود محدوديتفراموشي سپردند. بوروكراسي مي

تكامل  حاضر در كشورهاي توسعه يافته، به كار رفته و بكار رود. ولي هنگامي كه بوروكراسي، تنها بازيگر نهادي

كند يا بروز كرده است. اداره، نيازمند دستوراتي است كه به روشني يافته باشد، يك عدم تعادل جدي بروز مي

صادر شود و كارمندان را قادر به اجراي آنها كند. ولي اگر دستورات صادره واقع نباشند، به علت نارسا بودن 

كه اغلب نيز چنين بوده است، بوروكراسي قدرتمند  سيستم سياسي و يا به دليل ناپايدار بودن سيستم سياسي

شود. هنگامي كه بوروكراسي، به ويژه بوروكراسي اداري، قدرتمندترين بازيگر نهادي باشد، بدون هيچگونه مي

كند. ديرزماني است كه جدايي اداره از سياست در كشورهاي توسعه محدوديت سياسي، اعمال حاكميت مي

پيدا كرده است. ولي اين اصول، در كشورهاي در حال توسعه به علت توسعه نيافتگي يافته، با موفقيت تحقق 

شود، اند. به عبارت ديگر، فقط هنگامي كه نوعي تعادل بين اداره و سياست برقرار ميسيستم سياسي، نارسا بوده

 كاربرد پيدا خواهد كرد.  1نسخه تجويزي ويلسون

هاي واقعي و به اره امور عمومي در كشورهاي در حال توسعه، داراي بوروكراسيتوان گفت كه ادبه طور كلي مي

 معناي حكومت به وسيله اداره و حكومت به وسيله مقامات رسمي بوده است. 

                                                           
1. Wilson  
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هاي استخدامي، منجر به ايجاد يك در كشورهاي در حال توسعه، بوروكراسي بر جامعه اشراف دارد. اصول آزمون

ست كه فقط نخبگان و فرزندان آنها ـ كه اغلب، تحصيالت رسمي خود را در غرب به بوروكراسي بسته شده ا

 كنند. اند و از جامعه خود فاصله دارند ـ امكان ورود به آن را پيدا ميپايان رسانده

 

 مؤسسات دولتي 

اال و خدمات را با در دوران پس از استقالل، دولت تنها عامل توسعه اقتصادي بود و وظيفه ايجاد زيربنا و توليد ك

استفاده از مكانيسم مؤسسات عمومي بر عهده داشت. استفاده از مؤسسات عمومي در كشورهاي در حال توسعه، 

 تر از كشورهاي توسعه يافته بود. به مراتب گسترده

ود. اكثر شد، متناسب بمورد بود و نتايج حاصله با آنچه از قبل تصور مياتكاء به مؤسسات دولتي تا حد زيادي بي

مؤسسات دولتي به جاي اينكه به عنوان عاملي براي توسعه ملي عمل كنند، صرفاً در جهت تأمين منافع خود و 

 كردند. كاركنانشان حركت مي

ها، مؤسسات دولتي در كشورهاي در حال توسعه، اصوالً داراي سوددهي پايين، برگشت با وجود برخي موفقيت

 بودند. دالئل وجود چنين مشكلي عبارتند بودند از: سرمايه ضعيف و فاقد استراتژي 

 گيري در مديران؛ضعف آموزش و فقدان جهت (1)

 وجود ساختار سازماني ناكارآمد و كاركنان معمولي مازاد؛ (2)

 هاي كنترل مالي كارآمد؛ فقدان سيستم (3)

 نگري ضعيف در دولت؛وجود آينده (4)

 برخوردهاي سياسي؛ (5)
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ها، يا شركاء مؤسسات دولتي از اين مؤسسات؛ )جورجين كراتطلبانه اشخاص، بوروسوءاستفاده فرصت (6)

 (.62، ص 1990سن، 

 

 اداره امور توسعه

دقيقاً در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، در كشورهاي در حال توسعه از يك الگوي اداره واحد تحت عنوان 

شد. هدف از اين كار، ميهاي تخصصي اداره امور دولتي است، تبعيت كه يكي از رشته« اداره امور توسعه»

سرعت  هاي مورد استفاده در كشورهاي استعماري قبلي براي نوسازي اقتصاد،ها و روشاستفاده از نظريه

بخشيدن به روند توسعه و رسيدن به سطح كشورهاي غربي بود. در اين رويكرد، از بهترين اقدامات اداري مورد 

 همان الگوي اداره امور دولتي سنتي بود، استفاده شد.  استفاده در كشورهاي توسعه يافته، كه طبيعتاً

اصول اداره امور توسعه، همان الگوي اداره متداول در غرب و به عبارت ديگر، بوروكراسي رسمي است با وجود 

استفاده آنكه در كشورهاي مختلف مانند تانزانيا، هند، پاكستان و منطقه اقيانوس آرام از الگوهاي متفاوت توسعه 

 توان مشاهده كرد. شود، ولي در همه آنها آثار سيستم بوروكراتيك وبر را ميمي

 

 مشكالت الگوي اداره امور اداري 

الگوي سنتي اداره امور، خدمت چنداني به كشورهاي در حال توسعه نكرد. سيما و شكل اداره كشورهاي غربي 

تند، در كشورهاي در حال توسعه پياده نشد و بوروكراسي طرف و عاري از فساد هسكه به ميزان قابل توجهي بي

آنها در حالي كه از نظر ظاهر و نهادهاي مربوط شبيه بوروكراسي سنتي بود، در خدمت منافع قومي، مذهبي و 

تر اين كه بوروكراسي، در خدمت منافع فرد قرار گرفت. چه مقدار از اين مشكالت را نخبگان قرار گرفت و مهم
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ه الگوي بوروكراتيك نسبت داد؟ شايد بتوان ادعا كرد آنچه كه اتفاق افتاده است، ناشي از الگو نبوده توان بمي

 است، بلكه به دليل انحرافي است كه در آن ايجاد شده است. 

كشورهاي در حال توسعه نتوانستند تحت الگوي سنتي اداره موفق شوند و تعداد شكستهاي آنها در حكومت به 

هاي آشكار الگوي هاي آنها بود. بعضي از كشورهاي در حال توسعه، به علت عدم موفقيتاز موفقيتمراتب بيشتر 

 سنتي، شروع به استفاده از ساير الگوها كردند. 

 

 مديريت دولتي نوين

هاي اخير، طرز تلقي كشورهاي در حال توسعه از بخش دولتي و مديريت آن تغيير كرده است. بخشي از در سال

ر، ناشي از تغيير نگرش آنها به اقتصاد بوده است. تغييرات به عمل آمده، شبيه تغييرات مديريتي در اين تغيي

كشورهاي توسعه يافته است. اغلب اين تغييرات، محدود به ايجاد تغييرات در نقش دولت در شرايط اقتصاد آزاد 

 هاي دولتي و پذيرش مديريت دولتي است. و همچنين، كاهش سازمان

 

 ولتنقش د

با تداوم مشكالت، نقش دولت در كشورهاي در حال توسعه، نياز به تبيين بيشتر داشت و تا حدودي يك نقش 

 مثبت نيز به وجود آمد. 

بر اساس تئوري اقتصاد نئوكالسيك، كه حداقل نقش را براي دولت قايل است، تنها راه نيل به توسعه اقتصادي، 

اهش فعاليت دولت، جايگزين نظريه قبلي يعني اداره امور توسعه حذف بخش دولتي است. اكنون نيز نظريه ك

 شده است. به هر حال، نتايج حاصله بهتر از گذشته نبوده است. 
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انگاري هر چند كوچك كردن دولت كاري ساده است، ولي اگر گفته شود كه دولت بايد كوچك شود، دچار ساده

كننده و متناسب با اوضاع و احوال بتواند كارآمد، تسهيلايم. مهم اين است كه دولت به جاي كوچك شدن، شده

رود، بذل توجه باشد. بخش اصلي مديريت دولتي نوين، به شكلي كه در كشورهاي در حال توسعه به كار مي

هاست. اگر در الگوي سنتي، دولت بزرگ و قدرتمند بود، اكنون كشورهاي در حال توسعه بايد بيشتر به كار دولت

 كننده داشته باشند. كننده، نقش تسهيلاي نقش هدايتبه جاي ايف

شدند و نقش دولت در توسعه اقتصادي به جاي رقيب، به جاي اينكه بازارها از كار بازداشته شوند، ترغيب مي

 كننده بود. از نظر بانك جهاني، نقش دولت عبارت بود از: تسهيل

 ايجاد مباني قانوني.  (1)

 م، شامل ثبات اقتصادي كالن. حفظ يك فضاي قانوني غيرمتالط (2)

 گذاري در خدمات اجتماعي اوليه و زيربنايي.سرمايه (3)

 ها.پذيريحفاظت در برابر آسيب (4)

 حفاظت از محيط زيست.  (5)

 تغيير در مديريت

هاي كمك در اوايل دوره تطبيق ساختاري، يكي از مشكالت موجود، فقدان شايستگي اداري براي اجراي برنامه

 ها شد. اين نقص، به نوبه خود باعث شكست بسياري از طرحجهاني بود و وجود 

 

 مشكالت الگوي مديريتي

 كاربرد اصول مديريت دولتي نوين در بخش دولتي كشورهاي در حال توسعه، با مشكالتي همراه است. 
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م با مشي و مديريت دولتي استوار است. اين اقدااول، مديريت دولتي بر پايه به كارگيري اصول بازار در خط

كاهش اندازه دولت و گسترش بازار همراه بوده است. به هر حال، پذيرش رويكرد بازار و مديريت يك بعد قضيه 

است و بعد ديگر آن به كار انداختن و فعال كردن بازار است. معموالً كشورهاي در حال توسعه، تجربه چنداني در 

 عمليات بازار ندارند. 

توانند اثربخش ثر، وجود برخي عوامل ضروري است. بازارها بدون وجود قانون نميقبل از دستيابي به يك بازار مؤ

ها باشند. از سوي ديگر، عقيده بر آن است كه بسياري از مردمكشورهاي در حال توسعه كه خود داراي قرن

 ت. اند و اين غريزه در دوران اقتصاد ارشادي سركوب شده اسسابقه بازرگاني هستند، ماهيتاً بازرگان

اند، با اين همه، هاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه عموماً ناموفق بودهدوم، با وجود اينكه سازمان

 سازي آنها نيز مشكالت خاص خود را دارد. خصوصي

است تبديل بوروكراسي به بازار، باعث كاهش فساد شود، ولي كند كه ممكن سوم، هر چند بانك جهاني ادعا مي

هاي اصلي براي توان بخشيدن مجدد به بخش عمومي، خطر مزمن و بومي شدن فساد نيز وجود دارد: يكي از راه

 هاي بروز فساد از طريق حذف اختيارات مطلق است. كاهش فرصت

نجام نگيرد، به كارگيري روش ارائه خدمات قراردادي با چهارم، اگر اجراي قانون و تحكيم قراردادها به خوبي ا

آمدهاي آن را كند كه بتوان پيمشكالت آشكاري مواجه خواهد شد. روش قراردادي زماني به بهترين وجه كار مي

توان به سادگي آنها را مكتوب كرد و يا در جايي به سادگي مشخص كرد. هنگامي كه اهداف مبهم هستند و نمي

 ه صورت امري طبيعي درآمده است، استفاده از روش قراردادي احتماالً با موفقيت همراه نخواهد بود.كه فساد ب

پنجم، اين احساس وجود دارد كه هنوز يك الگوي منحصر به فرد براي توسعه كه همگان بايد از آن پيروي 

ور توسعه يك اشتباه بود، ولي قطعاً توان انكار كرد كه اين موضوع در الگوي قديمي اداره امكنند، وجود دارد. نمي

 ساز خواهد بود.مجبور كردن كشورهاي در حال توسعه به پيروي از يك الگوي منحصر به فرد غربي، مشكل



 

11 
 

تر طور كه خواهد آمد، روند سياسي شدن مديريت )كه در كشورهاي در حال توسعه به مراتب وسيعششم، همان

هاي زيادي براي سياسي شدن خدمات دولتي )از جمله اعطاء نهاست( به صورت يك معضل وجود دارد. زمي

قراردادها به دوستان صميمي و نظاير آن( وجود دارد. به هر حال در الگوي قديمي نيز چنين اقداماتي متداول 

 توان انتظار داشت كه با تغيير الگو، همه آن اقدامات از بين بروند. بود، بنابراين نمي

باشد. آنچه مديريت دولتي نوين به كشورهاي در حال د مشكل بالقوه انتظارات گسترده ميو باالخره هفتم، وجو

خورده بوروكراتيك است. به هر حال، اين الگو نيز احتماالً دهد، به مراتب بيشتر از الگوي شكستتوسعه ارائه مي

وع مديريتي انتظاراتي بيش از توان از هر نتواند بر مشكالت آشكار كشورهاي در حال توسعه فايق آيد، مينمي

 تواند منجر به شكست آن شود. حد ميحد متعارف داشت و اين انتظارات بي

الگوي بوروكراتيك قديمي تنها سبك مديريت مناسب براي كشورهاي در حال توسعه است از سوي ديگر اگر 

طريقي است كه كشورهاي در حال توسعه، به ويژه هنگامي كه الگوي سنتي گفته شود بوروكراسي سنتي تنها 

 ايم. به نوعي از آن حمايت كرده توانند آن را اعمال كنند،در گذشته به شكلي بارز شكست خورده باشد، مي

 


