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 اصول مدیریت دولتی (1

 مفاهیم و تعاریف (1-1

رشته مدیریت به تحقیق و مطالعه سازمان های دولتی می پردازد. به دلیل اینکه سازمان های دولتی تاثیر زیادی 

بر زندگی انسان ها دارد، در زمان بحث های مدیریت دولتی، بایستی هوشیاری و آگاهی داشته باشیم و همزمان 

ت زندگی سازمانی را نیز حفظ کنیم. بهرحال در سازمان های دولتی مجموعه ای پیچیده و بایستی معنای کیفی

طوالنی از رویدادها، رفتارهای انسانی و ادراکات را شاهد هستیم که در زندگی روزمره ما تاثیر دارد. در اصل می 

معنا و مفهوم خاص خود را دارند. توان سازمان ها را محصول اعمال انسان ها دانست، که این اعمال از دید عامالن 

مطالعات هنوز به این قطعیت نرسیده اند که مدیریت دولتی به عنوان یک رشته بحث شود یا به عنوان یک فعالیت، 

 به همین دلیل بحث های زیادی پیرامون علم یا هنر بودن مدیریت دولتی پدید آمده است.

و حساسیت این اصالحات دارد. در حالت کلی می توان بیان کرد علم یا هنر بودن مدیریت دولتی، وابسته به معنا 

مدیریت دولتی به عنوان مطالعه سیستماتیک از یک طرف، و فعالیت و یا فرایند از طرف دیگر نیز تاثیر می گیرد. 

 کارکردی، می توان –ایده محوری مدیریت دولتی عمل عقالیی می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل ساختاری 

 معنای عامه را در همه جوامع تبیین نمود.

حاصل تحقیقات در این زمینه بیان می دارد که نمی توان امور مربوط به انسان را دقیقا به حالت نمودار و ضابطه  

صحیح نیست. دنیایی که همه کارها بیان نمود، همچنین می توان گفت عقالنیت کامل در امور انسانی هدفی 

ی هستند، و حرکات بی نظم و عواطف و اعمال دلخواهانه انسان وجود نداشته باشد، دنیایی منظم و قابل پیش بین

واقعی نمی باشد. در دیدگاه های جدید موضوعات فلسفی و روان شناختی دخیل شده اند که تلقی جدیدی را می 

ملی که غیرعقالیی هستند طلبد و در آن تلقی بایستی مسائل را از عقالیی و غیرعقالیی به حساب آورد. نباید عوا

را به عنوان مخالف سازمان به حساب آورد، بلکه بایستی آنها را به عنوان عواملی که در تحقق اهداف سازمان تاثیر 

 )خواستار، بیتا(. دارند در نظر گرفت
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 تعریف مدیریت

 با رهبری. ستا شده گرفته دست ی وسیله به رهبری معنای به Manu agere التین کلمه از مدیریت ی کلمه

 او که ؛رود می جایی بار اولین برای پیشرو فرد که است آن از حاکی همچنین. است دادن جهت معنای به دست

به مدیریت فرایندی است برای حل مسائل در ارتباط با تامین اهداف سازمانی . بفرستد را خود پیروان خواهد می

ب در یک محیط که در حال تغییر است. در تعریفی دیگر بیان از منابع کمیا ارت مطلوب، با استفاده موثر و کارصو

انجام عملیات برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، با استفاده از هدایت و  :شده است که مدیریت عبارتنداز

 تلفیق مساعی افراد.

ای گروهی برای از طرف دیگر مدیریت را می توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت ه 

رسیدن به اهداف مشترک خاص تعریف نمود. در مدیریت از منابع مادی و انسانی به طور صحیح استفاده می شود 

تا به اهداف موسسه از راه انجام عملیات مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل با توجه 

ن میان، نقش اصلی مدیران تامین اهداف سازمان از راه توجه در ایبه عوامل محیط فرهنگی موسسه دست یابیم. 

و رسیدگی به نیازمندی ها و اهداف فردی و جمعی کارکنان می باشد. از طرف دیگر توجه به رضایت ارباب رجوع، 

بخش باید به آن توجه  این که مدیران در ،کارفرمایان، دولت و توجه به پیشرفت سازمان از موارد با اهمیتی است

 .(1994 ،هیوز) کنند

 

 تاریخچه مدیریت

مدیریت در تمدن های باستانی از ابتدای زندگی جمعی انسان برای تامین احتیاجات مانند غذا و مسکن دیده شده 

سال قبل از میالد مسیح، قوانینی برای نگهداری سوابق برای اعمال  5000است. سومری ها، با اختراع خط در 

ام سنگی مصر، افرادی با برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل تالش کنترل در مدیریت فراهم آوردند. در ساختن اهر
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کار مثل تعیین حقوق فعالیت می کردند. حمورابی پادشاه بابل برای دفاع از مالکیت خصوصی و موارد مربوط به 

انی داشته است. حضرت موسی رهبر قوم یهود و مدیری مدبر بود که با وضع مقررات، سازماندهی و اعمال روابط انس

اقدامات موثری داشته است. آثار چینی از جمله چو و منسیوس نشان دهنده آگاهی مردم چین به اصول مدیریتی 

مانند کنترل، سازماندهی و... است. در حکومت یونانیان تبادل آزادانه افکار و اندیشه ها تشویق می شد. سقراط 

اشته است. افالطون در کتاب جمهوریت به تقسیم فیلسوف یونانی به جهان شمول بودن قوانین مدیریت تاکید د

کار می پردازد. در ایران باستان کوروش پادشاه هخامنشی برای برنامه ریزی اهمیت خاصی قائل بود. رومی ها پیدا 

 .(1393)محبی فر، شتندرا در دستور کار خود قرار دا کردن راهی موثر برای کنترل و سازماندهی امپراطوری روم

 

 انتعریف سازم

سازمان عبارت است از دسته بندی و گروه بندی افراد در قالب های نظام یافته طوری که مساعی هماهنگ با آنها 

در یک محیط متغییر وسیله ای برای رسیدن به هدف های سازمانی باشد. همچنین در تعریف سازمان می توان 

یادی از افراد برای نیل به اهداف مشترک برقرار الگویی منظم و عقالئی است از روابطی که بین تعداد ز ؛بیان داشت

در این الگو افراد وظایف پیچیده و زیادی دارند و فراوانی تعداد آنها به حدی است که نمی توانند با  .می گردد

سازمان یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر  :ریچارد ال دفت می گوید یکدیگر از نزدیک تماس داشته باشند.

ساختار آن به گونه ای آگاهانه برنامه ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ می هدف می باشد و 

باشد و در پایان با محیط خارجی در ارتباط است. در حالت کلی می توان به این نتیجه رسید که سازمان از افراد 

وظایف واجب در راستای تامین اهداف تشکیل شده است. زمانیکه افراد برای انجام  ،و رابطه ای که با یکدیگر دارند

 (.1393با یکدیگر روابط متقابل دارند، سازمان شکل می گیرد )محبی فر،
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 مدیریت اداری و ساختار سازمانی

با استفاده از اصول چهارگانه جیمزمونی و آلن رایلی می توان سازمان های بزرگ و پیچیده را به بهترین شکل 

 های آنها موثر باشد. این اصول عبارتنداز:ممکن طراحی نمود تا فعالیت 

رسیدن به هماهنگی با استفاده از وحدت فرماندهی: تاکید بر اثر رهبری با قدرت مدیران که از راه سلسله  (1

 مراتب فرمان بوجود می آید.

 زنجیره مراتب: به معنای تقسیم عمودی کار بین سطح های گوناگون سازمانی (2

 د.با تقسیم افقی کار، گروه بندی شواز آن وظیفه های سازمان می توانست  اصل وظیفه ای: که با استفاده (3

 ارتباط بین صف و ستاد: صف بیانگر اختیار می باشد. قسمت ستادی ایده و توصیه ارائه می دهد. (4

 در حالت کلی علیه افزایش تمرکز استدالل هایی وجود دارد که عبارتنداز:

در سطح محلی بهتر انجام گردد و بایستی در آن سطح  ،امکان دارد ( بعضی مساله ها و موضوعات به خصوص1 

 بمانند.

متصدیان اداری در قسمت مرکز، امکان دارد به روشی مستبدانه و بر اساس نظرات شخصی خود فعالیت کنند. ( 2 

 ( تمرکزگرایی به شهروندان این اجازه را نمی دهد تا تجربه پذیرش مسئولیت مدنی را بدست آورند.3

 ،خی بیان کرده اند که موضوع تمرکز به آسانی با نگرانی نسبت به حفظ مسئولیت دموکراتیک محدود می گرددبر 

برخی مطالعات به طور دقیق بر تدوین اصولی برای راهنمایی فعالیت های مدیرانی که به دنبال کارایی در مقابل 

دموکراتیک، به توجه به ساختار، کنترل و بیشتر هستند، تمرکز می کنند. در این تحقیقات توجه به مسئولیت 

 کارایی تبدیل می شود.

تحقیقات دیگری در این زمینه اذعان داشته است که اختیار اداری بایستی در اختیار قدرت مدیر اجرای اصلی قرار 

صول ، این اولین اقدام برای ایجاد شاخه اجرایی می باشد، قدم بعدی برای ایجاد سیستم اداری بر پایه اگیرد
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به این طریق که گروه  ،مدیریت اداری، متحد کردن فعالیت ها و بخش های گوناگون داخل شاخه اجرایی می باشد

های دارای ماموریت های مشابه و روابط کاری پی در پی به هم گروه بندی می شوند. با پیروی از اصول علمی 

اصولی  ،قوانینی که بایستی دنبال گردد این حالت در کند و مدیریت اداری، شاخه اداری می تواند کارآمدتر فعالیت

ماهیت اصلی فعل و انفعاالت کاری، باعث  هستند که در سازمان بازرگانی یا خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند.

 می شود تقسیم کار ضروری گردد، می توان کار را بر اساس مبانی زیر تقسیم بندی نمود:

که به دنبال آن است مثال آموزش یا کنترل جرم و...  هدف: می توان سازمان را بر اساس هدف اصلی (1

 سازماندهی نمود.

اما گاهی امکان دارد هدف اصلی سازمان را با مشکل  ،فرایند: این شیوه بر مهارت های فنی تاکید دارد (2

 مواجه کند.

زیت تخصص تولیدات یا افراد: این شیوه می تواند ارتباط ساده مستقیم با مصرف کننده را فراهم آورد اما م (3

 گرایی را کم کند.

مکان: مزیت هایی که به این رویکرد ارتباط دارد، سهولت هماهنگی خدمات در یک ناحیه معین و انعطاف  (4

پذیری آن در تدوین مقررات اصلی برای شرایط محلی است. اما امکان دارد مقررات بخش نگر شده و در 

 .(1994 ،هیوز) ت روش عمل برابر را در نظر نگیردپایان اهمی

 

 دایم ها و مکاتب مدیریتپارا (2-1

برای مطالعه پیرامون مدیریت می توان با کمک جمعی از رشته ها مانند علم، دین، فلسفه و... یک سری الگوهای 

بوجود آورد و بر پایه آن اصول و منطق خود اقدام به بحث و  ،الح پارادایم خوانده می شوندطذهنی را که به اص

نظر را تجزیه و تحلیل و آزمایش می کنند و اگر نتوانند آن را مورد ن فرضیه ارائه فرضیه کرد. در ادامه پژوهشگرا

رد کنند موقتا آن تحت عنوان یک تئوری قبول می کنند. به جمعی از چند تئوری در یک زمان و مکان خاص 
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د. اکثر تئوری ها بوسیله محققین گوناگون طبقه بندی ها پدید می آیمکتب گفته می شود. پس از بوجود آمدن 

یا استداللی را عنوان می کنند، جدای از  ،پژوهشگران و یا حتی فیلسوفان زمانی که فرضیه ای را ارائه می دهند

اینکه از چه شیوه منطقی کمک بگیرند، بر اساس ساختار ذهنی خود که در آن یکسری عقاید دارند، این کار را 

 هنگ و علم آنها تاثیر می گیرد.صورت می دهند. این ساختار عموما از جامعه، دین و فر

این عقاید ذهنی در بعدهای زمانی و مکانی گوناگون فرق دارد. به عنوان مثال در جامعه ای به خصوص، امکان 

دارد در زمان های مختلف فضاهای غالب زیادی وجود داشته باشد یا در یک زمان واحد در چند جامعه گوناگون 

ردی در هر یک از این شرایط نظریه ای که ارائه دهد تحت تاثیر فضاهای چندین فضای اصلی مهیا باشد، هر ف

پارادایم یک فضای ذهنی می باشدکه از جمعی از فرضیه ها و باورها بوجود آمده است  غالب ذهنی وی می باشد.

ی تصمیم گیری ها وبر ذهن انسان مسلط است و در زمان و مکان به خصوص طرز فکر که از علوم گوناگون که 

افراد را هدایت می نماید. در رشته مدیریت و به خصوص مدیریت دولتی سه پارادایم و تئوری عمده وجود دارد 

در مورد هر یک که عبارتند از: تئوری کالسیک، تئوری نئوکالسیک و تئوری سیستم ها، که در ادامه به تفضیل 

 .(بیتا ،زارعی ) توضیح داده می شود

 

 ( تئوری کالسیک1-2-1

ک برای پیش بینی و کنترل رفتار در سازمان ها توسعه داده شده اند. خصوصیات بارز تئوری تئوری مدیریت کالسی

 مدیریت کالسیک به صورت زیر است:

 زنجیره فرماندهی: در نظریه های کالسیک مدیریت، مدیریت در سه قسمت توزیع شده است. (1

ایی( می باشد که شامل هیئت مدیره، این قسمت از مدیریت در حالت کلی با نام دولت )اجرمدیریت سطح باال:  

این سطح از مدیریت مسئول مدیر عمومی در ارگان های تجاری، رئیس های دانشگاه ها و سازمان ها و... می شود. 
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 وظایف هدایت و سازماندهی ریزی، برنامه است، سازمان اهداف سوی به بلندمدت استراتژیک توسعه برنامه های

 .ستا باال سطح در مدیریت عمده

این قسمت مابین سطح باالی مدیریت و سطح پایین مدیریت جای دارد. مسئولیت ها در مدیریت سطح متوسط: 

 خط با ها برنامه و ها سیاست بخشیدن رسمیتبه  و تدوین ، ناظران فعالیت کردن هماهنگ مدیریتاین سطح 

رست گروه و معاون در این مجموعه می باشد. در آموزش و پرورش مثال سرپ باال سطح استراتژیک های برنامه مشی

 قرار دارد. در سازمان های تجاری مدیران و دستیار مدیران در این گروه جای دارند.

مدریت سطح اول: این سطح از مدیریت را ناظران تشکیل می دهند از این رو مدیریت نظارت نامیده می شود. در 

معلمان در این گروه هستند و در واحدهای تجاری مباشر  و پرورش شاین مرحله برنامه ها اجرا می گردند. در آموز

 در این گروه جای دارند.

تقسیم کار: تقسیم کار دومین مشخصه اصلی نظریه های مدیریت کالسیک می باشد. که اعمال پیچیده  (2

 را به کارهای ساده تقسیم می نماید که کارگران به آسانی بتوانند آنها را انجام دهند.

در نظریه های کالسیک مدیریت راهی ارتباطی موجود است. در سطح باال و به پایین: نفوذ یک سویه ر (3

 تصمیم گیری انجام می شود و به سطح پایین فرستاده می شود.

سبک استبدادی رواج داشته  ؛سبک مدیریت استبدادی: در زمانی که مدیریت در دست کلیسا بوده است (4

تصمیم گیری می کنند و به تنهایی مدیریت را فرماندهی  است. به این ترتیب بر این اساس فقط مدیران

 می نمایند. این فکر رواج داشت که اگر با کارگران مانند ماشین رفتار شود بهره وری زیاد می شود.

رفتار کارگران پیش بینی شده بود. در صورتی که یک کارگر با  رفتارهای پیش بینی شده: در این نظریه (5

 کند در پست خدماتی می ماند و در غیر این صورت عوض می شود. توجه به پیش بینی رفتار

مدیریت کالسیک در حالت کلی سه نظریه دارد که عبارتند از نظریه مدیریت علمی، نظریه های اداری و نظریه 

 هایبوروکراتیک که در ادامه هر یک به تفضیل توضیح داده می شود.
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گسترش یافته است. این نظریه  1911تیلور در سال نظریه مدیریت علمی: این نظریه توسطه فردریک  (1

برای عوامل زمان و برای تحقیق معروف است. تمرکز اصلی این نظریه روی حداکثر بهره وری می باشد 

اصول "که برای مسائل و مشکالت صنعتگران راه حل مناسبی می باشد. تیلور در کتاب خود تحت عنوان 

ین در برخی از موارد سیستم مدیریت را تغییر می دهد. به می گوید: تالش های مع "مدیریت علمی

طوری که منافع کارگران و مدیریت را به هم تبدیل می کند. تیلور در تحقیقات خود چهار اصل برای 

 برای افزایش بهره وری معرفی کرده است که به صورت زیر است:

 د و برای انجام آن ضروری است علم کار گسترش یابد. یعنی کار در حین عمل بررسی شو

راهکارهایی ارائه شود. برای گردآوری اطالعات می توان از شیوه های زمان بندی و جهت بندی 

 استفاده کرد.

  شیوه جدیدی باید انتخاب گردد و کارگران انتخاب شده با توجه به بهترین راه آموزش ببیند به

ببیند تا بتواند با توجه به  طوری که هر کارگر با توجه به موقعیت کاری خود آموزش مخصوص

 تخصص خود بهترین کارایی را داشته باشد.

  علم کار باید با کارگر انتخابی یکسان باشد تا بهترین نتیجه را بدهد. یعنی کارگرانی انتخاب شوند

که با قوانین جدید مطابقت داشته باشند و حقوق آنها به موقع پرداخت گردد تا موجب انگیزه 

 ود.باال در آنها ش

  کارگران و مدیریت تقسیم شود تا کار موثر و اقتصادی وظیفه و مسئولیت باید به طور مساوی بین

مثال اتحادیه های کار بر این باورند که  ؛پیش رود. انتقادهای زیادی بر این نظریه وارد آمده است

کارگران به به کار بیشتر و پرداخت کمتر تمرکز دارد. مزایای افزایش بهره وری با  ،این نظریه

اشتراک گذاشته نمی شود. همچنین دریافته اند که بهره وری به جای افزایش کاهش یافته است. 

در زمان اعمال این نظریه در واحد صنعتی کار تخصصی و خسته کننده می شود که به علت 

ین بر این اساس ثابت می شود ا .ماهیت انسانی است که با انسان به عنوان دستگاه رفتار می شود
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نظریه علیه بشریت است چون تیلور بیان داشته است که در گذشته انسان اول بوده و در آینده 

 سیستم اول خواهد بود.

گسترش یافت. در این تئوری که در  1916نظریه مدیریت اداری: این تئوری توسط هنری فایولدر درسال  (2

ی مدیریت است. او شش عملکرد تمرکز اصلی رو ،مورد مدیریت کسب و کار و مدیریت عمومی می باشد

که به صورت زیر است: پیش بینی، برنامه ریزی، سازماندهی،  ،مدیریت را در نظریه اش معرفی کرده است

رده است: اصل مدیریت در نظریه خود را به صورت زیر ارائه ک 14فرماندهی، هماهنگی، نظارت. همچنین 

فع فردی به جای منافع عمومی، پاداش، تمرکز، ، وحدت جهت، تبعیت از مناطتقسیم کار، قدرت، انضبا

 سلسله مراتب، ترتیب، حقوق پرسنل، ثبات تصدی پرسنل، ابتکار و رفاقت.

گسترش یافته است، به طوری که این  1947نظریه بوروکراتیک: این نظریه توسط ماکس وبر در سال  (3

خود را به عنوان تئوری سازمان نظریه نیز به عنوان نظریه وبر بوروکراسی گسترش یافته است. او کار 

سازمان  میاست. او در تقس یاو بر ساختار سازمان ی هینظر یتمرکز اصل اجتماعی و اقتصادی نامیده است.

که سازمان  کند یم شنهادیاز اقتدار و کنترل تمرکز کرده است. او پ یخطوط قو جادیبه سلسله مراتب و ا

را توسعه  یقیاستاندارد جامع و دق یاتیعمل یروش ها دیاشده ب نییتع شیاز پ یانجام کار ها یها برا

. و مقررات در سازمان وجود داشته باشد نیقوان یاستاندارد برا نیبهتر دیبا ه،ینظر نیبا توجه به ا. دهند

 دیدر سازمان با فهیو وظ ستمیس نیارتباط ب یبرا نیانجام کار و هنچن یدر سازمان ، برادر این تئوری 

 . شته باشدنظام وجود دا

در سطح باال به  تیریاز مد. این نظریه شده خود آموزش داده شود نییتع فیبا توجه به وظا دیکارگر با

هر کارگر به وضوح مشخص و وجود داشته  فیوظا دیبا. در این نظریه معتقد است نییپا تیریسطح مد

 یدر سازمان به خوب یابیم ارزنظا دیباو  اجرا خواهد شد کیستماتیدر سازمان به طور س ستمیهر س، باشد

 ,Mooney .افراد، به کارگران داده شود یستگیکه پاداش با توجه به تعهد و شا یبه طور وجود داشته باشد

 Reiley 1931 ,Olum,2004,Henry,2009 
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 ( تئوری نئوکالسیک1-2-2

تئوری نئوکالسیک یا همان جنبش روابط انسانی بواسطه مطالعات هاثورن توسط التون مایو شروع شد. در این 

نی در بهره وری سازمانی معین گردید و پس از آن مطالعاتی انجام شد که شاخه رفتار مطالعه نقش نیروی انسا

سازمانی را تشکیل داد. در این دیدگاه بر خالف دیدگاه کالسیک بر عامل انسانی توجه ویژه ای وجود دارد؛ ولی 

وری نیز سازمان مثل یک دیدگاه های جدیدتر مدیریت، این دیدگاه را نیز دیدگاهی وابسته می دانند. در این تئ

 که محیط را در نظر نمی گیرد.  سیستم بسته دیده می شود

این نظریه از جمله رهیافت  در این دیدگاه تمرکز بر حداکثر بهره وری درونی با تاکید بر منابع انسانی می باشد.

اتی در شرکت میالدی مطالع 1930تا  1920های منابع انسانی به مدیریت می باشد. در طول سال های دهه 

وسترن الکتریک شهر هاثورن انجام شد. که به مطالعات هاثورن معروف شد، در نهایت باعث جنبش روابط انسانی 

 در مدیریت شد.

وری تالش کرده است تا نحوه تعامل فرایندهای تئعات التون مایو صورت گرفت. این این تحقیقات تحت تاثیر مطال 

رایط کاری خود را در راستای ارتقای عملکرد درک نماید. این رویکرد نخستین روانشناسانه و اجتماعی افراد با ش

رویکرد عمده ای است که بر روابط کاری غیررسمی و ارضای کارکنان تمرکز دارد. مطالعات هاثورن در سال های 

وناگون، در نخستین مرحله این آزمایش ها )آزمایش روشنایی(، شرایط کاری گ .صورت گرفته است 1932تا  1924

با توجه به یافته ها  .مخصوصا روشنایی کارخانه، تغییرداده می شدند تا تاثیرات آن روی بهره وری معین گردد

کارگران در مقابل محققان ناظر واکنش نشان داده و متفاوت عمل کرده اند که این واکنش به اثر هاثورن معروف 

 می باشد.

رسیدند که بهره وری بیشتر متاثر از عوامل روانشناسانه و اجتماعی بر اساس این مطالعات محققان به این نتیجه 

مدیران باید بیش از گذشته به رفاه، انگیزش و ارتباطات کارکنان بپردازند.  ،است. طرفداران این نظریه اعتقاد دارند

درک طبیعت  از طریق ،اثربخشی کارکنانهای مدیریتی که باعث ارتقای  ین رویکرد بر مطالعه و تعیین فعالیتا
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های مختلف  فتار سازمانی به کمک رشتهر .متمرکز است ،شوند پیچیده فرآیندهای فردی, گروهی و سازمانی می

 (بیتا ،زارعی) پردازد شناسی( به توضیح رفتار افراد در شغل خود می )همچون روانشناسی و جامعه

 

 ( تئوری سیستم ها3-2-1

زیست شناس و متفکر اتریشی لودویک ون برتالنفی می بوجود آمد. پایه گذار این تفکر  1950این تئوری از دهه 

که با یکدیگر در ارتباط هستند  ،باشد. بر اساس این تئوری هر سازمانی از مجموعه ای از اجزا تشکیل شده است

. به این ترتیب بایستی ارتباطات بین آنها را به نحوی سازماندهی نمود که در جهت و یک کل را بوجود می آورند

باشند. بر اساس این نظریه و تئوری سیستم ها بایستی همه عوامل داخلی و خارجی سازمان را هدف اصلی 

بر اساس این  شناسایی نماییم و جایگاه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را در سازمان تشخیص و سازماندهی کنیم.

 تئوری سه شرط اساسی یک سیستم به قرار زیر است:

 ر است.هر جز بر رفتار کل موث رفتار (1

 رفتار اجزا و تاثیر آنها بر کل وابسته به یکدیگر هستند. (2

 اجزای یک سیستم طوری به یکدیگر متصل هستند که گروه های فرعی مستقل در آنها شکل نمی گیرد. (3

در فرایند تفکر سیستمی، سیستم به اجزا تقسیم می گردند، رفتار یا خواص اجزا تشریح می گردد، همه شرح ها  

 .(بیتا ،زارعی) ی کل با یکدیگر تلفیق می گردندو تشریح ها

 

 ( رویکردهای جدید مدیریت دولتی3-1

. ابداعات جدید تکنولوژیک، دانشی شدن تحوالت مدیریت دولتی معاصر در حوزه های گوناگون دیده می شود

سازمان ها، جهانی شدن، تنوع و تعدد فرهنگی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی از مهمترین چالش هایی است 
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الگوهای مناسب در رویارویی با که برای پایداری بایستی  ه مدیریت دولتی در این دوران با آنها روبرو شده استک

صورت گرفته است که مهمترین آنها بخاطر . ابداعات جدید تکنولوژیک در حوزه های گوناگون آنها اتخاذ گردد

ر این تحوالت سرعت و نحوه استفاده این ابزار برای د .تاثیر بر مدیریت دولتی، تکنولوژی اطالعات و ارتباطات باشد

. ابداعات تکنولوژی در زمینه اطالعات و ارتباطات با جهش های سریع مدیر بخش عمومی و دولتی اهمیت دارد

 خود موید سازمان بدون کاغذ است.

نولوژی نوین تک .تسی خبری نیست. همانگونه که مشخص اسازمانی که در آن از ثبت و ضبط های انبوه کاغذ 

در این نظام سازمان ها سیستم  .اطالعات و ارتباطات سازمان سنتی دولت را دستخوش تحول عظیمی می کند

در این مراحل  ؛نتیجه ارباب رجوع آنها خدماتی سریع تر و باکیفیت بهتر خواهند داشت نظارتی متفاوت دارند و در

د نه آنها در اختیار تکنولوژی. مدتی است کار دانشی تکنولوژی در اختیار آنها باش ،مدیران بایستی تالش کنند

، بر اساس این نظریه در آینده شاهد سازمان هایی خواهیم بود که دانش در آنها سهم جانشین کار یدی شده است

بیشتری خواهد داشت. مدیران در بخش دولتی که عموما از محدودیت های مالی نگران هستند در صورتی که از 

برخوردار باشند و سازمان های خود را دانشی کنند با شناخت نقطه های حساس و کلیدی می توانند  دانایی زاینده

 بر محدودیت ها غلبه کنند.

دیریت دانش است. در این فضا که دانش تولید کننده ثروت قابتی آینده توانایی سازمان در مدر اصل مزیت های ر

تا بتواند در صحنه های رقابتی جهانی مطرح باشد. بدین ترتیب جامعه باید مدیران آفرینشگر داشته باشد  ،است

قدرت دانش خواهد بود و مدیران و کارگزاران بخش عمومی بایستی در عصر دانشی شدن سازمان  ،قدرت آینده

و ارزش افزوده دانشی  نشاشته باشند که حاصل آن تولید داهم رابطه تعاملی د ها، در همه سطوح سازمان با

 خواهد شد.

جهانی شدن سرانجامی حتمی است. در فضای جهانی شدن، دولت ها  ا توجه به توسعه ارتباطات و اطالعات،ب

بایستی برای حفظ ارزش های انسانی و طبیعی که بستر رشد انسان است با یکدیگر تالش کنند. از این طریق 
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ها از بین رفتن تمایز بین بخش بقای بشریت در آینده تضمین می گردد. یکی از آثار جهانی شدن در داخل کشور

خصوصی و دولتی است در این حالت مسئولیت های بخش خصوصی و دولتی به وضوح مشخص نیست. در عصر 

جهانی شدن مفاهیمی از جمله توجه به حقوق فردی، ارزش های رقابتی، حرمت به انسان ها و... به عنوان ارزش 

وصی و دولتی در معرض قضاوت های شهروندان قرار دارند. . در عصر جهانی شدن مدیران در سطوح خصمی باشد

د را از دست داده است و در عصر حاضر به علت سرعت و سهولت در مهاجرت ترکیب جمعیتی همگونی سنتی خو

 ها از نظر قومی و فرهنگی متنوع شده است.چهره شهر

به طوری که سوال شده است  ؛ستمدیریت دولتی در این شرایط از نظر ترکیب جمعیتی با مشکل مواجه شده ا

که در این مجموعه های ناهمگون چگونه می توان به یک توافق عامه دست پیدا کرد؟ به عبارت دیگر این تفاوت 

ها را چگونه می توان منسجم نمود؟ به این ترتیب مدیران دولتی عصر حاضر باید مجموعه ای از منافع متنوع را 

 تقاضاهای متفاوت پاسخ دهند و نوعی یکپارچگی بوجود آورند. چنان هماهنگ سازند که بتوانند به

یکی از بحران های جهان امروز کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز می 

، رخدادهای مختلف شرایطی را بوجود آورده است که اطمینان به رسانه های جمعی، نهادهای کارگری، باشد

تجاری وکارگزاران دولتی به شدت کاهش یافته است. مدیریت دولتی جدید بایستی تالش کند تا در موسسات 

ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی و ارزش افزوده اجتماعی نقش موثری داشته باشد، چون در این صورت می تواند 

اجتماعی را می توان حاصل روابط  اعتماد شهروندان را به خود جلب کند و در راه تحقق اهداف توفیق یابد. سرمایه

مبتنی بر اعتماد در جامعه به حساب آورد و آن را به مجموع منابعی اطالق کرد که در ذات روابط سازمان اجتماعی 

دلنشین تر و مطلوب تر می سازند. مدیران دولتی از طریق پایبندی به اخالقیات،  را بوجود می آیند و زندگی جمعی

ضایعه کاهش اعتماد  از بین رفتنو یگانگی و وحدت با جامعه می توانند باعث احساس مسئولیت اجتماعی 

 شوند.شهروندان و ایجاد سرمایه اجتماعی و فضای اطمینان و اعتماد 
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مواردی که به آنها اشاره شد، حرکت مدیریت دولتی را به سمت آینده شکل می دهد. و رویکردهای جدید آنها را 

در آینده بایستی دیدگاه شهروند محور داشته باشند و مشارکت را جانشین نگرش  مشخص می کند. مدیران دولتی

با این دو رویکرد مدیران می توانند نقش واقعی خود را در آینده داشته باشند. سیاست  سنتی سلسله مراتبی کنند

د آید و شهروندان شهروند محوری باعث شده تا مشارکت سازنده و مبتنی بر اعتمادی بین دولت و شهروندان بوجو

نسبت به مسائل محیطی و دیگر شهروندان احساس مسئولیت کنند. این سیاست با تمایز بین مشتری و شهروندان 

بلکه طراحی  ،بوجود آمده است. در این سیاست انتخابات تنها سازوکاری نیست که مردم را به دولت پیوند می دهد

ه حالتی است که شهروندان و دولت را به هم نزدیک و هدف های کل ساختار اداره جامعه در شکل گیری و اجرا ب

 آنان را با هم ترکیب می کند. 

در شرایط کنونی و با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های دولت، جز از راه مشارکت با شهروندان راه 

الیت های دولتی سرعت دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی موجود نیست. به کمک نیروهای مردمی چرخه فع

جای دیدگاه سلسله می گیرد. برای نیل به این هدف باید الگوهای ساختاری تغییر کنند و نگرش های گروهی 

مراتبی را بگیرد. مدیریت دولتی در آینده باید تاکید خود را بر گروه های افرادی بگذارد که با هم کار می کنند و 

 با هم رشد دارند. 

باید به عنوان فرایندی برای توسعه به حساب آورد. فرایندی که در داخل گروه های انسانی رهبری و مدیریت را 

و همه افراد سازمان درگیرند و فقط یک فرد به نام مدیر نقش هدایت گروه را برعهده ندارد. رهبری  شکل می گیرد

انگیزد. سازمان ها در آینده باید  در این حالت زمانی اتفاق می افتد که هر عضو گروه در سازمان سایرین را بر می

که به گروه ها کمک کند تا نیازها و نیروهای خود را بشناسد، آرمان های گروهی  مدیران و رهبرانی داشته باشند

مشترک بوجود آورند و به عنوان عامل ترغیب کننده فعالیت کنند. در دیدگاه مشارکت جویانه، مدیریت دولتی 

ر امر مدیریت شریک سازد و به مدیریت نقشی جمعی بدهد. بر اساس تحقیقات صورت باید بکوشد تا همگان را د

 گرفته پنج راه برای مدیریت دولتی آینده پیشنهاد می گردد: 
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مدیران دولتی باید پشتیبان تالش هایی باشند که به توسعه دموکراسی و مردم ساالری می انجامد. به  (1

. برای یکی شدن با برگردد ،که روش مردم ساالرانه می باشد این صورت مدیریت دولتی باید به اصل خود

عه تغییرات اساسی انجام شود مو اندیشه سازمان های دولتی به جاشهروندان و آشتی با آنان باید در نگاه 

 که کار ساده ای نیست.

روندان مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شه ،زمانی که مردم ساالری گسترش پیدا کرد (2

تشخیص دهند و به ایفای آن بپردازند. مدیران دولتی باید در پی پیدا کردن راه حلی برای پاسخگویی به 

 مردم باشند.

ساختارهای دولتی باید از حیث محتوی و شکل مردم ساالر گردند و به توانمند سازی کارمندان و  (3

ی عالوه بر مقاصد و هدف های فنی و شهروندان خود بپردازد. برای مردم ساالر شدن سازمان های دولت

خود باید به مسئولیت های اجتماعی سازمان هم پایبندی نشان دهند. در نهایت بایستی ساختار تخصصی 

دولتی آنچنان تغییر کند که از سازمان های خصوصی خواسته شود خود را همانند سازمان های دولتی 

 کنند.

داف خود تئوری و عمل، اندیشه و کاربرد را با هم تلفیق مدیریت دولتی بایستی در مسیر رسیدن به اه (4

کند. مدیریت دولتی فردا باید علم را ابزار کار خود بداند و مدیریت دولتی در دانشگاه ها به عنوان یک 

 اخالقی به مدیران آموخته شود. -رشته علمی

در دهه های شخصی نشوند.  مدیران دولتی خود را باید خدمتگذاران مردم بدانند و دچار توجه به عالیق (5

آینده مدیران دولتی در دنیای پیچیده ای که پر از تنوع و تعدد فرهنگ ها است به سرخواهند برد و از 

هم اکنون باید خود را برای رویارویی با این شرایط آماده سازند. آنان باید از مرزهای داخلی سازمان فراتر 

ند. همچنین آنان باید به توانمندسازی کارکنان و شهروندان روند و خود را به دنیای بیرونی ارتباط ده

 ،الوانی) الر را به شهروندان ارزانی دارندبپردازند و با توسعه مردم ساالری در سازمان، جامعه ای مردم سا

1377). 
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 نواع مدیریت دولتیا (2

 ( مدیریت دولتی سنتی2-1

سایی مورد انتقاد قرار گرفته است. ولی به علت بوروکراتیک بودن زیاد و نار ،الگوی سنتی اداره در حال حاضر

بلی، یک پیشرفت بود. سرآغاز الگوی سنتی باید بدانیم که بکارگیری این الگو در قیاس با شکل های اولیه و ق

 تری ولیان –کوت نورث  1845اداره امور مربوط به انگلستان در اواسط قرن نوزدهم است. در گزارشات سال 

لتی بایستی از راه واگذاری آن به افراد جوان که قبل از انتصاب از طریق توصیه شده است که خدمات دو

امتحانات با دقت انتخاب شده اند، انجام شوند. این گزارش نشانه شروع انتصابات بر پایه شایستگی در خدمات 

 . عمومی و کاهش تدریجی حمایت عنایتی است

ست. در حالت کلی این گزارش نشانه شروع الگوی این گزارش موضوعات پرسنلی را مورد تاکید قرار داده ا

اصالحات انجام شده در انگلستان و آمریکا با الگوی جامع  1883سنتی اداره امور عمومی بوده است. در سال 

تر در اروپا ادغام شدند و حاصل این ترکیب، الگوی مدیریت دولتی سنتی اداره امور عمومی بود که در نیمه 

پذیرش قرار گرفت. الگوی مدیریت سنتی دارای دو پایه نظری اصلی است که حاصل اول قرن بیستم مورد 

اداره ویلسون  –و پایه دوم نظریه جدایی سیاست  تاثیرهای گوناگون می باشد. پایه اول، نظریه بوروکراسی وبر

 است.

ر شکل و هم از نظر . این نظریه هم از نظبوروکراسی وبر است ،مهمترین نظریه الگوی سنتی اداره امور عمومی

شیوه با تئوری سنتی اداره امور عمومی مطابق بود. الگوی مدیریت دولتی سنتی در طول تاریخ بسیار با دقت 

گاهی به صورت صریح و گاهی تلویحی و ضمنی از تئوری وبر پیروی کرده است. در اصل بهترین راه آشنایی 

ا الگوی قدیمی تر اداره می باشد. مهمترین تفاوت آن ببا تفاوت ها و پیشرفت های سیستم وبری، مقایسه 

موجود بین الگوی وبر و الگوهای پیش از آن، جایگزین شدن اداره شخصی بوسیله یک سیستم غیر شخصی 

 بر اساس مقررات می باشد. 
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به بیانی دیگر، بوروکراسی های قدیمی شخصی و سنتی و منطقه ای بوده اند؛ اما بوروکراسی های نوین 

ظر وبر غیرشخصی، عقالیی، تخصصی، موفقیت خواه و جهان شمول بودند. بنابراین وبر معتقد بود که موردن

بوروکراسی کارآمدترین شکل سازمانی می باشد که در اکثر ارگان های بزرگ کاربرد دارد. الگوی رسمی 

اشتیاق بیشتر و برای بوروکراسی در دو بخش خصوصی و دولتی کاربرد دارد، اما پرواضح است که این الگو با 

 زمان طوالنی تر در اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفته است.

عمومی قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به هم ارتباط می دهد، در مدیریت دولتی سنتی اداره امور 

ی، قبل از احراز مقام حداقل در سطح نظری بسیار آشکار می باشد. ودرو ویلسون که استاد اداره امور عموم

رئیس جمهوری آمریکا بود، معتقد بود که باید حد فاصل سیاست از اداره کامال معین باشد، به این معنا که 

خط مشی باید از اجرای خط مشی که وظیفه ای کامال اداری می باشد، جدا شده باشد. ویلسون معتقد بود 

مساله های سیاسی می باشد. در صورتی که کارکنان  که سیستم تاراج، نتیجه ترکیب مساله های اداری در

دولت، مثل سیاستمداران، فعالیت های خود را خواه بر اساس عملیاتی که از راه آن منصوب شده اند و یا به 

صورت ادامه نقشی که در حزب سیاسی داشته اند، انجام دهند. نتیجه کار احتماال فساد و تصمیمات خودسرانه 

زی حوزه سیاسی، در اصل جایی که خط مشی ها استفاده می شوند، توانایی این را دارد خواهد بود. جداسا

 بسیاری از کمبودها و زیان های سیستم تاراج را نابود کند.

با وجود اینکه تئوری جدایی سیاست از اداره، بخش اصلی الگوی سنتی اداره امور عمومی می باشد، اما بیشتر 

ه خصوص برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بسیار مناسب می باشد. شبیه یک افسانه می باشد و ب

در دنیای واقعی، هر دوی آنها به طور موثر از راه انجام تکالیف اداری از طرف سیاستمداران و قبول مسئولیت 

داران سیاسی از طرف رئیس های اداری در هم ادغام شده اند. البته الزم به ذکر است که جدا بودن سیاستم

و قبول مسئولیت سیاسی از طرف روسای اداری افسانه بوده است اما ساختارهای بوروکراتیک به نحوی ساخته 

 شده اند که انگار افسانه واقعیت می باشد.
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در اصل، الگوی سنتی اداره امور، با وجود ویژگی های با ارزش خود مثل معیارهای اخالقی متعالی، خدمت به 

ها دور نبوده و همواره مورد انتقادات شدید قرار دارد. همگان سرعت کم و غیر انعطاف  مردم و... از کاستی

بودن بوروکراسی ها، عملکرد ضعیف، مزاحمت های روزانه ناشی از محدودیت های کسالت آور، کاغذ بازی 

 ،نرگسیان)(1391 ،ساالرزرهی) نش قرار می دهندآنها را مورد سرزهای وقت گیر و کارگزاران بد اخالق 

1387). 

 

 نوین( مدیریت دولتی 2-2

با توجه به شرایط مدیریت دولتی سنتی، ظهور مدیریت دولتی  ،همان طور که در قسمت های پیشین بیان شد

امری ضروری است که عده ای آن را انقالبی در بخش دولتی به حساب آورده اند. مدیریت دولتی نوین که با نوین 

ش و تجربه مدیریت بخش خصوصی، کارایی، نام مدیریت گرایی نیز معرفی شده است تالشی بود تا با کمک دان

 اثربخشی و بهره وری خدمات عمومی در سازمان های دولتی را ارتقا بخشد.

ولی بیشتر این تعریف ها چهار ویژگی را مورد  ؛ف نموده اندوین را به حالت های گوناگون توصیمدیریت دولتی ن

ه برون دادها، تحول در درون داد سیستم اداری، کاستن تاکید قرار داده اند. این چهار خصوصیت عبارتنداز: توجه ب

 از دامنه دولت و در نهایت ارتباط با سیاستمداران و مردم.

مدیریت دولتی نوین این است که به جای توجه به درون دادها به برون الف( توجه به برون دادها: خصوصیت بارز 

ند و شیوه ها و فرایندهای گوناگونی را استفاده می کنند. دادها توجه می کند. سازمان های دولتی فعالیت هایی دار

 و اجرای با دقت و صحیح امه ریزیولی مساله مهم این است که چه نتیجه ای از فعالیت ها بدست می آید. برن

بایستی نتیجه ای مطلوب در پی داشته باشد و مدیران دولتی بایستی نسبت به نتیجه های بدست آمده که در 

اهداف برنامه ها است، پاسخگو باشند. با توجه به برون دادها ویژگی بارز مدیریت دولتی نوین نسبت اصل همان 
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بر برون دادها و مساله های تخصیص بودجه تاکید ویژه ای شده  به اداره امور دولتی سنتی می باشد که در آن

 است.

یراتی پیش بینی شده است.  منابع انسانی، ب( تغییر در درون دادها: در مدیریت دولتی نوین در درون دادها تغی

چار تغییر شده اند. برنامه ریزی و ردی مانند این در مدیریت گرایی دفناوری و موابودجه ها، شیوه های عمل، 

کنترل زیاد وجوه نقد، تعدیل نیروی انسانی، ایجاد سیستمی از معیارهای عملکرد که بر کارایی و صرفه جویی 

بی عملکرد کارکنان به طور رسمی و دقیق، ایجاد برنامه های حقوق و دستمزد بر اساس شایستگی تاکید دارند، ارزیا

و کارایی، سیستم بودجه ای جدا که اختیارات و مسئولیت های بودجه ای بیشتری به مدیران می دهد و استقرار 

د زیاد بر جواب دهی به مشتریان یک نظام برنامه ریزی که تمرکز آن بر دست یافتن به اهداف معین می باشد و تاکی

 و ارباب رجوع، از عوامل طرح شده در تغییرات درون داده ها می باشد.

ج( کاستن از دامنه دولت: کاستن از دامنه گسترش فعالیت های دولت خصوصیت دیگر مدیریت دولتی نوین می 

رارداد با قسمت خصوصی از جمله پاری و عقد قباشد. واگذاری انجام کارهای دولت به قسمت های دیگر، برون س

از دامنه دولت عملی می شود. دولت با تصدی گری عالوه بر درگیری با  مواردی است که در زمینه کاستن

ادی کرده است که به صورت سازوکارهایی که در اصل جز فعالیت های دولتی نمی باشد خود را درگیر امور ماز

آنکه از انجام وظایف اصلی و حاکمیتی خود هم به همین علت دورمانده تواند آن را عملی کند، عالوه بر  میکامل ن

است. با کوچک شدن و کاستن از دامنه دولت در این حالت دولت کوچک و کارآمد بوجود می آید و مشارکت 

 مردم و بقیه قسمت ها هم در اداره امور جامعه افزایش می یابد.

لتی سنتی به دلیل نبود توجه به رابطه بین دیوان ساالرها و دود( ارتباط سیاستمداران و مردم: در مدیریت 

سیاستمداران بسیار انتقاد وجود داشت. از نظر بعد نظری اداره امور عمومی، الزمه جدایی بین افرادی بود که 

دستور می دادند، سیاست وضع می کردند و افرادی که مجری دستورات و سیاست ها بودند. ولی در مدیریت 
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مدیران و مسئوالن در مساله های سیاستگذاری وارد می شوند و به روشی در خط مشی گذاری دخالت ین دولتی نو

 می کنند. 

شخصا  ،در این حالت مدیران شخصا مسئولیت کارها را به عهده می گیرند و در صورتی که مرتکب اشتباهی شوند

ریت دولتی تبدیل به نوعی مدیریت سیاسی می شود و رابطه آن حالت مدی این بهای آن را پرداخت می کنند. در

باشد که به چه نحوی یک  با رهبران سیاسی تغییر می کند. شاید اصلی ترین مهارت برای یک مدیر دولتی این

ساالر سیاسی شود، به این معنی که بتواند با سیاستمداران و محیط بیرونی آنچنان ارتباطی برقرار کند که  دیوان

به شخصی گفته می برای هر دوی مدیر و سازمان ثمر داشته باشد. در مدیریت دولتی نوین، مدیر دولتی اثربخش 

شود که نقش سیاسی هم داشته باشند و به همین دلیل باید در مقابل مراجعان و ارباب رجوع پاسخگو باشد و این 

 خصوصیت اصلی دیگری از مدیریت دولتی نوین می باشد. 

. سیاستمداران و کارکنان بخش یت دولتی نوین، بر پایه شخصیت سیاسی ضروری دولت و مجریان می باشدمدیر

عمومی در یک فعالیت تعاملی کار می کنند با وجود اینکه نظر پایانی را سیاستمداران می دهند ولی تفکیک غیر 

ی نوین عوامل تشکیل دهنده مدیریت واقعی سیاست از اداره قابل قبول نمی باشد. یکی از محققان مدیریت دولت

 دولتی نوین را عوامل زیر بیان می کند:

 پیاده سازی مدیریت حرفه ای در قسمت عمومی (1

 تاکید بر کنترل ستاده ها (2

 ضای رقابتی در محیط سازمان های دولتیربوجود آوردن ا (3

 استاندارد های مشخص عملکرد (4

 تاکید بر سبک های قسمت خصوصی (5

 کارایی بخش دولتی برای کمک از منابع تاکید بر صرفه جویی و (6
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ارزش های دموکراتیک در جامعه و نیاز مشارکت افراد جامعه روح کلی مدیریت دولتی نوین در نهایت دقت بر 

 نشان داده می شود. 

این اصول عبارتنداز:  ،برای مدیریت دولتی نوین پنج اصل محوری برای استقرار این شیوه مدیریت الزامی است

 ی، مدیریت گرایی، تمرکز زدایی، بوروکراسی زدایی، خصوصی سازی.کوچک ساز

به این ترتیب مدیریت دولتی نوین با کمک اصول مدیریت بخش خصوصی و تغییر رابطه بین بخش خصوصی و  

با  و باعث می شود ارزش های آزادمنشانه تر عملی شوند. را می دهدعمومی وعده اثربخشی و بهره وری بیشتر 

 اند.ن وعده ها تحقق نیافته اند و در بیشتر موارد نشانه هایی شبیه مدیریت دولتی مردساالر بروز داده این همه ای

شی که در مقابل دولت ها قرار داد، مورد توجه اکثر دولتمردان بخدولتی نوین به علت عرصه های نویدمدیریت 

ادامه برخی از ایرادات وارده به این شیوه قرار گرفت ولی در زمان اجرا و پس از آن مشکالتی نمایان گشت. در 

 مدیریت دولتی به تفضیل توضیح داده می شود:

مدیریت دولتی نوین با تاکید بر کارایی در مقابل الف( کاهش تفکر کاغذی و افزایش تفکر ابزاری در اداره امور: 

ی نوین با این تفکر توصیف مدیریت دولتی سنتی روی تفکر ابزاری تمرکز بیشتری دارد. در شیوه مدیریت دولت

نارسایی از مشکالت جامعه فراهم می آورد و با نوعی ساده انگاری موفقیت های کوتاه مدت را شاهد توفیق خود 

می داند و به این ترتیب سیاستگذارانی که در پی کسب نتیجه های سریع هستند را به سمت خود جذب می 

 نماید.

سید که نظریه های بر اساس تفکر ابزاری ضعیف هستند و در طوالنی مدت با کمی تفکر می توان به این نتیجه ر 

باید قبول کرد که ضعف و نقصی که بازده عملی دارد، ضعف آثار مخربی بر زندگی افراد دارد. در تعقل ابزاری 

آرمان  نیست و هر فعالیت نیکی که فایده عملی ندارد، مصداق بارز زشتی است. مدیریت دولتی نوین انسان را از

های انسانی دور می کند و با تحلیل رفتن انسان به یک مهره تولید، توان عملی وی نیز در دراز مدت از بین خواهد 
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چنین برخوردی با جامعه اثربخش نیست و بایستی به دنبال یافتن راه حلی بود تا از گسترش  ،رفت، پر واضح است

 این تفکر جلوگیری به عمل آید.

ی دولت: در مدیریت دولتی نوین دولت به شکلی از بخش خصوصی تبدیل می گردد. از بین ب( کاهش نقش نظارت

رفتن تفاوت بین بخش های خصوصی و عمومی باعث می شود، بخش عمومی نتواند فعالیت های خود را انجام 

 رو می شود.دهد. در مدیریت دولتی نوین تدوین مقررات نظارتی، ارزیابی فعالیت های بازار و... با آسیب روب

با وجود اینکه تالش می شود این  .کوچک شدن دولت می شودج( تضعیف بخش دولتی: خصوصی سازی باعث 

 کار به نفع جامعه باشد ولی به نوعی بی عدالتی در جامعه منجر می شود که نمی توان آن را نقطه مثبتی دانست.

خدمات را در مقابل پول  ،وین سعی می کندد( محرومیت طبقه ضعیف جامعه از گرفتن خدمات: مدیریت دولتی ن

در اختیار مراجعین قرار دهد. به این ترتیب خدمات فقط به قشر مرفه می رسد و رشد بقیه افراد جامعه دیده نمی 

ولی حقوق قشر  ،شود. کاهش هزینه ها در بخش های خدماتی با وجود اینکه هزینه های دولت را کم می کند

ری مداری در مدیریت دولتی نوین در چارچوب ارائه خدمات بین غنی و فقیر بر ضعیف ضایع می شود. مدل مشت

رابر دریافت خدمات را نقص اساس توان پرداختشان تبعیض قائل می شود و این امر برابری حقوق شهروندان در ب

 که این محدودیتی اساسی در مدیریت دولتی نوین می باشد. ،می کند

وین در کشورهای درحال توسعه: مدیریت دولتی نوین در کشورهای در حال ه( مسائل کاربرد اصول مدیریت ن

یکی از رویکردهای مدیریت دولتی نوین این است که  .اد بر کشورهای توسعه یافته دارندتوسعه مشکالتی ماز

ر بازارها رونق گرفته و فعالیت بیشتری داشته باشند، به خاطر اینکه کشورهای درحال توسعه تجربه چندانی د

عملیات بازار ندارند این نقطه ضعف آنها در این مسیر می شود. از سوی دیگر خصوصی سازی نیز برای کشورهای 

درحال توسعه مشکالت خاص خود را به همراه دارد. همچنین بوروکراسی کشورهای در حال توسعه قدرتمندتر از 

باید این مرکز  ،بازار محوری اتفاق بیوفتد بوروکراسی کشورهای غربی می باشد و برای اینکه تغییر جهت به سمت

. از طرف دیگر این احساس وجود دارد که هنوز یک الگوی قدرتمند بخش زیادی از قدرت خود را از دست دهد
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منحصر به فرد برای توسعه ای که همگان باید از آن پیروی کنند وجود ندارد. قطعا مجبورکردن کشورهای در حال 

لگوی منحصر به فرد غربی مشکل ساز خواهد بود. روند سیاسی شدن مدیریت در کشورهای توسعه به پیروی از یک ا

در حال توسعه به صورت یک معضل وجود دارد. از طرفی نمی توان انتظار داشت که با کوچک شدن نظام 

لتی بوروکراسی دولتی و به رسمیت شناختن خدمات عمومی به عنوان یک ابزار سیاسی، احراز مشاغل خدمات دو

 یک انتصاب سیاسی محسوب شود. 

وجود مشکل انتظارات گسترده است. آنچه مدیریت دولتی نوین به کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد به 

مراتب بیشتر از الگوی شکست خورده بوروکراتیک می باشد. به هر حال این الگو نیز احتماال نمی تواند مشکالت 

زیرا احتمال دارد  ،، نمی توان از هر مدیریتی انتظارات زیاد از حد داشتمایدکشورهای درحال توسعه را برطرف ن

 انتظارات زیاد زمینه ساز شکست گردد.

در صورتی که کشورهای در حال توسعه مجبور شوند الگوی واحد مدیریت دولتی نوین را قبول کنند، احتمال 

زم برای بوجود آوردن نوعی مدیریت متناسب شکست زیاد خواهد بود. امکان دارد مدیریت دولتی نوین فرصت ال

با یک جامعه خاص را بوجود آورد، که اگر برخالف قبل با مشارکت مردم برای برگزیدن دولت همراه باشد، مورد 

 .(1994 ،هیوز ).(بیتا ،یدارد )الوانسوم احتمال موفقیت ندر جهان پذیرش شهروندان قرار می گیرد، اما این الگو 

 

 ( مدیریت دولتی حکمرانی خوب2-3

انی عبارت است از نفوذ هدایت شده در فرایندهای اجتماعی، که مکانیسم های گوناگونی را شامل می شود. حکمر

، طریقه ارتباط آنها درباره نحوه تعامل دولتها و بقیه سازمان های اجتماعی با یکدیگر که حکمرانی موضوعی است

. در فرایند حکمرانی سازمان ها تصمیمات با شهروندان و طریقه گرفتن تصمیمات در جهانی پیچیده بحث می کند
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مهم خود را مشخص می کنند. همچنین معلوم می شود چه افرادی در این فرایند درگیر می شوند و چگونه وظیفه 

 خود را انجام می دهند. 

یکی دیگر از تعریف های حکمرانی عبارت است از: وضع فرایندها، ساختارها و مقررات رسمی و غیر رسمی که به 

تعریف روش هایی می پردازند که به آن وسیله افراد و سازمان ها می توانند بر تصمیماتی که بررفاه و کیفیت 

زندگی آنها تاثیر می گذارند، اعمال قدرت کنند. با توجه به این تعریف حکمرانی خوب به چیزی باالتر از دولت 

هبود کیفیت زندگی و رفاه کلی گروه های گوناگون نیازمند است. بقیه عوامل هم مثل کسب و کارها و رسانه، در ب

 تاثیر دارد. 

سازمان های داوطلب،  به طور کلی حکمرانی شامل شش گروه از ذی نفعان می گردد که عبارتنداز: شهروندان،

حکمرانی خوب را می توان به عنوان مدلی از  کسب و کار، رسانه، دولت و سطوح بین المللی و مقامات دولتی.

تعریف کرد که منجر به نتایج اقتصادی و اجتماعی دلخواه شهروندان می گردد. ساختارها و روابط نهادی  حکمرانی

نه فقط در درون دولت بلکه بین دولت ها و بقیه بخش های جامعه می تواند روی پیامدها تاثیری تعیین کننده 

 داشته باشد.

، مثال در عصر جهانی شدن دولت ها باید واکنش ، با چالش های جدیدی مواجه شدند21دولت ها در آغاز قرن 

همچنین بروز  .اقتصادی از خود نشان دهند یفعاالنه ای به فرصت های مثبت اقتصادی نسبت به فشارهای منف

دولت ها به عنوان کارفرما و فراهم کننده خدمات تاثیر گذاشته است، یا  رتغییرات جمعیتی در اکثر کشورها ب

نتظارات جدید شهروندان تحصیل کرده روبرو خواهد بود و نهایتا انتظارات پرسنل سازمان اینکه بخش دولتی با ا

ها تغییر کرده و پاسخگویی به این انتظارات شرایط جدیدی را می طلبد. پاسخگویی به این چالش ها نیازمند 

عده  ت است.سخاصول حکمرانی خوب، تعریف  برخورداری از حکمرانی صحیح در سطح کالن جامعه می باشد.

خوب، با استفاده از شاخص ها به اندازه گیری و سنجش آن در جوامع مختلف ای در تعریف و شناسایی حکمرانی 

برای این منظور نهادهای بین المللی و گروه ها، هریک شاخص ها و خصوصیاتی برای حکمرانی خوب  .پرداختند
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عه ای از اصول را تشریح نموده که با کمی اختالف برنامه توسعه سازمان ملل متحد مجمو مثال ،معرفی نموده اند

 تقریبا در سطح جهانی مورد قبول است. این اصول غالبا با یکدیگر تداخل دارند و گاهی با یکدیگر متضاد هستند،

اصول به قرار زیر  این، شودهر میزان در دستیابی به اصول موفقیت حاصل شود به حکمرانی خوب نزدیکتر می 

 هستند:

: همه مردم باید در تصمیم گیری سهیم باشند، چه مستقیم و چه از راه یت و حق اظهارنظرمشروع (1

موسسات واسطه قانونی که نظرات مردم را ارائه می کند. این مشارکت با فاکتورهایی مانند آزادی بیان 

 می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.

ر مورد حکمرانی خوب ، توسعه انسانی و آنچه که هدایت: رهبران جامعه دیدگاهی گسترده و بلند مدت د (2

در برای رسیدن به این چنین توسعه ای موردنیاز است، دارند. دشواری های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 

 این دیدگاه به خوبی مشخص شده است.

 عملکرد: موسسات سعی می کنند تا به همه ذی نفعان خدمات ارائه دهند. کارایی موسسات با بهترین (3

 استفاده از منابع، نیازها را برطرف می کنند.

مسئولیت پذیری: تصمیم گیران در بخش های خصوصی، دولتی و... در برابر جامعه مسئولیت دارند. این  (4

 مسئولیت پذیری آنها با توجه تصمیمات درونی و بیرونی فرق خواهد داشت.

متی برخوردار هستند. چارچوب های مردان و زنان از فرصت بهبود و حفظ سال ی: همهانصاف و برابر (5

قانونی باید عادالنه باشد بدون تبعیض و جانبداری به اجرا درآیند، به خصوص قوانین مربوط به حقوق 

 انسانی.

شبکه  یرهبرمثال  برای حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب باید مسائل مورد نظر این رویکرد

انتظارات شهروندان، شرکت ها و  تیرینفع و جوامع مربوط، مد یذ یبکه هاش است،یس یها، توسعه شبکه ها

 یدر خط مش گذار شتریکنند و ب دایپ کیدموکرات یندهایبه فرا یشتریکه آنها تعهد ب ینفعان به طور یذ هیبق
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 یمدن فعال ساختن جامعه ک،یمنافع استراتژ اختنمتوازن س یبرا یاسیس تیگردند، فعال ریخدمات درگ تیریو مد

در سطوح گوناگون  یاسیانسجام و وحدت س نیتضم ت،یریها و مد استیاز راه اطالعات، مشاوره و مشارکت در س

در حالت کلی می توان به این نتیجه دست یافت که در مورد عوامل تشکیل دهنده مورد توجه قرار گیرد.  و... 

ده علمی از خصوصیات حکمرانی خوب باعث با این حال استفا ،حکمرانی خوب، اختالف نظر زیای وجود ندارد

خصوصیات در تضاد با یکدیگر هستند و تاکید بیش از حد بر یک ویژگی امکان چون این  .اختالف نظر می شود

 دارد باعث بروز نتایج ناخواسته شود. 

اگون چون جوامع برای پیامدهای گون میزان تاکید بر ابعاد گوناگون حکمرانی خوب در شرایط مختلف فرق دارد

ارزش های مختلفی قائل است. برخی جوامع هدف نخست خود را رشد اقتصادی می دانند و برخی دیگر برای تنوع 

و غنای فرهنگی ارزش قائلند. تعیین عوامل تشکیل دهنده حکمرانی خوب باعث بحث و مناقشه روی هنجارهای 

مانند نقش دولت، نحوه ارتباط دولت ها با فرهنگی و ارزشی و پیامدهای دلخواه می شود که باعث بروز سواالتی 

 شهروندان، روابط شاخه های قانون گذار، اجرایی و قضایی دولت و نقش بخش های گوناگون می شود. 

درک و شناخت عمیق مفهوم حکمرانی خوب می تواند معیارهای ارزشمندی را فراهم آورد تا به دولت ها و جوامع 

اقتصادی  –ین اشکال گوناگون نهادی و راه های فراهم آوردن سالمت اجتماعی کمک کند تا درک بهتری از رابطه ب

برای شهروندان بدست آورند. درک بهتر حکمرانی خوب می تواند یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در مورد 

برای  فرایندهای آینده اصالحات نهادی و تکامل در بخش دولتی فراهم آورد. این می تواند جایگرینی مناسب

 به عنوان اصالحات از آن یاد شده است. کاهش اندازه موسسات عمومی باشد که در سالیان اخیر
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 ( سیر تحول از مدیریت دولتی سنتی به حکمرانی خوب2-4

پژوهشگران زیادی به توصیف و مقایسه سیر تحول مدیریت دولتی از سه رویکرد مدیریت دولتی سنتی، مدیریت 

خوب پرداخته اند. تحول و تکامل مدیریت دولتی در سه مقطع زمانی متفاوت بررسی شده  دولتی نوین و حکمرانی

غالب در این  داریادر سبکی سنتی قرار داشت و سبک  1920تا  1970مدیریت دولتی در فاصله سال های  .است

دولتی سنتی برهه بر تئوری های سنتی مدیریت دولتی و ساختار دیوان ساالری متمرکز بود. راهبرد مدیریت 

را در تدارک مستقیم کاال و خدمات عمومی و دولت موردنظر در مدیریت  تحضور فعاالنه و دخالت همه جانبه دول

 دولتی قدیم، دولت رفاه گستر می باشد.

میالدی رویکرد مدیریت دولتی نوین یا همان بازارگرایی و مدیریت  1990به بعد تا  1970از پایان سال دهه  

مدیریت دولتی سنتی شد و از دهه آخر قرن بیستم به بعد مدیریت دولتی با حکمرانی خوب پیوند گرایی جایگزین 

. مدیریت دولتی سنتی در یک موقعیت مودنخورد و ماهیت مدیریت دولتی را از حالت های پیشین آن تفکیک 

ن و یکنواختی روبروست. ایستا و ثابت عمل می کند و از نظر بافت جمعیت شناختی با گروه های اجتماعی همگ

راهبرد مدیریت دولتی سنتی تدارک مستقیم خدمات توسط دولت و جواب به نیازهای شهروندان در قالب ساختاری 

سلسله مراتبی می باشد و در این الگو، کارگزاران دولتی نقش انحصاری و غالب را در زمینه خدمات عمومی ایفا 

 چندانی ندارند. می کنند و شهروندان و عوامل بیرونی نقش

و مدیریت دولتی نوین با استراتژی خصوصی سازی، عقد قرارداد در مقابل بافت مدیریت دولتی نوین رقابتی بوده  

با پیمانکاران، به تقاضاها و خواسته های گروه های اجتماعی کوچک از راه ساز و کارهای بازار پاسخ می دهد. در 

و مدیریت دولتی  دولتی آمیخته با تغییرات مستمر و ناپایدار می باشد حکمرانی خوب و شهروندمدار، بافت مدیریت

 مواجه است.با گروه ها و بازیگران گوناگون 

 ویکرد خدمات عمومی نوین به عنوانگروهی از پژوهشگران در تبیین سیر تحول ادبیات مدیریت دولتی از ر

ین پارادایم نوین مدیریت دولتی در سده خدمات عمومی نو جایگرینی برای مدیریت دولتی نوین یاد می کند.
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پایانی قرن بیستم است که با حکمرانی خوب سازگاری کامل دارد. خدمات عمومی نوین در مقایسه با مدیریت 

دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین تکامل یافته تر ارزیابی می شود. ادبیات مدیریت دولتی از مدیریت دولتی 

و نهایتا به رویکرد خدمات عمومی نوین تغییر پیدا کرده است. در پارادایم مدیریت سنتی به مدیریت دولتی نوین 

دولتی کالسیک، مبانی نظری و معرفت شناختی از نظریه ها و مفاهیم علوم سیاسی تاثیر گرفته است. در حالی 

  .دکه در مدیریت دولتی نوین، نظریه های اقتصادی و مکتب اصالت تجربه و عمل گرایی نفوذ دارن

مقایسه پارادایم های مدیریت دولتی نشان می دهد که ادبیات دولتی یک فرایند و سیر تکاملی از سمت تئوری 

مدیریت دولتی سنتی به طرف پارادایم مدیریت دولتی نوین را دارد و اکنون این سیر تکاملی وارد مرحله جدید و 

ردیده است. تئوری های مدیریت دولتی ارزش جدایی نسبت به پارادایم های گذشته در قالب حکمرانی خوب گ

 های مخالفی دارند. 

اما در عین حال می توان تالش هایی برای ادغام بین آنها به کار برد. مدیریت دولتی کالسیک تز معقولی برای 

رویارویی با چالش های آشفتگی اداری می باشد. اما در عین حال ویژگی اصلی اداره امور عمومی سنتی، دولت 

 رایی می باشد.گ

نارضایتی های عمومی از خدمت رسانی نامناسب سازمان های دولتی در مقایسه با سازمان های بخش خصوصی  

عدم موفقیت مدیریت دولتی کالسیک را برای تحقق اهداف دولتی آشکار ساخت. برای رهایی از این بحران مدیریت 

در قالب واگذاری خدمات عمومی به بخش های دولتی نوین معرفی شد. به طور عمده مدیریت دولتی نوین 

خصوصی دنبال می شود. در این تئوری سیاست بر تحقق دولت کوچک و منع مداخله دولت در فعالیت های 

می باشد. این تئوری توانست بسیاری از مشکالت اداری دولت را برطرف نماید اما به علت اقتصادی و اجتماعی 

ر و کاهش مداخله دولت به گسترش بی عدالتی اجتماعی، اخراج نیروی کار و... نتایج منفی راهبردی اصالح ساختا

 منجر شد.
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حکمرانی خوب راه حل خوبی برای حل مجادله دولت و بخش خصوصی معرفی گردید. در رویکرد حکمرانی خوب 

ر اساس تفکر نه فقط دیدگاه دولت گرایی مطلق و نه فقط دیدگاه بازارگرایی محض موردنظر است و این تئوری ب

نظام گرا و تعادل گرا می باشد. نظام مدیریت دولتی در تئوری حکمرانی خوب در حیطه عناصر حکومت، جامعه 

مدنی و بخش خصوصی فعالیت می کند و با ارزش های افزایش مشارکت در جامعه، اثربخشی، کارآمدی، صرفه 

 .(1391 ،ساالرزرهی)(1387 ،نرگسیان )نمایدجویی، شفافیت و... نیازهای همه افراد جامعه را برآورده می 

 

 راهکارهای مدیریت تحولی دولتی (3

 ( استراتژی تحولی در بخش دولتی3-1

در ابتدای قرن حاضر یکی از ایده ها این بود که کارگران بیش از توانایی خود کار نکنند یا ویژگی های شغلی آنها 

برای کمتر کردن اشتباهات  به این ترتیب اصولی را پایه ریزی کردند که مجموعه این اصول .در حد توانایی آنها باشد

کاری و زمان تلف شده در کار بود و هدف آن رسیدن به باالترین کارایی بود. عده ای دیگر تالش کردند تا با برپا 

کردن برنامه های تشویقی با هدف واداشتن کارگران به کار سخت، به اهداف سازمانی برسند. همچنین با وضع 

 ام کاری که برای آنها معین شده بود، نداشتند. قوانین دقیق کارگران راهی جز انج

با وجود این ناسازگاری ها مشکالت زیادی از جمله ترک خدمت و کیفیت ضعیف کار در سازمان های اداری پدیدار 

مثال کوشش برای شناخت افراد  ؛شد. پس از آن استراتژی های گوناگونی برای حل این مشکالت ارائه گردید

از عهده مشاغل ویژه برآیند. همچنین آموزش های جدید و برنامه های تغییر نگرش مورد  شایسته ای که بتوانند

استفاده قرار گرفت. از طرف دیگر فنون انگیزشی مثل برنامه های روابط انسانی، تغییر در روش های سرپرستی و 

 طرح های خاص شرکت کارکنان در سود شرکت ها ارائه گردید.
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روش های ذکر شده موفقیت آمیز نبوده است چون آموزش و انگیزش افراد در در حال حاضر هیچ کدام از 

راهکار این است که در افراد و مشاغل تحول بوجود  .چهارچوب مشاغلی است که از سوی دیگران طراحی شده است

 آوریم و این دو را یکدیگر متناسب کنیم.

مشکالت بخش دولتی برای برطرف نمودن  1970هه یکی از راه های تازه ای که بر پایه علوم رفتاری در اواخر د

طرح ریزی کار با شیوه ای جدید و متناسب با نیازهای بخش دولتی و جامعه آن است. این مدل طرح  ،بوجود آمد

در تعدادی ارگان اجرایی شد و در حال حاضر  1980ریزی یا همان طراحی مجددکار در سال های ابتدایی دهه 

رویکرد برای مدیریت تحولی بخش دولتی از طرف مدیران نوآفرین و محققان مطرح  به عنوان یک استراتژی و

 گردیده است.

 ،طرح ریزی دوباره کار با شیوه های دیگر علوم رفتاری که در تغییر اساس سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند

استراتژی سازمان ها تحت عنوان  تفاوت دارد. این تفاوت ها باعث می شود طرح ریزی کاردر موردهایی با یکدیگر 

به خصوص سازمان های بخش دولتی مطرح گردد. طرح ریزی کار پیوند بین شخص و آنچه را که در شغل خود 

متحول می سازد. در هر سازمان افراد در ابتدا کار را با فکر مثبت آغاز می کنند و تا مدتی به  ،انجام می دهد

  از مدتی مسائل سازمانی و روابط شغلی افراد با سازمان معین می شود. ولی پس ،فعالیت خود ادامه می دهند

استراتژی طرح ریزی دوباره کار بر این پایه استوار است که کار به تنهایی می تواند تاثیر نیرومندی بر انگیزش 

ته توجه کرد که افراد کارکنان، رضایت و بهره وری آنان داشته باشد. در استراتژی تحولی دولتی باید ابتدا به این نک

نیازهای متنوعی دارند که در بین آنها می توان به نیازهای اجتماعی و احساسی افراد اشاره کرد. با توجه به انگیزه 

های درونی کار این امکان فراهم می آید که فرد کاری را که به آن عالقمند است و می تواند در آن تالش کند تا 

ن ایده به یک رویکرد تغییر در جهت دگرگون سازی مشاغل و طراحی مجدد آن و موفق شود را انتخاب کند. ای

 نیز تحول در سازمان نیاز دارد.
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مورد دوم این است که با استفاده از طرح ریزی کار می توان رفتار افراد را به طور مستقیم تغییر داد و آن را بر 

محدود به قوانین به خصوصی هستند که طرح  ،م می دهندپایه تغییر پایدار نگه دارد. افراد در هر کاری که انجا

و ناچار هستند  شخصی فعالیت نمی کنند  تشغل خود با نظرر اصل افراد در شغلی را برای آنان فراهم می آورد د

 خود را با الزامات شغلی سازگار کنند.

غل مورد نظر خود را انجام می در صورتی که افراد در انتخاب شغل محدودیت نداشته باشند با انگیزه درونی ش 

دهند و به این ترتیب با شور و اشتیاق بیشتری کار را به سرانجام می رسانند و در این حالت نظرات شخصی کارایی 

جدید او باشد. در این  پیدا می کنند و در این حالت فرد ایده هایی ارائه می دهد که پشتیبان رفتارهای شغلی کار

شغل به جای تاکید بر تغییر نگرش، بر تغییر رفتار تکیه می شود. و در این حالت فرد با  راحی دوبارهحالت با ط

سوم  ساخت وظایف، خود باعث تقویت رفتارهای مثبت شخص می شود.رفتارهای جدید در شغل عادت می کند و 

کار و تغییراتی که در اینکه هر نوع تغییر و تحول سازمانی باعث تغییرات دیگری می گردد و با طرح ریزی دوباره 

بافت و ساخت کاری سازمان بوجود می آید ناچارا افراد زیر دست بایستی در ارتباطات خود تجدید نظر کنند و 

در این حالت سیستم و مجموعه جدید زمینه ساز این می  .روش های دیگری برای روابط بین فردی اتخاذ کنند

مورد راه حل های تازه از بین برود و در همه جای سازمان  گردد که خیلی از مسائل سازمان با فکر کردن در

 تغییرات مناسب با قوانین جدید برقرار گردد.

از طرف دیگر طراحی کار زمانی می تواند در سازمان های نتیجه بدهد که شان انسانی افراد به طور کامل لحاظ 

هایی که برای باال بردن روحیه کارکنان  و از خدشه دار نمودن آن جلوگیری شود. گاهی با وجود همه تالششود 

در سازمان انجام می شود، گاهی اوقات انگیزه های انسانی به خصوص انگیزه رشد و خودشکوفایی افراد مورد توجه 

قرار نمی گیرد. در این حالت طرح ریزی دوباره کار برای افراد زمینه ساز شرایطی می شود که پرسنل به صورت 

 . موده و حس شایستگی و اعتماد به نفس و عزت نفس خود را افزایش دهندافراد انسانی رشد ن
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رشد شخصی افراد در سازمان با وجود اینکه هدف طرح ریزی شغل نمی باشد، اما یکی از هدف های اساسی هر 

به سازمان پرورش نیروی انسانی و رشد و شکوفایی کارمندان داخل آن است. طرح ریزی شغل توانایی این را دارد 

 .(بیتا ،علوی) کیفیت زندگی کاری را افزایش دهد این هدف سازمان یاری رساند و

 

 ( مدیریت تغییر سازمان های دولتی3-2

توسعه و تحول سازمان در برخی از سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. در سال 

م مشاهده شده است. چیزی که نوع فعالیت های اخیر کاربرد رو به رشد توسعه سازمان در قسمت های خدماتی ه

و رفتارها را مشخص می کند و محیط سازمانی را جهت می دهد، هدف است. به دلیل اینکه عمده هدف های 

اصلی دولت در حل تعارض معطوف می باشد، در حالی که عمده موسسات خصوصی تاکید دارند که مشکل حل 

ر بخش با بخش دیگر تفاوت داشته باشد و این مساله ای می باشد گردد، پر واضح است که هویت و مساله های ه

 که فعاالن بخش دولتی در طوالنی مدت شاهد آن هستند.

با بررسی مطالعات گذشته می توان به این نتیجه رسید که هرچه بخش خصوصی در زمینه های غیر دولتی  

 ا را برای بخش دولتی نامناسب می نماید.آنهموفقیت بدست آورند، بیشتر از گذشته صاحب تفکری می شوند که 

در کاربردهای توسعه در بخش دولتی مسائل بیشتر و عمیق تری وجود دارد. در حالت کلی بخش دولتی در قیاس 

برای درک بهتر با بخش خصوصی بیشتر در چنبره الگوی رفتاری و ارزش های الگوی دیوان ساالری قرار دارد. 

ای دولتی الزم است تا ابتدا به توضیحاتی در این مورد بپردازیم و پس از آن به موضوع مدیریت تحول سازمان ه

 بررسی طرح های پایه ای مدیریت تحول سازمان های دولتی بپردازیم:

پی ریزی  1960و  1950مدیریت تحول سازمانی را می توان نوعی استراتژی بهسازی معرفی نمود که از اواخر دهه 

زگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، همچنین بین سازمان و محیط و بین عناصر و شده است؛ برای بهبود سا
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اجزای سازمانی مثل استراتژی، ساختار و فرایندها، رهنمودهایی ارائه می شود که این راهنمودها با استفاده از 

می باشد، اجرا  برنامه ها و فعالیت های ایجاد تغییر که هدف آن رفع مشکل در شرایط به خصوص و مشکل ساز

 می گردد.

تحول سازمانی در اصل فرایندی برنامه ریزی شده و با نظم است که با استفاده از ارزش ها و اصول علوم رفتاری 

کاربردی در سازمان ها به دنبال افزایش اثر بخشی فردی و سازمانی می باشد. تحول سازمان برنامه ریزی شده 

که بوسیله مدیریت عالی سازمان اداره شده است و اثربخشی سازمان را  است و در سراسر سازمان عملی می شود

از راه برنامه های تغییر برنامه ریزی شده در فرایندهای سازمان با کمک علوم رفتاری افزایش می دهد. علت 

انه شکست در اهداف بیشتر برنامه های تحول سازمان این است که مدیریت عالی نسبت به آنها رفتاری حمایت گر

 وظیفه ها از آن فاصله می گیرند. ندارد یا اینکه تعهد کمتری در خود احساس می کند و یا به دلیل درگیری با بقیه

علی رغم اینکه اساس توسعه و تحول سازمان بر پایه علوم رفتاری است، بدنه آن شامل فرضیه و عمل در جهت 

ست زیر برخی از تفاوت ها به تفاوت در نوع مربوط می متفاوتی از الگوی بوروکراتیک می باشد. با توجه به فهر

 زیر را دنبال می کند:شود. در حالت کلی تحول سازمانی اهداف 

 خلق یک فضای باز حل مشکل در داخل سازمان (1

 از دانش و شایستگی یتکمیل اختیارات ناشی از نقش و موقعیت با اختیارات ناش (2

 ه در نزدیکترین محل ممکن به منبع اطالعاتقراردادن مسئولیت های تصمیم گیری و حل مسال (3

 ایجاد رقابت های در ارتباط با اهداف کار و به حداکثر رساندن فعالیت های دسته جمعی (4

 برقراری اعتماد متقابل بین افراد و گروه های داخل سازمان (5

 د.توسعه سیستم پاداش که دستیابی به ماموریت سازمان و توسعه سازمان را مورد توجه قرار ده (6

 افزایش این احساس که هدف های سازمان متعلق به همه نیروی کار است. (7
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کمک به مدیران در اعمال مدیریت بر اساس هدف های حال حاضر ، نه بر پایه تجارب یا اهداف گذشته  (8

 که به حوزه مسئولیت حال حاضر ارتباط ندارد.

 افزایش خود کنترلی و خود هدایتی پرسنل در سازمان (9

 به عنوان یک بخش ذاتی از عملیات سازمانی و سروسامان دادن و برخورد با آنپذیرش تعارض  (10

 ارزش دادن به مشارکت فزاینده در تصمیم گیری، طراحی و تبادل اطالعات (11

 تجدید نظر در مفاهیم قدرت و اختیار (12

 ارزش دادن به رشد کارکنان به عنوان افراد انسانی، تشویق درجات باالتری از تعهد و... (13

 بر اجرای اطالحاتتاکید  (14

با توجه به اهداف ذکر شده مدیریت تحول سازمانی را با استفاده از گام های زیر می توان پیاده نمود. در مدیریت 

و در آن با مشخص کردن مطلوبیت ها ،  تحول سازمانی هدف، رسیدن از وضع حال حاضر به وضع مطلوب است

امل عوامل داخلی و خارجی و تعیین راهکارهای دستیابی و شناخت داشته ها و نداشته ها ش ارزش ها، مبانی و

تحقق مطلوبیت ها همراه با نهادینه سازی و اجرایی نمودن آنها و پیش بینی ساز و کاری برای سنجش و رصد، 

 این ماموریت به انجام می رسد. گام های اصلی مدیریت تغییر سازمان های دولتی به صورت زیر است:

 سایی کارکنان و قرار دادن آنها در کانون برنامه تحول، زیرا کارکنان در کانون هر شناخت به معنای شنا

 تحولی جای دارند.

  ،شناسایی چیست و چراها به این معنا است که ماهیت ها و دالیل شناسایی شده و مسیر کلی حرکت

 وند.شمنطق و اهمیت آن را معیین 

 طرها، تهدیدها و چالش ها و عوامل بازدارنده تحول شناخت موانع، ضعف ها و... به این معناست که خ

 شناسایی شوند.

 .تعیین اهرم ها، فرصت ها، قوت ها، امکانات و منابعی که در اختیار است 
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  شروع حرکت به این معنا که حرکت را با توجه به موقعیت موجود و اهداف معین با احتساب محتوا و

 ود.شروش کار شروع 

 د تحول به این معناست که باید برای ایجاد تحول و تغییر با رعایت همه مسائل برنامه ریزی برای ایجا

 برنامه ریزی صورت گیرد.

 ود.شبا انعطاف پذیری و استقامت عملی  برنامه 

  ید.بوجود آ و نظام های سنجش ودشبرای پیگیری پیشرفت مقیاس های واضح تعیین 

 نه کردن تثبیت گردد.در این مرحله باید تحول از طریق نهادی 

  زیرا  ،ودشاز اول شروع در پایان تحول به پایان می رسد باید بازنگری شود و اقدامات تحول و بهبود دائمی

 .(1377 ،محمدزاده) یستی جریانی مداوم و همیشگی باشدمدیریت تحول سازمانی با

 

 ( موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی3-3

حول سازمان های دولتی را در دو قسمت خرد و کالن مورد بررسی قرار در این قسمت قصد داریم موانع توسعه و ت

 دهیم:

این مساله بیشتر  .موانع خرد: یکی از موانع خرد در برابر تحول سازمانی تهدید منافع شخصی کارمندان می باشد

این مورد صدق می کند. در  ،در مورد کارمندان قدیمی که در مورد تکنولوژی های به روز دانش معیینی ندارند

بیشتر به خاطر سابقه  ،تغییر سازمانی قدرت و مزایای اقتصادی آنها را کاهش خواهد داد. قدرتی که آنها دارند

نه صالحیت آنها در انجام امور. به این ترتیب این کارمندان در تالش هستند با روند تحول در سازمان  ،کاری است

خالف هداف فردی و سازمانی می باشد، برازمانی همسو نبودن امقابله کنند. یکی دیگر از موانع تغییر و تحول س

سازمان های خصوصی که منافع کارمندان و سازمان هم جهت است، در سازمان های دولتی کارکنان بیشتر در 
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ر و تحول سازمانی برای آنها فاقد اهمیت است. چون آنها به این نتیجه یپی اهداف شخصی خود می باشند و تغی

 که تحول سازمان در رشد و پیشرفت آنها تاثیری نخواهد داشت.رسیده اند 

کارکنانی که سابقه دو یا عادت به انجام امور روزمره یکی دیگر از موانع تحول سازمانی در سطح خرد می باشد. 

سه دهه فعالیت در سازمان های دولتی را دارند و فقط به خاطر حضور در سازمان، به جای کار و تالش بیشتر 

نمی توانند مبدا تغییر سازمانی باشند. این کارمندان به سختی منعطف می شوند و به سختی  ،دت کرده اندعا

 تغییر می کنند.

موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی عالوه بر سطح خرد در سطح کالن هم نقش پررنگی در مسیر تحوالت 

 سازمان های دولتی در سطح کالن اشاره می شود: سازمان های دولتی دارند در ادامه به برخی از موانع تحول

طبیعت منزوی سازمان های دولتی: سازمان های دولتی بر اساس روند کاری از گذشته تا به حال محافظه کار 

هستند و به صورت فعال در برابر تغییر مقاومت دارند و تمایلی به تغییرات در همه سطوح از خود نشان نمی دهند. 

همه امور به همان رویه که از قدیم صورت می گرفته، انجام  ،گان های دولتی همیشه تمایل دارندسازمان ها و ار

شود. آنها اهمیتی نمی دهند که آیا این رویه همچنان کاربرد دارد یا خیر؟ آنها تنها تمایل دارند از تغییر دوری 

 کرده و امور را با شیوه معمول خود پیش ببرند.

ایر سازمان ها و ارگان ها رقابتی ندارند و این خود می تواند دلیلی بر کم توجهی آنها به سازمان های دولتی با س

مقوله تغییر سازمانی باشد. از طرف دیگر ارگان های خصوصی برای رشد و پیشرفت و همچنین بقای ارگان در 

هایی که بخش دولتی فضای رقابتی گزینه تغییر و سازگاری با تحوالت محیطی را انتخاب می کنند. در قسمت 

مجبور می شود با بخش خصوصی رقابت داشته باشد مثال در زمینه آموزش دانشجویان می توان به طور آشکارا 

 روند تغییر و توسعه سازمانی را در آنها مشاهده کنیم.
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عویض جابجایی و ت ،عدم ثبات مدیریت: یکی از مواردی که مانع تغییرات مستمر سازمان های دولتی را می گیرد

دائم مدیران در این قسمت است. به این ترتیب آن دسته از مدیرانی که فعال هستند و کارایی باالیی نیز دارند 

 فرصتی برای تغییر و تحولی سازمانی نخواهند داشت.

پایین بودن انتظارات مردم از سازمان های دولتی: زیاد شدن توقعات مشتریان یکی از موارد عمده است که سازمان 

ا و ارگان ها را به سمت تحول هدایت می کند. به علت اینکه سازمان های دولتی بازده پایینی در طی سالیان ه

طوالنی داشته است به طبع آن انتظارات مردم نیز از این نهاد کاهش یافته است. به طوری که مردم به این باور 

بازه زمانی طوالنی دریافت خواهند کرد. در سازمان رسیده اند که در سازمان های دولتی خدماتی با کیفیت پایین و 

سکون ایجاد شده است که باعث پایین آمدن بهره وری آنها می شود. به علت اینکه سازمان های های دولتی نوعی 

 دولتی در مقابل حال و آینده مردم کشور مسئول هستند به شدت به تغییر و تحول سازمانی نیاز دارند.

ضروری می باشد، به نحوی که می توان با حذف این ناسایی موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی از این رو ش 

موانع شتاب بیشتری در برنامه های سازمان های دولتی بوجود آورد. نظارت کارآمد بر فعالیت های سازمان و 

ان و نیرویی قوی در جهت دادن سازم تعریف معیارها و اصول قانونی برای ارزیابی عملکرد آنها می تواند گامی موثر

 .(بیتا ،خراسانی) های دولتی به سمت پیشرفت باشد

 

 ( بهبود سازمانی در تحول سازمان های دولتی3-4

 که می توان به صورت زیر آنها را تشریح نمود: ،بهبود سازمانی در تحول سازمان های دولتی مراحل مختلفی دارد

می پردازد که برای کمک به بهبود سازمانی واجب است،  مرحله ورود: در این مرحله مشاور به شناسایی سازمان

مشاور با تصمیم گیرندگان کلیدی برای خدماتی که  عدبپس از آن مشاور به بررسی سابقه آن سازمان می پردازد، 

 تماس می گیرد، در این فرایند امکان دارد مشاور شرح کوتاهی از بهبود سازمانی ارائه کند ،می تواند انجام دهد
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چون در این شرایط یک استراتژی تغییر ضروری است و اینکه مشخص شود چه نتایجی با استفاده از بهبود سازمانی 

 در دیگر سازمان ها بدست آمده است. 

مرحله شروع: در این مرحله مشاور باید برای ایجاد زمینه کمک نوعی تعهد روانی متقابل با سازمان فراهم آورد. در 

یک برنامه خالصه و انعطاف پذیر کتبی برای مرحله تغییر تهیه می کند؛ این برنامه هدف تغییر، این مرحله مشاور 

 اهداف قابل دستیابی در مرحله تغییر را برای سنجش میزان دستیابی به هدف تعیین می کند.

ی گردد تا اعضای مرحله ارزیابی و بازخورد: در این مرحله اطالعات در مورد مساله موجود یا نامعلوم جمع آوری م

سازمان علت آن را شناسایی کنند. این مرحله اساسی ترین قسمت در بهبود سازمان می باشد. در این بخش مشاور 

کدام بخش از سازمان باید آزمون شود. در این مرحله شروع به انتخاب یک استراتژی مناسب  ،مشخص می کند

، جدی و روشن از سازمان ارائه باید بازخوردی مناسب در پایان مشاور سسپ برای برخورد با ریشه علل می نماید.

 دهد.

مشاور در سازمان با  این مرحله فرایند نهایی کردن برنامه اجرایی اصالح می شود.در مرحله برنامه ریزی اجرایی: 

رکت کمک تکنیک برون فکنی راه حل ها را توسعه می دهد. برنامه ریزی برای اجرا باید مشارکتی باشد و اغلب مشا

افراد در سطح های گوناگون سازمانی را نیاز دارد. مشاور باید با سازمان برای نهایی کردن برنامه انجام تغییرات که 

 به صورت آزمایش در مرحله سوم طراحی شده بود به همکاری بپردازد.

 انجام می شود.مرحله مداخله: مداخله شامل اجرای برنامه عملی و مرحله ای است که در آن تغییر مورد نظر 

 مرحله ارزیابی: ارزیابی نتایج کلی از مداخله مورد نظر است. 

مرحله پذیرش: این مرحله فرایند پایدارسازی تغییر تعریف می شود. در مرحله پذیرش مشاور بهبود سازمان تالش 

عالی و دیگران در می کند تا یک فرایند بهبود مستمر را درون سازمان همراه با حصول اطمینان از تعهد مدیران 
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این مرحله  بوجود آورد. ،استمرار تالش تغییر و توجه خاص به زمینه هایی که ممکن است لغزش داشته باشد

 تالشی واقعی در امر تغییر است، چون تغییر بایستی در فرهنگ سازمان بوجود آید و نهادینه گردد.

ن از سازمان جدا شود. به طور کلی استمرار کمک مرحله انفصال: در این مرحله مشاور باید در مناسب ترین زما

در تسهیل کردن تغییر می تواند ثمربخش نباشد، زیرا باعث وابستگی سازمان به مشاور می شود. در این مرحله 

مشاور در خصوص فرایند تغییر به سازمان بازخورد می دهد و آن را از وجود پیشرفت ها تا زمان حال آگاه می 

 شاور شرایط مناسب و نامناسب را معین می نماید.کند و در نهایت م

سازمان های حال حاضر در محیط های با سرعت باال و تغییر فراوان فعالیت می کنند. کارایی و اثربخشی این 

سازمان ها به واکنش در برابر تغییرات محیطی وابسته است و در صورتی می توانند بقای خود را حفظ کنند که 

محیط سازمان، تغییرات درون سازمانی بوجود آورند. چنین معنا و مفهومی نه فقط برای سازمان به سرعت تغییرات 

های خصوصی کسب و کار بلکه برای سازمان های دولتی خدماتی که نقش عمده ای در شکل دهی فعالیت های 

 .اقتصادی، اجتماعی سیاسی و... در جامعه عهده دار هستند، نیز صادق است

 ،وهشی علمی پایهژنها مدل پآبین الگو یا مدلهای مورد استفاده هستند. از  ،از عوامل هرگونه بهبود سازمانییکی 

صورتی که مدل یاد تغییرات محیطی می باشد. در اکثر مشاوران توسعه مدیریت برای بهبود و بازسازی در برابر 

 سان تر و روان تر می گردد.آسازمان ایجاد تغییر در  ،ه به نحوه درست و مستمر عملی شودشد
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