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ت  و   ل اول: دو و ح

  مقدمه : شكل گيري دولت
  گرد آمدن انسان ها در يك قلمرو جغرافيايي، اولين شكل هاي نظم اجتماعي را به ارمغان آورده است.

  هدف از اين نظم، برآوردن نيازهاي انسان ها مانند گرسنگي، ناامني  و... بوده است. 
مي است، نظمي كه از آزادي هاي فردي مي كاهد ولي حيات معقول و دولت آخرين ره آورد رويكرد اوليه به چنين نظ

  محبت آميز براي آنان به ارمغان مي آورد.
  مباحث اين فصل با تامل بر سواالت زير دنبال مي شود:

  جامعه (سيستم اجتماعي ) چيست و چگونه شكل مي گيرد؟ -1
  ند؟حكومت ها و دولت ها چه جايگاهي در يك سيستم اجتماعي دار -2
  دولت هاي جديد چه مسئوليت هايي دارند و چگونه طراحي شوند؟ -3

  جايگاه علمي مديريت دولتي
مديريت در زمره علوم چند رشته اي و ميان رشته اي قرار مي گيرد. براي موفقيت در مديريت يك سازمان علوم مختلفي از 

  اطالعات و برنامه نويسي و..... ضروري به نظر مي رسد. قبيل اقتصاد، سياست و حتي استفاده ابزاري از دستاوردهاي فناوري
اگر سلسله مراتب  سيستم هاي بودلدينگ در نظر آورده شود، به مراتبي كه بر پيچيدگي سيستم ها افزوده مي شود، اظهار 

چيده ترين نظرهاي احتمالي درباره ي سيستم هاي مذكور افزايش مي يابد. سيستم هاي اجتماعي (سازمان ها) از جلمه پي
سيستم هاي شناخته شده محسوب مي شوند؛ سيستم هايي كه وسيع، بخش بخش شده و چند بعدي هستند. سازمان 

مي گيرد  كه از ساده ترين سازمان را تا پيچيده ترين آن ها را در بر  مفهومي است كه گستره متنوعي از مصاديق را در بر
  مي گيرد.

  دينگ در زير آورده شده است:سلسله مراتب پيچيدگي سيستم هاي بول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مثال سطح پيچيدگي نوع سيستم
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 مخلوقات ناشناخته  9  سيستم ناشناخته
 سازمان ها و جوامع انساني  8  سيستم اجتماعي
 انسانها  7  سيستم انساني
 انواع جانوران  6  سيستم حيواني
 انواع گياهان  5 سيستم نباتي

 سلوليانواع موجودات تك  4  سيستم تك سلولي
 ترموستات  3  سيستم خود تنظيم

ساعت گونه ها، دوچرخه،  2  سيستم متحرك ساده
  خودرو

 نقشه ها و چهارچوبها  1 سيستم ساده
 انباشته مواد  0  موجوديتهاي بي نظم

  
  عوامل زير در دشواري مديريت يك سازمان تاثير گذار هستند:

 1- :گستره حوزه عمل 

 شد، اداره كردن آن دشوارتر خواهد بودهرچه وسعت يك سازمان بيشتر با
 2- :تعامل با موجوديت هاي ذهني و مجرد 

 هرچه ميزان تجرد و ذهني بودن موجوديت هاي متعامل يك سازمان افزايش يابد، نحوه ي اداره ي آن دشوارتر خواهد بود.
  

  هد:نمودار زير مقايسه كلي سيستم هاي اجتماعي از حيث دو عامل ذكر شده را نشان مي د
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  البته عالوه بر عوامل ياد شده متغيرهاي ديگري بر مراتب دشواري مديريت سازمان اثر مي گذارد ، مانند:
 1-  شدت رفتار سياسي 

 2-  پيچيدگي و اندازه  

  نمودار زير مقايسه كلي سيستم هاي اجتماعي از حيث دو عامل ذكر شده را نشان مي دهد:

 زياد

 كم

 حكومت ها و دولت ها

يشركتهاي بازرگان  

 كارخانه هاي صنعتي

 تعامل با 

 موجوديتهاي 

 ذهني و مجرد

 زياد كم گستره حوزه عمل
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اگر عوامل ذكر شده مورد توجه قرار گيرند، دولت ها دشوارترين سازمان هاي قابل مديريت محسوب خواهند شد.  البته  

درست است كه مجموعه كارخانه هاي صنعتي و شركت هاي بازرگاني  مصاديق متنوعي دارند؛ حتي مصاديقي با حدباالي 
با اين حال مديريت كارخانه هاي صنعتي يا شركت هاي بازرگاني  قابل مقايسه با مديريت پيچيدگي و وسعت عمل زياد، 

  ملي نيست. 1دولت هاي
با اين همه دشواري اداره دولت هنگامي محسوس مي گردد كه عملكرد دولت ها با شاخص و مبناي مناسبي مورد سنجش 

  و ارزيابي قرار گيرد.
  يت سازمان ها دشوارتر به نظر مي رسد، زيرا:اداره كردن جامعه در مقايسه با مدير

 1-  ادراك موجوديت سازماني كه در يك مقطع خاصي  با هدف خاص ايجاد مي شود و پس از يك دوره معين به
كار خود خاتمه مي دهد بسيار آسان تر از ادارك موجوديت جامعه اي است كه به دشواري مي توان زمان ايجاد آن 

 و فعاليت آن را حدس زد. و  همچنين  پايان حيات

 2-  اداره كردن سازماني كه اهداف مشخصي دارد بسيار آسان تر از اداره جامعه اي است كه اهدافش فراخور
 تمايالت نسل هاي متوالي تغيير مي كند.

                                                           
  ها و دولت ها نيز در پيوستار گسترده اي ، از حكومت هاي كوچك(شبه محلي  تا حكومت بزرگ (چند فرهنگي) در بر مي گيرد.البته حكومت   1

 زياد

 كم

 دولت ها
شركتهاي 

گان از

 كارخانه هاي صنعتي

  پيچيدگي، تعداد

  عوامل مرتبط،

 و اندازه

 زياد كم شدت رفتارهاي سياسي
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 3- ه مديريت سازماني كه نتايج فعاليت هاي آن با پول ارزيابي مي شود بسيار آسان تر از اداره جامعه اي است ك
 كاركرد آن سال ها بعد ، مشخص مي شود.

 4-  مديريت سازمان هايي كه تنها ازكاركنان خود انجام وظايف سازماني را توقع دارند با مديريت دولت هايي كه
 در برابر گرايش فرهنگي افراد خود مسئوليت دارند قابل مقايسه نيست.

وخته هاي متخصصان علوم دقيقه اداره كرد. مديريت دولت سازمان هاي اجتماعي را نمي توان با يافته هاي علمي و آم
ها(اداره كردن سيستم هاي اجتماعي) مستلزم بهره مندي از مجموعه اي از يافته هاي علمي در مجموعه دانش اجتماعي 

اصل است. البته همين حالت ميان گرايش هاي رشته ي مديريت نيز قابل تصور است. براي نمونه نمي توان  همه نتايج ح
از مطالعه رفتار سازمان هاي بازرگاني را  براي پيش بيني رفتار سازمان هاي دولتي مورد استفاده قرار داد؛ بلكه اين يافته ها 

  در برخي از وجوه رفتارهاي سازمان دولتي قابل استفاده است.
ر و كار دارند.  دولت ها به عنوان بنابراين  ادعا مي شود كه دولت ها  معموال با دشوار ترين سازمان ها قابل مديريت س

  عمده ترين اداره كنندگان جوامع، با سيستم اجتماعي كه مشتمل بر خرده هاي سيستم هاي گوناگون  سر و كار دارند.
  مي شوند: با توجه به موجوديت هاي ساختاري سيستم اجتماعي جامعه به خرده سيستم هاي زير تقسيم بندي 

  ذهني و مفهومي 

 ل مذاكره عيني و قاب 

اما با توجه به آثار و كاركردهاي اجتماعي جامعه به خرده سيستم هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي تقسيم بندي مي شود. 
  در نمودار زير به طور خالصه بيان شده اند
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  مفهوم دولت و حكومت
رد . در نظر دانشمندان علوم حكمراني اصطالحي است كه بر اعمال قدرت بر مجموعه اي از زمينه هاي نهادي داللت دا

  سياسي ، حكمراني بر فراگرد مديريت سياسي اشاره دارد. 
  در حكمراني سه اصطالح مورد توجه هستند:

 1- .پاسخگويي و حساب پس دهي: بر اثر بخشي نفوذ افراد تحت حاكميت بر حكمرانان داللت دارد 

 2- ه حقانيت اعمال قدرت است.مشروعيت: حق دولت به اعمال قدرت بر شهروندان ، و گستر 

 3- .شفافيت: مبتني بر موجوديت سازوكارهايي براي تضمين دسترسي عامه به فراگرد تصميم گيري است 

  مسير پيشرفت به سوي بهبود حكمراني با موارد زير طي مي شود:
 تمركز زدايي از قدرت 

  افزايش مشاوره 

 مشاركت بيشتر تصميم گيري ها  

  
  ار معناي متفاوت دارد:حكومت از نظر فاينر چه 

 1- (حكومت كردن)فراگرد حكمراني و اعمال مقتدرانه قدرت 

 2- (حكومت داشتن)وضعيت حاكي از سلطه منظم 

 3- (حكمرانان)مقامات و افرادي كه مناصب اقتدار را در جامعه اشتغال كرده اند 

 4- روش يا سيستمي كه از طريق آن بر جامعه حكمراني مي شوند(ساختار حكومتي( 

حكومت به طور مشخص با نقش مقامات سياسي در حفظ نظم اجتماعي در سرزميني معين، و اعمال قدرت اجرايي در 
  محدوده آن سر و كار دارد.

موجوديت برخي از نهادهاي مستقل حكومتي، حكومت را از دولت متمايز مي سازد.  حكومت هاي مستقل جوامع پيشرفته 
  كه عبارتنداز:نقش هاي متمايزي بر عهده دارند 

 1- نقش قانون گذاري : براي مقرر داشتن قانون 

 2- نقش اجرايي: براي اجراي قانون ، تنظيم پيشنهاد براي تدوين قانون جديد 

 3- .نقش قضايي: براي تفسير قانون و كاربرد آن در مورد افراد 
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  البته تركيب و تنظيم قواي حكومتي از يك دولت به دولت ديگر متفاوت است.

  ه بندي انواع حكومتطبق
  طبقه بندي هاي حكومت معموال بر حسب دو معيار انجام مي شوند :

 تنظيم و ترتيب قوا
 طبقه بندي بر مبناي مناسبات قوه مجريه و قوه مقننه:

سيستم پارلماني: بقاي قوه مجريه بر مسند قدرت موكول به استمرار حمايت قوه مقننه است و در اين حالت نخست وزير 
 ند ترين عضو است.قدرتم

 سيستم رياست جمهوري: قوه مجريه به قوه مقننه وابستگي چنداني ندارد و منبع عمده اختيار رئيس جمهور است.
 تلفيق از دو حالت قبل: نخست وزير مقتدر تر مي شود و نظارت بر رياست جمهور بيشتر مي شود.

 ومت:طبقه بندي بر مبناي ميزان توزيع قدرت ميان سطوح متفاوت حك
 دولت متمركز و يكپارچه: همه اختيارات قانون گذاري به يك مرجع يا عالي رتبه در مركز وا گذار مي شود.

  دولت فدرال: قانون گذاران محلي اختيار تصميم گيري مستقل دارند. 
 مناسبات ميان حكومت و افراد تحت حاكميت:

پاسخگو خواهد بود و جامعه در مسير هاي مشخص به طور حكومت ليبرال دموكرات: دولت در برابر خواسته ها ي جامعه 
 واضح محدود مي شود.

  حكومت تمامتخواه: دولت چندان ملتزم به پاسخگويي در برابر جامعه نيست ولي محدوديتهايي را اعمال مي كند.
نحوه توزيع قدرت بر حسب معيار اول ، دو طرح طبقه بندي مطرح شده است كه بر مناسبات قوه مجريه و قوه مقننه ، و 

ميان سطوح حكومتي داللت دارند. برحسب معيار دوم نيز رابطه ميان حكومت و افراد تحت حاكميت مد نظر قرار مي گيرد. 
  در نمودار زير طبقه بندي انواع حكومت به طور مجزا قابل مشاهده مي باشد.
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قوه مجريه، قوه مقننه، و قوه قضائيه به كار برد. و واژه دولت را مي توان براي معرفي يك مجموعه حكومتي مشتمل بر سه 

براي معرفي قوه مجريه از اصطالح هيئت دولت در برابر شاخه قضايي و شاخه تقنيني دولت استفاده مي شود؛ بنابراين 
   .زماني كه در مجامع بين المللي از دولت ايران صحبت مي شود، اين واژه بر هر سه حوزه اعمال حاكميت داللت دارد

  دولت جديد و جامعه
  دولت هاي جديد ناگزير در سه عرصه ي مهم فعاليت اجتماعي حضور فعال دارند، كه عبارتند از:

عرصه اقتصادي: دولت هاي جديدمتولي نظم دهي جريان هاي اقتصادي هستند و بايد در تنش هاي اقتصادي پاسخگو 
 باشند.

معه را در يابند و امكان انتقال سالم قدرت به نمايندگان واقعي عامه عرصه سياسي:  دولت هاي بايد جريان هاي سياسي جا
 مردم فراهم آورند.

عرصه فرهنگي : اين عرصه در مقايسه با دو عرصه ي ديگر اهميت بااليي دارد زيرا كاميابي و بقاي بلند مدت جامعه با 
 حفظ اصالت هاي فرهنگي به دست مي آيد.

  لت در اين سه عرصه معموال از سه خرده سيستم زير استفاده مي كنند:در دوران جديد دولت ها براي دخا
 خرده سيستم قانون گذاري: متولي تدوين و تنظيم قوانين ، و خط مشي هاي مناسب براي نيل به اهداف اجتماعي

 خرده سيستم اجرايي: موظف است قوانين موضوعه نمايندگان مردم ، اجرا نمايد.
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 ت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در حوزه هاي فردي ، سازماني و اجتماعي را بر عهده دارد.خرده سيستم قضايي: مسئولي
  بنابراين كاميابي جامعه وابسته به هماهنگي اقدامات اين سه خرده سيستم در عرصه هاي مذكور مي باشد.
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ی د دو و    ل دوم:

 مقدمه
ركرد ويژه در تمدن بشري دارد كه به آن هويت مي دهد. در رشته اداره دولت و حكومت هر رشته ي علمي يك يا چند كا

اين كاركرد ها در قالب رشته ها ي متعددي به طور جداگانه در طول تاريخ معرفي شده اند. اگر بخواهيم اين رشته علمي 
  گستره تاريخ بازشناسي شود.نقش واقعي خود را ايفا كند، مي بايست مجموعه كاركرد هاي جامع اين رشته در 

نظريه اي براي اداره  هرچند كار كردهاي دولت ها به شيوه هاي متعدد و متنوع تفكيك و بخش بخش شده اند، ولي اگر
  سيستم كالن اجتماعي ارائه شود، تركيب بندي اين نظريه ناگزير وابسته به تصور سيستم جامع حكمراني است.

  اين فصل با تأمل بر سؤاالت زير دنبال شود: از اين رو شايسته است كه مباحث

  نظريه پردازي در باره شيوه اداره دولت ها مستلزم دقت بر رويه ها و قواعد حاكم بر رفتار كدام عرصه ها ي اجتماعي است؟

 آيا مديريت دولتي علمي مستقل است يا مصرف كننده ساير علوم اجتماعي؟

 رسالت اصلي مديريت دولتي چيست؟

 مبهم علمداستان 
در گذشته اي دور علم واژه اي كلي بود كه به هر نوع دانش بشري اطالق مي شد. با توسعه علم تصور استقالل علوم شكل 

  گرفت. همچنين جدايي دانشمندان و توسعه زبان ها ي جداگانه ويژه هر يك از علوم سبب فاصله گرفتن بيشتر علوم شد.

متقاضي (متولي) ويژه اي دارد؛  به اين طريق  علم شناخته مي شود و هويت پيدا  هر علم پاسخگوي نيازي است كه احتماال
مي كند. اما آن علمي كه متولي ويژه نداشت دير تر شناخته مي شود و حضور عاريه اي خود را حاشيه ساير علوم آغاز مي 

ي دستور زباني بيگانه تحميل شود. كند. اين حضور عاريه اي سبب مي شود كه به آن رشته ي علمي تعاريف، واژگان و حت
از سويي ديگر رسالت هاي ديگر علوم وارد اين رشته مي شود و اين سؤال را به ذهن متبادر مي كند كه در ميان اين همه 

  رسالت استقراضي، رسالت حقيقي اين رشته علمي كدام است.

ه نظر مي رسد و اهميت اين موضوع در رويكردهاي به هر دليل بازيابي معناي واژه هاي اداره و مديريت ضروري و دشوار ب
  شبه پارادايمي به اداره امور عمومي و مديريت گرايي در دولت بيشتر نمايان مي گردد.

  تعريف اداره امور عمومي و مديريت گرايي در دولت
مور دولتي هجمه هاي مستمر به دانسير در حدود پانزده معني براي اصطالح اداره امور ارائه كرده است. با ايجاد رشته اداره ا

قلمرو اين رشته وارد شد. و اين رشته با مسائل هويتي روبرو شد كه ناشي از تعاريف متفاوتي است كه براي اداره امور 
  عمومي ارائه شده است.
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معاني به نظر هود، اصطالح مديريت گرايي در دولت همانند اصطالح اداره امور دولتي عالوه بر معاني ضمني تحليلي، 
ضمني  ايدئولوژيك نيز دارد. به عنوان مثال در اداره امور دولتي همسو با معاني ايدئولوژيك مديريت گرايي، چنين ادعا مي 

  ».خدمات عمومي بايد به مديران سپرده شوند و تحت بصيرت آنان اداره گردند« شود كه 

  برخي مفاهيم ايدئولوژيك مستتر در مديريت گرايي عبارت است از:

  دستيابي به كار آيي مستلزم از استفاده سبك هاي مديريت بخش خصوصي در سازمان هاي عمومي است.

 خدمات عمومي بايد به متخصصان حرفه اي سپرده شوند؛ همانند بيمارستان ها كه توسط پزشكان اداره مي شوند.

ي كه مي گفت خدمات عمومي بايد اين آموزه هاي مديريت گرايي رويكردهاي قديمي تر را به چالش مي كشد؛ رويكرد
 كامال متفاوت با بخش خصوصي اداره شوند.

در باره تشابه و تفاوت مديريت دولتي با اداره امور دولتي ديدگاه هاي متفاوتي مشاهده مي شود؛ اين ديدگاه ها در دو طيف 
  قابل طبقه بندي است:

  فاوت با اداره امور دولتي دانسته مي شود.در يك سو مديريت گرايي در دولت مقوله اي منحصر به فرد و مت

 در سوي ديگر مديريت گرايي در دولت شكل ناكار آمد تر از اداره امور دولتي است.

برخي از صاحب نظران وجه تمايز ميان بخش خصوصي ( مديريت گرايي) و بخش عمومي (اداره امور دولتي)  را در موارد 
 زير مي دانند:

  ارائه خدمات عمومي؛

 پس دهي عمومي؛ حساب

 حس مسؤوليت سياسي.

 البته تفاسير ديگري نيز قابل طرح است كه عبارتند از:

مديريت گرايي در دولت به بهبود خدمات عمومي معطوف مي شود و بر امور عملياتي تمركز مي كند، در حالي كه اداره امور 
  زد.دولتي به حساب پس دهي عمومي و مطالعه خط مشي در دولت اهتمام مي ور

مديريت گرايي تأكيد بر سازماندهي و اجرا و مهارتهاي حرفه اي مديريت مي كند در حالي كه اداره امور دولتي باز تابي از 
 آموز دوگانگي سياست ـ اداره است كه تأكيد مي كند: مديريت بايد از سياست هاي انتخاباتي جدا نگه داشته شود.

ي رويكرد هاي مديريت بخش خصوصي در خدمات عمومي تأكيد دارند. اين البته برخي از صاحب نظران بر به كار گير
رويكرد به مديريت گرايي نوين در دولت موسوم شده است كه مورد برخي از سياست مداران است. در اينجا اين سؤال 
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بخش دولتي  آيا مفاهيم مديريت بنگاه و بخش خصوصي را مي توان به طور اثر بخش به«انتقادي نيز مطرح مي شود كه 
 ».منتقل كرد؟

  سناريوهاي پوليت: تضعيف و ادغام مديريت دولتي
كريستوفر پوليت چنين اظهار نظر مي كند كه علي رغم فقدان هويت منسجم رشته اداره امور دولتي اين رشته توانسته است 

رشته هاي علوم اجتماعي، در بسياري  اندوخته هاي پرمايه و چند زبانه اي را كسب نمايد. اداره امور دولتي به مثابه يكي از
از كشورها از رشته حقوق جدا شده است. صاحب نظران اين رشته همواره نظريه ها و رويكرد هاي علمي خود را از 

  همسايگان علمي معتبر خود چون حقوق، علوم سياسي، نظريه سازمان، و علم مديريت به عاريت مي گيرند.

ت دولتي به مسائلي چون پاسخگويي مديران دولتي ، تضمين منافع عمومي و غيره را مساعده رشته حقوق به رشته مديري
مربوط مي شود. علوم سياسي نيز تأثير عميقي بر مديريت دولتي داشته است كه برخي از تأثيرات مانند نقش كاركنان در 

عصب از آن جمله بوده است. نظريه فراگرد سياست گذاري، تأمين اهداف سياسيون به صورت كارآمد و منصفانه و دور از ت
سازمان نيز با مفاهيم و طبقه بندي ها ي نويني كه فراهم ساخته در اين رشته مورد استفاده قرار گرفته است. مديريت نيز با 

  توسعه بي اندازه از حيث تعداد دانشجو و آثار اين رشته را تحت نفوذ خود داشته است.

  يكي از موارد زير در مورد پيش بيني رشته مديريت دولتي رخ خواهد داد: پوليت بر اين باور بود كه احتماالً

امكان ناپديد شدن اين رشته به طور كامل توسط مطالعات مديريت و منافع دانشمند علوم سياسي در تمايل به اجراي برنامه 
  ها.

ورت موجوديت خود را در حاشيه رشته احتمال باقي ماندن اين رشته به عنوان رشته اي جداگانه در دانشگاه كه در اين ص
 هاي معتبر تر و مشهور تر حفظ خواهد كرد.

مالحظه مي شود كه با سناريو پوليت در بهترين وضعيت قابل تصور، مديريت دولتي به منزله ابزار مفيدي براي سياستمداران 
فتن جريان هاي غالب مديريت گرايي و و اقتصادانان در نظر گرفته مي شود. البته اين موضع گيري پوليت، با در نظر گر

 مديريت دولتي نوين، بايد تحليل شود.

  سناريو كتاب: بازشناسي هويت مديريت دولتي
آنچه پوليت اظهار نظر مي كند بر اساس سناريويي است كه گويا خود نوشته است. سناريو اين كتاب از اين منظر تدوين مي 

بر جاي مانده است؛ به سير تحوالت علمي مديريت در دولت ها و تحليل منطقه  شود كه به جاي اكتفا به رويت و ثبت آنچه
  روند شكل گيري علم اداره بپردازد.

داستان دولت و حكومت را مي توان از جايي آغاز كرد كه حكومت ها به تدريج توسعه مي يابند و ضرورت تقسيم كار در 
د. وزرا و اعضاي دولت نيازهاي تخصصي خود را به دانشگاه ها يا سطوح عالي مانند رئيس دولت و نخست وزير پيدا مي شو

  مجامع علمي روز ارائه مي نمودند، تا از مجامع پاسخ ها خود را دريافت كنند.
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رويكرد مجامع علمي تخصصي نيز ساده بود و به اين صورت بود كه حل مسئله را صرفاً در قلمرو و حوزه يك علم بررسي و 
ا به تدريج ماهيت ميان رشته اي و پيچيده مسائل دولت رخ نمود و رشته علمي ويژه اي براي پاسخ تحليل مي كردند. ام

  گويي به مسائل دولت طراحي شد.

به طور طبيعي اين رشته نوپا، مستأجر يكي از رشته هاي همسايه خود شد. گاهي علوم سياسي، گاهي حقوق، و نيز اخيراً نيز 
ست. بايد اين را دانست كه رشته اداره امور دولت و حكومت براي تركيب دستاورد هاي اين همسايه مديريت بازرگاني شده ا

حوزه ها ي علمي و ارائه نظريه هاي جامع و نظام يافته تر براي  اداره مجموعه دولت و حكومت شكل گرفت. اما با توجه به 
  فناوري از رشته هاي همسايه همت گماشت.فقدان كادر آموزش ديده از رسالت اصلي خود بازماند و فقط به انتقال 

شكي نيست كه اگر مسائل دولت و حكومت را تفكيك سازيم، انباني از راه حل هاي غير عملي از سوي همسايگان ارائه 
خواهد شد. ولي مسئله اين است كه حكومت بايد به دنبال راه حلي هماهنگ و معقول در ساحت كلي خود باشد. اين حداقل 

ه در صورت رعايت الزامات اوليه ي رويكرد سيستمي، مد نظر متخصصان اداره دولت و حكومت قرار مي چيزي است ك
  گيرد.

جريان سازي هاي اخير از سوي طالبان تضعيف دولت، مسأله دولت را بيش از حد ساده انگاشته اند و شأن نظريه پردازي در 
فته اند. در اين جريان ها ي سطحي، حل مسأله دولت به سادگي اين قلمرو را بسيار ساده تر از سطح حقيقي آن در نظر گر

  حل مسأله بنگاه هاي اقتصادي تقليل داده شده است.

با توجه به مباحث قبل به نظر مي رسد كه رشته هايي چون اقتصاد كالن، علوم سياسي، جامعه شناسي، و روان شناسي 
احت رشته اداره امور دولت و حكومت رشد كرده اند. بنابر اين اجتماعي رشته هايي هستند كه نه در همسايگي بلكه در س

اداره امور دولت و حكومت نه در ساير رشته ها هضم مي شود و نه تحت الشعاع آنها قرار مي گيرد؛ بلكه به نظر مي رسد كه 
تر همت خواهد در قلمرويي گسترده تر به سامان دهي كليت دانش اجتماعي و تدوين نظريه ها و قوانين علمي جامع 

  .گماشت

  قلمرو مديريت دولتي
به نظر مي رسد كه ترسيم قلمرو رشته اداره امور دولتي بر اساس سناريو جامع تر اين كتاب، متضمن در نظر گرفتن بخشي 
از دستاوردهاي علوم سياسي، اقتصاد، جامعه شناسي، روانشناسي، حقوق و مديريت در درون آن باشد. اين قلمرو به سادگي 

اد آور آن است كه سيستم اجتماعي، از عرصه هاي گوناگوني تشكيل شده است؛ عرصه هاي كه در هر يك قوانين و قواعد ي
خاص خود را دارند. از اين رو علم اداره دولت و حكومت هم از علوم انساني هم از تجربي و هم از فني مهندسي و حتي 

  علوم پايه بهره مي گيرد.

هويت مستقل و ضرورت وجود اين علم كه اساساً مصرف كننده دستاوردهاي «ي مطرح شود كه در اينجا ممكن است سؤال
  ».ساير علوم است از كجا حاصل مي شود؟

اين سؤال شبيه به آن است كه گفته شود علم پزشكي كه اساسا مصرف كننده دستاورد ها ي داروسازي، شيمي و راديو 
رشته اداره دولت و حكومت نيز به همين صورت است؛ كار كرد اين رشته  لوژي است چگونه هويت مستقل دارد. در مورد
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صرفاً تركيب و مصرف اين دستاورد ها نيست؛ رسالت اصلي اين علم تدوين فرضيه ها و نظريه هاي علمي در سطحي باالتر 
در حل مسأله دولت و  است به نحوي كه امكان دستيابي به اصول قوانيني دست يابد كه در جهان واقع نيز معتبر باشد و

  حكومت مؤثر باشد.

راه حل ناگزير، تشكيل دانشكده اي با نام دولت و حكومت است كه درون آن مباحث عمومي و دولتي اقتصادي سياسي و 
  فرهنگي در قالب گرايش هاي آموزشي ويژه اي تدريس شود.

ولت مانند علوم سياسي ، اقتصاد و غيره، نياز به بديهي است كه تركيب يافته هاي علوم قابل استفاده در اداره حكومت و د
شناسايي يك رشته علمي مستقل دارد.  اين رشته علمي بايد براي جمع بندي، هماهنگ سازي، نتيجه گيري و به ويژه 

  هدايت جهت گيري رشته هاي مذكور تالش كند.
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د ه  ی ر ناسا ت   و ش دو و ح وم:از پیدا یل     دو

 دولت و جامعه
جامعه مشتمل بر مجموعه اي از انسانهاست كه با اهداف گوناگون گردهم مي آيند و از هويت مشترك برخوردار مي شوند. 
دولت نهادي است كه از طريق آن فراگردهاي سياسي شكل گرفته، رسميت مي يابند؛ از اين رو گفته مي شود كه دولت از 

  و قدرت برخوردار است. سازمان، صالحيت، اختيار

هر دولتي داراي حكومت است. به مجموعه اي از مقامات رسمي كه امور دولت را به دست گرفته، از جانب آن اعمال اختيار 
مي نمايند، حكومت گفته مي شود. بنابراين حكومت در دولت منسوب به يك جامعه شكل مي گيرد و به فعاليت سياسي 

يتهاي سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي جوامع، بسيار گسترده تر از حريم دولتهاست. جاي جاي مبادرت مي ورزد. حريم فعال
هر جامعه انساني و هر جا كه الاقل دو نفر حضور داشته باشند، امكان شكل گيري فراگردهاي سياسي فراهم مي آيد؛ 

رند؛ بنابراين وجود دولت و حكومت براي همچنان كه فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي نيز در همه جاي جامعه امكان تحقق دا
شكل گيري جامعه انساني و عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن ضرورت ندارد؛ هر چند براي اداره عقالني جامعه 

  و هدايت آن به سوي كمال و پيشرفت، ناگزير وجود دولت و حكومت ضرورت مي يابد.

معيشت و گاه بر مبناي نوع فناوري مورد استفاده، صورت مي گيرد. بر اساس  تقسيم بندي ادوار تاريخي، گاه بر مبناي نحوة
نوع فناوري، دوران غارنشيني و ده نشيني را به عصر سنگ (اعم از پارينه سنگي، ميان سنگي و نوسنگي)، دوران آغاز شهر 

تاريخ را به عصر آهن و پس از آن  نشيني را به عصر مفرغ قديم و ميانه، دوران شهرنشيني را به عصر مفرغ، و دوران آغاز
نسبت مي دهند. بر اساس دسته بندي تيلور، عصر سنگ را دورة توحش مطلق، عصر مفرغ را دورة بربريت و عصر آهن را 

  دورة تمدن مي نامند.

  پيش شرط هاي ايجاد شهرها :

 گسترش محلهاي استقرار و رشد جمعيت؛  
 ازدياد درآمد؛ 
 لمنفعه؛احداث بناهاي يادمان و عام ا 
 وجود مذهب و احداث معبدها و عبادتگاه ها؛ 
 توسعه تخصص و تقسيم كار؛ 
 .وجود نظامهاي ثبت و ضبط و كنترل، و اختراع خط بدين منظور 

دو رويكرد عمده در تحليل روند تكامل شهر نشيني قابل پيگيري است. رويكردي كه بر نوع فناوري مورد استفاده تأكيد دارد 
حوه معيشت مردم تأكيد دارد؛ بنابراين به طور كلي مي توان گفت كه  توسعه شهر نشيني، ناشي از نياز و رويكردي كه بر ن
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انسان است؛ نوع اين نياز به طور طبيعي تحت تأثير شيوة ارضا و مراتب ارضا متفاوت خواهد بود. اما آنچه مسلم است اين 
برآورده مي كند و پذيرش دولت به مثابه يكي از اولين و  است كه شهر و شهر نشيني، مجموعه اي از نيازهاي انسان را

 اصلي ترين نهادهاي شكل دهنده و حفظ كننده تمدن شهري، براي تمهيد پاسخهاي مناسب به تنوع اين نيازهاست.

  سير نظريه پردازي درباره اداره دولت و حكومت
  طبقه بندي مفهومي از آثار كالسيك اداره دولت :

  مومي؛رشته اداره امور ع .1
 زمينه سياسي اداره دولت؛ .2
 بوروكراسي؛ .3
 نظريه سازمان؛ .4
 مديريت منابع انساني؛ .5
 فراگرد بودجه؛ .6
 مديريت دولتي؛ .7
 خط مشي عمومي و تجزيه و تحليل آن؛ .8
 ارزشيابي برنامه ها؛ .9

 روابط ميان حكومتي؛ .10
 علم اخالق در خدمات دولتي. .11

 در مجامع دانشگاهي» اداره«ظهور رشته 
در عمل است. قابل تأمل است كه بخش اجرايي، عيني ترين جنبه حكمراني را نمايان مي سازد و به اداره كردن، حكومت 

  اندازه خود حكومت قدمت دارد؛ از اين رو اين سؤال مطرح مي شود كه :

  چرا تا همين اواخر، علم اداره به مثابه شاخه اي از علم حكومت، به طور نظام يافته شناسايي نشده است؟

لسون هدف مطالعه اداره اين است كه روشهاي اجرايي را از آشفتگي و پرهزينگي روشهاي تجربي و آزمون و خطا به نظر وي
رهايي بخشد و آنها را عميقاً بر اصولي ثابت مستقر سازد. ويلسون با جديت از جدايي ساحت سياست گذاري از ساحت اجراي 

مام به يافتن اصول با ثبات براي اجراي سياستهايي مي داند كه خط مشي دفاع مي كند و علم اداره را فقط موظف به اهت
  سياستمداران در ساحت سياست و خط مشي گذاري تدوين كرده اند.

وي برآن است كه سياستهاي ما بايد سنگ محك همه نظريه هاي علوم اداري باشند. وظيفه ما اين است كه بهترين 
دولت و حكومت فدرال مهيا نماييم؛ به طوري كه حكومت فدرال بتواند با وضعيت حيات را براي سازمان فدرال، ايالتها، 

  استحكام و تضمين سالمتي برابر براي همه، به كار خود ادامه دهد.
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تأكيد مي شود كه ماهيت فرگرد سياست گذاري تحت تأثير روابط سياسي، حزبي و تعامل گروه هاي ذي نفوذ قرار مي گيرد 
ه جريان اداره و اجرا ماهيتي حرفه اي دارد و بايد از جريانهاي متعامل سياسي مصون نگه داشته و انتخابي است؛ در حالي ك

  شود.

  اختيارات حكومت
گونودو در كتاب علم سياست و اداره : مطالعه اي درباره حكومت بر اين باور بود كه در صورت تجزيه و تحليل سازمان هر 

  كه در تحقق خواست دولت دخالت دارند: حكومت واقعي، سه نوع اختيار مالحه مي شود

در اولين مرتبه، اختياراتي قرار مي گيرند كه براي كاربرد قانون در موارد واقعي و جايي كه احتمال بروز بحث و مجادله وجود 
  شناخته مي شوند.» اختيارات قضايي«دارد، به كار مي روند. اين اختيارات با عنوان 

ند كه به طور كلي براي اجراي خواست دولت به كار مي روند و معموالً اختيارات اجرايي نام مي در مرتبه دوم، اختياراتي هست
  گيرند.

نهايتاً اختياراتي مدنظر قرار مي گيرند كه به وجوه فعاليتهاي بازرگاني، فني و علمي حكومت تمايل دارند و معموالً در همه 
به مراتبي كه حكومت پيچيده تر مي شود، اين سه نوع اختيار بيشتر و كشورها با عنوان اختيارات اداري شناخته مي شوند. 

بيشتر متمايل به تفكيك مي شوند. قابل تأمل است كه هر سه نوع اختيار، به نوعي درگير تحقق مقاصد حكومتند. دو نوع 
شناسايي مي » ومتسازمانهاي حك«كه تفكيك آنها در تفكيك » اجرا«و » سياست«متمايز از وظايف حكومت عبارتند از 

با نحوه ي اجراي » اداره«با خط مشي ها و بيانيه هاي مقاصد دولت سروكار دارد و » سياست«شوند، با هم ارتباط دارند. 
  آنها.

» تبيين و اجراي خواست دولت«وظيفه سياست، تبيين خواست دولت است و بديهي است كه از الزامات واقعي آن، همنوايي 
قدان همنوايي بين قانون و اجراي آن، موجب فلج شدن سياسي دولت مي شود. از اين رو براي حفظ باشد؛ زيرا نتيجه ي ف

اختيار هيئت «همنوايي دستگاه تبيين كننده خواست دولت و دستگاه مجري آن، بايد استقالل اين دو قرباني شود؛ يعني يا 
  كنترل اختيار اجرايي قرار گيرد. شود يا اختيار تبيين بايد تحت» اختيار تبيين«بايد تابع » اجرايي

  اداره علمي سازمانهاي دولتي
  طبق ادعاي تيلور، وظايف مديريت بر اساس اصول مديريت علمي عبارتند از :

 جايگزيني روشهاي سنتي انجام كار با روشهاي علمي تر و نظام يافته ي ارزيابي و مديريت عناصر كار انفرادي؛ 

 رنامه جانشيني كارگران براي تضمين جايابي بهينه آنان در نقشهاي كاري؛ مطالعة علمي انتخاب، و توسعه ب 

 تحصيل همكاري كارگران براي تضمين كاربرد كامل اصول علمي؛ 

 .استقرار سيستم منطقي مسؤوليتها و نقشهاي كاري ميان كارگران و مديريت 
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 دولت و بودجه
كه بودجه ابزاري براي تحقق دموكراسي است. بودجه ابزار  ويلوقباي در نهضت اصالح بودجه در ايالت ها اشاره مي كند

همبستگي اعمال اجرايي و اعمال تقنيني است؛ بودجه ابزاري براي تضمين صرفه جويي و كارآمدي اداري است؛ و تأكيد مي 
، در تعيين كند كه نضهت اصالح بودجه به ايالتها نيز تسري مي يابد. قابل تأمل است كه فراگرد تنظيم و اصالح بودجه

  اينكه بودجه بندي ابزار مناسبي براي تحقق دموكراسي است يا خير، بسيار مؤثر است.

  بوروكراسي: ماشين ادارة دولت
نظريه بوروكراسي ماكس وبر يكي از اثر گذارترين نظريه هاي جامعه شناختي سازمان در قرن بيستم بوده است. ماكس وبر 

بر آن داشت كه سازمان مناسب براي ادارة سيستمهاي اجتماعي بزرگ را شناسايي  با معرفي مدل آرماني بوروكراسي سعي
  كند. وي در كتاب مقاالتي در جامعه شناسي، مشخصات ذيل را براي اين گونه سازمانها معرفي مي كند:

  حدود صالحيتهاي رسمي و ثابت، براساس قواعد معين (مقررات اداري و حقوقي) تعريف مي شوند؛ .1
ه مراتب اداري و سطوح اختيار، يك سيستم فرمانبرداري ايجاد مي كنند كه بر اساس آن اصول سلسل .2

 سرپرستي دواير پايين تر بر عهدة دواير باالتر خواهد بود؛

مديريت دواير جديد با استفاده از اسناد مكتوب انجام مي شود و از نسخه هاي اصلي و پيش نويس اين اسناد  .3
 محافظت مي شود؛

 ر، به ويژه دواير تخصصي، از طريق آموزش تخصصي و برنامه پيش بيني شده تعيين مي شوند؛مديران دواي .4

 هنگامي كه يك دايره كامالً توسعه مي يابد، فعاليت رسمي در آن، مستلزم همكاري تمام وقت افراد است؛  .5

 دگيري هستند.مديريت دواير، از قواعدي عمومي تبعيت مي كند كه كمابيش ثابت، نسبتاً جامع و قابل يا .6

 كارآمدي دولت
  لئوناردو وايت در كتاب در آمدي بر مطالعه اداره امور دولتي، قلمرو و ماهيت اداره امور دولتي را مورد بررسي قرار مي دهد.

مي دانست. در اين تعريف، بيشتر بر وجه » مديريت انسانها و مواد براي نيل به مقاصد دولتها«او اداره امور دولتي را 
تي علم اداره تأكيد شده، وجوه رسمي و حقوقي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته اند. به نظر وايت، هدف اداره دولت به مديري

حداكثر رساندن منابعي است كه در دسترس كاركنان و كارگزاران دولتي قرار دارد. اين منابع عالوه بر اينكه شامل تخصيص 
ماشين، بزرگراه، و كانالهاي آبرساني) مي شوند، صدها هزار مرد و زن شاغل در وجوه نقد و تجهيزات مادي (نظير ساختمان، 

  استخدام دولت را نيز در بر مي گيرند.

وي در مقدمه كتاب در آمدي بر مطالعه ادارة امور دولتي، چهار مفروض مهم مطرح كرده است كه بايد آنها را به مثابه 
  مبناي مطالعه اداره دولت در نظر گرفت:

ه كردن، فراگردي يكپارچه است كه با شكلي يكسان در سطوح فدرال، ايالتي و حكومتهاي محلي قابل ادار .1
  مطالعه است؛
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 اساس مطالعه در علم اداره، مديريت است، نه حقوق؛ .2

، هم امكان پذير است و هم ارزشمند؛ »علم«اداره كردن هنوز يك هنر است، ولي آرمان نيل به وضعيت يك  .3
(تكامل) است و در آينده به مثابه قلب » شدن«به طور مستمر در حال » علم اداره«ه بايد توجه داشت ك

 تلقي خواهد شد.» مسأله حكومتهاي جديد«

 بزرگ سازمانهاي در فرماندهي
  بر اهميت فرماندهي و فرمانبرداري تأكيد مي كند.» صدور فرمان«مري پاركر فالت در مقاله 

  هاي رفتاري افراد انجام سه كار ضرورت دارد:در فرمانبرداري از طريق تغيير الگو

  ايجاد گرايشها و طرز تلقيهاي معين؛ .1
 زمينه سازي براي انتشار اين طرز تلقيها و گرايشها؛ .2

 بهبود ارائه پاسخهاي برنامه ريزي شده در برابر اين گرايشها، به موازات انتشار آنها. .3

 عامه امنيت تأمين
تأكيد مي كند كه اگر حكومت بخواهد مسؤوليت خود را در برابر امنيت » و منافع عامهاداره امور دولتي «هرينگ در مقاله 

اقتصادي اقشار گوناگون جامعه ايفا نمايد، بايد توان ماشين اداري خود را متناسب با سنگيني باري كه بايد حمل كند، ارتقاء 
  دهد.

مالحظه مي شود كه هرينگ نقش شاخه هاي متفاوت  تصوري بسيار متفاوت است.» دولتي«درحالي كه تصور عامه از واژه 
قضايي، قانون گذاري و اجرايي و عرصه هاي نفوذ بازيگران سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به خوبي تشخيص داده، 
دشواري اداره دولت و اهميت توانمندي ماشين اداري آن را به خوبي به تصوير مي كشد و بر نقش تعديل كننده نهادهاي 

  مدني تأكيد مي كند.جامعه 

  بازشناسي مديريت از اداره
، بنيان سازماندهي را تقسيم كار دانسته، بر ضرورت هماهنگي كار »يادداشتهايي درباره نظريه سازمان« گيوليك در مقاله 

  افراد با الگوهاي سازماندهي مورد استفاده، تأكيد مي كند.

)، Pتنوع كار مدير اجرايي معرفي مي كند: برنامه ريزي (وي هفت وظيفه اصلي را براي عطف توجه به حالتهاي م
)، و از سرواژه هاي آنها، B)، و بودجه بندي (R)، گزارش گيري (Co)، هماهنگي (D)، هدايت (S)، كارگزيني (Oسازماندهي (

ي شوند، مي اصطالح معروف پست كورب را مي سازد و تأكيد مي كند كه اگر اين هفت نوع كار مدير، وظايف عمده او تلق
توان مبناي اصلي تقسيم بندي كار سازمان را برآنها نهاد. البته وي تأكيد مي كند كه اين امر به ميزان پيچيدگي و اندازة 

  سازمان بستگي دارد.
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  دموكراسي و اثربخشي
  مي باشد.» مديريت خوب«و » رضايت افراد تحت حكومت«برانلو، چارلز مريام و گيوليك : بنيان هاي حكومت اثر بخش 

  از اين رو براي افزايش اثر بخشي قوه مجريه، اقدامات ذيل ضرورت دارند:

  افزايش كاركنان به حدي كه جوابگوي وظايف اجرايي فزوني يافته مديريتي رئيس جمهور باشند؛ .1
تقويت و توسعه نمايندگيهاي اداره دولت، به ويژه واحدهاي فعال در مطالعه كارآيي، كاركنان و  .2

 زي، به عنوان بازوي اجرايي رئيس جمهور.برنامه ري

تسري سيستم شايسته ساالر به باال، پايين و خارج از سيستم اداري تا همه ي مناصب غير سياسي  .3
 سيستم خط مشي گذاري را تحت پوشش قرار دهد؛

 كل قوه مجريه حكومت بايد باز پردازي شود و هر فعاليت اجرايي در جايگاه خود صورت پذيرد؛ .4

الي بايد به طور وسيع و در پرتو بهترين نمونه فعاليتهاي حكومتي و خصوصي، به ويژه با سيستم م .5
مراجعه به گزارشها، بررسيها و حساب پس دهي هاي قوه مجريه به مجلس، مورد تجديد نظر قرار 

 بگيرد.

  سازمان غير رسمي در دولت
، »چيستي سازمان غير رسمي«نهاي رسمي، ضمن تأمل بر و رابطه  آنها با سازما» سازمانهاي غيررسمي«بارنارد در بحث از 

  پيامدهاي وجود آنها را به شرح ذيل فهرست مي كند:

  سازمان غير رسمي موجب بروز برخي طرز تلقيها، فهمها و شكل گيري برخي مراسم، عادتها، و نهادها
  مي شود؛

 ا ارتقاء دهد.سازمان غير رسمي شرايطي را ايجاد مي كند كه ممكن است سازمان رسمي ر 

وي بر اين باور است كه يكي از اركردهاي سازمان غير رسمي، ايجاد انسجام در سازمان رسمي است. بارنارد با اشاره به 
اينكه سازمانهاي غير رسمي، براي فعاليت سازمانهاي رسمي ضرورت دارند، بر كاركرد آنها به مثابه ابزار ارتباطات، ايجاد 

 ت افراد شاغل در سازمان تأكيد مي نمايد.انسجام و محافظت از وحد

  شخصيت در دولت
چنين اظهار مي كند كه هر ساختار اجتماعي سازمان يافته عقاليي و » شخصيت و ساختار بوروكراتيك«مرتن در بحث از 

تها و رسمي، الگوهاي فعاليت ويژه اي را تعريف مي كند كه در وضعيت آرماني، موجب مي شوند كه افراد مجموعه فعالي
  اعمال خود را از حيث كاركردي، به مقاصد سازمان مرتبط سازند.
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مرتن نوع آرماني چنين سازماني را بوروكراسي مي داند. اما به نظر وي كژ كاركردهاي بوروكراسي در ايجاد تنيدگيهاي 
ربي دربارة تعامل بوروكراسي داخلي و محدوديتهاي ساختاري تقريباً مورد غفلت واقع شده اند. وي بر آن بود كه مطالعات تج

  و شخصيت، درك ما را از ساختار اجتماعي بهبود مي بخشد.

  »نظريه«بودجه بندي در پرتو 
معموالً اعمال سازمانهاي عقاليي، در پرتو روشنگري نظريه هاي علمي صورت مي پذيرند. در ميان اقدامات سازمانها، به 

بسيار حائز اهميتي قرار مي گيرد؛ از اين رو همواره ضرورت وجود نظريه اي ويژه سازمانهاي دولتي، بودجه بندي در مرتبه 
  روشنگر در اين زمينه احساس مي شود.

، به اهميت نظريه پردازي دربارة جنبه هاي بودجه اي هزينه ها و درآمدهاي دولت »فقدان نظريه بودجه«كي در بحث از 
رصد آموزش كارگزاران دولت و كسب مهارت آنها باشيم. در اين برنامه اشاره مي كند و چنين اظهار مي كند كه ما بايد مت

هاي آموزشي، بايد اصول راهنما و مفروضاتي كه رعايت آنها در نهايت به انعكاسس واقعي منافع عامه در بودجه مي انجامد، 
  مورد تأكيد قرار گيرند.

  نيازهاي انساني در سازمان اجتماعي
هاثورن درباره اينكه كاركنان بيشتر اجتماعيند تا اقتصادي، گامي پيش نهاد و نظريه سلسله مازلو با مالحظه يافته هاي 

مراتب نيازها را مطرح كرد. بر اساس نظريه مازلو، جوشش نياز هاي آدمي از سلسله مراتب خاصي تبعيت مي كند كه از نياز 
ني، نيازهاي عاطفي و محبت، نيازهاي تشخص و هاي اوليه فيزيولوژيك آغاز مي شود و سپس به ترتيب به نيازهاي ايم

احترام، و در نهايت به نيازهاي خود شكوفايي منتقل مي شود. به طوري كه ظهورهر سطح از اين نيازها، منوط به ارضاي 
زهاي نيازهاي سطح پايين تر است. مازلو به مطالعات خود دربارة نيازهاي آدمي ادامه داد و مباحثه ارزشمندي را دربارة نيا

متعالي و تجليهاي گوناگون نياز به خودشكوفايي در عرصه هاي دانش اندوزي، ايجاد نظم، زيبايي شناسي، عدالتخواهي، و 
، هدايتگر مطالعات دنباله داري دربارة نيازهاي انساني و »نظريه اي دربارة انگيزش انساني«فداكاري ارائه نمود. وي با تمهيد 

  اجتماعي شد.

  (با ديگر حاالت اقدام جمعي)تمايز حكمراني 
اپل باي در كتاب دموكراسي بزرگ: به نظر مي رسد كه سه جنبه به طور مكمل، حكمراني را از هر نوع نهاد يا اقدام 

  اجتماعي ديگر متمايز مي سازد:

 گستردگي قلمرو، اثر گذاري و مالحظات ضروري؛  
 حساب پس دهي عمومي؛ 

 .ويژگي سياسي بودن 

زيرا بايد همه تمايالت ، نياز ها، اعمال ، افكار و احساسات ميليون ها نفر اتباع جامعه را مالحظه حكومت متفاوت است،
  نمايد.زيرا حكومت، همان سياست است.
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  علم يا ضرب المثل
  ضرب المثل گفته اي است كه متعارف اذهان عامه است، بدون آنكه استداللي در پي داشته باشد.

برآن است كه آنچه به مثابه اصول علمي مديريت مطرح شده اند، بيشتر شبيه » هاي اداره ضرب المثل«سايمون در بحث از 
  ضرب المثلند تا گزاره هاي علمي!

وي با اشاره به چند اصل پذيرفته شده مديريت، چنين ادعا مي كند كه در ميان بيشتر اصول متداول مطرح شده در مباني 
  شوند: نظري اين علم، اين چهار اصل ذيل مطرح مي

  كارآيي اداره با تخصصي شد وظيفه در گروه، افزايش مي يابد؛ .1
 كارآيي اداره با قرار گرفتن اعضاي هر گروه در يك سلسله مراتب معين اختيار، افزايش مي يابد؛ .2

كارآيي اداره با محدود شدن حيطه كنترل به تعداد معدودي از نواحي در سلسله مراتب، افزايش مي  .3
 يابد؛

ه با دسته بندي كاركنان براي كنترل بر اساس الف) هدف و مقصد، ب) فراگرد، ج) ارباب كارآيي ادار .4
 رجوع، و د) مكان، افزايش مي يابد.

بنابراين اولين وظيفه هر نظريه اداره آن است كه مجموعه اي از مفاهيم توصيفگر وضعيت اداري را ارائه نمايد و اصطالحات 
 مرتبط با نظريه را تعريف كند.

امي اين مفاهيم براي علم مفيد خواهند بود كه عملياتي شوند؛ يعني معاني آنها به طور تجربي مطابق با وضعيتها يا هنگ
  به صورت ذيل يك تعريف عملياتي است :» اختيار يا اقتدار«حقايق قابل مشاهده بيان شوند؛ براي مثال تعريف مفهوم 

د كه رفتارش تحت هدايت تصميم فرد ديگري قرار بگيرد، بدون اينكه اختيار عبارت است از حالتي كه زيردست مجاز بدان
قضاوت شخصي خودش دربارة ميزان مناسب بودن آن تصميم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، سايمون بر آن بود كه بسياري از 

ليلگران علم اداره بايد سير آنچه در علم اداره اصل ناميده مي شوند، در واقع ضرب المثلند. از اين رو، وي معقد است كه تح
توصيف «پژوهشها و مطالعات خود را از ضرب المثلها به اصول معتبر علمي معطوف سازند. او مبحث فوق را تحت عنوان 

  چنين مي افزايد:» تشخيص وضعيت اداره«مطرح كرده، در ادامه در بحث از » وضعيت اداره

  ايجاد شود و وظيفه خود را با كارآمدي انجام دهد.نظريه اداري به اين مي پردازد كه چطور ي سازمان 

در ميان چند گزينه با هزينه هاي «تدوين مي شود، اين است كه: » اداره خوب«يك اصل مبنايي اداره كه بر اساس مفهوم 
مشابه بايد  در ميان چند گزينه با كاركرد«؛ يا »مشابه، بايد آن را انتخاب كرد كه به تحقق اهداف اداره بيشتر كمك مي كند

  »!آن را انتخاب كرد كه هزينه كمتري دارد

به اين اصل كارآيي مي گويند كه مترصد بيشينه ساختن دستاوردها با اتكاء به منابع محدود است. بر اين اساس مدل انسان 
ت؛ زيرا اس» تعريف كارآيي«نيست بلكه » اصل كارآيي«اداري، همان انسان اقتصادي است. سايمون معتقد است كه اين 
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چطور بايد دستاورد ها را بيشينه «اين تعريف نمي گويد كه ». رفتار اداري خوب يا صحيح«اين اصل، تعريفي است از 
؛ درواقع نظريه اداره بايد به طور واضح تبيين »بيشينه سازي هدف فعاليت اداري است«، بلكه صرفاً مي گويد كه »ساخت؟
  ».قق مي يابدتحت چه شرايطي بيشينه سازي تح«كند كه 

يعني نظريه اداره » براي هر يك از اين معيارها، چه وزني درنظر گرفته شود؟«خالصه اينكه نظريه اداره بايد معين كند كه 
بايد اهميت نسبي اين معيارها را در وضعيت واقعي مشخص نمايد. سايمون در پايان متذكر مي شود كه ممكن است اظهار 

  باشد.» هنر«داشته باشد؛ زيرا به خاطر طبيعت موضوعش، صرفاً مي تواند » س علم شدنهو«شود كه اداره نمي تواند 

 آينده علم اداره
دوايت والدو در كتاب دولت اداري : آينده نظريه اداره به اتفاقات آينده جهان، و به ويژه به آنچه در اياالت متحده مي گذرد، 

اقي مي ماند، دو تا مي شود، يا از ميان مي رود؛ و اينكه تمدن تجاري بستگي دارد؛ نظير اينكه آيا جهان به همين صورت ب
ما در مواجهه با فشارهاي اقتصادي پس از جنگ، تا چه حد موفق خواهد بود! حتي مي توان ادعا كرد كه توسعه و كاربرد 

  انرژي هسته اي نيز بر دستيابي به بنيانهاي تفكر اداري مؤثر خواهد بود.

از مهم ترين حركتهاي نظري مؤثر بر ادارة امريكايي، نهضت مديريت علمي باشد و احتمال دارد كه در شايد همچنان يكي 
  سطوح فني و رويه اي، استقراض علم اداره از اين نهضت استمرار يابد.شايد نقش فلسفه عمل گرا در آينده وسيع تر شود.

انساني و بلكه ساير دانشهاي بشري سروكار دارد و در  علم اداره دولت و حكومت، با همه يافته ها و دستاوردهاي علوم
صورتي كه باقي بماند، بايد با همه آنها ارتباط مؤثري برقرار كند و بتواند به طور شايسته اي از دستاوردهاي آنها بهره مند 

  شود.

  دموكراسي در اداره
كه وقتي سازمان نيازمند جذب عناصر چنين اظهار مي كند » سازوكار جذب عوامل مخالف«فيليپ سلزنيك در بحث از 

جديدي از محيط باشد، بايد از سازوكارهاي رسمي براي افزايش سازگاري استفاده كند؛ سازوكارهايي نظير انتصاب در 
منصبهاي رسمي، و امضاي قراردادها و تأسيس سازمانهاي جديد كه همگي به معني افزايش سطح مشاركت محيط در 

اره سازمان است. دو وضعيت عمده و مرتبط وجود دارند كه يك سازمان را ناگزير از سازگاري فراگرد تصميم گيري و اد
  رسمي مي كنند :

  هنگامي كه مشروعيت اقتدار يك گروه حاكم يا نماينده اداري زير سؤال مي رود؛ .1
 هنگامي كه دعوت عناصر محيطي به مشاركت براي اداره كردن، ضرورت داشته باشد؛ يعني هنگامي كه .2

الزامات راهبري فعاليتهاي دولت با يك سازمان بزرگ، استفاده از شكلهاي خود حكومتي يا مشاركت اجتماعي 
 را اقتضاء نمايد.
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بايد توجه داشت كه مشاركت واقعي، مفهومي عميق داشته، ناظر بر درگيري فعال در تصميم گيري هاي اساسي سازمان 
انهاي دولتي سخن گفت كه نمايندگان واقعي عامه مردم بتوانند در تصميم است؛ پس هنگامي مي توان از مشاركت در سازم
 گيري هاي اساسي سازمان مشاركت داشته باشند.

  مسأله اداره در دولت
  در گزارش شوراي سازماندهي قوه مجريه حكومت در امريكا بر موارد ذيل تأكيد شده است:

ميسيونهاي هيأت دولت، بايد خود را به خاطر اقدامات قوة مجريه، در رئيس جمهور ، معاونان وي، وزرا و رؤساي قسمتها يا ك
برابر مردم و مجلس مسؤول بداند. بديهي است كه تحميل مسؤوليت و حساب پس دهي، بدون اختيار يا قدرت هدايت 

خط برگشت  كردن، غير منصفانه است. اعمال اختيار بدون تعريف يك خط واضح فرمادهي از رأس تا پايين سازمان، و يك
  .مسؤوليت و حساب پس دهي از پايين تا باالي سازمان، غير ممكن است
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ی ی  د ل و کار سا ھارم:علم اداره     ل 

  مقدمه: جواز دخالت (دولت)
را توسط دولت به دولت ها در بسياري از امور جوامع دخالت مي كنند. اين استمرار دخالت هاي مجاز ميل به توسعه مداخله 

  وجود مي آورد. و اين امر باعث نگراني افراد شده است. از اين رو دو ديدگاه در مورد دولت مطرح شده است:
  دولت موجوديتي بد  ولي اجتناب ناپذير است. -1
  دولت يك موهبت و نعمت عطا شده به بشريت است . و اين موهبت مولود عقالنيت است. -2

  ر مباحث اين فصل  دنبال مي شوند:با تامل بر سواالت زي
  دخالت دولت در چه اموري مجاز است؟ -1
  دولت چگونه سازماني است؟ -2
  اهميت خط مشي در دستگاه اداره دولت چيست؟ -3
  آيا علم اداره را مي توان علمي مستقل انگاشت؟ -4
  راهبردي ترين وظيفه دولت چيست؟ -5

  تغيير نقش حكومت
  راتي در اندازه ،قلمرو و ثروت حكومت در آمريكا ايجاد شد كه در اثر سه حادثه بزرگ بود:در نيمه قرن بيستم تغيي

 جنگ جهاني اول 
 ركود جهاني  و رفتار جديد با آن 
 جنگ جهاني دوم 

اين تغييرات سبب شد كه بخش عمومي بزرگ تر ، وسيع تر و پيچيده تر شود. و همچنين انتظارات اجتماع از بخش هاي 
  يافت. عمومي فزوني

در اين دوران والدو اظهار كرد كه رفاه ، شادي و زندگي ما وابسته به  سازمان هاي دولتي است و اين سازمان ها نقش 
  مهمي در زندگي ما دارند ونبايد مورد غفلت قرار گيرند.

  بودجه و نظريه اقتصاد
ريه اقتصاد را براي بودجه بندي دولتي گفت مي توان سه گزاره از نظ» به سوي يك نظريه بودجه بندي«لويس در مقاله 

  اخذ كرد:

 گزينه هاي موجود انجام شود.» برگشت هزينه«تجزيه و تحليل بودجه دولت برمبناي مقايسه نسبي ارزش 

  ضرورت تجزيه و تحليل تدريجي به خاطر جلوگيري از كاهش بهره وري  . البته تجزيه و تحليل تدريجي فقط
 درباره نقطه تعادل انجام شود.هنگامي ضروري و مفيد است كه 
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 .مقايسه ارزش نسبي را مي توان بر حسب اثر بخشي نسبي در تحقق اهداف تعيين شده دولتي انجام داد 

لويس اين سه گزاره را سنگ بناي نظريه اقتصادي بودجه فرض كرد. همچنين او بيان كرد كه فراگرد تنظيم بودجه به طور 
كه عوامل غير عقالني مانند تعصب ، همشهري گرايي و جريان هاي سياسي و اجتماعي كامل تحت تاثير عقالنيت نيست بل

  در تنظيم بودجه اثر مي گذارند.

  اعتماد به انسان ها
بر آن است كه  ما احتياج به نظريه اي داريم كه ماهيت ، طبيعت انساني و » جنبه انساني موسسه« مك گرگور در مقاله  

  را بيان مي كند  كه ابعاد كلي آن عبارت است از:Yه قرار دهد. او به اين منظور نظريه انگيزش انساني را مورد توج
 .مديريت مسوول سازماندهي عوامل توليد در جهت نيل به اهداف اقتصادي است 

 افراد در سازمان منفعل كننده مقاصد سازمان نيستند 

  رشد ، آمادگي براي رفتار در جهت اهداف مديريت بايد شرايطي را فراهم كند كه انگيزش، توانمندي بالقوه
 سازماني؛ در افراد شكوفا شود چون اين ها در همه افراد وجود دارد.

 وظيفه اصلي مديريت ، مهيا ساختن شرايط سازماني و روش هاي انجام كار است. 

  او همچنين بر اين مبنا مي گويد كه مديران بايد اقدامات زير را انجام دهند:
 زايش اختيار عدم تمركز و اف 

  توسعه  ماهيت شغل و مهارت هاي شغلي 

 توسعه مديريت مشاوره اي و مشاركتي 

 ارزشيابي عملكرد 

اين ديدگاه  فضاي مناسب تري را براي شكوفايي فضيلت هاي انساني و اعتماد بيشتر به نيروي انساني در بين مديران 
  دولتي قرار مي دهد.

  عقالنيت و آشوب
شيوه و مراحل تصميم گيري يك مدير دولتي را درباره مسايلي نظير تورم مرور مي » لم آَشفته مسيرع«ليندبلوم در مقاله 

كند. و فهرستي از عواملي كه بايد مد نظر مدير قرار گيرد را تهيه مي كند. او معتقد است كه بايد روش يا سيستمي طراحي 
و از اين خط مشي ها براي حل مسايل پيچيده مديران دولتي شود كه با استفاده از آن بتوان خط مشي هايي را تعيين كرد. 

  استفاده شود.
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منظور ليند بلوم از آشفته  مسير بودن علم اداره آن است كه مدل هاي عقاليي فراگردهاي تصميم گيري حكومت بسيار نقد 
  پذيرند.

عه كنترل مي شوند و تصميم او معتقد است كه فراگرد تصميم گيري دولتي بيشتر توسط حوادث و شرايط متغير جام
  گيرندگان نقش كمتري دارند. و فراگرد تصميم گيري بسيار غير عقالني تر از آنچه ادعا مي شود هست.

  حكومت به مثابه سيستم باز
اين را مطرح كردند كه محيط هاي سازمان ها به طور روز افزون  » سازمان ها و مفهوم سيستم« كتز و كاهن در بحث از 

ناپايدار تر مي گردند . و او بيان كرد كه نگاه سنتي به سازمان ها به مثابه سيستم هاي بسته موجب شكست در  پويا تر و
  تعامل پوياي سازمان ها و محيط مي شود.

آن ها با طرح نظريه سيستمي در تحليل نظريه سازمان ، نوعي واقع گرايي را آغاز كردند.بدين ترتيب با ختم بحث تحليل 
ني و مديريت علمي در نظام هاي بسته سازماني ، تالش براي فهم تعامالت سازمان ها و محيط آن ها به مثابه روابط انسا

  سيستم هاي باز و پويا مد نظر قرار گرفت.
  با در نظر گرفتن اين رويكرد بهتر مي توان رابطه دولت و جامعه را تحليل كرد.

  دولت برنامه ريز
ضمن تامل بر » نامه ريزي ، زمانبندي و تنظيم بودجه : مراحل اصالح بودجه راهي به سوي بر« شايك در مقاله 

كاركردهاي بودجه بندي؛ به تمايز برنامه ريزي راهبردي ، كنترل مديريت و كنترل عمليات اشاره مي كند. در نمودار زير 
  :تعريفي از اين سه مقوله بيان مي شوند

  
  ي فراگردهاي برنامه ريزي ، مديريت ، كنترل را در بر مي گيرد.شايك بر آن است كه همه سيستم هاي بودجه ا
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ارزيابي « و » بيانيه هاي صريح در مورد اهداف قابل مذاكره «او نتيجه مي گيرد كه تصميمات بودجه اي بايد مبتني بر 
اجرا مي » نظيم بودجه سيستم برنامه ريزي، زمانبندي و ت«باشد. بدين ترتيب » رسمي هزينه ها و منافع هريك از گزينه ها

  گردد. سيستمي كه كمك مي كند تا برنامه هاي دولت به شكل منظم تري ادارك و اجرا شوند.

  حكومت آمريكايي
مدعي است كه ميان حوزه هاي مطالعاتي رشته »  سيستم آمريكايي به مثابه ساز و كاري منحصر به فرد« گروژين در مقاله 

يزي وجود دارد. او با مالحظه مراتب َآشفتگي حكمراني در آمريكا چنين نتيجه گرفت حكمراني و مسايل دولت مطابقت ناچ
  كه گويا حكومت ، بر مبناي نوعي آشفتگي و همكاري اداره مي شود و در نهايت به نوعي نظم مي رسد.

ي گويد كه اگر او مي گويد كاركردهاي حكومت در سطوح و اليه هاي مرتب و مشخصي انجام نمي شود . برا ي مثال او م
كسي سيستم فدرال امريكا را در نظر بگيرد متوجه مهم ترين عامل يعني اينكه سيستم در عمل حكومتي است كه براي 

  خدمت به عامه مردم طراحي شده است؛ نمي شود.  
  در واقع تفاوت زيادي بين مقاصد طراحان سيستم هاي حكومتي و نتايج استفاده از آن وجود دارد.

  ه از چشم انداز گذشتهدولت آيند
سال آينده مابه عصر پايان بوروكراسي هاي رايج مي 50يا25بر اين باور بود كه در » سازمان هاي آينده«بنيس در سخن از 

  2رسيم. در آن زمان سيستم هاي اجتماعي نويني ظاهر مي شود كه با نيازهاي قرن بيستم تناسب بيشتري خواهند داشت.
  كراسي را چنين بر مي شمارد:وي علل آسيب پذيري بورو

 :علل روان شناختي تغيير در رفتار؛ تغيير كه به طور پيچيده اي ناشي از عوامل ذيل است 

o مفهوم جديد انسان 

o مفهوم جديد قدرت 

o مفهوم جديد ارزش هاي سازماني 

 تغييرات سريع و غير منتظره 

 (جوامع و سازمان ها) رشد در اندازه 

 پيچيدگي فناوري هاي جديد 

  س معتقد است كه سازمان هاي آينده بايد پاسخگوتر و منعطف تر باشند و به اين دليل نبايد بيش از بوروكراتيك باشند.بني

                                                           
  »هر عصر يك شكل سازماني را متناسب با نبوغ خود ايجاد مي كند.« اين پيشگويي مبتني بر اصل تكاملي است كه مي گويد 2
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بر اساس رويكرد بنيس ، سازمان هاي آينده بايد از قابليت تطبيق بااليي برخوردار باشند تا در برابر شرايط آينده تاب بياورند. 
تار دولت ها  و حكومت هاي آينده نيز مربوط مي شود و مصالح انديشه بنيس بايد در بديهي است كه اين پديده به ساخ

  كانون توجه دانش پژوه امر حكمراني قرار گيرد.

  خط مشي گذاري حرفه اي
اين نكته را مورد توجه قرار داده » تحليل گري خط مشي : يك نقش حرفه اي جديد در خدمات حكومت« درور در مقاله 
ات (در امريكا و برخي از كشورهاي ديگر) عمدتا مبتني بر رويكردي اقتصادي به تصميم گيري دولتي بوده است كه اصالح

  است.
مهم ترين دغدغه و رويكرد » نظريه سيستمي« و »تحليل خط مشي«تمايل به پيشرفت در 1970قابل ذكر است كه در دهه

  رشته اداره دولت بوده است.
  مي پردازد:درو در مقاله خود به مباحث زير 

   
درو معتقد است كه تحليل اقتصادي در حرفه تحليل گر خط مشي ، نقش محوري دارد ؛ ولي ترويج نگاه هاي صرف 

  اقتصادي به نتايج خط مشي عمومي ممكن است به نتايج اسف بار و حتي خطرناكي منجر شود.
و نيز فني و اقتصادي را رعايت كند. نبايد  اجتماعي –امنيتي ، فرهنگي  –دولت موظف است بسياري از مالحظات سياسي 

  به هريك از حوزه هاي مذكور دولت كم توجهي كند.

  تبار شناسي بوروكراسي
بر نحوه شكل گيري دفاتر اداري تامل مي كند و معتقد است به چهار طريق ايجاد » چرخه عمر دفاتر اداري «دانز در مقاله 

  مي شوند:
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 نمندي خويش را وقف يك رهبر پر جاذبه مي كنند(روز مره سازي جاذبه گروهي دور هم جمع مي شوند و توا
 شخصيتي)

 تاسيس محتاطانه دفتر توسط گروه ها براي تامين نيازهاي ضروري 

 انشعاب از يك دفتر اداري موجود 

 ايجاد از طريق كارآفريني(گروهي با تدوين خط مشي ويژه از اختصاص يك سازمان غير بازاري به آن دفتر حمايت 
 نمايند.

  در اين چهار مورد سه ويژگي مشترك وجود دارد:
 هر دفتر اداري توسط يك عده هوادار ايجاد مي شود 

 هر دفتر پس از مرحله تاسيس وارد مرحله رشد سريع مي شود 

 .همه ي دفاتر براي حفظ بقاي خود به دنبال منابع حمايتي خارجي مي گردند 

روكراتيك ، بازتاب هاي اين مراحل را بر عملكرد اداري بررسي مي كند.او معتقد داونر ضمن شناسايي مراحل رشد و ركود بو
  است كه تمايل سازمان به بقا به تدريج بوروكراسي هاي مستبد و غير انساني را شكل مي دهد. 

د كرد كه را بررسي كرد. او پيشنها» مرگ در بوروكراسي«او ضمن مطالعه رفتار بوروكراسي ها براي حفظ خودشان، مفهوم 
  به فهم خط مشي در اين مرحله از رشد بوروكراتيك ، توجه بيشتري شود.

  چرخه ي حيات داونز هنوز سير متوالي نظريه هاي سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد.

  نجات از سيطره بودجه 
ان مي كند كه جامعه نياز بي» رهاسازي خط مشي از سيستم برنامه ريزي ، زمان بندي و تنظيم بودجه «ويلدفسكي در مقاله 

  به تحليل خوب خط مشي دارد.
او بيان كرد كه هيچ مالكي براي تعيين ميزان اثر بخشي برنامه هاي يك سازمان وجود ندارد و بقاي آن سازمان ، تنها 

  مالك تشخيص شايستگي آن لحاظ مي شود.
بودجه عملي نيست . هرچند كه انتقادات او باعث  ويلدفسكي نشان داد كه اجراي سيستم برنامه ريزي ، زمان بندي و تنظيم

نشد سيستم برنامه ريزي ، زمان بندي و تنظيم بودجه از بين برود ولي از اين سيستم عموما به صورت يك سيستم منسجم 
  و خالص مورد توجه قرار نمي گيرد.

پديده يا نظريه ، شرط كافي براي  اين وضع اين نكته را به اذهان متبادر مي سازد كه صرفا تحليل عقالني وضعيت يك
ارزيابي ميزان بقاي آن در فراگرد هاي جاري سازمان ها نيست. بلكه ممكن است سيستم به دليلي كه افراد به آن خو كرده 
اند، باقي بماند. از اين رو همواره بايد مترصد ارزيابي مجدد سيستم هايي بود كه بقاي خود را مديون عادت بوروكرات هاي 

   زده هستند. سنت
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  بوروكراسي نماينده و دموكراسي موثر
موضوعاتي چون رهبري ، نمايندگي بوروكراتي و ايده قابليت بي » عدم تمركز اداري و قدرت سياسي«كافمن در مقاله 

  طرفي را به مثابه مباحث محوري عدم تمركز مورد بررسي قرار داد.
  او در مورد نمايندگي بوركراتيك معتقد بود كه :

 وامع نوين  به شيوه هايي نياز دارند كه متضمن مشاركت عامه و تضمين پاسخگويي اداره باشد.ج 

 .شيوه هاي سنتي نمايندگي ديگر از كفايت وتماميت برخوردار نيستند و پاسخگوي تقاضاهاي موجود نيستند 

رگ باشد تا بتواند از افكار عوامانه رئيس انجمن علوم سياسي آمريكا در جستجوي اندازه مناسبي بود كه به اندازه كافي بز
اجتناب نمايد و به انداز كافي كوچك باشد كه امكان مشاركت وسيع را فراهم سازد. او معتقد بود كه حتي با اين  سيستم 
حكومتي ، حداكثر مشاركت مردم به شركت در انتخابات محدود مي شود و به اين دليل بر ضرورت عدم تمركز قدرت و 

  د كرد.اختيار تاكي
كافمن معتقد بود كه بوروكراسي هاي دولتي در داخل دولت توسط مديراني (مديران محلي)كه تقاضاي افزايش كنترل 
خودشان بر نمايندگي هاي اداري (بخش مخصوص خودشان)را دارند، مورد انتقاد قرار مي گيرد. او معتقد بود كه عدم تمركز 

  به يكي از دو صورت زير رخ مي دهد:

 ي امتيازات براي افزايش نفوذ محلي در برنامه هاي دولتيواگذار 

 مستقر ساختن كارگزارهاي حكومتي با اختيارات حداقلي   

به نظر مي رسد كه تمايل واحدهاي محلي به استقالل با تمايل حكومت مركزي به كنترل بيشتر بر واحدهاي مركزي در 
ودجه به نمايندگي هاي محلي و فراگردهاي خط مشي گذاري عمومي تضاد است و تعارضي دنباله دار  را دارد كه بر نحوه ب

  تاثير مي گذارد.
  در جمع بندي مي توان گفت كه كافمن معتقد بود:

 تفويض اختيار به واحدهاي محلي الزاما موجب تحقق مشاركت مردم نمي شود 

 سيري كه گفته شد سيستم  اگر ساير قوانين اصالح نشود و الزامات مشاركت فعال عامه مردم فراهم نشود اين
  فئودالي را شكل مي دهد.

  عليه ليبراليسم
معتقد است كه فساد حكومت هاي دموكراتيك با ظهور پديده آزادي خواهي گروه هاي » پايان ليبراليسم«لووي در كتاب 

  ذينفع در بافت دولت آغاز مي شود. او معتقد است اين نفوذ فساد آور چهار شكل دارد:
 هاي ذينفع حكومت دموكراتيك را به فساد مي كشاند چون انتظارات گوناگون از نهادهاي آزادي هاي گرو

 دموكراتيك وضعيت آن ها را مغشوش مي سازد.
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  آزادي خواهي گروه هاي ذينفع ، حكومت را ناتوان مي سازد. چون حكومت ها نمي توانند برنامه ريزي كنند و و
 نمي توانند اجرا كنند برنامه ها را

 خواهي گروه هاي ذينفع ، انضباط و نظم حكمراني را تخريب مي كند. و اين عمل نمي گذارد كه حكومت ها  آزادي
به عدالت برسند . چون هر حكومتي كه از پيروي قوانين اجتناب نمايد و بي نظمي كند ، خودش را خارج از دايره 

 عدالت قرار مي دهد

  در حكومت مي شود كه اين فساد ادامه حيات حكومت را تضعيف آزادي خواهي گروه هاي ذينفع باعث ايجاد فساد
 مي كند.

  لووي مدعي بود كه اختيارات دولتي به نفع گروه هاي ذينفع خصوصي تكه تكه شده اند و اين باعث شده است كه :
 حكومت غير متمركز ، ضعيف و ناتوان شود 

 حكومت قادر به برنامه ريزي بلند مدت نيست 

 اي پيشبرد اهداف خصوصي گروه خود تالش كنند نه اهداف عمومي جامعه.گروه هاي ذينفع بر  

  حكومت نهادي با كفايت در اختيار ندارد  كه بتواند در ميان ارزش هاي متضاد گروه هاي مختلف، انتخاب درست و
 به نفع مردم كند.

غييرات زيادي در اداره امور دولتي است؛ دو دهه اي كه توسعه ، تعهد و ت1960-1950اثر لووي نشان خوبي براي سال هاي 
رخ داد. برنامه اي كه براي خود آزمايي و اصالح شكل گرفت و ارجحيت هاي زيادي را براي دهه هاي پيش رو به ارمغان 

  آورد.
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ت اصالحات د  تدا م: علم اداره  ا   ل پ
اي مباني نظري و برنامه هاي عملي ختم شده به وضع موجود را درنظر آورده، هنگامي نهضت اصالحات به هدايت رهنمون مي گردد كه به طور شايسته 

  تحليل نمايد. پس نياز داريم تا اين مباني و برنامه ها را تحليل و بررسي نماييم.

  ريشه هاي نهضت عدالتخواهي در اداره دولت
دولت در موقعيت يك انقالب قرار دارد؛  ، ولدو براين باور بود كه رشته ي اداره1980و اوايل دهه 1970در اواخر دهه ي

  ازاين رو كنفرانسي را با شركت دانشگاهيان جوان تر متخصص در اداره ي امور دولت تشكيل داد.

هدف اين كنفرانس تعيين مباحث مربوط به اداره ي امور دولت و نحوه ي تحول آن براي مواجهه باچالشهاي 
  بود.1970سالهاي

  به سوي اداره دولتي نوين
برضرورت گرايش به برابري اجتماعي، در عملكرد و زايش خدمات دولتي  "به سوي اداره ي دولتي نوين"فرديكسون درمقاله

  جديد، تاكيد كرد.

  براين اساس، اداره دولت بايد پاسخگو به عامه، تجويزتر، مشتري مدارتر، هنجاري تر، و باوجود اين همه، علمي تر باشد.

اداره، فاقد ضمانت اجرايي است؛ زيرا واضح است كه اداره كننده، هم خط مشي گذار  -مشي او دريافت كه دوگانگي خط
  است و هم مجري خط مشي.

. آنها نبايد بي طرف باشند، "اداره كنندگان دولت بي طرف نيستند"در واقع صاحب نظران اداره دولتي نوين قائل به آنند كه 
، به مثابه ارزشهايي كه بايد كسب شوند يا اصولي عقالني كه بايد رعايت شوند بلكه بايد به مديريت خوب و برابري اجتماعي

پاي بند باشند. اداره دولتي نوين درصدد آن است كه احكام قانوني ، حتي المقدور به صرفه و كارآمد اجرا شوند، و خط مشي 
  هاي اجرايي، اثر گذار و معطوف به بهبود كلي وضعيت زندگي عامه باشند.

ين دعاوي به سازمان هايي با خصوصياتي معين نياز دارند، سازمان هايي كه بايد از تبديل شدن آن ها به بوروكراسي تحقق ا
  هاي غيرمسؤول و منفعلي كه خود سبب بروز مسائل عمومي بزرگ تري شده اند، پرهيز شود.

  ورت ذيل فهرست مي كند:فردريكسون نتايج احتمالي ايجاد مبناي هنجاري براي اداره امور دولتي را به ص

. اداره امور دولتي سنتي با مبنا قرار دادن  اهداف آفاقي (عيني)، از حمايت افراد متخصص، نويسندگان، تجار و طبقات 1
تحصيل كرده متوسط و باالي متوسط برخوردار بود البته احتمال دارد اداره اموردولتي نوين ازحمايت افراد تحصيل كرده و 

  بماند؛ مشروط بر اينكه اعضاي اين طبقه نيز به برنامه هاي دولت براي افزايش برابري متعهد شوند. متخصص بهره مند

  . اداره امور دولتي نوين درسير تعهد به تامين برابري اجتماعي، ممكن است با مخالفتهاي گوناگون مواجه شود.2
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يد شود كه در آن كارگزاران انتخابي ، اساسا از . اداره امور دولتي نوين ممكن است موجب ايجاد يك سيستم سياسي جد3
سوي اكثريت و اقليت ممتاز، سخن بگويند. درحالي كه دادگاه ها و كارگزاران اداري، سخنگوي اقليت غيرممتاز باشند؛ يعني 

  سخنگوي كساني باشند كه نه مزيت در اكثريت بودن برخوردارند و نه مزيت ممتاز بودن

) به تحوالت ناشي از اداره دولتي نوين نگريسته مي شود، اثر واقعي آن به 1970چهار دهه(از اكنون وقتي پس از تقريبا
  درستي ادراك نمي شود؛ زيرا اداره ي دولت و حكومت با رشته هاي علمي بسياري سروكار دارد.

متعدد و متنوعي سروكار  همچنين در عرصه عمل، اداره دولت و حكومت بانهادها، سازمان ها، اداره ها و واحدهاي نمايندگي
دارد كه تغيير كوچكي دررفتار هريك از آنها، ممكن است مولد آثار زياد و چشمگيري درصحنه حيات واقعي مردم در جامعه 

  باشد.

ضمن اينكه مي توان گفت، حريم كارگزار بخش عمومي در همه كشورها به طور يكسان دربرابر جهت گيريهاي سياسي 
  مصون نمانده است.

  الت نظري رشتهتحو
  به نظر مي رسد كه نظريه سازمان به طرق گوناگون از اداره دولتي نوين تأثيرمي پذيرد.

احتماال نظريه پردازان سازمان دولتي، به سوي علم اقتصاد رفاهي متمايل شوند؛ همچنين مي توان تصور كرد تعدادي نظريه 
  رائه نمايند.پرداز، مدل يا پارادايمي را درباره ي برابري اجتماعي ا

همچنين احتمال دارد كه نظريه پردازاني كه از حيث رفتاري به سازمان دولتي تمايل دارند، به علومي چون جامعه شناسي، 
مردم شناسي، روان شناسي راغب گردند. همچنين ممكن است بسياري از نظريه پردازان سازمان دولتي، با نظريه هايي در 

چون نقش، گروه، ارتباطات و تصميم گيري باقي بمانند و زير چتر نظريه هاي كالني سطوح مياني در حوزه موضوعاتي 
  قرارنگيرند. "مدل برابري اجتماعي"چون

  تحوالت محافل دانشگاهي رشته
تفاوت هاي زيادي ميان خدمات عمومي واداره امور دولتي وجود دارد: اولي توسط متخصصان ميان رشته اي در مديريت 

راد ستادي كمكي در حوزه هايي نظير تحليل سيستم، بودجه بندي، كاركنان و نظاير آن شكل گرفته است. دولتي و برخي اف
دومي توسط افراد متخصص حرفه اي اداره كننده مدارس، پليس، دادگاه ها، نيروي انتظامي، سازمان هاي رفاهي و نظاير 

امور دولتي به مثابه تخصص دومِ وكال، معلمان، و آن صورت بندي شده است؛ از اين رو در برخي دانشكده ها، اداره 
  كارشناسان امور رفاهي در نظر گرفته مي شود.

برخي از برنامه هاي دانش اداره دولت و حكومت در دانشگاهها، به صورت فلسفي تر و هنجاري تر تنظيم مي شوند؛ ضمن 
  اينكه برخي نيز به سوي فنون كمي و مقداري مديريت حركت مي كنند.

  ه هرحال به نظر مي رسد كه رشته خط مشي گذاري عمومي همچنان مورد استقبال دانشجويان باشد.ب
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اكنون به نظر مي رسد كه اين رشته بتدريج از ساير گرايشهاي مديريت فاصله مي گيرد و به تبار سابق خود در دانشكده 
  هاي حقوق و علوم سياسي نزديك مي شود.

  ماهيت عمل اجتماعي
  ار نظر مي كند كه بارشد بخش عمومي اقتصاد كشورها، مسأله ايجاد انگيزه براي عمل موثر جدي تر مي شود.ريولين اظه

  شكست در عملكرد ممكن است دوعلت مرتبط به هم داشته باشد:

شكست منفي: شكست در استفاده از محرك هاي بخش خصوصي براي نيل به اهداف عملياتي دولت و شكست در  -
اداشها و تنبيهاتي كه محرك هاي تحقق اهداف اجتماعي را خنثي مي كنند؛ يعني شكست در خنثي سازي اصالح مجموعه پ

  بازدارنده ها.

شكست مثبت: شكست در تنظيم محرك هايي كه فعاليت كارگزاران و مجريان برنامه هاي غير متمركز را درجهت اهداف  -
  يعني شكست در تمهيد پيش برنده ها.  عملياتي برنامه هاي مركزي دولت فدرال هدايت مي كنند؛

درعرصه كنش اجتماعي كه مسأله هم حساس مي شود و هم دشوار، معموال سه مفهوم عدم تمركز، كنترل اجتماعي ، و 
  سيستم بازار را به مثابه نوشداروي وضع موجود تبليغ مي كنند.

  در مجموع، به نظر مي رسد كه موفقيت اين سه، به دو شرط بستگي دارد:

  . بنيان نهادن معيارهاي بهتر براي سنجش اثربخشي خدمات اجتماعي و به كارگيري اين معيارها1

  . كوشش نظام يافته و پرقدرت براي يافتن و آزمودن روش هاي مؤثر و ارائه نتايج حاصل از آن ها به عامه.2

عيارهاي مناسبي براي سنجش در واقع اين مهم نيست كه چه كسي تصميم مي گيرد، مهم اين است كه سيستم از م
  موفقيت برخوردار باشد.

  قابل پيشنهاد است: "كنش اجتماعي"دوقانون كلي براي بهبود معيار هاي سنجش عملكرد هر 

  . بايد از اتكا به يك معيار منفرد براي سنجش عملكرد در خدمات اجتماعي پرهيز كرد.1

  أله اجتماعي باشند.. معيارهاي سنجش عملكرد بايد منعكس كننده دشواري مس2

  محوريت اجرا
براساس ديدگاه پرسمن و ويلدفسكاي، دربرنامه ريزي و تحليل خط مشي، بايد دشواريهاي اعمال يا اجراي آن نيز مدنظر 

  قرارگيرد. هدف آنها جلب توجه به نزديك بودن رابطه اي است كه مي توان بين خط مشي و اجرا در نظر گرفت.

توان خط مشي گذاري و اجرا را تفكيك كرد، ولي درعمل هرگز نبايد التزام متقابل اين دو را  اگر چه هنگام مباحثه مي
  ناديده گرفت. اين دو بايد حتي االمكان به نحو بهتري باهم تطابق داشته باشند.



تاب ت«خال  و ش اداره دو و ح ی دا ه                              »با یس ی                                                       عا د دو ی و  عارف اسال ویان   ٨٩دا

43 
 

  تقلب در فراگرد دموكراسي
) ،به تحليل 1974مسؤول ( فردريك موشه و همكارانش، درگزارشي تحت عنوان واترگيت؛ رهنمودهايي براي حكومت

  آمريكا، درباره ي رياست جمهوري نيكسون پرداختند.1972حوادث و بحرانهاي سياسي

واترگيت نام مجموعه اي ازآپارتمان هاي اداري در واشنتگتن دي.سي. است. مسأله اين بود كه برخي از طرفداران نيكسون 
نوني به اداره مركزي شوراي ملي دموكراتيك(به مثابه يك پايگاه در ستاد انتخاباتي او، به دليل تالش براي ورود غير قا

مبارزه انتخاباتي حزب رقيب كه در مجموعه واترگيت قرارداشت) و استراق سمع در آن، رسوايي به بار آورد؛ تا جايي كه 
  نيكسون بدين دليل، مجبور به استعفا شد و اين حادثه به واترگيت معروف گرديد.

راي بررسي مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري، يك ميزگرد تخصصي از انجمن ملي اداره امور دولتي، شوراي متخب سنا ب
به سرپرستي فردريك موشه تشكيل داد. براين اساس ، نهادهاي آموزشي، به تأكيد بيشتربراصول علم اخالق در بخش 

  دولتي راغب شدند.

  د قرار گرفت:در نتيجه اين ميزگرد، انجام مراحل ذيل را مورد تاكي

  . طراحي و توسعه قوانين و رهنمودهاي اخالقي پيچيده تري براي خدمات دولتي1

  . بنيان گذاران سوگند اداري2

  . ملزم ساختن برگزيدگان به شركت درجلسات آموزش اصول اخالقي3

  . تأسيس هيأت اخالق خدمتي فدرال4

  رسيدگي به شكايات احتمالي از تخلفات اخالقي.. تمهيد دفاتر بازرسي در هر نمايندگي اصلي حكومت، براي 5

هرگاه "سخن آخر اينكه قاعده اخالقي پيشنهادي توماس جفرسون به مثابه يك قاعده ي راهنما مورد تاكيد قرار گرفت: 
 كاري انجام مي دهي كه جز خودت برآن آگاه نيستي، از خود بپرس كه اگر همه دنيا شاهد رفتارم باشند، چطور بايد آن را

  "انجام بدهم! پس برهمان اساس عمل كن

  بوروكراسي عامه مردم
را براي تبيين  "بوروكراسي نماينده"بررسي كرده، نام "مظهر جامعه بودن"كريسلوف مزاياي نماينده بودن را در معناي 

  مطرح مي كند. "حقوق مدني در استخدام حكومتي"بهتري از تأكيد بر

ك بوروكراسي مي تواند از مشروعيت برخوردار باشد و از اعتبارعمومي استفاده كند، چطور ي"وي مستقيمًا سوال مي كند كه
  "درحالي كه نماينده همه بخش هاي جامعه خود نيست؟

همه گروههاي اجتماعي حق دارند در نهاد هاي حكومتي خود "اصطالح بوروكراسي نماينده از اين معني ريشه مي گيرد كه 
  ."مشاركت داشته باشند
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، و مفهوم "بوروكراسيهاي دولتي"ف مطالعه خود را بردوپديده متمركز مي كند: مجموعه اي از نهاد هاي اجتماعي ياكريسلو
  ."نمايندگي براي جامعه"مشخص

  مفهوم بوروكراسي نماينده اساسا براين اعتقاد تاكيد دارد كه خدمات شهري بايد كمتر طبقاتي و اشرافي باشند.

  تأملي بركوچك سازي دولت
چنين اظهار نظر مي كند كه سازمان حكومت نيز فنا پذيرو مضمحل شدني  "افول سازماني و مديريت تقليل "ين در مقالهلو

  است.

خارجي بودن "مي توان علل افول سازماني را در يك نوع شناسي چهارسلولي متمايز ساخت. در اين نوع شناسي افول، دوبعد
  مدنظر قرار مي گيرد. "فني بدون ماهيت آن –دن يا اقتصادي سياسي بو"ونيز "يا داخلي بودن علل بروزآن

الف)) افول به داليل سياسي خارجي : منظور حالتي است كه دولت در بحران هاي كوتاه مدتي نظيرفجايع طبيعي(مانند سيل 
اف در فضا) درگير و زمين لرزه) يا مداخالت حكومتي ميان مدت(نظير تجهيز نظامي) و يا برنامه هاي بلند مدت(مانند اكتش

  مي شود. افول در اين حالت، خارج از كنترل سازمان است.

اقتصادي خارجي: منظور حالتي است كه ظرفيت محيط براي حمايت از سازمان در مسير  –ب)) افول به داليل فني 
مشكالت فرسودگي قرار مي گيرد. نظير اضمحالل تدريجي شهرهاي مواجه شده با مشكالت مالي و افول ناشي از 

  اقتصادي در اثر تغييرات بازار و فناوري.

ج)) افول به داليل سياسي داخلي: منظور حالتي است كه به دليل ويژگي هاي داخلي، شكنندگي و ناپايداري، ظرفيت 
  سيستم در برابر تقاضاهاي بودجه اي و تعامل با محيط افزايش مي يابد.

ان هاي حكومتي در برابر آن آسيب پذيرترند زيرا آن ها معموال فاقد فني داخلي: سازم –د)) افول به داليل اقتصادي 
  درآمدهاي توليدي بازار هستند. 

براساس آنچه لوين مورد اشاره قرار مي دهد، آينده مطلوب و ترجيحي ، ممكن است محتمل ترين آينده نباشد، از اين رو، 
  چشم انداز چنين وضعيتي بايد ما را عميقا مضطرب نمايد.

ن ترتيب كوچك سازي ظاهري دولت موجب استفاده منطقي تر از ساز و كار طبيعي بازار نمي شود و صرفا فراگردهاي بدي
پيمان سپاري را به نفع برخي عوامل ذي نفوذ در ساختار دولت افزايش مي دهد و به نوعي از دولت رفع مسؤوليت مي كند و 

  برخي مشكالت دولتي را برون سپاري مي نمايد.
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  ره دولت و مديريت تجارتادا
، ادعاي پرسروصدا اين بود كه حكومت بايد تجارت گونه تر شود يا نظريه ها و فنون جديد 1989تا  1980در سالهاي 

تجاري را به كار گيرد. از اين رو، آليسون زمينه و محيط مديريت بخش خصوصي و دولتي را مقايسه كرده، ديدگاههاي 
  وي سواالتي را مطرح مي كند :مديران آنها را تطبيق داد. 

  ازچه حيث مديريت خصوصي با مديريت دولتي شباهت دارد؟  -

در پاسخ به مجموعه اي از وظايف كلي مديريت اشاره مي كند؛ نظير آنچه گيوليك تحت عنوان برنامه ريزي، سازماندهي ، 
  كارگزيني، هدايت، هماهنگي، گزارش گيري، و بودجه بندي آورده بود.

  ه حيث مديريت خصوصي با مديريت دولتي تفاوت دارد؟  از چ -

  او در پاسخ موارد زير را مطرح مي كند:
  مديران خصوصي  مديران حكومتي  تفاوت ها

  چشم انداز بلند مدت افق زماني نسبتا كوتاه  چشم انداز زماني
  طوالني كوتاه دوره خدمت

  آسانتر ارزيابي امكان محدود براي ارزيابي عملكرد  سنجش عملكرد
 قيود و مقررات و محدوديت بيشتر  محدوديت هاي كاركنان

  اداره نيروي انساني : تحت كنترل ستادهاي خارج از سازمان
  آزادي عمل بيشتر

اداره نيروي انساني : تحت كنترل واحدهاي 
  داخلي

  رقابت و كارآيي برابري درميان موسسه هاي گوناگون  برابري و كارآيي

  محرمانه تر شفاف تر فراگردها
  انعكاس كمتر انعكاس بيشتر  نقش خبرگزاريها و رسانه ها

 مترصد اخذ تصميمات معتدل، ائتالف براي بقا اقناع و هدايت
  پاسخگويي به سلسله مراتب طوالني

  صدور دستور
  تبعيت از مدير مافوق

  بدون نظارت دقيق تحت نظر گروههاي بازرسي و نظارت دقيق  تاثير قضايي و تقنيني
  خط قرمز هاي زياد (ميزان سود يا عملكرد و...) به ندرت يك خط قرمز واضح دارند خط كمينه

آليسون پيشنهادهايي براي پژوهش درباره ي مديريت دولتي اختصاص مي دهد. وي ضمن اتخاذ اين نتيجه كه تفاوت 
  ر مي دهد:مديريت بخش خصوصي و دولتي كمتر از شباهت آنهاست، نكات ذيل را مورد تاكيد قرا

اين تصور كه هيچ مجموعه اي از اعمال و مهارت هاي مديريت خصوصي مستقيما به بخش دولتي قابل انتقال نيست و  -
  نمي توان با به كارگيري آنها، به بهبود حائز اهميت در عملكرد دولت پرداخت، تصوري نادرست است.

صوصي كه بيشترين بار آموزشي را براي مديريت دولتي دارد، بهبود عملكرد دولتي امكان پذير است. تنها درس مديريت خ -
  ضرورت تالش براي جستجوي بهبود اساسي ازطريق شناسايي و آگاهي از كاركرد مديريت است.
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مطالعه ي تطبيقي قواعد عملي مديريت خصوصي كه مي تواند در زمينه هايي با مديريت دولتي مرتبط باشد، ضروري  -
يريت بخش دولتي نيز طبقه بنديهاي ويژه حسابداري، و قواعد و معيارهاي جديدي را ابداع و ايجاد است. مي توان براي مد

  كرد.

  يادگيري از تجربه امكان پذير است -

  كوشش براي توسعه مديريت به مثابه يك حوزه از دانش، بايد تأمل بر مسائل واقعي مديران دولتي حرفه اي آغاز شود. -

  هبرد توسعه مديريت دولتي بايد موارد ذيل را در بر گيرد :در پرتو اين نكات ، را

  الف) معرفي تعداد قابل توجهي از موضوعات و مباحث قابل مطالعه درباره ي مسائل و مشكالت واقعي مديريت دولتي

  ب) تجزيه وتحليل مستمر مباحث مورد مطالعه، براي تعيين اعمال بهتر و بدتر

  افتهج) توسعه مطالعه تطبيقي نظام ي

  د) آموزش مستمر مديران دولتي

  بوروكراسي سطح خيابان
ليپسكاي بسياري از كاركنان ارائه دهنده كاالها و خدمات دولتي، در بسياري از مواقع خط مشي گذار واقعي سيستم دولت 

  بوده اند.

نيز همه كساني كه مي  همه كارگزاران خدمات عمومي كه مستقيما درجريان انجام وظيفه خود با شهروندان درتعاملند و
  توانند در روند اجراي كار اين افراد، به طور اساسي اعمال قدرت و صالحيت كنند، بوروكرات سطح خيابان ناميده مي شوند.

نمونه ي بوروكراتهاي سطح خيابان عبارتند از معلمان، افسران پليس و ساير كاركنان مجري قانون درامور اجتماعي ، 
دادگاهي، امور بهداشتي. درنظر شهروندان، نقش بوروكراتهاي سطح خيابان، به وسعت عملكرد قضاوت، وكالت، امور 

  حكومت است و نقطه اميد مردم براي جبران خألهاي قانوني محسوب مي شوند.

ر، علت اين همه نفوذ بوروكراتهاي سطح خيابان، عالوه برارتباط دوسويه با عامه مردم و بوروكراتهاي سطح مياني و باالت
آشنايي و تسلط آنها به زبان بوروكراسي است! زباني كه بر اثر آشنايي با مجموعه قوانين، اهداف ، برنامه ها و به طور 

  خالصه فرهنگ اداره دولت، شكل گرفته وتوسعه يافته است.

  بودجه بي ثبات
شرايطي توأم با فشار مالي و عدم  كايدن بر آن است كه محيط بودجه بندي تغيير كرده و به نظر مي رسد كه در آينده تحت

  اطمينان سياسي قرار گيرد.

  كايدن فهرستي از عدم اطمينان هاي مرتبط بابودجه را به شرح ذيل فهرست مي كند:
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  الف) عدم اطمينان هاي ناشي از تازگي

  ب) عدم اطمينان هاي ناشي از يك ساله بودن چشم انداز بودجه اي

  پيش بيني ج)عدم اطمينان هاي ناشي از مسائل

  د) عدم اطمينان هاي ناشي از كنترل هاي بوروكراتيك و متمركز

  ه) عدم اطمينان هاي ناشي از فرسايش حساب پس دهي

  خالصه اينكه امروزه بايد نوآوري و خالقيت را براي اداره ي بهتر ماليه عمومي تشويق كرد تابه مسائل ذيل رسيدگي شود:

  ه جويي و جلوگيري از ضايعات بخش دولتي ايجاد شوند.الف) انگيزاننده هاي كافي براي صرف

ب) ابزار مناسبي براي مواجهه با هزينه هاي كالن سرمايه گذاري بزرگ مقياس در طرحهاي دولتي بلند مدت و پرمخاطره ، 
  ابداع گردند.

  ياز دولت، تنظيم شوند.ج) قراردادهاي متنوع و متعدد دولت با سازمان هاي خصوصي، براي ارائه كاالها و خدمات مورد ن

  د) ابزارهاي مناسبي براي مهار كردن و كنترل ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي ايجاد شوند.

  خدمات دولتي در كشاكش دموكراسي و سلطه
آشفتگي حوزه بودجه بندي و مديريت كاركنان به تحوالتي در مسير بودجه بندي و نيز شكل گيري مديريت منابع انساني 

يد. بتدريج پژوهش هاي جديدي صورت پذيرفت كه در آنها برابري فرصتها، مقايسه ارزشهاي مبادله، بهره وري، انجام
  مديريت كيفيت، و پرداخت براساس عملكرد و تقسيم سود تأكيد شد.

بود:  ، مسأله تبعيض استخدامي و وضعيت زنان درحكومت، از جمله مسائل مهم روز بودند و دو موضوع مدنظر1990دردهه 
  ."سقف شيشه اي"و ديگري  "پرداخت مساوي و ارزش قابل مقايسه"يكي

خانمها در برابر كار مساوي با مردان، به طور تاريخي در برابر هر دالر دريافتي مردها، فقط پنجاه و نه سنت دريافت مي  
د كه از طريق مطالعه شغل، شكل گرفت. اين نهضت برآن بو "ارزش قابل مقايسه در بخش دولتي"كردند. بنابراين نهضت

  ارزش مشاغل را تعيين كند و حقوق افراد را براساس ارزش ذاتي مشاغل تعيين كند.

% نيروي كار دولت را 48، هنگامي كه خانمها 1980بود. در اواخر دهه ي"سقف شيشه اي"مسأله مهم ديگر پديده ي 
ايي خدمات دولتي برعهده داشتند. اين امر سبب شد كه % مشاغل مديريتي را در سطوح عالي اجر11تشكيل مي دادند، فقط 

صداهايي عليه وجود سقف هاي شيشه اي و نامرئي در برابر صعود خانمها به منصب هاي باالتر و سطوح عالي حكومتي ، 
  بلند شود.
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ارد؛ به ويژه . اين گفته مجادالتي را در پي د"مذاكره جمعي، همان دموكراسي صنعتي است"براساس تعريف ويالرد ويرتز
محروم خواهند  "دموكراسي صنعتي"آنكه به نظر مي رسد كه كاركنان دولت، بيش از كاركنان بخش خصوصي از پديده ي

ماند! زيرا كاركنان دولت بايد از مقاالت عالي منتخب دموكراسي سياسي تبعيت كنند و هرگونه مخالفت آنها، به نوعي 
لي كه دربخش خصوصي چنين محدوديتي وجود ندارد؛ در واقع مدافعان استيالي مخالفت با دموكراسي تلقي مي شود؛ درحا

  حكومت و خدمات شهري برآنند كه مذاكره جمعي، دموكراسي سياسي را تهديد مي كند.

  چيستي علم اداره
قدان يا ضعف برآن است كه گاهي اوقات رشته اداره ي دولت به خاطر ف "نظريه اداره دولت و تفكيك قوا"روزنبلوم در مقاله

واقعا موضوعي با نام "هسته اي نظري، به شدت در رنج است؛ به طوريكه برخي افراد چون رابرت پاركر ادعا كرده اندكه
يعني هيچ علم يا هنري نمي تواند با اين عنوان تاسيس شود و يا حتي هيچ مهارت يا حرفه ي  "اداره دولت وجود ندارد

  منسجمي.

سأله محوري نظريه معاصر اداره دولت، آن است كه از سه نگرش جداگانه به چيستي علم اداره، م "براساس دعوي روزنبلوم،
  كه عبارتند از : "مشتق شده است

 "خروجيها"و "وروديها"رويكرد مديريتي: خوبي يا بدي يك الگوي سازماني خاص، براساس ارتباط رياضي ويژه اي بين
  نتيجه شده است. "خوب اخالقي"نه شده است، يعني يكتعيين مي شود؛ اگر دومي بيشينه و اولي كمي

بنابراين در رويكرد مديريتي، خوبي يا فضيلت با رابطه اين دوعامل ارتباط دارد كه كارآيي يا عدم كارآيي نام مي گيرد. 
ه مي دهد. رويكرد مديريتي به علم اداره، ساختار سازماني را در مسير تبديل شدن به بوروكراسي آرماني ماكس وبر توسع

ضمن اينكه نگاه اين رويكرد به افراد، غير مشخص است. اين رويكرد، اين حقيقت را مدنظر قرار مي دهد كه گويا افراد 
  موردنظر، مستخدم، مشتري يا قرباني نمايندگي هاي اداره دولت هستند.

پذيري سياسي و حساب پس دهي  رويكرد سياسي: جوهر رويكرد سياسي به اداره دولت، بر ارزشهاي نمايندگي، مسووليت
كارگزاران منتخب تأكيد مي كند. در اين رويكرد، به جاي تأكيد برخطوط واضح تخصص گرايي كاركردي، و عواملي نظير 
سلسله مراتب ، وحدت رويه و استخدام بر مبناي صالحيت هاي اداري، برگستره و مزاياي تكثرگرايي سياسي در اداره دولت 

گستره اي كه طرح سازماني مطلوب اين رويكرد ، ايجاد مي شود، ساختار سازمان به صحن احزاب تاكيد مي شود. در 
سياسي شباهت مي يابد؛ صحني كه در آن تقريبا به هركسي وعده اي داده مي شود؛ بدون اينكه ارجحيتهاي واضح و 

دهاي داخلي، مبادله مي شوند. هر شايستگي هاي فردي در نظر گرفته مي شود؛ در واقع وعده هاي مذكور براي حل تضا
  فرد را براساس عالئق او، از حيث همانندي با يك گروه سياسي، تعيين هويت مي كند.

رويكرد حقوقي قانوني : رويكرد قانوني به اداره دولت ، در روند تاريخ اياالت متحده، تحت الشعاع دو رويكرد ديگر (يعني 
  ) قرار گرفته است.رويكرد سياسي و به ويژه رويكرد مديريتي

  اين رويكرد ابتدا از سه منشا و منبع مرتبط به هم مشتق شد.
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  است. "قانون اساسي"اداره دولت، و منشا سوم "قضايي كردن"، منشا دوم نهضت"قانون اداري"منشأ اول

ارزش به هيچ  رويكرد قانوني به اداره دولت سه ارزش محوري نيز دارد. ارزش اول ، رويه معطوف به فراگرد است. اين
مجموعه معيني از الزامات و استانداردها محدود نمي شود ، اين ارزش به رويه هاي ضروري براي حفاظت از افراد در برابر 

  كينه جويي، استبداد، هوسبازي يا صدمات غيرقانوني حكومتها، مربوط مي شود.

  ق و آزادي هاي فردي است.ارزش دوم، با حقوق ذاتي افراد ارتباط دارد و مترصد حداكثرسازي حقو

  ارزش سوم، برابري ارزش هاي قضايي است، اين ارزش با داوري غيرعادالنه يا رفتار تبعيض آميز ميان افراد مبارزه مي كند.

درهر زمينه فعاليت، شكل ساختار دقيق شاخصه قضايي تغيير مي كند ولي آنچه درهمه حال ثابت مي ماند، استقالل و بي 
  درسي(دادستان) است.طرفي بازپرس دا

تاكيد بررويه هاي قانوني و حقوق ذاتي و برابري افراد، مدل ساختاري رويكرد قانوني را به سمت و سويي هدايت مي كند 
  كه هريك از افراد را به مثابه موجوديتي منحصر به فرد و در شرايطي منحصر به فرد، درنظر آورد.

ان رويكردهاي مديريتي، سياسي و قانوني به اداره دولت را تركيب كرد. ضرورت تفكيك قوا: به نظر مي رسد كه نمي تو
شايد به اين دليل كه اين رويكردها در قالب فرهنگ سياسي خاصي شكل گرفته اند كه جداسازي و تفكيك قوا را بر انسجام 

سياسي بيشتر با امور خط عمل سياسي ترجيح مي دهد. رويكرد مديريتي به طورمحكمي با قوه مجريه پيوند دارد. رويكرد 
  مشي گذاري و قانون گذاري ارتباط پيدا مي كند. رويكرد قانوني و حقوقي نيز بسيار مرتبط با امور قضايي است.

  تعارض اخالق با كار براي دولت
  ."آيارعايت اخالق اداري امكان پذيري است؟"تامپسون اين سوال را مطرح مي كند كه

پذيرفته شده، امكان پذيري اخالق در حكمراني را نفي نمي كنند: نظريه اخالق بي طرفي، و به نظر وي، دو نظريه ي ظاهرا 
  نظريه اخالق ساختار.

چون كارگزاران حكومت، درباره حقوق ديگران تصميم گيري مي كنند، بايدبي "نظريه اخالق بي طرفي برآن است كه 
ف باشند، نمي توانند تصميمات خود را به نمايندگي آراء در حاليكه اگر كارگزاران حكومت به راستي بي طر"طرف باشند

  عامه اخذ كنند. پس وظيفه نمايندگي با اخالق بي طرفي تعارض دارد.

نظريه اخالق ساختار براين معني تاكيد دارد كه اين سازمانها هستند كه مسوول طراحي ، توسعه و اجراي خط مشي هاي 
  توانيم و نبايد درباره ي كارگزاران حكومت قضاوت اخالقي داشته باشيم.  دولتي هستند، نه افراد ازاين رو ما نمي

البته وي تاكيد مي كند كه حتي وقتي كه نقشي كامال و قانونا، رفتار اداري كارگزار دولتي را محدود مي كند، مسووليت وي 
يم خاص فرار كند، ولي نمي تواند از به طور كامل ملغي نمي گردد؛ زيرا كارگزار مذكور مي تواند از سرزنش اتخاذ يك تصم

  مسووليت اخالقي خود براي پذيرش محدوديتهاي ساختار و نقش تحميل كننده ي آن تصميم فرار كند.
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بنابراين رعايت اخالق اداري امكان پذير است، ياالاقل مي توان گفت كه هيچ كدام از دونظريه ي مغاير با آن قانع كننده 
  نيستند.

ي رعايت الزامات اخالقي در دولت، هم براي اقدام و اهتمام به اجرايي كردن، و هم براي اينكه اعمال پذيرش امكان پذير
  افراد، با محتوايي معني دار مدنظر قرار گيرند، ضرورت دارد.

  هفت تله ي كشنده دربرابر خط مشي گذار
  مي كند : بحث  "هفت گناه مهلك تحليلگران خط مشي"ملتسنر در فراگرد خط مشي گذاري از 

. مسيرزذگي: منظور از مسيرزدگي آن است كه ادارك و سير تفكر آگاهانه خط مشي گذار در يك شيار، خط يا مسير از 1
پيش ترسيم شده قرار مي گيرد؛ كه به دنبال راه حل جديد نمي گردد. گاهي اوقات علت مسيرزدگي، جو روشنفكري و 

  سياسي موجود است.

  سترس: دوري، هم از حيث جغرافيايي و هم از حيث نا آشنايي با مفاهيم مورد بحث.. كم اطالعي و دوري از د2

. ديركرد و تأخير: اخذ تصميم مناسب و متوازن از حيث زمان، دقت ، و موقعيت از اهم مسووليت هاي تحليل گر خط مشي 3
  است و تحليل گر حق ندارد با تاخير خود، منافع عمومي را تهديد نمايد.

گري و آگاهي ناچيز: گاهي اوقات به سرعت براي كسب اطالعات اقدام شده، به اطالعاتي سطحي اكتفا شده، و . سطحي ن4
  في البداهه براي تصميم گيري اقدام مي شود.

. برخورد واكنشي و موضوع زدگي: سازمان هايي كه به طور واكنشي با ((مسائل و موضوعات به وجود آمده)) برخورد مي 5
ت آينده را از دست بدهند يا كليه منابع خود را صرف رسيدگي به چند موضوع خاص نمايند و موضوعات كنند، ممكن اس

  مهم تري را فدا كنند.

. هوسبازي و تغيير خودخواهانه: منظور از هوسبازي ، ايجاد تغيير تعصب آلود در شرايط موجود است. گاهي اوقات 6
  تخاذ تصميم مي پردازندتحليلگران صرفا براي نيل به منافع خود، به ا

. مصلحت انديشي سياست زده: مصلحت انديشي هاي ارباب رجوع ، به ويژه درباره رفتار كساني كه از طريق انتخابات به 7
قدرت رسيده اند، تاكيد برآن دارد كه آنها همواره بايد راستگو باشند. خط مشي گذاران و تحليلگران آنها، خط مشي هاي 

مي كنند؛ زيرا از گروههاي ذي نفع متعددي تاثير مي پذيرند و خط مشي هاي آنها تا حد زيادي سياست آشفته اي را اتخاذ 
  زده مي شوند. همچنين به نظر مي رسد كه در وضع موجود، اين نگراني وجود دارد كه نيازهاي جامعه فراموش شوند.

  خصوصي سازي و حاكميت
ضمن تحليلي عقالني و قانوني ، به ارزيابي كاربرد ابزار  "ي سازي كشف محدوديت هاي خصوص "رونالد موء در بحث از 

  خصوصي براي تحقق اهداف عمومي مي پردازد.
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نهضت خصوصي سازي با اين اعتقاد آغاز شد كه بخش خصوصي در انجام برخي از وظايف ، كارآمدتر و به صرفه تر از 
ظايف بخش عمومي كارآساني نيست. مهمترين ويژگي بخش دولتي عمل مي كند. تعريف و ارائه معيار براي تعيين و

  منحصر به فرد و متمايز كننده بخش عمومي، در مفهوم استقالل و حاكميت نهفته است.

  برخي ويژگي هاي حاكميت: 

  . حاكميت از مشروعيت قانوني حق استفاده از زور، براي تحميل خواسته هاي خويش، برخوردار است.1

  به طور قانوني با حاكميت ديگر وارد جنگ شود.. فقط حاكميت مي تواند 2

  . حاكميت از خطا مبراست؛ يعني كسي نمي تواند به جز تحت اجازه حاكميت، عليه آن اقامه دعوي و دادخواهي كند.3

  . حاكميت غيرقابل تقسيم است4

  . حاكميت مي تواند منكر بدهي شود، ولي نمي تواند اعالم ورشكستگي نمايد.5

  دارد قوانيني را براي حفاظت و نيز انتقال مالكيت عمومي و خصوصي وضع كند. . حاكميت حق6

محدوديت هاي خصوصي سازي : وقتي امنيت ملي مطرح باشد، خصوصي سازي صريحا محدود مي شود. محدوديت ديگر 
حساب  خصوصي سازي، امنيت عامه است. تفويض برخي وظايف بخش عمومي به بخش خصوصي، به طور اجتناب ناپذيري

  پس دهي سياسي را تضعيف مي كند.

  يكي از موثرترين و نيرومندترين عوامل محدود كننده ي روند خصوصي سازي در امريكا، شبح فساد است. 

ناتواني نهضت خصوصي سازي در مبادرت به تلفيق نظريه هاي اقتصادي با نظريه مكمل حقوق عمومي و نظريه هاي اداره 
  خصوصي سازي است.دولت، نقطه ي ضعف مرگبار 

اكنون وجود يك نظريه يا الاقل مدلي كه مجموعه اي از معيارهاي تمييز وظايف بخشهاي خصوصي و عمومي را معرفي  
نمايد، ضرورت دارد. آنچه براي بخش خصوصي بسيار مطلوب است، آن است كه از يك بخش دولتي دست اول بهره مند 

  باشد.
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ت و ی ح قدی  بازآ م:   ل 

 ميراث ماندگار علم اداره
هر علم بر مبناي تعدادي اصل زير بنايي شكل مي گيرد اين اصول ممكن است بر اساس بديهات اوليه عقلي يا تحليل هاي 
بعدي نظريه پردازان طراحي شود. بدين ترتيب به مرور زمان ممكن است اصول جديدي بر اصول قبلي افزوده شوند يا 

  قرار گرفته و اصالح گردند. اصول قبلي مورد تجديد نظر

   هرچه يك اصل در مدت بيشتري از تاريخ علم مذكور پايدار باشد اثر ماندگار تري بر تحوالت علمي آينده خواهد داشت.

  دولت در سيطره ي مردان
مباحث مهمي درباره ي سازمان ها مطرح شد در اين سال ها تفكر ساز ماني همواره يكي از  1990-1999درسال هاي 

مباني اصلي اداره ي امور دولتي و نيز امور بازرگاني بود در حاليكه در دهه پاياني قرن بيستم خطوط جديدي از تفكر ديدگاه 
هاي اداره ي دولت به فرهنگ سازماني و عملكرد سازماني را عميقا تحت تاثير قرار داد. تحليل گراي تانيث گراي سازمان 

پاي مردان در سازمان ها تقريبا سلطه ي ديدگاه انحصاري مردان را در نظريه ي نظير جوان آكر برآنند كه كنترل دير
سازمان موجب شده است. يعني چشم انداز سازمان هاي تحت سلطه ي مردان از عينك مردان عبور كرده است. آكر برآن 

مان ها استمرار بخشيده است كه الاقل چهار مجموعه از فراگردهاي جنسيت زده به بقاي اين واقعيت مردگرايي در ساز
  است: 

تقسيم بنديهاي جنسيت زده كه مولد الگوهاي جنسيت گرا براي مشاغل(تحت عنوان مشاغل مردانه و مشاغل  .1
  زنانه) است.

  توسعه ي نمادها و تصورات مردگرايانه در سازمان. .2
  تعامالت حالت پذيرفته از تحميل سلطه و فرمانبرداري. .3
  آگاهانه تحت تاثير ساختار جنسيت زده كار و فرصت شغلي قرار مي گيرند. فعاليت ذهني افرادي كه به طور .4

استيور بر آن است كه مادامي كه ما از حاكميت نگاه جنسيت زده در موسسه هاي اداري خود غفلت مي كنيم بانوان با 
اتب بوروكراتيك كناره گيري شرايطي مواجه مي شوند كه يا با هويت اداره مردگرا كنار بيايند يا بپذيرند كه از سلسله مر

  كنند.

  بنابراين رهبران سازمان هاي امروز سه انتخاب دارند:

  كاري انجام ندهند و منتظر باشند تا مساله خودش به مرور زمان حل شود. .1
  براي طراحي آگاهانه سازمان هاي پذيرا تر در برابر منش هاي زنانه اقدام كنند. .2
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  تقاعد شوند كه بايد بيشتر شبيه مردان شوند.اميدوار باشند كه زنان مديريت طلب م .3

اين ديدگاه با مالحظه ي موانع بين بخش خصوصي و دولتي به ظاهر براي حمايت از آزادي همگاني و مقابه با ستم ديدگي 
 گسترده در وضعيت موجود پي ريزي شده و شكل گرفته است.

  فروپاشي ناشي از ساختار
همراه با توصيه هايي براي اجرايي شدن آنها در فراگرد حكومت سيستم اعتقادي ارزش هاي كارايي و اداره غير شخصي 

  جذابي را در اوايل قرن بيستم شكل دادن كه مي توان ان سيستم را چشم انداز اصالح بروكراتيك دانست.

  در روند اصالحات بر ضرورت بررسي دقيق تر عقايد ذيل از پارادايم بروكراتيك تاكيد شد:

  ختيار مشخص به طوري كه نقش همه افراد در قوه ي مجريه مشخص گردد.الف)تفويض ا

  ب)استفاده از قوانين و رويه هاي متحدالشكل در اعمال اختيار(از سوي كارگزاران)

ج)شناسايي متخصصان موضوعات مستقل نظير مهندسان، كارگزاران متعهد قانوني، و مجريان خدمات اجتماعي، در 
  ساختمان، حسابداري، خريد، امور كاركنان و تشكيالت و روش ها در واحدهاي ستادي.واحدهاي صفي و متخصصان 

د)تعيين مسئوليت هاي حساس رعايت قواعد خريد و كمينه سازي قيمت پرداختي بابت تهيه كاالها و خدمات از بخش 
  خصوصي.

يري از فزوني هزينه واقعي از تخصيص ه)تعيين مسئوليت هاي حساس اداره امور مالي در روند تنظيم بودجه اجرايي و جلوگ
  هاي معين.

  و)تعيين مسئوليت هاي حساس اداره امور كاركنان در روند طبقه بندي مشاغل، بررسي درخواست هاو انتصاب در منصب ها.

ز)افزايش صداقت و اثربخشي كل قوه ي مجريه مادامي كه با وظايف ستادي متمركز به كنترل يك جانبه فعاليت واحدهاي 
  داره صفي مي پردازد.ا

بارزلي و ارمجاني ضمن تامل بر امكان حل معماي پارادايم بروكراتيك امكان تركيب بندي يك جايگزين و شكل گيري 
پارادايم فرابروكراتيك را در يك ديدگاه تاريخي مد نظر قرار مي دهند. استفاده روز افزون از اصالحاتي نظير مشتري، 

يزاننده ها، نو آوري، توانمند سازي و انعطاف پذيري جامعه براي اصالح عملكرد حكومت كيفيت، خدمات ،ارزش ها، انگ
  نشان مي دهد كه پاردايم بروكراتيك ديگر منبع منحصر به فرد ايده و عقيده براي مديريت دولتي نيست.

ر مترصد طرح بحث باز برخي در جستجوي عملكرد بهتر به حكومت آزاد از محدوديت اعتقاد دارند در حالي كه برخي ديگ
آفريني حكومت بوده مردم را به استقبال از تغييرات چشم گير در رفتارهاي عملي و آرايش فعاليت هاي دولتي تشويق مي 

  .كنند
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  تجارب دانشمند علوم سياسي
 نفوذ علوم سياسي در خط مشي گذاري معرف يكي از مرزهاي تحليل خط مشي است. بطور بديهي جايگاه تحليل گر خط

مشي در عرصه ي خط مشي گذاري و اجراي برنامه در رقابت با افرادي كه در ساير تخصص هاي حرفه اي آموزش ديده 
  اند و سياستمداراني كه از آموزش حرفه اي برخوردار نبودند تفوق مي يابند.

  داشته باشد. در جايي كه علوم سياسي شايع مي شود تحليل گر خط مشي بايد تحمل ابهام، آشفتگي و ناكامي را

مشاوران خط مشي توصيه مي كنند كه خط مشي گذار بايد عينيت گرا و عقالني عمل نمايد. مراحل تصميم گيري عقالني 
  و آفاقي عبارتند از:

  تعريف مساله اي كه قرار است هدف خط مشي گذاري باشد. .1
  تشخيص مجموعه كامل تقاضاهاي مرتبط با تصميمي كه قرار است اخذ شود. .2
  كردن همه ي گزينه هاي خط مشي.فهرست  .3
  تعيين منابع ضروري براي نيل به هر گزينه. .4
  محاسبه مزايا و هزينه هاي پيوسته به هرگزينه. .5
  اخذ تصميم درباره ي همه اطالعات مرتبط به نحوي كه بيشترين مزايا از كمترين هزينه حاصل گردد. .6

شايع و مستمر نفوذ نمايد. ضمن اين كه خط مشي سياسيت زدگي ممكن است در همه مراحل خط مشي گذاري به طور 
  گذاري نمي تواند كامال بي طرف باشد.

عالوه بر اين بايد هشيار بود كه برخي مسائل غير قابل حل هستند. به ويژه برخي كه حاصل تضادها و تعارض هاي سياسي 
چنين مواقعي آن است كه كمك كند  بوده تحليل خط مشي را با محدوديت مواجه مي سازند. وظيفه ي مشاور خط مشي در

  تا خط مشي گذار با اين گونه مسائل كنار بيايد.

و سخن آخر اينكه هنگامي كه سياستمداران تمايل دارند در مصدر امور قرار گيرند و خود محور باشند پس تحليل گران خط 
  مشي بايد براي مواجهه با ابهام و ناكامي بردبار باشند.

  ازهاي بودجه پيشنهادها و چشم اند
بحث از بودجه و اندازه گيري عملكرد حكومت با مسائلي چون قوانين ناظر بر مسئوليت هاي مالي، تمركز قوه مقننه بر 
سنجش عملكرد، برنامه ريزي راهبردي، برنامه ريزي عملكرد ساليانه و گزارش گيري، حساب پس دهي مديريتي و انعطاف 

  يشي، و پيشنهادهاي قوه ي مجريه سرو كار دارد.پذيري و تفريغ بودجه، طرح هاي آزما

  بحث از رعايت احتياط در سنجش عملكرد حكومت با مواردي نظير مباحث ذيل ارتباط دارد:

دشواري توافق درباره اهداف قابل مذاكره، مسائل موجود در توسعه معيارهاي سنجش نتايج برنامه ها، محدوديت هاي 
م موفقيت كوشش هاي سنتي براي مرتبط ساختن سنجش عملكرد بودجه، تالش توفيق حكومت هاي ملي و محلي، عد
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هاي جاري دولت فدرال براي چندگانه ساختن معيارهاي سنجش نتايج يا گره زدن آن به بودجه بندي، و اينكه فراگرد 
  اثرگذاري قوه مقننه در مقايسه با فعاليت قوه مجريه، با محدوديت هاي بيشتري مواجه مي شود.

ه اين است كه فراگرد بودجه تغيير نخواهد كرد، مگر اينكه تصميم گيرندگان، به هنگام اخذ تصميم درباره ي تخصيص نكت
ها، از اطالعات حاصل از تحليل عملكرد برنامه اي استفاده نمايند. البته اخذ اين اطالعات براي تغيير فراگرد خط مشي 

ول واقعي فقط هنگامي رخ مي دهد كه فرهنگ اندازه گيري عملكرد، در گذاري، شرط الزم است نه شرط كافي. احتماال تح
فراگرد خط مشي گذاري رسوب نمايد. از اين رو، در كوتاه مدت فقط بايد بر توسعه معيارهاي عملكرد براي مديريت 

  واحدهاي نمايندگي تاكيد شود.

  باز آفريني حكومت؛ بوروكراسي در بوروكراسي
ملي ، آمريكا اينچنين اعالم مي كند كه :اعتماد عمومي به حكومت فدرال خيلي پايين آمده  كلينتون در بررسي عملكرد

است. همچنين از وخامت بودجه آمريكا نيز سخن هايي را ارايه مي دهد. در اين گزارش به وخامت هاي اوضاع آمريكا اشاره 
ي حل بحران ها بوروكرات ها را سرزنش كرده اند كرده است . او همچنين در اين گزارش تاكيد مي كند كه رهبران ملي برا

  و به مقابله با بوروكراسي پرداخته اند.

شايد مشكل اساسي اين باشد كه در عصر اطالعات از بوروكراسي هاي عصر صنعت استفاده مي كنند. امروزه به اين نتيجه 
  ريكا خدمت كنند.مي رسيم كه بوروكراسي هاي بزرگ و اسراف كار ديگر نمي توانند به مردم آم

كلينتون اشاره مي كند كه براي اينكه از اين اوضاع وخامت بار رها شويم؛ راه حل اين است كه سازمان هاي كارآفرين را 
ايجاد كنيم. اين موضوع روشن است كه حكومت فدرال ، حكومتي آسيب ديده است و بايد تعمير شود و هرجا توفيقي ديده 

  است(مشخصه هاي حكومت هاي كارآفرين):مي شود به خاطر چهار ويژگي 

  الف)عبور از خط قرمز:

حكومت هاي كارآفرين خط قرمز را رها كرده و از سيستم هايي كه در آن ها افراد بايد پاسخگوي رعايت قواعد باشند ، به 
ها اليه هاي غير سيستم هايي كه در آن ها افراد بايد پاسخگوي نيل به نتايج باشند، متحول مي شوند. اين نوع حكومت 

  ضروري مقررات را كه مانع نوآوري مي شوند را دور مي ريزند و از سازمان ها مقررات زدايي مي كنند.

  ب) اولويت دادن به مشتري ها

حكومت هاي كارآفرين بر كسب رضايت مشتريان اصرار دارند. آن ها براي ارضاي نيازهاي مشتريان به تجديد ساختار در 
ي پردازند و از پويايي هاي بازار و ايجاد رقابت براي بر انگيختن كاركنان استفاده مي كنند. البته بايد عملكرد هاي خود م

دقت كنيم كه مشتري در اينجا لزوما شهروند نيست ؛ چون همه اتباع كشور شهروندند ولي تعداد زيادي از آن ها مشتري 
  هستند.

  ج) توانمند سازي كاركنان براي نيل به نتايج
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حكومت ها  افرادي را كه در خطوط اول كار مي كنند را توانمند مي سازند تا خودشان تصميم بگيرند و مسايل را حل  اين
  كنند. آن ها كاركنان خط اول را صاحب اختيار مي كنند تا بتواننداز آن ها پاسخگويي را طلب كنند.

  د) بازگشت به بنيان ها : ايجاد حكومت بهتر و كم هزينه تر

  نه حكومت ها مدام دنبال راه هايي مي گردند كه كار بهبود پيدا كند و كاهش هزينه در دولت داشته باشيم.اينگو

خالصه اينكه بايد دقت كنيم كه نبايد ارزش هاي سنتي و حكمراني دموكراتيك مانند عدالت ، دموكراسي قرباني شوند. بايد 
  از اين ارزش ها حمايت كنند. به دنبال تحول در بوروكراسي هايي بود كه نمي توانند

در طول سال هاي متمادي مديريت دولتي راغب شده است كه از رويكردهاي غالب در مديريت پيروي كند. مثال در 
  حكومت آمريكا از مدل هاي شركت خصوصي مانند جنرال موتور استفاده كردند تا در سازمان هاي فدرال تحول ايجاد كنند.

استفاده از مدل هاي بخش خصوصي زماني بوده است كه حكومت فدرال حس تعقيب رسالت هاي البته بايد توجه كرد كه 
خويش را از دست داده است؛ اخالق خدمات عمومي تنزل كرده و از همه مهم تر حس وفاداري به مردم را از دست داده 

  است.

  نقدي بر بازآفريني حكومت؛ در جستجوي دولت كارآمد
  

  عموميبازدهي و كيفيت در بخش 
  

  تحوالت اجتناب ناپذير براي بازآفريني شايسته ي حكومت
 تأثيرات برون سپاري (خصوصي سازي) بر حكومت  

 تأثير بر وضعيت نيروي كار مورد نياز  
  در شرايط جديد بخش قابل توجهي از كار حكومت توسط افرادي انجام مي شود كه

  كارمند دولت نيستند.
 حذف يا تغيير نقش مديران مياني  

 2 سؤال مهم  
 حكومت چه كارهايي را بايدانجام دهد؟  
 حكومت بايد از چه چيزهايي مطلع باشد؟  

  به پيمان دادن و برون سپاري، نوش داري همه ي مسائل و مشكالت حكومت ها نيست  
 برون سپاري و دولتي سازي در دو سوي يك طيف قرار دارند  
 اصول بازنگري عملكرد ملي  

 حذف تشريفات  
  مشترياناولويت دادن به  
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 توانمند سازي كاركنان  
 نتيجه گرايي  
 كاهش اندازه ي حكومت  

  :هدف از گزارش بازنگري عملكرد ملي  
  بهبود عمليات و اين گزارش مشتمل بر مجموعه اي توصيه بود كه با هدف

  تدوين شده بود.  كارآيي دستگاه اجراي رئيس جمهور
 گره و رياست جمهوري موفقيت برنامه ي بازنگري، در گرو مشاركت و همراهي كن

  بود.

  ارتعاش شبكه هاي قدرت در روابط ميان حكومتي
 تاريخچه  

  ظهور اصطالح روابط ميان حكومتي با ظهور رفتار جديد و تالش حكومت هاي ملي
  برايمبارزه با ويراني هاي اجتماعي و اقتصادي ركورد بزرگ

 تعريف روابط ميان حكومتي  
 ي متقابل، و نفوذ ميان كارگزاران انتصابي و بر تركيب هاي گوناگون اتصال، وابستگ

انتخابي دولت، در منصب هاي گوناگون و در سطوح متفاوت داللت داشته، به بحث از 
قلمروهاي متنوع فعاليت نمايندگي هاي عالي دولت درحوزه هاي سياسي، مالي و خط مشي 

  گذاري عمومي مي پردازد
 يستمي به مجموعه تعامالت عناصر در روابط ميان حكومتي بر اهميت نوعي نگرش س

  و اجزاء فعال درعرصه ي حكمراني پرداخته مي شود
 دوره هاي هشت گانه ي پيشنهاد شده براي تحليل روابط ميان حكومتي  

 اجزاي قابل تأمل در هر يك از اين دوره ها  
 چه مسائلي بر دستور كارهاي خط مشي هاي عمومي مسلط بوده اند؟  
 بر مشاكرتت ررساي واحدهاي حكومتي سايه  چه نوع ادراك هاي مسلطي

  مي افكنده اند؟
  از چه ساز و كارها و فنوني براي اجراي وظايف و تحقق اهداف ميان

  حكومتي استفاده مي شده است؟
  اليه هاي رسوبي شكل گرفته و به جاي مانده از خط مشي هاي قبلي، حركت خط

  مشي هاي جديد را دشوار مي سازند
 دوره ي تضاد  

 ناسايي صحيح حدود قضايي و محدوده هاي اعمال قدرت انواع بر ش
  واحدهاي حكومتي و تعريف مرزهاي عمل تأكيد مي شد

 دوره ي همكاري  
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  تا حدودي سطح همكاري [ بين حكومت ها ] بيش تري از اين دوره گزارش
  شده است

  ،مقتضي اين دوره، نوآوري درخط مشي گذاري براي برنامه ريززي ملي
  ر مالياتي وقاعده مند ساختن اعانه هاي ملي بوده استبهبود اعتبا

  دوره ي تمركز .3
  روابط ميان حكومتي از حيث ويژگي ها و كاركردها به صورت متمركزتري

  تعريف مي شدند.
 حكومت ملي به مخزني براي اعطاي منابع مالي تبديل شده بود  

  دوره ي خالق .4
 دبنيان روابط ميان حكومتي بر همكاري وتمركز نهاده ش  
 در اين دوره ابداعات زيادي در روابط ميان حكومتي مطرح شد  
  سه ساز وكار برنامه ريزي زماني، كمك هاي پروژه اي و مشاركت

  شهروندي روابط ميان حكومتي را تحت تأثير قرار دادند
  دوره ي رقابت .5

 مسائل محوري خط مشي، ظاهر شدند  
 و اجراي مطرح  مسائل مربوط به رفتار بوروكراتيك وصالحيت هاي اداري

  شدند
 توجه به عملكرد اداري و ضرورت بهبود عملكرد افزايش يافت  
  مطرح شدن فشار براي تغيير روند كمك ها و گاهي تمايل به معكوس

  ساختن سير كمك ها 
 مسأله ي تسهيم درآمد عمومي در دوره ي نيكسون مطرح شد  
 ع قرار گروه هاي ذي نفع وجه كاركردي و تخصصي برنامه را تحت الشعا

  دادند. 
 7  گروه ذي نفع عمومي كه معموال هفت بزرگ ناميده مي شوند بر روند

تسهيم درآمد، يك پارچه سازي كمك ها و ساير حوزه هيا تقسيم منافع، تأثير قابل 
  توجهي داشتند

  گروه عبارتند از  7اين  
  شوراي حكومت هاي ايالتي .1
  انجمن ملي استان داران .2
  التيشوراي ملي قانون گذاري اي .3
  انجمن ملي ارگزاران بخش ها  .4
  مجمع ملي شهرها .5
  كنفرانس شهرداران اياالت متحده .6
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  انجمن بين المللي مديريت شهرها و بخش ها .7
  حوزه هاي مورد عالقه ي هفت بزرگ: درباره ي مسائلي نظير

بزرگ راه ها، رفاه عمومي، تحصيالت عمومي و عالي، بيمارستان ها، بهداشت 
فرودگاه ها، نوسازي شهرها، كشاورزي، مسائل آموزشي  رواني، كتابخانه ها،

  وحرفه اي، و خانه سازي و اسكان عمومي 
  دوره ي محاسبه گري (راهبردي) .6

  وجه تسميه: اهتمام به تفكر زياد قبل از اقدام و تأكيد برسنجش پيامدها  و
هاي  مقايسه راه ها، تأكيد بر پيش بيني يا پيش گوي پيامدهاي اعمال و تأكيدبر روش

  نسبتا علمي و نيز تأكيد بر سنجش عددي و مقداري درمقايسه ها
  برآورد هزينه ها و فرمول هاي كمك مد نر قرار گرفت و تفاوت نيازها مناط

  متفاوت كشور ضمن مقايسه نقاط آفتاب گير و برفت گير مطرح شد
  گروه هاي ذي نفعف آمارها را به كار مي گرفتند و با خروجي هاي رايانه اي

و تحليل هاي ناشي از به كارگيري فرمول هاي متفاوت، وارد واشنگتن مي شدند تا بر 
  مصوبات اثر بگذارند

  دوره ي انعقاد و انقباض .7
  بر اين واقعيت داللت دارد كه سيستم فدرال آمريكايي وارد مرحله ي

  جديدي شد كه طي آن آهنگ كمك هاي ميان حكومتي تغيير يافت
  اجباري -دوره ي كوالژ  .8

  ويژگي اجباري بودن بر كاربرد قدرت، اختيار و نفوذ برتر يكي از بازيگران
براي مجبور ساختن بازيگران ديگر به انجام اموري بر خالف منافع ، مقاصد ، ترجيحات 

  واميال خودشان داللت دارد
  ويژگي كوالژ كه بر هنر دوران فرا واقعيت گرايي و تركيب مناسبات

ف عدم تجانس، فرا واقعيت گرايي و تنوع روابط ميان نامتجانس داللت دارد معر
  حكومتي در سال هاي پاياني هزاره دوم است

  تلفيقي از هم چنين از استعاره هاي پتك و شهر فرنگ استفاده مي شود كه
روابط ميان حكومت اين  تنوعي از سازه هاي اختياري در شكل دهي،و  مناسبات اجباري
  دوران داللت دارد

 ن هاي متفاوت شكل گيري روابط ميان حكومتي به اليه هاي رسوب گذاري شده و تشبيه دورا
قشرهاي به جا مانده از اجراي خط مشي هاي متناظر با هر دوره ، تصويري از اليه ها و قشرها ايجاد 
مي كند كه سطح رويين هر دوره به سطح زيرين دوره بعد متصل مي شود و هر دوره از دوره ي قبل 

  يز مي گردد.و بعد متما
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ت و باره دو و ح ماع    د ا م: رو   ل 

  تعاريف اوليه:
فرضيه: توضيحي آزمايشي و تامل برانگيز از يك مساله يا يك تائيد موقتي قبل از آزمون؛گمتني هوشمندانه كه صرفا حدثي 

  است قابل بررسي.

  ا روابط بين آنان.نظريه: سازه اي تصوري از فرضيه ها درباره ماهيت پديده ها ي

  قانون علمي: اصول كلي حاكم ميان متغير هاكه  دقيق، قطعي ،دائمي و مستدل و فاقد تناقض اند.

  اصل: دليل كلي بر انجام يا اجتناب از چيزي.  

پارادايم: چارجوبها ،مفاهيم، مفروضات و رويكردهاي اعضاي يك جامعه علميكه با اتكا برآن پژوهش هاي خود را راهبري 
  ي كنند.م

پس تغيير يك پارادايم انقالبي است در قلمرو علم. چون تغييرات مبنايي در مفاهيم ،ساختارهاي نظري و روشهاي   
  علمي پارادايم قبلي شكل مي گيرد و امكان دست يابي به زباني مشترك بين دو پارادايم غير ممكن مي شود.

  جنبه دارد(كوهن): 2پارادايم 

نون و اعمال وامثال كه موفقيت تبيني آن توسط اعضاي يك جامعه مجموعه اي از عقايد و ف .1
 علمي تسهيم شده.

 گيرند. الگو يا چارچوب تبييني كه علوم هنجاري ، براي حل مسائل خود بكار مي .2

  روند هاي كلي نظريه پردازي
  در علم حكمراني استفاده از طبقه بندي ها و نقشه هاي راهنما ضروري است.

و حكومت در دسته بندي هاي معاصر:ويلسون آغاز گر اين امر بوده و هم نوا با بوروكراسي بنيان هاي سير نظريات دولت 
  نظريه پردازي ادره دولت را شكل داد .عمده ترين رويكرد ها به اداره دولت در دو قالب سنتي و نوين مطرح شده اند.

  الگوي سنتي  اداره
ود نداشته باشد، مقررات بازيچه حكام خواهد شد.در چنين شرايطي تاكيد بر جايي كه هيچ قانوني براي ارتقا و انتصاب وج

  رسد. جداسازي سياست و اداره يك طرح ابتكاري خوب به نظر مي
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در اين ميان مي توان ادعا كرد رابطه اي ناگسستني ميان تحوالت فناوري و شيوه حكمراني وجود دارد. اصالحات الگوي 
ات شوم سيستم تاراج در فساد حكومت ها شروع شد تا اينكه اولين قانون شهري تصويب شد در پي تاثير 19سنتي از قرن 

  كه اصالحات ذيل را در بر داشت:

 آزمون رقابتي در استخدام ها .1

 يك دوره كارآموزي قبل از انتصاب قطعي  .2

 تعداد انتصاب به نسبت جمعيت آن ايالت است. .3

يلور و وبر كه معاصر هم بوده اند برجاي گذارده؛ يعني سنت بوروكراسي قبل از بيشترين تاثير در مدل سنتي را اراء ويلسون،ت
  تدوين نظريه بوروكراسي وبر وجود داشته است.البته مهمترين تاثير از آن بوروكراسي وبر بود. 

،آموزش تخصصي با تاكيد بر رعايت قانون،سلسله مراتب ، طبقه بندي اسناد » قانوني –اختيار عقالني «الگوي وبر بر مبناي
  و... بنا شد.طبق اصول وبر:

 اختيار از قانون مشتق مي شود. .1

 سلسله مراتب اختيار مد نظر قرار مي گيرد  .2

 زندگي شخصي بايد از زندگي كاري جدا شود. .3

 تاكيد بر ماهيت تخصصي كار اداري .4

 در بوروكراسي دغدغه اصلي افراد بايد براي تامين معاش باشد. .5

 ح و روشن باشند.قوانين بايد جامع ،واض .6

وبر تمايز بوروكراسي را در برتري فني سازماندهي مي دانست. بايد اين ايده را در زمينه محيطي و اجتماعي وبر ارزيابي كرد. 
طراحي سازماني وبر مترصد نهضت كارآفرين پروتستان بوده است، پس الگوي جهانشمولي نيست هرچند ميتواند بعنوان 

  قرار گيرد. نسخه اوليه مورد استفاده

گذاري از وظيفه اداره {تفكيك مشخص حوزه سياست و اداره} بود چون  بعالوه اعتقاد ويلسون بر تفكيك وظيفه خط مشي
  شر سيستم تاراج را ناشي از اين بهم آميختگي مي دانست. اين خود مجالي براي ظهور علمي رشته اداره شد.

  ض مد نظر بود:فر 3در الگوي سنتي براي كنترل سياسي بر اداره 

  . رابطه روشن حساب پس دهي و مسئوليت1

  . تمايز مشخص موضوعات سياسي و اداري2

  . اداره بيطرف و خنثي است.3

  ساختار بوروكراتيك به اين توهم افسانه اي رنگ واقعيت داده بود
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 الگوي مديريتي دولتي نوين
تا بتواند مشكالت الگوي قبلي را رفع سازد و بين اين دو  در پي نارسايي هاي الگوي سنتي اداره اين الگوي نوين ارائه شد

  الگو تفاوتهايي است.
  : الگوي جديد به تحقق نتايج توجه بيشتري دارد.1
  : از بوروكراسي فاصله گرفته و به انعطاف بيشتر در همه زمينه ها مي پردازد.2
ري دقيق تر ميزان رسيدن به اهداف را ملموس تر مورد : با داشتن رويكردي عيني تر به مسائل نگاه مي كند و با اندازه گي3

  بررسي قرار مي دهد.
  : كاركنان عالي رتبه تمايل بيشتري براي متعهد بودن به حكومت از نظر سياسي دارند.4
ابزار بازار  : با تغيير نقش دولت از تدارك امور با استفاده از ابزار بوروكراتيك امكان بيشتري براي آزمودن دولت با استفاده از5

  دارد.
  : تمايل بيشتري به كاهش نقش دولت با استفاده از خصوصي سازي، برون سپاري و ... وجود دارد.6

  :اين الگو به طور خالصه چند محور اصلي دارد
  الف) كاهش نقش دولت
  ب) تأكيد بر نتيجه گرايي

  ج) تغيير نگاه سنتي و بوروكراتيك به مسائل عمومي
ن الگوي نوين اداره را مورد نقد قرار داده اند و اجماع نظر آنها اين است كه محيط عمومي را نمي توان دانشمندان زيادي اي

  با نگاه بخش خصوصي مورد بررسي قرار داد. و اين الگو بخش هاي مطلوب الگوي سنتي را نيز مورد هجمه قرار داده است.
رتي مديريتي شدن بيشتر آن است به اين صورت كه از اداره امور مشكل اصلي نظريه پردازان با نوع نگاه اين الگو و به عبا

  دولتي فاصله گرفته است و بين بخشهاي خصوصي و دولتي تمايزي قائل نشده است.
اداره به معني پيروي از دستورات است اما مديريت به معناي تحقق اهداف و اعطاي مسئوليت به افراد براي نيل به 

  .هدفهاست

  ديريتي در دولتطليعه رويكرد م
در اوايل قرن بيستم تفاوت چنداني بين بخش عمومي و خصوصي مطرح نبود اما با گذشت زمان بوروكراسي به عنوان 
معضلي براي بخش خصوصي مطرح شد. و در ادامه بخش خصوصي رويكرد منعطف تري را اتخاذ كرد. با گذشت زمان 

د و زمينه هاي رويكرد مديريتي ايجاد شد. و جرقه اين رويكرد از بخش دولتي نيز به مشكالت اين نوع از اداره پي بر
گزارش هاي فولتون شكل گرفت كه تلقي هاي خاص او از مديريت موجب ايجاد نگاه نتيجه گرايي در الگوي نوين اداره 

  شد.

  اصالحات نهضت مديريت دولت
اكنون متصرد آن است كه يكسره جانشين الگوي رويكرد نوين به اداره به جاي تخصص گرايي فني در داخل مجموعه اداره 

  سنتي شود.
  مي كند.در مورد چرايي بوجود آمدن اين رويكرد اظهار نظرهاي زيادي شده است و هود به چهار احتمال اشاره 
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  اول: تمايالت مد گرايانه
  دوم: اصرار بر تجديد حيات

ت كه هميشه مخالفت با يك چيز به دليل تكراري شدن سوم: جذابيت مخالفت( به نظر مي رسد اين نكته مد نظر بوده اس
  آن چيز جذاب است.

  عكس العمل و پاسخ دادن به شرايط خاص اجتماعيچهارم:
  نكته اي را كه هود مورد بررسي قرار نداد اين است كه الگوي سنتي ناكارآمد بوده است.

م به رويكردهاي بخش هاي خصوصي رو آوردند و با بوجود آمدن زمينه هاي گذار از الگوي سنتي به نوين حكومتها كم ك
شروع كردند به استخدام افراد اقتصاد دان و مديريت خوانده و در ادامه با ايجاد سوالهاي چالش بر انگيز در مورد ارائه 

  خدمات دولتي اين زمينه ها تشديد شد.

  وجوه اصالحي مديريت دولتي نوين
چه مواردي مي شود نظرات متفاوتي وجود دارد. بر اساس ديدگاه سازمان درباره اينكه اصالحات مديريت دولتي شامل 

 همكاري و توسعه اقتصادي
  كشورها براي بهبود خدمات عمومي خود دو مسير را طي مي كنند 

  : بر باال بردن عملكرد سازمانهاي دولتي تأكيد مي شود.1
  : بر استفاده بيشتر از بخش خصوصي تأكيد مي شود.2

  اه هود مديريت دولتي نوين هفت ويژگي داردبر اساس ديدگ
  : مديريت حرفه اي در بخش عمومي1
  : تصريح بر استانداردها و معيارهاي عملكرد2
  : تأكيد بر كنترل خروجي ها3
  : تفكيك واحدهاي عمومي4
  : افزايش رقابت در بخش عمومي5
  : تأكيد بر سبكهاي عمل مديريت در بخش خصوصي6
  ه جويي در به كار گيري منابع: تأكيد بر نظم و صرف7

  هايي كه هولمز و شاند براي مديريت دولتي نوين اشاره كردند ويژگي
  : رويكرد استراتژيك و نتيجه اي تر به تصميم گيري1
  : اصالح ساختارهاي سلسله مراتبي و كاهش فاصله تصميم گيري تا اجرا2
  شي ها: انعطاف پذيري براي رسيدن به پيامدهاي نهايي بهتر خط م3
  : تطبيق اختيار و مسئوليت به عنوان عامل محوري توسعه عملكرد4
  : ايجاد محيط رقابتي در درون سازمانهاي دولتي5
  : تقويت ظرفيتهاي استراتژيك هدايت در حكومت6
  : توسعه حساب پس دهي و شفاف سازي با تأكيد بر نتيجه گرايي7
  ي حمايت از تغييرات ياد شده: توسعه سيستمهاي مديريت و بودجه خدمت گستر برا8
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  ديدگاه پوليت:
  : تأكيد بر خروجي ها و پيامدها به جاي فراگردها1
  : تأكيد بر اندازه گيري بيشتر 2
  : تأكيد بر شكلهاي تخت، باريك و منعطف سازماني به جاي بوروكراتيك3
  : تأكيد بر روابط قراردادگونه به جاي سلسله مراتبي4
  ار و سازوكارهاي آن در خدمات دولتي: استفاده بيشتر از باز5
  : برداشتن مرز بين بخش خصوصي و عمومي6
  : تأكيد بر كارآيي و فرد گرايي به جاي جهان شمولي، برابري و ...7

با جمع بندي بين نظريات مختلف در مورد وجوه اصالحي مديريت دولتي نوين مي توان اين اصالحات را در موارد زير جمع 
  بندي كرد.

: انعطاف بيشتر در 5: بهبود مديريت  امور مالي   4: تمركز بر نتايج   3: مديريت به جاي اداره  2يكرد استراتژيك   : رو1
:  9: تأكيد بر عمل مديريت در بخش خصوصي   8: قراردادگرايي جديد   7: افزايش رقابت در سازمان   6مديريت كاركنان 

: 13: جداسازي خريدار از تأمين كننده   12: مراوده با عامه مردم   11داران  : مراوده با سياستم10انعطاف در سازمان   
  بازآزمايي آنچه حكومت انجام مي دهد. 

  توضيح سيزده مورد باال:
  رويكرد استراتژيك

ن اين رويكرد با داشتن نگاه استراتژيك به سازمانها براي نيل به اهداف عمومي و استراتژيك است كه در رويكرد سنتي اي
  نوع نگاه وجود ندارد.
  مديريت به جاي اداره

در اين رويكرد به دليل وجود نگاه نتيجه گرايي براي مديران عالي رتبه نوع رسيدن به اهداف و نتايج مهم نيست بلكه 
تي رسيدن به آنها مهم است و براي همين در انتخاب مديران ميزان تجربه مفيد آنها در اجراي برنامه ها و كارهاي مديري

مورد بررسي قرار مي گيرد و اين خود سبب مي شود كه مديران در سطوح مختلف سازماني از فنون تخصصي مديريت 
  استفاده كنند تا عملكرد و بهره وري خود را افزايش دهند.

  تمركز برنتايج
دليل با افزايش آشنايي با همان طور قبال به آن اشاره شد در اين رويكرد نوع نگاه به مسائل نتيجه گرايي است و به همين 

  اصول ارزيابي عملكرد سعي مي شود تا عملكردها با توجه به نتايج به دست آمده مورد بررسي قرار گيرند.
  بهبود مديريت امور مالي

در رويكرد سنتي به مسائل مختلف و به طريق اولي مسائل مالي بر ورودي ها تأكيد مي شد اما در رويكرد نوين نگاه به 
هاست و بررسي مسائل مالي براي كاهش هزينه هاي ناشي از مصرف منابع با نگاهي كلي و جامع براي رسيدن به خروجي 

  اهداف بلند مدت صورت ميگيرد.
  انعطاف در مديريت امور كاركنان
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ت در اين رويكرد برخالف رويكرد سنتي براي استخدام كاركنان به مسائلي همچون توانايي مشاوره در خط مشي، مديري
كالن و توسعه مهارتهاي حرفه اي تأكيد مي شود. و اين امر سبب ميشود كه در سطوح مختلف سازماني بتوان مديريتي 

  منعطف تر با كاركنان را تجربه كرد.
  انعطاف در سازمان

لبته برخي با تراكم زدايي در اين رويكرد و ايجاد واحدهاي سياستگذاري كوچك انعطاف در سازمان ها افزايش يافته است. ا
  اينگونه ميگويند كه صرف تراكم زدايي در يك سازمان اثر خاصي ندارد.

  قراردادگرايي جديد
در اين رويكرد برخالف رويكرد سنتي اينگونه بيان مي شود كه هر خدمتي را مي توان با بستن قرارداد بين افراد و 

بت بين سازمان ها و افراد دولتي و خصوصي مي سازمانهاي خصوصي و دولتي انجام داد و همين امر موجب افزايش رقا
  شود.

  تأكيد بر سبكهاي مديريت در بخش خصوصي
با افزايش تأكيد بر نتيجه ميزان توجه به عملكرد سازمانها در دولت افزايش يافت و به تبع آن سبكهايي چون قراردادهاي 

ي نفوذ كرد و تا قبل از اين متداول نبود كه در بخش كوتاه مدت و كارگزيني و ... از سازمانهاي خصوصي به سازمانهاي دولت
  دولتي به عنوان مثال كارمندي به صورت قراردادي استخدام شود.

  مراوده با سياستمداران
در اين رويكرد با اعتقاد به اينكه تحقق نتايج از طريق مديران صورت مي گيرد نوع تعامل مديران با سياستمداران و عامه 

در رويكرد سنتي نگاه به رابطه با سياستمداران مانند ارتباط بين ارباب و بنده بود اما در الگوي نوين اين مردم تغيير كرد. 
ارتباط نزديك تر و سيال تر شده است. در الگوي سنتي سعي بر اين بود تا اگر در مسئله اي امور سياسي وجود دارند از آن 

سي و نگاه به مسائل از اين قبيل يكي از وظايف اصلي هر متولي خدمات زدوده شوند اما در الگوي نوين نيل به اهداف سيا
  گيرد. دولتي قرار مي

  مراوده با عامه مردم
با سيال تر شدن ارتباط مديران با مردم و تعريف اصولي چون ارباب رجوع مداري در اين الگو حساب پس دهي مديران به 

  ت بين اين الگو و الگوي سنتي است.عامه مردم افزايش يافته و اين خود يكي از تمايزا
  جداسازي خريدار از تأمين كننده

در اين رويكرد دولت بايد بين دو نقش خريداري و تأمين كنندگي تمايز قائل شود و بهتر اين است كه دولت نوع نيازها را 
ه اين كار را به ديگري واگذار تشخيص داده و راه رفع آن را پيدا كند و مي تواند تأمين كننده تشخيص خود باشد و يا اينك

  كند.
  هاي حكومت بازآزمايي فعاليت

طرفداران اين رويكرد برآن اند كه دولت نبايد يكسري از كارها را انجام دهد(نگاه اقتصادي) و به تبع اين نگاه بايد وظايف 
دركانادا شش آزمون براي تعيين  دولت را مورد بررسي قرار دهند تا ميزان رسيدن آنها به نتايج معلوم شود به عنوان مثال

  اينكه وظيفه اي در حيطه ي كاري دولت به نتيجه مي رسد يا نه روي آن وظيفه انجام مي شود
  الف) آزمون منافع عمومي : آيا اين فعاليت براي جامعه هنوز مفيد است؟

  ب) آزمون نقش حكومت: آيا از وظايف حكومت است كه اين كار را انجام دهد؟
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  فدراليسم: آيا سطح فدرال( با توجه به ماهيت دولت در كانادا) براي انجام اين فعاليت مناسب استج) آزمون 
  د) آزمون مشاركت: اين فعاليت در كل جامعه، بخشي از آن يا يك گروه خاص انجام مي شود؟

  آزمون كارآيي: آيا اين فعاليت را مي توان با هزينه ي كمتري انجام داد؟
  ا جامعه قادر است هزينه ناشي از اين فعاليت را تحمل كند؟آزمون استطاعت: آي

  مباني نظري الگوي نوين مديريتي
مي توان مباني نظري الگوي سنتي را در سه نظريه ي بوروكراسي، جدايي سياست از اداره و مديريت علمي تيلور رديابي 

 و مديريت بخش خصوصي كرد. در الگوي نوين نيز دو مبناي اصلي مد نظر وجود دارد علم اقتصاد 
مبناي اقتصادي اين الگوي مديريتي به دليل داشتن دو مفروض اين الگو را قادر مي سازد تا يكي از قدرتمندترين نظريه 

  هاي علوم اجتماعي باشد و اين دو مفرض به اين شرح اند.
  الف) عقالنيت فردي: افراد از هر چيز خوبي بيشترين سهم ممكن را مي خواهند

  نيت جمعي: مي توان الگويي را براي پيش بيني رفتار جمعي افراد به صورت كارآمد تعريف كرد.ب) عقال

  نقد الگوي مديريتي دولتي نوين
  : نقد بنيان اقتصادي مديريت گرايي:1

برخي دانشمندان با پذيرش علم اقتصاد به عنوان يك علم اجتماعي مشكل دارند. در جهان واقع تمام افراد عقاليي عمل 
نمي كنند و استفاده از روشهاي اقتصادي در محيطهاي سياسي بخش عمومي با محدوديتهايي مواجه خواهد شد. دو انتقاد 

  اساسي متوجه بنيان اقتصادي مديريت گرايي است.
  الف) اينكه علم اقتصاد يك علم اجتماعي معيوب است و كاربرد آن در حكومت نيز با نقايضي همراه است 

ب) علم اقتصاد به عنوان مبناي تحليل سيستمهاي اقتصادي و بخش خصوصي موفق است اما به دو دليل الگوي ارائه 
خدمات دولتي با الگوي كلي ناظر بر رفتار مصرف كننده در بخش خصوصي متفاوت است و نمي توان مبناي اقتصادي را در 

  آنها به صورت موفق به كار برد.
  ن كننده با مصرف كننده در فضاي دولتي بسيار پيچيده تر از بازارهاي معمولي است.) فراگرد ارتباط تأمي1
) مصرف كنندگان خدمات دولتي صرفا مصرف كننده نيستند مفاهيمي چون شهروندي و ... نيز براي آنها وجود دارد و 2

  ويژگيهاي خاص ديگري نيز دارند به عنوان مثال گاهي  خواسته هاي متناقض دارند.
  د اين مورد را مد نظر قرار داد كه الگوهاي اقتصادي ابزار مطالعه هستند به برنامه هاي اجرايي باي
  : نقد اتكاي آن به سبكهاي بخش خصوصي2

استفاده الگوهاي مديريت خصوصي به دليل اقتضاءات خاص مديريت عمومي امكان پذير نيست به عنوان مثال در محيط 
داف را مشخص كرد اما براي تغيير نگاه از تمركز بر ورودي به خروجي بايد بتوان در ابتدا فعاليت حكومت به سختي بتوان اه

هدفگذاري را به صورت مشخص انجام داد تا بتوان با معلوم بودن نتايج عملكرد را مورد بررسي قرار داده و نتايج را دنبال 
 كرد.

مي تيلور قرار دارند و بايد توجه داشت كه اين اصول سبكهاي مورد استفاده در بخش خصوصي بيشتر تحت تأثير اصول عل
بيشتر در فضاي عمومي و مشترك علم مديريت قابل طرح هستند. البته نبايد اينگونه فكر كرد كه فنوني چون مباحث 
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استراتژيك و ... كه در بخش خصوصي مطرح مي شوند راهي براي ورود به بخش عمومي ندارند بلكه بايد آنها را اصالح 
  رده و در بخش عمومي استفاده كرد.ك
  : نقد آن به لحاظ پيروي از تيلوريسم3

پوليت بر اين است كه مديريت گرايي احياگر نوين ايده هاي تيلور در مديريت علمي است. به عنوان مثال تأكيد بر كنترل 
مشابه نگاه تيلور است البته نمي توان هزينه ها، اصرار بر عدم تمركز در مسئوليتهاي مديريت و ... نشان دهنده اثرات نگاهي 

 كل اين الگو را بر مبناي نظريات تيلور تعريف و تحليل كرد.
از نظر پوليت وجه مشترك اصلي تيلوريسم و مديريت گرايي تأكيد بر كنترل است در حالي كه اين تأكيد با استفاده از 

  يك تر است.روشهاي خشك و اداري بهتر قابل وصول است پس به الگوي سنتي نزد
اندازه گيري هم در تيلوريسم و هم در مديريت گرايي وجود دارد به اين صورت كه مديريت گرايي بر اندازه گيري نتايج 

  تأكيد مي كند و تيلوريسم بر اندازه گيري رويه ها تأكيد مي كند.
  زديك تر است.با يك مرور اوليه مي توان به اين نتيجه رسيد كه الگوي سنتي مديريت به تيلوريسم ن

البته اگر پوليت اين را كه رواج تيلوريسم در مديريت گرايي اثرگذاري بيشتري را از مدل سنتي داشته است را مطرح مي كرد 
  انتقاد او مؤثر تر بود.

   
  : نقد آن به لحاظ سياست زدگي4

رؤساي ادارات خود را از بين امروزه اين موضوع مطرح مي شود كه رهبران سازمانهاي دولتي تمايل بيشتري دارند كه 
افرادي انتخاب كنند كه با جهت گيري هاي سياسي آنها همگرايي بيشتري دارند بر خالف الگوي سنتي كه تأكيد آن بر بي 

 طرفي و غير حزبي بودن اداره بوده است.
  اما در مورد سياست زدگي الگوي نوين بايد به دو نكته اشاره كرد

تي ارائه خدمات دولتي اساسا ابزاري سياسي است و براي يك حكومت هيج جنبه اي مهم تر : اول اينكه در فضاي حكوم1
از حفظ خود و منافعش نيست. به عبارت ديگر مديريت گرايي نگاهي واقع بينانه تر به مسئله سياست دارد بر خالف الگوي 

  سنتي كه اساسا منگر سياست زدگي مديران اداري است.
مورد نظر قرار داد كه بايد در بيان مسئله سياست زدگي تبعات ناشي از آن را نيز مورد بررسي قرار داد. : اين مسئله را بايد 2

  چرا كه به اعتقاد ويلسون امكان اين وجود دارد كه سياست زدگي موجب بازآفريني سيستم تاراج و افزايش فساد شود. 
سياسي دارد بلكه بايد مديران دولتي با تعيين هزينه ها و منافع اما نبايد كامال منكر اين شد كه اداره دولت نياز به امور 

  سياسي روشهاي اقدام خود را آشكار نمايند.
  : نقد آن به خاطر كاهش حساب پس دهي5

نگراني هايي در مورد تطبيق و همنوايي مفاهيم و رويه هاي مديريت گرايي و سيستم حساب پس دهي ابراز مي شود به 
ين دو تعارض هايي وجود دارد به دليل اينكه با حساب پس دهي كاركنان از حساب پس دهي اين ترتيب كه بين ا

 سياستمداران مسؤول كاسته خواهد شد.
اما مسئله اي كه در مديريت گرايي مطرح مي شود شفافيت بيشتر است كه ممكن است به بهبود حساب پس دهي در بخش 

  دولتي بيانجامد. 
  به پيمان سپاري: نقد آن به لحاظ مشكالت 6
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اگر چه در مورد اثربخشي بازارهاي بخش خصوصي در حكومت سخنان زيادي مطرح مي شود. اما امكانيت آنها نيز بايد 
  مورد بررسي قرار گيرد.

خالصه مطلب اين است كه در به كارگيري اصول بخش خصوصي بايد تمام جوانب را مورد بررسي قرار داد و نمي توان با 
ائل ايدئولوژيك و تئوريك اينطور گفت كه مي توان به صورت كوركورانه در تمامي مسائل حكمراني از بيان يكسري مس

  اصول بخش خصوصي استفاده كرد بلكه بايد در عمل نيز امكانيت اين موارد را مورد بررسي قرار داد. 
  صي در مديريت عمومي استفاده كرد.تأكيد بر اين نكته كه امكان اين وجود دارد كه در مسائلي بتوان از اصول بخش خصو

  : نقد آن از حيث مسائل اخالقي7
هود: مديريت دولتي نوين با مفروض پنداشتن درستكاري در خدمات عمومي و حذف دستورالعملهاي قديمي ايجاد شده براي 

اد كه بسياري از اصول تضمين درستكاري الزام به درستكاري را از ميان برده است. اين مسئله را نيز بايد مد نظر قرار د
  مديريت دولتي سنتي براي مبارزه با فساد و مسئل غير اخالقي پايه ريزي شده بودند.

اما آيا مديريت گرايي نوين با تأكيد بر افزايش سود و مسائل اينچنيني مي تواند راهي براي توسعه مسائل اخالقي را 
است به عنوان مثال شايد با افزايش شفافيت در اين الگو بتوان  همزمان با بحثهايش پيش ببرد؟ احتماالت زيادي قابل طرح

  رفتارهاي غير خالقي را بهتر شناسايي كرد.
  : نقد آن به خاطر مشكالت اجرا و مسائل روحي كاركنان8

يي بايد تغييرات مديريتي معموال از باال ايجاد مي شوند و به حد كافي به مسائل اجرايي نمي پردازند. عالوه بر مسائل اجرا
آموزش افراد را در هنگام ايجاد تغييرات مورد نظر قرار داد. همچنين سرعت باالي تغييرات در ابتدا مشكالت زيادي را در 

  روحيه افراد مواجه با آن به وجود مي آورد. 
مطرح كرد كه آيا راه خالصه اينكه براي ايجاد تغيير بايد همه جوانب را مورد بررسي قرار داد و اين سؤال را در ابتداي امر 

  بهتري براي ايجاد اين تغيير وجود دارد.
  : نقد مديريت گرايي به خاطر فقدان شواهد و داللتهاي علمي قانع كننده9

در نهايت ممكن است اين الگوي مديريتي به دليل اينكه متقاعد كننده نيست يا الاقل ثابت شده نيست مورد انتقاد قرار 
  گيرد. 

به جاي نقد مباني نظري اين الگوي جديد مباني نظريه اي اين دو الگو با هم مقايسه شوند. در نتيجه به بهتر اين است كه 
اين خواهيم رسيد كه اگر چه الگوي جديد داراي مشكالت مختلف است اما الگوي سنتي نيز در داشتن همين مشكالت با 

  راي ضعف بوده است.اين الگو مشترك است و در همين مواردي كه به آنها اشاره شد دا

  تحليل نهايي الگوي مديريت دولتي نوين
تقريبا از دو دهه پاياني قرن بيستم خدمات دولتي در كشورهاي در حال توسعه به پيروي از برنامه هاي الگوي مديريت 

  دولتي نوين پرداختند و تعارضهاي زيادي در برخورد دو الگو با يكديگر پيش آمد.
ي اين را مد نظر قرار داد كه كدام شيوه پاسخگوي بهتري براي مشكالت است. و اينگونه به نظر اما مي توان در هر تضاد

  مي رسد كه الگوي نوين به دليل تأكيد بر ارائه خدمات و حداقل سازي هزينه ها به اهداف حكومت نزديك تر است. 
تاريخ مربوط به مديريت به مفهوم عام نيست بلكه  اين نكته را بايد مد نظر قرار داد كه ايجاد الگوي مديريت دولتي نوين در

  مختص به فضاي حكومتي است و بايد داراي شرايط دولتي و اقتضاءات آن باشد.
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در پايان بايد چنين گفت كه امروزه ضرورت ايجاد تغييرات در مسائل و الگوهاي حكومتي ايجاد شده است و وقتي ضرورت 
جلوي ايجاد تغييرات را گرفت به همين دليل است كه مي توان به راحتي آينده را  تغيير در مسئله اي ثابت شود نمي توان

پيش بيني كرد به اين صورت كه در كارگزاران دولت مسؤول تحقق نتايج خواهند بود و بايد در جستجوي راههاي ابتكاري 
بخش خصوصي و ايجاد خالقيت و تأمين كاال و خدمات باشند و اين امر مستلزم كاهش بوروكراسي، استفاده از روشهاي 

  نوآوري خواهد بود.
با يك نگاه آرماني مي توان اينگونه گفت كه در آينده مي توان از بهترين وجوه الگوي قديمي( حرفه گرايي، بي طرفي، 

ديد افزايش استانداردهاي اخالقي باال، ممانعت از فساد) استفاده كرد و همراه با آنها بر عملكرد بر مبناي مفروضات الگوي ج
  .يابد
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ت و ن  اداره دو و ح و ی  ی  د م: رصد رو   ل 
ها پيش تعلق داشته باشند؛ پسوند نوين صرفا آنچه به مثابه روندهاي نظري جديد مطرح مي شوند، ممكن است به مدت

م انديشي درباره نحوه ها پس از ديدگاههاي نخستين و پس از فرونشستن شور و شوق جزمعرف آن است كه اين ديدگاه
  اداره جوامع بشري، به بار نشسته اند.

  اداره دولتي نوين
 70يكي از مهم ترين روند هاي تحول در انديشه اداري، تحت تاثير تحوالت اقتصادي سياسي جهان در سالهاي پاياني دهه

» اداره دولتي نوين«ت عنواندر پي اقدام والدو براي فراخوان كنفرانس مينوبوروك شكل گرفت و تح 80و طليعه دهه
  شناسايي شد.

براساس ديدگاه فردريكسون، اداره دولتي نوين بايد به ايجاد دولتي مشتري مدارتر، هنجاري تر، تجويزي تر و علمي تر 
رد. رهنمون گردد،دولتي كه در برابر عامه پاسخگوتر بوده، كارگزاراني را با تمايل شديد به توسعه برابري اجتماعي به كار گي

در اين نهضت، با نگاهي واقع بينانه، بي طرفي كاركنان دولت و جدايي سياست و اداره نفي شده، برهدف گرايي و اجتناب از 
  فراگردمحوري تاكيد مي شود.

براساس اين ديدگاه، مهم آن است كه هدف تحقق يابد و شيوه تحقق هدف ممكن است متغير باشد؛ البته اين مهم است 
  ايد اصول اخالقي را خدشه دار سازند.كه شيوه ها نب

تاكيد برمشتري گرايي و خصوصي سازي و پيشروي  تا مرز تضعيف ليبرال مĤب حكومت و ترويج راست گرايي افراطي عليه 
موجوديت دولت ، مديريت گرايي و نفي اداره گرايي و ترويج تفكر حرفه اي گرايي درمديريت، به پيمان سپاري و 

رائه خدمات عمومي، تمايل به افزايش كيفيت و ترويج ادبيات كيفيت گرايي درقلمرو علم اداره، و قد علم قراردادگرايي در ا
و درنهايت شكل گيري رويكردهايي چون((حكومت كارآفرين)) ،((خدمات  1980كردن رويكرد((مديريت دولتي نوين)) دردهه

اني خوب)) وحتي (( حكومت الكترونيك)) را مي توان دولتي نوين وحكومت خدمتگزار)) ، ((بازآفريني حكومت))،((حكمر
 پيامد دعوت والدو به اين نهضت يا اثر پذيرفته ازآن تلقي كرد.

  روندهاي انشعاب رشته اداره دولت و حكومت
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اداره امور دولت
)1880(ديدگاه سنتي) (  

اداره دولتي نوين

)71 -1969(  

)1980مديريت دولتي نوين(  

 حكومت الكترونيك

 خدمات دولتي نوين حكمراني خوب

 بازآفريني حكومت

 حكومت كارآفرين

 مديريت بازرگاني

حقوق 
 علم حقوق شهروندي

 فناوري اطالعات

اقتصاد

 آينده نگري علم  اخالق

علم مديريت و 
وروكراسيب  علوم سياسي 

 اداره دولت و حكومت درآينده
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  آاليه هاي زبان شناختي و نظريه اداره دولت
ز ابهام موجود در تحليل اداره دولت و حكومت، از عناوين متفاوت و واژگان گوناگوني كه براي مفاهيم نسبتا مشابه بخشي ا

  به كار رفته اند، ناشي مي شود.

الگويي براي مديريت بخش عمومي، دربيشتر كشورهاي 1990هاي آون هيوز در اين باره چنين اظهار مي كند: در آغاز سال
  ي از كشورهاي درحال توسعه ظاهر شد.پيشرفته و بسيار

اين مدل باچندين عبارت متفاوت نظير مديريت گرايي، مديريت دولتي نوين، اداره دولت بازاربنيان، پارادايم فرابوروكراتيك، 
  يا حكومت كارآفرين ناميده شد.

و پيرايش ادبي و زبان شناختي نياز ازاين روبه نظر مي رسد كه نظريه اداره دولت(همانند نظريه سازمان) به نوعي پااليش  
  دارد.

هاي دقيقي در اينجا ضمن پذيرش اينكه جريان هاي فوق از برخي جهات بسيار شباهت داشته بايد اذعان كرد كه تفاوت
  ميان ادبيات و تاكيدات هر اصطالح وجود دارد.

  باز آفريني حكومت كارآفرين
نتي علم اداره، و در امتداد آن اداره نوين دولت، عبارتند از نحله هاي باز دونحله از مهم ترين نحله هاي متاثر از الگوي س

  آفريني حكومت و حكومت كارآفرين.

دستور العمل ها و پيشنهاداتي كه درچهارچوب اين نحله ها ارائه شده اند، بسيار به هم شباهت دارد، به طوري كه در بسياري 
  . البته هردو نحله، به شدت تحت تاثير روند مديريت گرايي قرارداشتند.از موارد، متمايز ساختن آنها دشوار مي گردد

  رودز برآن بود كه مديريت دولتي نوين، آموزه هاي ذيل را مطرح مي كند:

  الف) تمركز برمديريت ، نه خط مشي 

  ب) تمركز برارزيابي عملكرد و كارآيي

  با هم و مبتني برپرداخت بهاي خدمات  هاي دولتي در واحدهاي اداري مرتبطج)عدم تمركز بوروكراسي 

  د) استفاده از شبه بازارها و به پيمان سپاري براي تقويت رقابت

  ه) كاهش هزينه ها  

  و) سبك مديريتي متمركز بر اهداف و بازداده ها، قراردادهاي داراي مدت محدود، انگيزه هاي مالي ، و آزادي مديريت.
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ها، حكومت بايد بسيار محدود شود و حتي المقدور در امور اجتماعي اين ديدگاههمان طور كه مالحظه مي شود، براساس 
  دخالت نكند.

درواقع ديدگاه حكومت كارآفرين اٌزبورن و گيبلر ازديدگاه ديگر آنان سرچشمه مي گيرد؛ ديدگاهي مبني بر اينكه حكومت 
ها مي توانند كارهاي ارند و براين باورند كه حكومتبايد بازآفريني شود! اين صاحبنظران مدعي آنند كه به حكومت اعتقاد د

زيادي را انجام دهند كه بازار قادر به انجام آن ها نيست. ولي براي اين چنين حكومتي، بوروكراسي نه ضروري است و نه 
آفريني حكومت و كارآمد! و بايد از ابزارهاي ديگري بهره برداري شود. اٌزبورن و گيبلر يك برنامه ده نكته اي را براي باز

  دستيابي به يك حكومت كارآفرين موردتاكيد قرارداده اند:

  تسهيل فعاليت همه بخشهاي دولتي، خصوصي و داوطبانه براي مشاركت درحل مشكالت جامعه خودشان، به جاي
 تاكيد ساده برتمهيد خدمات دولتي

 توانمندسازي شهروندان با خارج ساختن قدرت از استيالي بوروكراسي 

 عه رقابت بين عرضه كنندگان خدماتتوس 

 برانگيختگي براي نيل به اهداف و ماموريت ها، به جاي تاكيد برقواعد و مقررات 

 هااندازه گيري عملكردواحدهاي اداري با تاكيد برپيامدهاي نهايي، به جاي تاكيد ورودي 

 بازتعريف ارباب رجوع به مثابه مشتريان حكومت، و اعطاي حق انتخاب به آنها 

 اهتمام به كسب درآمد به جاي صرف هزينه ها 

 پيشگيري از مشكالت قبل از ظاهر شدن آنها ، به جاي ارائه خدمات پس از وقوع آنها 

 توسعه عدم تمركز اختيار، براي نيل به مديريت مشاركتي 

 ترجيح ساز و كار هاي بازار به جاي سازوكارهاي بوروكراتيك 

هنگ اداري حكومت فدرال امريكايي ، از طريق چهار اصل مهم ذيل تنظيم شده گزارش ال گور براي ايجاد تحول در فر
  بود:

  كاهش تشريفات و معطوف شدن به سيستمي كه در آن از افراد به ازاي تحقق نتايج حساب كشي مي شود، نه به
 ازاي رعايت قوانين و مقررات

 اولويت دادن به مشتريان 

 ايجتوانمندسازي كاركنان براي دستيابي به نت 
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 برگشت به مبنا، يعني ايجاد حكومتي بهتر 

برهمين اساس حكومت كارآفرين، حكومتي است كه به جاي پارو زدن سكانداري نمايد، جامعه را توانمند سازد؛ امكان 
رقابتي شدن ارائه خدمات را فراهم نمايد؛ سازمانهاي مقررات گرا را متحول سازد و بررسالت آن ها تاكيد نمايد؛ به جاي 

ها برپيامدهاي نهايي تاكيد كند؛ به جاي بوروكراسي به نيازهاي مشتريان بپردازد؛ به جاي مصرف كننده هزينه، روديو
درآمدزا باشد؛ قبل از وقوع حوادث آنها را پيش بيني نمايد؛ جامعه را به صورت مشاركتي و با اتكاء به كارتيمي اداره نمايد؛ و 

  ر تسهيل كند.تحول را از طريق ساز وكارهاي بازا

  حكمراني خوب
تفاوت مهمي ميان حكومت و حكمراني وجود دارد. حكومت خود يك نهاد است، درحالي كه حكمراني مفهوم وسيع تري را 
دربردارد و شكلهاي متفاوت حكومت كردن را به اذهان متبادر مي سازد.كوهين و ناي اظهار مي كنند، مفهوم حكمراني 

هاي جمعي يك گروه را هدايت كرده يا مهار مي سازند. و غير رسمي داللت دارد كه فعاليت برفراگردهاو نهادهايي رسمي
  حكومت صرفا خرده سيستم و زير مجموعه است كه با اقتدار عمل مي كند و تعهدات رسمي ايجاد مي كند.

ي ويژه است؛ حكمراني حكمراني خوب چيزي بيش از صرفا مديريت كارآمد منابع مالي و اقتصادي يا ارائه خدمات عموم
خوب مشتمل بر يك استراتژي اصالحي وسيع براي تقويت نهادهاي جامعه مدني است و حكومت را بازتر، پاسخگوتر، 

  حساب پس ده تر، و دموكراتيك تر مي سازد.

طريق  نخستين اصل مورد تاكيد در حكمراني خوب، آن است كه((فقط عامه مردم مي توانند براي توسعه كشور خود ارائه
نمايند))؛ يعني هيچ برنامه از پيش نوشته شده اي براي توسعه ، مفيد نخواهد بود. زيرا سير اقتصاد توسعه را مي توان به سه 

  هاي بزرگ، دولتهاي كوچك، و حكمراني خوب تقسيم كرد :دوره ي نقش آفريني دولت

ز صاحب نظران اقتصادي اعتقاد داشتند كه حكومت هاي جهاني ، تعداد قابل توجهي ادردوران  پس از بحران بزرگ و جنگ
  هاي دولتي همچون قهرمانان ملي، براي خروج از بحران استفاده كند.بايد زمام امور اقتصاد را در دست بگيرد و از شركت

م هاي دولتي در عمل نشان دادند كه از كارآيي و انعطاف كافي برخوردار نيستند و براي فشارهاي سياسي و تورشركت
نيروي كار آسيب پذيربوده، اكثرا زيان آورند. بنابراين، گروهي از اقتصاددانان با تاكيد برخصوصي سازي، خواهان كاهش 

  نقش دولت در اقتصاد شدند. بر اساس اين ديدگاه، هرچه حكومت كوچك تر باشد بهتر است.

شهورشد، تاكيد برآن بود كه هرگونه اعمال رويكرد جديدي مطرح شد. در اين رويكرد كه به حكمراني خوب م 1999بعد از
قدرت اقتصادي و سياسي و اداري، بايد مبتني برقانون گرايي، حساب پس دهي، اثربخشي باشد. براين اساس ، طي طريق 
در راه توسعه مستلزم آن است كه شرايطي ايجاد شود و نهاد هايي توسعه يابند كه حكومت و بازار را در تعامل سازنده و 

  دي با يكديگر، چنان تجهيز نمايند كه بتوانند منافع عامه را تامين كنند.ارشا
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بنابراين، برخالف دو دوره قبل كه بزرگ بودن يا كوچك بودن اندازه ي حكومت در كانون توجه بود، كيفيت دخالت 
بوده، بحران ساز  حكومت مدنظر قرار گرفت؛ براين اساس، عدم مداخله يا مداخله حكومت ضعيف و ناكارآمد، نامطلوب
  خواهد بود و نهي مي شود؛ ولي مداخله حكومت كارآمد، مطلوب بوده، مورد تاكيد و توصيه قرار مي گيرد.

-استيگلينتز براين باور است كه براي دست يافتن به حكومتي كه بتواند مكمل بازار و بخش خصوصي باشد، رعايت سياست

  هاي ذيل ضرورت دارد:

 هاي تقويت كننده ي انگيزه كارگزاران براي اقدام بر اساس منافع عامهحاكميت قانون و هنجار .1

 وجود قوه قضاييه مستقل .2

 تراز سازي آنهاتفكيك قوا و هم .3

 استخدام و ترفيع و افزايش حقوق براساس شايستگي .4

 به پيمان سپاري فعاليتها .5

 استفاده از مزايده و مناقصه در معامالت دولتي(خريداز طريق مناقصه) .6

 ه عملكرد در قراردادهاتوجه ب .7

 ايجاد اجماع در فراگرد سياست گذاري .8

 هاها و سرمايه گذاريعدم تمركز و توسعه مشاركت دراجراي طرح .9

 مبارزه با فساد و فعاليتهاي خودسرانه .10

  بانك جهاني حكمراني خوب را با توجه به شش ويژگي ذيل تعريف مي كند:

 حق اظهار نظر، پاسخگويي، و حساب پس دهي .1

 سياسي و مهار خشونت ثبات .2

 اثربخشي و كارآمدي .3

 پااليش مقررات اضافي .4

 قانون مداري .5

 مهارفساد .6

بانك جهاني نيز براين مهم تاكيد دارد كه الزمه حكمراني خوب، حساب پس دهي و پاسخگويي حكام است و اين امر در 
نداز: ((توسعه رقابت)) و افزايش((حساب گرو شفافيت مالي است. در واقع دو ساز و كار اصلي مورد تاكيد بانك جهاني عبارت

  پس دهي)).

، سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني به كشورهاي درحال توسعه متحول شد و توانمندسازي حكومت مورد 1996از سال
تاكيد آن قرارگرفت؛ اين تعديل به ويژه تحت تاثير دو واقعه شكست بازار در اقتصاد كشورهاي درحال گذار از دوران 

  م، و نيز افزايش بحران مالي در اقتصاد جهاني بود كه با كاهش رشد و افزايش فقر درجامعه جهاني همراه بودند.كمونيس
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  به هر حال بانك جهاني به جاي تاكيد صرف بركوچك سازي حكومت، به حكمراني خوب روي آورد.

روي آوري بي پروا به مديريت دولتي هاي ناشي از از اين رو مي توان گفت كه حكمراني خوب به نوعي تعديل در سياست
سياسي ناشي از شكست كمونيسم، موج دولت زدايي و بازارگرايي راتشديد  -هاي اقتصادينوين تلقي مي شود؛ زيرا گرايش

ها كه به وضوح با چهارچوب دستورالعملهاي نحله((مديريت دولتي نوين)) قابل تطبيق بودند، سريع تر از كرد.اين گرايش
رستي ارزيابي شود شكست خوردند. از اين رو ظرفيت قابل توجهي از نيروي هاي علمي و حرفه اي به سوي آنكه به د

  هاي جايگزين برانگيخته شدند.جستجوي راه حل

ازجمله نحله هاي ديگري كه پس از نهضت اداره دولتي نوين و مديريت دولتي نوين، تحت تاثير جريان هاي سرعت گرفته 
  ت شكل گرفت، حكومت الكترونيك بود.رشد فناوري اطالعا

  حكومت الكترونيك
حكومت الكترونيك، در ارزيابي سطحي، دستاوردهاي فني درحوزه فناوري اطالعات تلقي مي شود؛ ولي باتأمل برسير شكل 

نحله اي گيري و توسعه آن، مالحظه مي شود كه مي توان آن را نحله اي ديگر، متأثر از نهضت اداره نوين دولت تلقي كرد؛ 
كه در كليه عرصه هاي اقدام دولت، اعم از اقتصاد، سياست، وفرهنگ نمود داشته، بسياري از فراگردهاي مهم تحقق 

  دموكراسي و حاكميت ملي را تا توسعه دانش و توزيع عادالنه اطالعات، تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

هوم حكومت الكترونيك، فراتر از تسهيل انتقال پول و ساير در اين باره پيش بيني كرده بود: در آينده، مف 1993گور در
هاي هوشمند پالستيكي، مدنظر قرار خواهد گرفت. مردم خواهند توانست با يك رايانه ارزان قيمت، مزاياي مزاياي كارت

خود را  حاصل از خدمات دولتي را كسب كنند، دربرنامه هاي آموزشي ثبت نام كنند، مزاياي خدمات دوران بازنشستگي
هاي مذكور، حاوي اطالعاتي درباره ي وضعيت هاي روزانه خود را پرداخت نمايند. كارتدريافت كنند، ياهزينه مراقبت

هاي منافع آن ها را رديابي مي كنند؛ از اين رو مالي شركت كنندگان خواهند بودو به طور جداگانه حساب –اقتصادي 
هاي ترونيك منصفانه تر، مطمئن تر، پاسخگوتر و كارآمدتر از سيستمكالهبرداري به حداقل مي رسد. حكومت الك

  كاغذمبناي فعلي خواهد بود.

اما در  اينجا مساله اين است كه با توسعه حكومت الكترونيك، در خصوص آسيب پذير شدن حريم خصوصي افراد، مسائل 
دان در ميان واحدهاي اداري حكومت ، ناشي مي اخالقي ويژه اي بروز خواهند كرد كه از تبادل اطالعات مربوط به شهرون

  شوند.

به طور خالصه مي توان گفت كه حكومت الكترونيك بر استفاده از فناوري اطالعات(به ويژه اينترنت)، براي ارائه خدمات 
لت دارد. عمومي با تسهيالت بيشتر، مشتري مدارتر، اثر بخش تر و به صرفه تر و در مجموع ، به طريقي متفاوت و بهتر دال

در تعريف كلي، حكومت الكترونيك به پذيرش هرشكلي از به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در امر حكومت اشاره 
دارد؛ فناوري هايي نظير دسترسي به ويدئوكنفرانس ، تلويزيون تعاملي، اينترنت و ريزپردازشگرها، توسط تلفن همراه و 

  ابزارهاي الكترونيكي شخصي.
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ازمان هاي دولتي هرگز مخالف استفاده از فناوري نبوده اند، ولي آنها بالضروره فقط قادر بودند كه در سطح فناوري البته س
  در دسترس فعاليت كنند.

حكومت الكترونيك پيرو تحوالت مشابهي در بخش خصوصي شكل گرفت. ابتدا، هركسب و كار به سادگي ، صرفا 
ود روي وبگاه قرار مي داد؛ سپس با افزايش توان تعامل و مراوده، توانايي اخذ اطالعاتي را درباره شركت و محصوالت خ

سفارش و استفاده از اطالعات به مثابه يك منبع ارزشمند، مدنظر قرار گرفت. شركتها نيز فرصتهايي را كه از روش هاي 
تان مشابهي نيزدرباره حكومت الكترونيك جديد تجارت قابل بازيابي بودند، به كارگرفتند. سرعت تحوالت بسيار زياد بود. داس

رخ داد كه در مقايسه با كسب و كار الكترونيك، اندكي تاخيرداشت. خدمات و محصوالت حكومتها براي ارائه از طريق 
سيستمهاي الكترونيكي بسيارمناسب بودند؛ به طوري كه اين انتظار وجود داشت كه حكومتها پيشرو توسعه خدمات 

  با اين حال، بخش خصوصي پيش قدم شد. الكترونيكي شوند؛

برخي صاحب نظران برآنند كه توسعه فناوريهاي اطالعات و ارتباطات در حكومتها، طي سه مرحله انجام مي شود. در مرحله 
اول كه خودكارسازي ناميده شده است، هدف از به كارگيري ماشين، صرفا كاهش هزينه هاي موجود است. در اين مرحله 

  اغذمبنا بوده، اطالعات صرفا يك محصول فرعي تلقي مي شوند!فعاليتها ك

درمرحله دوم كه ((اطالعات محورساختن)) ناميده مي شود، تاكيد از خودكار ساختن به توسعه اطالعاتي كه بايد ارائه و 
  منتشر شوند، معطوف مي گردد. در اين مرحله، منابع جديد اطالعات فرصتهاي ذيل را ايجاد مي كنند:

  ) داده ها از منابع متعددي جمع آوري شده، حافظه ي سازمانها را به طور قابل توجهي توسعه مي دهندالف

ب) با توانمندسازي و توسعه راههاي جديد تلفيق يا تطبيق داده ها، اطالعات بيشتري درباره ي محيط خارجي(نظيراطالعات 
ن موجوديهاو عملكرد كاركنان) توليد مي شوند و از اين طريق، مربوط به بازارها و مشتريان) و فراگردهاي داخلي(نظير جريا

  سطح هوشمندي سازمان افزايش مي يابد

ج) فراگردهاي به كارگيري و استخدام افرادي كه ممكن است به منابع اطالعاتي دسترسي داشته باشند، انعطاف پذيرترشده، 
  شوند فراگردهاي متكي به اطالعات نيز به صورتي منعطف تر طراحي مي

  د) شكلهاي جديد ارتباطات تعاملي در داخل و ميان سازمانها توسعه مي يابند.

در آخرين مرحله كه(( مرحله دگرگوني)) است، بازمهندسي فراگردهاي كسب و كار( براي سازماندهي مجدد كل سازمان به 
ن را به مثابه هدف نهايي توسعه حكومت منظور تسهيم داده ها)، مدنظر قرار مي گيرد. اين مرحله نهايي است كه مي توان آ

  الكترونيك تلقي كرد. 

معموال يك مجموعه برنامه چهارمرحله اي براي توسعه حكومت الكترونيك( برحسب سطح تعامل مجاز، به ويژه با شبكه 
  ها) قابل استفاده است:
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اي انتقال اطالعات مربوط به اطالعات: در اين مرحله بخشها و واحدهايي معين مي شوند كه شبكه جهانگستر را بر .1
 خودشان، به نفع كاربران خارجي مورد استفاده قرار دهند.

تعامل: در اين مرحله، پايگاهها به ابزاري براي دو نوع از ارتباطات تبديل مي شوند؛ مجاز ساختن شهروندان به  .2
ي قابل استفاده(نظيرپست دسترسي به اطالعات جديد درباره خودشان(نظيرتغييرنشانيها) و مهيا سازي ابزارها

 الكترونيكي)

پردازش: در اين مرحله، يك مبادله كميت پذير رسمي اتفاق مي افتد؛ نظير پرداخت يك مجوز يا يك جريمه، يا پر  .3
 كردن يك اظهار نامه مالياتي.

درگاه  تبادل: اين مرحله اي است كه در آن درگاههايي براي گستره ي وسيعي از خدمات حكومتي، مهيا مي شوند. .4
قادر است خدمات حكومتي را با تمهيد مسيري براي ارتباط آن خدمات برحسب نيازهاي مشتريان، منسجم سازد. 
از طريق هر درگاه مي توان سيستمهاي اطالعاتي همه بخشها و واحدهاي اداري را به هم متصل نمود تا خدماتي 

 را به صورت منسجم ارائه نمايند.

را مي توان به صورت سلسله مراتبي تصور كرد: بدين سان، ابتدا درگاه حكومت الكترونيك  درگاههاي حكومت الكترونيك
مطرح مي شود؛ سپس درگاه وزارتخانه ها يا حوزه هاي خدماتي موردنياز شهروندان، مثل درگاه وزارت كشور، و درگاه 

  شهرداريها.

  گذار به سوي حكومت الكترونيك
ك و كسب و كار الكترونيك، وفاداري است. در كسب و كار الكترونيك تالش شده يك تفاوت مهم ميان حكومت الكتروني

است تاوفاداري مشتريان از طريق مديريت ارتباط با مشتري بهبود داده شود و بدين ترتيب مشتريان را راغب گردانند تا 
خدمات مورد نظر داشته باشند، به  خدمات و محصوالت آن ها را خريداري كنند؛ و هنگامي كه مشتريان نياز به خريد كاال و

آنان مراجعه كنند؛ ولي در حكومت الكترونيك وضع تا حدودي متفاوت است. حكومت الكترونيك بايد وفاداري رايانه اي را 
افزايش دهد؛ براي مثال، شهروندان را راغب سازد كه خدمات رايانه اي را در انواع اشكال آن، نظيرمحاسبه، پست، نمابر، و 

  مورد استفاده قرار دهند؛ به ويژه با توجه به اينكه ارائه خدمات رايانه اي، بسيار ارزان تر تمام مي شود. تلفن

در كسب و كارالكترونيك، براساس اصل چسبندگي ، بايد تالش شود كه تا حد امكان، مشتريان هر شبكه حفظ شوند؛ بدان 
سبندگي تاكيد مي شود! در حالي كه پايگاههاي شبكه حكومتها، به اميد كه چيزي خريداري نمايند؛ از اين رو بر حداكثر چ

سطوحي از پيوستگي نيازدارند؛ زيرا دربيشتر موارد، براي شهروندان مناسب تر است كه به آساني بتوانند به خدمات دسترسي 
مطلوب چسبندگي تاكيد مي داشته، يك معامله را كامل نموده، واز سيستم خارج شوند. بنابراين در حكومت الكترونيك برحد 

شود نه حداكثر آن. در آخرين نسخه الگوي آسنچر پنج مرحله براي تحول استراتژيك از حكومت سنتي به حكومت 
  الكترونيك در نظرگرفته شده است:

 حضور برخط .1

 تامين قابليت مبنايي .2

 دردسترس بودن خدمات .3
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 ارائه خدمت در حد قابل قبولي از بلوغ يافتگي .4

 دگرگوني خدمات .5

  چن با پيشنهاد الگويي ديگر، مراحل توسعه حكومت الكترونيك را در پيوستاري شامل چهارسطح از تعامل مي داند:

 قادر ساختن شهروندان به جستجوي اطالعات از طريق شبكه جهاني(اينترنت) .1

شكل هاي  درگير ساختن افراد در تدارك خدمات از طريق ارتباطات دوطرفه، كارآمدسازي گروه افزارهايي نظير .2
 شبكه اي، پست الكترونيكي، و تابلوهاي اعالنات

 تسهيل خدمات مبادله براي كسب و كارها و شهروندان .3

متحول ساختن فعاليتها و خدمات، از حكومت تا واحدهاي اداري و جامعه(نظيرتوسعه رأي گيري الكترونيكي يا  .4
 سنجش افكار عمومي)

حكومت الكترونيك را طي شش مرحله، به گونه اي تببين كرده است كه هاجكينسون در يك الگوي ديگر، مراحل پيشرفت 
بتوان با استفاده از منحني يادگيري، بلوغ پردازش داده ها را تحليل نمود. اين الگو كمك مي كند كه تصميم گيرندگان 

  دريابند((كجاهستند)) و چگونه بايد به مرحله بعد رهنمون گردند.

((ابداع))،((سرايت))،((كنترل))،((قابليت))،((استفاده متقابل))،((مديريت داده ها)) و ((بلوغ))، وي با در نظر گرفتن شش مرحله
شكل براي هر مرحله يادگيري). در مرحله ابداع، sشكل است(يك منحنيsبرآن است كه منحني بلوغ حكومت الكترونيك

سرايت، اموري چون پذيرش گسترده فناوري، اجراي آزمايشي مطرح مي شود كه نظير طرح يك ايده جديد است؛ در مرحله 
  انشقاق از نياز كسب و كار و فرصتهاي فناورانه جديد، و تمركززدايي از استراتژي و منابع، مدنظر قرار مي گيرند.

تا اين مرحله، شبكه برخط حكومت شكل مي گيرد. سپس مراحل كنترل، قابليت استفاده متقابل، مديريت داده ها، و بلوغ  
  ي شوند كه طي آنها بتدريج حكومت الكترونيك شكل مي گيرد.مطرح م

  تحليل زبان شناختي سيرتكامل حكومت الكترونيك
الف) ابتدا با انتشار واژگان و توصيفاتي درباره ي ارزش و قابليتهاي عملكردي حكومت الكترونيك، مرحله آشنايي آغاز مي 

  ومت الكترونيك، وارداتي خواهد بود!شود. اين مرحله باتوجه به محل پيدايش و شكوفايي حك

ب) مرحله شنيداري با امكان درك مطلب و فهم واژگان و داللتها به بلوغ مي رسد. سپس با توجه به قابليتهاي زبان 
  شناختي و توان استفاده از نرم افزار، امكان مبادله و تسري كاربرد ازطريق مكالمه بين مردم فراهم مي آيد.

  ز با امكان انتقال دوطرفه مباحث كاربردي و روش هاي استفاده، به بلوغ مي رسد.ج) مرحله مكالمه ني

د) مرحله توسعه واژگان نيز با تسلط برشبيه سازي نرم افزارها و ورود مستقل به شبكه و حذف و تعديل امكانات به بلوغ مي 
  رسد

  باني منطقي ساخت درگاهها به بلوغ مي رسده) مرحله نگارش پيشرفته با تسلط برمنطق طراحي نرم افزارها و تسلط برم
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و) مرحله تحول ادبيات، با اقدام به بازآفريني مباني حاكم برمنطق طراحي و اجراي حكومت الكترونيك و تحول سبكهاي 
ادبي و زبان شناختي حاكم برفضاي ارتباطي و توسعه واژگان و دستور زبان، و ساختار ادبي آن ، به آخرين مرحله بلوغ مي 

  سد. مهم اين است كه درآخرين مرحله، حكومت الكترونيك، بايد در قلمرو مجازي متعلق به خود فعاليت كند. ر
  توسعه الكترونيسم و شفافيت

، اين انتظار وجود دارد كه 2008الي 1995باتوجه به توسعه و نفوذ تجارت الكترونيك در اقتصاد جهاني، طي اين سالهاي 
يابد، اين توسعه تا حدودي با نهضت((مديريت دولتي نوين)) همراستا به نظر مي رسد. گويا  حكومت الكترونيك نيز توسعه

هدف اين نهضت آن است كه واحدهاي اداري را به گونه اي شهروندمحورنموده، حكومت را حساب پس ده ساخته، و 
  شهروند را همچون مشتري درنظرآورد.

يابد؛ از اين رو توصيه مي شودكه حكومتها طي روندي منطقي در سير به هر حال روند توسعه الكترونيسم استمرار مي 
تحقق مقاصد توسعه طرحهاي ابداعي خود، از حد سخن فراتر رفته، از طريق برنامه ريزي استراتژيك، توسعه سيستمها، 

  تلفيق آنها و نهايتا ايجاد تحول به اهداف نهايي توسعه حكومت الكترونيك نايل گردند.

سد كه با توسعه روز افزون دسترسي به اطالعات ازطريق حكومت الكترونيك، شهروندان بتوانند تاثير مثبتي به نظر مي ر
برفراگردهاي اداره و حساب پس ده ساختن حكومتها داشته باشند تا بدين ترتيب، باافزايش رهنمودها، قوانين، رفتارها و 

  افيت عملكرد حكومتها نيز افزايش يابد.راههاي حساب پس دهي و افزايش دسترسي عامه و حكومت، شف

  خدمات دولتي نوين و حكومت خدمتگزار
دنهارت برآن است كه آنچه وي خدمات دولتي نوين مي نامد، از نظريه سياسي دموكراتيك، به ويژه از حيث تأمل برروابط 

هاي گوناگون به مديريت و طراحي شهروندان با هم ، وروابط حكومتها و شهروندان الهام پذيرفته است؛ ضمن اينكه رويكرد
  سازمان، در امتداد سنتهاي انسان گرايانه تر نظريه اداره دولت برآن تاثير داشته اند.

ساندل دركتاب نارضايتي هاي دموكراسي، دو روايت از زندگي سياسي امريكايي ارائه مي كند: درروايت اول، مناسبات ميان 
ق تعريف مي شود. در اين رويكرد، حكومت مسووليت خويش را در برابر حكومت و شهروندان برحسب رويه ها و حقو

شهروندان، از طريق رويه هاي تضمين كننده رعايت اصول دموكراتيك(از طريق رأي گيري، نمايندگي، فراگرد احقاق حق و 
دارد. دراين  نظايرآن) انجام مي دهد و حقوق افراد را نظير حق آزادي بيان يا حق رعايت حريم خصوصي محفوظ مي

رويكرد، نقش شهروندان آن است كه ظرفيت انتخابهايي كه با منافع خودشان سازگارند و حقوق ديگران را نيز رعايت مي 
  كنند، توسعه مي دهند. اين رويكردمبتني برفلسفه منفعت شخصي است.

ود حكومتي درنظر مي گيرد كه در روايت ديگر، شهروندي دموكراتيك، افراد آن چنان فعال و مشاركت جو در فراگرد خ
  بتوانند در وراي منافع شخصي، منافع عمومي بزرگ تر نيز نظر نمايند.

راه نجات، توسعه ي تعهدي عمومي است كه براساس آن همه شهروندان بتوانند و مجبور باشند كه در امور اجتماعي شركت 
  كنند؛ بدين ترتيب نوعي بنگاه جمعي شكل مي گيرد.
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در مجموعه ويراسته خود با عنوان حكومت، ماييم، سه تغيير را پيشنهاد كرده اند كه با تحقق آنها، كارگزاران استيور وكينگ 
اداره دولت به تاكيدي نوين بر((شهروندان و مفهوم شهروندي)) فراخوانده مي شوند: اول اينكه،، برخالف((عادت تفكر)) 

بايد شهروندان را در منزلت شهروندي در نظر آورند(به جاي آنكه آنها را  دراداره سنتي، پيشنهاد كردند كه كارگزاران اداره،
  صرفا رأي دهنده، مشتري، يا ارباب رجوع بيانگارند)).

دوم اينكه، برخالف مديريت گرايان كه مترصد كارآيي بيشتر بودند، آنها بايد مترصد مسووليت پذيري بيشتري بوده، متناظر 
  ونداني كه به طورفعال در بخشهايي از اداره و حكومت مشاركت دارند، افزايش دهند.با آن، اعتماد خود را به شهر

سوم اينكه آنها بايد بدانند كه تمهيد مشاركت فعال، جايگزين بهبودهاي اساسي درزندگي افراد نمي شود، به ويژه زندگي 
  افراد بيكاري كه بامشكالت اجتماعي دشوار و پيچيده اي مواجهند.

، تجارب ارزنده اي درباره مسائل مربوط به شهروندي رخ داده است. يكي از مواردي كه بسيار به آن ارجاع داده درجهان واقع
مي شود، عبارتي است با مضمون ((شهروند اولويت دارد)). دراين امتداد، مباحثي كيفي مطرح مي شوند كه بايد به سراسر 

بايد شهرونداني باشندكه اولويت دارند. چاپين برآن است كه به ميزاني  جامعه تسري داده شوند تا مردم هشيار گردند كه همه
كه مردم مي خواهند نقش شهروندي را به درستي تصوركنند، حكمرانان نيز بايد بخواهند به آنها گوش فرا دهند و به نيازها 

  و ارزشهاي آنان در تصميمات و اعمال خود اولويت بدهند.

فهوم خدمات عمومي نوين با ماهيت متغير رهبري سازمانهاي دولتي است. در يك تحليل يك از موضوعات مهم، ارتباط م
شورانگيز مساله رهبري كه رهبري سطح خيابان نام گرفت، وينزانت و كرودرز وضعيت مددكاران اجتماعي را بررسي كرده، 

ژه آنها يادآوري كردند كه حيطه و ماهيت درباره ي مشكالت  فزاينده و ماهيت چالش انگيز كار آنها اظهار نظر كردند.به وي
بصيرت رهبري درسطح خيابان، تحت تاثير مراتب تحول و انتظارات شهروندان، سيستمهاي مديريت، جو سياسي، و دشواري 

  فزاينده ماهيت مسائلي كه اين افراد باآنها مواجهند، توسعه مي يابند.

برآن است كه مفهوم شهروندي، مفهومي است كه مجموعه اي از  )1991كوپر در كتاب اخالق شهروندي براي اداره دولت(
حقوق و مسوليتها را در برمي گيرد؛ براين اساس، فردي به مثابه شهروند عمل مي كند، نقش مثبتي در اصالح جامعه ( به 

اداره كننده)) را  -دمثابه يك كل) دارد. وقتي شهروندي در جايگاه كارگزار و اداره كننده دولت قرار مي گيرد، نقش((شهرون
نه در جايگاه((شهروند بودن))، بلكه در مقام تالش براي خدمت به ((شهروندان)) ايفا مي كند. كارگزاري كه تعهد نهايي 
او((ارائه خدمات و كاالهاي دولتي)) به طريقي است كه مصلحت عمومي حيات جامعه را تعقيب نمايد و سعادت مدني جامعه 

ن مسائلي كه كار اين مديران را شكل مي دهند، موارد ذيل مطرح مي شوند: تعهد به ارزشها، خدمت را تضمين كند. در ميا
به عامه، توانمندسازي عامه و تسهيم نقش رهبري، ترقي جويي عمل گرا ، وقف شدگي در خدمات دولتي.رابرت و ژانت 

  دنهارت چنين اظهار نظر مي كنند:

رهنمودهاي عملي را براي فعاالن اداره دولت ارائه مي نمايد و در ميان آنها، موارد  نحله خدمات دولتي نوين، مجموعه اي از
  ذيل را الزام آورتر به نظر مي رسند:

 خدمت كردن به جاي هدايت كردن .1
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 منافع عمومي هدف است ، نه محصول فرعي .2

 استراتژيك بيانديشيد و دموكراتيك عمل كنيد .3

 به شهروندان خدمت كنيد، نه مشتريان .4

 ب پس دهي ساده نيستحسا .5

 به مردم بها بدهيد، نه صرفا به بهره وري .6

 به شهروندي وخدمات عمومي بيش از كارآفريني بها بدهيد. .7

برخالف مديريت دولتي نوين كه براساس مفاهيم اقتصادي(نظيرحداكثرسازي سودشخصي) شكل گرفته است، خدمات 
مبني براينكه كارگزاران اداري دولت بايد به شهروندان خدمت  دولتي نوين برمبناي ايده ي نفع عمومي استوار شده است؛

  كنند و با ساير كساني كه به ايشان خدمت مي كنند نيز مشاركت نمايند.

  درهمين راه، خدمات دولتي نوين چشم اندازي قوي و روشن را به اداره كنندگان امروز و آينده دولت اعطا مي كند.

  سير تكاملي نظريه هاي اداره دولت
ديدگاهها و انديشه هاي اوليه ي اداره دولت و حكومت طي هزاره هاي تاريخي، دستخوش دگرگونيهاي وسيع و متنوع شده 
اند؛ حاصل اين دگرگونيها ، يافته هايي است كه سرانجام با عنوان((علم اداره))، به صورت تكامل يافته و درقالبي دانشگاهي، 

ي نخستين آن توسط نهضت اداره دولتي نوين، مجالي براي نظريه پردازي و فرضيه مدون شدند. سپس نقد علم اداره و الگو
  سازي له يا عليه آن، فراهم ساخت.

نمي توان منكر شد كه اداره دولت و حكومت براساس يك رويه بهتر، يا بهترين رويه از پيش تعيين شده، در وضعيت كنوني 
هرچند ادراك و اشراف براين نكته مهم است كه حكومتها و دولتهاي جامعه بشري، ناممكن و نامعقول به نظر مي رسد؛ 

آينده، در آينده اي در حال خلق كه هرلحظه درحال ورود به آنيم، بحسب شرايط ويژه آن، بايد درپرتو چه بصيرتي و با چه 
  عقالنيتي عمل نمايند.
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ت و صادی ح ھم:  ا   ل 

  مفهوم عرصه ي اقتصادي
يا خرده سيستم يا به طور كلي هر بازيگر اقتصادي، در يك محيط عيني به كار و فعاليت مي پردازد. اگر اين  هر سيستم

محيط با هدف معين، تحت رهبري مجموعه هاي منسجم و هماهنگ قرار داشته باشد، خود يك سيستم است؛ براي مثال 
ر مالياتي و در سيستم وزارت امور اقتصادي و دارايي به خرده سيستم اداره ي ماليات در خرده سيستم بزرگ تر معاونت امو

فعاليت مي پردازد و اين سيستم، خرده سيستمي از ابر سيستم حكومت است. اما اين ابرسيستم خود درمحيطي بزرگ تر 
وه فعاليت مي كند كه جلوه هاي گونگون دارد! همه ي ابعاد اين محيط به روشني و وضوح، قابل احصاء نيست. برخي وج

اين محيط مرئي، آفاقي و قابل مذاكره، و برخي از وجوه آن نامرئي، ذهني، انفسي و تنازعي بوده، بازيگران، عوامل و 
متغيرهاي موجود در آن نيز متعدد، متنوع و گاهي بي شمارند! به طوري كه در نهايت شايد نتوان اين محيط را سيستم ناميد؛ 

سيستم ها! شايد نام گذاري اين عرصه ي كالن به عرصه ي اجتماع قابل توجيه بلكه گويا عرصه اي است براي فعاليت 
باشد، ولي تحليل كليه ي فعاليت ها و فراگردهاي اقدام سيستم ها و خرده سيستم هاي اجتماعي، به صورت توأم دشوار 

رين عرصه هاي اقدام است. از اين رو به صورت قراردادي، سه عرصه ي اقتصاد، سياست و فرهنگ، به مثابه ي مهم ت
  حكومت مد نظر قرار مي گيرند.

  مهم ترين بازيگران عرصه ي اقتصاد
امروزه عرصه ي اقتصادي عرصه اي است مملو از بازيگران كوچك و بزرگ كه هر يك برنامه اي براي فعاليت خود دارند و 

  مجموعه اي از قواعد و واژگان را بر عرصه ي اقتصادي تحميل كرده اند.
  و اقتصاد حكومتيحكومت 

حكومت يكي از مهم ترين بازيگران عرصه ي اقتصاد است كه از حيث قدمت، گستره ي حوزه ي عمل، سرمايه هاي تحت 
اختيار، و توانايي اثرگذاري بر رفتار ساير بازيگران، در وضعيتي منحصر به فرد و ممتاز قرار مي گيرد. ضمن اين كه حكومت 

  بيش تري دارد.بازيگري است كه محدوديت هاي 
  خرده سيستم ها و تقسيمات حكومتي

سيستم اقتصادي حكومت از خرده سيستم هاي متعددي تشكيل مي شود كه برخي از آن ها در عرصه هاي متفاوت فعاليت 
دارند. سيستم اقتصادي حكومت هويت آفاقي ندارد؛ يعني نمي توان سازمان مستقلي را مسؤول كليه ي فعاليت هاي 

  ومت تلقي كرد بنابراين مسؤول سيستم اقتصادي حكومت، در واقع كل حكومت است.اقتصادي حك
  شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي

شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي را مي توان به گروه هاي متفاوت تقسيم بندي كرد؛ شركت هاي دولتي، شركت هايي 
ي اقتصادي حكومت بوده، رفتارهايي متفاوت با رفتار هستند كه به واسطه ي مالكيت حكومت بر آن ها، تابع خط مشي ها

  شركت ها و بنگاه هاي بخش خصوصي دارند.
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شركت ها و بنگاه هاي خصوصي نيز از حيث ميزان سرمايه، هويت ملي مالك، گستره و تنوع حوزه ي عمل، ساختار اداري 
  و نظاير آن قابل تقسيمند.

، مي تواند كاركرد و تأثير ويژه اي در عرصه ي اقتصادي جامعه داشته نكته ي مهم اين است كه هر يك از اين شركت ها
  باشد.

  عامه ي مردم
عامه ي مردم نيز از جمله مهم ترين بازيگران عرصه ي اقتصادي هر كشور محسوب مي شوند؛ ضمن اين كه همه ي 

  جام مي شود.فعاليت ها و تالش هاي دولت براي توسعه، با ادعاي تأمين سعادت و كاميابي ايشان ان

اين قشر آسيب پذيرترين قشر جامعه مي باشند. با اين حال، قابل تأمل است كه اين قشر در صورت انسجام عمل و رفتار 
  آگاهانه، قدرتمندترين بازيگر عرصه ي اقتصاد، سياست و فرهنگ هر جامعه محسوب مي شوند.

  عناصر و متغيرهاي اقتصادي
  ي را مي توان به صورت ذيل فهرست كرد:مهم ترين عوامل و متغيرهاي اقتصاد

جمعيت و نيروي انساني: بايد جمعيت فعال كشور را از جمعيت غير فعال ( آن قسمت از جمعيت است كه به دليل  .1
خردسالي، پيري و از كارافتادگي يا بيماري، قدرت فعاليت و توليد اقتصادي ندارد و معيشت آن ها بايد به وسيله ي 

ي تأمين شود) كشور متمايز ساخت. جمعيت فعال و آماده به كار نيز به جمعيت شاغل و جمعيت جمعيت فعال اقتصاد
 بيكار قابل تقسيم است.

 زمين: يكي از مهم ترين عوامل اقتصادي است. .2

 نقدينگي و ارز: منظور از نقدينگي و ارز، مجموعه ي اسناد اعتباري قابل معامله در بازار هاي داخلي و خارجي است. .3

 ع طبيعيمناب .4

زيرساخت ها: منظور از زيرساخت هاي اقتصادي، مجموعه ي عوامل زيربنايي مؤثر بر فعاليت هاي اقتصادي است.  .5
 امكاناتي نظير فرودگاه ها، راه هاي آبي، بزرگ راه ها، راه آهن و ...

 فناوري: توانايي استفاده از دانش روز .6

 نخبگان فكري: نيروهاي انساني ماهر و آموزش ديده .7

  هه و اعتبار ملي: سرمايه اي است كه موجب افزايش اعتبار و اعتماد در روابط داخلي و خارجي مي شود.وج .8

  حدود مجاز دخالت حكومت در عرصه ي اقتصاد
در تمايالت ايدئولوژيك راست و فردگرايي افراطي، هر گونه دخالت دولت، نامشروع و ناصواب بوده، بايد نهي شود. در حالي 

هاي متعادل تر، ميزان مداخله ي دولت و حكومت در عرصه ي اقتصاد بر اساس الگويي اقتضايي مورد  كه در ديدگاه
قضاوت قرار مي گيرد. بر اين اساس، هرگاه نياز به دخالت حكومت افزايش يابد، بر حسب داليل و شرايطي كه مداخله بيش 

  تر حكومت را توجيه مي كند بر مراتب دخالت آن افزوده مي شود.
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  راگرد كالن فعاليت هاي اقتصادي در كشورف
در عرصه ي اقتصادي جامعه، خرده سيستم هاي متعددي فعاليت دارند. اگر تصوير كالن جريان هاي اقتصادي جامعه در 
نظر آورده شود، مالحظه مي شود كه در همه ي انواع شيوه هاي حكومتي، نقش دولت و حكومت، نقشي بارز و غير قابل 

  اجتناب است.

همواره بايد بخشي از توليد ناخالص ملي را به مثابه ي استهاالك سرمايه هاي عمومي در نظر گرفت؛ بخشي از باقي مانده 
يا توليد خالص ملي به پرداخت ماليات هاي غير مستقيم اختصاص مي يابد؛ بخشي از باقي مانده يا درآمد ملي، صرف 

و پس انداز شركت ها مي شود و باقي مانده ي آن يا در آمد اشخاص به پرداخت ماليات بر درآمد بنگاه ها و سازمان ها 
پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص و نيز درآمد قابل تصرف آن ها اختصاص مي يابد. اشخاص بخشي از درآمد خود را هزينه 

  كرده، بخشي از آن را پس انداز مي كنند.

توليد ناخالص ملي در دوره ي مالي بعد صرف مي شود. هم  هزينه هاي مصرفي حكومت و عامه ي مردم، براي توسعه ي
  چنين پس اندازهاي فردي، شركتي و دولتي، مجموعه ي پس انداز ملي را شكل مي دهند. 

  همه ي درآمدها و هزينه هاي مردم و حكومت، در بازار داخلي تحقق نمي يابند.

به بخش خصوصي نيز گويا حكومت در نقش خرده نكته ي بسيار مهم اين است كه حتي در كشورهاي كامال متمايل 
  سيستم تنظيم كننده ي شريان ها و قلب عرصه ي اقتصادي عمل مي كند.

  عرصه ي اقتصادي و توسعه ي پايدار
توسعه ي پايدار، توسعه اي خوداتكا و انسان محور است؛ توسعه اي كه ثبات و آسايش زندگي كليه ي عناصر را تضمين 

طفي طُلبا از توسعه ي پايدار بر خود اتكايي، حراست از محيط، بهينه سازي مصرف منابع، توجه به نمايد. در تعريف مص
  اولويت امنيت و سالمتي انسان ها، توسعه ي انساني و فقرزدايي تأكيد شده است.

ر ضرورت دارد. بنابراين رفع فقر در جلوه هاي سه گانه ي فقر اقتصادي، فقر سياسي و فقر فرهنگي بر اي توسعه ي پايدا
ضمن اين كه با در نظر گرفتن انسان به مثابه ي محور توسعه، مالحظه مي شود كه تصور تقدم و تأخر توسعه در ابعاد 

  اقتصادي، سياسي و فرهنگي موضوعيت نداشته، راه ناگزير توسعه، توسعه ي انساني در همه ي ابعاد حيات جامعه است.

استعدادها و قابليت هاي انسان موجود در جامعه و تسهيل شرايط، براي ره يابي بهينه الزمه ي توسعه ي پايدار، بازشناسي 
  به طرق رشد و توسعه است.

هدف از توسعه، ايجاد حيات معقول و زندگي پرثمر براي انسان هاست و مي توان آن را فراگرد دست يابي جوامع انسان به 
  ارزش هاي اجتماعي خود تلقي كرد.

  اين فراگرد عبارتند از: مهم ترين اهداف 

 افزايش سطح زندگي مردم .1
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ايجاد شرايط مساعد براي رشد عزت نفس مردم، از طريق  توسعه ي سيستم ها و نهادهاي اقتصادي، سياسي و  .2
 اجتماعي مناسب براي بهبود منزلت و احترام انسان ها

 افزايش سطح آزادي مردم، از طريق توسعه ي دامنه ي انتخاب آن ها .3

  مستلزم تحول عميق روابط اجتماعي است؛ به گونه اي كه به تغيير طرز فكر و رفتار مردم بينجامد.توسعه، 

  ابزارهاي حكومت در عرصه ي اقتصاد
حكومت ها ابزارهايي در اختيار دارند كه آن ها را در موقعيت اقتصادي ممتازي قرار مي دهند؛ به ويژه اختيار خط مشي 

ا، آن ها را از ساير بازيگران عرصه ي اقتصادي متمايز مي سازد. خط مشي ها و قوانين گذاري و قانون گذاري حكومت ه
  حكومت، مهم ترين ابزارهاي اقدام آن در عرصه هاي كالن اجتماعي محسوب مي شوند.

به  ، مجموعه اي از ابزارهاي اقدام در بخش عمومي راابزارهاي حكومت، راهنمايي براي حكمراني جديدساالمون در كتاب 
  شرح ذيل فهرست كرده است: 

 حكمراني مستقيم .1

 شركت هاي دولتي و مؤسسات مورد حمايت دولت .2

 مقررات اقتصادي .3

 مقررات اجتماعي .4

 بيمه (حكومتي) .5

 اطالعات عمومي .6

 هزينه هاي اصالحي و مجوزهاي قابل داد و ستد .7

 به پيمان سپاري و قرارداد .8

 قرارداد خريد خدمت .9

 امتيازات اعطايي حكومت .10

 ا تضمين وامتأمين ي .11

 هزينه ماليات .12

 كوپن .13

 ديون ناشي از جرم .14

هر اقدامي كه حكومت در هر عرصه ي اقدام اجتماعي انجام مي دهد، بر اساس يك خط مشي و قانون انجام مي دهد و 
اجراي آن، مستلزم در نظر گرفتن بودجه ي كافي و معين است. بنابراين همه ي اعمال حكمراني از سويي با سيستم خط 

  گذاري و  از سويي با عرصه ي اقتصادي جامعه ارتباط دارند. مشي 
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  اهداف و وظايف حكومت در عرصه ي اقتصاد
حكومت موظف است مسؤوليت هاي متعددي را در عرصه ي اقتصادي جامعه برعهده گيرد. حكومت بايد براي حفظ ثبات 

  اقتصادي پويا و تضمين دسترسي عامه ي به حداقل معيشت تالش نمايد.

لت از طريق تسهيل فعاليت صنعتي، تضمين امنيت تجارت و سرمايه گذاري، تشويق سرمايه گذاري خارجي و دخالت دو
مؤثر در بازار سرمايه، توسعه ي مهارت نيروي انساني، اتخاذ سياست هاي كاركردي و رهبري بازار، دخالت در بازار فناوري و 

آيا « فوق العاده مهم ايفا مي كند. بنابر اين در پاسخ به اين سؤال ها كه  به ويژه تدوين برنامه هاي توسعه در آينده، نقشي
آيا بايد بازارهاي آزاد و بدون مداخله حكومت داشته باشيم يا « و هم چنين » بايد حكومت بزرگ داشته باشيم يا كوچك؟
يط، بايد از نقش هاي مكمل بازار و اين پاسخ مطرح مي شود كه بسته به شرا» بايد اقتصاد را تحت هدايت دولت قرار دهيم؟

  حكومت استفاده شود.

مداخله ي حكومت در عرصه ي اقتصاد، فقط هنگامي مشروع است كه به افزايش كارآيي، بهبود سطح رفاه عامه، بهبود 
توجيه فراگرد توزيع ثروت در جامعه و افزايش عدالت اقتصادي و اجتماعي بينجامد. نحوه ي تفسير مفهوم عدل بر نحوه ي 

  ديدگاه هاي موافق يا مخالف مداخله ي دولت در عرصه ي اقتصادي جامعه، تأثير دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تاب ت«خال  و ش اداره دو و ح ی دا ه                              »با یس ی                                                       عا د دو ی و  عارف اسال ویان   ٨٩دا

88 
 

ت و م ح دا ی ا یا   ل دھم:  
آزادي از مهم ترين لوازم تحقق جامعه عدل است؛ اما احساس آزادي نيز در گرو احساس امنيت است. برخورداري از محيط 

نگري در احوال حيات است؛ ديگر اينكه احساس امنيت ، الزمه مشاركت فعال و شجاعانه در اداره امور امن الزمه تامل و باز
  جامعه است؛ در شرايط ناامني ، مشاركتي تحقق نمي يابد و سرمايه اي جذب نمي شود و امكان توسعه منتفي خواهد شد.

  خالصه اينكه مقدمه رستگاري هر ملت ، مطالبه جدي امنيت است.

  هوم عرصه ي سياسيمف
همچون عرصه سياسي اقتصادي، عرصه سياسي نيز معرض تعامل سيستمها و خرده سيستمهاي متعددي است كه براي 
افزايش منابع قدرت، رقابت مي كنند. بازيگران سياسي نيز هر چند با مفهوم انتزاعي قدرت سروكار دارند، ولي در محيط 

ه مراتبي از سيستمهاي سياسي را شكل مي دهند. براي مثال حزب جمهوري خواه، هايي عيني فعاليت مي كنند و گاه، سلسل
به مثابه يك سيستم سياسي عمده، مي تواند تعدادي واحد و شبكه كوچك تر را به مثابه خرده سيستمهاي تدوين استراتژي، 

  تبليغ، نظرسنجي، كسب اطالعات، و مديريت بحران سازماندهي كند.
ط هاي پرتنش و پيچيده اند و تنازع بقا در آنها بسيار دشوار است؛ گاهي بقاي يك سيستم، مستلزم محيط هاي سياسي، محي

  فروپاشي يا خلع يد از سيستم ديگر است؛ ضمن اينكه بازيگران متعدد و متنوعي در اين گونه محيط ها فعاليت مي كنند.
لو از تسهيالت الزم براي فعاليت سيستمهاي همانطور كه ذكر شد، در اينجا محيط، عرصه اي ناهوشمند است كه مم

  .هوشمند مي شود

  مهم ترين  بازيگران عرصه سياست
عرصه سياسي، فضايي است كه امكان فعاليت انواع سيستمهاي سياسي را فراهم مي سازد. در اينجا نيز فرض بر اين است 

ن، به طور طبيعي به قاعده گذاري و مرزبندي حريم كه ابتدا هيچ مانعي براي فعاليت در آن وجود ندارد. اما اولين بازيگرا
  خود پرداخته، تالش مي كنند تا ورود بازيگران جديد را تحت كنترل داشه باشند.

يكي از عمده ترين بازيگران سياسي، حكومت است. همچنين مي توان از ارتش، ملت، احزاب، و روزنامه ها و رسانه ها به 
برد. در اينجا بايد تامل شود كه هر چند برخي بازيگران سياسي، در عرصه اقتصاد نيز فعاليت مثابه بازيگران سياسي ديگر نام 

  .دارند، ولي ادبيات و قواعد فعاليت آنها در عرصه سياسي با ادبيات و قواعد فعاليت در عرصه اقتصادي تفاوت دارد

  سيستم سياسي حكومت
ه سياسي، بخش دولتي رسانه هاي گروهي، خرده سيستمهاي يكي از مهم ترين ابزارهاي اعمال قدرت حكومت در عرص

آموزشي، و سازو كار تخصيص بودجه است كه به حكومت امكان مي دهد تا با استفاده از منابع ملي، از طريق خدمت به 
است كه  جامعه، براي خود تبليغ كند. هر چند شيوع اين تلقي به نفع جامعه است؛ زيرا بهترين شيوه تبليغ براي جامعه آن

رقباي سياسي به جاي حرافي وئ شعار دادن، خدمت به مردم را وسيله تبليغ قرار دهند؛ اما حتي اين شكل تبليغ نيز 
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منصفانه نيست؛ زيرا هميشه مي توان فرض كرد كه بسياري از گروههاي در از شبكه قدرت، اگر مي توانستند منابع موجود 
  ز حكومتهاي موجود مي بودند.را هدايت كنند، اثربخش تر و كارآمدتر ا

  خرده سيستم ها و واحدهاي سياسي حكومت
سيستم سياسي حكومت از خرده سيستمهاي سياسي متعدد و متنوعي تشكيل مي شود، ولي در مجموع نمي توان يك واحد 

ي در مضخص و داراي هويت آفاقي معين را مسئول مواضع سياسي كل حكومت دانست؛ زيرا همه اركان حكومت به نوع
مسائل سياسي جامعه خود، در گيرند. همچنين هيچ خرده سيستمي وجود ندارد كه بتواند در برابر رفتار سياسي همه 

  .واحدهاي حكومتي پاسخگو باشد

  احزاب و گروه هاي سياسي
 زاب سياسي، بازيگراني هستند كه با توسعه حق راي همگاني در عرصه هاي سياسي جديد شكل گرفتند. اين گونهحا

تشكلها از قرن نوزدهم وارد صحنه سياسي جوامع اروپاي غربي شدند و پس از آن به تدريج به سراسر جهان تسري يافتند. 
البته قبال نيز برخي مجموعه ها و گروه هاي سياسي، در اين جوامع وجود داشتند. تفاوت احزاب با گروه هاي سياسي قبلي، 

  شرفته بود.برخورداري از سازمان و تشكيالت اداري پي

آموزشي هستند. در كاركردهاي -احزاب، داراي كاركردهاي آشكاري چون كاركردهاي انتخاباتي و كاركردهاي اجتماعي
انتخاباتي، احزاب كمك مي كنند كه مردم به سوي صندوق هاي راي هدايت شوند و مشاركت سياسي افزايش داده شود؛ 

اي نمايندگان مردم پرداخته، مواضع سياسي نمايندگان را آشكار مي ضمن اينكه به تربيت هياتهاي سياسي حرفه اي بر
  سازد.

آموزشي نيز چون احزاب معموال در برابر قدرت حكومت و حزب حاكم، يك ضد قدرت ايجاد مي -در كاركردهاي اجتماعي
مراكز و مراجع  كنند، وجود حزب به شكستن قدرت انحصاري دولت و افزايش فضاي رقابت آزاد كمك مي كند و به تكثير

قدرت اجتماعي مي انجامد و بدين ترتيب موجب بهبود سطح بينش سياسي عامه شده، قدرت تجزيه و تحليل مسائل 
  سياسي را در ميان عامه افزايش مي دهد.
  گروه هاي ذي نفوذ يا گروه هاي فشار

رند؛ ضمن اينكه به جاي تالش آشكار گروه هاي فشار، گروه هايي هستند كه برخالف احزاب، سازمان زسمي و نهادينه ندا
براي نيل به قدرت سياسي، تالش مي كنند تا با اعمال فشار بر قدرتهاي سياسي موجود،  آنها را تابع اراده سياسي خود 

  نمايند. فقدان سازمان مشخص، مطالعه گروه هاي فشار را دشوار مي سازد. 

گذاري عمومي و دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا تصميات  گروه هاي فشار با سازماني غير رسمي، فراگرد خط مشي
  دولتمردان را بامنافع خود همراه سازند.
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  روشنفكران و مجامع روشنفكري
اصطالح روشنفكر در سرشت خود معرف كسي است كه ذهني فعال، پويا و صاحب انديشه دارد. ساير پيرايه ها ربطي به 

است خادم يا خائن، مذهبي يا ضد مذهب، مردمي يا وطن فروش، و چپ يا  سرشت روشنفكري ندارند؛ روشنفكر ممكن
  راست يا ميانه رو باشد.

مهم اين است كه ضريب اثرگذاري روشنفكران از افراد عادي جامعه بيشتر است. بنابراين روشنفكر كسي است كه عالوه بر 
اختيار داشته باشد؛ يعني از قدرت بيان و دانش نقد مسائل ذهني فعال و انديشه اي پويا، لوازم اثرگذاري بر جامعه را نيز در 

  اجتماعي برخوردار باشد.
  افكار عمومي و عامه ي مردم

از به هم پيوستن افراد و گروه ها، يك كل منسجم به نام جامعه به وجود مي آيد كه هر چه پيوستگي اجزايش بيشتر شود، 
اجتماعي و آرايش گروهها و افراد، به مثابه فيزيك يا جسم جامعه تصور انسجام و قدرت آن فزون تر خواهدشد. اگر ساختار 

شود، افكار عمومي معرف روح و روان آن خواهد بود. پديده افكار عمومي به شدت تحت تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات 
  قرارد دارد. 

اجتماعي، از مباني زبان شناختي گرفته تا افكار عمومي، خود داراي ابعاد گوناگوني است كه آن را به كليه وجوه زندگي 
  فرهنگ و مذهب و تاريخ، و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي، گره مي زند.

افكار عمومي را مي توان در دو وجه بنيادين و نمادين تصور كرد: وجه بنيادين آن تحت تاثير علل و عواملي قرار دارد كه 
مي دهند. اين وجه كمتر دستخوش تغيير قرار مي گيرد و معموال به مثابه يكي از  بنيانهاي پايدار زندگي جمعي را شكل

  مباني شناخت فرهنگ جامعه، مدنظر قرار مي گيرد.

اما بخش نمادين افكار عمومي، معرف تظاهرات و تجليات افكار عمومي در برابر يك رويداد، يا در واكنش به يك امر خاص 
  . است

  رسانه هاي جمعي
ي جمعي در عين جال كه خود بيانگر افكار عمومي هستند، مي توانند در نقش بازيگري متفاوت، ساخت دهنده و رسانه ها

  محرك افكار عمومي و جوامع روشنفكري باشند. 

رسانه ها به مثابه يكي از مهم ترين عوامل تبليغات سياسي و اثرگذاري بر افكار عامه، به حدي از اهميت رسيده اند كه 
  ران به هيچ وجه نمي توانند در برابر آنها بي تفاوت باشند.سياستمدا

  رسانه ها انواع متفاوت داشته، هر يك خواص و كاركردهاي خود را دارند.

  شخصيت ها و اشخاص مشهور
پديده اي كه گاهي بيش از حد مشاهده مي شود، استفاده ابزاري از شخصيتهاي سياسي، مذهبي، دانشمندان، و حتي 

  .زش و بازيگران تئاتر و سينما، در امور سياسي استبازيكنان ور
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  نهاد مذهب و روحانيت
روحانيون و نهادهاي مذهبي در طول تاريخ، تاثير قابل توجهي بر روند اصالحات يا انحراف هاي سياسي جوامع بودايي، 

  مسيحي و اسالمي داشته اند.

  دخالت مذهب در سياست به عوامل متعددي بستگي دارد:

  اعيه هاي سياسي و اجتماعي مذهب بيشتر باشد، احتمال دخالت روحانيون در زندگي سياسي بيشتر مي شود.هر چه د-

هر چه روحانيون يك مذهب در نقش نيروي سياسي تاريخي، از موقعيت ممتاز و قدرت بيشتري برخوردار باشند، احتمال -
  دخالت مستقيم و گسترده آنان در سياست افزايش مي يابد.

هاد مذهب از سيستمها و ساختارهاي منظم تر و منسجم تري برخوردار باشد و خود سازمان يافته باشد، توانايي هر چه ن
  روحانيون براي دخالت در سياست بيشتر مي شود.

  ارتش و سياست
  ها از گروه هاي ذي نفوذ بسيار موثر به حساب مي آيند. ارتش

ر كشورهاي در حال توسعه آشكارتر بوده است. شايد يكي از داليل اين در تاريخ معاصر، دخالت مستقيم ارتش در سياست د
نقش، جلوه موثري است كه ارتشها در مبارزات ضد استعماري اين جوامع داشته اند؛ بر اين اساس، از ابتداي استقالل، ارتش 

  .به مثابه پاسدار استقالل و حافظ هويت ملي ظاهر شده، قدرت قابل توجهي كسب كرده است

  ير بازيگران سياسيسا
دراين بخش مي توان از اقوام و اقليت هاي قومي، زنان و نهادهاي تانيث گرا، دهقانان و كارگران و سازمان هاي كارگري، 
سرمايه داران و نهادهاي حامي آنها، بوروكراتها و سيستمهاي اداري، و سيستمهاي قضايي و حقوقي(برحسب مراتب 

  ران مهم ديگر در عرصه سياسي جامعه نام برداستقالل آنها) به مثابه بازيگ

  عناصر و متغيرهاي سياسي
سخن گفتن از عناصر و متغيرهاي سياسي دشوارتر است. شايد بتوان با مقايسه ثروت(به مثابه مظهر و نماد 

ي اقتصاد) و قدرت(به مثابه مظهر و نماد سياست)، اين دشواري را توجيه كرد. ثروت به راحتي به پول ترجمه م
  شود و بر حسب پول تعريف مي شود. 

اما عناصر و تغيرهاي مهم تري در فراگردهاي سياسي مدنظر قرار مي گيرند؛ نظير اعتبار و وجهه سياسي، اعتماد 
  عمومي، مشروعيت، و امكان چانه زني.

رعرصه سياسي الف)منظور از اعتبار سياسي، منزلت و جايگاهي است كه مي فرد گروه، حزب، روزنامه، يا كشور، د
جامعه يا محيط بين الملل از آن برخوردار مي گردد. اين اعتبار تحت تاثير سابقه و فعاليت هاي گذشته، منزلت 
علمي، و روابط اجتماعيو مناسبات خانوادگي افراد قرار مي گيرد؛ به طوري كه برخي افراد يا گروه ها را در 
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است كه اعتبار سياسي يكي از منابع مهم كسب قدرت  موقعيت اجتماعي ممتازي قرار مي دهد. قابل تامل
  محسوب مي شود.

ب)اعتماد عمومي نيز يكي ديگر از منابع مهم قدرت محسوب مي شود. حكومت در جهت خواسته هاي آنان 
عمل كنند؛ به ويژه در محيطهاي پرمخاطره، اعتماد عمومي متضمن نوعي پيش بيني رفتار حكمرانان در انظار 

  مبتي بر نوعي مراوده ميان عامه و كارگزاران حكومت است. عامه بوده،

مشروعيت نيز از عوامل مهمي است كه بر مراتب قدرت بازيگران سياسي تاثير دارد. عواملي چون قدرت، نفوذ، )ج
و اقتدار فقط در صورت مشروع بودن، به اثر بخشي پايدار مي رسند. امروزه تحت تاثير رشد فرهنگي جوامع، 

ار در عرصه سياسي كاهش يافته، مشروعيت پيش شرط قدرت تلقي مي شود. مشروعيت به معني نقش اجب
قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. قدرت بايد مشروع باشد؛ در غير اين صورت، اعمال آن دشوار خواهد بود. 

مخالفت با غضب «يا» رضايت مردم از حكومت«مفهوم مشروعيت به مرور زمان متحول شده، با مفاهيمي چون
  همگرا شده است. » قدرت

د)توان چانه زني نيز يكي از منابع مهم اثر گذار بر عرصه سياسي جامعه است. منظور از توان چانه زني، 
برخورداري از امكان انتخاب و انعطاف در به كارگيري منابع و موقعيت ها، در جهت اعمال اقتدار است. هر چه 

  وه بيشتر باشد، بهتر مي تواند اراده خود را بر ساير بازيگران سياسي تحميل نمايد.توان چانه زني يك فرد يا گر

  مفهوم قدرت
قدرت به طور سنتي با برخي از مفاهيم ديگر، مترادف مي شود. درميان واژگان نزديك به قدرت، نفوذ و اقتدار 

  مهم تر به نظر مي رسند.

اعي كه بر اساس آن يك بازيگر مي تواند بازگران ديگر را وادار نفوذ عبارت است از رابطه اي ميان بازيگران اجتم
  كند كه بر خالف خواست خود عمل كنند.

برخي متفكران برآنند كه اقتدار، قدرت نهايد شده است؛ حالتي كه قدرت وجود ندارد، ولي حق اعمال قدرت 
تدار، حق مشروع يا قانوين براي نفوذبر براي يك نهاد و جود دارد. قانون به اقتدار مربوط مي شود نه به قدرت اق

  رفتار يا هدايت رفتار ديگران است.

مهم ترين منابع قدرت در مفهوم كلي، عبارتند از ايمان، داشن، موقعيت، مقام، مهارت، ثروت و ارتباط با رسانه 
ك، وسعت هاي گروهي؛ در حالي كه منابع قدرت دئلت و حكومت عبارتند از؛ وضعيت جغرافيايي و استراتژي

  سرزمين، منابع ملي، توان اقتصادي، توان نظامي و جمعيت.
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  حدود مجاز دخالت حكومت در عرصه حيات سياسي
حدود مطلوب دخالت حكومت در عرصه سياسي نيز حدي از پيش تعيين شده ندارد و مراتبي از آن، تحت تاثير 

بحران ها، حضور بيشتر حكومت در عرصه  شرايط، كم يا زياد مي شود؛ براي مثال، در شرايط بروز جنگ ها يا
  سياسي از توجيه بيشتري برخوردار مي گردد.

نكته ي مهم اين است كه حضور حكومت در عرصه سياسي نبايد به گونه اي باشد كه استعدادها و قابليت هاي 
ند و حق رشد سياسي ساير واحدهاي اجتماعي را محدود ساخته، به فراگرد توسعه سياسي در جامعه لطمه بز

  آزادي مشروع افراد و گروهها را خدشه دار سازد.

  فراگرد كالن فعاليت هاي سياسي در كشور 
در عرصه سياسي جامعه، خرده سيستمهاي متعددي فعاليت دارند كه گاه فعاليت سياسي، مهم ترين وظيفه 

  ردازند. آنهاست و گاه در كنار ساير وظايف و ماموريتهاي خود، به فعاليت سياسي نيز مي پ

اگر تصوير كالن جريان هاي سياسي جامعه در نظر آورده شود، مالحظه مي شود كه حكومت محور بسياري از 
  فعاليت هاي سياسي است؛ يعني بسياري از فعاليت هاي سياسي له يا عليه حكومت انجام مي شوند.

  مرور فراگرد كالن تصميم گيري در كشور، به روشن شدن مبحث كمك خواهدكرد:

مردم نمايندگاني را از سوي خود انتخاب مي كنند؛ افرادي نظير نمايندگان مجلس شورا، نمايندگان مجلس 
خبرگان يا سنا، روساي جمهوري(يا در برخي از كشورها، نخست وزيران)، و نمايندگان شوراهاي شهر ها و محله 

  ها(يا در برخي از كشورها، شهرداران)

امور مهم كشور تصميم مي گيرند؛ گايه افراد ديگري را از طرف مردم انتخاب مي اين افراد به جاي مردم درباره 
كنند و به آنها تفويض اختيار مي نمايند(مثل انتخاب وزراي كابينه) و به تصميم گيري درباره امور مهم مملكتي 

مشي هايي در باره  در مهم ترين اتفاقهايي كه مي افتد، تصميمها و خط پردازند؛ در چنين اوضاع و احواليمي 
نحوه تخصيص منابع به اولويت ها و ضرورت ها، اخذ مي شوند؛ در چنين فراگردهايي است كه قدرت برخي از 

  گروهها و جناحها تهديد مي شود و منافع برخي ديگر تامين مي گردد.

  عرصه ي سياسي  و توسعه پايدار
  ؛مهم ترين اهداف توسعه سياسي عبارتند از 

اركت سياسي مردم تا باالترين حد ممكن، و نظارت مستمر آنها بر فراگرد تعيين افزايش سطح مش .1
  سرنوشت خود؛

  توسعه شايسته ساالري و بهبود مستمر فراگرد انتصابات سياسي و اداري؛ .2
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افزايش سطح آزادي و احترام به صالحيت هاي عامه، براي انتخاب نمايندگان و مسئوالن كشورو تالش  .3
  ش و توسعه كيفي شاخص هاي انتخاب در ميان آنها؛براي بهبود سطح دان

  تامين امنيت فراگير؛ .4
 افزايش انسجام ملي و تعيين هويت مردم با نمادهاي مليغ .5
  افزايش قدرت چانه زني در برابر رقباي خارجي، به پشتوانه وحدت ملي؛ .6

  ابزارهاي حكومت در عرصه سياست
برخي از آنها در بحث از عرضه اقتصادي فعاليت حكومت، حكومت ها ابزارهاي گوناگوني در اختيار دارند كه 

مورد اشاره قرار گرفتند. همانطور كه اشاره شد، ابزارهاي معرفي شده، بيشتر وجه اقتصادي داشتند؛ اما 
همين ابزارها قابليت فوق العاده اي دارند تا براي حضور موثر در عرصه سياسي جامعه مورد استفاده قرار 

  گيرند؛

حظه مي شود كه قوانين اقتصادي، صرفا به ابزارهاي سياسي تبديل مي شوند؛ بنابراين نحوه گاهي مال
استفاده دولت از ابزارهاي مذكور است كه آنها را سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي و اجتماعي مي نماياند. البته 

  برخي از اين ابزارها، قابليت كاربرد گسترده تري در عرصه سياسي دارند.

بر ابزارهاي اقتصادي حكومت، يكي از مهم ترين ابزارهاي اثرگذار برعرصه سياسي جامعه، رسانه هاي عالوه 
در اختيار حكومت اند. حاكميت بر رسانه ها، همواره يكي از موثرترين راه هاي تحكيم حاكميت و اراده 

دراك مسائل عمومي را در سياسي دولتها تلقي مي شود. رسانه ها از قدرتي شگرف برخوردارند و مي توانند ا
انظار عامه تحريف نمايند. رسانه ها مي توانند توكه مردم را از مسائل واقعي و بحراني زندگي اجتماعي، به 

   سوي مسالئل مصنوعي و ابداعي دولتها و حكومتها معطوف نمايند.

  اهداف و وظايف حكومت در عرصه سياست
  وروكراتيكي كه مانع توسعه يافتكي مي شوند عبارتند از:ويژگي هاي بارز در دولت هاي اقتدار گرايي ب

  انحصار سياسي و تمركز قدرت  .1
  تداوم سلطه ايدئولوژيك .2
  بازاري-حاكميت طبقه اليگارشي سنتي .3
  انحصار  فرهنگي و سركوب نهادهاي جامعه مدني  .4
 انحصار اقتصادي .5
 ها حاكميت بوروكرات .6
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م  دا ی ا تل یازدھم:   و   ح

  آگاهي و آزادي
گردد. اگر  آگاهي الزمه ادراك آزادي است و بدون آن هيچ مشاركتي در جامعه به عقالنيت و آزادي رهنمون نمي

مشاركت مردم در امور اجتماع نا آگاهانه باشد، چه تفاوتي ميان دموكراسي و استبداد خواهد بود؟ بدون شك 
ايش در پرتو آگاهي و بصيرت، و بر اساس معيارهاي عقالني و ه ملتي طعم آزادي را خواهد چشيد كه انتخاب

  منطقي صورت پذيرند؛ معيارهايي كه خود فرقان حق و باطل باشند.
  از اين رو شايسته است كه مباحث اين فصل با تأمل بر سؤاالت ذيل دنبال شوند:

اي  اساساً حكومت چنين وظيفه هاي اجتماعي را فراهم نمايد؟ آيا تواند لوازم توسعه آگاهي حكومت چگونه مي
 دارد؟

 آيا ضرورت دارد كه حكومت به مسائل فرهنگي بپردازد و عهده دار آموزش همگاني گردد؟
شود، صفت كمال را براي آگاهي متصور شد، يا بايد به  توان همان گونه كه از امنيت كامل سخن گفته مي آيا مي

 حد آگاهي قناعت كرد؟
  هاي اجتماعي مورد استفاده قرار داد؟ وان براي توسعه آگاهيت چه ساز و كارهايي را مي

  مفهوم عرصه فرهنگي
هاي هوشمند خرده سيستم  هاي شكل دهنده عرصه فرهنگي را از فعاليت توان، جريان در عرصه فرهنگ مي

  فرهنگي جامعه، متمايز ساخت.
هاي سياسي و  ن حال پر ابهام تر از محيطتر، پر تنوع تر و در عي هايي انتزاعي بازيگران عرصه فرهنگي، با محيط

رسد. عقايد و  اقتصادي سروكار دارند؛ به طوري كه گاهي رديابي منشأ يك پيامد فرهنگي، غير ممكن به نظر مي
هاي زباني، علي  سازند؛ مجموعه ساخته گيرند و فرهنگ و زبان را متحول مي آداب و رسوم به تدريج شكل مي

كري جامعه بر آن، محصول عملكرد علمي و سير دانش افزايي كليه آحاد جامعه رغم سلطه بيشتر نخبگان ف
  است.

  ها بستگي دارد. هاي فرهنگي، به ميزان استفاده و كاربرد زبان حامي آن بقاي سيستم

  بازيگران عرصه فرهنگ نيتر مهم
هايي آفاقي و عينيت  ها، سيستم هاي فرهنگي متنوعي است كه برخي از اين سيستم معموالً عرصه فرهنگي مملو از سيستم

  هاي زباني. اند؛ مثل سيستم العاده انتزاعي هايي فوق ها، سيستم هاي آموزشي؛ و برخي از اين سيستم اند؛ مثل سيستم يافته
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  زبان و ادبيات رايج
ر روابط جمعي هاي ذهني و شهودي حداقل دو نفر، د شكل گيري فرهنگ در اولين وهله از انعكاس آگاهانه دانش و اندوخته

جمعي است و معموالً تحوالت آن به  هاي فرهنگي، فرهنگ حاصل از مراوده است؛ علي رغم سطح باالي انتزاع مقوله
ترين بازيگران عرصه فرهنگ، زبان و  شوند؛ بنابراين، يكي از مهم ترين شكل در زبان رايج جامعه منعكس مي سريع
العاده خود، فرهنگ را تحت  هاي فوق گيرد، ولي با پويايي وعه فرهنگ شكل ميهاي زباني است. زبان تحت تأثير مجم ساخته

  توان از زبان ساالري سخن به ميان آورد. دهد. تا حدي كه مي تأثير قرار مي
  ها تخصصو  ها حرفهزبان 

رفه كه زباني را شود؛ لذا هر ح ها بر زبان، رصد مي ها بر فرهنگ جامعه، بر حسب قدرت تأثير آن ها و تخصص تأثير حرفه
ها همچون  شود. قابل تأمل است كه برخي حرفه دهد، بازيگري اثر گذار بر عرصه فرهنگي تلقي مي ويژه خود توسعه مي

  تري بر زبان دارند. مجريان تلويزيون و بازيگران سينما تأثير مستقيم
  حكومت و خرده سيستم آموزشي

شوند. نهاد آموزش در همه سطوح  مده عرصه فرهنگي محسوب ميهاي آموزشي جامعه نيز از بازيگران ع خرده سيستم
دهد؛ به ويژه خرده سيستم آموزش عالي،  اي، فرهنگ را تحت تأثير قرار مي مدرسه، دبيرستان، و دانشگاه و حتي جلوه رسانه

  عرصه فرهنگ است.هاي مؤثر مداخله حكومت در  تأثير شگرفي بر روند تحول جامعه دارد. خرده سيستم آموزشي يكي از راه
  ي گروهيها رسانه
دهند و شايد تأثير پذير ترين نهادهاي  هاي گروهي به طور روز افزون كليه نهادهاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي رسانه

ها از يك سو با آموزش و نهادهاي آموزشي و از سوي  اي، نهادهاي آموزشي باشند. رسانه اجتماعي در برابر هجمه رسانه
ها بسيار زياد و تعيين كننده است. رفتارها، سخنان و  هاي هنري سر و كار دارند. لذا برد نفوذ آن ا هنر و سازهديگر ب
هاي زندگي نخبگان علمي و فرهنگي و نيز مشاهير امور ورزشي و هنري، تأثير زيادي در پيوستار ياز تقليد كوركورانه تا  شيوه

  انتخاب آگاهانه بر فرهنگ جوامع دارند.
  امه مردمع

نقش عامه مردم در هر سه عرصه سياست، فرهنگ و اقتصاد، نقشي حساس و تعيين كننده است؛ بايد توجه داشت كه وقتي 
شود، نقش تعيين كننده اراده و خواست عامه ناديده گرفته نشود، چون اين  بر نقش متمايز بازيگران امور فرهنگي تأكيد مي

  سازند. د، يا رد خود، تكليف كار كردهاي ساير بازيگران عرصه فرهنگ را روشن ميعامه مردم هستند كه با پذيرش، تردي
  ها فرهنگاقوام و خرده 

هاي قومي و نژادي رايج  ها، و فرهنگ يكي ديگر از متغيرهاي تعيين كننده در عرصه فرهنگ هر جامعه، تنوع خرده فرهنگ
مسلماً مديريت امور دولت در كشورهاي درگير تنوع فرهنگي،  در آن است كه ممكن است با هم سازگار يا ناسازگار باشند.

دشوارتر از كشورهاي برخوردار از فرهنگ همگون است؛ اما همين تنوع فرهنگي بسته به نوع برخورد و سطح تدبير در امور  
د و ارتقاء سطح ها، فرصتي استثنايي را براي رش اجتماعي، ممكن است با تمهيد نوعي ارتباط هم افزا ميان خرده فرهنگ

  هاي زباني فراهم آورد. قابليت
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  ي فرهنگيرهايمتغعناصر و 
ها و هنجارها، مصنوعات و  ترين عوامل و متغيرهاي شكل دهنده فرهنگ عبارتند از: مفروضات و باورها، ارزش مهم

  ها، عالئم نمادها. ساخته

گرد احساس و ادراكات  ي تفكر و فرا ند؛ بنابراين نحوهپندار ها را واقعيت مي مفروضات و باورها: چيزهاي هستند كه مردم آن
  دهند. افراد را تحت تأثير قرار مي

ها: آن دسته از اصول، اهداف و معيارهاي زندگي اجتماعي هستند كه از حمايت يك فرهنگ برخوردار گشته، و در آن  ارزش
ها از  يك فرهنگ مراقب حفظ آنانند و قضاوتها چيزهايي هستند كه اعضاي  يابند. ارزش فرهنگ به بهايي ذاتي دست مي

  شود. ها ناشي مي آن

سازند تا انتظارات ساير اعضاي  اند و اعضاي يك فرهنگ را قادر مي ها پيوند خورده اند كه با ارزش هنجارها: قواعدي نانوشته
در كالس درس، از فرهنگ خود را متناسب با هر موقعيت فرهنگي، تشخيص بدهند. براي مثال، هنجار صحبت نكردن 

  گيرد. ارزش احترام به حقوق ساير مردم براي استماع سخنراني سرچشمه مي

هاي  هاي آتشفشان و اليه تر فرهنگ (به مثابه گدازه هاي دروني هايي ظاهري از تحوالت اليه ها: نشانه مصنوعات و ساخته 
ل لمس، يا قابل شنيدن يا رفتارهاي قابل مشاهده شوند. در واقع مصنوعات بقاياي قابل رؤيت، قاب دروني كوه) محسوب مي

شوند. كه ممكن است به سه گونه فيزيكي (مثل  ها، و هنجارهاي فرهنگ محسوب مي مبتني بر مفروضات، باورها، ارزش
ها و آداب و  هاي تشريفاتي، الگوهاي ارتباطي، سنت ها، ساخت فيزيكي شهرها)، رفتاري (مثل برنامه ها، ساختمان پرچم
ها)، ابراز شوند. الزم به ذكر است، مصنوعات،  ها و حكايت ها، القاب، داستان وم)، و گفتاري يا شفاهي (مثل اسامي، استعارهرس

شوند؛ البته با توجه به فاصله زياد با  هاي عيني و قابل ذكر بوده كه در دسترس ترين عناصر فرهنگ تلقي مي پديده
  ها را به درستي تعبير و تفسير نمايند. آشنا با فرهنگ يك جامعه، نتوانند آنمفروضات و باورها، ممكن است افراد نا 

اي از معاني و مفاهيم وسيع منبعث از فرهنگ، پيوندهايي آگاهانه برقرار كرده، يا  اي است كه ميان مجموعه نماد: پديده
  ، رفتاري، شفاهي قابل تقسيمند.كند؛ كه البته به سه دسته فيزيكي پديده را به مثابه يادآور يك مفهوم معرفي مي

هر گاه اعضاي يك فرهنگ، معاني پيوسته با يك مصنوع را ادراك كرده و آن را به مثابه ابزار انتقال معناي خاصي مورد 
»»» توان گفت:  ها مختلف پرچم مي شود؛ مثل در مورد حالت استفاده قرار دهند، آن مصنوع به نماد آن معني تبديل مي

اي از لباس: نماد تعلق؛ سوزانده شدن: نماد نفرت. در واقع اين  ه: نماد اقتدار؛ نيمه افراشته: نماد سوگواري؛ تكهبرافراشته شد
كند و متناسب با نوع فرهنگ يا نوع تفاسير افراد معاني خاصي را  نحوه كاربرد يك مصنوع است كه آن را به نماد تبديل مي

تفاسير شخصي متفرقه، دائماً در معرض رگبار نفوذ تفاسير ساير اعضاي فرهنگ، به دهد. قابل تأمل است كه  به آن پيوند مي
  گيرند. ويژه رهبران، شايعه سازان، خبر نگاران، مجريان تلويزيوني، مبلغان و استادان دانشگاه قرار مي
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  حدود مجاز دخالت حكومت در عرصه فرهنگ
ايدئولوژيك خود را به آن تزريق نمايد. بايد توجه داشت كه  حكومت نبايد عرصه فرهنگ را تحت كنترل گرفته، باورهاي

توانند در  اي است كه هر يك از آحاد ملت و حتي رهگذران، از امكان نقش آفريني در آن برخوردارند و مي فرهنگ عرصه
  هاي صنعتگر، نماد ساز، ارزش آفرين و هنجار گرا در آن ظاهر شوند. نقش

هاي فرهنگي و كنترل ناپذيري  شود كه آيا با توجه به سطح باالي انتزاع مقوله متبادر مي بر اين اساس، اين سؤال به ذهن
ها، الگوهاي رفتاري، و ... در اين عرصه، كنترل فرهنگ امكان پذير است؟ و چه كسي حق دارد براي  ورود و خروج انديشه

  كنترل فرهنگ اقدام كند؟

هاي معتقد به رها سازي  هاي مدعي ضرورت كنترل فرهنگ تا آموزه موزههاي نظري در پيوستاري از آ در اينجا خاستگاه
گرد توسعه فرهنگ، فاقد  اند. در واقع، مديريت فرهنگ به سادگيِ كنترل ماشين نيست و نيز فرا فرهنگي گسترده شده

نترل تلقي نمود؛ و نيز توان فرهنگ را چون ماشيني قابل ك سازوكارهاي خود تنظيمي و انطباق بهينه با محيط است. لذا نمي
  نبايد آن را به حال خود رها كرد؛ زيرا فرهنگ ارگانيزمي خود سازمان دهنده نيست!

هاي  گردهاي فرهنگي جامعه دشوار است. لذا هر چند اصالح پايدار سيستم بنابراين، برنامه ريزي تحول فرهنگ و فرا
لزم صرف بي دريغ و مستمر زمان و انرژي است. البته اجتماعي، در گرو اصالحات فرهنگي است؛ ولي تحول فرهنگ مست

بايد توجه داشت كه منظور از برنامه ريزي امور فرهنگي، الزاماً تالش براي تغيير آن نيست، بلكه ممكن است هدف از اين 
  هاي فرهنگي موجود جامعه باشد. كار، اهتمام به نگهداري يا تحكيم ويژگي

توان فهميد كه فرهنگ قابل برنامه ريزي كمي نيست؛ البته  يرهاي پويا در امور فرهنگي، ميها و متغ با توجه به تعداد مؤلفه
ها و  ها كمي را براي قضاوت در مورد فرهنگ جامعه به كار گرفت؛ تعداد جرايم رانندگي، تعداد دزدي توان شاخص مي

هنگ حكايت دارند؛ به علت تغييرات عناصر ها فقط از مصنوعات ظاهري فر ها ... . ولي بايد توجه داشت كه اين جنايت
هاي متفاوت، تالش براي احيا و كمي سازي مفهوم تحول فرهنگي، فرد را با وضعيتي بسيار  ها و حالت فرهنگ در زمان

  سازد. احتمالي و عدم اطمينان در ساخت معادله تصميم مواجه مي

هاي زيادي  تماعي در پرتو رهبري هوشمندانه جامعه، ظرفيتبدين ترتيب صرفاً با ترسيم چشم انداز آينده و هدف گذاري اج
اي از محصوالت مفيد، به صورت خود جوش، فعال خواهند شد تا براي تحكيم وحدت ملي و جهت  براي توليد مجموعه

هاي فرهنگي مورد تأكيد  حفظ استقالل، تالش نمايند؛ بنابراين حكومت مجاز و موظف است براي تحقق بسياري از شاخص
عامه، نظير حفظ زبان، استقالل، وحدت و انسجام ملي و هويت اجتماعي فعاليت نمايد؛ ولي به هيچ وجه حق ندارد سرمايه 

ها و مصنوعات و نمادهاي يك حزب سياسي يا گروه اجتماعي  ملي را به ترويج يك گرايش يا فرقه، يا باورها و ارزش
  خاص، اختصاص دهد.
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  گي در كشورفرا گرد كالن فعاليت هاي فرهن
عرصه فرهنگ هر جامعه مملو از خرده سيستم هايي است كه به نظر مي رسد مهم ترين وظيفه و رسالت آن ها، حفظ 
هويت و توسعه فرهنگي جامعه است. اين خرده سيستم ها محصوالت و خدمات توليدي خود را به جامعه عرضه مي كنند و 

  بر وضعيت فرهنگي جامعه تأثير مي گذارند.

شود. ضمن هاي فرهنگي معطوف مينگاه بسياري از بازيگران فرهنگي جامعه به نتايج اقتصادي يا سياسي فعاليت گاهي
شايستگي و بي عدالتي در توزيع فرصت  شود كه حتي در عرصه فرهنگ نيز نوعي نظام نااينكه گاهي اوقات مالحظه مي

ت فرهنگي به حدي رايج مي شود كه پديده اي طبيعي تلقي هاي رشد و توسعه فرهنگي رواج مي يابد؛ به طوري كه وراث
  مي گردد و از فرصت بيشتري براي ارائه آثار خود بهره مند مي گردد.

قابل تأمل است كه در سطح كالن جامعه، فرصت ها و منابع متنوع و متعددي براي رشد فرهنگي وجود دارند كه تسلط بر 
قرار مي دهد. بنابراين، رسالت اساسي حكومت در عرصه فرهنگي جامعه اين است  آن ها، افراد را در موقعيت فرهنگي برتر

كه چنين فرصت هايي را به حدي توسعه دهد كه آحاد جامعه بتوانند از موقعيت نسبتاً برابر براي رشد فرهنگي خود، بهره 
د كه جلوي فرصت طلبي افراد خاص مند شوند؛ در غير اين صورت، حكومت بايد قوانين و مقررات خود را طوري تنظيم نماي

  گرفته شود.

» مصنوعات و ساخته ها«، و »ارزش ها و هنجارها«، »باورها و مفروضات«شاين بر آن بود كه فرهنگ در تعامل سه اليه 
شكل مي گيرد. بنابراين اليه هاي دروني تر، اليه هاي بيروني را شكل مي دهند و آنچه مردم مالحظه مي كنند، بيروني 

  ن اليه فرهنگ است.تري

  

هچ در الگوي پويايي هاي فرهنگي، بر  فرا گرد هايي كه اين عناصر را به هم مرتبط مي سازند تأكيد كرده و چهار فرا گرد 
  .شكندتجلي، تحقق، نماد سازي و تفسير را شناسايي مي نمايد و ساختار سلسله مراتبي مدل شاين را در هم مي

 

 

 

 مصنوعات و ساخته ها

هنجارها و ارزشها

باورها و مفروضات
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در ارزش ها و هنجار هاي آنها پديدار مي شوند؛ ضمن » تجلي«مفروضات و باورهاي اعضاي هر فرهنگ، طي فرا گرد 
  اينكه ارزش ها و هنجار ها نيز دائماً مفروضات و باورها را به چالش مي كشند.

مصنوعات فيزيكي، رفتاري، و گفتاري نمايان مي شوند؛ ضمن  ، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي در قالب»تحقق«طي فرا گرد 
اينكه مصنوعات نيز به مراتبي كه مورد استقبال عامه قرار مي گيرند، زمينه ايجاد تحول در ارزشها و هنجارهاي آنها را 

  فراهم مي سازند.

به نماد تبديل مي » نماد سازي«آن دسته از مصنوعات كه معاني خاصي را همراه با خود منتقل مي سازند، طي فرا گرد 
شوند. مشروط بر آنكه اذهان عامه، اين تبادر معني را ادراك نمايند. البته در بازتاب ممكن است نمادهاي متعارف اذهان 

  عامه، به مصنوعاتي جديد نسبت داده شوند يا به ايجاد مصنوعات جديد بينجامد.

با مركزي ترين بافت فرهنگ، به دنبال تفسير نمادها، درصورت پذيرش  تحول در مفروضات و باورها، در بنياني ترين اليه
  تحقق مي يابد.» تفسير«اذهان و به چالش كشيده شدنشان، طي فراگرد 

اين فراگردها ممكن است در هم ادغام شده، فراگرد تعاملي تركيبي را به طور هم زمان ميان همه عناصر فرهنگ فعال 
  سازند.

همه مصنوعات، الزاماً به نماد تبديل نمي شوند، ولي همه آنها قابل تفسيرند و ممكن است نكته مهم اين است كه 
مفروضات فرهنگي را تحت تأثير قرار دهند؛ براي مثال بسياري از كتاب ها و آثار علمي و هنري، بدون اينكه به نماد تبديل 

ن است نمادها، قبل از اثر گذاري بر مفروضات، شوند، مستقيماً باورها و مفروضات را به چالش مي كشند. همچنين ممك
  ارزشها و هنجارها را تحت تأثير قرار دهند.

 

 مصنوعات و ساخته ها

 هنجارها و ارزشها

 مفروضات و باورها

 سطح نمايان فرهنگ

 سطح زيرين فرهنگ
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نكته مهم اين است كه كليه عناصر فرهنگي، در فراگردهاي گوناگون تغيير و تحول مستمر خود، به شدت تحت تأثير زبان و 
  انش قرار دارند.سياله هاي زبان شناختي توليد و نقد د

نكته ديگر اينكه، اگر در سير تسلسلي توسعه عناصر و مؤلفه هاي فرهنگي وقفه روي دهد، سيستم اجتماعي دچار نوعي 
گسست فرهنگي مي شود. در اين حالت بخش هاي متفاوت جامعه با نسبت هاي متفاوتي پيشرفت مي كنند. اين پديده 

وامع شود؛ از اين رو به نظر مي رسد كه عرصه فرهنگي جامعه، نياز  به ديده ممكن است به طور جدي مانع رشد فرهنگي ج
بان هايي هشيار دارد كه به ويژه شرايط انطباق با پديده هاي فني نوظهور را براي جامعه مهيا سازند و قالبهاي زبان شناختي 

 سازند.مناسبي را براي استقرار مناسب پديده هاي مذكور در ظرفيت ادبي جامعه فراهم 

 ارزشها

مفروضات و 
 باورها

مصنوعات و 
 ساخته ها

ها و  نماد
 عالمتها

فراگرد تعامل
 تركيبي

 

  

فراگرد 
 تحليلي

فراگرد 
نماد 
  سازي

فراگرد
 تحقق

فراگرد 
 تفسير
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توضيح اينكه، خرده سيستم ديده بان با حساسيت، به رصد تحوالت اجتماعي پرداخته و تحليلهاي مناسبي درباره شيوه 
مناسب براي انطباق اثر بخش با آنها ارائه مي نمايد؛ خرده سيستم آموزشي جامعه نيز با كارگيري كليه امكانات اقداماتي را 

  رهنگي ضروري (براي آحاد جامعه)، تنظيم كرده و در جامعه هدف اجرا مي نمايد.براي انطباق اثر بخش با تحوالت ف

  

البته اين فراگرد كه بايد مستمر فعاليت نموده تنها به توسط حكومت اداره نمي شود؛ بلكه مستلزم مشاركت فعال آحاد جامعه 
اد جامعه ساخته مي شود. بنابراين هر چند پديده اي قابل كنترل نيست، است. در واقع فرهنگ به طور مستمر توسط كل آح

ولي همواره امكان هدايت عناصر آن براي نيل به شاخص هاي فرهنگ مطلوب وجود دارد و حكومت مي تواند به مثابه 
  نماينده جامعه، نسبت به تحكيم ويژگي هاي فرهنگي مطلوب، همت گمارد.

  عرصه فرهنگي و توسعه پايدار
منظور از توسعه فرهنگي، بالفعل شد گي استعدادها و ظرفيت هاي يادگيري آحاد جامعه، براي مشاركت مؤثر و آگاهانه در 
امور اجتماعي خويش است. در مقابل، فقر فرهنگي بر وضعيتي داللت دارد كه افراد گرفتار آن، حتي ناتوان تر از آنند كه به 

  وجود، بيانديشند.وضعيت بهتر و راهكارهاي بهبود وضع م

توسعه اي پايدار است كه خود حاصل تالش جمعي و آگاهانه عامه مردم باشد و چنين توسعه اي به مردم بالغ و آگاه نياز 
دارد. از اهداف توسعه پايدار، افزايش سطح رفاه، عزت نفس و توسعه آزادي انتخاب است و آگاهي شرط ضروري ادراك 

مدهاي شوم ناآگاهي مردم پايداري حكومت هاي ظالم و سيطره فقر و ناامني بر زندگي آنها آزادي انتخاب است. لذا از پيا
  )400است. (ر. ك به نمودار ص 

مالحظه مي شود كه هر چند توسعه اقتصادي و سياسي و فرهنگي، توأمان الزمه توسعه پايدار اجتماعي است، ولي نقش 
  ياسي ضرورتي اجتناب ناپذير است.توسعه فرهنگي در جامعه براي توسعه اقتصادي و س

 جامعه هدف
 1 

شيوه برخورد مناسب براي
ه دديپانطباق اثر بخش با 

هاي جديد را تنظيم 
ك

رده سيستم ديده بان وخ
 هدايت فرهنگي

  2 

برنامه هاي آموزشي و
پرورشي مناسب را براي 

مواجهه اثر بخش با تحوالت 
 جديد تدوين و اجرا كنيد

خرده سيستم آموزشي

 تحليل ها

 تحوالت اجتماعي

 اقدامات مناسب براي انطباق اثر بخش
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راه گريز از گرداب توسعه نيافتگي، ترتيبي نبوده، بايد برنامه اي جامع به طور هم زمان، مقابله با همه مظاهر فقر و جهل و 
ناامني را هدف قرار دهد. بنابراين، توسعه همه جانبه مستلزم زمينه سازي فرهنگي براي به كار گيري مجموعه نهادهاي 

ماعي و بسيج ملي براي رشد و تحول است. در واقع، نه توسعه فرهنگي مقدم و اولي است، نه توسعه اقتصادي، نه توسعه اجت
سياسي! بلكه آنچه مهم است و فقط از يك حكومت كاردان و بر خاسته از ميان مردم و متعهد بر مي آيد، برانگيختن عزم 

  ملي براي توسعه است.

 فرهنگابزارهاي حكومت در عرصه 
حكومت مي تواند ابزارهاي متعددي را براي استفاده در عرصه فرهنگ مدنظر قرار دهد به عنوان مثال به مؤسسات فرهنگي 

  يارانه دهد و ... اما تا چه حد حق انجام اين كارها را دارد؟

بارت ديگر بسياري از حكومت مي تواند از تمام ابزارهاي سياسي و اقتصادي خود در فضاي فرهنگي استفاده كند و به ع
  فعاليتهاي سياسي و اقتصادي حكومت براي تأثيرات فرهنگي در جامعه انجام مي شود.

اما رويكرد مديريت گرايي به شدت بر ضرورت حذف مداخله حكومت در عرصه فرهنگ داللت دارد. بر اساس اين رويكرد 
بازار عرضه شوند و در صورت استقبال جامعه(مشتري) كاالهاي فرهنگي نيز مانند كاالهاي ديگر بايد از طريق سازوكار 

  توسعه مي يابند.

امروزه با تغيير ماهيت حكومتها نظامات فرهنگي آنها نيز تغيير كرده است اما نكته مهم اين است كه اين تغييرات با زور 
  انجام نخواهند پذيرفت و تغييراتي پايدار ترند كه به اليه هاي زيرين فرهنگ رسوخ كنند.

  اهداف و وظايف حكومت در عرصه فرهنگ
مهم ترين وظيفه حكومت در عرصه اقتصاد تأمين رفاه عامه، در عرصه سياسي تأمين امنيت عمومي و در عرصه فرهنگي 

  تمهيد امكانات افزايش آگاهي عامه براي مشاركت اجتماعي است 

ل شود همچنان كه سلطان زاده شاه مي شود فرزند عرصه فرهنگ نيز مي تواند به ميدان تاخت و تاز اشراف و نخبگان تبدي
هنرمند نيز بي محابا راه پدر را مي پيمايد. و بايد به اين نكته توجه داشت كه رسانه هاي ملي به هيچ طيف و طايفه ي 

  هنري متعلق نيست و به عامه مردم تعلق دارد و بايد در آن به منافع عامه توجه شود.

  راي گسترش عدالت استفاده كند و نگذارد كه اين عرصه نيز بازيچه دست سياستمداران شود.دولت بايد از عرصه فرهنگ ب
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ت و ت ح و دا و  وم رپدازی از    ل دوازدھم: 
. 

  ره يابي در ورطه رويارويي چپ و راست
  عدالت چيست؟ 

  حكومت مسؤول تحقق عدالت در سطح جامعه است؟ ارچ

  د؟جامعه عدل چه ويژگيهايي دار

  اهتمام به تحقق عدالت اجتماعي، بر فراگرد حيات مردم جامعه چه آثاري دارد؟

  آرمان سياسي نهايي جامعه عدل، بايد بر چه مبنايي تعريف شود؟

  مسئوليت حكومت براي تحقق عدالت
نيازها تشكيل به دليل ماهيت اجتماعي انسان جامعه تشكيل مي شود و به تبع آن نهادها و سازمانها براي برطرف ساختن 

  مي شوند. و در ادامه برقراري عدالت در بين افراد و نظامات به وجود آمده براي حفظ اقتدار جامعه بروز پيدا مي كند.

رفته رفته جامعه تبديل به عرصه جنگ بين نظامات و افراد مختلف براي رسيدن به مقاصد شخصي مي شود و در اين ميان 
شي هايش بر مبناي عدالت شكل مي گيرد وارد عمل مي شود. براي بقاي اجتماع بايد دولت به دليل اينكه تمامي خط م

  بين عناصر مختلف آن پيوند برقرار كرد و راه آن برقراري عدالت است كه در جامعه اين كار را دولت بر عهده مي گيرد.

به دليل تأثير زياد اين مباحث روي تا به حال نظريان مختلف و متناقض زيادي در مورد مفهوم عدالت داده شده است كه 
  مكاتب نظري رشته ي دولتي بايد آنها را بررسي كرد.

اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه انديشه ها هستند كه اعمال را مي سازند و نوع نگاه بشر و حكمرانان و نظريه 
  ها بيافتد.پردازان به مفهوم عدالت موجب شد تا تحوالت و تغييرات زيادي در حكومت

  مفهوم عدالت در چالش نظريه پردازيها
 عدالت يكي از مهم ترين مفاهيم علم اخالق و سياست است كه در اكثر نظريه هاي سياسي و اجتماعي، نقش محوري دارد.

ورت و تا به حال نيز نظارت مختلفي در مورد مفهوم و معناي آن داده شده است كه طبقه بندي هايي نيز از اين نظريات ص 
  گرفته به عنوان مثال يكي از اين طبقه بندي ها را آقاي جيمز پي استربا انجام داده كه نتايج آن به شرح زير است

  آرمان سياسي نهايي مفهوم ليبرالي عدالت، آزادي

  آرمان سياسي نهايي مفهوم سوسياليستي عدالت، برابري
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  اي از آزادي و برابري  آرمان سياسي نهايي مفهوم ليبرال دموكراتيك عدالت، آميزه

  آرمان سياسي نهايي مفهوم اجتماع گرايي عدالت، نفع عمومي

  آرمان سياسي نهايي مفهوم تأنيثي عدالت برابري زن و مرد 
  روايت عدالت در مكتب ليبراليسم

هيچ بر طبق اين مكتب هر كس آزاد است هر طور مي خواهد عمل كند مگر اينكه عملش آزادي ديگري را سلب كند و 
شخصي ارباب و بنده ديگري نيست و نظريه پردازان اين مكتب حكومت را كامال مخالف اصول بيان شده در باال مي دانند 

  زيرا كه در طول تاريخ بيشترين برده گيري ها و تجاوزها از طريق حكومتها صورت گرفته است.

  ت قائل هستنددر نتيجه براي حكومت فقط حق تضمين حق آزادي، حق زندگي و حق مالكي

حق آزادي را اين طور تعريف مي كنند كه فرد از آنچه مي خواهد انجام دهد توسط ديگران محدود نشود و يا به عبارت 
  كامل تر حالتي كه فرد از آنچه مي تواند انجام دهد توسط ديگران محدود نشود.

كشته نشدن مي دانند در نتيجه تأمين رفاه از  حق زندگي را نه بهره مندي از كاالها و منابع ضروري حيات بلكه صرفا حق
الزامات عدالت نيست بلكه از الزامات نيكوكاري است به همين دليل تمامي ليبرالها با دولت رفاه مخالف اند. و بين آنها و 

  نظريه پردازان ديگر در مورد دولت رفاه و ميزان اعطاي رفاه به افراد فقير مشاجره است.
  ب سوسياليسمروايت عدالت در مكت

بر طبق اين مكتب نيل به برابري آرمان سياسي نهايي جامعه بشري است و براي ساختن جامعه اي با اين آرمان بايد 
مالكيت بورژوازي را لغو كرد. ايجاد سرمايه را از طريق همكاري همه ي اعضاي جامعه عملي مي دانند از اين رو منشا 

  ه به مالكيت عمومي برگردد.سرمايه قدرت اجتماع شده و بايد سرماي

  نظريه پردازان اين مكتب با تعريف دو اصل عدالت سوسياليستي و عدالت اقتصاد آزاد به صورت 

  : از هر شخص برحسب توان او و به هر شخص برحسب نياز او 1

  : از هر شخص بر حسب انتخاب او و با در نظر گرفتن سرمايه اش و به هر شخص برحسب مساعدت او 2

  ي را تعريف مي كنند.اصول

  : اصل عدالت سوسياليستي برانگيزاننده:1

  »از هر شخص بر حسب توانش و به هر شخص بر حسب مساعدتش«

  بر اساس اين اصل در جامعه كار همه افراد به نسبت استعدادهايشان مورد نياز است

  : اصل آرماني عدالت:2
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  »از هر شخص برحسب انتخابش و به هر شخص برحسب نيازش«

  بر اين اساس در جامعه بدون كمترين نياز به مساعدت يا انگيزش مادي افراد حداقل مصرف براي آنها تضمين مي شود

سوسياليستها تصور مي كنند كه با ايجاد مشاغل داراي پاداش ذاتي، كنترل مردم ساالر و واگذاري منصفانه وظايف افراد 
  .رغبت مي يابند كه تا سر حد توان خود كار كنند

  روايت عدالت در مكتب ليبرال دموكراسي
در اين مكتب آموزه اي از آزادي و برابري به عنوان آرمان سياسي نهايي در نظر گرفته مي شود و با سه ديدگاه متفاوت 

  آراي ساير مكاتب به چالش كشيده مي شود. كه به توضيح اين سه ديدگاه مي پردازيم

  ديدگاه قرارداد گرايان:

دگاه زيربناي دولت نوعي قرارداد اجتماعي است به عبارت ديگر دولت بر اساس يك قرار داد نخستين بنا بر اساس اين دي
  شود كه الزاماتي چون آزادي و برابري و استقالل را رعايت نمايد.

زاع باالتر برده جان راولز مفهوم عدالت مورد نظر خود را در مقايسه با ساير مفاهيم ارائه شده در قرارداد اجتماعي از سطح انت
به اين صورت كه افراد در موقعيت نخستين برابر خود داراي حجابي باشند تا نفهمند كه چگونه منافع شخصي خود را به 

  دست آورند. او همچنين اصولي را براي موقعيت نخستين شرح مي دهد.

  يگران برخوردار باشد: هر شخص براي به دست آوردن بيشترين آزادي اساسي حاضر است از حق مساوي با د1

  : نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه اي معقول برحسب مزيتهاي افراد سامان يابند.2

  : همه ارزشهاي اجتماعي بايد به گونه اي مساوي تقسيم شوند مگر در جايي كه تبعيض به نفع عامه باشد.3

  كنداو تمامي اصول باال را به طور صحيح تر دوباره بيان مي 

: هر كس مايل است در گسترده ترين سيستم كلي آزادي هاي اساسي برابر، از حقي مساوي و سازگار با سايرين برخوردار 1
  باشد.

: نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه اي تنظيم شوند كه براي كسب بيشترين منفعت از كمترين مزيت و 2
  نصبها و موقعيتهاي مهيا براي همه پيوند زده شوند.مطابق با اصول منصفانه پس انداز به م

: همه كاالهاي اجتماعي بايد به طور مساوي تقسيم شوند مگر در حالتي كه توزيع نامساوي همه يا برخي به نفع حمايت از 3
  حداقل ها باشد.

از وضعيت نخستين اين طور معقول تر است كه افراد اصول تصحيح شده را قبول كنند. رونالد دوركين براي ايجاد تصويري 
بيان مي كند كه فرض شود گروهي از مردم غافل از استعدادها، اعتقادات و مراتب بلند همتي خود بايد در مورد يك قرارداد 
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تصميم گيري كنند. در ادامه او به جاي موقعيت نخستين بازار بيمه فرضي را متصور مي شود كه مردم بي اطالع از 
  هاي خود عالقه مندند كه خودشان را در برابر احتمال مواجهه با فقر در آينده بيمه كنند. استعدادها و توانايي

راولز معتقد است كه مفهوم عدالت بايد معقول باشد تا ماهيتي جهان شمول بيابد و به تدريج براي كليه جوامع قابل استفاده 
مايت تمامي مكاتب باشد بايد آن را از حيث عقاليي شود و در نتيجه براي رسيدن به مفهومي در مورد عدالت كه مورد ح

  بودن مورد قضاوت قرار داد.

اما اشكالي كه ژوزف راز به اين مسئله مي گيرد اين است كه با ادعاي معقول بودن يك نظريه سياسي درباره عدالت نمي 
  توان مدعي حقانيت آن شد به نظر وي نظريه عدالت بايد حقيقي، معتبر و معقول باشد.

  ديدگاه فايده گرايان:

الزامات عدالت بايدبه حداكثر سازي سعادت يا رضايت كل براي جامعه منجر شود. و عدالت نامي است كه بيشتر از ساير 
  قواعد الزامات رفاه بشري را تأمين مي كند.

  استربا براي بررسي آراي فايده گرايان به مثال ذيل اشاره ميكند:

  ع درآمد براي جامعه اي با افراد فقير و ثروتمند فرض كرددو آرايش مي توان براي توزي

  الف)ثروتمندان صد هزار واحد پولي و گروه فقرا حدود پنج هزار داشته باشند 

  ب) ثروتمندان شصت هزار واحد پولي و گروه فقرا حدود پانزده هزار در اختيارشان باشد

نتخاب مي كنند در حالي كه حد مطلوب اجتماعي در آرايش ب است. او اينگونه بيان ميكند كه فايده گرايان آرايش الف را ا
و هاير در پاسخ به او چنين بيان مي كند كه گرفتن كاال از ثروتمندان و دادن آن به فقرا با فرض ثبوت ساير شرايط بهره 

  وري افراد در كل جامعه را افزايش مي دهد.

  ديدگاه طرفداران اصول اخالقي گفتمان:

اه بر پيش فرضهاي پذيرفته شده اي كه در شكل گيري مفهوم عدالت در گفتمان وجود دارند تأكيد مي شود. به در اين ديدگ
  اين دليل كه پيش فرضهاي ما گفتمان ما را تحت تأثير خود قرار مي دهند.

است كه همه درباره ي پيش فرضهاي اصول اخالقي گفتمان آراي ديگري نيز وجود دارد به عنوان مثال بن حبيب معتقد 
  شركت كنندگان در يك مردم ساالري شورايي مستحق آنند كه از مساوات و احترام متقابل برخوردار باشند. 

به دليل همين اختالف آرا درباره پيش فرضهاي اين ديدگاه اينطور به نظر مي رسد كه بنيانهاي حقيقي عدالت اجتماعي 
  بيش از حد در اين ديدگاه بي ثبات فرض مي شوند.

به هر حال ليبرال دموكراسي رويكردي متعادل تر از ليبراليسم و سوسياليسم اتخاذ ميكند كه با توجه به آنها مي توان 
  ساختارهاي حكومتي منعطف تري را طراحي كرد.
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  روايت عدالت در مكتب اجتماع گرايي
ت و به نظر ارسطو عدالت يا به مثابه كل ريشه هاي انديشه بسياري از اجتماع گرايان از نظريه اخالق ارسطويي اخد شده اس

فضايل است كه شخص عادل به تبع آن شخصي اخالقي مي شود يا به مثابه بخشي از فضايل كه در اين صورت شخص 
  كند.عادل مي شود فردي كه منصفانه عمل مي

  ها به تثبيت ديدگاه خود مي پردازند.اجتماع گرايان از طريق حمله به آراي ساير ديدگاه

ديدگاه اجتماع گرايان به سمت و سوي توسعه قدرت حكومت و سيطره آن بر جوامع براي بيشينه سازي منافع عام تأكيد 
دارد تأكيدي ك رويكرد سنتي اداره دولت را تداعي مي كند در نتيجه دولت براي تضمين منافع عامه مجبور است در 

و به تبع آن حريم آزاديهاي خصوصي افراد را هم تا حدودي بسياري از امور اجتماعي و حتي خصوصي مردم دخالت كند 
  نقض كند.

  روايت عدالت در مكتب تأنيث گرايي
مدافعان مفهوم عدالت در مكتب تأنيث گرايي نيز چالش هايي را به ساير مكاتب وارد مي كنند. ميگويندكه هيچ دليلي بر 

ين مردان و زنان نادرست بوده و از موانع عمده عدم پيشرفت اعمال سلطه روي بانوان وجود ندارد، اصول حاكم بر روابط ب
بشر محسوب مي شود. راهكارشان اين است كه بايد اين اصول تغيير كرده و با اعتقاد به برابري كامل و نفي قدرت 

  جايگزين شود. از طرف ديگر بايد نابرابري هاي صورت گرفته در قديم را امروزه جبران كرد. 

دازان اين مكتب بايد هيچ گونه تفاوتي بين مردان و زنان در جامعه وجود نداشته باشد و هيچ نظريه عدالتي به نظر نظريه پر
  قبل از تبيين چنين اموري در مورد ارتباط زنان و مردان در جامعه كفايت الزم را ندارد.

مرز بر اين باور است كه در نظريه البته در بين خودشان نيز تضادهايي دارند به اين صورت كه عده اي مثل كريستينا سو
هاي اخالقي جديد روي نقشهاي عمومي افراد تأكيد مي شود و به نقشهايي چون مادر، پدر و ... توجهي نمي شود. البته 

  افراد ديگري ميثل فريدمن اين افكار را در تضاد با دفاع از حقوق زنان مي دانند.

يه پردازان اين مكتب را در طيفي كه يك سر آن نظريات افراطي و در سر با توجه به مطالب بيان شده مي توان آراي نظر
ديگر آن نظريات ليبرال مĤبي وجود دارد دسته بندي كرد. حتي در مواقعي نظريات از سر طيف نيز خارج شده و به ضرورت 

  سلطه زنان تأكيد مي كنند.

  روايت عدالت در مكتب فرانوگرايي
ي است كه از واژه فرانوين استفاده كرد و معناي آن را شك در فراروايتها مي داند و بر طبق ژان فرانسوا ليوتارد اولين كس

  اين مفهوم توجيه حقوق و تكاليف محلي و محدود بوده و قابل جهان شمول شدن نيست.

ه به شرايط محلي در مقابل اين نظريه نيز افراد مخالف و موافق بحث كردند. و در واقع فرانوگرايي با تأكيد بر ضرورت توج
هر جامعه انساني و ترديد در نظريه هاي فارگير، زمينه اي را ايجاد مي كند كه انديشه هاي متفاوت بتوانند مراتب متفاوت 

  تحقق مصاديق خود را در آن توجيه كنند.
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مكانهاي مختلف  ساختار حكومتي كه بتواند متناسب با شرايط و محدوديتها و قضاوتها و آرا و نظرهاي مردم محله ها و
تغيير شكل پيدا كند به نظر مي رسد كه مبتني بر كاهش اقتدار حكومتهاي مركزي و انتقال قدرت به حكومتهاي محلي 
شكل مي گيرد. اما نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اگر تمامي حكومتها تا اين حد متكثر گرايانه اداره شوند 

  بين آنها و به تبع آن ايجاد دهكده جهاني با مشكل روبه رو خواهيم شد. در آينده براي ايجاد ارتباط

 حق مداري در سير عدل شناسي
تا به حال نظريات متعددي در بستر مكاتب گوناگون در مورد مفهوم عدل مورد بررسي قرار گرفت كه به علت چالشهاي وارد 

يك نظريه به عنوان اصل دشوار به نظر مي رسد اما مي  شده به هر كدام از آنها و نقاط قوت و ضعف هر كدام برگزيدن
توان با بهره گيري از نقاط قوت هر كدام از مكاتب راه را در رسيدن به تعريف مشخصه هاي جامعه عدل هموار كرد. اين 

ي كه در زندگي نكته را هم بايد مدنظر قرار داد كه نظريه هاي داده شده متأثر از تجربه هاي افراد است به عنوان مثال فرد
  شخصي خود از عدم رعايت عدل بين زن و مرد رنج برده است به طور غير ارادي طرفدار تأنيث گرايان مي شود.

اما نكته اي كه قابل تأمل به نظر مي رسد، ارزش جوهري مفهوم حق در تعريف عدالت است. ژوزف راز اين گونه مطلب را 
ساندل نيز مي گويد كه اگر ديدگاههاي ديني » حقيقت وجود داشته باشدممكن نيست عدالتي بدون « تأييد مي كند كه

حقيقت دارند چرا بايد هنگام تنظيم يك مفهوم سياسي كنار گذاشته شوند. نظريه پردازان و دانشمندان زياد ديگري نيز در 
  تصديق اين مطالب صحبت كرده اند.

م از خوب يا بد مي توان اثبات كرد به دليل اينكه ضابطه و اگر در مباحث علمي حق محور قرار نگيرد هر چيز ديگري اع
ميزاني وجود نخواهد داشت و افراد با تفكرات خاص خود حق را آنطور كه مي خواهند تعريف خواهند كرد. به عنوان مثال 

ين دليل با سوفسطاييان معتقد بودند كه صرف بردن در يك مباحثه علمي مطلوب تر از دستيابي به حقيقت است. و به هم
استفاده از انواع حيله گري ها به دنبال برد بودند. به عبارت ديگر وقتي حق ثابت و پذيرفته شده اي وجود نداشته باشد هر 

  كس زور بيشتري دارد آن را به ميل خود تعريف مي كند.

ق ثبات يابد، بدين ترتيب پس براي تمركز بر جوهر و اساس مفهوم عدل بايد تعريفي از عدالت ارائه شود كه بر مدار ح
روايت عدالت حق مدار شكل مي گيرد كه به مثابه سنگ محك، ساير روايتهاي تعريف كننده عدل را ارزيابي ميكند. و در 
مقابل آن مي توان به روايت تقدير گرا از عدل اشاره كرد كه همنوا با قرائت پوچ انگارانه از عدالت فرانوگرا اساس و مبناي 

  و متزلزل مي انگارد. عدل را نسبي

و وقتي كه حق در شئون مختلف خود مورد بررسي قرار مي گيرد در هر شأن با قسمتي از تعريف مفهوم عدل در مكاتبي كه 
قبال بيان شد سازگاري پيدا مي شود. در واقع هر روايت از روايتهاي ياد شده زاويه نگرش خاص خود را برگزيده و از آن 

پيشگي پرداخته است. در حالي كه براي تعريف عدل بايد ادراكي فرامكاني و فرازماني داشت به دليل  زاويه به تعريف عدالت
اينكه عدل در هر زمان و هر مكاني جلوه اي خاص دارد و آنچه پايه ي آن را استوار مي دارد حق است. بايد حق را مبنا قرار 

د و ... پرداخت نه اينكه از مجراي اين مفاهيم به حق نگريست. به داد و با استفاده از آن به آزادي، برابري حقوق زن و مر
  عبارت ديگر خاص به دليل محدوديتهايش نمي تواند عام را توضيح دهد اما بر عكس آن امكان دارد.

  حق را جز حجت بر حق كسي سزاوار تفسير نيست و انسان محدود و اسير اطالعات مقطعي عاجز از تأويل صحيح آن است.
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خر اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد تعريف هر مكتب از مفهوم عدل به تبع آن در حال تعريف ساختار حكومتي در آ
است كه مجري اقامه عدل در جامعه قرار مي گيرد به عنوان مثال تحقق عدالت ليبرال مستلزم وجود يك حكومت كوچك 

  ننده امنيت مردم است.و حداقلي در نقش ژاندارم يا نگهبان شب يا تأمين ك
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دا ق  ای  ری دو  ذا ی  ط  زدھم:    ل 

  گذاري دولتي براي تحقّق عدالت اجتماعي مشي خط
  توان از دو حيث مورد توجه قرار داد: هاي عمومي را مي مشي خط

  و انتزاعي باشد؛ صورت طيفي، عيني و محسوس يا پيچيده تواند به كه مي» ها محتواي آن«
ها براي اجرا تحت تأثير ميزان گستردگي و تنوع جامعة  كه تنظيم رويه» ها فراگرد تنظيم، اجرا و ارزيابي آن«و 

  )1هدف مي باشد. (ر.ك جدول
حكومت براي افزايش ميزان رعايت عدالت اجتماعي ابتدا بايد به يك تعريف جامع و مقبول براي مفهوم عدالت برسد. اين 

ها و فراگردهاي مؤثري را براي اجراي  ها و تصميمات دولتي قرار گيرد. سپس بايد رويه مشي يف بايد مبناي تنظيم خطتعر
  گيرد. ها ابداع نمايند. نهايتاً پس از اجرا، ارزيابي ميزان اثربخشي اقدامات مد نظر قرار مي مشي خط
ها  مشي يات گوناگون جوامع ارائة تعريف مورد اجماع، اجراي خطها و عناصر اجتماعي و مقتض گروه  دليل تنوع و گوناگوني به

  رسد. نظر مي و ارزيابي پيامدهاي اجراي آن بس دشوار به
  
  

هاي دولتي از حيث گستردگي و تنوع جامعة هدف  مشي انواع خط .1جدول 
 و سطح پيچيدگي و انتزاع موضوع

  انتزاعي و پيچيده
  

                       
       وضوع.      م

  
  

  عيني و ساده
      ومتنوعبزرگ            كوچك و يكنواخت

  جامعة هدف                                                            
  

ها و  هاي آن يعني بسيار انتزاعي بودن، احتمال زياد در فرافكني داللت مشي دربارة عدالت بايد به محدوديت در تنظيم خط
  بس دشوار بودن انتقال مفهوم حقيقي عدالت توجه كرد.

اين همواره بر ضرورت گذاران و مجريان رخ دهد بنابر مشي ها هم ممكن است خطاي اداركي براي خط مشي در اجراي خط
هاي جزئي و  مشي شود. نكتة ديگر در اجرا، ضرورت هماهنگي خط ها تأكيد مي مشي تعيين مصاديق و مراحل اجراي خط

هاي كالن دولت  مشي هاي دولتي متفاوت است كه بايستي درراستاي خط هاي متنوع به كارگرفته شده توسط دستگاه روش
  باشد.

هاي پيچيدة  مشي د)خط
  فراگير

هاي پيچيدة  مشي ج)خط
  محدود

هاي سادة  مشي ب)خط
  فراگير

هاي سادة  مشي الف)خط
  محدود
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تبيين دقيق مراحل اجراي «و » مشي مادر هاي جزئي در قالب خط مشي م صحيح خططراحي و تنظي«حتي با فرض 
دو » هاي اتخاذ شده مشي اهتمام صادقانة مجريان به اجراي خط«رغم  و علي» ها براي مجريان و جوامع هدف مشي خط

  ماند: ها باقي مي مشي مشكل ديگر در مسير اجراي خط
 هاي جزئي؛ مشي ن خطزما نحوة ايجاد هماهنگي براي اجراي هم .1

 نحوة برخورد با نيروهاي مقاوم داخلي و خارجي. .2

پذير و قابل تجديدنظر در سيستم اجرايي و اختصاص منابع و امكانات  هاي انعطاف بيني روش روش حلّ اين مشكالت، پيش
  كافي براي توسعة ظرفيت يادگيري سيستم است.

اجتماعي براي ساختن جامعة عدل است؛ بنابراين الزم است قبل از هر  در واقع تحقّق پايدار عدالت مستلزم بسيج نيروهاي
  ها قرار داد. چيز شاخصي مناسب براي اصالح رفتارشان در دسترس آن

  گذاري مشي نظرية عدالت، بازيگر پنهان عرصة خط
هاي  در ساخت واقعيت چه را در بافت ذهن خويش باور دارند، ها بتدريج آن براساس نظرية ساخت اجتماعي واقعيت، انسان

  بخشند. آينده عينيت مي
  كند.  هاي معيني را تدوين و اجرا مي مشي كند و بدين منظور خط هر حكومتي تصوري از عدالت را دنبال مي

ها و حتي كشورها در  ها، سازمان هايي است كه افراد، گروه مشي شود، به شدت تحت تأثير خط آنچه در جهان فردا واقع مي
  كنند. كنند و براي آن تالش مي امروز وضع مي شرايط

  نظر بر بافت يك نظرية خوب دربارة عدالت است. در نتيجه مقدمة تغيير مطلوب براي ساخت آينده، اتفاق
اي مهم در اينجا اين است كه حتي اگر اركان يك سيستم حكومتي مايل بر تحقّق جامعة عدل باشند درصورتي محقّق  نكته
جامعه نيز مشتاق و مهياي تحقّق آن باشند و اين رفتار مطلوب(عدالت) در آنها نهادينه گردد و هر يك  شود كه مردم مي

تصوير هولوگرافيك از تماميت آن را در ذهن داشته، رفتار خود را آگاهانه با آن منطبق سازند و رفتار سايرين را با آن ارزيابي 
پذيري پرهيز  هد. در واقع مردم تسليم در برابر حق باشند و از ستمگري و ستمكنند و نتيجة ارزيابي خود را به جامعة ارائه د

  نمايند.
گرايي  پذيري و حق محور، بايستي براي توسعة شعور عدل پس يك حكومت براي دستيابي به جامعة بر مبناي عدالت حق

  آگاهانه در عرصة فرهنگي خود اقدام كند.
  

  مدار گذاري حق مشي يك نمونة عملي: اصول ناظر بر سيستم خط
مدار، تمهيد شرايطي است كه همة آحاد جامعة بتوانند به امنيت كامل، رفاه نسبي و آگاهي كافي  تأكيد اساسي در عدالت حق

  براي مشاركت اجتماعي دست يابند.
د.(ساخت گذاري ناظر و حاكم باشن مشي اي از اصول و قضايا بر كلية مراحل خط براي تحقّق اين مهم بايستي مجموعه

  آگزيوماتيزه!)
گيرد كه مبناي اولية استخراج آن قرآن كريم بوده و از نهج البالغه براي  بدين ترتيب يك نظام استنباط منطقي شكل مي

تفسير آن استفاده شده است؛ ولي مبناي پذيرش آن چهارچوبي منطقي است كه با پذيرش اصل اول آن (اصل توحيد) 
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بعدي را با تأكيد بر مباني منطقي و ارتباط بين اصول و قضاياي مذكور منطقاً استخراج و توان كلية اصول و قضاياي  مي
  .)461تا  457تدوين كرد. (رجوع شود به جداول كثيره صص 

  گذاري عمومي مشي تأملي بر مراحل اصلي خط
  توان به ترتيب ذيل فرض كرد: گذاري عمومي را مي مشي در يك نگاه جامع مراحل عمدة خط

  ) شناسايي مسألة عمومي (تشخيص نيازهاي واقعي عامه)؛الف
  گذاري)؛ مشي ها و اصول خط ب) تنظيم دستور كار (مقايسة وضع موجود با وضع مطلوب و شاخص

  هاي نيل به وضع مطلوب)؛ گزيني راه مشي (با تأكيد بر به دهي و تدوين خط ج) شكل
  هاي بالقوه و بالفعل)؛ محدوديتها و  مشي (با توجه به مقايسة قابليت د) تصويب خط

  مشي (با استفاده از نظام اداري يا بوروكراسي كارآمد)؛ ) اجراي خط ه
  مشي). مشي (از طريق مقايسة اهداف، پيامدهاي اوليه و پيامدهاي نهايي خط و) ارزيابي خط

ها شود كه خود به تنهايي از عهدة  نهر آنچه موجب درد و رنج يا سد راه رشد فرد يا گروهي از انسا«تعريف مسألة عمومي: 
  ».رفع آن برنيايند، يك مسألة عمومي است

  كنند. نفوذ با استفاده از توان تبليغاتي خود، مسائل عمومي را برحسب منافع خود تعريف مي هاي ذي در بسياري از مواقع گروه
  را برحسب منافع خود تغيير دهند. بندي مسائل نفع اولويت هاي ذي در مرحلة  تنظيم دستور كار، ممكن است گروه

هاي اجراي آن و سازمان اجرايي آن مدنظر  مشي، جامعة هدف آن، مضيقه مشي، بايستي مقاصد خط در مرحلة تدوين خط
  قرار گيرند.

اي تصويب شود كه از ضمانت اجرايي بااليي برخوردار بوده، از  مشي به گونه در مرحلة تصويب بايد مراقب اين بود كه خط
  هداف اصيل خود منحرف نشود.ا

  مشي خوب حتماً قابل اجرا خواهد بود. در مرحلة اجرا، نكتة قابل تأمل اين است كه خط
در مرحلة ارزيابي دو نكته بايد مدنظر قرار گيرد: اول اينكه براي آگاهي از ميزان حلّ واقعي مشكل در جامعة هدف بايد به 

مشي يا مجري آن  مشي نبايد همان تدوين كنندة خط اوليه. دوم اينكه ارزياب خطپيامدهاي نهايي توجه كرد نه پيامدهاي 
  باشد.
  گذاري در فضاي عمومي جامعه، مستلزم برخورداري از حمايت عامه و جلب مشاركت آنان است. مشي خط

گذاري  مشي دهي و پاسخگويي در بدنة سيستم خط پس سيستم حساب جلب مشاركت عامه، مستلزم طراحي و تعبية خرده
  عمومي است.

شوند؛ زيرا  گذاري عمومي محسوب مي مشي هاي خط ترين عوامل هدايتگر فراگرد و نتايج سيستم مباني نظري، از جمله مهم
  شوند. انداز نظري حاكم بر آنها اتخاذ مي هاي مذكور در پرتو چشم همة تصميمات و اعمال سيستم
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نده ت  آ و ھاردھم: اداره دو و ح   ل 

  انديشه، راهبرد و اقدام
تمدن بشري حاصل عمل بر اساس انديشه هايي استكه در ساحت آفاقي جامعه ب چالش گذارده شده، درست يا نادرست، 

  مورد پذيرش عامه اقدام كنندگان قرار گرفته اند.
راين آينده هر جامعه در آينده در گرو راهبردي است كه امروز بر اساس مفروضات و نظريه هاي ديروز تنظيم ميگردد. بناب

  گرو نحوه تلفيق و تركيتب انديشه هاي خردمندانه آن جامعه است.
سيستم خردمند سيستمي است كه عامه مردم خردمند را در جايگاه مناسب و شايشته خويش به كار گيرد و انديشه صائب 

ساخته شود كه مطلوب و شايسته تمدن بشري  امروز آنان را بن مايه تدوين راهبردها و عمليات فردا قرار دهد تا آينده اي
  باشد.

  رصد تحوالت آينده
چشم انداز مقصد راهي استكه از گذشته اغاز شده و زمان حال را بهسوي آينده ميشكافد؛ راهي كه با همه دشواريهايش 

  رد.بانيروي اميد و انتظار طي ميشود؛ اميدي كه جامعه را با همه نهادها و سازمانهايش به حركت ميĤو

شايد ادعا شود كه مردم در بسياري از كشورهاو حكومتهاي موجود به سطح قابل قبولي از مشاركت دست يافته اند. در اينجا 
حائز اهميت است. تامل بر تمايز رابطه » مشاركت در اجرا«از مفهوم » مشاركت در حكمراني«متمايز ساختن مفهوم 

  سازد.اين معنا را واضح تر مي» امام و امت«، از رابطه »فرمانروا و پيرو«

مشاركت پيرو در امور فرمانروايي فقط تا حد اجراي صحيح فرامين جايز است در حالي كه امام و امت هر دو در يك شان 
انساني، هدفي مشترك را يافته ، براي نيل به آن چنان تالش ميكنند كه گاهي تمايز آنان دشوار ميوشد. پس راهبردها نيز 

م تفاوت ميكند و راهبردي استكه مشاركت را در بافتي كل نگار امكان پذير ميسازد. در اين سطح از مشاركت در اين سيست
هدف در وراي انديشه هاي حاكم و با استقبال عامه معرفي ميشود، زيرا در واقع همين هدف نهايي است كه التدا اعضاي 

شكل ميگيرد؛ حكومتي كه از حيث كاري تفاوتي ميان رهبر و جامعه را گرد هم مي آورد و بدين سان حكومت هولو گرافيك 
  پيرو وجود ندارد هر چند از حيث اولويت اقدام و منزلت اقدام امام در شان معلم به اقدام پيروان اعتبار ميبخشد.

در آن تحقق چنين جامعه اي مستلزم افزايش و تكامل نوعي عدالت زبان شناختي است؛ عدالتي با دستور زباني خاص كه 
واژگان معرف برتريهاي قومي و نژادي و حرفه اي و اجتماعي قابل فهم و معني نيستند و به دليل فقدان اصالت از ساخت و 

  بافت زبان رايج مردم، آگاهانه دور ريخته ميشوند.

ذاكره خويش رايج در اين چشم انداز تحوال ت آينده در پرتو آنچه مردم آرزو دارند و به آن مي انديشند و در محاوره و م
  ».زبان سياله دانش و خرد عامه است«ميسازند رصد ميشود. از اين رو بايد بر اين مهم سرمايه گذاري كرد كه 
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  آينده رشته اداره دولت و حكومت
  مقاله جديد افزوده اند: 9شفريتز هايد و پاركر در ويرايش جديد مجموعه مقاالت كتاب ميزاث ماندگار اداره دولت 

 خدمات شهري در بريتانياي كبير اصالح 

 مسايل اداره امور شهري 

 زوايد، عقالنيت و مساله دوباره كاري و تداخل 

 فهم فرهنگ سازماني 

 از اقدام تبعيض آميز تا تصديق تنوع 

 يك مديريت دولتي براي همه فصول 

 مفهومي هايفدراليسم، روابط ميان حكومتي و مديريت ميان حكومتي: بازتابهاي تاريخي و مقايسه 

 چطور زمان يك ايده فرا ميرسد؟ دستوركارها، گزينه ها و خط مشي هاي عمومي 

 هاي خط مشي: هنر تصميم گيري سياسيتناقض 

  دانست:، خيزش مديريت دولتي نوين را با چهار كالن گرايش همراه مي1991هود در 

 آشكار؛ تالش براي معطوف ساختن رشد حكومت بر حسب كار اداري و هزينه هاي عمومي 

 بازگشت به سوي خصوصي سازي و شبه خصوصي سازي و فاصله گرفتن از نهادهاي كامال دولتي؛ 

 توسعه خودكارسازي سيستمها، بويژه در فناوري اطالعات، امور توليد و توزيع خدمات عمومي؛ 

  مشي ها، سبك هاي توسعه دستور كارهاي بين المللي تر با تاكيد فزاينده بر امور كلي مديريت دولتي، طراحي خط
 تصميم و همكاري هاي ميان حكومتي.

مطالعات مقاالت و نوشته هاي كالسيك حاكي از آن استكه تمايل بيشتري به مطالعه مديريت شهرداريها، در سطح خردتر و 
مطالعه فراگرد خط مشي گذاري دولتي در سطوح كالن تر مشاهده ميشود. اما حفظ يا افزايش اهميت خط مشي بر اين 
واقعيت داللت دارد هر آنچه مدير دولتي انجام ميدهد به نوعي با فراگرد خط مشي گذاري عمومي ارتباط دارد و ميتوان 

  ».خط مشي، موضوع محوري اداره دولت و حكومت است«گفت 
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  كند:دنهارت در مقاله آينده مديريت دولتي پنج چالش پيش روي مديران قرن حاضر را بصورت زير فهرست مي

 ار فوق العاده نوآوري هاي فني و دانش جديد بويژه در زمينه هاي علوم اطالعات، ژنتيك، مواد، ابزا، انفج
 خودكارسازي و فضا؛

 ظهور اقتصاد ها و ساختارهاي حكمراني فراصنعتي مبتني بر اطالعات، دانش و خدمات؛ 

 ؛افزايش ادعام و جهاني شدن كسب وكارها ، سياستها، فرهنگها، و مسايل محيطي 

 تحوالت جمعيت شناختي و فرهنگي جوامع به سوي تنوع و تضادهاي بالقوه روز افزون؛ 

 .فرسايش سطح اعتماد به نهادهايي كه به طور سنتي، براي انطباق با پيامدهاي اينگونه چالشها، ساختار يافته اند 

از باال به «و نيز حركت » به بيروناز درون «رسد كه اين روندهاي در حال ظهور، مديريت دولتي را به حركت به نظر مي
  متمايل سازند!» پايين

حركت از درون به بيرون دال بر آن استكه در گذشته اداره دولت بيش از حد بر آنچه در داخل بوركراسي دولت اتفاق مي 
د؛ بويژه به دنياي افتاد، تاكيد داشت. در آينده ضرورت دارد كه به شكل جالب توجهي، اين تاكيد بر دنياي بيرون متمركز شو

  شهروندان و شهروندي.

حركت از باال به پايين نيز دال بر آن استكه اقدام در سازمانهاي دولتي به ظهور شرايط جديدي معطوف خواهد شد؛ بنحوي 
د كه انرژي كاركنان را آزاد سازد تا خالقيت، دلسوزي و حمايت بيشتري تامين گردد؛ يعني قدرت در ساختار اداري توزيع شو

و كاركنان بخشهاي پايين تر سازمان، توانمند تر شوند. بدين منظور ما مجبوريم الگوهاي سازمان دولتي و حتي الگوهاي 
  حكمراني خود را به شكل قابل توجهي مورد تجديد نظر قرار دهيم.

 تفاوت رهبران سنتي و نوين 

o :رهبران سنتي 

 ايده هايي خوب درباره هدايت گروه داشتند؛ 

 رفتند كه اعمال يا اهدافي تحقق يابند؛تصميم ميگ 

 گرفتند.نفوذ و قدرت كنترل خويش را براي گروه به سوي اهداف مذكور بكار مي 

o :رهبران نوين 

 به گروه يا سازمان كمك ميكنند كه نيازها و تواناييهاي بالقوه خويش را دريابند؛ 

 بصيرتهاي گروه را جمع بسته و تلفيق نمايند؛ 
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  يا محرك براي گروه عمل نمايند.به مصابه يك ماشه 

  همانطور كه مالحظه ميشود در اينصورت رهبر ديگر فقط يك رئيس يا مدير نيست، زيدا هر كسي ممكن است رهبر باشد!

  برنامه ريزي سلولي عصر مدار براي تحقق تصاوير مطلوب در آينده
  رسد:به نظر ميكه مردم در ساختن اينده درگير باشند چند نكته ضروري  وقتي نياز است

 بعلت كمي اطالعات مردم، پس مردم نميتوانند درباره آينده اظهار نظر كنند؛ 

 مردم ميلها و مصالح متعدد را در نظر دارند پس بايد سازوكاري براي اجماع در نظر گرفت؛ 

ردي و هم در حالت هاي آنان هم در حالت فكه دائما در حال تغيير است پس نيازها مصالح و ديدگاه مردم اصطالحي است
 جمعي تغيير خواهد كرد.

در سيستم برنامه ريزي سلولي عصر مدار اين قابليت فراهم مي آيد كه مردم در قالب سلولها يا سناريوهاي مستقلي برنامه 
ريزي شوند. بدين ترتيب ماتريسي شكل ميگيرد كه نشاندهنده نيازها و خواسته هاي مردم در يك عصر است. ممكن است 

از اين سناريوها در اين عصر كامل نشوند پس نياز به ماتريسي براي عصر بعد داريم تا نيازهاي عصر قبلي را جبران  بعضي
  كند وبهمين ترتيب.

  همانطور كه در شكل مشخص است، هر حرف بر يك عصر و هر انديس بر يك سناريو در يك دوره از عصر داللت دارد.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

بايد ساختار حكومت با مقتضيات اين رويكرد در برنامه ريزي متناسب باشد. سازمان متناسب بايد از نكته مهم اين استكه 
انعطاف پذيري فوق العاده برخوردار بوده، از بخشهاي پايدار و معطوف به برنامه هاي بلند مدت، و بخشهاي ناپايدار، موقت ، 
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مقطعي برخوردار باشد. اي سازمان فوق العاده منعطف را  اقتضايي و معطوف به گرايشهاي كوتاه مدت، براي حل مسائل
  ميتوان سازمان استعاره اي يا سازمان سبز ناميد كه هيچگونه اضافاتي ندارد و سازماني است براي حضور در آينده.

و از اين رو  اين ساختار ناگزير بايد متكي به جامعه مدني، تابع چشم انداز و داراي قابليت يادگيري و اصالح همزمان باشد
  بايد سازماني هولوگرافيك باشد.

مردم بايد بتوانند در كليه مراحل برنامه ريزي اجرا ارزيابي و بازنگري اين ساختار وسيستم و برنامه ريزي استراتژيك آن، 
  مشاركت نموده و به اصالح مستمر چشم انداز آينده كمك كنند.

ق  و ن اهّلل    و 
١٧/١٠/١٣٩١ 
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