تفاوت ماهوی مدیریت دولتی کالسیک و مدیریت دولتی نوین
❖ مدیریت دولتی سنتی مبتنی بر «اداره امور» و مدیریت دولتی نوین
مبتنی بر «مدیریت امور» می باشد.
❖ اداره امور دولتی بر فرایند ،بر دستورالعمل ها و قواعد متداول و
مرسوم متمركز است.
❖ حال اینکه مدیریت دولتی فراتر از این بوده و به جاي اینکه فقط از
دستورالعمل ها پيروي كند بر تحقق نتایج و قبول مسئوليت آنها
تاكيد دارد

تفاوت مبانی نظری مدیریت دولتی کالسیک و مدیریت دولتی نوین
❖ مبانی نظري مدیریت دولتی سنتی عبارتند از:
➢ نظریه جدایی اداره از سياست
➢ نظریه بوروكراسی
❖ مبانی نظري مدیریت دولتی نوین عبارتند از:

➢ نظریه اصيل-وكيل
➢ نظریه انتخاب عمومی

نظریه جدایی اداره از سیاست
❖ این نظریه در تقابل با نظام تاراج(غنائم جنگی) مطرح شد.
❖ در بخش اعظم قرن نوزدهم در آمریکا سيستم تاراج در دستگاه هاي

اداري متداول بود .در سازمان هاي دولتی بویژه در شهرداري ها و
سازمان هاي عمومی پس از انتخابات ،كل نفرات سيستم تغيير می كرد و
عمل اهداء مشاغل كليدي و پست هاي مدیریتی بجاي تاكيد بر
شایستگی به مثابه غنائم جنگی در ميدان نبرد ،به طرفداران حزب
پيروز واگذارمی شد.

نظریه جدایی اداره از سیاست
❖ در دوران ریاست جمهوري جکسون به نامطلوب ترین شکل خود رسيد
❖ ویلسون عقيده داشت كه سيستم تاراج زائيده ادغام مسائل اداري

درمسائل سياسی است.
❖ ودرو ویلسون به عنوان استاد اداره امور عمومی پيش از احراز مقام

ریاست جمهوري آمریکا عقيده داشت كه باید حد فاصل سياست از
اداره كامال روشن باشد یعنی خط مشی باید از اجراي خط مشی كه
وظيفه اي كامال اداري است ،تفکيك شده باشد.

نظریه جدایی اداره از سیاست
❖ در دوران ریاست جمهوري جکسون به نامطلوب ترین شکل خود رسيد
❖ ویلسون عقيده داشت كه سيستم تاراج زائيده ادغام مسائل اداري

درمسائل سياسی است.
❖ ودرو ویلسون به عنوان استاد اداره امور عمومی پيش از احراز مقام

ریاست جمهوري آمریکا عقيده داشت كه باید حد فاصل سياست از
اداره كامال روشن باشد یعنی خط مشی باید از اجراي خط مشی كه
وظيفه اي كامال اداري است ،تفکيك شده باشد.

نظریه بوروکراسی
❖ این نظریه توسط ماكس وبر ارائه شد.

❖ بوروكراسی مشتق از دو كلمه  Beureuبه معناي دفتر كار مقامات
دولتی و  Cracyبه معناي حکومت كردن است.
دیدگاه ها نسبت به بوروكراسی:
❖ دیدگاه منفی .به معناي كاغذبازي و تشریفات زائد اداري است.
❖ دیدگاه مثبت .به معناي سازمان ایده آل یا مطلوب می باشد.

اصول بوروکراسی
 -1حاكميت قانون و مقررات
 -2سلسله مراتب
 -3استخدام و ارتقاء براساس شایستگی فنی
 -4استخدام مادام العمر
 -5مکتوب نمودن امور سازمانی
 -6وجود سيستم بایگانی
 -7قدرت مقام

انواع قدرت از نظر وبر
 -1قدرت سنتی
قدرت سنتی باوري است كه از طریق سنت ها و آداب و رسوم بوجود می
آید .در این نوع قدرت ،شایستگی درجه مشخصی ندارد ،تخصص الزمه
احراز مقام نيست ،انتصاب و ترفيع نظم و ترتيبی ندارد و سلسله مراتب بر
پایه منطق استوار نيست

انواع قدرت از نظر وبر
 -2قدرت كاریزماتيك(فرهمندي)
ازدیدگاه وبر قدرت كاریزما قدرتی است كه از توانایی و نفوذ خاص رهبر
ناشی می شود .كاریزما با همه رویه هاي موسسات در مورد مدیریت سنتی
و منطقی مخالف است .رهبر كاریزماتيك كسی است كه نبوغ و توانایی
خارق العاده اي دارد كه او را از دیگران متمایز می كند.

انواع قدرت از نظر وبر
 -3قدرت منطقی -قانونی
ازآنجایی كه مردم وجود مقررات را قانونی می دانند و از آن اطاعت می
كنند ،قدرت منطقی -قانونی بوجود می آید .در واقع مدیریت متکی بر
قدرت قانونی زمانی وجود دارد كه كاركنان بر اساس توانایی و شایستگی و
سلسله مراتب سازمانی به پست هاي باالي سازمان برسند كه این خود

موجب مشروعيت می شود.

انواع بوروکراسی
 -1بوروكراسی كاست
كاست به معناي طبقه اجتماعی است .نوعی نظام اداري است كه استخدام
و ارتقاء در آن در انحصار یك طبقه اجتماعی خاص كه معموال طبقه
ثروتنمند جامعه می باشند ،قراردارد .مانند نظام اداري دوره ساسانيان
 -2بوروكراسی محافظ
نوعی نظام اداري است كه حافظ ارزش هاي یك مذهب و یا ایدئولوژي
خاص می باشد.

انواع بوروکراسی
 -3بوروكراسی حزبی
نوعی نظام اداري است كه استخدام و ارتقاء در آن در انحصار یك حزب
خاص می باشد .این بوروكراسی معموال در نظام هاي تك حزبی وجوددارد.
مانند نظام اداري كشورهاي كمونيستی
 -4بوروكراسی لياقت
نوعی نظام اداري است كه استخدام و ارتقاء در آن بستگی به صالحيت و
شایستگی افراد دارد.

نقاط ضعف و قوت بوروکراسی

عملکرد و جنبه هاي مثبت بوروكراسی
 – 1اصل تخصص ( تقسيم كار )

 – 2ساختار
 – 3قابليت پيشگویی و ثبات
 – 4عقالیی بودن
 – 5دموكراسی ( مردم ساالري )

«قدرتی هيوالیی» كه «به دست
جماعت كوتولهها افتاده است»
«بالزاک»

عملکرد و جنبه هاي منفی بوروكراسی
 – 1خشکی مقررات
 – 2جمود شخصی (به انساان باه عناوان یاك
شيئی بی روح و عامل توليد نگریسته می شود و نه
به عنوان انسانی با احساس )
 – 3جا به جایی اهداف
 – 4محدودیت هاي موجود در طبقه بندي
 – 5خودمحوري و ایجاد امپراتوري
 – 6هزینه كنترل ها و نظارت ها
 – 7نگرانی و اضطراب

نظریه انتخاب عمومی
❖ این نظریه كه توسط جيمز بوخانان و گوردن تالوک ( )1962مطرح شد
برپایه این فرض بنا نهاده شده كه آیا تصميمات افراد در جمع تابع منافع
فردي است یا منافع گروهی؟
❖ این نظریه مدعی است اینکه ما منافع عمومی را دغدغه سياستمداران
و دولتمردان بدانيم ،توهمی بيش نيست .سياستمداران و مدیران

دولتی ،زندگی خود را فداي منافع عمومی یا شهروندان نمی كنند بلکه
آنها نيز همانند تجار اگر كاري را هم به نفع شهروندان انجام می دهند
براي خود آنان نيز منافعی را در پی دارد.

نظریه انتخاب عمومی
❖ جيمز بوخانان مدعی شد:
❖ نظریه انتخاب عمومی ،نظریه اي واقع گرایانه و مبتنی بر عقل عملی
است .این نظریه از شعور عادي سرچشمه می گيرد و با ایده آل ها و
آروزها فاصله دارد .نظریه انتخاب عمومی به مسائل همانطوركه هستند
می نگرد و به دنبال ان است كه راه حل هاي خود را بر اصول واقعی
متمركز سازد.

نظریه انتخاب عمومی
❖ پاول استار( )1982در مقاله اي با عنوان «مفهوم خصوصی سازي»

چنين می نویسد:
«انتخاب عمومی ،عنوانی بی مسمی براي انتخاب ها و تصميم گيري هاي
مدیران بخش دولتی است .زیرا ،انتخاب هاي آنها عمدتا براساس منافع
شخصی شکل می گيرد نه منافع عمومی .حتی بدتر اینکه برخالف محيط بازار

كه منافع شخصی ،منافع عمومی را در پی دارد در بخش دولتی چنين چيزي
مصداق ندارد و این منافع عمومی است كه براي منافع شخصی و باندي

سياستمداران هزینه می شود».

نظریه انتخاب عمومی
❖ چهار مشکل عمده در ساختار دولت از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی:
 -1طبقه خاصی از افراد جامعه كه همه جامعه نيستند به سازمان هاي دولتی
مراجعه می كنند و بطور غيرمنتطقی انتظاردارند بيش از سایرین از امکانات
جامعه برخوردارشوند .این بدان معناست در حاليکه هزینه هاي خدمات را
كل جامعه پرداخت می كند صرفا یك عده خاص هستند كه از ان

برخوردارمی شوند.
 -2سياستمداران و كارگزاران دولتی نيز همواره در پی حداكثرسازي منافع
شخصی خود بوده و به منافع جامعه توجه چندانی ندارند.

نظریه انتخاب عمومی
 -3در سازمان هاي دولتی انگيزه كافی براي ارتقاي كيفيت خدمات دولتی و
كارایی و اثربخشی ندارند .در جایی كه مدیران و كارگزاران به دنبال منافع
خود هستند علی القاعده منافع ارباب رجوع و مشتري موردتوجه چندان
قرارنمی گيرد.
 -4سياستمداران ،كارگزاران دولتی را سرِكار دارند .آنها ،كارگزاران دولتی
را به برنامه ها و ماموریت هایی ترغيب می كنند كه علی الظاهر خير عمومی
در آن است اما چيزي جز منافع شخصی و باندي نيست.

اصالحات دولتی براساس نظریه انتخاب عمومی
 -1اصالح نظام هاي پرداخت دولتی و جهت گيري به سمت یك نظام انعطاف
پذیر كه در آن پرداخت ها براساس عملکرد و ميزان رضایت مراجعه كنندگان
و مشتریان بخش دولتی صورت گيرد .در این نظام ،قبل از اینکه شغل و پست
سازمانی مالک پرداخت باشد می بایست عملکرد شغلی مبنا قرارگيرد.
 -2اصالح ساختار تشکيالتی بخش دولتی .این ساختار می بایست مبتنی
بر آزادي عمل كافی سطوح عملياتی و نظارت و راهبري اثربخش سازمان
مركزي باشد.

اصالحات دولتی براساس نظریه انتخاب عمومی
 -3مدیریت مبتنی بر نتایج .در این شيوه مدیریت ،توجه از درون دادها و
فرایندها به سمت نتایج متمركز می شود .حسابداري و بودجه بندي مبتنی
بر نتایج بوده و مدیري كه بيشتر خرج می كند موفق محسوب نمی شود
بلکه مدیري موفق به شمار می اید كه نتایج بيشتري كسب نموده است.
 -4لغو انحصارات دولتی .پيامد انحصار ،رانت جویی و فساد بوده و امکان
رقابت سالم بين بخش خصوصی و دولتی را كه در نتيجه ان سطح كيفی
خدمات عمومی می تواند ارتقاءیابد را از بين می برد.

نظریه اصیل و وکیل
❖ این نظریه كه از آن به عنوان نظریه كارگزاري یا خادميت نيز یادمی
شود توسط جنسين و مك لينگ ( )1976مطرح شد.
❖ براساس این نظریه ،یك یا چند شخص (بعنوان اصيل)عامل هایی را
استخدام می كنند تا خدماتی را از جانب آنها ارائه دهند آنها برخی
اختيارات و تصميم گيري ها را به عامل و نماینده می دهند .به عنوان مثال،
سهامداران عده اي را به عنوان هيات مدیره انتخاب می كنند .اما به دليل
منافع شخصی همواره كارگزار (عامل) بر طبق ميل رضایت اصيل عمل نمی
كند .سهامداران خواهان حداكثر سود هستند ،در حالی كه ممکن است
مدیران خواهان رشد بلندمدت و حقوق بيشتر براي خودشان باشند.

نظریه اصیل و وکیل
❖ اصيل می تواند با بسط و گسترش انگيزه هاي مناسب در عامل ،تنوع و
گوناگونی را از عالیق و خواست هاي خود حذف كند و با تحميل هزینه
هاي طراحی شده نظارت (برخود) فعاليت هاي انحرافی عامل (كارگزار)
را محدود كند .نکتۀ كليدي این است كه هر چند اصيل روشهایی براي
كنترل وكيل دارد ولی بدون نظارت كامل به رفتار وكيل امکان و

احتمال براي شانه خالی كردن (در زیر مسئوليت در رفتن) وكيل وجود
دارد (الکين و دمزبه ،1972 ،پرت و زچهاوسر.)1985 ،

مقایسه تطبیقی مدیریت دولتی کالسیک و نوین
مؤلفه ها

پارادایم مدیریت دولتی كالسيك

پارادایم مدیریت دولتی نوین

واژه شناسی

اداره امور به معناي پيروي از
دستورات و ارائه خدمات

مدیریت به معناي مسئوليت شخصی
در برابر نتایج

مبانی نظري

نظریه جدایی اداره از سياست
نظریه بوروكراسی

نظریه انتخاب عمومی
نظریه اصيل-وكيل

نقش مدیران دولتی

بوروكرات

كارافرین

تاكيد سيستمی

تاكيد بر درونداد(بودجه) و
فرایندها(قوانين و مقررات)

تاكيد بر نتایج و تحقق اهداف

انگيزه مدیران دولتی

منافع عمومی

منافع شخصی

نگرش به مردم

ارباب رجوع

مشتري

ساز و كارهاي
اجرایی

مکانيزم هاي بوروكراتيك

مکانيزم هاي بازار

مقایسه تطبیقی مدیریت دولتی کالسیک و نوین
مؤلفه ها

پارادایم مدیریت دولتی كالسيك

پارادایم مدیریت دولتی نوین

استخدام

استخدام مادام العمر

استخدام قراردادي/برون سپاري

مالکيت

مالکيت دولتی/ملی سازي

مالکيت خصوصی/خصوصی سازي

نقش دولت

پاروزدن /دخالت در امور

راهبري /نظارت بر امور

اندازه دولت

حداكثري

حداقلی

نوع پاسخگویی

پاسخگویی سياسی
پاسخگویی سلسله مراتبی

پاسخگویی مدیریتی
پاسخگویی اجتماعی

ایدئولوژي سياسی

ایدئولوژي چپ/دولت رفاه-
سوسياليستی

ایدئولوژي راست/دولت ليبراليستی-
حداقلی

نظریه خدمات عمومی نوین
❖ این نظریه توسط رابرت دنهارت ( )2000مطرح شد برپایه این فرض بنا
نهاده شده كه آیا تصميمات افراد در جمع تابع منافع فردي است یا
منافع گروهی؟
❖ دنهارت با در نظر گرفتن «پارادایم سنتی اداره امور» به عنوان تز و
«پارادایم مدیریت دولتی نوین» به عنوان آنتی تز ،پيشنهاد سنتزي به
نام «پارادایم خدمات عمومی نوین» را مینماید كه بر مبناي شهروندي

دموكراتيك ،جامعه مدنی و انسان گرایی سازمانی استوار می باشد.

نظریه خدمات عمومی نوین
❖ شهروند دموكراتيك .بر طبق این نظریه دولت به تكتك آحاد جامعه به
عنوان یك شهروند نگاه میكند .سياست شهروندان اولویت اولند ،با
تمایز قائل شدن ميان مشتري و شهروند به وجود آمده است:
مشتري

شهروند

تمركز بر منافع شخصی
بدون توجه به مصالح عمومی
كامال مشخص و پرداخت كننده هزینه
خدمات هستند

تمركز بر منافع شخصی به همره توجه به
مصالح عمومی
كامال مشخص نيستند و در برخی موارد
قادر به پرداخت هزینه ها نيستند.

مشتري صاحب سازمان نيست

شهروندان صاحب سازمان هستند

نظریه خدمات عمومی نوین
❖ جامعه مدنی .از طریق شکلگيري نهادهاي صنفی و سازمانهاي ميانجی
دولتی مشاركت مردم در فرایندهاي حکومتی تسهيل میشود.
❖ انسان گرایی .توجه سازمانها باید بيشتر بر نيازها و عالیق كاركنان
باشد.

نظریه بازآفرینی دولت
❖ توهم ليبرال .معتقد است دولت با انجام كار بيشتر و هزینه باالتر بهبود
یابد (انبساط پولی) در حالی كه در جهان امروز تزریق پول در بسياري
از كشورها مشکلی را حل نکرده است(.پول بریزید درست می شود)
❖ توهم محافظه كار .معتقد است دولت با كار كمتر و هزینه كمتر می
توانند بهبود یابد (انقباضی) در حاليکه این كار ممکن است به نفع

ماليات دهندگان باشد ولی باعث بهبود عملکرد دولت نشود(.هزینه ها
را كم كنيد)

نظریه بازآفرینی دولت
❖ توهم كسب و كار .معتقد است اداره سازمان هاي دولتی به روش بخش
خصوصی (كسب و كار) می تواند دولت را بهبود بخشد اما واقعيت این
است كه با وجودي كه استفاده از مفاهيم كسب و كار در بخش دولتی
می تواند مفيد باشد ولی ميان بخش دولتی و خصوصی تفاوتهاي
فاحشی وجود دارد.
❖ توهم كارمندان .ر این باور است كه اگر به كاركنان دولتی حقوق كافی

داده شود بهتر كار می كنند در حاليکه اگر در دنياي واقعی به دنبال
تغيير نتایج هستيم باید استفاده از روش هاي منابع را اصالح كنيم.

نظریه بازآفرینی دولت
❖ توهم كاركنان .با استخدام كاركنان بهتر می توانيم دولت را بهبود
بخشيم در حاليکه می دانيم به واقع كاركنان مشکل ندارند بلکه
سيستم ها اسير كننده آنها دچار مشکل هستند.

نظریه بازآفرینی دولت

