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 *مقدمه:

 الیحه ریاست وجود دارد: 4در نظام مدیریت دولتی ایران 

 یند خط مشی گذاری )نظام رهبری(فرآ -1

 سطح خط مشی گذاری )مدیریت سیاسی( -2

 لتی(اجرای خط مشی )مدیریت دو -3

 سطح خصوصی )مدیریت خصوصی( -4

ت به عبارگردد مدیریت دولتی حلقه اتصالی است میان سطوح یک و دو با سطوح چهارم همانطور که مالحظه می

 ای واسط است میان نظام سیاسی و مردم.دیگر مدیریت دولتی حلقه

 *جایگاه درس مبانی مدیریت دولتی:

نیاز چنین درسی است و در ادامه مبانی مدیریت دولتی و مدیریت پیش دانید درس مبانی سازمانهمانطور که می

 باشد. درس دیگر می 7نیاز بعنوان یک درس مهم و حساس استراتژیک و حیاتی پیش

 *مدیریت چیست؟

مدیریت از واژه دَوَرَ به معنی اداره کننده گرفته شده است. مدیریت، علمی است که گروهی از افراد را بمنظور 

تر مدیریت عبارت است از استفاده اثربخش و کارآمد نماید. به عبارت کاملم دادن هدفی خاص، هماهنگ میانجا

های اجتماعی با استفاده از برنامه ریزی، از منابع مالی و غیر مالی برای رسیدن به اهداف خاص در پرتوی ارزش

فرا صنعتی بعنوان زیربنای تکامل تمدن  سازماندهی، هدایت و کنترل. مدیریت علمی است که در عصر صنعتی و

 گردد.بشری بیان می

 *سازمان چیست؟

شود، به این معنا که افرادی در کنار یکدیگر قرار گرفته سازمان در یک نگاه همانند یک سیستم در نظر گرفته می

مجموعه  زمان عبارت است ازنمایند. ساو در جهت رسیدن به مقاصد از پیش تعیین شده تالش و کوشش می

دار توام با آگاهی مبتنی بر اشتراک نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف دارای حد و های اجتماعی هدففعالیت

 مرز.

 *اداره چیست؟

نافع: اداره از سازمان و مدیریت مهم تر و باالتر و وسیع تر است. اداره اهداف را تعیین الف( بر اساس دیدگاه دکتر 

کند و سازمان ابزاری است در دست مدیریت تا بتواند به اهداف سیدن به اهداف تالش میکند. مدیریت برای رمی

 برسد.

ر، تاشند و اما در نگاه تخصصی و جزئیبب( بر اساس دیدگاه دکتر دانایی فرد: اداره و مدیریت مترادف هم می

رفته است. اداره به معنای خدمت اداره بر مبنای دستوالعمل ها، آیین نامه ها، مجوزهای بانکی و مقررات شکل گ

 یند حائز اهمیت است، اما مدیریت بر نتایج و تحقق آنها بنا گرفته است.باشد و فرآکردن می

 مطالعه مدیریت دولتی: لی*دال

هر یک از صاحب نظران به فراخور انگیزه و قلمروی شغلی خود به مدیریت دولتی نیازمند است. بر این اساس از 

 گردد.طالعه مدیریت دولتی بیان میدیدگاه علت م 4



مند هستند چگونگی رشته مدیریت و علوم سیاسی عالقه متخصصان دانشگاهی: اساتید دانشگاه خصوصا -1

اتخاذ  رفتار مدیران دولتی را ارزیابی کنند. از منظر دیگر هر دولت برای خود سازوکار جداگانه در انجام امور

گردد. متخصصان دانشگاهی برای آنکه یک ها میسبب ارائه نظریات و تئوری ه دولتنماید که مطالعه تاریخچمی

 پردازند.ای میتهن کنند به سمت مطالعه چنین رشیشات کردار دولتمردان بیانظر سیستمی از گرا

 لبدطمدیران دولتی: برای آنکه بتوانند سازمان، نهاد و ارگانی را بصورت شایسته و کارآمد مدیریت نمایند، می -2

 های رشته مدیریت دولتی داشته باشد.تا مدیریت دولتی نگاهی به آموزه

کنند. ها، سیاست و اداره را دو جزء جدایی ناپذیر قلمداد میاران: سیاست گذاران برخی از زمانگذسیاست -3

مبنای چنین سیاست مداران برای آنکه نظرات خود را به مدیران دولتی جهت اجرا ابالغ کنند، ضرورت دارد با 

 درسی آشنایی داشته باشند.

ها از بدو تولد تا آخرین لحظه زندگی بدون استثنا به صورت مستقیم از خدمات دولت شهروندان: همه انسان -4

 کنند، به همین جهت عالقه مند هستند زیربنای تفکرات مدیریت دولتی را به صورت نسبی بشناسند.استفاده می

 *جوهره مدیریت چیست؟

باشد. اما پس از جنگ جهانی ریت دولتی از لحاظ قدمت و تاریخچه همانند قدمت اجتماع و قدمت دولت میمدی

 دوم بعنوان یک رشته علمی و دانشگاهی آکادمیک مطرح شد. این رشته در راستای اجرای سیاست های هر

مت بر مدیریت دولتی و پیشرفت هر کشور و حکو« اشراین شالوده»دارد و به استناد گفته دولت گام بر می

نمایند. مدیریت دولتی از رشته های استبداد از منظر یک مدیریت دولتی را زیربنای توسعه و حکومت تلقی می

ها توانسته است بر سایر رشتهسیاست، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد و مهندسی بدست آمده است. اما با تکامل 

 سایه بیافکند.

 *تعاریف مدیریت دولتی:

 اند.ریفی از مدیریت دولتی ارائه دادهیک از دانشمندان رشته مدیریت، بر حسب جایگاه علمی خود، تعهر 

 اعتقاد دارد مدیریت دولتی از سیاست گرفته شده است. ویلسون

دارد مدیریت دولتی عبارت است از لتی از رشته حقوق متولد شده است و بیان میاعتقاد دارد مدیریت دو گودنو

 ز منابع و انسان سازی و رسیدن به اهداف دولتی.استفاده ا

 داند.ها و مردم میها، دولتها، سازمانریت دولتی را بعنوان مطالعه قدرت، مدیوایت

دارد به علت آنکه سیاست و اداره دو مجموعه ، به جدایی اداره از سیاست اعتقادی ندارد و بیان میپل اپل بای

 دارد.ند و در نهایت مدیریت را خط مشی گذاری عمومی بیان میاثیر گذارباشند، بر یکدیگر تدرهم شده می

، مدیریت دولتی عبارت است از انجام مسائل عمومی به دلیل ارتقا منافع دکتر دانایی فردبر اساس نظریات 

 عمومی.

 *خط مشی گذاری چیست؟

 اقدامات و فعالیت های نسبتا پایدار توسط دولت برای حل یک مشکل عمومی.

 *دستاوردهای مدیریت دولتی:

یت دولتی کلید پیشرفت یا گردد. مدیرکین هر دولتی محسوب میکن رَهمانطور که مطلعید مدیرت دولتی رُ

های تدوین شده حرکت نمایند به ریت دولتی در صورتی که طبق سیاستشود. مدیتلقی میهر جامعه گرد عقب



یافت. اگر مدیریت دولتی بتواند بر اساس مشارکت و همراهی افزایش خواهد همان نسبت میزان اعتقاد عمومی 

شتری را دهد و پاسخگوی عملکرد خویش باشد، قطعا پشتوانه مردمی بیآحاد مردم وظایف خود را انجام می

ای است بنام مردم محوری. مردم محوری تفاوت مدیریت دولتی و بخش فریند. مدیریت دولتی دارای جوهرهآمی

 شود.یخصوصی محسوب م

 *مردم محوری:

 دهد.جبر و زور این کار را انجام نمی

اساسی د. قانونکنباشد. قانون اساسی محیط مدیریت دولتی را تعیین میقانون اساسی: میثاق دولت و ملت می -1

، افکار آن ملت توسط برگزیدگان آن جامعه نوشته شده است، نتیجه اینکه مدیریت دولتی موظف ءبر اساس آرا

 کند اجرا کند.که طبق قانون اساسی اعمال قانون کند و به وی تکلیف می است

باشد. منفعت عامه ای است که در مدیریت دولتی وجود دارد منفعت عامه میترین واژه: مقدسمنفعت عامه -2

اول  در بخش خصوصی در نگاه، اما نمایندهمچون راهنما و مربی است که مدیران دولتی را کنترل و هدایت می

 های فرد یا شخصی وجود دارد.انگیزه

د. باش: نیروی بازار از دیدگاه علم اقتصاد بازار یا نیروی بازار تعیین کننده قیمت ها و کاالها و خدمات میبازار -3

 باشد، اما مدیریت دولتی برای آنکه خدماتدر مدیریت بخش خصوصی عرضه و تقاضا، حد و مرز قیمت ها می

هایی نخواهد بود. برای رفاه همگانی محیط زیست دفاع ملی و آموزش تابع چنین سیاست عمومی عرضه کند

ریق تصویب مجلس لتی از طپرورش مجبور است جدا از نیروهای بازار خدمات خود را معرفی کند. بودجه دو

 باشد.گردد و منابع تامین کننده بودجه در ایران  از فروش نفت و اخذ مالیات میتعیین می

در مدیریت دولتی عموم مردم از طریق انتخاب نمایندگان خود به حق صدور دستور است. لذا  حکمرانی: -4

د، اما در بخش خصوصی چنین ند مطابق سیاست های ملی کارها را به پیش ببرندهمدیران دولتی دستور می

 ای وجود ندارد.قاعده

 *مدیریت: 

، با استفاده از برنامه ریزی ع سازمانی به اهداف از پیش تعیین شدهاستفاده موثر و کارآمد از مناباز عبارت است 

در پرتوی نظام اجتماعی مورد نظر. اما در تعریف اشاره شده چند  سازمان دهی و هماهنگی و فرماندهی و کنترل

 نکته وجود دارد:

 یابد. بعنوان مثالمدیریت دولتی موظف است بهترین هدف را گزینش نماید و کمترین هزینه را به آن دست  -

گزیند و روان ترین ترجمه را برای استفاده بهترین و مطلوب ترین کتاب را برای ترجمه بر می ،یک مولف

 کند. خوانندگان طراحی می

 عبارت است از انجام کارهای درست.اثربخشی  -

 عبارت است از انجام دادن کارهای درست. ییکارآ -

به فرهنگ و عُرف جامعه توجه ویژه داشته باشد. زیرا عرف جامعه، افکار و  مدیریت دولتی بدون استثنا باید -

سازد. اگر مدیریت دولتی بر خالف افکار عمومی یا بر خالف رویه عمومی نگرش ها، باورها و ذهنیت ها را می

 دهد و دیواره اعتقاد آسیب پذیر خواهد شد.اقدام نماید، میزان محبوبیت و مقبولیتش را کاهش می

 باشد.در مدیریت دولتی، تعیین هدف و برنامه ریزی و همچنین امکان بسیج منابع، ضرورتی اجتناب ناپذیر می -



 گانه مدیران: 9*مهارت های 

مدیریت ادراکی: کسانی که در باالترین سطح مدیریت دولتی قرار دارند به این مهارت مجهزند. مهارت ادراکی  - 

بتواند فرصت ها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف تحلیل و تحویل شرایط. یعنی عبارت است از توانایی تجزیه و 

را کامال شناسایی نموده و درک کند. به همین خاطر این رده از مدیران، مسئولیت سنگینی دارند و باید پاسخگوی 

 برنامه های خود باشند.

ن با سایر انسان ها را داشته باشد. به عبارت مهارت انسانی: در این مهارت، مدیریت دولتی باید توانایی کار نمود -

 گردد.واضح تر، یک مدیر دولتی در ایجاد ارتباط با سایرین دچار مشکل نمی

مهارت عملیاتی: برخی از مسئولیت ها جنبه فردی و عملیاتی دارد و اصطالحا بعنوان مدیر متخصص مطرح  -

 از فنون تکنیک ها و مهارتهای آن شغل مطلع باشند. گردد. این نوع مدیران الزم است برای بهبود عملکردمی

 گانه مدیران: 9* سطوح 

 مدیران عملیاتیج(        مدیران میانی ب(      الف( مدیران عالی رتبه 

مدیران عالی رتبه از مهارت ادراکی برخوردارند و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل را از منظر داخلی و خارجی  الف:

در حوزه مدیریت دولتی، مدیران عالی رتبه به عالی ترین مقام اجرایی وزرا، استانداران و مدیران  باشند.دارا می

 ارشد نظام اشاره دارد.

باشند. از منظر مدیریت دولتی، مدیران میانی حلقه ارتباط و اتصال سطوح باالی سازمان به سطوح پایین می ب:

دهند. ر قالب فرمانداران یا مدیران کل استان خود را نشان میمدیران میانی حلقه های اتصال دهنده بوده که د

 نقش عمده برعهده دارند: 2مدیران میانی 

 .انتقال مصوبات مدیران عالی رتبه به سطوح پایین تر -1

 انعکاس افکار مدیران عملیاتی به رأس مدیریت کشور. -2

یاتی مجریان و کارگزاران نظام بوده و ارتباط لتی، مدیران عملمدیریت دومدیران عملیاتی یا فنی در حوزه  ج:

مستقیم با شهروندان دارند. نظیر: بخشداران یا مجریان مصوبات کشور همچون: سازمان های بازرگانی یا ادارات 

 توزیع برق، گاز و آب و مخابرات.

 دهند؟* مدیران عالی در حوزه مدیریت دولتی چکاری را انجام می

مدیریت سیاسی   -1گردد: بخش مجزا تقسیم می 3فرد، سطوح مدیریت کشور ایران به  بر اساس نظر دکتر دانایی

 مدیریت خصوصی -3مدیریت دولتی   -2

 پردازد.به تنظیم تصمیمات کالن و خط مشی گذاری و تدوین آئین نامه ها می مدیریت سیاسی

 کند.توانمندی خود اجرا می حالت اجرایی دارد و هر آنچه که ابالغ شده است متناسب با مدیریت دولتی

 شود.بنا به صالحدید مدیریت دولتی به عرصه کارگزاری وارد می مدیریت خصوصی

ماند بتر بآن است که اگر مطلوبترین و بهترین قوانین مصوب گردد، اما در حوزه اجرا ناقص و اَنکته قابل توجه 

ابل مشاهده شده است تصمیماتی که به ظاهر فاقد ای ارزش و اعتباری ندارد. اما در مقهیچگاه چنین آئین نامه

اند در عرصه جامعه یک شگفتی بیافرینند. ای توانستهودند ولی با مدیریت دولتی شایستهمحتوای خوب ب

مدیریت دولتی از لحاظ اهمیت آنقدر حوزه پر قدرتی است که نظام سیاسی یا مدیریت سیاسی را تحت تأثیر 



بعنوان مدیریت سیاسی  -1دیران عالی رتبه در هر کشوری در دو حوزه فعالیت دارند: دهد. خالصه آنکه مقرار می

 مدیریت دولتی جامعه -2  جامعه 

 posd corb   * وظایف مدیران
وظیفه بر عهده دارند که در هر سطح سازمانی الجرم موظف به اجرای آن  7دید مدیریت دولتی، مدیران اویه از ز

 باشند.می

 ی: عبارت است از تعیین هدف و راهبردهای تحقق آن.برنامه ریز -1

 ف در راستای رسیدن به اهداف.ظیم یک ساختار مناسب، چابک و منعطسازماندهی:عبارت است از تن -2

 کارمندیابی: انتخاب کارکنان شایسته و الیق. -3

 ، انگیزش و رهبری.هدایت گری: هدایت اعضای سازمان به سمت مقاصد سازمانی با استفاده از ارتباطات -4

 هماهنگی: عبارت است از ایجاد اتحاد و همکاری میان منابع سازمانی. -5

 گزارش نویسی: تهیه گزارش عملکرد و ارائه آن به مقامات مسئول. -6

بودجه بندی: عبارت است از تخصیص منابع مالی به طرح ها و پروژه ها. از سوی دیگر بودجه ابزار کنترلی  -7

بودجه نقش بسزایی در حوزه  توانند از میزان پیشرفت و انجام کارها مطلع شوند.ن دولتی میاست که مدیرا

 گردد.مدیریت دولتی دارد و بعنوان یک قوه ی نظارت و پایش استفاده می

 گانه مدیران: 4گانه و  8گانه،  11* نقش های 

 گانه مینزبرگ: 11نقش های  -

 سخنگو -6   نشردهنده اطالعات -5   دریافت کننده اطالعات -4  رابط  -3  رهبری  -2   تشریفات  -1

 آشوب زدایی -11   مذاکره کننده -9   کارآفرین -8  اختصاص دهنده منابع  -7

 گانه آدیزس: 4نقش های  -

 اجتماعی)هماهنگ کننده، انسانی، مدیریتی( -4ابداعی   -3اجرایی   -2تولید کننده   -1

 :همکارانگانه کوئین و  8نقش های  -

جذب کننده  -6برنامه ریز   -5خالق   -4مذاکره کننده   -3تسهیل کننده روابط گروهی   -2روحیه آفرین   -1

 اجرای مقررات -8بهبود روابط انسانی   -7منابع  

 الیه های دولت:*

 :دولت رفاه عمومی4ه:دولت کارفرما       الی3: دولت حافظ منافع عمومی      الیه2: دولت ژاندارم      الیه1الیه

 پیدایش دولت مدرن:*

 حاکمیت ملی بجای حاکمیت کلیسا -تقابل کاتولیگ و پروتستان         -

 تکامل دولت:*

 حرکت از ساده بودن به طرف پیچیدگی -رشد آگاهی        -

 تفاوت مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی:*

 تشابه در وظایف -1

 تفاوت در زمینه -2

 



 گانه مینزبرگ: 11های توضیحات نقش *

 تشریفات: عبارت است از حضور و شرکت در مجالس و محافل بین المللی. -1

 : عبارت است از هدایت آحاد مردم به سمت آرمان های حکومتی.رهبری -2

 : ایجاد ارتباط با کشورهای خارج به منظور صیانت از کشور.رابط -3

 ت از داخل کشور و خارج از آن.: کسب اخبار و اطالعادریافت کننده اطالعات -4

 : افزایش آگاهی های دولت.نشردهنده اطالعات -5

 : انتشار عملکرد دولت در برابر افکار عمومی.سخنگو -6

 : تنظیم بودجه ملی در قالب بودجه ساالنه و ارائه به مجلس شورای اسالمی.اختصاص دهنده منابع -7

 رشد صنعت و بالندگی اقتصادی.: ایجاد اشتغال برای متقاضیان و کارآفرین -8

 : برقراری یک گفتمان دیپلماسی موفق در جهت حفاظت از آرمان های آن کشور.مذاکره کننده -9

 : برقراری امنیت و اقتدار درون کشوری و تولید نظم و انضباط.آشوب زدایی -11

 گانه آدیزس: 4نقش های *

 کار و پویایی اقتصاد.وتولیدی: رونق کسب -1

 ایی: بوجود آوردن سازمان های نوین اداری بمنظور اداره و ارائه خدمات و تولیدات.اجر -2

 ابداعی: عبارت است از ایجاد خالقیت و نوآوری و انجام تغییرات متوالی. -3

 ترکیبی: عبارت است از ایجاد هماهنگی در قسمت های گوناگون جامعه. -4

 * دولت**

شود در کلیه اعصار و دوران ها اشخاصی ا نگاهی بیاندازیم مالحظه میسیر تکاملی زندگی بشریت ر اگرمقدمه: 

نمودند. کسانی که اداره امور را در دست داشتند بعنوان در قالب کارگردانان آن منطقه یا جامعه ایفای نقش می

ن فطرتاً اشدند و در شرایط فعلی در قاموس ادبیات سیاسی دولت لقب گرفتند. انسحاکم یا فرمانروا شناخته می

موجودی اجتماعی است و برای آنکه در برقراری ارتباط با دیگران موفق شود الزم است از یکسری هنجارها و 

 رفتارها تبعیت نماید که در اینجا دولت چنین نقشی را برعهده دارد.

 * تعریف واژه دولت:

 یعنی پدیده ای است که با ثابت بودن و گردد. دولتواژه دولت به معنای پابرجا، استوار، ثابت و پایدار تعریف می

 د.نمایباشد. منظور آنکه دولت نهادی است که ثبات و آرامش را بر فضای جامعه حاکم میبا قوام بودن همراه می

 * تعاریف دولت:

باشد که هرکدام در جایگاه خود حائز اهمیت دیدگاه قابل بررسی و تحلیل می 3از نظر نظریه پردازان، دولت از 

 نماید.وده و ابعادی از منزلت دولت را ترسیم میب

الف( دولت مجموعه ای مستقل بوده و دارای کلیتی متمایز است. چنین نگرشی به حوزه حقوق ملی و بین المللی 

نماید که در این خصوص دولت را اشاره دارد، بعنوان مثال: دولت ایران با دولت استرالیا قراردادی را منعقد می

 سازد.یده ای کلی، جامع و یگانه مطرح میبعنوان پد

 شود: فرمانروایان و فرمانبران.گروه کلی تقسیم می 2ب( دولت به حاکمان و فرمانروایان اشاره دارد و جامعه به 



گردد. هیئت دولت، هیئت وزیران  یا هیئت ج(دولت بعنوان یک الیه سیاسی در قالب قوه مجریه شناخته می

 دهد.گیرد و نهادهای سیاسی و سازمان های اجرایی را تحت پوشش قرار مینشأت می حاکمه از چنین تفکری

در نهایت آن که دولت عبارت است از نهادها و سازمان هایی که با استفاده از جایگاه قانونی بر گروهی از مردم 

 نمایند.اعمال قدرت می

 دولت (منشأخاستگاه)* 

گردد، منظور از خاستگاه تفکر و ذهنیات ته و خاستگاه آن بیان میزاویه مورد مطالعه قرار گرف 4دولت از 

 باشد.گذاران دولت میبنیان

ه توانند در کنار یکدیگر بصورت شایستابوعلی سینا اعتقاد دارد انسان ها زمانی می الهی یا فطری: الف( خاستگاه

 نیز فقط بوسیله خداوند حکیم و پیامبرانو نیکویی زندگی کنند که آن حیات با عدالت همراه باشد. اجرای عدالت 

تواند به تنهایی عدالت را اجرا نماید و برای آنکه در جامعه چنین مهمی گردد. بشر نمیو فرستانندگان تعمیم می

 اجرا شود الزم است افراد منتخب  از سوی خداوند زمام امور را بر عهده گیرند.

دارند روند تشکیل جوامع بر اساس نظریه های غلبه و می جامعه شناسان بیان جامعه شناسی:خاستگاه ب( 

تکامل، همیشه رو به رشد بوده است. ازدیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی از پیامدهای چنین نگرشی حاصل 

آید. با تجمیع گروه ها شاهد شکل گوید: با جمع شدن خانواده ها یک گروه بوجود میگردد. نظریه تکامل میمی

کند که در نتیجه وجود یک دولت برای باشیم و با اجتماع قبایل، جامعه ظهور میقبیله میگیری طایفه و 

بخشی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در نظریه غلبه گروه های کوچک و ضعیف  در دل گروه های بزرگ انسجام

ه مردم از زندگی گیرد و برای آنکه در جامعه همشوند و از این جا است که اجتماع شکل میو قوی هضم می

 مساوی برخوردار باشند وجود دولت الزم است.

کنند دولت ساخته و پرداخته اغنیاء، اشراف و برخی از سیاست مداران عنوان می ج( خاستگاه اقتصادی:

ثروتمندان است. دولت صرفاً ابزاری است در دست طبقه مرفح جامعه که با استفاده از نهادهایی همچون شهربانی، 

 نماید.ای در مقابل فقیران و سایر مردم محافظت میری و ارتش از منافع چنین طبقهمری، دادگستژاندار

انسان ها برای دفاع از خود در مقابل حوادث و اتفاقات ناگوار ناگزیرند که از سایر  د( خاستگاه حقوقی یا قانونی:

ایع صیانت نماید و در این جا است که تواند از فجانسان ها کمک بگیرند و هیچ فردی به صورت انفرادی نمی

دولت بنا به قاعده ضرورت اجتماعی و تعهد حقوقی متولد خواهد شد. یعنی دولت خود را بعنوان یک ضرورت 

داند از منابع انسانی آن کشور محافظت نماید و در مقابل نیز شهروندان تعهد حقوقی و قانونی اجتماعی موظف می

 مین دولت تبعیت نمایند.دارند که از دستورات و فرا

 *وظایف اولیه دولت:

 3نماییم که برای استقرار و استواری هر دولتی اگر به روند پیدایش حکومت و دولت توجهی شود مالحظه می

وظیفه عمده وجود دارد که اگر در عصر فرا صنعتی نیز یکی از این مولفه ها کنار گذاشته شود، دولت دچار 

 3آنکه دولت بتواند برنامه ها و فعالیت های خود را با ثبات و آرامش خاطر انجام دهد  فروپاشی خواهد شد. برای

 وظیفه و رسالت عمده و بزرگ بر عهده دارد که عبارتند از: ایجاد امنیت، برقرای نظم و تولید عدالت.

ا ایجاد نماید و بر اساس دیدگاه جامعه شناسی، دولت موظف است برای شهروندان حصار امنیت ر ایجاد امنیت:-

هر شخصی در پناه چنین حکومتی احساس امنیت نماید و از گزند آسیب های جسمانی و روانی در امان باشد. 



گردد و در صورت فقدان امنیت الزم، جامعه از جنگ و خونریزی و امنیت حاصل اقتدار آن دولت محسوب می

 ستیز مملؤ خواهد شد.

امنیت کامل حکم فرما شد به منظور جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی  پس از آنکه در جامعه برقرای نظم: -

 وجود نظم و انضباط یک ضرورت است که نظم بواسطه قانون و در پرتوی قانون شکل خواهد گرفت.

: دولت یک منشأ الهی یا فطری دارد که در آن دیدگاه اجرای عدالت علت و دلیل شکل گیری تولید عدالت -

لتمردان برای آنکه جامعه را به سمت توسعه و تعالی هدایت نمایند الزم است در جامعه، عدالت باشد. دودولت می

گردد و افراد جامعه با انگیزه مظاعفی از ای تلقی مید. عدالت زیربنای توسعه هر جامعهدر کلیه ابعاد اجرا گرد

اشد. بادها و توانمندی شهروندان میدولتمردان اطاعت و پیروی خواهند نمود. عدالت بستر سازِ شکوفایی استعد

عدالت باعث خواهد شد که هر انسانی در درون حکومت بتواند از حداقل امکانات و موهبت های طبیعی بهره مند 

 گردد.

 *وظایف تکامل یافته دولت:

 فیابد و ارتباطات توسعه پیدا نموده است به همان میزان وظایسب آنکه جمعیت شهرنشینی گسترش میبه تنا

دولت نیز قابلیت افزایش را دارد. عالوه بر ایجاد نظم، امنیت و عدالت، دولت رسالت های دیگری نیز برعهده دارد 

که این رسالت ها باعث تمایز جایگاه دولت نسبت به سایر نهادها و شهروندان خواهد شد که وظایف تکامل یافته 

 دهیم.بخش مجزا مورد بررسی قرار می 3دولت را در 

 توسعه –دولتمردان یا دولت یا مدیریت دولتی دو رسالت کالن بر عهده دارند: ثبات  -1بخش

ه ط اولیه اشاردارد. ثبات به حفظ شرایثبات: به این معنا است که جامعه را از آسیب ها و چالش ها در امان نگه می

 کنترل سیستم.دارد، نظیر: حفظ و 

ماید و از یکنواختی و روزمرگی نجات پیدا کند الزم است در خصوص توسعه: برای آنکه جامعه مسیر تکامل را بپی

 توسعه یافتگی نیز برنامه ریزی نماید.

در کنار وظایف اولیه اشاره شده از منظر دیگری دولت یکسری ویژگی ها و کارکردهایی را متحمل  -2بخش

ل نمودن نوسانات اقتصادی، حمایت خواهد شد، نظیر: حفظ محیط زیست، مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال، کنتر

از بازار در راستای ترویج عدالت اقتصادی. حفاظت از منابع طبیعی، مبارزه با بیماری های بهداشتی، چاپ 

اسکناس و انتشار پول، حق اعمال قدرت، تدوین قوانین و مقررات، توسعه سیاسی، حمایت از مشارکت مردمی، 

الیات و عوارض، تنظیم بودجه ملی، ترویج فرهنگ آن کشور، وفاداری به ایجاد ارتباط با سایر کشورها، اخذ م

 آرمان های حکومتی.

دولت از منظر و زاویه دیگر عالوه بر وظایف مقدماتی یکسری اقدامات دیگری را بایستی انجام دهد.  -3بخش

ی اد حکومتی بایستوظایف دولت به مرور زمان از سادگی به پیچیدگی مبدل شده است. بطوری که در کلیه ابع

پاسخگو باشد و حساس ترین تصمیمات و با اهمیت ترین سیاست های کشور بر عهده دولتمردان است. حتی از 

گیرد. دولت به مرور زمان آگاهی هایش سویی دیگر برخی از اوقات ساده ترین کارها را بنا به ضرورت بر عهده می

سوابق تاریخی اثبات شده است که تفاوت توسعه یافتگی و عدم نسبت به قلمروی فعالیت افزایش یافته و بنا بر 

وازن نماید، تضمنا دولت، رسالت مهم دیگری را ایفا می باشد.توسعه یافتگی به تفکرات آن دولت وابسته می

میان حاکمیت و آزادی فرد. اگر حاکمیت بیش از حد متعارف و قانونی باشد به استبداد و دیکتاتوری کشانده 



. گرددو اگر آزادی فردی نیز بیش از هنجارهای رایج بها داده شود به هرج و مرج و بی بندوباری مبدل می شودمی

نتیجه آن که یک دولت خوب موظف است میان حاکمیت و آزادی های فردی یک توازن عادالنه و منصفانه و 

 معقوالنه و مدبرانه ایجاد نماید.

 *وظایف درون مرزی و برون مرزی دولت:

 دارد:وظیفه درون مرزی و برون مرزی  2ولت از نگاه کالن و عمده د

شاخه تشکیل  3هر دولتی برای آنکه امور جامعه و حکومت را با خردورزی ساماندهی نماید از  درون مرزی:الف(  

ننه یا قپردازد که به قوه مشده است. اولین شاخه به نگارش، تدوین و تنظیم مقررات و آیین نامه ها و قوانین می

شاخه دوم که به شاخه اجرایی لقب گرفته است. هر آنچه را که در قالب قانون دریافت  گردد.یتقنینی نامگذاری م

شود. قوه مجریه در مقابل قوه مقننه پاسخگو باشد که بنام قوه مجریه نامگذاری میکند متعهد به اجرای آن میمی

ردازد و چنانچه دولت یا مردم از مقررات تخطی نمایند، ضمن پمی باشد. شاخه سوم که به کارهای دادرسی می

 دولت به مجموعه ای از نهادها گفته و جریمه استفاده می نماید که به قوه قضائیه شهرت دارد.تذکر از ابزار تنبیه 

ی دارد که می شود که بر سرزمین خاصی و اجتماع ویژه ای اعمال قدرت می نماید. دولت یک خصلت متمایز

 د، که سایر افراد جامعه از چنین اهرمی بی بهره می باشند.ن قدرت مشروع می باشهما

دولت برای آنکه معنا و مفهوم پیدا کند، بدون شک از یک ظرفی بنام سرزمین برخوردار است.  برون مرزی:ب( 

 حاکمیت –حکومت  –سرزمین  –جزء مهم برخوردار می باشد: مردم  4دولت در یک نگاه کلی از 

بصورت مجزا و دور از هم زندگی بر اساس روند تکاملی زندگی بشریت انسان ها در ایام گذشته  ردم:م -

نمودند، اما با پیدایش عصر صنعتی، ارتباطات گسترده شد و توده های جدا از هم به یکدیگر پیوند خوردند و می

ها حاکم باشد، دولت قالب خود را  جمعیت گسترده ای بوجود آمد. برای آنکه یک نظم و انضباطی در میان گروه

 پیدا نمود.

که به آن سرزمین یا وطن  ن کنار یکدیگر زندگی می نمایندها و جمعیت ها در قطعه ای از زمی دولت سرزمین: -

رابطه انسان ها با سرزمین خود یک رابطه عاطفی و معناداری است که در ادبیات سیاسی از آن  شود.گفته می

ای که از لحاظ افقی، مردم در آن زمین عبارت است از قطعه گردد.ن یا احساسات ملی یاد میوطن بود بعنوان هم

ر برخی از نواحی در کنار گردد و داهای آسمانی و دریایی را شامل میساکن هستند و از لحاظ عمودی فض

 گیرد.ها یا دریاها پهلو میاقیانوس

ارهای دولت می باشند. و اُرگان ها که ابزاری برای انجام دادن ک عبارت است از کلیه نهادها، سازمان ها حکومت: -

 گاه اراده آن ملت است.حکومت تجلی

حاکمیت همراه با واژه قدرت معنا و مفهوم پیدا می کند، حاکمیت، قدرت قانونی و به حقی است که  حاکمیت: -

  خشند.دولتمردان در سایه سار آن می توانند به جامعه نظم و انضباط خاصی بب

 گانه دولت: 4*نقش های 

 نقش قانونی -4        نقش توزیعی -3     نقش تثبیتی    -2      نقش تخصیصی   -1

عبارت است از فرآیند اختصاص دادن منابع مالی و غیرمالی به عرضه خدمات وتولید محصوالت. در  تخصیصی:-

اختیار خود دارد و بنا به مصالح و منافع  نقش تخصیصی، دولت فرآیند گردش مالی کشور را تحت نظر و تحت



عمومی درآمدها را به برنامه ها اختصاص می دهد. از سوی دیگر شیوه های کسب درآمد و تنظیم بودجه در این 

 نقش مستتر می باشد.

دولت برای آنکه بتواند شریان اقتصادی کشور را کنترل نماید الزم است در سیاست های مالی و پولی  تثبیتی:-

صورت انبساط گونه یا منقبض رفتار نماید که چنین رویکردی بعنوان نقش تثبیتی شناخته می شود. در نقش ب

تثبیتی، دولت شرایطی را فراهم می سازد که میزان تورم، رکود و بیکاری کاهش یابد. دولت به منظور حفظ اقتدار 

 خود و دوام حکومت چنین وظیفه مهمی را برعهده دارد.

ارت است از توزیع عادالنه و منصفانه درآمدها میان اقشار آسیب پذیر و اعضای جامعه که بتواند عب توزیعی:-

زمینه ساز رضایت مندی و رفاه شهروندان گردد. از سوی دیگر دولت با چنین نقشی می تواند سیاست هایی را 

 تدوین نماید که برای عده ای ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایرین داشته باشد.

قانون میثاق نامه ای است میان دولت و ملت. دولت با مصوب نمودن قوانین مفید، زمینه توسعه و رشد  قانونی:-

کشور را فراهم می نماید. یکی از شاخص هایی که می توان به عملکرد مناسب و ارزنده دولت پی برد وجود 

 الت جامعه را مرتفع سازد.مقررات، سیاست ها و قوانین منعطف و خوب می باشد. قوانینی که مشک

 *الیه های دولت:

همانطور که گفته شد، دولت دو رسالت عمده بر عهده دارد که عبارتند از: ثبات و توسعه که برای آنکه اهداف 

محقق شوند الزم است دولت ها، وظایف خاصی را برعهده گیرند که در چهارچوب الیه های دولت تشکیل 

تکاملی را نشان می دهد که از برقراری نظم شروع شده و تا اجرای عدالت اجتماعی شود. الیه های دولت مسیر می

 ادامه دارد.

دولت در این محدوده یا در این بخش در راستای برقراری امنیت، تامین نظام و ایجاد  دولت ژاندارم:الیه اول( 

سوب می گردد که حفاظت از کیان انضباط اجتماعی قدم بر می دارد. دولت ژاندارم اولین الیه ی دولتمردان مح

 مملکت و امنیت جانی شهروندان را تامین می نماید.

در این الیه دولتمردان به توسعه راه های مواصالتی پرداخته و در زمینه  دولت حافظ منافع عمومی:الیه دوم( 

تردد و برپایی  آمدن مسیرهای. شکل گیری راه آهن، بوجود داردکاال ها و خدمات عمومی قدم بر میتولید 

 های اقتصادی بزرگ از عملکرد چنین دولتی است.شبکه

در این بخش، دولت عالوه بر ارائه خدمات عمومی، به بخش خصوصی نیز کمک هایی  دولت کارفرما:الیه سوم( 

 یرا ارائه می نماید، نظیر: شکل گیری وزارت صنایع و معادن. دولت کارفرما گاهی از اوقات از توان بخش خصوص

 برای سیاست های کشور و اجرای آنها در قالب خصوصی سازی یا برون سپاری بهره می جوید.

این دولت که بعنوان آخرین دستاوردهای تقسیم بندی الیه های دولت بیان  دولت رفاه عمومی:الیه چهارم( 

 ب پذیر، بازنشستگان گردد چنین دولتی اجرای عدالت اجتماعی را سرلوحه کارها قرار داده و به اقشار آسیمی

 و مستمری بگیران خدماتی را در حد توان و امکانات جامعه ارائه می نماید.

هدف اصلی از طرح الیه های دولت آن است که روند تکاملی را توضیح دهد. در ابتدا دولت در حوزه  نتیجه گیری:

مد نظر قرار داد، سعی نمود با ایجاد  امنیت و دفاع ورود پیدا نمود، آنگاه ارائه خدمات عمومی را به شهروندان

نظام اداری از حقوق شهروندان در برابر قانون محافظت نماید. در مرحله سوم دولت کارفرما شکل گرفت. بطوری 



که برخی از کارها را در راستای کیفیت بخشی به ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار نمود و در مرحله چهارم، 

 پرداخت حقوق به اقشار آسیب پذیر را سرلوحه کارهای خود قرار داد.توسعه عدالت اجتماعی و 

 *پیدایش دولت مدرن:

در ابتدا دولت به برقراری نظم، ایجاد امتیت و گسترش عدالت توجه نمود، اما با شروع عصر صنعتی وظایف دولت 

ب کاتولیگ با محوریت دو مکتب کاتولیگ و پروتستان وجود داشت. در ابتدا مکتمتکامل شد. در قاره اروپا 

کلیسای روم عهده دار حکومت داری و مدیریت جامعه بود. کلیسا، کشیش، اُسقُف و پاپ مسئولیت کارها را 

برعهده داشتند. تفکرات کلیسای روم بر اساس فئودالیسم و طبقات موروثی بنا شده بود بطوری که هر کشیشی 

ود. جامعه بر اساس طایفه و قبیله های تنظیم شده از سوی جانشین خود را در حوزه هدایت جامعه انتخاب می نم

مکاتب  میانروم را کمرنگ نمود و اتفاقاتی نقش و جایگاه کلیسای اما مکتب پروتستان کلیسا اداره می گردید، 

های نجرب گردید. طبق این قرارداد جنگم« وستفالی»به قراردادی تحت عنوان که کاتولیگ و پروتستان رخ داد 

له کاتولیگ و پروتستان خاتمه پیدا کرد. مکتب کاتولیگ در کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشترین طرفدار سا 31

اص خود اختصرا دارد اما مکتب پروتستان در کشورهای آلمان، هلند، انگلیس و فرانسه بیشترین طرفدار را به 

د که دولت مدرن از ویژگی های زیر می دهد. از دستاوردهای چنین قراردادی بوجود آمدن دولت مدرن می باش

 برخوردار است:

 حاکمیت کلیسا در تقسیم بندی جامعه از بین رفت. -1

 دولت و ملت بعنوان هدایت کننده امور حکومتی انتخاب شدند. -2

 حاکمیت فئودالی جای خود را به حاکمیت ملی واگذار نمود. -9

نی یا سکوالر پیدا نمود. بطوری که دین داری از به جهت کمرنگ شدن نقش کلیسا، حکومت جنبه غیر دی -4

 عرصه حکومت داری جدا گشت.

یکی از دالیل پیشرفت و توسعه یافتگی کشور آلمان بر کشور ایتالیا همان غلبه مکتب پروتستان  گیری: نتیجه

و ملت  تبر مکتب کاتولیگ می باشد و نقش کلیسای روم و تفکرات ملوک الطوایفی جای خود را به حاکمیت دول

 داد و ارزش های ملی بود که چهارچوب حاکمیت را تغییر می نمود.

 *تکامل دولت:

در دولت های مدرن اولین وظیفه محسوب می گردد. در گام های دیگر  حفظ شرایط موجود و عدم عقب گرد

و ی ایران در بد، افق آینده آن دولت را رقم می زند. بعنوان مثال نظام جمهوری اسالمو تکامل و پیشرفتتوسعه 

جی  فراهم شد و در راستای ، آرامش و امنیت داخلی و اقتدار خارتولد از یک نظام به نظام دیگر تبدیل شد

 های توسعه ای خود در جهت پیدایش دولت اسالمی و تمدن اسالمی در سطح بین المللی گام بر می دارد.برنامه

 *تفاوت مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی:

 اوت و تشابه این دو مدیریت چند دیدگاه کلی وجود دارد:در خصوص تف

مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی آنقدر شبیه یکدیگر هستند که صرفا در کلمات دولتی و خصوصی تفاوت  -1

ظاهری مشاهده می گردد. به عبارت دیگر هر آنچه که در مدیریت دولتی است، در مدیریت خصوصی نیز چنین 

 باشیم.کارکردی را شاهد می 

 مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی در دو قلمروی مجزا فعالیت می کنند که هیچگونه وجه مشترکی ندارند. -2



 ی وتدول»مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی در کلمه اول اشتراکاتی دارند، اما در واژه دوم آنها که منظور  -3

ت معناداری  پیدا می کنند که بر این اساس یک حوزه ای از فعالیت ها می شوند که تفاواست، وارد « خصوصی

 وجه تمایز این دو مدیریت را توضیح می دهیم.

در مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی هر دو مدیریت در انجام کارها اثر بخشی، کارآیی و صرفه جویی را  -

ن می کند که همی مدنظر قرار می دهند. به عبارت واضح تر، مدیریت خصوصی از مبانی مدیریت بازرگانی پیروی

 اصول در مدیریت دولتی مدنظر قرار دارد.

مدیریت خصوصی در راستای افزایش سرمایه، رشد ثروت و باال بردن ارزش افزوده می باشد، در حالی که در  -

 مدیریت دولتی پاسخگویی به مردم، برابری و حُرمت حقوق شهروندان مد نظر است.

قرار دارد. مدیریت خصوصی صرفا  منفعت عامه یا همان مردم محوریمهم ترین تفاوت این دو مدیریت در  -

که اگر غیر از این بود فاقد اعتبار معنایی می شد. اما مدیریت  برای ارزش آفرینی اقتصادی بوجود آمده است

کرد و هر زمانی که میان صرفه جویی و عدالت دولتی برای رضایت شهروندان از هیچ تالشی فروگذار نخواهد 

 رضی ایجاد شود، اجرای عدالت اولویت نخست می باشد.تعا

همانطور که قبال گفته شد، مدیریت دولتی خوب چهارچوب اقدامات مدیریت خصوصی را شکل می دهد و  -

رفیت و پتانسیل در برخی از حوزه های اجرایی از ظ مدیریت دولتی می تواند بر مبنای تفکرات دولت کارفرما

وصی استفاده نماید. عالوه بر این برای بهبود فرآیندهای انجام کاری تئوری های بخش خصوصی یا مدیریت خص

 مدیریت خصوصی نیز می تواند در بخش مدیریت دولتی بکارگیری شود.

 *دخالت دولت در اقتصاد:

 تفکر اقتصادی را مطالعه می نماییم. 3در این زمینه 

است. آدام اسمیت به حداقل حضور دولت در اقتصاد که از اندیشه های آدام اسمیت نشأت گرفته  اولین تفکر

 اعتقاد داشت و بیان می داشت که سیاست های اقتصادی را بازار تعیین می کند.

بر اساس اندیشه های مارکس، مکتبی در حوزه اقتصاد بعنوان مکتب سوسیالیستی  بوجود آمد و  دومین تفکر

ی کارها از جمله اقتصاد داشته باشد. چنین تفکری کمترین بیان می داشت دولت باید حداکثر دخالت را در تمام

 نقش را برای بخش خصوصی قائل بود.

افزایش  و،  بخاطر بوجود آمدن برخی از بحران های اقتصادی و ناتوانی دولت در پاسخگو بودن به آنها سومین تفکر

مایه داری بوجود آمد که این درخواست های مردم حول محور رفاه مجددا بازگشت و مراجعه ای به تفکرات سر

اندیشه جدید را نئولیبرالیسم قلم داد می کنند. و آغازی بود برای خارج شدن از تفکرات اقتصادی کارل مارکس 

که همان تفکر سوسیالیستی می باشد. اندیشه های نئولیبرالیسم حاکی از این است که دولت باید حداقل دخالت 

با حمایت مردم و بخش خصوصی اداره گردد و دولت صرفا چهارچوب آنرا تعیین  در بازار را داشته باشد و اقتصاد

 نماید.

 منطق و دالیل دخالت دولت در بازار و اقتصاد:*

شوند که مهمترین دالیل ورود دولت ی اقتصاد میمردان با نگاهی حداقلی وارد حوزههمانطوری که بیان شد، دولت

های هزینه –آثار خارجی  –کاالهای عمومی  –انحصار طبیعی  –ایی بازار در اقتصاد یا بازار عبارتند از: نارس

 که به تشریح آنها می پردازیم.  سرمایه ای باال و برابری،



نارسایی بازار: فرآیند عدالت اجتماعی حکم می نماید که در بازار در هنگام یا در لحظه ردوبدل نمودن کاالها  -1

و خریدار وجود داشته باشد. به عبارت واضح تر عرضه و تقاضا با یکدیگر  و محصوالت به تعداد کافی فروشنده

 برابر نبوده و برای رفع چنین نارسایی و مشکلی، دولت به حوزه اقتصاد ورود پیدا می نماید.

انحصار طبیعی: انسان ها بر اساس سرشت و ذات خود به دنبال کسب منفعت بیشتر می باشند. اگر دولت  -2

ر انحصاقتصادی را نظارت نکند گاهی اوقات دست های نامرئی برای افزایش سود بدنبال احتکار و جریان های ا

 می باشند که با حضور دولت جریان مدیریت می گردد.

ولید کاالهای عمومی برای بخش خصوصی همیشه سودآور نخواهد بود و حتی پاره ای از کاالهای عمومی: ت -3

اوقات هزینه دریافت شده  از شهروندان در مقایسه با قیمت واقعی آن کاال به مراتب کمتر خواهد بود که در این 

 جا است دولت بنا بر رسالتش به این مهم مبادرت می ورزد.

مکان دارد در تولید محصوالت خود به محیط زیست و سایر منابع طبیعی نظیر آثار خارجی: بخش خصوصی ا -4

دریا صدمه ای وارد نماید که جزء آثار خارجی فعالیت های بخش خصوصی است که در این لحظه مدیریت دولتی 

 در راستای حقوق آینده شهروندان نسبت به تخطی نمودن از حریم قانون وارد عمل می شود.

سرمایه ای باال: ساختن بنادر کشتی رانی و راه آهن و تولید انرژی اتمی و هسته ای از لحاظ هزینه هزینه های  -5

و منفعت برای مدیریت خصوصی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. به همین خاطر دولت در موارد اشاره شده که 

 ملی در چنین صنایعی شروع های هنگفتی را به خود اختصاص می دهد، به دلیل بهره مندی از منابع کثیرسرمایه

 به فعالیت می نماید.

برابری: در راستای مبارزه با فقر و بیکاری دولت الزم است برای افراد کم درآمد یا اقشار آسیب پذیر   -6

هایی تخصیص دهد که در قالب برابری یا عدالت مفهوم می یابد و به همین دلیل دولت به چنین کارهایی بودجه

 آرمان های حکومتی می پردازد. بر پایه مقاصد و

 *فلسفه پیدایش مدیریت دولتی:

انسان ها فطرتا موجوداتی اجتماعی می باشند. اجتماعی بودن موجب توسعه روابط با سایرین می گردد. همانطور 

که در دیدگاه جامعه شناسی اشاره گردید، روابط و اجتماعات آنقدر به مرور زمان گسترش می یابد که برای 

ام بخشی و ساماندهی وجود یک حکومت ضرورت پیدا می نماید. پس از آنکه حکومت متولد شد، دولت انسج

نیز بعنوان باالترین رُکن حکومتی خلق خواهد شد. به همین مِنوال، دولت در راستای ایجاد برنامه های خود به 

 یک مدیریت دولتی احتیاج مُبرم پیدا می نماید.

 

 

  

 

که در قبل، مدیریت دولتی را بصورت کامل تعریف نمودیم، اما از لحاظ حساسیت موضوع یکبار به آن با توجه

دیگر بصورت مختصر توصیف می گردد. مدیریت دولتی از نظر دامنه فعالیت، گاهی اوقات آنقدر گسترده است 

اوقات آنقدر محدود و  که کل ملت را تحت تاثیر قرار می دهد، نظیر: رییس جمهور، هیئت دولت. اما پاره ای از

که فقط تعداد کوچکی از توده مردم را شامل می گردد. نظیر: نظافت یک خیابان. مدیریت دولتی  جزئی است

اجتماعی بودن 

 انسان
 مدیریت دولتی تشکیل دولت ایجاد حکومت



می باشد. مدیریت دولتی اجرای  قوه را می طلبد. مدیریت دولتی در برگیرنده برنامه های دولت 3همکاری 

 مشی عمومی را بر عهده دارد.خط

 فرهنگی                                          اجتماعی                                  تفکر سیستمی: *مدیریت دولتی در

 

 

 

 
 

                                                                      

 حقوقی                آموزشی                                  سیاسی                                اقتصادی              

 

در شکل ترسیم شده مشاهده می نمایید، مدیریت دولتی باید در حوزه فعالیت خود بصورت  همانطور که

سیستماتیک بیاندیشد و همه جوانب را مد نظر قرار دهد. سیستمی اندیشیدن یک مهارتی است که برای مدیران 

دین برابر می شود. اگر یک مدیر دولتی به فلسفه  تفکر سیستمی پی ببرد، طبیعتا در لحظه دولتی اولویت آن چن

ی پنهان و آشکار را مدنظر قرار خواهد داد. تفکر سیستمی بوجود آونده تصمیم گیری و اجرا، همه زوایا

لب نماید. خواهی بود. تفکر سیستمی تالش می کند رضایت شهروندان را با حداکثر رضایت مندی جعدالت

 بازخورد و محیط. –خروجی  –پردازش  –جزء می باشد: ورودی  5همانطور که بیان شد، تفکر سیستمی دارای 

 از منظر مدیریت دولتی، ورودی، شامل منابع و تقاضاها می گردد.

 همان بودجه ای است که در اختیار مدیریت دولتی قرار دارد.منابع چیست؟  -

ت های مردمی است. یا نیازهای ملت است که مدیریت دولتی مستقیم یا غیرمستقیم  درخواستقاضاها کدامند؟  -

 آن را درک می نماید.

پس از آنکه مدیریت دولتی، تقاضاهای شهروندان را دریافت نمود، وارد مرحله پردازش خواهد شد. در مرحله 

ریت دولتی با لحاظ نمودن پردازش یا فرآیند، مهمترین کاری که انجام می گیرد تصمیم گیری است. مدی

 ساختارها، رویه ها و نقاط قوت و ضعف بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد نمود. 

در مرحله سوم خروجی مطرح می شود. قوانین و مقررات در قابل قوای مجریه، قضائیه و مقننه خود را مطرح 

 ی متقاضیان گرفته شده است.خروجی همان اجرای مصوبات و تصمیمات است که متناسب با نیازها سازند.می

اند کنیم. شهروندان یا افرادی که تحت تاثیر اجرای سیاست ها قرار گرفتهبازخورد را مالحظه می در مرحله چهارم

 در صورت رضایت حامی جریان خواهند بود. اما اگر نارضایتی بوجود آید، اعتراض خود را بیان می دارند. 

 می دهد:نوع خود را نشان  3حمایت گری در 

 حمایت مادی: پرداخت مالیات و عوارض. -

 حمایت مشارکتی: شرکت در انتخابات و مجامع. -

 حمایت از طریق احترام گذاشتن به قوانین و رسوم اجتماعی. -

 ساختار رویه ها  منابع تقاضاها

 تصمیم گیری

 قوانین و مقررات

 یه، مقننه()مجریه، قضائ

 خروجی پردازش ورودی

 )حمایت/ اعتراض(بازخورد



که از انواع نظام های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری، حقوقی و  و مرحله پنجم، محیط است

تشکیل شده است. منظور از محیط آن است که همانطور که زمینه فعالیت مدیریت دولتی سیاسی و جغرافیایی 

 را فراهم می سازد، متقابال مدیریت دولتی نیز باید کلیه شرایط محیطی را در تصمیماتش مراعات نماید.

 

 دولت و توسعه                                                          

 ی و توسعه*مدیریت دولت

 نظام اداری توسعه                                                          

 

وظیفه عمده دارد، ثبات و توسعه. ثبات یعنی حفظ شرایط موجود و توسعه یعنی پیشرفت همه جانبه و  2دولت 

 عه / نظام اداری توسعهحرکت به سمت جلو. مدیریت دولتی و توسعه در دو محور خالصه می گردد: دولت و توس

 الف( دولت و توسعه: مهمترین رُکن رکین هر دولتی توسعه یافتگی می باشد.

دولت به علت وجود منابع کثیر مالی و غیرمالی و نیروی انسانی زیاد و سازمان های متعدد می بایست در زمینه 

 ت و کوتاه مدت را تنظیم نماید.توسعه کشور برنامه ریزی نماید. همینطور برنامه های بلند مدت، میان مد

میالدی کشورهای شرق آسیا و کشورهای آفریقایی از نظر درآمد اقتصادی در یک سطح بودند. اما  1961در سال 

درآمدهای چنین کشورهایی نسبت به  1991دولتمردان شرق آسیا به توسعه کشور اهمیت داده و در سال 

ر کشوری همچون ژاپن بازارهای اقتصادی اروپا و آمریکا را تسخیر برابر شد. به همین خاط 3کشورهای آفریقایی 

 نموده است.

ب( نظام اداری توسعه: نظام اداری را همان بروکراسی می نامند. برای اجرای سیاست های توسعه یافتگی نیازمند 

کامل سمت تعالی و ت یک نظام اداری کارآمد، اثربخش و چابک می باشیم. نظام اداری اگر توانمند باشد کشور را به

هدایت می نماید. و بالعکس چنانچه نظام اداری حالت فرسایشی و کُندی عمل باشد بعنوان کاهنده منابع مالی 

رگردانی، عقب گرد و بالتکلیفی سالم در دراز مدت جامعه را دچار سنظام اداری فاسد و نا محسوب می گردد.

کل خواهد گرفت. هرچقدر برنامه توسعه خوب باشد، اما اجرا نماید که در راس آنها نارضایتی شهروندان شمی

 خود نشود، توفیقی برای کشور نخواهد داشت. اما اگر نظام اداری که همان مدیریت دولتی منظورمان است کار

را به شایستگی انجام دهد، آنقدر ظرفیت دارد که سیاست های نامناسب توسعه کشور را با اجرای خوب خود به 

 ای عظیمی تبدیل می نماید.دستاورده

 قانونی –سیاسی  –: اقتصادی گانه مدیریت دولتی 9*رویکردهای 

 رویکرد مورد بررسی قرار می دهند: 3مدیریت دولتی را در قالب  در یک دیدگاه

چنین رویکردی اذعان دارد که مدیریت دولتی از اصول و مبانی مدیریت بازرگانی در سازمان رویکرد اقتصادی:  -1

د استفاده نماید. سازمان همانند یک کسب و کار دیده می شود و در راستای کارآیی، صرفه جویی و رشد خو

 سرمایه تالش می نماید.

چنین رویکردی اعتقاد دارد که مدیریت دولتی باید زمینه آزادی بیان، رشد سیاسی و  رویکرد سیاسی: -2

شده اولویت نخست مدیریت دولتی می باشد. در چنین پاسخگویی شهروندان را فراهم سازد و معیارهای اشاره 



رویکردی مدیریت دولتی برای خشنودی مخاطبان خود صرفه جویی و کارآیی را اولویت دوم یا سوم خود قرار 

 می دهد. رویکرد سیاسی به احزاب سیاسی و رسانه ها اهمیت خاصی می دهد.

و رفع تبعیض بعنوان اولین اولویت لحاظ می شود.  اجرای مقررات برای همگان رویکرد قانونی یا حقوقی: -3

رویکر قانونی با بی عدالتی مبارزه می نماید. سعی می کند حریم شخصی افراد حفظ شود و هیچگونه سوء استفاده 

از قوانین وجود نداشته باشد. رویکرد قانونی، مدیریت دولتی را همچون یک قاضی می پندارد که به کار دادرسی 

 میان مراجعان به عدالت رأی صادر می نماید و حَکَمیت می کند.پرداخته و 

 *مدیریت دولتی و ارزش ها

همانطور که در تفکر سیستمی اشاره گردید مدیریت دولتی بر اساس نظام ارزشی جامعه اقدام می نماید و هر 

فردیت عدالت و جامعه و هر فرهنگی یک جامعه ارزشی تعریف نموده است. بطور مثال در برخی از کشورها 

یی اقت و پاسخگوپاره ای از حکومت ها شفافیت درستکاری صددر برابری بعنوان نظام ارزشی شناخته می گردد. 

بعنوان نظام ارزشی مدنظر قرار می گیرد. اما در یک نگاه کلی برای آنکه مدیریت دولتی ارزشی را رعایت نماید 

 بخشی عبارت است از: 5الگوی  بخشی پیروی نماید. این 5الزم است از یک الگوی 

منافع عامه: عبارت است از اهمیت دادن به مردم و رعایت حقوق آنها را داشتن. در این بخش ضرورت دارد  -1

 به عموم مردم پاسخگویی عادالنه ای ارائه گردد.

ود عایت شمنافع سازمانی: عبارت است از محقق ساختن اهداف بطوری که مسئولیت پذیری اجتماعی کامال ر -2

و سازمان نسبت به شهروندان و مخاطبان پاسخگو باشد. در منافع سازمانی کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان 

 مواد اولیه اجتماع و سهام داران مهم باشند.

منافع شخصی: در حوزه مدیریت دولتی هر شخصی وظایف خود را به شایسته ترین صورت انجام دهد تا  -3

 از خدمات وی بهره مند گردند.سایر اعضای جامعه 

منافع شغلی)منافع قانونی(: به این معنا است که در شغل خویش قانون را مالک عمل قرار دهد. قانون بیانگر  -4

منافع عمومی جامعه می باشد. پیروی از قانون در مشاغل بصورت صحیح باعث می گردد مخاطبان از نحوه 

 عملکرد ما رضایت داشته باشند.

ع حرفه ای: عبارت است از بروز رسانی مهارت ها به گونه ای که هر فردی بهترین بهره وری را ارائه کند مناف -5

و موجب می گردد که به آخرین دانش جهانی آشنایی پیدا کند. منافع حرفه ای لحظه به لحظه به کیفیت 

 انجامد.می

 

 یت دولتی(های مدیرمدل -*مراحل تکامل مدیریت دولتی)مبانی مدیریت دولتی

  

                                

 سیستم تاراج -1

 

 

 

(و حامیان انتصاب خویشان –عواید شخصی  –ویژگی ها: )غنائم جنگی   

 عدم کارآیی           مدل سنتی مدیریت دولتی –چالش ها: نارضایتی مردم 
 نتیجه



 

 ((دولتی سنتی)مدل سنتی مدیریت دولتی)اداره امور سنتی -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت دولتی نوین -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری:
 نظریه بروکراسی)ماکس وبر(

 ست و اداره )ویلسون(نظریه جدایی سیا

 ویژگی ها:

 حاکمیت ضوابط بر روابط

 سلسله مراتب

 شایسته گزینی

 چالش ها:

 افزایش انتظارات عمومی

 موفقیت بخش سنتی

 تغییر جهانی

 ناکارآمدی سازمان ها

 راه حل

 مدیریت دولتی نوین

 مبانی نظری:

 تئوری اصیل و وکیل –نظریه انتخاب عمومی 

 خصوصی مدیریت بخش

 ویژگی ها:

 دیوان ساالری زدایی –تمرکز زدایی  –مدیریت گرایی  –کوچک سازی  –الف: خصوصی سازی 

 دولت پاسخگو –دولت شهروند محور  –دولت منعطف و خالق  –دولت کارآمد و اثربخش  –ب: دولت کوچک و ناظر 

 انمندسازدولت مشارکت جو و تو –دولت مجازی  –دولت سالم  –دولت نتیجه گرا 

 چالش ها:

حاکمیت نظریه  –تهدید جامعه مدنی  –محدود شدن دریافت کنندگان خدمات  –کمرنگ شدن مرز خصوصی و عمومی 

 –پاسخگویی عمومی تهدید  –غنائم به سبک جدید توزیع  –اسی کاری در ارائه خدمات سی –با مردم ساالری  متضاد

 سازمان های مضطربتشکیل  –اعتماد مردمی تهدید  –بخش دولتی تضعیف 

 (خدمات عمومی نوینمدیریت  –نهضت خدمات عمومی نوین ) مومی نوینخدمات ع راه حل ها:



د و تکامل مدیریت دولتی. در ابتدای ترم شاید مهم ترین سر فصل مدیریت دولتی عبارت است از تشریح تول

ولتی پی ببریم از ابتدا روند مدیریت دولتی بصورت کامل تعریف شد اما برای آنکه به تاریخچه مدیریت د

 ی دهیم.گیری آن را توضیح مشکل

 مرحله را سپری نموده است: 4مدیریت دولتی در یک نگاه جامع 

 سیستم تاراج)توزیع غنائم جنگی( -1

 ل سنتی مدیریت دولتیمد -2

 مدیریت دولتی نوین -3

 نهضت خدمات عمومی نوین -4

در این مرحله بجای آنکه قانون و مقررات بعنوان معیار حکومتی باشند، وفاداری به سلطان یا  :سیستم تاراج -

کرد که حساس مملکتی. شخص پادشاه تالش میپادشاه شاخصی بود برای بدست آوردن مشاغل و مناصب 

ان، خویشاوندان و حامیان خود را به کارها و برنامه های حکومتی مشغول سازد و در مقابل مخارج و پولهای دوست

 گرفته می شود. هنگفتی تحت عنوان مالیات از مردم

: بعنوان سیستم توزیع غنائم جنگی مطرح بود. الزم به ذکر است سیستم توزیع غنائم جنگی سیستم حکومتی

ردم شد. ارائه خدمات کمترین کرد موجب نارضایتی می عمومی و غیر عقالیی استفاده میهابه علت آنکه از شیوه 

وری را داشت تا جایی که در یکی از انتخابات های ریاست جمهوری، شخصی پس از پیروزی در مقابل بهره

. همان طور که در درخواست حامیانش ایستاد و منجر به قتل وی شد. از اینجا بود که مرحله دوم ظهور بروز نمود

به گونه ای بود که پادشاه یا وزیر زمام امور را برعهده گرفته و  18و  17قبل متذکر شدیم شرایط زمانی در قرن 

تداوم  صاحب منسبان کشور براید. از سویی دیگر یکلیه پستهای کلیدی میان بستگان و دوستان توزیع می گرد

ایین گردید در په حاکمیت پرداخت نمایند و خدماتی که ارائه میمسئولیت خویش ناگذیر بودند که مخارجی را ب

روا، خواسته های نامعقول، باج خواهی از مردم، نگاه از باال به پایین یت بود. بی عدالتی، تبعیض های ناحد کیف

ه ک متوجه می شویماگر به تاریخچه سیستم تاراج نگاه کنیم، جزء پیامدهای سیستم تاراج محسوب می گردید. 

ن و حامیان تقاضاهای غیر منطقی داشتند که همین امر سیستم حکومتی را با چالش هایی ادر ابتدای امر هوادار

اندیشمندان و صاحب نظران، آمریکا، وقت کشته شدن رییس جمهور حادثه فزاینده روبه رو می ساخت. پس از 

نامگذاری گردید. برای « پندلتون»بنام قانون استخدامی را در آمریکا مصوب نمودند.  کشوری قانون استخدام

 برون رفت از چنین معضالتی رویکرد مدیریت دولتی سنتی متولد گردید.

: همانطوری که اشاره گردید برای از بین رفتن سیستم توزیع غنائم جنگی، مدل مدل سنتی مدیریت دولتی -

بوجود آمد که در نوع خود یک حرکت  «ویلسون»و « وِبِر»سنتی مدیریت دولتی با بهره گیری از اندیشه های 

 شد.گرایانه و رو به تکامل محسوب می اصالح

: شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی طوری رقم خورد که ماکس وبر با ارائه مدل الف( نظریه بروکراسی

 شایسته ساالری ایده آل بروکراسی به مردم آن زمان خدمت بزرگی ارائه می نمود. بروکراسی در راستای توسعه

بوجود آمد. افراد و کارکنان سازمان ها و نهادها بر اساس آزمون استخدامی و شایسته گزینی مشغول به کار 

افراد استخدام شده صرفا از پایتخت نبودند و از  شد.ارائه میشدند. پس از شروع فعالیت، آموزش های مداوم 



وانین ق –کراسی دارای چند ویژگی می باشد: سلسله مراتب نقاط مختلف آن مرز و بوم گزینش می گردیدند. برو

 جدایی مدیریت از مالکیت. –غیر شخصی بودن مناصب  –مستند سازی  –و مقررات 

ماکس وبر تالش می کرد با ارائه مدل بروکراسی قوانین و مقررات را حاکم سازد و کارکنان بجای آنکه به رییس 

ماکس وبر تالش نمود که با طراحی بروکراسی  صویب شده پیروی نمایند.سازمان وفادار باشند از سیاست های ت

س وبر اذعان نمود اگر بتوانیم افراد خُبره را مشغول کار نمودن سازمان ها قدم بردارد. ماک در راستای منطقی

 کنیم، ارائه خدمات بهتر خواهد شد. بروکراسی عواطف شخصی را از صحنه اجرا دور می نماید.

گذار مدیریت دولتی است. ویلسون نظریه جدایی ویلسون پایه ست و اداره)ویلسون(:جدایی سیاب( نظریه 

سیاست از اداره را در راستای مراحل تکاملی رشته مدیریت دولتی عنوان نمود. ویلسون برای آنکه سیاست و 

یاسی می باشد و اداره اداره را در جایگاه واقعی شان قرار دهد، عنوان نمود که سیاست صحنه رقابت مردان س

نیز محل رقابت افراد کارآمد و توانمند است. اگر در حوزه سیاسی تغییراتی بوجود آید هیچ ضرورت و لزومی 

ندارد که کارکنان بخش اداری نیز جا به جا شوند یا تغییر کنند. ویلسون با ارائه نظریه جدایی سیاست از اداره 

ون اعتقاد داشت که رابطه و نقطه تالقی سیاست و اداره سرآغازی است تالش کرد که بر کیفیت بیافزاید. ویلس

 برای فسادهای سیاسی و اداره بازیچه دست سیاستمداران خواهد بود.

استفاده نمودن از انسان های الیق  –شایسته ساالری، سلسله مراتب، حاکمیت ضوابط بجای روابط  ویژگی ها: -

رضایتمندی نسبی مردم جزء دستاوردهای مدل سنتی مدیریت دولتی  رشد و –در قالب آزمون های استخدامی 

 محسوب می گردد.

: همانطوری که بروکراسی و نظریه ویلسون در آن مقطع زمانی یک موفقیت و کامیابی محسوب چالش ها -

بطوری  د.اما به مرور زمان توانمندی و خوب بودن خود را بخاطر پاره ای از مسائل روزگار از دست داگردید، می

چنین مدلی ابراز که گاهی از اوقات در سازمان ها آنقدر قوانین سخت گیرانه اعمال می شد که شهروندان از 

 نارضایتی نمودند.

ه رگی را بوجود آورد. بطوری کتُمدل سنتی مدیریت دولتی در نوع خود در برابر با سیستم تاراج یک اصالحات سِ

ی خود را به شایسته ساالری داد. مدل سنتی مدیریت دولتی در صدد بود خویشاوند ساالری و حامیان پروری جا

که نواقص سیستم گذشته را برطرف سازد، اما در صحنه عمل آنچه که در ابتدا صحیح و مفید تصور می گردید 

ارائه نماید. چالش های مدل  مورد شک و شبهه قرار گرفت و نتوانست به انتظارات عمومی پاسخی محکمه پسند

 الن خالصه می شود.نتی مدیریت دولتی در دو بُعد خُرد و کَس

. ماکس وبر در ابتدا بروکراسی ایده آل را در راستای ارائه خدمات مطلوب تر ناکارآمدی مدل های بروکراسی -1

بنیان گذاری نمود، اما در عمل، کاغذبازی، متورم شدن ساختار، تشریفات زاید اداری، مقررات دست و پاگیر و 

 هش کارآمدی کارکنان دست به دست هم داد تا اعتماد مردم را به چنین مدلی کاهش دهد.کا

: هنگامی که عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی را با یکدیگر مقایسه می نمایند، موفقیت بخش خصوصی -2

 خود به خود به استفاده از مدیریت بخش خصوصی در ساختارهای دولتی ترغیب می گردند.

: سطح آگاهی مردم افزایش یافته و عالقه مند هستند از بدو تولد تا انتهای عمر انتظارات عمومیافزایش  -3

 خدمات شایسته تری را از مدیریت دولتی شاهد باشند.



رقابتی شدن کشورها، افزایش  به بعد، جهانی شدن مطرح گردید. به موازات آن 1971: از دهه رقابت جهانی -4

ده فناوری موجب گردید که مدل سنتی مدیریت دولتی یا مدل کالسیک مدیریت وری و تغییرات گستربهره

 دولتی نتواند خود را با تقدیرات جهانی همگام سازد.

رفت مورد خدشه واقع شود و برای برون گانه فوق الذکر باعث شد که اعتبار الگوی سنتی مدیریت دولتی 4دالیل 

 از چنین حالتی مدیریت دولتی نوین مطرح شد.

: از مدیریت دولتی نوین تحت عناوین مدیریت گرایی، دولت کارآفرین و اداره امور دولتی مدیریت دولتی نوین -

مبتنی بر بازار یاد می گردد. مدیریت دولتی نوین یکسری راهکارهای اصالحی را برای مدل سنتی ارائه نمود که 

 در ابتدا مبانی نظری آن مطرح می شود:

 :دولتی نوین * مبانی نظری مدیریت

این نطریه بیان می دارد که علمای سیاست همچون دانشمندان اقتصاد رفتار می کنند تئوری انتخاب عمومی:  -1

و رفتار بازیگران سیاسی همچون فعالیت های تجار، بازرگانان و صنعت گران می باشد. آنها منفعت شخصی را بر 

ورت می پذیرد در راستای افزایش سرمایه شخصی منفعت عامه ترجیح می دهند. هر کنش و واکنشی که ص

سیاست مداران است. عرصه سیاست شبیه بازار اقتصادی است که رأی دهندگان، سیاست مداران، کارکنان 

ر ودارند. این تئوری بیان می دارد به منظحداکثر نمودن سود خویش گام بر میدولتی و دولت هر کدام در راستای 

 .چند رویه و شیوه مدنظر قرار گیردولتی افزایش بازدهی مدیریت د

 الف( کارآمدی و اثربخشی در فعالیت های مدیریت دولتی لحاظ گردد.

 د.وم برسب( اطالعات و کلیه منابع و هزینه ها بصورت شفاف به اطالع عم

 بازار حرکت نماید. ج( ساختارهای دولتی در راستای رقابتی شدن همچون نظام

 )اصیل= مردم، وکیل= مدیریت دولتی(تئوری اصیل و وکیل:  -2

این تئوری بیان می دارد که همانند سهام داران و مدیران عامل می توانیم اقدام نماییم. به این معنا که مدیرعامل 

داند. از این الگو در مدیریت دولتی نوین بهره برداری را پاسخگوی سهام داران می در بخش خصوصی، خود

ح تر، مردم صاحبان سهام می باشند و مدیریت دولتی وکیل آنها است و باید به گونه ای نماییم. به عبارت واضمی

 یم.نمایا استفاده میرفتار نماید که منفعت اکثریت مردم افزایش یابد و از شیوه برون سپاری در فعالیت ه

ستفاده توان اولتی میشبه بازرگانی در مدیریت ددارد که از اصول یت بخش خصوصی: این نظریه بیان میمدیر -3

از  مارد. مدیریت دولتی باید بتواندکرد و همانند مدیریت بخش خصوصی به تحصیل منابع و کسب نتایج همت گُ

 مدل های موفقیت آمیز بخش خصوصی همچون صرفه جویی، اثربخشی و کارآیی استفاده کامل به عمل آورد.

 *ویژگی های مدیریت دولتی نوین:

 جزء مهم دارد: 3تعریف می نماییم. مدیریت دولتی نوین « آون هیوز»لتی نوین را از دیدگاه در ابتدا مدیریت دو

 ی: عبارت است از تعریف اهداف بلند مدت و تدوین برنامه های عملیاتی  دولت.استراتژ -

 ا.لفه های درونی: عبارت است از تامین منابع انسانی و هدایت کارکنان و بررسی عملکرد آنهمدیریت مؤ -

 لفه های بیرونی: عبارت است از ارتباط با سازمان های مستقل و مردم و رسانه ها.مدیریت مؤ -

اعتقاد دارد که مدیریت دولتی نوین باید ضمن تدوین استراتژی های دولت در راستای « آون هیوز»نتیجه آنکه 

 .تامین منابع انسانی مورد نیاز و کسب اطالعات از محیط پیرامون قدم بردارد



 دسته بندی متفاوت از چنین خصلت هایی را ارائه می نماییم. 2در ادامه ویژگی های مدیریت دولتی نوین 

 –مدیریت گرایی  –خصوصی سازی  –جزء می باشد: کوچک سازی  5مدیریت دولتی نوین دارای  :1دسته بندی

 می دهیم. دیوان ساالری زدایی. که هر یک از آنها را به اختصار توضیح –تمرکز زدایی 

 کوچک سازی: عبارت است از کاهش اندازه و قلمروی فعالیت های دولت. -

خصوصی سازی: عبارت است از واگذاری برخی از کارکردهای دولت به سایر بخش های جامعه، نظیر بخش  -

 خصوصی.

 مدیریت گرایی: عبارت است از بکارگیری اصول بازرگانی در انجام دادن اقدامات.-

 یی: واگذاری اختیار تصمیمات مهم به دریافت کنندگان خدمات عمومی.تمرکز زدا -

 دیوان ساالری زدایی: عبارت است از کاهش مقررات، قوانین، رویه ها و روش های انجام کارها. -

خویش شیوه های اصالح گرایانه را الزم به ذکر است مدیریت دولتی نوین تالش نمود که به سهم : 2دسته بندی

 ارها مدنظر قرار دهد. از دیدگاه دکتر ناصر سپاسی، مدیریت دولتی نوین دو مسیر را مطرح ساخت:در انجام ک

 نظام اداری.توسعه  –نظام اداری توسعه یافته)دولت توسعه( 

دولت توسعه در راستای برنامه های ملی، همچون استفاده از بخش خصوصی، مشارکت با احزاب سیاسی و بهره  -

 داوطلبانه تالش می نماید.جُستن از نهادهای 

نامه یا دارد، همچون صدور گواهیشتن ساختارهای دولتی چابک همت میتوسعه نظام اداری به منظور دا -

 گذرنامه در یک روز کاری.

 از دیدگاه دکتر عباس منوریان، مدیریت دولتی نوین دو رویکرد را مطرح می سازد:

 خصوصی سازی( –ر بهبود مستم -رد)مهندسی مجدد رویکرد خُ -1 

 رویکرد کالن )دولت خوب و حکومت داری خوب( -2

دولت خوب به معنای دولت کارآفرین تعبیر می گردد و حکومت داری خوب به این معنا است که دولت از کلیه 

اجزای حکومتی همچون بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی استفاده می نماید. اما مدیریت دولتی نوین دارای 

 دولت منعطف و خالق –دولت کارآمد و اثربخش  –متمایز می باشد، که عبارتند از : دولت کوچک و ناظر  ویژگی 9

دولت  –دولت مجازی  –دولت سالم  –دولت پاسخگو و شفاف  –دولت شهروند محور  –دولت نتیجه گرا 

 ردازیم.که در ادامه به توضیح این ویژگی های متمایز کننده می پ ساز و مشارکت جو.توانمند

+ دولت کوچک و ناظر: عبارت است از دولتی که در راستای مقررات زدایی، خصوصی سازی و بازارگرایی فعالیت 

ه سمت شد بمی کند. دولت در صحنه اجرا به علت آنکه نتوانسته است از منابع ملی استفاده مطلوبی داشته با

نا که از اصول آید. به این معیی بوجود میزی در پرتوی بازارگراشود. کوچک ساکوچک سازی سوق داده می

 کند.وکارهای مدیریت دولتی استفاده میمدیریت بازرگانی در ساز

از طرف دیگر، کوچک سازی بوسیله کاهش مقررات دست و پاگیر رخ خواهد داد. مقررات و قوانین مدل سنتی 

ای آنکه نقش عامل داشته باشد به دولت دولت بج آنقدر گسترده است که مخاطبان را سر در گُم می نماید. ضمناً

ناظر مبدل می شود و از توان بخش خصوصی برای انجام کارها بهره خواهد گرفت. اگر دولت نظارت را سرلوحه 

 فعالیت های خود قرار دهد در امر تصمیمات کالن جامعه بهتر نقش آفرینی خواهد کرد.



گفته دکتر ساعتچی برای بهره وری ملی تالش می نماید. + دولت کارآمد و اثربخش: دولتی است که به استناد 

ل شویم الزم است در ت. برای آنکه به بهره وری ملی نائبهره وری ملی عبارت است از انجام درست کارهای درس

حوزه تجدید ساختار منابع انسانی و فرآیندهای انجام کار، قوانین بی خاصیت، آموزش نیروی انسانی و نظام 

کرد بازبینی گسترده ای صورت پذیرد. نکته قابل توجه آن است که بهره وری سازمانی بوجود منابع ارزیابی عمل

 انسانی کارآمد و پر تالش وابسته است.

دولت نتیجه گرا: در زمان گذشته بودجه بندی دولت ها به روش سنتی انجام می شد، اما در مدیریت دولتی  +

ت و چرایی هزینه کردن جای خود را به چگونه هزینه کردن داده است. نوین بودجه بندی بر اساس برنامه ها اس

یعنی در گذشته هدف آن بود که اهدافی نوشته شود و بودجه ای بدست آید. اما در مدیریت دولتی نوین، علت 

گرا همه ای توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟. دولت نتیجو دالیل انجام کار مشخص می شود که بعنوان نمونه چنین برنا

 در راستای عملکرد سازمانی و دستیابی به ستاده ها فعالیت می نماید.

+ دولت منعطف و خالق: رمز و راز موفقیت برخی از کشورهای توسعه یافته مدیون اندیشه های خالقانه مدیران 

د و نظام اداری یادگیرنده آن جامعه می باشد. دولت خالق و منعطف در راستای تفکرات مهندسی مجد

 گذاری می نماید.سرمایه

مهندسی مجدد چیست؟ عبارت است از طرحی نو در انداختن به این معنا که نگرش ها و تفکرات بصورت زیربنایی 

متحول شود و رویکردی انقالبی رخ دهد که الزمه آن توجه به استراتژی، فرهنگ، ساختار و تکنولوژی اطالعات 

ان ها مشخص شود. فرهنگ نوآوری ترویج گردد. ساختارها از حالت می باشد. به این معنا که چشم انداز سازم

 سلسله مراتب به سمت افقی گرایش پیدا نماید و در تمامی فرآیندها از فناوری اطالعات بهره جوییم.

نظام اداری یادگیرنده در راستای تفکرات سازمان های یادگیرنده قدم بر می دارد. سازمان یادگیرنده چه نوع 

 لفه می باشند:مؤ 5سازمان های یادگیرنده دارای  است؟سازمانی 

توسعه قابلیت های شخصی           -4کارگروهی           -3آرمان یا اهداف مشترک           -2تفکر سیستمی            -1

 تغییر مدل های ذهنی -5

انعطاف پذیری دولت قدمی اگر در جوامع کنونی بتوانیم از این تفکر استفاده کنیم در راستای خالقیت و 

 ایم.برداشته

+ دولت شهروند محور: دولتی است که به رضایت شهروندان بها می دهد و برای جلب رضایت آنها کیفیت را 

بعنوان باالترین شاخص در نظر می گیرد. ارباب رجوع زمانی از دستگاه دولتی راضی است که کیفیت خدمات در 

 حد مناسب و شایسته ای باشد.

یت چیست؟ در یک تعریف ساده هر آنچه که انسان از آن لذت ببرد تا کِیف کند، کیفیت نام دارد. اما در کیف

تعریف عینی، کیفیت برابر است با مقایسه سطح انتظارات با عملکرد. اگر عملکرد سازمانی از سطح انتظارات 

 درخشد.بیشتر باشد، کیفیت در حد اعال میمخاطبان خود 

لفه مؤ 8رد. کیفیت ابعادی دارد که در ی ها، کیفیت مسابقه ای است که آغاز شده و هیچ پایانی ندااز دیدگاه ژاپن

اف انعط –قانونمندی  –زیبایی کار  –رفتار مناسب  –سادگی  –صحت  –سرعت  –خالصه می شود: اطالع رسانی 

 .پذیری



ن یا محلی وجود داشته باشد که به سواالت اطالع رسانی: هنگامی که فرد به سازمانی مراجعه می نماید باید مکا -

 بدیهی و ابتدایی فرد پاسخ دهد.

 انجام کارهایش به سرعت به نتیجه دلخواه برسد.سرعت: انسان عالقه مند است که در  -

صحت: عبارت است از درست انجام دادن کارها که اشکال یا ختشه ای در نتیجه کار پدید نیاید. متاسفانه در  -

مواقع حتی در صدور شناسنامه یا گواهی نامه نواقصی مشاهده می شود که زمان مخاطب را تلف  پاره ای از

 نماید.می

سادگی و سهولت: ارباب رجوع از کارهای پیچیده و مشکل غیرقابل هضم اجتناب می ورزد. سهولت و سادگی  -

سادگی و سهولت بر میزان  باعث خواهد شد که انجام کارها برای اشخاص ملموس تر و محسوس تر شود. حتی

 سرعت عمل نیز می افزاید.

 دبانه و رفتاری منظمب را برآورده ساخت اما با لحنی مؤرفتار مناسب: گاهی از اوقات شاید نتوان خواسته مخاط -

می توان در حد معقول وی را اقناع نمود. از همین رو برگزاری دوره های اخالق حرفه ای در سازمان موجب 

 رفتارهای صحیح و شایسته را به نیروهای انسانی آموزش داد. گردد کهمی

زیبایی کار: مرتب بودن، تمیز بودن، آراسته بودن، شهروندان را ترقیب می نماید که با اشتیاق و انگیزه به  -

 رهگشا خواهد بود.  5sه نمایند که در این رهگذر تکنیک سازمان های دولتی برای انجام امور مراجع

- s5 تکلیف و تثبیت. –تنظیف  –ترتیب  –: تشخیص چیست 

قانونمندی: عبارت است از اجرای صحیح قوانین بطوری که همگان از اجرای عدالت خشنودند و از تبعیض  -

 گریزان می باشند.

انعطاف پذیری: قوانین طوری طراحی شوند که در انجام دادن کارها قدری انعطاف و سهل گیری وجود داشته  -

 نون در خدمت ارباب رجوع باشد.باشد و قا

پاسخگویی ضامن بقای هر دولتی است. پاسخگویی، اعتماد به نفس عمومی می آفریند + دولت پاسخگو و شفاف: 

کشاند. فسادآور را به پای میز محاکمه میو مشروعیت نظام را افزایش می دهد. پاسخگویی قدرت های 

خگویی موجب می شود که دولت بداند در راه چه اهدافی باید پاسخگویی نظارت همگانی را توسعه می دهد. پاس

 تالش نماید.

ها تا در ارکان همه سازماند وش د برانگیز تبری جوید و باعث+ دولت سالم: دولتی است که از یک نظام اداری فسا

 یک نوع سالمت اداری بصورت فراگیر گسترش یابد.

 الظاهر تامین می نماید.نیازهای یک فرد را علی عمومی که فساد چیست؟ استفاده شخصی از منافع -

 راه های مقابله با فساد اداری و ترویج دولت سالم:

 تقویت اثربخش آموزه های دینی)خود کنترلی( -1

 حضور رسانه ملی -2

 پاسخگویی مدیریت دولتی مردم ساالر -3

 (NGOمشارکت همه جانبه مردمی در قالب نمادهای مردمی) -4

 های نظارتیحضور نهاد -5

 پاسخگویی نظام سیاسی به مردم -6



+دولت مجازی: دولتی است که از فناوری اطالعات بهره می جوید و باعث خواهد شد که بهره وری اقتصادی 

افزایش یابد، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد شود، اثرات زیان بار زیست محیطی کاهش یابد و مردم شبانه روز 

 طلوبی داشته باشند.از چنین خدماتی استفاده م

محور قرار می گیرند. قوای: مقننه، مجریه و  3+ دولت مشارکت جو و توانمندساز: بازیگران عمده هر دولتی در 

 بخش خصوصی  –بخش های مردم نهاد و سازمان های غیرانتفاعی    –قضائیه  

 در این عرصهر باال اشاره شد که دیک دولت مقتدر و صاحب انگیزه بستری را فراهم می کند که همه بازیگران 

 حضور بهم رسانند و در تدوین برنامه ها مشارکت کنند.

گیرد، کمک می *** نتیجه گیری کلی: مدیریت دولتی نوین از فنون و سبک های بازار و مدیریت بخش خصوصی

و اصطالحا دود می شوند است که دریافت کنندگان خدمات مح اما مهمترین انتقادی که به آن وارد است، آن

اغنیا غنی تر و فقرا فقیرتر می شوند. مدیریت دولتی نوین به کارآیی، اثربخشی و بهره وری بیش از اندازه بها 

 می دهد، اما برابری، عدالت، انصاف و پاسخگویی را نادیده می گیرد.

ومی نوین نهضت خدمات عم« دِنهارت»* نهضت خدمات عمومی نوین: بر اساس اندیشه های دانشمندی بنام 

شکل گرفت. در این مدل، اخالقیات، آزادی بیان، تنوع گرایی و مشارکت طلبی اقلیت در کنار اکثریت و بها دادن 

به همه مردم مطرح گردید. نهضت خدمات عمومی نوین بر اساس مبانی پُست مُدرن، جامعه مدنی، سازمان های 

عمومی نوین، جامعه را همانند یک کشتی می داند  انسان گرایانه و شهروند دموکراتیک خلق شد. نهضت خدمات

که شهروندان صاحب و مالک آن هستند و همه با هم در کنار یکدیگر در انجام برنامه های کشوری مشارکت 

 دارند.

 

 

 **** 1**** نتیجه گیری نهایی از درس مبانی مدیریت دولتی

ز: ا در ایران از بدو تاسیس تا کنون عبارتند بر اساس کتاب مبانی مدیریت دولتی، تاریخچه مدیریت دولتی

ها، تیموریان، صفویه، قاجاریه، سانیان، اُمَویان، عباسیان، مغولوکیان، اشکانیان، ساهای هخامنشیان، سلحکومت

 رضا شاه، محمدرضا پهلوی و امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری.

ار، فتحعلی شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه، پادشاه عمده داشت: آقا محمدخان قاج 7دوره قاجاریه  -

 شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه.مظفرالدین

* یکی از نکات اساسی در مبانی مدیریت دولتی بحث بودجه بندی می باشد که یک دولت خوب دولتی است که 

 بتواند بودجه ای منطقی و برنامه محور تدوین نماید.

ت خوب محسوب می شود که در طول ترم نظام اداری توسعه و توسعه نظام * نظام اداری شایسته از لوازمات دول

 اداری را شرح دادیم.

 کلید واژه تشکیل شده است: مدیریت و دولت. 2* مدیریت دولتی از 

 * دولت را از لحاظ معنا، منشأ، الیه ها، ارزش ها و نقش ها و تکامل و وظایف توضیح دادیم.

 .توسعهرسالت دارد: ثبات و  2* دولت 

 فلسفه پیدایش مدیریت دولتی بیان گردید و در ادامه مدیریت دولتی را چهارچوب تفکر سیستمی شرح دادیم.* 



مدیریت دولتی نوین و نهضت  –مدل سنتی  –مدل را تجربه نموده است: سیستم تاراج  4* مدیریت دولتی 

 خدمات عمومی نوین.

دد و در کنار آن اشخاص دیگری همچون ماکس وِبِر، پُل اَپِل * ویلسون پایه گذار مدیریت دولتی محسوب می گر

 بای و گودنو حضور داشتند.

 –علمی  –سیاسی  –قانونی  –رویکرد دارد: اقتصادی  6* بر اساس دیدگاه دکتر دانایی فرد، مدیریت دولتی 

 دینی. –اخالقی 

                ه در قرن معاصر پایه گذارش* رویکرد دینی را بعنوان مدیریت دولتی مردم ساالر دینی می شناسند ک

 امام خمینی)ره( می باشند.

 

 

 

 سواالت مهم ****** 
 مدیریت و اداره را تعریف کنید. -1

 دالیل مطالعه رشته مدیریت دولتی چیست؟ شرح دهید. -2

 گانه آن را بنویسید. 4مردم محوری جوهره مدیریت دولتی است. دالیل  -9

 گانه مدیران را فقط نام ببرید. 4گانه و  11نقش های  -4

 دیدگاه متفاوت تعریف نمایید. 9معنی لغوی دولت را نوشته و دولت را از  -1

 گانه دولت کدام اند و توضیح دهید. 4منشأ یا منشأهای  -6

 .وظایف دولت را در تمامی وجوه اعم از ابتدایی یا اولیه و تکامل یافته تا ثانویه مفصال بنویسید -7

 وظایف درون مرزی و برون مرزی دولت را شرح دهید. -8

 گانه دولت را بنویسید. 1نفش های  -3

 الیه های دولت را توضیح دهید. -11

 تفاوت مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی را از لحاظ افتراق یا اشتراک توضیح دهید. -11

 حضور دولت در اقتصاد را شرح دهید.خالت دولت در اقتصاد و بازار را بنویسید و فلسفه دالیل د -12

 ترسیم نمایید. )شکل و توضیح(مدیریت دولتی را در قالب تفکر سیستمی  -19

 گانه مدیریت دولتی کدامند؟ با توضیح. 9رویکردهای  -14

 مدیریت دولتی و نقش ارزش ها را شرح دهید. -11

ها و خصلت ها را بصورت مفصل از ابتدا تا انتها نگارش مراحل تکامل مدیریت دولتی از لحاظ مبانی، ویژگی ها، چالش  -16

 فرمایید.

 گانه مدیریت دولتی از دیدگاه دکتر دانایی فرد را فقط نام ببرید. 6رویکردهای  -17

 تاریخچه مدیریت دولتی در ایران را صرفا ذکر نمایید. -18



 ****کلمات کلیدی ****  

 * تعاریف دولت:

 الیه سیاسی -3میت    حاک -2کلیتی مستقل      -1

 * منشأ یا خاستگاه دولت:

 الف( فطری یا الهی    ب( جامعه شناسی    ج( اقتصادی     د( قانونی

 * وظایف اولیه دولت:

 امنیت، نظم، عدالت

 * وظایف تکامل یافته دولت:

 مراقبت های بهداشتی –حفظ منابع طبیعی  –حفظ محیط زیست 

 دولت:* وظایف درون مرزی و برون مرزی 

 اجرایی –قضایی  –الف( درون مرزی: تقنینی 

 حاکمیت)اقتدار داخلی و استقالل خارجی( –حکومت  –قلمرو  –ب( برون مرزی: جمعیت 

 

 * نقش های دولت:

 قانونی  –تثبیتی  –توزیعی  –تخصصی 

 *نظریات موجود در الگوی سنتی اداره دولتی:

 الف( بروکراسی)ماکس وبر(

 اره)ویلسون(ب( تمایز سیاست و اد

 *چالش ها و مشکالت الگوی سنتی مدیریت دولتی:

 نا کارآمدی بروکراسی -1

 موفقیت بخش خصوصی -2

 رقابت جهانی -3

 افزایش انتظارات عمومی -4

 

 

 

 :)مدظله العالی(مقام معظم رهبری

 نیست. پیش رفتن؛ افسانه به همه فهماند که انسانِ کامل شدن، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرز عصمت )ره(امام خمینی

 

 *** ن ما یز ن عز ا یر ی ا بلند فقیت و سر مید مو به  ا ***


