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:عنوان 
تاثیر تحوالت مدیریتی در اثربخشی سازمانها

مبانی مدیریت دولتی
:استاد محترم 

:دانشجو 

چکیده

ایونهگبه.استگرفتهقرارگیریچشمتحوالتوهادگرگونیمعرضدرایامایندرنهادهاسایرچونهمدولتیمدیریت

شی،دانوفرهنگیذهنی،محیطی،تحوالتوتغییر.رسدمینظربهناممکنکنونیرویکردهایباآیندهدرآنبقایکه

هایشچالازیکی.نیستمیسرتحوالتاینمدیریتباجزآنحیاتادامهکهاستدادهقرارشرایطیدررادولتیمدیریت

انیسازمهرمباالیدرشایستهمدیرانیوجودازاطمینانحصولدولتی،بخشدرویژهبههاسازماناثربخشادارهدرجدی

کهاستدهشمطرحبسیاریمباحثمفهوماینپیراموناستدولتیمدیریتمفهومتبیینوتوضیحصدددرمقالهاین.است

"اصوالو.مببرینامنیزحاکمیتیمدیریتتوانیممیرادولتیمدیریت.کندمیسختحدودیتارامفهومایندقیقتبیین

مجریهوقضائیه،مقننهقوایمجموعهتوانمیرادولتزیرااست(Government)دولتازکوچکتر(State)حاکمیت

میایجاداجتماعیوفرهنگیاقتصادی،سیاسی،هایعرصهدرکهتحوالتی.میدانیممجریهقوه"صرفاراحاکمیتاما،نامید

خبرگانددیازدولتیمدیریتآثاربررسی،هدف.گذاردمیجابهکشوریهردولتیمدیریتبرنیزراآثاریشکبیکند،

.استایراندردولتیمدیریت

مقدمه

وشکالتمبارویاروییبرایکهجدیدرویکردیدیگر،بیانیبه.ایمبودهدولتیمدیریتدرجدیدرویکردیظهورشاهداخیر،هایدههدر
رقابتوطالعاتاانقالبشدن،جهانیتکنولوژی،تغییرنظیرهاییچالشبابرخوردضرورتاست،گرفتهشکلحاضرعصرپیچیدهمسائل

بخشدرهکادارهسنتیالگویپارادایم.استکردهخوددولتیمدیریتبخشدرعمدهتغییراتیایجادازناگزیرراهادولتالمللی،بین
غییراتتتمامیازتروسیعمراتببهتغییراتیشاهدآنهادرکهاخیرهایسالطیشد،میمحسوبغالباینظریهبیستم،قرناعظم
جلبولتی،دمدیریتنوینرویکردمهمویژگی.استدادهجدیددولتیمدیریتیا«گراییمدیریت»بهراخودایم،جایبودهبیستمقرن

هاییالشچباشدنجهانیپدیدهگسترشبانیزایراندردولتیمدیریت.استآناندستبهکارهاسپردنوامورانجامدرمردممشارکت
تأکیدآنطبیعیروندبردیگرگروهیوکنندمیتلقیمنفیپدیدهجهانیسازی،رویکردباراآناندیشمندانبرخی.استشدهمواجه
میایراندرغربفرهنگتحمیلوایرانیگذارانسرمایهجذبدولت،حاکمیتتضعیفراشدنجهانیتهدیدهایانتقادی،نگاه.دارند
تحقیقاتازیکهیچاست،گفتنی.باشدکنندهکمکسازمانیراهبردهایوملیهایمشیخطتدویندرتواندمیتحقیقایننتایج.داند

.اندردهکبیانتفسیریصورتبهراخوددیدگاههاینظران،صاحبازیکهرواندنپرداختهموضوعاینبهکمیرویکردباشدهمطالعه

معنای لغوی مدیریت

اداره از از ماده دور . مدیریت از نظر لغوی یعنی اداره کردن و مدیر اسم فاعل از مصدر اداره به معنای اداره کننده است•

سازمان در پس مدیر یعنی اداره کننده و مدیریت به معنای گرداندن یک. گرفته شده است دوران به معنای گردیدن است

.جهت اهدافخاص خودش می باشد

تعریف مدیریت دولتی

آن،مطالعهوبررسیمنظوربهمناسبنظریهواستمدیریتازبخشیدولتیمدیریتکهکردهاندادعااندیشمندانازبرخی

هایدیدگاهومختلفهایرشتهازواستنوعیحرفهدولتیمدیریتکهاستمعتقدوالدو.استعمومیمدیریتنظریه
نهودشتمرکزدولتیهایسازمانبربایددولتیمدیریتتعریفدرکهاستمدعیدنهارت.گیردمینشئتگوناگون
دولتیمؤسسهیکدرونکهفعالیتینهدیدفرایندعنوانبهرادولتیمدیریتبایددیگر،سخنبهدولتی،نهادهایمدیریت

یعموموافقموردتاجتماعیهایارزشپیگیریدرتغییرمدیریتبهرادولتیمدیریتدنهارتنتیجهدر.میدهدرخ
رایندهایفوتجهیزاتکارکنان،جملهازدولتدستگاهعنوانبهتوانمیرادولتیمدیریتتوماریزعمبه.میکندتعریف

اوبیانستواوالباکردآکبندلتعریفدولتیعمومیهایسیاستاجرایوگیریشکلبهکمکبرایشدهطراحیاداری

.اندکردهتعریفشایستهمقاماتتوسطعمومیسیاستاجراییاتحققرادولتیمدیریت

ر نظر مدیریت دولتی را می توان نحوه مدیریت یک مؤسسه دولتی در زمانی که تغییرات کم و سیستم محدود است د.1

.گرفت، در این دیدگاه مدیریت دولتی به عنوان یک تکنیک مثل مدیریت بازرگانی در نظر گرفته می شود

ن مدیریت دولتی شامل یکسری واحد و سیستم دولتی در محیط وجود دارد و کار مدیریت دولتی هماهنگ کردن ای2

سیستم ها می باشد یا تنظیم رابطه بین سیستم های دولتی یک جامعه در این حالت مدیریت دولتی یک

systemاست.

ت، مدیریت دولتی مسئول مدیریت امور عمومی جامعه است در کنار مدیریت دولتی بخش تعاونی و خصوصی هم هس3
الت مدیریت مدیریت دولتی نه تنها مسئول بخش دولتی است بلکه بر بخش خصوصی و تعاونی هم نظارت کامل دارد این ح

.و فرآیند آن کالن استSuper systemدولتی یک 
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مدیریت عمومی

ان امور م گیرندگیمدیریت عمومی عبارت است از مجموعه روش های عقالنی که در خدمت تصم: «فیلیپ هوستو»به عقیده 

خش او در دنباله چنین می افزاید که در یک تعریف، مساله کاربست روش های نوین مدیریت در ب. عمومی قرار می گیرد
نوسازی مدیریت عمومی، شامل استفاده از ابزار هائی است که به یاری پدیده هائی همچون تصمیم. عمومی وجود دارد

.یدگیری، اطالع رسانی برخی امور یا جریان های دیوانی حتی توسل به تبلیغات برای برقراری ارتباط با مردم می آ

پیشینه

میشانخاطرنگالدن.استیافتهظهورودولتتمدنمفاهیمموازاتبهکهاستطوالنیپیشینهیکدارایدولتیاموراداره
میکنممراجامعهیکانتقالابتدارهبر،یابنیانگذار.استداشتهوجوادارهنوعیهموارههادولتپیدایشزمانازکهکند

هواسطومیانیعاملاجتماعی،فعالیتهرامور،مدیریتیااموراداره.بخشدمیدوامراآنرئیسیادهندهسازمانوسازد
.استجامعهبقایاصلیعاملولیآیدنمینظربهخیلیاست،

وزهحدومیانگسستنوعیتاریخخاللازراعمومیمدیریتتولداداریپیچیدههاینظاممدیریتکتابدرلوفررومن
عملعنوانهبراسیستمیتحلیللوفراینجادرچیست؟مدیریتیمنطقاینشالودهاما.دهدمیتوضیحخصوصیوعمومی
ابزاریعنوانبه(خصوصیوعمومی)مدیریتوتحلیل.خواندمیهانشانهوتیرهاکمکبهپیچیدههایواقعیتتوصیف

لتحلی:استگردیدهمطرحجهانهایپیچیدگیاینازگیریبهرههدفباوهاپیچیدگیمخصوصزبانایجادبرای
.استپیچیدهجامعهدردولتزباننیزعمومیمدیریتوباشدمیپیچیدهجامعهاندیشیدننحوه:سیستمی

وظایف مدیریت دولتی

برنامه ریزی)1

هدایت)2

سازماندهی )3

کنترل)4

برنامه ریزی(1

انتخابربمبتنیگیریتصمصممستلزموآنآنهابهرسیدندراقداماتواهدافماموریت،کردنانتخابشاملریزیبرنامه

تامداریقرارآنجادرماکهراایفاصلهبرنامهوباشدمیآیندهدرعملیاتبرایموجودهایراهکاربیندرمناسبراهکار

.کندمیبرطرفرابرسیمآنبهخواهیممیکهآنجائی

یکنتخاباگیریتصمیم.کندمیتعیینراسازماناقداماتمسیرکهاستگیریتصمیمفرآیندیکعمالریزیبرنامه
یکگفتتواننمی.دهدمیتشکیلراریزیبرنامهمرکزیهستهواستشدهتعریفمختلفهایراهکارمیانازراهکار

براینبنا.باشدشدهگیریتصمیمآناعتباروهدایتمنابع،تخصیصخصوصدرقبلازاینکهمگرداردوجودبرنامه
گیریمیمتصحالهربه.اندمیمدیریتمترادفراگیریتصمیمسایمون.استریزیبرنامهدرگاماولینگیریتصمصم

.بگیردتصمیمبایدمدیرهموارهآنراستایدروداردمدیریتیوظایفانجامدرمحورینقش

هدایت(2

ان رهبر رهبران کسانی که بعنو. رهبری، فرایند تاثیر گذاری افراد و گروه ها جهت تعیین اهداف و رسیدن به آن می باشد

یل عشق و عالقه و ایثار و کسب وجهه تشک. عمل می کنند دیگران را راهنمائی، هدایت و ترغیب نموده و آموزش می دهند

.دهنده شالوده یک رهبر هستند

ر با افراد و مهارت انسانی و کا. بعضی صاحبنظران، رمز موفقیت را در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی می دانند
هدایت آن ها در جهت انجام اهداف سازمانی از جمله مهارت هائی است که در تمامی سطوح مدیریت اعم از عملیاتی، میانی

. و عالی کاربرد ویژه دارد

سازماندهی(3

می سازماندهی برنامه ها را به واقعیت تبدیل کرده و اهداف مورد نظر را تحقق. سرآغاز موفقیت سازمان برنامه ریزی است

.بخشد

تلزم تصمیم این فرایند مس. سازماندهی مانند برنامه ریزی فرایندی است که در انجام و کاربرد آن باید دقت الزم صورت گیرد
.  تگیری در مورد کار های مورد نیاز و وظایف مطرح شده و قرار دادن آنها در چارچوب تصمیم گیری یا ساختار سازمانی اس

ه و این موضوع را که چه کسی مسئول انجام وظایف بوده و چ. این چارچوب، ساختاری را برای تمام مشاغل فراهم می کند

.  کسی باید به چه کسی گزارش دهد را مشخص می کند
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کنترل(۴

یش شامل آندسته از فعالیت هائی است که در صدد ایفای وظایف، با شرایط الزم به منظور نیل به هدف های از پ

زه گیری عملکرد تعیین معیار عملکرد اندا: فرایند کنترل را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد. تعیین شده می باشند

همند که در بدون نظارت و کنترل مدیران نمی توانند بف. مقایسه عملکرد با معیارهای تعیین شده انجام اقدام اصالحی

ا به یک کنترل وظیفه ای است که دایره مدیریت ر. کدام بخش از کارشان به طور اثر بخش و کارامد انجام شده است

عیین برنامه با ت. برنامه ریزی به عنوان اولین وظیفه در راس تما وظایف مدیریت است. دایره کامل تر تبدیل می کند

این رد حاصل ازبازخو. ها و اهداف، بایستی میزان پیشرفت آن برنامه ها و اهداف، نظارت و کنترل صورت گیرد

د مشخص کنترل ها به مدیران کمک می کند که میزان پیشرفت و موفقیت سازمان را در دستیابی به اهداف و مقاص

. نمایند

نقش کنترل در دستیابی به مقاصد سازمانی

ب تدوین ( بر اساس پیش بینی محیط بیرونی و توانائی های سازمان)الف تعیین اهداف و اولویت های سازمان : استراتژی( 1

برنامه های عملیاتی برای دستیابی به اهداف مذکور 

نترل عملکردسازماندهی و تامیننیروی انسانی هدایت کارکنان ونظام مدیریت منابع انسانی ک)مدیریت مولفه های درونی ( 2

(مارتباط با واحد های بیرونی ارتباط با سازمان های مستقل ارتباط با رسانه ها و مرد)مدیریت مولفه های بیرونی ( 3

رابطه سیستم مدیریت دولتی و خط و مشی گذاری

ور از برداشت از نحوه و میزان ارتباط مذک. ارتباط محسوس میان سیستم مدیریت دولتی و خط و مشی گذاری وجود دارد

3اخالقیات به منزله شالوده تصمیم گیری 2مهارت های فنی و موضوعی از لحاظ تحلیلی 1. ر می پذیردیموارد زیر تاث

.مالحظات اخالقی شخصی برای تحلیلگران

تجزیه تحلیلگر سیستم کسی است که عالوه . در قسمت اول مهارت های فنی و موضوعی مورد نیاز تحلیلگر مطرح می شود
) بر جایگاه سازمانی خود دارای اطالعات، بینش آگاهی های مکفی از گذشته و حال بوده، مهارت ترسیم دورنمای سیستم

.آینده مبتنی بر وضعیت جاری و قبلی را دار است

غنی سازی مدیریت در بخش عمومی

این است که سازمان ها به موارد زیر توجه. الزمه غنی سازی مدیریت در بخش عمومی که طبعا مبنای خط و مشی گذاری مطلوب خواهد بود
:کنند

.  تقویت بنیه اقتصادی که مستلزم پیشرفت علوم، رونق فن آوری و قدرت سیاسی است( 1

این . تمحاسبه کلی توان و انرژی سازمان برای کسب ستانده های بیشتر ضروری اس: تقویت بازدهی از طریق اعمال بهینه وظایف مدیریت( 2
.محاسبه هر چه دقیق تر باشد منابع و امکانات کمتری هدر می رود

ح ها، قطعیت و اثر بخشی فراینی است که با غایت عملکرد سازمان ارتباط دارد، الزم است از ابتدا و به هنگام تهیه طر: تقویت اثر بخشی طرح ها( 3
.از این جهت طرح باید امکان تجدید نظر، تغییر یا جایگزینی را داسته باشد. اثر بخشی فزاینده مورد نظر باشد

قسیم می معموال دو دیدگاه در فرایند حل یک مساله وجود دارد که براساس آن سیستم ها به دو گونه ت: تلفیق هدفمند کارائی و اثر بخشی( ۴
ی بهترین وضعیت ونوعی دیگر بر اساس نگرش به اثر بخشی، چگونگی برقرار. سیستم مبتنی بر نگرش و بازدهی و کارائی طراحی می شود. شوند

.که در آن هم اثر بخشی وهم بازدهی مورد توجه باشد، خود از مبانی خط و مشی گذاری است

مدیریت دولتی نوین

اط آن با مدیریت دولتی نوین برخالف سابق بجای اصالحات در بخش دولتی ، قصدش دگرگون کردن بخش دولتی و ارتب

.دولت و جامعه است

تکید بر مدیریت به جای خط و مشی و تاکید بر : مدیریت دولتی نوین دارای سه مشخصه بنیادی می باشد که عبارتند از
ارزیابی عملکرد و کارائی، تقسیم و پراکنده کردن بروکراسی های امور دولتی به صورت اداراتی که بر پایه پرداخت بهای 

استفاده از شبه بازار ها و قرارداد با بخش خصوصی به منظور . خدمات به وسیله مصرف کننده با یکدیگر معامله می کنند

توسعه رقابت، کاهش قیمت تمام شده، سبکی از مدیریت که بیش از همه بر ستاده های معین، قراداد های کوتاه مدت، 

مشوق های پولی و آزادی عمل در مدیریت تاکید می کند

ماهیت مدیریت دولتی نوین

ته رفگآون هیوز بحث های زیادی راجع به ماهیت واقعی مدیریت دولتی نوین وجود دارد، اما اصول راهنمائی میان همه دانشمندان مورد توافق قرار 
:که می توان آنها را به شکل زیر خالصه کرد. است

(آزادی عمل در مدیریت)تاکید بر مهارت های مدیریتی حرفه ای برای عمل، کنترل مشهود سازمان ها -1

حرکت از استفاده از -3استخراج استانداردها و مقیاس های اجرا از طریق مشخص کردن و شفاف کردن اهداف و شاخص های موفقیت -2
می کنترل وردودی ها و روش های بروکراتیک به حکومت کردن بر مبنای کنترل خروجیها که به وسیله شاخص های اجرای کمی اندازه گیری

.شوند

.حرکت از سیستم های مدیریتی متمرکز به سوی تمرکز زدائی واحد ها در بخس عمومی-۴

افقات وبیان تاکید بر استفاده از سبک اعمال مدیریتی بخش خصوصی مثل قرارداد های کاری کوتاه مدت، توسعه طرح های مشارکتی، انجام تو-۵
.رسالت ها

تاکید بر کارائی و استفاده بهینه از منابع و انجام بیشترین با کمترین منابع -۶
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(مدیریت دولتی) بهترین سبک برای اداره عمومی 

هقودرقدرتازتوجهیقابلحجمیاوهمهآندرکهنمایدمیصحبتقومیقدرتنوعیازهامیلتونآقایادارینظریه

طوربحالعیندروشدهپذیرفتهاساسیاصلیکعنوانبهنظریهایندرمجریهقوهبودنمرجع.باشدمیقویمجریه
جفرسنآقاینظریهفوقدیدگاهمقابلنقطه.استنمودهخالصهقوهایندرراملیسطحدرکردنادارهکلیساختارواضح
دهدمیندپیوافرادبیندردموکراسیایدهگسترشمسئلهبهمستقیماراهاسازمانعمومیامورادارهمسئلهایشان.است

تواندبشهروندیهرتابودهنامتمرکزحدودیتابایستمیدولتکهاستاستواراصلاینبرایشاناداریتئوریمحور.
صمیمتنحوهمردمبهمدارسدربایددولتداشتاعتقادچنینهمایشان.باشدداشتهمشارکتعمومیامورادارهدرشخصا

آقایطتوسپیشنهادیعملآزادیبرعکس.دهدآموزشآنهابهرا«اتکاخودشهروندی»نوعیوبیاموزدراسیاسیگیری
.ددگرمیصحبتمجریهقوهقدرتبرشدیدحقوقیوقانونیهایمحدودیتازجفرسنآقایمجریهقوهبرایهمیلتون

.باشد،تندهسدولتوظایفکنندهاجراکهدولتیبخشبرایکارکنانمسئولیتکنندهایجادتواندمیکههاییمحدودیت

(نظریه جدائی سیاست از اداره امور عمومی مدیریت دولتی

ذاریگسیاستازجداگانهقلمرودارایبایستمیعمومیمدیریتودولتیامورادارهمعتقدندایعده
یآلودگشرازاجرائیهایروشنجاتعقیدهاینازراخودهدفایشان.باشددولتیگیریتصمیمو

.پندارندمیاستاتفاقیونسنجیدهتصمیماتبدلیلمعموالکهابهاماتیازآنهارهائیوسیاسیهای
ازکلیوربطاداریسازمانکهاستاینگیردقرارتوجهموردبایدکهاینکتهمهمترینایشانبعقیده

آزادارآننبایدولیکننمایدمیتعیینرااداریوظایفسیاستکهوجودیبالذا.جداستسیاست

.آورددرخودقدرتدررااموراداریانجامکهگذاشت

گرایش های مدیریت دولتی

.رشته مدیریت دولتی دارای گرایش های مختلف می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود•

(Human Resources Development)توسعه منابع انسانی ( 1•

(Designing Government Organizations)طراحی سازمان های دولتی ( 2•

(General budget and finances)بودجه و مالی عمومی ( 3•

(Public policy)خط مشی گذاری عمومی ( 4•

(Urban and Rural Development and Management)مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی ( 5•

(Evolution management)مدیریت تحول ( 6•

(Organizational Behavior Management) مدیریت رفتار سازمانی( 7•

نظریه وابستگی اداره و سیاست مدیریت دولتی

آیندهمشیطخگذارانقانونکهبودندمعتقدایشان.دارندادارهوسیاستوابستگیبهاعتقاد،کنندهقانعدالیلباایعده

اجراحیندرلذاآورندمیدراجرابهرامصوبهایمشخطوهاسیاستاجرائیمدیرانوکنندمیترسیمراحکومت
رانایدر..دهندمیارجاعمربوطهمراجعبهاصالحجهتوپیشنهادصورتبهوکردهکشفآنراهاینارساییواشکاالت
درانآن.دارنددولتیهایسیاستتعییندراساسینقشاداریهایدستگاهومدیرانوباشدمیادغامادارهباسیاست

هسلسطریقازپیشنهادصورتبهودادهتشخیصراخاصهایزمینهدرسیاستایجادومشیخطتنظیملزومعمل
بررسیمنضمجلسونمودهارائهمقننهقوهبهالیحهبصورتآنرانیزدولتهیأت.نمایندمیمنتقلدولتهیأتبهمراتب

.نمایدمیتصویبتغییرکمیبارادولتپیشنهاد،

چالش های مدیریت دولتی در سالهای آخر قرن بیستم

لتیدووخصوصیهایبخشدرمدیریتهایسبکوساختارهابیستمقرناواخرهایسالبیشتردر
اصولازوندبودمراتبیسلسلهبصورتاداراتوبزرگهایشرکتلذانداشتیکدیگرباچندانیتفاوت
ارائهبا19۵0هایسالازبعدکهدگرگونیهائیاماکردندمیپیروی(وبرماکس)بوروکراسیبرمبتنی

مینهزونمودفراهمدولتیبخشدرتغییراتوقوعبرایراشرایطیدادرخمدیریتیجدیددیدگاههای
اینآمدنبوجودموجبکهمواردیجملهازنمودآمادهجدیددولتیمدیریتتفکرنمودنپیادهبرایرا

که...وگرائیمدیریتاقتصادیجدیدمباحثشدنجهانیچونعناوینیبهتوانمیشدجدیددیدگاه

.کردیادشودمیبردهنامنیزمدیریتهایچالشعنوانتحتگاهآنهااز

چالش های مدیریت دولتی در پایان قرن بیستم

ل در یک جمع بندی بنظر می رسد شش چالش زیر را می توان از مهم ترین چالش های فرا روی مدیریت دولتی در سا

:های پایانی قرن بیستم دانست 

(  بدلیل اندازه بزرگ آن ) حمله به بخش دولتی 1

پیشرفت تکنولوژی اطالعات2

دانشی شدن سازمانها3

جهانی شدن و بحث رقابت4

تغییر در ترکیب جمعیت ها و تنوع فرهنگی.5

کاهش اعتماد به نهادهای دولتی6
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نارسایی های نظام اداری ایران و ارائه پیشنهادات

ضعف در برنامه ریزی-1

ضعف در برنامه ریزی ناشی از مشخص نبودن سیاست های اجرائی ، عدم جهت گیری های روشن دولت در اقدامات ، فقدان ارگان موظف برای
هداف تعیین خطوط اساسی حاکم بر نظام اداری کشور ، عدم صراحت اهداف ، مشخص نبودن اولویت ها و جهت دار نبودن تغییرات و تحوالت در ا

در مورد بطور مثال ، سیاست های نظام اقتصادی کشور. ز دیگر علل اساسی ضعف در برنامه ریزی نظام اداری استا.سازمانهای دولتی می باشد
راه حل های .صادرات و واردات کاالها باید مشخص باشد تا براساس آن در نظام اداری کشور، برنامه های الزم در این زمینه به اجرا در آید

پیشنهادی در برنامه ریزبی

مشخص نبودن یک ارکان تخصصی برای تعیین خطوط اساسی حاکم بر نظام اداری کشور -الف

.با نظام اداری کشور در برنامه ریزی ها... ب ایجاد هماهنگی بین نظام های اصلی جامعه مانند نظام اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی و 

ت الزم را درتعیین اولویت های اهداف و توسعه برنامه ریزی انعطاف پذیر، به طوری که در شرایط بحرانی ، به راحتی بتوان تغییرات و تعدیال.ج
.برنامه ها ایجاد کرد

عدم ثبات در پست های مدیریت دولتی-2

دارند ، از عدم اعتماد به دیگران و مایل به کار با نیروهائی که هماهنگی در نظرات ، سلیقه ها و مشی سیاسی و اداری با مدیریت دولتی

.عللی اساسی جابجائی مکرر در سطوح سیاسی و اجرائی است که اثرات نامطلوبی بر پیکره نظام اداری بر جای می گذارد

راه حل های پیشنهادی در مدیریت دولتی

ی دولتیایجاد معیارهائی منطقی و علمی براساس تعهد شایستگی های علمی ، تجربی و تخصصی افراد جهت پست های مدیریت-الف 

دوری و پرهیز از سلیقه ها و معیارهای شخصی در انتصاب مدیران -ب

.  مایدبرکناری یا جابجائی هریک از مدیران باید براساس مستنداتی باشد که عدم شایستگی و علت جابجائی آنان را تأیید ن-ج

گستردگی تشکیالت مدیریت دولتی

در.تاسایوظیفهچندوآمیختههمدرپیشرفتهوصنعتیکشورهایبرعکسایراندربوروکراسی
ودهندمیانجامراایوظیفهوکارتخصصیطوربهسازمانیوواحدهر،فردهرصنعتیکشورهای

متولیکهایوظیفههرایرانادارینظامدرولی.داردقراروظایفآنانجامخدمتدربوروکراسی

ودشانجاموظیفهآنتانماید،ایجادراسازمانییاواحدبایددولتکهرسدمینظربه،نداردخاصی

نتیجه گیری

آکادمیکهایرشتهمجموعهبهنوزدهمقرنپایانیهایسالطیدرایرشتهبینعلمیحوزهیکعنوانبهعمومیاموراداره
پراکندگیویگسترگ.گرفتشکلناهمگونوپراکندهصورتبهدولتیمدیریتنظریاولیههایبنیانوگردیداضافهدانشگاهی

ابرانوپارشتهاینماهیتنوزدهم،قرنپایانیهایسالدردولتیمدیریتحوزهطفولیتوسویکازعمومیامورادارهحوزه
حاضرمقاله.گردیدمنجرعمومیامورادارهقلمرودررقیبومختلفهایایدهونظریهطرحبهوساختمواجههویتبحران

یکردهایرومنظرازایراندردولتیمدیریتبررسیچنینهمودولتیمدیریتدولتی،مدیریتهایمدلوهانگرشدرکنکاشی
انهگپنجهایمدل.استشدهمعرفیحقوقیوسیاسیمدیریتی،دیدگاهازدولتیمدیریتحاضرمقالهدر.باشدمیموجود

معرفیت،اسعمومیانتخابمدلوانسانیروابطنهادی،مدلجدید،بوروکراسیکالسیک،بوروکراسیشاملکهرادولتیمدیریت
عرصهدرجدیدرویکردیعنوانبهدولتیمدیریتهمچنین.دهدمیقرارمقایسهوبحثموردهاارزشقالبدرراآنهاوکرده

رویکردسهیانمهایتفاوتودادهتوضیحگرفته،شکلحاضرعصرپیچیدهمسائلومشکالتبارویاروییبرایکهدولتیمدیریت
ایرانیدولتمدیریتنهایتدر.شماردمیبرنهارتدردیدگاهازراعمومیخدماتونویندولتیمدیریتسنتی،دولتیمدیریت

.گیردمیقراربررسیوبحثموردموجودهایدیدگاهمنظراز
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