




تفاوت ماهوی مدیریت دولتی کالسیک و مدیریت دولتی نوین

نویندولتیمدیریتو«اموراداره»برمبتنیسنتیدولتیمدیریت❖
.باشدمی«امورمدیریت»برمبتنی

ومتداولقواعدوهادستورالعملبرفرایند،بردولتیاموراداره❖
.استمتمركزمرسوم

ازقطفاینکهجايبهوبودهاینازفراتردولتیمدیریتاینکهحال❖
آنهامسئوليتقبولونتایجتحققبركندپيرويهادستورالعمل

داردتاكيد



:ازعبارتندسنتیدولتیمدیریتنظريمبانی❖

سياستازادارهجدایینظریه➢

بوروكراسینظریه➢

تفاوت مبانی نظری مدیریت دولتی کالسیک و مدیریت دولتی نوین

:ازعبارتندنویندولتیمدیریتنظريمبانی❖

وكيل-اصيلنظریه➢

عمومیانتخابنظریه➢



نظریه جدایی اداره از سیاست

.شدمطرح(جنگیغنائم)تاراجنظامباتقابلدرنظریهاین❖

هايدستگاهدرتاراجسيستمآمریکادرنوزدهمقرناعظمبخشدر❖

وهاشهرداريدربویژهدولتیهايسازماندر.بودمتداولاداري

وكردمیتغييرسيستمنفراتكلانتخابات،ازپسعمومیهايسازمان

برتاكيدبجايمدیریتیهايپستوكليديمشاغلاهداءعمل

زبحطرفدارانبهنبرد،ميداندرجنگیغنائممثابهبهشایستگی

.شدواگذارمیپيروز



نظریه جدایی اداره از سیاست

اداريمسائلادغامزائيدهتاراجسيستمكهداشتعقيدهویلسون❖

.استسياسیدرمسائل

مقاماحرازازپيشعمومیامورادارهاستادعنوانبهویلسونودرو❖

ازسياستفاصلحدبایدكهداشتعقيدهآمریکاجمهوريریاست

كهمشیخطاجرايازبایدمشیخطیعنیباشدروشنكامالاداره

.باشدشدهتفکيكاست،اداريكامالايوظيفه

درسيخودشکلتریننامطلوببهجکسونجمهوريریاستدوراندر❖



نظریه جدایی اداره از سیاست

اداريمسائلادغامزائيدهتاراجسيستمكهداشتعقيدهویلسون❖

.استسياسیدرمسائل

مقاماحرازازپيشعمومیامورادارهاستادعنوانبهویلسونودرو❖

ازسياستفاصلحدبایدكهداشتعقيدهآمریکاجمهوريریاست

كهمشیخطاجرايازبایدمشیخطیعنیباشدروشنكامالاداره

.باشدشدهتفکيكاست،اداريكامالايوظيفه

درسيخودشکلتریننامطلوببهجکسونجمهوريریاستدوراندر❖



نظریه بوروکراسی

.شدارائهوبرماكستوسطنظریهاین❖

مقاماتكاردفترمعنايبهBeureuكلمهدوازمشتقبوروكراسی❖

.استكردنحکومتمعنايبهCracyودولتی

:بوروكراسیبهنسبتهادیدگاه

.استاداريزائدتشریفاتوكاغذبازيمعنايبه.منفیدیدگاه❖

.باشدمیمطلوبیاآلایدهسازمانمعنايبه.مثبتدیدگاه❖



اصول بوروکراسی

مقرراتوقانونحاكميت-1

مراتبسلسله-2

فنیشایستگیبراساسارتقاءواستخدام-3

العمرماداماستخدام-4

سازمانیامورنمودنمکتوب-5

بایگانیسيستموجود-6

مقامقدرت-7



انواع قدرت از نظر وبر

سنتیقدرت-1

میبوجودرسوموآدابوهاسنتطریقازكهاستباوريسنتیقدرت

هالزمتخصصندارد،مشخصیدرجهشایستگیقدرت،نوعایندر.آید

برمراتبسلسلهونداردترتيبیونظمترفيعوانتصابنيست،مقاماحراز

نيستاستوارمنطقپایه



انواع قدرت از نظر وبر

(فرهمندي)كاریزماتيكقدرت-2

بررهخاصنفوذوتواناییازكهاستقدرتیكاریزماقدرتوبرازدیدگاه

یسنتمدیریتمورددرموسساتهايرویههمهباكاریزما.شودمیناشی

اییتوانونبوغكهاستكسیكاریزماتيكرهبر.استمخالفمنطقیو

.كندمیمتمایزدیگرانازرااوكهداردايالعادهخارق



انواع قدرت از نظر وبر

قانونی-منطقیقدرت-3

میاطاعتآنازودانندمیقانونیرامقرراتوجودمردمكهازآنجایی

برمتکیمدیریتواقعدر.آیدمیبوجودقانونی-منطقیقدرتكنند،

وتگیشایسوتواناییاساسبركاركنانكهداردوجودزمانیقانونیقدرت

ودخاینكهبرسندسازمانبااليهايپستبهسازمانیمراتبسلسله

.شودمیمشروعيتموجب



انواع  بوروکراسی

كاستبوروكراسی-1

خداماستكهاستادارينظامنوعی.استاجتماعیطبقهمعنايبهكاست

طبقهمعموالكهخاصاجتماعیطبقهیكانحصاردرآندرارتقاءو

ساسانياندورهادارينظاممانند.قرارداردباشند،میجامعهثروتنمند

محافظبوروكراسی-2

ایدئولوژيیاومذهبیكهايارزشحافظكهاستادارينظامنوعی

.باشدمیخاص



انواع  بوروکراسی

لياقتبوروكراسی-4

وتصالحيبهبستگیآندرارتقاءواستخدامكهاستادارينظامنوعی

.داردافرادشایستگی

حزبیبوروكراسی-3

حزبیكانحصاردرآندرارتقاءواستخدامكهاستادارينظامنوعی

.دوجوددارحزبیتكهاينظامدرمعموالبوروكراسیاین.باشدمیخاص

كمونيستیكشورهايادارينظاممانند



نقاط ضعف و قوت بوروکراسی

عملکرد و جنبه هاي منفی بوروكراسی عملکرد و جنبه هاي مثبت بوروكراسی

خشکی مقررات–1
به انساان باه عناوان یاك )جمود شخصی–2

د و نه شيئی بی روح و عامل توليد نگریسته می شو
(به عنوان انسانی با احساس 

جا به جایی اهداف–3
محدودیت هاي موجود در طبقه بندي–4
خودمحوري و ایجاد امپراتوري–5
هزینه كنترل ها و نظارت ها–6
نگرانی و اضطراب–7

(تقسيم كار ) اصل تخصص –1

ساختار–2

قابليت پيشگویی و ثبات–3

عقالیی بودن–4

(مردم ساالري ) دموكراسی –5

به دست »كه « قدرتی هيوالیی»
«جماعت كوتوله ها افتاده است

«بالزاک»



نظریه انتخاب عمومی

شدمطرح(1962)تالوکگوردنوبوخانانجيمزتوسطكهنظریهاین❖

منافععتابجمعدرافرادتصميماتآیاكهشدهنهادهبنافرضاینبرپایه

گروهی؟منافعیااستفردي

انسياستمداردغدغهراعمومیمنافعمااینکهاستمدعینظریهاین❖

مدیرانوسياستمداران.نيستبيشتوهمیبدانيم،دولتمردانو

لکهبكنندنمیشهروندانیاعمومیمنافعفدايراخودزندگیدولتی،

ددهنمیانجامشهرونداننفعبههمراكارياگرتجارهمانندنيزآنها

.داردپیدررامنافعینيزآنانخودبراي



نظریه انتخاب عمومی

:شدمدعیبوخانانجيمز❖

ملیععقلبرمبتنیوگرایانهواقعاينظریهعمومی،انتخابنظریه❖

وهاآلایدهباوگيردمیسرچشمهعاديشعورازنظریهاین.است

ندهستهمانطوركهمسائلبهعمومیانتخابنظریه.داردفاصلهآروزها

واقعیاصولبرراخودهايحلراهكهاستاندنبالبهونگردمی

.سازدمتمركز



نظریه انتخاب عمومی

«سازيخصوصیمفهوم»عنوانباايمقالهدر(1982)استارپاول❖

:نویسدمیچنين

هايگيريتصميموهاانتخاببرايمسمیبیعنوانیعمومی،انتخاب»

منافعبراساسعمدتاآنهاهايانتخابزیرا،.استدولتیبخشمدیران

بازارطمحيبرخالفاینکهبدترحتی.عمومیمنافعنهگيردمیشکلشخصی

يچيزچنيندولتیبخشدرداردپیدرراعمومیمنافعشخصی،منافعكه

بانديوشخصیمنافعبرايكهاستعمومیمنافعاینونداردمصداق

.«شودمیهزینهسياستمداران



نظریه انتخاب عمومی

:عمومیانتخابنظریهدیدگاهازدولتساختاردرعمدهمشکلچهار❖

تیدولهايسازمانبهنيستندجامعههمهكهجامعهافرادازخاصیطبقه-1

امکاناتازسایرینازبيشانتظاردارندغيرمنتطقیبطوروكنندمیمراجعه

راخدماتهايهزینهحاليکهدرمعناستبداناین.برخوردارشوندجامعه

انازكههستندخاصعدهیكصرفاكندمیپرداختجامعهكل

.شوندبرخوردارمی

افعمنحداكثرسازيپیدرهموارهنيزدولتیكارگزارانوسياستمداران-2

.ندارندچندانیتوجهجامعهمنافعبهوبودهخودشخصی



نظریه انتخاب عمومی

ولتیدوخدماتكيفيتارتقايبرايكافیانگيزهدولتیهايسازماندر-3

نافعمدنبالبهكارگزارانومدیرانكهجاییدر.ندارنداثربخشیوكارایی

چندانموردتوجهمشتريورجوعاربابمنافعالقاعدهعلیهستندخود

.گيردقرارنمی

تیدولكارگزارانآنها،.دارندسرِكاررادولتیكارگزارانسياستمداران،-4

ومیعمخيرالظاهرعلیكهكنندمیترغيبهاییماموریتوهابرنامهبهرا

.نيستبانديوشخصیمنافعجزچيزيامااستآندر



اصالحات دولتی براساس نظریه انتخاب عمومی

فانعطانظامیكسمتبهگيريجهتودولتیپرداختهاينظاماصالح-1

گانكنندمراجعهرضایتميزانوعملکردبراساسهاپرداختآندركهپذیر

پستوشغلاینکهازقبلنظام،ایندر.گيردصورتدولتیبخشمشتریانو

.دقرارگيرمبناشغلیعملکردبایستمیباشدپرداختمالکسازمانی

مبتنیبایستمیساختاراین.دولتیبخشتشکيالتیساختاراصالح-2

نسازمااثربخشراهبريونظارتوعملياتیسطوحكافیعملآزاديبر

.باشدمركزي



اصالحات دولتی براساس نظریه انتخاب عمومی

انامکوبودهفسادوجوییرانتانحصار،پيامد.دولتیانحصاراتلغو-4

يفیكسطحاننتيجهدركهرادولتیوخصوصیبخشبينسالمرقابت

.بردمیبينازراارتقاءیابدتواندمیعمومیخدمات

وهاداددرونازتوجهمدیریت،شيوهایندر.نتایجبرمبتنیمدیریت-3

بتنیمبنديبودجهوحسابداري.شودمیمتمركزنتایجسمتبهفرایندها

ودشنمیمحسوبموفقكندمیخرجبيشتركهمدیريوبودهنتایجبر

.استنمودهكسببيشترينتایجكهایدمیشماربهموفقمدیريبلکه



نظریه اصیل و وکیل

راهاییعامل(اصيلبعنوان)شخصچندیایكنظریه،اینبراساس❖
برخیآنهادهندارائهآنهاجانبازراخدماتیتاكنندمیاستخدام
ثال،معنوانبه.دهندمینمایندهوعاملبهراهاگيريتصميمواختيارات

دليلبهاما.كنندمیانتخابمدیرههياتعنوانبهراايعدهسهامداران
مینعملاصيلرضایتميلطبقبر(عامل)كارگزارهموارهشخصیمنافع

استممکنكهحالیدرهستند،سودحداكثرخواهانسهامداران.كند
.باشندخودشانبرايبيشترحقوقوبلندمدترشدخواهانمدیران

ییادمنيزخادميتیاكارگزارينظریهعنوانبهآنازكهنظریهاین❖
.شدمطرح(1976)لينگمكوجنسينتوسطشود



نظریه اصیل و وکیل

ونوعتعامل،درمناسبهايانگيزهگسترشوبسطباتواندمیاصيل❖

نههزیتحميلباوكندحذفخودهايخواستوعالیقازراگوناگونی

(كارگزار)عاملانحرافیهايفعاليت(برخود)نظارتشدهطراحیهاي

رايبروشهاییاصيلچندهركهاستاینكليدينکتۀ.كندمحدودرا

وامکانوكيلرفتاربهكاملنظارتبدونولیداردوكيلكنترل

وجودوكيل(رفتندرمسئوليتزیردر)كردنخالیشانهبراياحتمال

.(1985زچهاوسر،وپرت،1972دمزبه،والکين)دارد



مقایسه تطبیقی مدیریت دولتی کالسیک و نوین

پارادایم مدیریت دولتی نوین پارادایم مدیریت دولتی كالسيك مؤلفه ها

ی مدیریت به معناي مسئوليت شخص
در برابر نتایج

اداره امور به معناي پيروي از 
دستورات و ارائه خدمات شناسیواژه

نظریه انتخاب عمومی
وكيل-نظریه اصيل

نظریه جدایی اداره از سياست
نظریه بوروكراسی مبانی نظري

كارافرین بوروكرات نقش مدیران دولتی

تاكيد بر نتایج و تحقق اهداف
و ( بودجه)تاكيد بر درونداد

(قوانين و مقررات)فرایندها تاكيد سيستمی

منافع شخصی منافع عمومی یانگيزه مدیران دولت

مشتري رجوعارباب نگرش به مردم

مکانيزم هاي بازار مکانيزم هاي بوروكراتيك
ساز و كارهاي 

اجرایی



مقایسه تطبیقی مدیریت دولتی کالسیک و نوین

پارادایم مدیریت دولتی نوین پارادایم مدیریت دولتی كالسيك مؤلفه ها

برون سپاري/استخدام قراردادي استخدام مادام العمر استخدام

خصوصی سازي/مالکيت خصوصی ملی سازي/مالکيت دولتی مالکيت

نظارت بر امور/ راهبري در اموردخالت/ پاروزدن نقش دولت

حداقلی حداكثري اندازه دولت

پاسخگویی مدیریتی
پاسخگویی اجتماعی

پاسخگویی سياسی
پاسخگویی سلسله مراتبی نوع پاسخگویی

-تیدولت ليبراليس/ایدئولوژي راست
حداقلی

-دولت رفاه/چپایدئولوژي
سوسياليستی سياسیایدئولوژي



نظریه خدمات عمومی نوین

بنافرضاینبرپایهشدمطرح(2000)دنهارترابرتتوسطنظریهاین❖

ایاستفرديمنافعتابعجمعدرافرادتصميماتآیاكهشدهنهاده

گروهی؟منافع

وتزعنوانبه«امورادارهسنتیپارادایم»گرفتننظردربادنهارت❖

بهنتزيسپيشنهاد،تزآنتیعنوانبه«نویندولتیمدیریتپارادایم»

ديشهرونمبنايبركهمی نمایدرا«نوینعمومیخدماتپارادایم»نام

.باشدمیاستوارسازمانیگراییانسانومدنیجامعهدموكراتيك،



نظریه خدمات عمومی نوین

بهعهجامآحادتك تكبهدولتنظریهاینطبقبر.دموكراتيكشهروند❖

اباولند،اولویتشهروندانسياست.می كندنگاهشهروندیكعنوان

:استآمدهوجودبهشهروندومشتريميانشدنقائلتمایز

شهروند مشتري

ه همره توجه بتمركز بر منافع شخصی به
مصالح عمومی

شخصیمنافعبر تمركز
عمومیبدون توجه به مصالح

كامال مشخص نيستند و در برخی موارد
.قادر به پرداخت هزینه ها نيستند

كامال مشخص و پرداخت كننده هزینه 
خدمات هستند

شهروندان صاحب سازمان هستند مشتري صاحب سازمان نيست



نظریه خدمات عمومی نوین

یميانجسازمان هايوصنفینهادهايشکل گيريطریقاز.مدنیجامعه❖

.می شودتسهيلحکومتیفرایندهايدرمردممشاركتدولتی

نانكاركعالیقونيازهابربيشتربایدسازمان هاتوجه.گراییانسان❖

.باشد



نظریه بازآفرینی دولت

بهبودترباالهزینهوبيشتركارانجامبادولتاستمعتقد.ليبرالتوهم❖

اريبسيدرپولتزریقامروزجهاندركهحالیدر(پولیانبساط)یابد

(شودمیدرستبریزیدپول).استنکردهحلرامشکلیكشورهااز

میكمترهزینهوكمتركاربادولتاستمعتقد.كارمحافظهتوهم❖

نفعبهاستممکنكاراینحاليکهدر(انقباضی)یابدبهبودتوانند

هانههزی).نشوددولتعملکردبهبودباعثولیباشددهندگانماليات

(كنيدكمرا
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بخشروشبهدولتیهايسازمانادارهاستمعتقد.كاروكسبتوهم❖

یناواقعيتامابخشدبهبودرادولتتواندمی(كاروكسب)خصوصی

یدولتبخشدركاروكسبمفاهيمازاستفادهكهوجوديباكهاست

تفاوتهايخصوصیودولتیبخشميانولیباشدمفيدتواندمی

.داردوجودفاحشی

افیكحقوقدولتیكاركنانبهاگركهاستباوراینر.كارمندانتوهم❖

بالدنبهواقعیدنيايدراگرحاليکهدركنندمیكاربهترشودداده

.نيمكاصالحرامنابعهايروشازاستفادهبایدهستيمنتایجتغيير
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ودبهبرادولتتوانيممیبهتركاركناناستخدامبا.كاركنانتوهم❖

هبلکندارندمشکلكاركنانواقعبهدانيممیحاليکهدربخشيم

.هستندمشکلدچارآنهاكنندهاسيرهاسيستم
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