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  توسعه  درحالهاي نظام مديريت دولتي در كشورهاي ويژگي
   و ضرورت مهندسي فرهنگي آنها

  Þ  اردکانيدكتر مهدي ناظمي
  

  چكيده
هـايي اسـت    گذار داراي ويژگـي  توسعه به عنوان جوامع درحال نظام مديريت دولتي در كشورهاي درحال     

  .  است يافته كامالً متحول شده كه درجوامع توسعه
يك و ساختارهاي مكانيكي از عهده تأمين خدمات        مديريت نظام اداري كشورها با سازوكارهاي بوروكرات      

  .گيرد آيد و مورد نقد جدي قرار مي عمومي جامعه برنمي
سازي الزم براي حـاكم شـدن فرهنـگ     مديريت دولتي نوين در پي مهندسي فرهنگي نظام اداري و زمينه     

يش بـه اسـتقالل عمـل،    گرايش به تقليد، عدم گرايش به اهداف توليـد، گـرا  . شود ساز و پويا محقق مي      آينده
  .هاي نظام سنتي مديريت دولتي است ساالري از جمله ويژگي وجود نيروي انساني ناكارآمد، عدم شايسته

  
  ها کليدواژه

  نظام اداري، مديريت دولتي، مهندسي فرهنگي، تحول، توسعه
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  مقدمه
هاي مختلف سياسي يكي از مباحث اصلي و جـدي            تعيين نقش و اندازه دولت در نظام      

داري بر مکانيسم بازار و نظريه اقتصاد تأكيـد   رويكرد و مباني و اصول فرهنگ سرمايه    . است
دارد و در پي محدودسازي نقـش و انـدازه دولـت و حـاكم نمـودن سـازوكارهاي بخـش                      

  مكاتب سوسياليستي دامنه اختيارات و مسئوليت،در مقابل. خصوصي بر بخش عمومي است
  .سازند  گسترده ميها را در همة شئون جامعه دولت

توافق و تأكيد بر اين است كه مديريت دولتي سنتي بـا سـاختار بوروكراتيـك، تفكيـك               
وري اندك در تأمين خدمات عمومي   اداره از سياست، سلسله مراتب طوالني، كارآيي و بهره        

در عصر حاضر مورد رضايت نبوده و نيازمند تحول اساسي و جـايگزيني مـديريت دولتـي                 
  .نوين است

هـاي   هايي هستند كه الزم است با تضعيف ويژگي     توسعه داراي دولت    كشورهاي درحال 
  .هاي استقرار مديريت دولتي نوين را فراهم سازند کنوني خود زمينه

  
  تاريخ تحول اداره امور عمومي

شود كه انجام آنها از عهده بخـش   اداره امور عمومي جامعه به آن دسته اموري اطالق مي       
گونه امور برعهده حاكمـان و مـديران دولتـي يـك      مسئوليت انجام اين  . يدآ  خصوصي برنمي 

  .كشور يا جامعه است
هاي مختلفـي   گيري نظام مديريت دولتي دوره      چگونگي انجام اداره امور عمومي و شكل      

گـردد کـه دورة اداره     به پيش از قرن نوزدهم ميالدي برمـي       نخست  دوره  . را طي كرده است   
 بدين معنا كه اختيارات. ويژگي اين دوره شخصي بودن آن است. شود عمومي كهن ناميده مي

مندي داشته و آنان بر اسـاس دريافـت خـود اختيـارات             و قدرت حاكمان منشأ سنت يا فره      
  .کردند و تصميم آنان در حكم قانون و مقررات بوده است مطلقي را اعمال مي

رات قانوني ماكس وبـر و      گيري اختيا   دوره دوم با ظهور و پذيرش نظريه ضرورت شكل        
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مـردم اختيـارات   . در اين نظريه منشأ قدرت حاكمـان قـانون اسـت   . دموكراسي همراه است  
 كاركنان و رؤسا نيز در سلسله مراتب. کنند قانونگذاري را از طريق نمايندگان خود اعمال مي

  .گذارند اداري اين قوانين و مقررات را به اجرا مي
هـر يـك از رؤسـا و    .  اداره امور عمومي غيرشخصي استدر دوره مديريت سنتي انجام  

اند هستند  مداران و قانونگذاران وضع كرده   كاركنان صرفاً مسئول حسن اجراي آنچه سياست      
اي  آنها مـسئول نتيجـه  . و بايد در سلسله مراتب نظام بوروكراتيك خود به دقت نظارت کنند  

  .فرايند امور تأكيد دارند بلكه برحسن انجام ،آيد نخواهند بود كه به دست مي
هاي بوروكراسي در انجام امـور عمـومي    نيمه اول قرن بيستم، مباني و اصول و روش       در  

در نوع خود تحـولي بـزرگ محـسوب شـده و موجـب تـأمين خـدمات عمـومي بهتـر و                        
  .ها گرديد تري براي مردم از سوي دولت بخش رضايت

هـاي امـور دولتـي     تي در بخـش  شـاهد تحـوال  ،۱۹۹۰ و اوائل دهه   ۱۹۸۰در اواخر دهه    
نظريه بوروكراسي به موجب ماهيت خشك سلسله مراتبي آن و          . ايم  كشورهاي پيشرفته بوده  

  .گيرندگان مورد نقد جدي قرار گرفت عدم پاسخگويي كاركنان نظام اداري به خدمات
هـاي قـرن    شكل دقيق سلسله مراتبي و بوروكراتيك اداره امور دولتي كـه در اكثـر سـال         

. انعطاف و مبتني بر بازار تبديل شد  تم حالت مسلط داشت، به نوعي مديريت دولتي قابل        بيس
بلكـه  . اين تغيير و تبديل يك تجديدنظر ساده يا يك تغيير جزئي در شـيوة مـديريت نبـود              

  .شد جانبه در نقش مديريت جامعه و رابطه بين دولت و شهروندان محسوب مي تغييري همه
دورة نـوين انجـام     . ، قـرار گرفـت    »رؤسا» «ادارة امور «به جاي   » مديران» «مديريت امور «

  .ناميد» گرايي مديريت«توان دورة  اداره امور را مي
ها   سازمان» داد  برون«بر  » داد  درون«جدا نبوده و به جاي      » اداره«از  » سياست«در اين دوره    

انجـام  » تايج و بـازده   ن«تابعي از   » فرايندها«شود و براي اين منظور چگونگي انجام          تأكيد مي 
 كـه  ،رجـوع  مديران و كاركنان نظام مديريت دولتي بايد در قبال مشتري و ارباب          . امور است 

  . پاسخگو و مسئول باشند،گيرندگان هستند همان خدمات
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 يافته براساس مباني و اصول مديريت دولتي نقش و اندازة دولت در اكثر كشورهاي توسعه
م بوروكراتيك حاكم بر نظام اداري گذشته خـود فاصـله گرفتـه     شود و با نظا     نوين تعيين مي  

سـازي بـر پويـايي،        و خـصوصي  » زدايـي   مقررات«ها در حوزة وظايف خود با         دولت. است
هـا و   مـشي  گيري از نخبگان در دولـت بـا خـط    بهره. ها تأكيد دارند  خالقيت و كاهش هزينه   

  .ها است هاي نسبي دولت راهبردهاي متخذه از مسئوليت
  

  مديريت دولتي در كشورهاي در حال توسعه
اين اصول همة مشكالت را حـل  .  در حال ظهور است اصول بنيادي شكل جديد دولت    

 اند به عنوان راهنما در نظـر گرفتـه   هايي كه از اين اصول بهره گرفته  اگر تجربة سازمان،کند اما  نمي
  )۱۳: ۱۳۸۱ون هيوز، آ. (تواند مشكالت عمده دولت بوروكراتيك را حل كند  مي،شود

ترين ابزارهـاي حـل مـشكالت بخـش      طراحي مجدد دولت و بازسازي آن يكي از مهم      
شود كه سـرخوردگي گـسترده از    اين موفقيت موجب مي   . دولتي و انجام امور عمومي است     

بوروكراسي، دولت بوروكراتيك و مديريت سنتي رفع شود و به خواست مردم براي اجـراي     
  .رهاند، پاسخ دهد لت را از ورطه مشكالت ميهاي جديد كه دو طرح

 توسعه مـديريت . جايگزين شدن بوروكراسي سنتي با يك الگوي جديد يك ضرورت است        
ها و خصوصي كردن مؤسـسات عمـومي بايـد موضـوعاتي همگـاني                دولتي، كاهش بودجه  

  . شوند
ناسايي يافته يك رويكرد مشترك را ش       توان در اكثر كشورهاي توسعه      در حال حاضر، مي   

اگر قرار است كارآيي و اثربخشي امور دولتي پيشرفت كنـد، بايـستي يـك        «كرد كه طبق آن     
ايجاد تغيير در فرهنگ براي تبـديل    » .تغيير اساسي در فرهنگ اداره امور دولتي به وجود آيد         

 هاي مبتني بر نتايج كه در آنها مديران در برابر تحقق اهداف و نتايج    ها به سازمان    بوروكراسي
  .حاصله پاسخگو هستند، ضروري است
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  تحول فرهنگي و مهندسي فرهنگي نظام مديريت دولتي
هاي خود را مورد ارزيـابي   ها، بوروكراسي مشكالت اقتصادي باعث شده است كه دولت   

هـا بـه ويـژه       غيرقابـل انعطـاف بـودن بوروكراسـي       . مجدد قرار دهند و خواهان تغيير شوند      
 هـاي  آور، كاغذبازي وپاگير كسالت زانه ناشي از مقررات دست    عملكرد ضعيف آن و مشكالت رو     

حوصله و عبوس، خدمات ضعيف، اقدامات و رفتارها و           گير، كارگزاران و كارمندان بي      وقت
  )۷۴: ۱۹۹۱کايدن، . (گيرد برخوردهاي ناخوشايند و فاسد آنها مورد سرزنش قرار مي

دولتـي نـوين و رويگردانـي از    يك تغيير اساسي در فرهنگ سازماني با بـروز مـديريت         
رويكـرد  . رويكرد بوروكراتيك در حال وقوع است، ولي اين تغيير بدون هزينه نخواهد بـود          

هاي اجرايي اسـتاندارد و   جديد با مشكالتي همراه است كه البته كمترين آنها شكستن روش       
  .تضعيف روحيه خواهد بود

و مهندسي فرهنگي نظام ظهور مديريت دولتي جديد يك تحول فرهنگي محسوب شده      
بخشي در ساختارهاي موجود همراه خواهـد         مديريت دولتي با بازسازي، نوسازي و انسجام      

دامنـة آن از عالئـم و   . مديريت دولتي نوين داراي مقـدمات و سـوابق متعـددي اسـت         . بود
 ها، تغييرات داخل سازماني و مهندسي فرهنگي سازمان تا تغييرات اساسي در كلمات تا تئوري

  .محيط خارجي و مهندسي فرهنگي كشور امتداد دارد
 ترين تحول قرن را در خـدمات   ها بزرگ   به دليل تغييرات ايدئولوژيك نظري و جهاني، دولت       

هاي اصلي تحول در اداره امور عمومي و مباني حـاكم در              مؤلفه. اند  عمومي خود ايجاد كرده   
  :شمارند مهندسي و مديريت فرهنگي كشور را چنين برمي

  اي در بخش دولتي  استفاده از مديريت حرفه .۱
 هاي ارزيابي صريح عملكرد  معيارها و روش .۲

 هـا  اي كه منابع براساس ارزيابي عملكرد به بخش هاي برونداد به گونه    تأكيد بيشتر بر كنترل     .۳
 .ها تخصيص داده شود و دستگاه

مجـدد سـاختارهاي     حركت به سمت جداسازي واحدها در بخش دولتي و مهندسي             .۴
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 موجود و مستقر ساختن ساختارهاي ساده و پويا

  حركت به سوي رقابت بيشتر در بخش دولتي .۵

 هاي اثربخش مديريت بخش خصوصي  تأكيد بر سبك .۶

  )۴ ـ ۵: ۱۹۹۱هود،( تأكيد بر انضباط و جلوگيري از اسراف در استفاده از منابع  .۷
هـايي اسـت كـه        توسعه داراي ويژگي      درحالنظام مديريت دولتي موجود در كشورهاي       

هاي اصلي تحول در اداره امور عمـومي، بـراي حـاكم شـدن رويكـرد           بايد متناسب با مؤلفه   
  .مديريت دولتي نوين، تغيير يابد

تعادل و ارتقاء الزم . گذار است حال  توسعه در   حال نظام اداره امور عمومي كشورهاي در   
هـاي   اين نظام، سازگار با فرهنـگ و ارزش  هاي موجود در شود كه سازمان    گاه حاصل مي    آن

موجود جامعه مهندسي شده و تحول يابند تا قابليت الزم براي مـديريتي نـوين و اثـربخش          
  .ساز داشته باشند هاي فرهنگ سازماني پويا و آينده مبتني بر مفروضات و ارزش

  
  توسعه  هاي نظام مديريت دولتي در كشورهاي درحال ويژگي

توسعه بـه     هاي مديريت دولتي در كشورهاي درحال       ايج حاصل از تحليل تطبيقي نظام     نت
اين نتايج عالوه بـر بيـان   . كند ها كمك مي   هاي كلي حاكم بر اين نظام       ما در شناخت ويژگي   

علل نارسايي راهنمايي كلي براي شناسايي موقعيت جامعه و رهنمودي براي انتخـاب كلـي             
  .دشو هاي اصالح تلقي مي راه

توسعه را بـه پـنج        هاي اداري كشورهاي درحال     هاي مشترك نظام    خصوصيات و ويژگي  
  :كنند بندي مي دسته به شرح زير طبقه

   گرايش به تقليد .۱
توسعه عموماً به جاي اينكه از متن نظـام           الگوهاي اساسي مديريت دولتي جوامع درحال     

هاي مديريت دولتـي   دي از نظاماجتماعي جامعه خود منبعث شده و نشات گرفته باشد، تقلي   
 ،انـد    حتي كشورهايي كه خود را از يوغ استعمار غرب رهانيده          ،كليه كشورها . جوامع بيگانه است  
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الگوهاي اداري ممالکي كـه قـبالً   . اند  كار بسته   آگاهانه الگوهاي اداره بوروكراتيك غربي را به      
  . كشور استعمارگر بوده استهاي اداري  غالباً تقليدي از مدل،اند جزء مستعمرات بوده

تشكيالت ادارات و طرز سلوك و رفتار كاركنان دولت حتي نمـاي            «: گويد   مي ١كينگزلي
هاي  نماي خصوصيات بوروكراسي قدرت  توسعه آيينه تمام    عمومي ادارات كشورهاي درحال   

  ».استعمارگر پيشين بوده است
   نيروي انساني ناكارآمد .۲

مراتب شغلي  هاي پايين سلسله  عموماً در سطوح و رده   گونه ممالك   خدمات كشوري اين  
گونه   كمبود نيروي انساني متخصص در اين     . و سازماني با تورم نيروي انساني مواجه هستند       

جوامع عمدتاً در سطوح مديران اداري است كه آن هم به لحاظ عـدم توانـايي و مهـارت و              
ود از فقدان يك نظام آموزشي   اگرچه اين نارسايي خ   . تجارب اداري، تخصصي و فني است     

  .كارآمد و صحيح حكايت دارد
   عدم گرايش به اهداف توليد .۳

بدين لحـاظ  . ها نيست   ها در جهت تحقق اهداف برنامه       ها و اقدامات بوروكراسي     فعاليت
  .شود منافع عامه عمدتاً قرباني منافع فردي و شخصي مي

 جود آنكه مبتني بر انتخاب براي يافتناستخدام در نظام بوروكراتيك با و«: گويد ريگز مي
شوند كه وفـاداري آنهـا نيـز مـورد            افراد واجد شرايط است، ليكن صرفاً افرادي انتخاب مي        

ها از ميان دوستان و اقربا كه عموماً مورد      شود انتخاب   معيار وفاداري باعث مي   . اطمينان باشد 
  ».وثوقند صورت پذيرد

 را در نظـر نـدارد، در سـاير     هاي لياقت و شايستگي نبهمالحظاتي از اين قبيل كه غالباً ج    
 امور نظير ترفيعات، انتصابات، خدمات پرسنلي و همچنين در رابطه با ارباب رجوع نيز اعمال

 بـراي انجـام     ، از منابع اندك گرفته تا كـالن       ،فساد اداري و ارتشاء در ابعاد متفاوت      . شود  مي
كـرات بـه    گونه جوامع بـه  اي است كه در اغلب اين  هكننده پديد   امور و يا تسريع كار مراجعه     

                                                             
1. D.Kingsley  
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  .خورد چشم مي
   گرايش به استقالل عمل .۴

داننـد و نـوعي     خـود مـي     هاي فني را منحـصربه      ها تقريباً تخصص و مهارت      بوروكراسي
از اين رو توسعه و رشد اقتصادي را منحـصر          . آورند  انحصارطلبي تخصصي را به وجود مي     

گونه جوامع عوامل نظارت و كنترل بر عملكرد بوروكراسي عموماً   اين در. انگارند  به خود مي  
  .اي از موارد مطلقاً وجود ندارد و يا در پاره

ريگز جوامعي را كه ساختارهاي اجتماعي آن از نظر وظايف و كاركرد نامتمايزند يـا بـه            
 و وظـايف    عبارت ديگر، تقسيم كار به مفهوم واقعي ميان ساختارهاي اجتماعي برقرار نشده           

آميختـه   هاي اجتماعي متداخل و مخلوط هستند جوامع مختلط و درهم        و كاركردهاي سيستم  
 هاي اجتماعي موجود از نظر كاركرد  جوامعي را كه در آن ساختارها و سيستم١.كند اطالق مي

 متمايز و مجزا از يكديگر هستند و به عبارت ديگر، تقسيم كار به مفهوم واقعي ميان سـاختارهاي                 
هاي اجتماعي به تفكيـك تقـسيم و تعيـين     هاي سيستم اجتماعي آن برقرار و وظايف و نقش  

جوامعي كه حد واسط اين دو نوع جامعـه و در مرحلـه   . نامد  مي ٢شده  گرديده جوامع تقسيم  
  .نامد  مي٣شوند را جوامع منشوري گذار واقع مي

آل و آرمـاني کـه ممكـن          هاي است ايد    بندي  الذكر طبقه   بندي جوامع به سه نوع فوق       طبقه
هـاي اداري،   نـشريه مطالعـات و پـژوهش   . (است با كليه جوامع معاصر قابل انطبـاق نباشـد   

  )۶۲ ـ ۸۰: ۱۳۶۶
  

  توسعه و گذار مؤثر در نظام مديريت دولتي خصوصيات جوامع درحال
 ٤ ناهمگوني يا عدم تجانس .۱

 همزمان در كنار يكـديگر  هاي كامالً متفاوت و ناهمگون ها و كنش ها، نگرش وجود نظام 
                                                             

1. Fused Socioty 
2. diffracted society 
3. Prismatic society  
4. Hererogeneity  
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  مثل بافت شهرنشيني غربي و روستايي يا طبقات بيسواد و تحصيل كرده در كنار هم
 ١هاي صوري و قانوني  گرايش به جنبه .۲

ها و هنجارهاي اعالم شده جامعـه بـا آنچـه كـه در      وجود تفاوت و اختالف ميان ارزش   
  . جوامع است بارز اينعمل و بالفعل در جامعه برقرار و حاكم است از وجوه 

طور    بدين معني كه آنچه كه به      ،رفتار اداري در جوامع منشوري تابع همين گرايش است        
رسمي و قانوني بايد عمل شود با آنچه كه عمالً در جريان و معمول است مغاير و متفـاوت             

 .است

 ٢ تداخل .۳

 أسيس و ايجاددر يك جامعه درحال گذار حتي اگر ساختارهاي اجتماعي جديد و نوين ت
دهنـد و بـه هنجارهـا يـا       ساختارهاي قديمي به سلطه خود بر نظام اجتماعي ادامه مي   ،گردد
 هاي جديد كه عموماً در ارتباط با ساختارهاي نوين جامعه است عمالً توجه و اعتنايي ارزش
  .ندارند

  .هاي قابل توجه متعددي دارند تداخل در جوامع منشوري ابعاد و چهره
  ٣وندگرايي خويشا .۱

در ايـن   . هاي رسمي تابع روابط خويشاوندي و فاميلي است         اغلب انتصابات و استخدام   
گيـرد امـا عملـي     جوامع رعايت روابط خويشاوندي مورد نكوهش و مذمت لفظي قرار مـي         

  .متداول و رايج است
  تمايل به چندگانگي اجتماعي. ۲

وجود دارد كـه بـا تعـامالت و    هاي متعدد قومي، نژادي، مذهبي   همزمان در جامعه گروه   
  .كنند اي در كنار يكديگر زندگي مي هاي نسبتاً خصمانه كنش

سـازد يـا خـود     هاي حاضر برقرار مي اي موارد نظام اداري رابطه نزديكي با گروه         در پاره 
                                                             

1. Formalism  
2. Over lapping  
3. Nepotism  
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طور عمده در جهت  در چنين وضعيتي وظايف نظام اداري به   . کند  همانند يك گروه عمل مي    
  . اما در ظاهر مدعي دستيابي به اهداف است،استمنافع گروه خاصي 

  هنجارهاي متعدد وعدم توافق جمعي. ۳
گيري و سياستگذاري را برعهـده دارنـد    با وجود اينكه سياستمداران رسماً اختيار تصميم     

تمركز قدرت . ها هم بر نظام اداري و هم بر نظام سياسي تسلط دارند     اما در عمل بوروكرات   
  .شود هاي عمومي منجر مي ا به عدم توجه به نيازها و خواستهه در دست بوروكرات

اي معكـوس و   هـا و بـازده اداري آنهـا رابطـه     ريگز معتقد است ميان قدرت بـوروكرات     
بدين معني كه هر چقدر مقامـات اداري از قـدرت و اختيـار بيـشتري             . مخالف برقرار است  

بـازي، فـساد و    يي نظير رابطـه   ها  او خصلت . برخوردار باشند بازدهي كمتري خواهند داشت     
ارتشاء، عدم كفايت در اجراي قوانين، انگيزه شديد براي كسب قدرت و حفـظ و صـيانت                  

  .داند هاي نظام اداري چنين جوامعي مي منافع شخصي را از ويژگي
  

  تغيير و تحول در جامعه در حال گذار
 و هم از سـوي    يك جامعه درحال گذار براي تغيير و تحول هم از جانب عوامل دروني            

اگر تغيير و تحـول اساسـاً منبعـث و ناشـي از فـشارهاي      . عوامل خارجي تحت فشار است   
بالعكس اگر منـشاء و علـت آن   .  خواهد بود١زا  چنين تغييراتي، تغييرات برون،خارجي باشد 

  . خواهد بود٢زا  تغييرات درون،از عوامل دروني مايه گرفته باشد
از مرحله منشوري تابع فشارهاي وارده و عوامل تغيير       ريگز معتقد است هر چقدر گذار       

 هاي رسمي و قانوني در زا باشد، ناهمگوني جامعه تشديد خواهد شد و گرايش به جنبه برون
بالعكس هر چقدر فشار عوامل دروني جهت تغيير و تحول فزوني        . جامعه بيشتر خواهد بود   

 هاي صوري و رسمي  گرايش به جنبه ناهمگوني و عدم تجانس در جامعه كاهش يافته و،يابد
نـشريه  . (گرايي در جامعـه رو بـه افـزايش خواهـد بـود         و قانوني كمتر شده تجانس و واقع      

                                                             
1. Eto Geneus  
2. Endo Gineus  
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  )۱۳۶۶مطالعات و پژوهشهاي اداري، 
 با توجه به استقالل سياسي، اجتماعي، فرهنگي حاصل از پيروزي انقالب اسالمي معتقديم

. گـذارد  ختار كلي نظام كشور تأثير چنداني برجا نمي    زا بر سا    كه در جامعه ما فشارهاي برون     
شود بايد اميدوار بود كه قدرت و تأثير  اي در مرحله گذار تلقي مي     بنابراين از آنجا كه جامعه    

عوامل دروني موجب مهندسي فرهنگي كشور و تغييـر و تحـول الزم شـود، تـا بـا کـاهش          
ي صوري و رسمي و قانوني كمتر   ها  ناهمگوني و عدم تجانس در نظام مديريت كشور جنبه        

  .گرايي در جامعه افزايش يابد شده، تجانس و واقع
  

  مديريت دولتي ايران در گذشته
نظام سياسي حاكم بر كشور قبل از انقالب اسالمي، نظام برخاسته و شكل گرفته از اراده 

سـي و  هاي غربي مهند ها و خواست دولت و خواست ملي نبود، بلكه بيشتر سازگار با ارزش  
هاي حاكم بر نظام سياسي، نظـامي        نظام اداري نيز به عنوان تابعي از ارزش       . شد  مديريت مي 

  .بوروكراتيك و به شدت تقليدي و وارداتي بود
 هاي هاي بارز ويژگي توان يكي از نمونه هاي مديريت دولتي ايران در گذشته را مي ويژگي
  مديريت دولتي در كشورهاي توسعههاي ساز، ضد رشد و توسعه نظام بخش، مانع محدوديت

يافته براي  ها را كشورهاي توسعه مسلماً بخشي از اين ويژگي. نيافته و درحال توسعه دانست    
در . انـد   تأمين منافع خود بر چنين كشورهايي به عنوان كشورهاي اقماري خود تحميل کرده            

 مختلف مثـل انقـالب   هاي زيادي با عناوين هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، تالش   سال
 با ١سازي سازي و به خصوص نهادي     زدايي، خصوصي   اداري، تحول در نظام اداري، مقررات     

 هاي هاي سازگار با فرهنگ و ارزش ايجاد نهادهاي انقالب اسالمي براي حاكم ساختن ويژگي
هـاي   شناخت درست و كامل ويژگـي  . اسالمي ايراني بر نظام اداري كشور صورت پذيرفت       

هـا   ر نظام اداري گذشته از اهميت و ضرورت بـااليي بـراي تحـول در ايـن ويژگـي     حاكم ب 
                                                             

1. institutation 
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  .برخوردار است
 با ارائه سـخنراني و  ۱۳۶۹و تنها كنگره بزرگ نهادهاي انقالب اسالمي در سال        نخستين  

در اين كنگـره  . مقاله بيست نفر از مديران عالي كشور و نهادهاي انقالب اسالمي برگزار شد    
هـاي نظـام مـديريت     هاي حاكم بر نهادهاي انقالب اسالمي ويژگي      رسي ويژگي عالوه بر بر  

مجموعـه مقـاالت    . (دولتي پيش از انقالب اسالمي نيز مورد اشاره صاحبنظران قرار گرفـت           
  )۱۳۶۹اولين كنگره بزرگ نهادهاي انقالب اسالمي، 

 ن و صاحبنظرانيها و مقاالت اين كنگره به عنوان جامعة خبرگا با تحليل محتواي سخنراني
تـوان بـه    هاي نظام مديريت دولتي گذشته كشور دارند، مي كه بيشترين شناخت را از ويژگي  

  .نتايج خوبي دست يافت
هاي برشمرده شدة حاكم بر نظام مديريت دولتي گذشـته كـشور توسـط           فراواني ويژگي 

  : اعضاء جامعه تحقيق که با روش تحليل محتوا به دست آمده بدين ترتيب است
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  ۲۰  ۱۹  ۱۸  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  رديف
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 نفـر  ۲۰ نفـر از  ۱۶هاي برشمرده شده را حـداقل       شود ويژگي   گونه كه مالحظه مي     همان
% ۸۰اند و فراواني آنها بـيش از   مورد اشاره قرار دادهجامعه تحقيق در سخنراني يا مقاله خود     

اند بـدين   ها اشاره نکرده بديهي است آن دسته از افراد جامعه تحقيق كه به اين ويژگي    . است
هايي موضوعيت ندارد، بلكه طـرح آن بـه موجـب         معنا نيست كه در نظر آنان چنين ويژگي       

  .موضوع بحث ضرورت نداشته است
هاي مورد اشـاره در آنهـا درخـصوص ده     هاي استخراج شده و ويژگي     اي از مقوله    نمونه

  )۱۳۷۷ناظمي، : (نفر از اعضاء جامعه تحقيق به شرح پيوست است
بايد شديداً مراقب جريان خطرناك تقويت فرهنگ مـسلط  = ۶ ـ  ۵، ۶ ـ  ۴، ۶ ـ  ۳، ۶ ـ  ۲

ه، كـارايي كـم،     هاي آن بوروكراسي پيچيد     بر سيستم اجرايي رژيم پيشين بود كه از مشخصه        
. اسـت ... هـاي اسـالمي و    زايي به نظام ظالمانة جهاني، اشرافيت، تقابـل بـا ارزش            وابستگي

  )۱۲۴: ۱۳۶۹عسگراوالدي، (
بعضي . متأسفانه حركت، تحرك، نوآوري و خالقيت در نظام سنتي ما نبوده است = ۸ ـ ۴

هـايي در بعـضي از     يك سازماندهي طراحي كردند، روش ۱۳۵۰ يا   ۱۳۴۵ها در سال      دستگاه
هيچ وقت نيامدند بررسي کنند اين . شود  سال گذشته تاکنون انجام مي۲۵ ـ  ۲۰ادارات ما از 

 ها الزم است؟ آيا در آن تجديدنظر كنيم؟ آيا اين سيستم و سازماندهي را عوض كنيم؟ روش
  )۱۷۴: ۱۳۶۹نياز،  بي(

گذشته بسيار زياد است، توان صحبت دربارة نهادهاي سنتي و تشكيالت اداري  = ۱۰ ـ ۷
ترين انواع اشتغال  توان گفت اين است كه شغل اداري يكي از ارزان        اما آنچه كه به اشاره مي     

شغل اداري در مقايسه با بسياري از اشتغاالت ديگر حداقل بين يك تا       . در رژيم گذشته بود   
و ريـالي وجـود   گـذاري ارزي   چرا كه براي هر شغل ديگري سـرمايه . تر بود   پنج برابر ارزان  

 نظام اداري فقط در جهت تحقق اهـداف رژيـم  . بهره بود داشت اما نظام اداري از اين امتيازات بي    
  )۱۹۶: ۱۳۶۹نوري، . (گذشته بود

 هاي يعني اعتماد نكردن به نيروهاي انقالب و تشكل» ضدانقالبي«شايد اگر بگوييم  = ۱۲ـ   ۳
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هاي سنتي و در رأس آنها نيروهـاي انقـالب    درست است كه ارگان. ايم انقالب بيهوده نگفته  
 ولي ساختار تشكيالتي و فرهنگ خدماتي و ارائـه كـار بـه    ،اند در خيلي جهات متحول شده 

از طرفي مـردم توقـع دارنـد    . اي است كه اكثر نارضايتي مردم از همين دوگانگي است          گونه
ي اسالمي را ببينند ولي در    ها  ها برخوردها و ويژگي     بعد انقالب در مواجه با ادارات و ارگان       
فرياد مردم كه هـر روز از مجريـان حكـومتي           . كنند  بسياري از جهات غير آن را مشاهده مي       

 شكايت دارند در كجا ريشه دارد؟ اين همان فريادي است كه هـدايتگر انقـالب امـام امـت      
 بيـان  بارها به صورت رهنمودهاي مكرر مبني بر انقالب اداري و اصالح ادارات) سره  قدس(

  )۲۲۲: ۱۳۶۹نيا،  روحاني. (اند کرده
پايبند بودن به نظام، به نظم و قانون از اصول اوليـة ادارة جامعـه اسـت، و در     = ۱۳ ـ  ۲

در اهميـت آن همـان      . به آن تأكيد شده است    ) ع(خاصه اميرالمومنين ) ع(وصاياي معصومين 
لمين پـس از تقـواي      در آخرين وصيتش به فرزندان، شيعيان و تمامي مـس         ) ع(بس كه علي    

پـاگير   و قدر خـشك و دسـت   البته اگر ضوابط و مقررات آن. كند الهي بر نظم امر سفارش مي   
. باشند كه سرعت عمل الزم را از بين ببرند نه تنها ارزشمند نيست كه خود ضدارزش است         

در نظام اداري و تشكيالتي گذشته اين واقعيت تلخ وجـود داشـت و متأسـفانه هنـوز هـم                    
گاه براي انجام يك كار معمولي كه در يك روز به آساني انجام آن ممكن است                . داردوجود  
ها، در راهروها و طبقات چندگانه ساختمان ادارات موروثي معطـل             ها پشت در اتاق     بايد ماه 

  )۲۴۶: ۱۳۶۹هاشمي،  بني. (شد تا فرجي حاصل شود
ان و افـزايش تقاضـا   رژيم گذشته به علل متعدد از جمله حجم وسـيع كاركنـ   = ۱۴ ـ  ۱

هـا و كـارايي افـراد توجـه      هاي دولتي و عدم توجه بـه شايـستگي   براي استخدام در سازمان 
اين امر موجـب توسـعه فـساد و    . هاي كاركنان نظام اداري نداشت زيادي به تأمين نيازمندي  

ته كاركنـان نظـام اداري اكثـراً بـه دو دسـ           . توجهي به بازده كار شده بود       ارتشاء، همچنين بي  
 هاي تر به ويژه در پست خواري و دزدي و كسب موقعيت مناسب يا با رشوه: شدند تقسيم مي

 يا به سختي معيشت كرده اغلب بـه كارهـاي بيـرون از نظـام اداري                ،كردند  كليدي عمل مي  
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  . گرفت الشعاع ساير مشاغل جنبي قرار مي پرداختند و وظيفة اداري آنها تحت مي
. م اعتماد به افراد سيستم كنترل شديدي بر نظام اداري حاكم بودبا توجه به عد = ۱۴ ـ  ۲

تر  در بعضي موارد تا بيش از ده نفر بايستي كار يكديگر را كنترل و اقدام کارمندان رده پايين          
هاي زيادي براي مراجعان      اين شيوه نه تنها كندي در اجراي امور و سرگرداني         . را تأييد کنند  

 كرد، بلكه با توجه به مسئوليت مشترك افراد متعدد در صورت بروز ميبه نظام اداري را ايجاد 
توانـست از   تخلف امكان پيدا كردن و تعقيب متخلف غيرممكن بود و متخلف به راحتي مي      

  . تعقيب و شناخته شدن مصون باشد
از آنجا كه حكومت از مردم وحشت داشت، بـه آنهـا اعتمـادي نداشـت و از      = ۱۴ ـ  ۴

ترسيد نه تنها تالشي در جهت واگذاري امور به مـردم نداشـت بلكـه        ها مي قدرت گرفتن آن  
كرد براي كنترل و نظارت بيشتر بر زواياي زندگي مردم حوزة اقتدار و فعاليت نظام       سعي مي 

ايـن امـر نيـز    . اداري را گسترش داده و در همة امور مربوط به جامعه دخالت داشـته باشـد           
  . کاست ا توجه به اصول قبلي از کارايي و پويايي آن ميموجب گسترش نظام اداري شد که ب

هـدف  . در رژيم گذشته با دو هدف نظام اداري ايجاد شد و گـسترش يافـت   = ۱۴ ـ  ۷
هدف دوم . ها و اهداف نظام سياسي حاكم بود ها تحقق خواسته  مانند ساير حكومت  نخست  

ه علت ترس از مردم، بـود تـا     تر كردن هر چه بيشتر افراد جامعه به دولت، ب           سعي در وابسته  
امكان مقابله و قيام مردمي را كاهش داده و آنها را هرچـه بيـشتر در خـدمت نظـام سياسـي         

  . درآورد
فرض تنظيم شـده بـود كـه هـيچكس      نظام اداري در رژيم گذشته با اين پيش = ۱۴ ـ  ۸

  يك فرهنگاين اصل و اين نوع بينش به عنوان. قابل اعتماد نيست مگر خالف آن ثابت شود
هـاي اجرايـي بـه چـشم      اداري رشد يافت و در همة ابعاد و زوايـاي روابـط اداري و روش    

  . خورد  مي
گيري مـستقل   به علت عدم اعتماد حاكم بر نظام اداري، دولت هر نوع تصميم = ۱۴ ـ  ۹

هـا در زمينـة    گيـري  کـرد و كليـة امـور مربـوط بـه تـصميم             را از واحدهاي اداري سلب مي     
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در . داد  اري اداري و اجرايي را در دست مقامات مركزي هيئت وزيران قـرار مـي              گذ  سياست
  . شد نتيجه تعلل و كندي در اجراي تصميمات مشاهده مي

ديد بلكه خـود را   نظام اداري در رژيم گذشته خود را در خدمت جامعه نمي = ۱۴ ـ  ۱۰
عنوان محكومين و تبعة كرد و از همة جامعه انتظار داشت به      در حاكميت جامعه مشاهده مي    

هاي دولتـي   اين اصل به عنوان يك ارزش در همة ارگان  . مطيع در خدمت نظام اداري باشند     
  . شد و كاركنان دولت در اشتغال اداري مشاهده مي

طلبي و حضور غاصبانه   ساالري توسعه در اثر اصل عدم توجه به مردم و ديوان = ۱۶ ـ  ۱
شد كه دستگاه اداري گسترش يابد تـا          مرتب سعي مي  . در سطح جامعه ظهور پيدا كرده بود      

 هاي مردمي به هدف برسد، و جاي نقش بخش خصوصي سالم، بخش تعاوني و همة حركت
حرکتي از درون باعث پوسيدگي خود سازمان اداري شده بود لـذا عـدم     . را اشغال كرده بود   

  . بودساالري رژيم گذشته  هاي نظام ديوان توجه به مردم يكي از ويژگي
 براي كنترل اين ابتكار عمل. شروع هر نهاد با خودجوشي و ابتكار همراه است = ۱۶ ـ  ۲

گيري  هاي فردي و جمعي و گروهي با اهداف متعدد وحدت فرماندهي پس از شكل      و اقدام 
. آيد اصل تقسيم كار و سلسله مراتب در اين مرحله در نهاد به وجود مي. كند ضرورت پيدا مي

ار با موضوع هدايت نهاد و سازمان به سمت يك هدف مشخص تناقض پيدا              اصل تقسيم ك  
. هاي مختلف به وجود آمده بايد هم هماهنگ شوند در تشكيالت ايجاد شده قسمت. كند مي

 هاي زيردست و باالدست مديريت. گردد ها برمي هماهنگ كردن تشكيالت به سليقه مديريت
آورد، اما از اين جاسـت   ات هماهنگي به وجود مي مقرر. کنند  در نهايت مقررات را ايجاد مي     

 پاگيري مقررات باعث سلب تحرك از و دست. شود پاگير آغاز مي و كه پيدايش مقررات دست 
 تـر  هاي كوچـك  كم به سوي تجزيه به سازمان    به همين خاطر سازمان كم    . شود  سازمان و اداره مي   

هـا بـه    تجزية سـازمان . داشته باشندتوانند آزادي عمل  در درون خود كه مستقل هستند و مي 
انجامـد و باعـث شكـسته شـدن نهـاد و              خودمحوري و خودمختاري تشكيالت اداري مـي      

و در كـل نظـام اداري و يـا     . شـود   ها و واحدهاي مختلـف مجـزا مـي           به سازمان  تشكيالت
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در نهايت مشكالت ناشـي   . هاي اداري را با خود همراه خواهد داشت         سازمان، خودمحوري 
ايـن قـشر   . شـود  ه وجود آمدن قشر بوروكرات و بوروكراسي گريبانگير نظام اداري مـي           از ب 

درواقـع بـه   . كننـد  وپاگير و اهداف متعدد را هدايت مي     هاي پيچيده با مقررات دست      سازمان
به عنوان كـساني كـه   هايي خواهند بود و در جامعه      كنندة چنين سازمان    وجود آورنده و اداره   

 چنين مراحلي در تحول هر تشكيالتي. شوند معرفي ميدستشان است كليد حل مشكالت در 
  . شود از جمله نظام اداري گذشته ما مشاهده مي

وپاگير وجود داشت،    اي بود كه مقررات دست      پيروزي انقالب اسالمي درست در مرحله     
. هاي اداري و قشر بوروكرات شكل گرفتـه بـود     ها، خودمحوري   اي كه تجزية سازمان     مرحله

به جاي نظـارت مجريـان، در كارشـان    . ل كنترل و دخالت به جاي نظارت وجود داشت     اص
  . پاگيري به وجود آمده بود و شد و درواقع مقررات بسيار دست دخالت مي

 ها ها در دست مديران اصلي سازمان اصل تمركز اختيارات و مسئوليت= ۱۶ ـ ۴ و ۱۶ ـ ۳
گيـري متناسـب بـا وضـعيت       اختيار و تـصميم    هاي ابتكار،   بود كه باعث از بين رفتن روحيه      

شد کارها را به سرعت پـيش     در چنين شرايطي نمي   . شد  جغرافيايي و فرهنگي هر منطقه مي     
  . برد

گر و وجود يك حاكميـت مـزدور بـر     هاي سلطه اصل وابستگي نظام به قدرت= ۱۶ ـ  ۵
  . آن روبرو بوده استهايي است كه رژيم گذشته ما با  ساالري، از ويژگي مجموعه نظام ديوان

هاي كلـي وعـام    اصل عدم توجه به انسان در نظام اداري يكي ديگر از ويژگي= ۱۶ ـ  ۶
  . ساالري است که در رژيم گذشته هم وجود داشته است ديوان
اي بود كه در نظام اداري گذشـته مـا    پيروزي انقالب اسالمي درست در مرحله= ۱۶ ـ  ۸

ها، خودمحوري اداري و قشر بـوروكرات      زية سازمان تج. وپاگير وجود داشت    مقررات دست 
هاي حـاكم     البته در چنين وضعيتي اصل عدم اعتماد، يكي از ويژگي         . در آن شكل گرفته بود    

 ها در دست مديران در نظام اداري گذشته، به وجود آورنده اصل تمركز اختيارات و مسئوليت
  . ها بود اصلي سازمان
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اي در گرايش  كننده  و نجات از جوع و گرسنگي عامل تعيينمتأسفانه امرار معاش= ۱۸ ـ ۲
خدمت به مردم، انجـام وظيفـة اسـالمي و ميهنـي و      . هاي اداري است    افراد به برخي سيستم   

 توسعة عدالت اجتماعي امري ضروري و حياتي است که مراتب آن بايستي قبل از امـرار معـاش                
ست كه مردم بايـستي بدودنـد و كمتـر بـه     هاي سنتي مرسوم ا متأسفانه در سازمان  . قرارگيرد

 .گيرنـد  در نهادهاي انقالب اين نهادها هستند که براي خدمت به مردم سبقت مـي   . مقصود برسند 
  )۳۷۰: ۱۳۶۹انصاري، . (نظام اداري محتاج اين اكسير حياتي است

كردگـان مـدارس غربـزده     پاية ادارات به نحو جديدي و با استفاده از تحصيل = ۱۹ ـ  ۳
اي بـا    ته شد که با ترويج فرهنگ غربي معيارهاي كارمندان را دگرگـون کـرد و روحيـه                ريخ

  :هاي زير در آنان پديد آورد ويژگي
  ـ تقدم سودپرستي و كسب درآمد بيشتر بر تالش و خدمت توأم با ايثار

  ـ تقدم تخصص بر تقوا و تقدم مدرك بر كارايي
  ت به رؤسا بر خدمت به مردمـ تقدم ترس از رئيس بر ترس از خدا و تقدم خدم

  ـ تقدم پست و كار بر انسانيت
  )همان(ـ كار و زندگي به عنوان دو پديدة جداي از هم 

وجود فردي به عنوان مجري فرامين در يك سـازمان بـدون داشـتن اختيـار و      = ۱۹ ـ  ۶
  )همان(اي از خويش  اراده
د روح عـدم اعتمـاد بـه    از ميان بردن برادري و اطمينـان بـه يكـديگر و ايجـا     = ۱۹ ـ  ۸

  )همان(يكديگر 
 )سره قدس( به رهبري حضرت امام خميني ۱۳۴۲انقالب اسالمي ايران از سال  = ۲۰ ـ ۱

  :توان به دو صورت بيان داشت شكل گرفت و نيازهاي نويني را به وجود آورد که مي
 در  ها و   دسته نخست نيازهاي انقالب فرهنگي كه همان تعالي و شكوفايي معنوي انسان           

  .است) ها با گذشتن از ناماليمات، ناهنجاري(نهايت نزديك گرداندن آنان به مبدأ متعال
 ها و رستن ماندگي دسته دوم شامل انقالب در تحوالت اعتقادي و اجتماعي، جبران عقب
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  .از بندهاي سلطه و استعمار است
 ا كه گرفتار تحوالتتوانستند اين نيازها را برآورده سازند، چر نهادهاي موجود جامعه نمي

نهادهـاي قـديمي نيـز بـه جـاي           .منفي شدند که به سود دشمنان اسالم و ملت ايـران بـود            
نيازهاي اجتماعي را در    ) كه وظيفه اصلي نهادها است    (پاسخگويي مستقيم به نيازهاي جامعه    

بـديهي  . كاسـتند  مـي ) بـا انقـالب  (كردند و از حركت و سرعت به وجود آمده       نطفه خفه مي  
ه اين عمل نوعي نقض غرض و مقاومت در برابر جامعه و افراد تـشكيل دهنـدة آن                است ك 

  )۱۰۴: ۱۳۶۹محمدي، . (بود
  

  راهبردهاي تحول در نظام اداري
دانشمندان و صاحبنظران مديريت هر يك از ديـدگاهي خـاص مـشكالت نظـام اداري            

د و راهبردهـايي ارائـه   ان گيري قرار داده بوروكراتيك موجود را مورد بحث و ارزيابي و نتيجه     
  :اند کرده
  

  ها سازي سازمان هاي عظيم و گسترده و کوچک كنترل سازمان
هـاي كنـوني    براي حل مشكل انسان بايد در طراحي و نحوة ايجـاد و اسـتمرار سـازمان     

هاي عظـيم و      آسا و سازمان    هاي غول   بايد اين بوروكراسي  . تجديدنظر اساسي صورت پذيرد   
  .  و تنها راه رشد و توسعه را بزرگتر شدن سازماني ندانيمگسترده را كنترل کنيم

البته براي . تري براي پيشرفت و توسعه باشند هاي كوچك ابزارهاي مناسب   شايد سازمان 
نيل به اين هدف راه دشواري در پيش است كه الزمـه آن در درجـة نخـست بـازنگري در                    

  )۲۹: ۱۳۷۰الواني، (. ايم تعاريفي است كه درباره رشد و توسعه مطرح ساخته
  

  تحول در شکل و محتواي نظام اداري
ها و اشكاالت فعلي دراين باشد كه نظام اداري عمدتاً تقليدي است  شايد ريشه نارسايي«

هـا و   ها و فرهنگي كـه بـه كلـي بـا ارزش        از نظام اداري كشورهاي بيگانه و مبتني بر ارزش        
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سئوالن و كـارگزاران جمهـوري اسـالمي        قريب به اتفاق م   . تفكرات جامعه ما متفاوت است    
  ».معتقد به ضرورت تغيير بوروكراسي فعلي هستند

بعد از انقالب اسالمي در كنار اين نظام كهنه و غيرخودي جوشـش عظيمـي در همـه            « 
گذاري کردند كه طعـم   هاي نظام اداري را فرزندان ملتي پايه  نطفه. اركان كشور به وجود آمد    
آل آنها دوري جستن از اين  هاي متمادي چشيده و ايده   را طي سال  يك نظام نامناسب اداري     

در نهايت راهي جز اين نداريم كه شكل و محتـواي نظـام اداري را بـا           . وضعيت بوده است  
هاي تحول توجه به اصالح و   از جمله راه  .  شکلي نوين بنا نهيم     تحولي متناسب با انقالب به    

ها بـه   روش. ساني، تشكيالت، قوانين و مقررات است     ها عالوه بر ابعاد نيروي ان       بهبود روش 
مركـز  (» .شود معني مجموعه طرق و فنوني است كه براي انجام كارها و وظايف برگزيده مي        

  )۴: ۱۳۶۶هاي اداري،  پژوهش
  

  مهندسي و مديريت نظام اداري با رويکرد فرهنگي
 ما با فرهنگ آميختـه  .ترين مرحله كار است   ترين و ابتدايي    سازي به عنوان اصيل     فرهنگ«

 ،بـا شـناخت وضـع موجـود    . توانيم به تحول اداري برسـيم  با روش نظام اداري گذشته نمي   
تـوانيم فرهنـگ الزم را داشـته باشـيم و             بدون شناخت وضع مناسب و مطلوب آينده، نمـي        

کـار نگـرفتيم موفـق        ها فرهنگ جهاد را بـه       چرا تا در جبهه   . تحول اداري الزم را ايجاد کنيم     
ها از لحاظ سالح، تخصص، اقتـصاد، مـسائل           وديم؟ با وجود همه مشكالت و محدوديت      نب

چرا؟ چون . ارزي كه در مسائل جنگ داشتيم و همچنين همه دنيا نيز عليه ما بودند، ما برديم  
از اين ابزار كه در فرهنگ مـا بـود اسـتفاده    . چيزي به نام جهاد در مكتب و مذهبمان داشتيم    

چرا در نظام اداري و مديريت هم مسئله را فرهنگي نبينيم؟ ما هنوز . ديمكرديم و جنگ را بر  
توانيم مسئله را در فرهنگ خـود بـا       از لحاظ فناورانه و تخصصي بسيار عقب هستيم، اما مي         

  )۸: ۱۳۷۱رضوي، (» .اعتقادات خودمان بياميزيم
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  گيري نتيجه
هـا و   گانه و دسـتگاه  اي سه نظام اداري كشور به مثابه نظام عمومي مديريت كشور كه قو          

 ،دار تأمين خـدمات عمـومي بـه جامعـه از جملـه       عهده ،دهد  نهادهاي حاكميتي را شكل مي    
ونقل و تأمين و توزيـع        بهداشت و درمان، آموزش و امنيت و دفاع، بخشي از خدمات حمل           

  .كاالهاي اساسي است
 زايش تحصيالت و سهولتبا رشد مردم، اف. گردد مديريت دولتي به ادارة اين نظام باز مي

  . ارتباطات، مطالبات جامعه از دولت با وسعت و كيفيت بااليي شكل گرفته است
هاي خشك و در بعضي مـوارد         هاي بوروكراتيك و مقررات و دستورالعمل       ديگر دستگاه 

العمر و حقوق و  اي و خبره با شيوه استخدام مادام     ناقص و كهنه و تقليدي، كاركنان غيرحرفه      
  .توانند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند  غيرانگيزشي به خوبي نميمزاياي

انـد و   اي انجام داده يافته در نظام مديريت دولتي خود تحوالت گسترده  كشورهاي توسعه 
 اند كه مديران اي طراحي و مهندسي کرده هاي انجام وظايف را به گونه نقش و اندازه و روش

  .ند و موجبات رضايت آنها را فراهم سازندگيرندگان باش بتوانند پاسخگوي خدمات
از نظـام بوروكراتيـك و      . توسعه از جمله ايران در مرحله گذار هستند         كشورهاي درحال 

تقليدي و مكانيكي موجود رضايت نداشته و در پي تحول آن براي استقرار نظـام مـديريت                 
  .هاي خود هستند دولتي نوين سازگار با فرهنگ و ارزش

مهندسي فرهنگي كشور عالوه بر مهندسي فرهنگ سـازماني مطلـوب           راهبردهاي اصلي   
هاي عظـيم و گـسترده و    گراي موجود، كنترل سازمان    به جاي فرهنگ بوروكراتيك و گذشته     

 هاي حاكم سازي، و اصالح و بهبود در روش زدايي و خصوصي سازي آنها با مقررات   كوچك
  . خصوص توسعه نيروي انساني است و به
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