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Abstract 

A significant part of academic studies in the field of public administration is 

devoted to the evolution of public sector movements in this field. These 

movements, sometimes referred to as movement, pattern, model, approach, 

paradigm, or quasi-paradigm, have their own theoretical and ontological, 

epistemological, anthropological, methodological, and axiological fundamentals. 

Paying attention to these fundamentals will help us to gain a deeper understanding 

of public sector movements. Public administration in a comprehensive and collage-

like approach requires a simultaneous understanding of the philosophical 

fundamentals of public sector movements. Government officials in different 

societies need to have a clear understanding of these fundamentals in order to make 

the most effective decisions possible. The result of the dialectical contradiction 

between the traditional public administration (thesis) and the new public 

administration (antithesis) was the formation of killer syntheses, including new 

public management, new public services, and public value management. The 

present article surveys the evolution of public sector movements, seeks to 

categorize their philosophical fundamentals, and finally, in a table, provides a 

framework for a better understanding of them.  
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های بخش عمومی: گذار از نهضت اداره امور عمومی مبانی فلسفی نهضت

 سنتی به مدیریت ارزش عمومی
 

 2، علیرضا اسدزاده*1عباس نرگسیان

 
 چکیده

های بخش سیر تطور نهضت دولتی به مدیریت حوزه در دانشگاهی مطالعات از توجهی قابل بخش

ها با عنوان نهضت، الگو، مدل، که گاهی از آنها این نهضت .است یافته اختصاص ن رشتهای در عمومی

-شناسی، انسانشناسی، شناختشوند، دارای مبانی نظری و هستیرویکرد، پارادایم یا شبه پارادایم یاد می

ا از تر مخاص خود هستند که توجه به این مبانی به درک عمیق شناسیشناسی و ارزشروش شناسی،

کند. اداره امور عمومی در یک نگرش جامع و های بخش عمومی کمک قابل توجهی مینهضت

های بخش دولتی است. مدیران دولتی در جوامع کوالژگونه، نیازمند درک همزمان مبانی فلسفی نهضت

گیری ترین شکل ممکن تصمیمی داشته باشند تا بتوانند به کارامختلف بایستی درک صحیحی از این مبان

گیری تز(، شکلکنند. حاصل تضاد دیالکتیکی اداره امور عمومی سنتی )تز( و اداره امور عمومی نوین )آنتی

سنتزهایی قاتل از جمله مدیریت دولتی نوین، خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش عمومی بود. 

این نی فلسفی مبابندی دنبال دستهه، بهای بخش عمومیسیر تطور نهضت بررسیبا حاضر  پژوهش

 دهد.رای درک بهتر آنها ارائه میو درنهایت طی جدولی، چارچوبی ب ستها اپارادایم
 

 اداره امور عمومی، مدیریت دولتی، فلسفه، پارادایم، مبانی فلسفی هاي كليدي: واژه
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 هاي بخش عمومی ...مبانی فلسفی نهضت

  مقدمه
جهت  «علمی هایساختار انقالب»در کتاب  2برای نخستین بار توسط توماس کوهن 1واژه پارادایم     

 ،4نظریه ،3قانون»پارادایم حاوی ؛ پارادایم چیزی بیش از نظریه استتبیین سیر تکامل علم مطرح گردید. 

نظریه نیز است و ممکن است به  نوعی ولی از اساس ؛(1۱: 1۷۹۱ )کوهن، است «6و ابزارسازی 5کاربرد

باید نسبت به رقبایش  ،م پذیرفته شودعنوان نوعی پارادایکه بهیک نظریه برای این .یک نظریه تبدیل شود

که « یک شیوه دیدن جهان»ست از ا (. طبق تعریف، پارادایم عبارت1۹: 1۷۹۱ )کوهن، بهتر عمل کند

برند، دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و میان گروهی از دانشمندان که در یک جامعه علمی به سر می

: 1۷۷۷، ۹رلبوالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است )نسبت به افراد بیرون از این جامعه دارای یک ح

3۷3 .) 

جامعه می است که یک جامعه علمی یا خردهدر درون یک رشته عل« ترین واحد اجماعوسیع»پارادایم      

کند چه باید میاین پارادایم است که تعیین سازد. در هر رشته علمی، علمی را از دیگری متمایز می

 -461: 2۱۱۱، 8االت پاسخ داده شود )ریتزرتی پرسیده شود و چگونه به این سؤالامطالعه شود، چه سؤ

های جهان قبل از انقالب دانشمند به اردک»شود وقتی پارادایم عوض می ،(. کوهن معتقد است462

های رقیب، خود را از (. پارادایم111: 1۷۹۱)کوهن، « شوندهای دنیای بعد از انقالب او تبدیل میخرگوش

اندیشمندان سازند. های مورد استفاده متمایز میکدیگر در ابعاد مفروضات فلسفی، اهداف و روشی

عنوان مثال، مایکل با نگاه پارادایمی تشریح شود. بهتواند اند که مدیریت دولتی میمتعددی معتقد بوده

اداره  -ر دوگانگی سیاستکند که متکی باداره امور سنتی را یک پارادایم بوروکراتیک توصیف می ۷بارزلی

منزله یک به 1۱(. مدیریت دولتی نوین نیز از دیدگاه طرفدارانش از جمله هیوز8: 1۷۷2است )بارزلی، 

شود. به اعتقاد هیوز، مدیریت دولتی نوین و پارادایمی جدید در مدیریت دولتی دیده می 11پارادایم شیفت

نیز ادعای یک پارادایم  12آزبورن، گیبلر و پالستریک از لحاظ مبانی نظری با پارادایم قبلی متفاوت است.

ها، همه چیز جایی پارادایمهطور کلی در جاببه جدید تحت نهضت بازآفرینی دولت را در اداره دولت دارند.

های بخش عمومی را دام از نهضتبنابراین اگر هر ک یابند؛، تغییر می از جمله مفروضات فلسفی و نظری
                                                             
1. Paradigm  
2. Kuhn  
3. law 
4. Theory 
5. Application 
6. Instrumentation 

7. Burrell 
8. Ritzer 
9. Michael Barzelay  
10. Hughes 
11. Paradigm Shift 
12. Osborne, Gaebler & Plastrik  



 

 

 

     1011، بهار 1، شماره 2حکمرانی و توسعه، دوره  00    

-، انسان2شناسی، شناخت1شناسیجا که هر پارادایم دارای هستیاز آندایم قلمداد کنیم و منزله یک پارابه

توانیم با (، می3۷6 -3۷4: 1۷۷۷رل، بوباشد )خاص خود می 5شناسیو روش 4شناسی، ارزش3شناسی

در این اساس، براینهای بخش عمومی نائل شویم. تری از نهضتتوجه به این مبانی به درک عمیق

ای به حوزه ها، نگاه تازهبا نگاهی متفاوت به مفروضات فلسفی نهضت شده است کهسعی  هشپژو

 مطالعاتی رشته اداره امور عمومی ارائه شود.
 

 مبانی نظری پژوهش

 سیر انشقاق مکاتب اداره دولت و حکومت

 ،۹ویلسهون  «هادار -سیاسهت » گهانگی ههای دو توان تحت تأثیر نظریهه را می 6امور عمومی سنتی اداره     

بهه سهوی ارائهه مهدلی آرمهانی       1۱مهایو  «روابهط انسهانی  »و  ۷وبر «بوروکراسی» ،8تیلور «مدیریت علمی»

ابهداع   ؛مهم بهود  یسنتی در زمان خود ابداع رویکرد .دانست معطوفو علمی  شدهاز حریم تعریفبرخوردار 

داری ا بخهش  ،11جتهارا  نظامهای کارکردکژکارآمد و اثربخش که بتواند فارغ از  یطرح نظری دستگاه ادار

 در اداره بهود  12زدگهی نتیجه نهضتی اصالحی برای مهار سیاسهت  ،کرداین رویدر واقع  .حکومت را بگرداند

در تحهوالت نظهری رشهته و     ،13عمهومی نهوین   امور اداره(. 25۹: 13۷۹ ؛ به نقل از پورعزت،2۱۱3)هیوز، 

را تحهت   علم ادارهطالعاتی بسیاری از دانشمندان ثیر قابل توجهی داشت و خط سیر مأت ،محافل دانشگاهی

ههای مخهالف علیهه    و دیدگاه ای از انتقاداتاین نهضت همچنین سبب توسعه مجموعه .ثیر خود قرار دادأت

 گیری نوعی رابطه دیالکتیکی با اداره عمومی سنتی منجهر شهد  دولت شد و به شکلاداره رویکرد سنتی به 

، رابطه دیالیکتیکی اداره امور سنتی و اداره امور عمهومی نهوین را نشهان    1 نمودار (.26۱: 13۷۹)پورعزت، 

 دهدمی

                                                             
1. Ontology  
2. Epistemology  
3. Assumptions about Human Nature 
4. Axiology 
5. Methodology  
6. Traditional Public Administration 
7. Wilson 

8. Taylor 
9. Weber 
10. Mayo 
11. Spoil System 
12. Politicization 
13. New Public Administration 
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: 1215. رابطه دیالکتيکی اداره امور عمومی سنتی و اداره امور عمومی نوین )پورعزت، 1نمودار 

261) 
 

نی نظهری آن  چند که اداره امور عمومی سنتی، اداره امور عمومی نوین را در خود پرورش داد و مبا هر     

ولی اداره امور عمومی نوین مبانی رویکرد سنتی را به انتقاد گرفت و نهوعی تضهاد    ؛را به بلوغ نسبی رساند

گیری پنج سنتز متفاوت بهود کهه در قالهب    دیالکتیکی را نمایان ساخت. حاصل این تضاد دیالکتیکی، شکل

 (:261 -26۱: 13۷۹رویکردهای ذیل مطرح شد )پورعزت، 

 ؛1یت دولتی نوینالف( مدیر

 ؛2ب( حکومت کارآفرین، بازآفرینی حکومت

 ؛3ج( حکومت الکترونیک

  ؛4د( حکمرانی خوب

 ؛5هه( خدمات عمومی نوین

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. New Public Management 
2. Entrepreneur Government / Reinventing Government 
3. E-government 
4. Good Governance 
5. New Public Service 
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و تأثير  گيري سنتزهاي اوليهتضادهاي دیالکتيکی اداره امور سنتی و اداره امور نوین و شکل. 2نمودار 

 ؛ با كمی تغييرات(261: 1215آینده )پورعزت، پردازي در ها بر روند نظریهآن

های سنتی و نوین اداره دولت شکل گرفته بودنهد،  این سنتزها که خود در پرتو رابطه دیالکتیکی نظریه     

مثابه رویکردهایی پرطرفدار بهه اداره دولهت   یشتر مورد توجه قرار گرفتند و بهدر مباحث بعدی دانشمندان ب

توان اولین نتایج حاصل از چالش نظهری اداره امهور عمهومی    این پنج سنتز را می ،عشناسایی شدند. در واق

تهز را  های مستمر خود، تز و آنتیسنتی و اداره امور عمومی نوین فرض کرد؛ سنتزهایی قاتل که در چالش

 الشعاع خود قرار دادند.تحت

ههای اداره امهور عمهومی مقایسهه     ارادایمها را در شبه پاگر بخواهیم سیر تغییر رویکردها و نقش دولت     

شهود؛ از  ها کاسته شده، به دموکراسی بهای بیشهتری داده مهی  کنیم، متوجه خواهیم شد که از نقش دولت

ههایی نظیهر عهدالت، مشهارکت و     هایی نظیر وفاداری شخصی، کارایی و اثربخشی به سهمت ارزش ارزش

نهایهت بهر   رشهود و د ن اهمیهت بیشهتری داده مهی   نمایندگی سوق پیدا کرده است؛ به مشارکت شههروندا 

(؛ بنابراین با توجه به آنچهه گفتهه شهد، در    138۹ید زیادی شده است )نرگسیان، توانمندسازی کارکنان تأک

اداره امهور عمهومی سهنتی، اداره امهور      جملهه ها از تنها به بررسی مبانی فلسفی برخی از این نهضت ادامه

بهه دلیهل اهمیهت     1ن، خدمات عمومی نهوین و مهدیریت ارزش عمهومی   عمومی نوین، مدیریت دولتی نوی

 پرداخته خواهد شد.ها بیشتر آن

 مبانی فلسفی نهضت اداره امور عمومی سنتی

 مبانی نظري نهضت اداره امور عمومی سنتی 

                                                             
1. Public Value Management 

 های جدید علم اداره:نظریه
 های آینده/ نظریه مدیریت ارزش عمومیحکمرانی سالم/ حکمرانی متعالی/ نظریه

مدیریت 

 دولتی نوین

بازآفرینی حکومت 

 کارآفرین

حکومت 

 الکترونیک

خدمات عمومی 

 وینن

 حکمرانی

 خوب

 اداره عمومی نوین )آنتی سنتز(

 داره امور عمومی سنتی )تز(ا
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. را به انگلستان اواسط قرن نوزدهم نسبت دادعمومی امور الگوی سنتی اداره د بتهوان سهرآغاز یشها     

 طریق از باید دولتهی خدمات که است شده توصیه تری ولیاننورث کوت  1845در گهزارش سهال 

انجهام شهوند.  ،اندمردان جوان که قبل از انتصاب از طریق امتحانات دقیق برگزیده شده بهه آن واگهذاری

 ؛ج به اجرا درآمدندن به تدریهای آتوصیهکیهد شهده اسهت و أن گهزارش بهر موضهوعات پرسهنلی تدر ایه

رن نوزدهم امور عمومی بود. اصالحات میانه قالگوی سنتی اداره در هر حال این گزارش نشانه آغاز ولی 

قانون خدمات کشور )قهانون  1883ز تحت نفوذ قرار داد و در سال را نیمریکا آانگلستان، عقاید مردم 

شده در انگلستان و ایاالت ا اصالحات انجاملذ ؛دیتحده آمریکا به تصویب رسم ( در ایهاالت1پنهدلتون

وجود آمده بود، ترکیب  به 2ا که اواسط قرن هجدهم در پروستر در قاره اروپمتحده آمریکا با الگوی جامع

یستم مورد بامور عمومی بهود کهه در نیمهه اول قهرن الگوی سنتی اداره شهدند و حاصل این ترکیب 

پایهه نظهری اصلی است که حاصل  امور عمومی دارای دوداره الگوی سنتی اپذیرش قرار گرفت. 

نظریهه  و پایهه دوم، 3اداره ویلسون -نظریه جدایی سیاستپایهه اول،  .ثیرهای مختلف استأت

 (.4۱: 1384است )هیوز، بوروکراسهی وبهر 

 شناسی نهضت اداره امور عمومی سنتی هستیالف( 

، "شناسی برای اداره امور عمومی مهم استچرا هستی"ال که سؤدر پاسخ به این  4استوت و هارتمن     

را  5طور وسیعی نظریه اداره امور عمومیو سپس به کنند که فلسفه سیاسی در ابتدا اقدامعنوان می

اند. ( نیز مطرح شده1۷84) 6ای همچون والدوخواند. نیاز به چنین مبانی توسط اندیشمندان برجستهفرامی

یعنی مفهوم ماهیت غایی امر واقع  ؛۹هر نظریه سیاسی متکی بر متافیزیک"کند: بیان می طور که اوهمان

های اداره امور عمومی در ارتباط با کند که نظریهطور مشابه بیان می( نیز به2۱۱4) 8. اسپایسر"است

شناسی تی( قلمرو بحث هس2۱۱6) ۷، هستند. از نظر هاو"اندیشیمها به چه چیزی میما انسان"که این

درباره رابطه انسان با خود، جهان و "هایی را فرضشناسی پیشهستی زیراتر از نظریه است؛ وسیع

 (. 2۱12)استوت و هارتمن، دهد شکل می "دیگران

. در یک شودمیمدیریت دولتی بررسی  شناسی بر اساس نوع رویکرد نهضتهستیپژوهش در این      

گرا که ( رویکردهای نظری و آرمان1تلف مدیریت دولتی دو نوع هستند: بندی کلی رویکردهای مختقسیم

                                                             
1. The Pendelton Act 
2. Preußen 
3. Wilson 
4 . Stout & Hartman 
5 . Public Administration Theory 
6 .Waldo 
7 . Metaphysic 
8 . Spicer  
9 . Howe 
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( رویکردهای 2هاست. نمودن آنو سپس اجراییهای ویژه مدیریت دولتی هدف از آنها تدوین نظریه

ها ایجاد مبانی نظری ویژه گرا و به دنبال حل مسئله موردنظر هستند و در آنفنگرا که کاربردی و عمل

گرا در نهضت اداره امور عمومی سنتی ترکیبی از دو رویکرد نظری و عمل مدنظر نیست. مدیریت دولتی

صورت آل خود را بهشود. نظری از آن جهت که مثالً ماکس وبر نظریه بوروکراسی نوع ایدهمشاهده می

ای ها و سازوکارهگرا از این حیث که وودرو ویلسون بر استفاده از روشکند و عملتوصیفی بیان می

شناسی الگوی سنتی اداره امور عمومی، از منظر دیگر، هستی در ضمن کند.بخش خصوصی تأکید می

مثابه جهان را به گرا به مدیریت دولتی است؛ بدین معنا که جهان ادارهگرا و مبتنی بر رهیافت عینیواقع

طور که در همان ل کرد؛بینی و کنترتوان پیشت که رفتار افراد را میکند و مدعی اسطبیعت نگاه می

 و بوروکراسی وبر چنین نگاهی غالب است. 1نظریات مدیریت علمی تیلور

 شناسی نهضت اداره امور عمومی سنتی معرفتب( 
 سایر طرفداران نهضت اداره امور عمومی سنتی همانند نیز معرفت کسب معتبر منابع زمینه در     

 منبع یگانه را تجربی و حسی هایداده شوند،می بندیهطبق گراییرویکرد اثبات ذیل که هاییجریان

اید از جدا از یکدیگرند و به ه سیاست و اداره دو مقولینکویلسون با بیان ادانند. می معرفت کسب معتبر

بخش  هادار هبه حوز ،ها جدا باشنداید از ارزشگفت حقایق بگرایی را که میاثبات ههم جدا باشند، اید

بخش عمومی نیز سرایت کرد؛ با پژوهش بر روی  هبه ادار تیلورهای ایدههمچنین  .عمومی وارد کرد

انجام شد و همچنین، پژوهش شهری  2کوکلویلین موریس  هوسیلهها که بهای شهری و شهرداریدولت

ها در راستای ای را برای حمایت و تقویت تالشدر نیویورک. فراتر از سطح محلی، مدیریت علمی انگیزه

. های فدرال آمریکا و کانادا، فراهم نمودویژه در دولتهبندی مشاغل، بهای ردهسعه و اجرای سیستمتو

 ارویک وسیلههب علمی، مدیریت مورد در او هایایده پس از مرگ تیلور نیز همچنان زنده ماند. 3تیلوریسم

 نو از بود ترتئوریک و ندترمروش که جدید قالبی در اداره، علم حوزه در پیشروان عنوانبه 4گیولیک و

اما از  ؛عمومی پرداخت هایسیبوروکرا به تیلور کارهای از بیشتر گیولیک و ارویک کار. شد ریزیطرح

ریزی استراتژیک های برنامهسیستم» :گویدمبنا مشابه یکدیگر بودند. ماریان جلینک می هنظر فلسف

آن را در سطح کارخانه زده  جرقه آغازکه تیلور  دهندمدرن، همان کاری را در سطح مدیریتی انجام می

های مدیریت اطالعات صورت گرفته است، نشان هایی که در کامپیوترها و سیستمامروزه انقالب .«بود

؛ بنابراین هایی جدید نمایان کرده استقالب دهد که تیلوریسم تحت تأثیر تغییرات محیطی، خود را درمی

 ومی سنتی عبارتند از نظریه سیاسی،معرفت شناختی نهضت اداره امور عمطور خالصه مبانی نظری و به
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؛ دنهارت و دنهارت، 2۷-28: ۹2۱۱و دنهارت،  1گرایی )دنهارتعلوم اجتماعی ابتدایی و رویکرد اثبات

2۱۱۱ .) 

 شناسی نهضت اداره امور عمومی سنتی انسانج( 

عمومی برای تعقیب حداکثر منافع شخصی خود  ناندیشد که مدیرااداره امور عمومی سنتی چنین می     

ها و منافع عامه در نخواهند کرد، هنگامی که نیازهای آاز انگیزه برخوردارند و آنها نیازهای خود را برآورده 

بنابراین، این نظریه برای تحدید و کنترل  ؛نافع عامه را نادیده خواهند گرفتتقابل با یکدیگر باشند، م

که خدمت کنند. با فرض اینمردم ه به عامه ر عمومی پیشنهاد شد تا آنها را وادار کند ککنندگان امواداره

عامه مردم فاقد همبستگی )روحیه( جمعی و انگیزه برای مشارکت در امور عمومی هستند، اداره امور 

دهند؛ انجام میکند یا به ندرت این کار را عمومی سنتی برای مشارکت عمومی فرصتی فراهم نمی

باید گفت که به عقیده اداره امور عمومی سنتی برای کنترل کارگزاران کشوری، حفظ عینیت و نابراین ب

ای دقیق طراحی کرد؛ عامه مردم تنها توان رویهانصاف و انجام کار به روش کارا مانند ماشین، می

کند، لت فراهم میصورت منفعالنه انواع خدمات عمومی را که دوتوانند صرف نظر از نیازهایشان بهمی

 بپذیرند و به ابژه در مدیریت انبوهی از مسائل عمومی آشیانه ای تبدیل شوند. 

سو برای تحدید و مهار  دو در حقیقت مکمل یکدیگرند؛ زیرا از یکمدعی است که این  2دونگ     

وان تها میانسانها به سیستم دقیقی نیاز است و از سوی دیگر، با تکیه بر توان عقالیی خودخواهی انسان

شود: ر عمومی سنتی بدین صورت ترسیم مینتیجه، طرح کلی اداره امویک سیستم کامل طراحی کرد. در

اساس بوروکراسی و تحت کنترل  اداری را که بر واحدهایطرف و ناشناس، مناصب کارگزاران دائمی، بی

ز جانب مقامات هایی که امکنند و به اجرای تصمیشوند، تصدی میرسمی رهبران سیاسی ساخته می

 . (13۷4)دونگ،  پردازندشود، میسیاسی اتخاذ می

در »خود با نام در نظریه وبر، بوروکراسی محصولی مبتنی بر قوانین و عقالنیت است. وبر در مقاله      

ک شود که تجربه همه جا گویای این است که سازمان بوروکراتییادآور می« ساالرانهباب بوروکراسی تک

تواند به باالترین کارایی دست های ناب از فنون میساالرانه( در نتیجه برداشتسی تکاب )یعنی بوروکران

ترین اقدامی است که تاکنون برای دامات، این نوع بوروکراسی عقالیییابد و از این نظر، در میان تمام اق

تمام اشکال سازمان برتر  عیت ازها شناخته شده است. از حیث شفافیت، ثبات، نظم و تبکنترل انسان

در  های دیگرنتیجه، افراد چه در قالب رهبران سازمان ظاهر شوند و یا کسانی که با سازماناست. در

(. تمام این 18۱: 1۷۷۹توانند ماحصل رفتارهای سازمان را برآورد و محاسبه کنند )وبر، ارتباط هستند، می

 ند.گیرموارد در ساحت انسان عقالیی قرار می
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های استاندارد، انتخاب بهترین رویکرد، تحلیل زمان و تحلیل حرکت در نظریه مدیریت علمی تیلور، رویه

-ها میگیرند. در اصل این موضوع بدین معناست که انسانتردید برمبنای انسان عقالیی شکل میبی

در مورد  1های سایمونشتوانند از طریق مدیریت علمی و عقالیی، کارایی سازمان را بهبود دهند. پژوه

منظور نیل به کارایی ر است. به نظر وی، بهترین راه بهرفتارهای اداری نیز بر فرض انسان عقالیی استوا

-توانیم ویژگی مشترک نظریه)دستیابی به حداکثر ارزش با ابزار محدود( عقالنیت است. بدین ترتیب، می

، وبر، 2ض ماهیت انسان را از ویلسون تا گودنوفرهای مشخص اداره امور عمومی سنتی در مورد پیش

های کارآمد دولت گونه دریابیم که انسان عقالیی و ماشینی، اساس تحقق سازمانتیلور و سایمون این

 شناسی الگوی سنتی اداره امور عمومی مبتنی بر جبرگرایی است.( و انسان13۷4نگ، است )دو

 شناسی نهضت اداره امور عمومی سنتی روشد( 

-اداره امور عمومی سنتی، مطالعات رشته اداره امور عمومی باید با تعهد به اصول بیبر استدالل ا بن     

گرایی علمی، هنجاری و گرا را اتخاذ کنند و با تأکید بر مطالعات اثباتهای پژوهشی اثباتطرفی، روش

گرایی مشخص اثباتشناسی روش (.63: 2۱12، 3یینگآورد )هیوجود شخصی، اداره بسیار عقالیی بهغیر

های عمل متمرکز است؛ به کند که در این دوره، مطالعات رشته اداره امور عمومی بر فنون و روشمی

کارایی اداری، سازمان « طرفخنثی و بی»مواره محدود به مسائل همین دلیل، اداره امور عمومی سنتی ه

انگیز هیچ وجه یا به ندرت به بررسی موضوعات بحثهای سازمان است و به اداری، قانون اداری و بودجه

 ارزشی چون عدالت، دموکراسی و مشارکت عمومی می پردازد.

های پژوهش تجربی علوم طبیعی در کارگیری روششناسی، بهاداره امور عمومی سنتی از باب روش     

کند و بیشتر به ی را مطرح میتمرکز بر عوامل واقع ،طورطرفی ارزشی و همینرشته اداره امور عمومی، بی

های هنجاری را مدنظر قرار دهد و به ندرت پژوهششمول اهمیت میموضوع ایجاد استانداردهای جهان

 . (13۷4)دونگ، دهد می

 شناسی نهضت اداره امور عمومی سنتی ارزشه( 

ه اقتصاد و کارایی را که رجحان خود نسبت بنپژوهان برای ایاز نگاه اداره امور عمومی سنتی، دانش     

عنوان نخستین مالحظه ها زدند و کارایی اداره را بهبیان کنند، دست به تحریر کتب و تدوین نظریه

اداره، بهبود کارایی اداره را ن در شاهکار خود یعنی، مطالعه ومدیریت دولت در نظر گرفتند. وودرو ویلس

ابژه مطالعه »کند که گزیند. وی خاطر نشان میرمیمطالعه رشته اداره امور عمومی بعنوان هدف اصلی به

آمیز انجام دهد تواند به طرز درست و موفقیتاداری، در درجه نخست، کشف آن چیزی است که دولت می
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تواند این امور درست را با حداکثر کارایی ممکن و صرف و در وهله دوم، این است که دولت چگونه می

ون که منتقد حتی سایم(؛ 1: 1۷۷۹، 1)پِنگ و ژو «ا انرژی انجام دهدحداقل هزینه چه از حیث پولی ی

اساس  گیرد که برمنزله تنها معیاری در نظر میهای اداری سنتی است، نیز کارایی را بههمیشگی نظریه

کارایی باید معیار راهنمای مدیران باشد و این »شود و باور دارد که آن درباره اداره امور عمومی داوری می

 . «معیار مستلزم کسب بیشترین نتایج با کمترین منابع است

کارایی اداره را »پژوهان در این جهت است که اره امور عمومی سنتی، گرایش دانشدر قاموس اد     

های ثابت ها در صورت وجود هدف معین یا حداکثرسازی ستاده با هزینهسازی هزینهعنوان حداقلبه

عمومی سنتی  انگیز کارایی، مشی اصلی است که از طریق اداره اموروضوع بحثبنابراین م ؛«تعریف کنند

 اداره امور عمومی سنتی محوری،از نگاه ارزش. گرددمحوری آن از این نگاه منعقد میبه راه افتاد و ارزش

رایی است و فقط ابزار یا فنی برای تعقیب کااداره امور عمومی با تمرکز بر کارایی و اقتصاد باور دارد که 

اداره  طور خالصه،به گسیخته نجات دهد.است فاسد و لجامکند تا اداره امور عمومی را از شر سیتالش می

کند و ابزار سیاست معتقد است که اداره از اصول عقالنیت ابزاری پیروی می امور عمومی سنتیامور 

تنها زمانی که اداره هیچ عامل ارزشی را  ؛نیازی به لحاظ عوامل ارزشی نداردمثابه ابزار، است. اداره به

عبارت دیگر، فقط تعقیب عنوان یک کل، ارزش کاملی برای سیاست باشد. بهتواند بهشامل نشود، می

  (.13۷4)دونگ، عنوان ابزار سیاست، به معنای کارایی است اداره به

 مبانی فلسفی نهضت اداره امور عمومی نوین

 ر عمومی نوینمبانی نظري نهضت اداره امو 

کند که مدیریت دولتی در اواخر گذاران اداره امور عمومی نوین عنوان میاز پایه 2جورج فردریکسون     

 با سنتی عمومی امور اداره از انتقال برد؛می سر به انتقال دوره درمیالدی  ۹۱و اوایل دهه  6۱دهه 

ی و ثبات به اداره امور عمومی نوین با روبهره بینی،پیش سازماندهی، نظم، قابلیت همچون الزاماتی

 (.1۷۷6فردریکسون )و قابلیت تغییر  ،انطباق با محیط ،الزاماتی همچون پاسخگویی به محیط

در  3بر ضرورت گرایش به برابری اجتماعی« به سوی اداره امور عمومی نوین»ون در مقاله فردریکس

اس آن، اداره دولت باید پاسخگوتر به عامه، عملکرد و زایش خدمات عمومی جدید، تأکید کرد و بر اس

دولتی  اننهضت نیازمند کارگزاران و حکمراناین  تر باشد.تر و علمیمدارتر، هنجاریتر، مشتریتجویزی

کارگزار یا  ،که در نگاه سنتیدرحالی ؛عالی بود که تمایلی آتشین به برابری اجتماعی داشته باشندففوق 
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: 13۷6بود )پورعزت،  استخدام مشتاق و طرفبی مهارشده، شخصی تعلقات بای بوروکرات ،حکمران دولتی

1۱6.) 

ل گرفتهه و شک 1عنوان نتیجه کنفرانس مینوبروکبه 1۷68نوین در سال  چه اداره امور عمومیاگر     

گهاه یدولتهی جا مدیریتاما کماکان در فرایند تکامل تئوری  ؛رودشهمار نمی چنهدان نهوین ههم بهه

د تا حدی جانب دقهت و احتیهاط ینهوین با یرخهور تهوجهی دارد. در بحث در زمینه اداره امور عمومد

اند ها مدعیعی از تعابیر و تفاسیر واقع شده است و بعضییایهن نهضت در معرض دامنه وس زیرا ؛گرفهت

و تعلهیم در مهدیریت در پی راهکاری جامع برای الگوههای موجهود تحقیهق نهوین  یامور عموم که اداره

کننهد که کار میاحساس  برخی دیگرشود.  میمحسوب  یدولتی است و نوعی پارادایم در مدیریت دولت

اداره  الگوی سنتیخصوص ه، مشکالت خاص رویکردهای موجود، بآن بسیار محدود بوده و حامیان آن

  (.1۹4: 13۷3اند )دنهارت، دادهارائه ن گزینیمحور جای؛ ولی یک امور عمومی را خاطر نشان کرده اند

بلکه  ،پایه گذار اداره امور عمومی نوین معتقد است که مدیریت دولتی از سیاست جدا نیست 2والدو     

او هشدار  .اداره باید کنار گذاشته شود -گوید که دوگانگی سیاستسیاست است و می ی ازشکل خود

یرا مسیر حرکت مشخصی نداشته و ز ؛بردج میرن بحران هویت یدهد که مدیریت دولتی از نوعمی

 شده موجب دولتی مدیریت در هویتبحران  .نتیجه شناسایی مشکالت و مسائل آن دشوار شده استدر

 علت به درنتیجه و کنند قلمداد اداری نظریه تحت دیگر ایعده و سیاسی نظریه تحت را آن ایعده که

های اساسی مدیریت دولتی ئل و ارزشمسا سر بر اجماع متفاوت، هایدیدگاه وجود و نظراتفاق عدم

 (.2۱۱2، 3)ورلینغیرممکن شده است 

 شناسی نهضت اداره امور عمومی نوینالف( هستی

چند ممکن  اندازی در بلندمدت است و هرهدف نهضت اداره امور عمومی نوین ایجاد تصویر و چشم     

بلکه در  ،شودهای کاربردی ارائه نمیحلدر آن راه اما ؛است برای حل مشکالت فعلی نیز مفید باشند

گیرد پذیرد و مدیریت دولتی در بستر کالن شرایط جامعه مورد بحث قرار میسطح کالن صورت می

مثابه عدالت به»انی نظری قوی از مفهوم اداره امور عمومی نوین با اتخاذ مب (.1۷8۷)فردریکسون، 

ها و حوزه عمل رشته اداره امور عمومی وارد و بدین را در نظریه محوری عدالت اجتماعی، ارزش«انصاف

، اداره امور 4کند. به گفته جانگ کانجیترتیب ارزش و معنا را به رشته اداره امور عمومی تزریق می

انگیز ای از ترتیبات نهادی که توسط دولت رفاه در باب موضوع بحثعمومی نوین فراتر از مجموعه

عبارت دیگر، اداره امور عمومی نوین در ارائه طرح  به یجاد شده بودند، نرفته است؛ماعی اعدالت اجت
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اثر عملی بر دولت  عملیاتی ویژه خود با شکست مواجه شده است و تعقیب عدالت توسط این نهضت،

معتقدند که نوع رویکرد نهضت ها بنابراین دنهارت(؛ 13۷4در عمل نسبتاً خام است )دونگ،  و نگذاشت

رشته از  نیاست تا ا یدولت تیریمد یخاص برا ییهاهینظر جادیا ی)در پ ینظرداره امور عمومی نوین، ا

 نیت و همچنجامعه در بلندمد ریانداز و مسچشم نیتدو یگرا )تالش براآرمانو  خارج شود( تیّبحران هو

اقع، می توان گفت که (. در و2۷ -28: 2۱۱۹است )دنهارت و دنهارت،  (یدولت تیریمد ندهیآتمرکز بر 

 گرا بوده است.شناسانه این نهضت بیشتر ذهنیتنگاه هستی

 شناسی نهضت اداره امور عمومی نوینب( معرفت

گرایی مبتنی بر دولتی از رویکرد اثبات مدیریتمبانی فلسفی  این بود که 1از نتایج مهم مینوبروک

 (.2۱۱3 ،2گارسیا)اسی تغییر جهت یافت گرایی و مبتنی بر پدیدارشنتجربه به رویکردی فرااثبات

و سایر اندیشمندان علوم سیاسی  4ویلیام لمبرایت، 3یفرانک مارین ،والدو به همراه جرج فردریکسون

 )فلسفی،رفتارگرایی با نگاه ضد (عقالنیت و علم ،گرایی منطقیاثبات)خواستند تقابل رفتارگرایی می

ی رویکردهای تجرب پژوهش بر سایمون ،کهدرحالی کنند؛ تمام دوم رویکرد نفعبه  را هنجاری( و تاریخی

 اجتماعی روانشناسی و مدیریت و از ابزارهایکید داشت أگیری تو رفتاری برای فهم تصمیم سازمانی

 تفکر و تأمل برای ترفلسفی و ترنظری تر،سیاسی رویکرد نوعی بر او همفکران و والدو .کردمی دفاع

مفکرانش ه و والدو نگاه ،طور خالصهکردند. بهمی کیدتأ بروکراسی و دموکراسی بین هاینقش درباره

گونه عنوان کرد که نهضت اداره امور عمومی نوین دارای نگاه این و ی و کمتر اثباتی بوددنگاهی انتقا

 معرفت شناسی فرااثبات گرایی و بیشتر مبتنی بر رویکردهای پدیدارشناسانه و انتقادی داشته است.

 شناسی نهضت اداره امور عمومی نوین( انسانج

 نادیده را سازمان انسانی جوانب عمومی سنتی امور اداره که شودمی انتقادنوین عمومی  در اداره امور     

جایگزین  توانندمی الزم زمان در که نگردمی بوروکراسی ماشین اجزای منزلهبه صرفاً افراد به گرفته،

شود که همواره کید میأگرایی شناخته و تمهم اداره امور عمومی نوین با انسان یکی از محورهای .گردند

ها ایجاد ترین وظایف دولتهای انسانی نیست و یکی از مهمهای سازمانی مقدم بر ارزشارزش

ها با شهروندان نسازمان دولتی و چه در تعامالت آ های انسانی که در داخلدموکراسی و توجه به ارزش

شود که جنبه انسانی دارند و ابعاد های توجه میدر اداره امور عمومی به نظرات و دیدگاه ،روزاینا ؛است

تری دارند، گیری انسانیه جهتهایی کدر این نهضت، نظریه .دهندنظر قرار میگرایی را مدمختلف انسان

های رند و به عدم توجه به جنبهگیعنوان نقطه مقابلی در برابر پدیده متداول عقالنیت سازمانی قرار میبه
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الیل زیر گرایی در نهضت اداره امور عمومی نوین به دکنند. انسانانسانی مدیریت دولتی اعتراض می

اعتقاد به اینکه سبک مدیریت مشارکتی، منجر به افزایش کارایی  (.2۱۱۱توسعه یافته است )دنهارت، 

شود؛ سازمان در صورت مشارکت کارکنان تسهیل میشود؛ اعتقاد به اینکه تغییر و تجدید ساختار می

 ضرورت احساس آزادی و دالیل اخالقی و معنوی.

طرفداران نهضت اداره امور عمومی نوین، کارگزاران کشوری نه تنها از شخصیت نجیب و از منظر      

براین اداره امور بنا ؛انداخالق اداری برخوردار هستند، بلکه برای رسیدگی به امور عمومی بسیار شایسته

طرفی ارزشی است و با تأکید بر اهمیت اخالق اداری و استقالل اخالقی، اصرار عمومی نوین مخالف بی

و لحاظ  دارد که اداره امور عمومی باید الگوهای سازمانی جدید را هدف آن تمرکززدایی و مشارکت، ایجاد

اداره امور عمومی نوین در نظر بگیرد،  «یدنظام دانشگاهی مورد تأی»عنوان را به« اداره دموکراتیک»

طور خالصه به ،بنابراین مدیریتی مبادرت ورزید؛مشارکت عامه در امور عمومی را تشویق و به انجام خود

)دونگ،  فرض اداره امور عمومی نوین، در باب ماهیت انسان آشکارا گرایش به انسان اخالقی داردپیش

13۷4.) 

 امور عمومی نوینشناسی نهضت اداره روشد( 

کدیگر تضاد و تعارض شناختی تا حدی با یطرفداران اداره امور عمومی نوین در مورد بحث روش     

اند، معتقد به کفایت و کارآمدی هایی که توسط اندیشمندان علوم اجتماعی آموزش دیدهدارند. همه آن

های شناسیها، روشدر میان آن ند.دانش واقعی و اهمیت دانش توصیفی برای رشته مدیریت دولتی هست

-شود و همچنین پذیرش دیدگاه جهاننیز نامیده می 1بعدی یا آمیختهشناسی سهشده که روشگلچین

تعهد اندیشمندان علوم (. 1۷۷6د دارد )فردریکسون، های علوم اجتماعی وجوشمولی نسبت به روش

ی آماری برای ایجاد کارتدسها و آوری دادهرا به جمع هانآی هاتیفعالگرایی، اجتماعی نسبت به اثبات

و  هاارزشی نقش بازشناسنوعی تئوری مبتنی بر تجربه محدود کرده است. اداره امور دولتی نوین در پی 

یند تحقیق را روشن این نیروی بالقوه ممکن است، هم فرااندیشمندان در فرآیند تحقیق بود. بازشناسی 

اداره امور دولتی نوین در موضع خود  تر گرداند.اجتماعی مناسبکرده و هم آن را برای حل مشکالت 

ولی  ؛رویکردی هنجاری داشت، اگرچه ممکن است تحقیقات آن مبنایی تجربی داشته باشد

 ی مطرح شد.ضرورصورت امری ، بلکه بهناپذیر بودی هنجاری نه تنها اجتنابهایریگجهینت

نهند ج میگرایی را اراثباتور عمومی نوین، روش پژوهش فراطور کلی، طرفداران نهضت اداره امبه     

اهمیت نظریه انتقادی و فلسفه اخالق و گرایی و فلسفه زبان استوار است و بر که بر پدیدارشناسی، متن

اداره امور عمومی نوین با غلبه  شناسی،خصوص روشدر. کید می کندأپژوهش رشته اداره امور عمومی ت
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گرایی فراتر از الگوهای عقالنیت طرفی ارزشی و اتخاذ فرااثباتاداره و اصل بی -بر دوگانگی سیاست

گرایی، نوعی نظریه انتقادی است که ماهیت گرای اداره امور عمومی سنتی رفته است. فرااثباتاثبات

 (.13۷4)دونگ، یابد شکنانه آن بر ماهیت سازندگی آن برتری میشالوده

 امور عمومی نوین شناسی نهضت ادارهارزشه( 

 شد. در دولتی مدیریت رشته به محور و اخالقیارزش رویکردی بازگشت جبموکنفرانس مینوبروک      

لتی تغییر کرد و از رویکرد گیری فلسفی مدل دوهتج کنفرانس، این در شدهارائه مقاالت از تعدادی

به سمت رویکرد  ،کید داردأرزش و تکه بر جدایی واقعیات از اگرایی مبتنی بر تجربه و مشاهده اثبات

 .ها استمتمایل گردید که مبتنی بر عدم جدایی واقعیات از ارزش و انتقادی( پدیدارشناسی)گرایی اثباتفرا

 ،فرا اثبات گرایی یاداره امور عمومی نوین با نگرش .های عاری از ارزش رد شدروکراتونگرش ب ،نتیجهدر

 عنوانبهبه همین دلیل مدیریت دولتی  .کید داردأمدیریت دولتی ت ها و هنجارها دربر نقش مهم ارزش

همراه  به خود با را هاییارزش هنجاری هاینظریه آن در که گرفت قرار توجه مورد هنجاری علم یک

پاسخگویی و  ،مشارکت ،های اداره امور عمومی نوین عبارتند از عدالت اجتماعیارزش .دارند

ی جادولتی  مدیریتها و اخالق در قلب معتقد است که ارزش والدو .شهروندیپذیری و انتخاب مسئولیت

 .شوددولتی از مدیریت بازرگانی می مدیریتست که موجب تمایز دارند و توجه به آنها

را نیز  1هاانگاری سوژهزدایی و شیخالل تعقیب کارایی عقالنیت، گرایش به شخصیت درها سازمان     

اراده )آدم های بیها را به آدمانگاری سوژهشیمردم زنده تواندمیکه ( 2۱۱۱)دنهارت،  انددر پیش گرفته

بنابراین، اداره امور عمومی جدید، عدالت اجتماعی را به اهداف سنتی و اصول اداره  ؛آهنی( تبدیل کند

 .رودمیکار  محوری اداره امور عمومی بهعنوان ارزشامور عمومی افزوده است که پس از آن به

های عمیقی در مورد ماهیت اداره امور عمومی داشته است و ، بحثنویندر ضمن، اداره امور عمومی      

محوری آن است. ویژگی اصلی اداره امور عمومی باور دارد که ماهیت و ویژگی اداره امور عمومی، مردم

ا دیگر بار تحلیل و بر ر« عامه )مردم(»ن معرف آن بود، این است که مفهوم سوجدید که فردریک

های دولتی تعیین عنوان مشخصه اصلی سازمانهای دولتی تأکید کرد و آن را بهمحوری سازمانمردم

گرایی، بیش از اندازه بر اقتصادی ن، اداره امور عمومی سنتی تحت تأثیر فایدهوکند. به گفته فردریکسمی

های شد، موارد مذکور از ویژگی عنوانطور که کند و همانها تأکید میکارایی، بوروکراسی و مهارت

چون هم ؛اره امور عمومی امروزی وجود داردای از مسائل که در ادعقالنیت ابزاری نیز هست. مجموعه

دان مردم محوری و غفلت از های دولتی همگی ناشی از فقاخالقی کارکنان سازماناختالس، فساد و بی

ها اعتقاد نر عمومی توجه شود. بدین منظور، آمحوری اداره اموبه مردم بنابراین، بایستی بار دیگر ؛آن است
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دولت باید خدمات برابر و  یعنی ؛ومی باید حفظ عدالت اجتماعی باشددارند که هدف غایی اداره امور عم

 (. 1۱: 2۱۱3)فردریکسون،  طرفانه به شهروندان با مشتریان ارائه دهدبی

های مدیران عمومی در اجتماعی بر عدالت در خدمات دولت، مسئولیتن، عدالت واز منظر فردریکس     

جای ی، پاسخ به تقاضاهای شهروندان بهرات مدیریت امور عمومیگیری و اجرای پروژه، تغیتصمیم

کند. بحث در مورد پژوهش و آموزش رشته اداره امور عمومی تأکید میهای دولتی و تقاضاهای سازمان

که پیگیری ارزش عدالت اجتماعی باید از طریق مشارکت دموکراتیک تحقق یابد. کند دونگ استدالل می

توان محتوای اداره امور عمومی نوین را در فرض اداره امور عمومی سنتی، میپس، در مقایسه با پیش

هایی همچون عدالت، دموکراسی، تمرکززدایی، مشارکت و مسئولیت خالصه کرد. بدین قالب کلیدواژه

های رشته اداره امور عمومی دیگر محدود به کارایی و اقتصاد نیست و بیشتر به معانی و وهشترتیب پژ

 (.13۷4)دونگ،  هایی چون عدالت، اخالق و دموکراسی توجه داردارزش

 مبانی فلسفی نهضت مدیریت دولتی نوین

 مبانی نظري نهضت مدیریت دولتی نوین 

های نوین و افزایش اهمیت یش رقابت، ظهور فناوریشدن، افزاورود به شرایطی همچون جهانی     

« حکمرانی مدرن»و مبتنی بر « بوروکراتیکضد »لی موجب پدید آمدن رویکردهای الملهای بینفعالیت

جویی در های نوین تأکید زیادی بر بهبود کارایی و صرفهدر عرصه مدیریت دولتی شده است. این جنبش

 ها را بههای آنها باید همانند بخش خصوصی عمل کنند و روشنان دولتعملیات دولت دارند. به اعتقاد آ

 کار ببندند.

های مختلفی به نظر هیوز ظهور تحوالت نوین در دهه نود در عرصه مدیریت دولتی دربرگیرنده شکل     

و )الن، ژیانگ « 2اداره دولتی بازارمدار»، «مدیریت دولتی نوین»، «1مدیریت گرایی»است که شامل 

)آزبورن و گیبلر، « 6دولت کارآفرین»( و 1۷۷2، 5)بارزلی« 4پارادایم فرابوروکراتیک»(، 1۷۷2، 3روزنبلوم

ها اشاره به یک پدیده مشابه دارند: جایگزینی ؛ اما همه آناندها متفاوتباشد. اگرچه این نام( می1384

که جای اینهر روزافزونی دولت، بطو. بهمدل بوروکراتیک سنتی با مدل جدیدی که مبتنی بر بازار است

طور غیرمستقیم و از طریق قرارداد با به ،دهنده مستقیم کاال و خدمات از طریق بوروکراسی باشدارائه

جای پارو ههدایت کردن ب»کند؛ چیزی که طرفداران مدیریت دولتی نوین آن را بخش خصوصی عمل می

جانبه در رابطه میان دولت و بلکه تحولی همه ؛ه نیستنظر سادنامند. این تغییرات، یک تجدید می« زدن
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شهروندان است. هیوز این تغییرات عمده را نشانه تغییر پارادایم بخش دولتی، از اداره امور عمومی سنتی 

کند گور آن را اقتضای عصر اطالعات تلقی میو ال (3 -2: 2۱۱3)هیوز، داند به مدیریت دولتی نوین می

(. بدون شک علت اصلی این تغییرات، ناکارآمدی پارادایم سنتی است )هیوز، 542 -535: 1۷۷3گور، )ال

)وارث، ترین آن، بهبود کارآیی است ( و بر مدیریت دولتی نوین منافعی مترتب است که عمده5۷: 1۷۷8

138۱.) 

(. 18: ۱12۱، 1های اقتصادی است )کریستنسن و لگریدمدیریت دولتی نوین به شدت متأثر از نظریه     

 برای آشنایی با مبانی نظری مدیریت دولتی نوین نگاهی به سه نظریه مهم که محور اصلی این رویکرد

 .4و نظریه هزینه داد و ستد 3وکیل -؛ نظریه اصیل2نظریه انتخاب عمومی شود:هستند، انداخته می

سی مورد حمایت قرار ای که در مدیریت دولتی نوین برای غلبه بر حاکمیت بوروکراترین نظریهمهم

کارگیری ( از پیشگامان به1۷۹3) 5ستروموسنت ا. به نظر ویناست« نظریه انتخاب عمومی»گیرد می

نظریه انتخاب عمومی برای حل مشکالت مدیریت دولتی، فرض اساسی نظریه انتخاب عمومی این است 

که نفع خود را  هستند دنبال این کنند و همواره بهیعمل م« طلبانهعقالیی و منفعت»که افراد به طریقی 

طلبی، در گرایی و منفعتطرفداران نظریه انتخاب عمومی معتقدند که این فرضیه عقالنیتحداکثر سازند. 

متأثر از  ،دهندها انجام میای کاربرد دارد. برای مثال در بخش دولتی، هر اقدامی که بوروکراتهر حوزه

 مداران نیز به دنبال آنسیاست ،منافع مردم. به همین ترتیبمنافع شخصی آنهاست و نه تحت تأثیر 

 (.  11 -1۱: 2۱۱3دست آورند )هیوز، ه که صرفاً برای خود رأی جمع کنند یا اینکه پول بیشتری ب هستند

مدیران )وکیل( »در بخش خصوصی شکل گرفته و اشاره به تفاوت میان اهداف « وکیل -نظریه اصیل»

(. از آنجا که مدیران به نمایندگی از جانب 12: 2۱۱3دارد )هیوز، « )اصیل(سهامداران »و اهداف 

وکیل اشاره به این دارد که اصیل  -گویند. نظریه اصیلبه آنان وکیل می ،پردازندسهامداران به فعالیت می

به دنبال اصیل  منافع و اهداف متعارضی نیز دارند.اما در عین حال  ؛اندو وکیل همواره به یکدیگر وابسته

 کوشد تا دستمزد کمتری به وکیل بپردازد.کسب سود بیشتر است و می

( مطرح کرده و به بحث در این 1۷۹5) 6را الیور ویلیامسون« نظریه هزینه داد و ستد» نظریه اقتصادی     

برای  ،رددامیها را واهایی دارند که سازمانو ستدها و معامالت همواره هزینه زمینه پرداخته است که داد

جای اینکه خود انجام دهند، از طریق عقد قرارداد و پیمان بستن ها برخی از امور را بهاین هزینهکاهش 

منظور جلوگیری از ها بهشود که سازمانهای دیگر محول کنند. در این نظریه عنوان میبه سازمان

                                                             
1. Christensen & Legreid 
2. Public Choice Theory 
3. Principal-Agent Theory 
4. Transaction Cost Theory 
5. Vincent Ostrom 
6. Oliver Williamson 
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اند و همچنین کسب قرارداد شدههایی که متعهد به اجرای امور از طریق طلبی افراد یا سازمانفرصت

ای را برای های اطالعاتی پیشرفتهاران، باید نظامای تعهدات توسط پیمانکاطالعات در مورد چگونگی اجر

کار بگیرند. در همین حال آنها باید  بازرسی، مراقبت و نظارت دقیق بر عملکردها طراحی کنند و به

عمل  کاران جلوگیری بهطلبانه پیمانند که از رفتار فرصتای طراحی نمایگونههای انگیزشی را بهنظام

 (. 26: 1۷۹5آورد )ویلیامسون، 

 شناسی نهضت مدیریت دولتی نوینالف( هستی

 ، مدیریت دولتی نوین بیشتر از فنون مدیریت مربوط به تیلوریسم1به ادعای کریستوفر پولیت     

رویکردها، فنون ها، ده است و بر کاربست نظریهکالسیک که در اوایل قرن بیستم مطرح شد، تشکیل ش

در  (.1۱3 -52: 1۷۷۱کند )پولیت، های دولتی تأکید میهای مدیریت بازرگانی در بخشو روش

شوند و به دنبال حل گرا، ایجاد مبانی نظری ویژه مدیریت دولتی تأکید نمیرویکردهای کاربردی و عمل

نی چندانی برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، اخالق و ... مشاهده مسئله هستیم. در این نوع رویکرد نگرا

چنان توجهی انداز جامعه آنست و به آینده مدیریت دولتی و چشمگرا؛ چون نگرش اساساً فنشودنمی

 شود.نمی

پردازی در ، نوع رویکرد نهضت مدیریت دولتی نوین را کاربردی )چندان به دنبال نظریههادنهارت     

گرا )تالش برای حل مشکالت ت است( و عمل، بلکه حل مشکالت فعلی در اولویت دولتی نیستمدیری

گیری کرد که نگاه گونه نتیجهتوان این(؛ بنابراین می2۷ -28: 2۱۱۹)دنهارت و دنهارت، داند فعلی( می

رمحور در بخش کید بر کاربرد اصالحات بازاگرا بوده و تأانه نهضت مدیریت دولتی نوین عینیشناسهستی

 دولتی در عرصه عمل دارد.

 شناسی نهضت مدیریت دولتی نوینمعرفتب( 

(، این 2۱۱2( و والس )2۱۱2(، اکویین )2۱۱2برخی از مدافعان مدیریت دولتی نوین از جمله هیوز )     

 ؛ظری با پارادایم قبلی متفاوت استکنند که از لحاظ مبانی ننهضت را یک پارادایم جدید معرفی می

جایی هکنند که این تغییر در مبانی نظری مشابه تغییری که در جابعنوان می 2که کریستیانز و راملدرحالی

-ها، همه چیز از جمله مفروضات فلسفی و روشجایی پارادایمهافتد نیست. در جابها اتفاق میپارادایم

نوان کند مدیریت دولتی نوین چه نوع ای را پیدا کرد که عتوان نویسندهاما نمی ؛یابندشناسی تغییر می

ها در کار گرفته و چرا این روش ها را بهگرفته است، چگونه این روشمتفاوتی را دربر های تحقیقروش

ظهور مدیریت دولتی نوین همواره با تأثیر سریع علم  ،هرحالبه اداره امور عمومی سنتی سودمند نیست.

گرایی در مدیریت دولتی نوین دولت همراه بوده است. رویکرد اثباتگرا بر مطالعه سیاست و رفتاری اثبات

                                                             
1 . Christopher Pollit 
2. Christiaens & Rommel 
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های اقتصادی است. مدیریت دولتی نوین از اقتصاد به مشهود است؛ چراکه این نهضت تحت سلطه نظریه

اما خاستگاه اصلی آن در مدیریت بازرگانی است و به شکل مناسبی در بخش عمومی  ؛عاریت گرفته شد

شناسی و نظری بنیادی نهضت مدیریت دولتی نوین مبانی معرفت ،طور خالصهبه ست.کار گرفته شده ابه

دنهارت و دنهارت، گرا دارد )االجتماع اثباتتر بر اساس علمریشه در نظریه اقتصادی و گفتمان پیشرفته

2۱۱۱.) 

 شناسی نهضت مدیریت دولتی نوینانسانج( 

که از آن برای توصیف اداره  1نند که در مدل دولت مقتدرکطرفداران مدیریت دولتی نوین عنوان می     

بر صورت غیرمستقیم و با استفاده از سازوکارهای انتخاباتی شود، مردم بهامور عمومی سنتی استفاده می

که از آن برای توصیف مدیریت  2اما در مدل دولت سوپرمارکتی ؛گذارندروی خدمات دولت تأثیر می

طور مستقیم خدماتی را که کنندگان و مشتریان به، مردم یا همان مصرف3شوددولتی نوین استفاده می

منزله مشتری نگاه کنند، مجبور های دولتی به مردم بهنعالوه، اگر سازماکنند؛ به، انتخاب میخواهندمی

اهند شوند عملکرد خود را بهبود بخشیده، پاسخگوتر باشند؛ درنتیجه از کارایی بیشتری برخوردار خومی

 شد.  

مشغول و ها دلانساناست: های رفتاری مدیریت دولتی نوین به این صورت فرضترین پیشاصلی

ها اقتصادی یعنی همه انسان ؛افراد عقالیی و در پی حداکثرسازی مطلوبیت هستند ،مشتاق منافع شخصی

عقالیی رفتارهای  فرض انسان اقتصادی تعقیبدولتی نوین با  مدیریتطرفداران . باشندعقالیی می

تشکیل شده است که واقعاً با  هاییبوروکراتها دولت از نبه باور آ .نداههای دولتی را تحلیل کردسازمان

 آنان .شوندها نیز دچار اشتباه مینآ ،تر نیستنداز مردم عادی باهوشها بوروکرات .مردم عادی تفاوت ندارند

 ؛و پیگیری و تعقیب منافع شخصی خود را دوست دارندتر نیستند نجیباز مردم عادی درستکارتر و 

له اول منافع شخصی و منافع نهادی و پس از هدر و ،ها یا افرادبنابراین اولویت دولت مانند سایر سازمان

 ،دولتهای بوروکراتجدید هدف  دولتیپژوهان مدیریت از منظر دانش رو،ازاین ؛است عامهآن منفعت 

 ،هدف شهروندان ی؛حداکثرسازی آرای انتخابات ،هدف سیاستمداران حداکثرسازی بودجه عمومی

حداکثرسازی مجموع منافع شخصی  منفعت عامه،سازی مطلوبیت و فایده مشتری و حداکثر حداکثرسازی

ذاتاً مدیریت دولتی نوین  .منافع شخصی است تعقیبعامه محصول جانبی منفعت  ،عبارت دیگر به ؛است

مشی حمایت کرده است و بخش اعظم پیشنهادهای خط عقالییاقتصادی  فرض اصلی انساناز پیش

                                                             
1. The Sovereign State 
2. The Supermarket State 

 ( مطرح شد.1۷88اولسن ). استعاره سوپرمارکت برای اولین بار توسط  3



 

 

 

     1011، بهار 1، شماره 2حکمرانی و توسعه، دوره  61    

به بیان  ،بنابراین ؛و نظریه هزینه منفعت است عمومی عقالییهای مدیریت دولتی نوین مبتنی بر انتخاب

 .فرض آن درباره ماهیت انسان استپیش عقالیی،تر کماکان انسان دقیق

 عنوانبه را انسان عقالیی فرضپیش دو عمومی هرتی اداره امور سن و دولتی نوین مدیریت     

 موجودات ندارد که باور نوین دولتی مدیریت ولی ؛گزینندبرمی انسان ماهیت در باب خود فرضپیش

 شدت رو،ازاین برخوردارن؛ ایبرجسته العادهفوق بینیپیش و محاسباتی، قضاوتی هایقابلیت از انسانی

 ،نتیجهرد .نیست مشهود و علنیها به اندازه اداره امور عمومی رویه و قواعد رب نوین دولتی مدیریت کیدتأ

 (.13۷4)دونگ،  از آزادی بیشتری برخوردارند هاانسان دولتی نوین مدیریتدر دیدگاه 

 شناسی نهضت مدیریت دولتی نویند( روش

های مدیریت ظریهناپذیری با نهای پژوهشی مدیریت دولتی نوین به طرز جداییشناسیروش     

های شناسیمعرفی و ترویج روش ،عبارتیبه ؛خورندهای اقتصادی پیوند میهای خصوصی و نظریهبخش

 سنتی عمومی امور اداره فراروی را دشواری های، چالشپژوهشی مدیریت بخش خصوصی و علم اقتصاد

لی در اداره امور عمومی نی نظری پژوهش و الگوهای عممبا مضمون، قلمرو، تغییر موجب و کرد مطرح

 بندیبودجه عملکرد، ارزشیابی فردگرایانه، شناسیروش شناسانه،روش منظر از حال . در عینسنتی شد

-روش سایر و شایستگی برمبنای پرداخت مشتری، به نخست اولویت اختصاص راهبردی، مدیریت پروژه،

تصادی عقالیی مدیریت دولتی نوین د که متعلق به انسان اقاقتصا حوزه در دقیق تجربیهای شناسی

شناسی، مدیریت دولتی نوین، مشاهده خصوص روشدر .کماکان بر عقالنیت و علم استوارند ،هستند

گرایی مورد اقتباس اداره امور عمومی کند که در مقایسه با اثباتپذیر را اتخاذ میتجربی و تحلیل اثبات

تی نوین با بسط محتوای پژوهشی رشته اداره امور . مدیریت دولشودبزرگی محسوب می سنتی پیشرفت

شود، بلکه توجه بیشتری به تدارک خدمات عمومی و عمومی، نه تنها بر مدیریت داخلی دولت متمرکز می

گیرد. گرایی قرار میکند. با این وجود، مدیریت دولتی نوین کماکان درون قلمرو اثباتتقاضای عمومی می

سازد تا در سطحی که از پژوهشی، رشته اداره امور عمومی را قادر می شناسیاز یک طرف، این روش

لحاظ عملی قابل اجراست، متوقف گردد و بر قابلیت اجرا و عینیت مدیریت متمرکز شود. از سوی دیگر، 

عنوان ابزاری شناسی پژوهشی مذکور به سوی ابزارگرایی است و از اداره امور عمومی بهگیری روشجهت

 (.13۷4گیرد )دونگ، ی را نادیده میهای عمومکند و ارزشابی به کارایی استفاده میبرای دستی

گرایی در باب اداره امور عمومی اثبات رویکردساختار  ،مدیریت دولتی نوین ،شناسیاز نگاه روش     

-تو پاالیش شده است و گف اصالحبیشتر  ،شود که برای انطباق با تغییرات در گذر زمانمیمحسوب 

 دهد )دنهارت،می شکل را نیز آن شناسانهشناخت ، مبنایگرااثباتوشنودهای دقیق مبتنی بر علوم تجربی 

2۱۱4 :25.) 

 شناسی نهضت مدیریت دولتی نوینارزشه( 
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شده از جانب مدیریت دولتی نوین بر چگونگی بهبود و افزایش مجموعه اقدامات مطرح ،طور کلیبه     

 سازی، خصوصیپاسخگویی ،سنجش عملکرد .شوندی دولتی متمرکز میهاعملکرد در سازمان

 مدیریت تقویت تر،پایین سطوح به قدرت تفویض سپاری،برون رقابت، مداری،مشتری دولتی، هایشرکت

 جوانب و سازمان عملکرد بهبود هدف با همگی امروزی، و جدید اطالعات فناوری از استفاده و مالی

بقای سازمان محسوب  برای اصلی و مهم امر عملکرد از دیدگاه مدیریت، شوند. می طراحی مختلف

منظور به دولتی نوین مدیریت .است دولتی نوینت یریهای محوری مدارزش ،نتیجه . کارایی وشودمی

(؛ 13۷4ت )دونگ، رنگ کرده استحقق این اهداف تفاوت بین سازمان های دولتی و خصوصی را کم

و « مشیخط»به جای « مدیریت»ی نوین دارای محورهای زیر است: تمرکز بر بنابراین مدیریت دولت

مبنای صورت اداراتی که با یکدیگر بربههای دولتی تأکید بر ارزیابی عملکرد و کارایی؛ تفکیک بوروکراسی

ش زارها و قرارداد با بخکنند؛ استفاده از شبه باکننده دادوستد میوسیله مصرفپرداخت بهای خدمات به

شده؛ و سبک مدیریتی که بیش از همه تأکید بر ظور ترویج رقابت؛ کاهش بهای تماممنخصوصی به

کردن پولی و آزادی مدیران برای مدیریتهای مدت، مشوقهای مشخص شده، قراردادهای کوتاهستاده

 (. 12: 2۱۱3دارد )هیوز، 

شت بهه جهدایی سیاسهت از اداره دیهده     ، یک برگ1۷8۱در نهضت مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه       

وری و کیهد بهر بههره   سازی، تمرکز زدایی، تأشده در زمینه خصوصیهای انجاممی شود. این روند با تالش

مهداری و ایجهاد   کارهای بهازار، مشهتری  ها، اسهتفاده از سهازو  موریتها و مأگرایی، تمرکز بر ستادهایحرفه

سهت از اداره  ای بهه جهدایی سیا  نهضت موجب دمیدن روح تازه رقابت در مدیریت دولتی شکل گرفت. این

ههای سیاسهی کهه    ها و کارکنان دولتهی از کنتهرل  مشی و مدیریت، رهایی بوروکراتگردید. تمایز بین خط

موجب کاغذبازی شده بود و بازتعریف پاسخگویی از جمله این عوامل بود. بهه اعتقهاد طرفهداران مهدیریت     

طلهوب  یی، اثربخشهی و در کهل عملکهرد م   سیاست از اداره باعث افهزایش کهارا   دولتی نوین، جدایی کامل

کید می شود؛ بهدین  مشی از اداره تأ، در این جزء بر جدایی خطعبارتیبه مدیریت در بخش دولتی می شود؛

پیمانکهاران بخهش خصوصهی    گذاری را انجام دهد و وظیفه اجرا را بهه  مشیمعنا که دولت باید وظیفه خط

طهور نزدیکهی بها مهدل دوگهانگی      سپاری بهگیری نمود که پیمانتوان چنین نتیجهبنابراین می کند؛واگذار 

هها انطبهاق   ی نوین با جدایی واقعیات از ارزشمدیریت دولتو  (2۱۱1، 1اداره مشابه است )اسوارا –سیاست 

 دارد.

 مبانی فلسفی نهضت خدمات عمومی نوین

 مبانی نظري نهضت خدمات عمومی نوین 

                                                             
1. Svara 
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گیری رویکردهای مبتنی انتقادات روزافزون به مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت منجر به شکل     

بر دموکراسی و شهروندمداری شده است که بر لزوم اداره دولت به صورت دموکراتیک، مشارکت 

ین منافع های جامعه، خدمت به مردم، و تدوها و بخششهروندی، گفتمان عمومی با مشارکت کلیه گروه

 کنند. های مشترک با دریافت نظرات و شنیدن صدای تمامی افراد جامعه تأکید میعمومی و ارزش

رسد که با سقوط نظر می به .دموکراسی پا به عرصه حیات گذاشت فورانخدمات جدید در عصر      

تیک در نظام سیاسی دموکرا ،اتحادیه جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیست در اروپای شرقی

اما بروز  ؛بسیار متداول شد 1ایدئولوژی ناگهان مفهوم پایان .کشورهای سرمایه داری غرب برتری یافت

و نظرات خود درباره  ءسپتامبر مردم را وادار کرد تا در مورد آرا 11چون حمالت همحوادث تروریستی 

 نتیجهجدید  عمومیخدمات  .های دولت در زندگی اجتماعی تجدید نظر کنند و دوباره بیندیشندمسئولیت

 صورت خصوص در این آمریکا دانشگاهی محافل در خاص طوربه و غرب در که است بررسی و تأمل

. از منظر سیاسی، خدمات عمومی نوین تجلی درخواست مقدماتی مردم برای دولت دموکراتیک تگرف

 (. 13۷4)دونگ،  است

و دیوید  اینگرامتوسط پاتریشیا  1۷8۷بار در سال مفهوم خدمات امور عمومی جدید برای نخستین      

؛ خدمات عمومی جدید مسیر توسعه اداره امور عمومی در آینده است ،از منظر آنها .پیشنهاد شد 2لومنبروز

مشارکت و تقسیم قدرت را ادغام و یکپارچه می کند و توانایی  ،نمایندگی ،مفاهیم حقوق شهروندی زیرا

که در سال نمر حادث شد تا ایاما این ا ؛اداره امور عمومی را دارد ناپذیریتتبعیانگیز بحثحل موضوع 

را  «خدمت رسانی به جای راهبری ،خدمات عمومی جدید»مقاله  ،3رابرت دنهارت و جانت دنهارت 2۱۱۱

دانشگاهی را به خود جلب  افراد نظر خوبی به مفهوم این و اندکرده منتشردر مجله اداره امور عمومی 

 .کرد

 شناسی نهضت خدمات عمومی نوینهستیالف( 

چه در این برد. آنسر می نهضت خدمات عمومی نوین هنوز هم در مراحل ابتدایی توسعه خود به     

ای علیه مدیریت دولتی نوین و بازگشت به رویکرد مورد توجه قرار گرفت، در واقع حمالت گسترده

-دولتی بود که البته در اداره امور عمومی نوین تأکید میجویی مدیریت مداری و مشارکتگفتمان عدالت

های کلی، خدمات امور عمومی نوین را نوعی مدل هنجاری نشان ای از ایدهرسد مجموعهنظر می شد. به

های این نهضت هم در نظریه و هم در فعالیت ،حالهرسازد. بهها متمایز میدیگر مدل دهد و ازمی

؛ دنهارت و دنهارت، 1۷۷3یاری از مدیران دولتی نمونه، ظهور یافته است )دنهارت، نوآورانه و پیشرفته بس

                                                             
1. End of Ideology 
2. Patricia Ingraham & David Rosenbloom 
3. Robert Denhart & Janet Denhart 
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های از نگاه دنهارت و دنهارت نوع رویکرد خدمات عمومی نوین، نظری )به دنبال تدوین نظریه (.1۷۷۷

انداز و منافع عمومی از گرا )تالش برای تدوین چشمزیربنایی و مخصوص مدیریت دولتی است(، آرمان

شناسانه نهضت خدمات بنابراین، نگاه هستی (؛2۷ -28: 2۱۱۹)دنهارت و دنهارت، طریق گفتمان( است 

 های متکثر و چندگانه درباره اداره امور عمومی است.گرا بوده است و معتقد به واقعیتعمومی نوین ذهنی

 شناسی نهضت خدمات عمومی نوینمعرفتب( 

کنند که شامل اثرات حقوق شهروندی ات عمومی نوین بحث میدرباره خاستگاه خدم هادنهارت     

شود. آنها از گرایی سازمانی و اداره امور عمومی پست مدرن میدموکراتیک، اجتماعات محلی، انسان

شت انسان در خصوص جوانب حقوق شهروندی دموکراتیک، منافع عمومی، مسئولیت اداری و گرامیدا

های یکی از ریشه (.13۷4کنند )دونگ، می بحث میاداره امور عمومحوری خدمات در نحوه تحقق ارزش

یه مدرنیسم است که دربرگیرنده مکاتبی اعم از نئومارکسیسم، نظرنظری خدمات عمومی نوین، پست

-شناسی هم تأکید دارد. پستکه بر نظریه نقد ادبی و زبان و نشانهانتقادی و فمنیسم است؛ ضمن این

ها در پی تحقق اجماع بر سر یک پارادایم هستند و کنند که آنها عنوان میمدرنیستز ها با انتقاد امدرن

ها بر لزوم نگرش مدرنبنابراین پست شود؛ها و عقاید میاین عمل موجب نادیده گرفتن دیگر دیدگاه

 (.1۷۷۹، 1کنند )کیلداف و مهراچندپارادایمی و فراپارادایمی تأکید می

های دستیابی به دانش یعنی راه ؛های دموکراتیکوین مبانی اصلی نظریهنهضت خدمات عمومی ن     

نهضت خدمات عمومی نوین  ،عبارت دیگر به گیرد؛تقادی و پست مدرن را دربرمیسازنده روشنگرانه، ان

نهارت، گرایی، تفسیری و انتقادی است )دنهارت و دپیرو رویکردهای متکثر به دانش از جمله اثبات

 (.2۷ -28: 2۱۱۹ت و دنهارت، ؛ دنهار2۱۱۱

 شناسی نهضت خدمات عمومی نوینانسانج( 

که خود پارو داری( نه ایندولت قایق را هدایت کند )سکان»در واکنش به این گفته که ها دنهارت     

ایم که قایق متعلق به چه داری، شاید فراموش کردهکنند که ما در شتاب برای سکانعنوان می« بزند

)دنهارت و دنهارت، « حکومت متعلق به شهروندانش است و شهروندان مالک آن هستند»؛ کسی است

-های دولتی را مدیریت و خطرو، مدیران دولتی باید به موازاتی که سازمان(؛ ازاین24 -22: 2۱۱۹

کنند، توجه خود را بر خدمت به شهروندان و توانمند نمودن آنها معطوف های عمومی را اجرا میمشی

شدن برای شهروندان، تمرکز نه باید روی هدایت کردن و نه روی پارو زدن قایق نند. با اولویت قائلک

 اند.بلکه در عوض باید روی ایجاد نهادهای دولتی باشد که نمود پاسخگویی و درستکاری ،حکومت باشد

                                                             
1. Kilduff & Mehra 
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که به ساختار و ضمانت  شوند ی نگریستهمنزله کارکنانباید بهن یکارگزاران کشورها دنهارتبه نظر      

افرادی در نظر گرفت که منزله بلکه باید آنها را به ،بازار نیاز دارند شرکای یاروکراتیک وب (شغلی)ای حرفه

اداره  ،عبارت دیگر به (؛15۷: 2۱۱4)دنهارت و دنهارت،  ثیرگذاری بر زندگی دیگران هستندأخواستار ت

لیت و حتی آگاهی اخالقی مسئو حس عینو ،نگرش ،فهومبلکه یک م ،امور عمومی تنها یک حرفه نیست

کارگزاران کشوری دارای شخصیتی  ،پردازان خدمات عمومی نویننظر نظریهمبنابراین از ؛ عامه است

 .از خود گذشته و واجد اخالق اداری هستند ،منشبزرگ

منافع شخصی خود شهروندی محسوب می شود که فراتر از  ،فرد نوین، هربر اساس خدمات عمومی      

های مسئولیت ،گیرد و دغدغه منافع عمومی بزرگتر را دارد و کارکنان اداره عمومیرا در نظر می

 دیگر، عبارت به ؛شهروندان را کاری می دانند که برای همیشه ادامه دارد و نشانه منافع عمومی است

کنند و برای هدایت مردمی که ا فضائل عالی از اصل منافع عمومی تبعیت میب عمومی اداره کارکنان

؛ (13۷4)دونگ،  پیشقدم می شوند ،امور عمومی از روحیه مشارکت جدی و فعال برخوردارند ادارهبرای 

آگاهی خدمات و  ،مراقبت از دیگران ،حس تعلق ،اعتماد ،هامنزلت انسان بر نوینخدمات عمومی  بنابراین،

 (.162 -15۷: 2۱۱4)دنهارت و دنهارت،  کندکید میأفع مشترک تمان و منارمدنی مبتنی بر آ

 شناسی نهضت خدمات عمومی نوینروشد( 

پیش به سوی نظریه انتقادی سازمان »، در مقاله خود با عنوان 1۷81رابرت دنهارت در اوایل سال      

 ، پیشنهاد داد تا نظریه انتقادی در تحلیل سازمان دولتی گنجانده شود. به عقیده وی، نظریه«دولتی

( مبنایی فنی برای پیمایش درباره فرمانرانی بوروکراتیک و طرز 1های دولتی: )انتقادی در مورد سازمان

کنندگان های بوروکراتیک دولتی و دریافت( از اعضای سازمان2تفکری برای توجیه آن خواهد بود؛ )

را بهتر بفهمند و روش ها نحدودیت های اعمالی بر رفتارهای آها سؤال خواهد کرد که چگونه منخدمات آ

را منتشر  «در سایه سازمان»وی در همان سال، کتاب (. 1۷81)دنهارت،  جدیدی از اداره را ایجاد کنند

عنوان ولتی می پردازد و موضع خود را بههای دکرد. او در این کتاب به غور در نظریه انتقادی سازمان

های اداره امور عمومی پیشگام بود، تثبیت و کمککارگیری نظریه انتقادی در حوزه رشته فردی که در به

 .کندای به نظریه انتقادی رشته اداره امور عمومی میجدید و خالقانه

کند می ادعا ،عبارتیبه ؛پردازدگرایانه میاثباتهای پژوهشی خدمات عمومی نوین به انتقاد از روش     

 ؛روندو معنا می ره امور عمومی و غفلت از ارزشزدایی از اداو شخصیت عینیتها به طرف تقویتی نکه آ

ماهیت  وکید دارد أبر کارایی و ابزارگرایی اداره ت امروزه رشته اداره امور عمومی بیش از اندازه ،نتیجهدر

در خصوص  خدمات عمومی نوین .(13۷4)دونگ،  کنددموکراتیک اداره امور عمومی را فراموش می

های متنوعی برای گردآوری و انباشت دانش در حوزه ید و راهشناسی جدهای پژوهش، روشروش
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گامی که بتوانیم از دو منظر ، هن1دهد. به گفته وایت و آدامزمطالعات رشته اداره امور عمومی ارائه می

گری و انتقادی در مورد رشته اداره امور عمومی بحث کنیم، چارچوب ما برای بهبود مطالعات و روش بیان

 (.48: 2۱۱6امور عمومی اثربخش خواهد شد )وایت و آدامز، اجرای اداره 

 شناسی نهضت خدمات عمومی نوینارزشه( 

های دموکراتیک رهبران و مدیران دولتی متمرکز است. خدمات عمومی نوین بر اعمال و ارزش     

های سازماندموکراتیک درون  پردازان و کارگزاران در حوزه اداره امور عمومی بر اهمیت ادارهظریهن

ضوعاتی است ها و شهروندان یکی از موبین بوروکرات دولتی و بین آنها و شهروندان تأکید دارند. رابطه

کند؛ هر دو طرف نقش مهمی ایفا میدار بین وگو و رایزنی معنامنظور خلق گفتکه در مشارکت مدنی به

کید دارند. ها تأتعامل واقعیات و ارزش ضمن اینکه در این نهضت بر تعامل بین سیاست و اداره و به نوعی

، 4؛ باکس1۷۷5؛ توماس، 1۷۷5، 3؛ تری1۷۷3، دنهارت، 1۷۷1، 2اندیشمندان زیادی )برای مثال: کوپر

گذاران مشیعنوان خطهای عملی مدیران دولتی به(، نقش1۷۷8، 6؛ الک1۷۷8، 5؛ کینگ و استیورز1۷۷8

عنوان مستخدمان عمومی را که در دولتی و شهروندان و به هایهای بین سازمانکنندگان، واسطهو اجرا

( مشارکت عمومی 1۷۷5توماس ) اند. به گفتهی هستند، ترسیم کردهپی منفعت عامه و مشارکت عموم

مشی عمومی است که گذاری، بلکه در اجرای خطمشیجدید مستلزم درگیری شهروندان نه فقط طی خط

-در مدیریت برنامه ها درگیر شوند. اکنون شهروندان بایدمشیاجرای خط توانند در نحوهمردم میدر آنجا 

ی شهروندان را کمّ رد سنتی، مشارکت عمومی جدید گسترهعالوه در تقابل با رویکبه ها درگیر شوند؛

های محیطی، سیاسی و هها و گروطور اقلیتدرآمد و همیندهد که شهروندان طبقه کمطوری بسط می

خصوص در گیری دموکراسی قوی بههای تصمیممنظور تحقق رویهدرنتیجه، به گیرد؛یاجتماعی دربرم

مشی عمومی ضروری است. توماس قلمرو عمومی، مشارکت اثربخش و گسترده در سراسر مراحل خط

تواند اثربخشی مدیران دولتی و شده و مناسب میریزی، مشارکت عمومی طرح( مدعی است1۷۷5)

 دهد. ءده را ارتقاهای اتخاذ شتصمیم

ها دنهارت .گیردمحوری خود در نظر میمنزله ارزشرسانی را بهخدمت نوین،خدمات عمومی نهضت 

 ، دوبه چاپ رساندند 2۱۱3که در سال  «راهبری نه رسانی وخدمت نوین:خدمات عمومی »در کتاب 

 ،پذیرش مجدد دموکراسی (2افزایش منزلت و ارزش خدمات عمومی و  (1 کنند:بیان می موضوع اصلی را

و دنهارت،  )دنهارتاداره امور عمومی  متعالیهای عنوان ارزشحقوق شهروندی و منافع عمومی به

                                                             
1. White & Adams 
2  . Cooper 
3. Tree 
4  . Box  
5  . King & Stivers 
6  . Locke 



 

 

 

     1011، بهار 1، شماره 2حکمرانی و توسعه، دوره  66    

کننده و شالوده تحقق ها حقوق شهروندی و منافع عمومی را تضمیندنهارت بنابراین (؛18 -1۹: 2۱۱4

 دانند. خدمات عمومی می

 میمبانی فلسفی نهضت مدیریت ارزش عمو

 مبانی نظري نهضت مدیریت ارزش عمومی 

-در سال 1به مدیریت در بخش دولتی برای نخستین بار توسط مارک مور« ارزش عمومی»رویکرد      

عنوان رویکردی فکری فراتر از رویکردهای شکست بازار که در برابر شکست ، به1۷۷5و  1۷۷4های 

تالش کرده است با برشمردن  2مطرح شد. موردولت )که در عصر مدیریت دولتی جدید( غالب بودند، 

( به بسط این نهضت 2۱12( و طراحی حسابداری ارزش عمومی )2۱14مبانی فلسفی برای این نهضت )

(، مدیریت 2۱۱6، 3کمک کند. از آن زمان نهضت جدیدی با عناوین مدیریت ارزش عمومی )استوکر

 ( و سیاست مدنی جدید مطرح شد.2۱1۱ورن، (، حکمرانی عمومی جدید )آزب2۱۱۹، 4محوری )بوزمنمردم

های عمومی هدف مدیریت دولتی خلق و تحقق ارزشکه نهضت مدیریت ارزش عمومی مدعی است 

تالش کرد تا رهنمودهای اندیشه مدیریت راهبردی در بخش  5. مارک مور با طرح مثلث راهبردیباشدمی

ر دولتی در سیطره مثلثی قرار دارد که سه خصوصی را در بخش دولتی تزریق کند. به اعتقاد وی، مدی

نهضت ارزش  (.1۷۷5های عملیاتی سازمان و حمایت سیاسی است )مور، رأس آن ارزش عمومی، ظرفیت

یعنی خلق ارزش عمومی  تر دولت؛سمت و سوی تحقق هدف کالنعمومی با توجه به نتایج و کارایی، به 

نشان « ای؟زش عمومی: روایتی جدید از حکمرانی شبکهمدیریت ار»در مقاله  6نشانه رفته است. استوکر

کند که با حکمرانی داد که مدیریت ارزش عمومی به رشته اداره امور عمومی پارادایم جدیدی عرضه می

عنوان هدف محوری ای سازگار است. او بیان کرد که این پارادایم رسیدن به ارزش عمومی را بهشبکه

 (.2۱۱6ی اصلی آن است )استوکر، هارایزنی از ویژگی هایکند و شبکهخود معرفی می

مشارکت عمومی است و بدین منظور این نظریه برای مشارکت  ،کل فرایند خلق ارزش عمومی غایت     

نظریه مدیریت ارزش عمومی با . در اصل، آوردمی رو ۹ایحکمرانی شبکه، به عامه در امور عمومی

نیازمند  ،مردم برای حضور دولت عامهترجیح به مومی و احترام طرفداری از زیرساختی برای تعامل ع

یعنی  ؛کندروش خدمات عمومی را دنبال می واست  (رهبر-دولت)رهبری دولت  بامشارکت عمومی 

 .عمل کند ارزش عمومیعنوان مدافع را ایفا و به 8فراحکمرانیفرایندی که در آن دولت باید نقش 

                                                             
1. Mark Moore 
2. Moore 

3. Gerry Stoker 
4. Bozeman 
5. Strategic Triangle 
6  . Stoker 
7. Network Governance 
8. Meta-governance 
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برای ایجاد هماهنگی و ای دارد و شیوه اشارهبه نیاز هماهنگی  1یحکمران حکمرانییا حکمرانی فرا

طور کامل ها بهبدون اینکه آزادی و استقالل آن ،ای استانسجام در ساختارهای پراکنده حکمرانی شبکه

 (.13۷4)دونگ،  کاهش یابد

 شناسی نهضت مدیریت ارزش عمومیهستیالف( 

و خدمات عمومی نوین، نهضت مدیریت ارزش عمومی بر اساس  در مقایسه با اداره امور عمومی نوین     

دی محوری پویا، کاربرجوی مردموجای اکتفا به سخنرانی یا مباحثه ایستا در جستای بهحکمرانی شبکه

(. اصل و جوهر نظریه مدیریت ارزش عمومی بر خلق ارزش عمومی استوار 13۷4و واقعی است )دونگ، 

پردازد. البته از گرایی به حل مسائل میت ارزش عمومی این است که با عملاست. ویژگی اقدامات مدیری

شود، عمدتاً در زمینه کاربست این نظریه انتقاداتی که نسبت به نظریه مدیریت ارزش عمومی مطرح می

(. 13۷4نیست )دونگ،  های کامالً کاربردی و عملیاست؛ به این معنا که این نظریه قادر به طرح روش

کند که نوعی ابزار عملیاتی طور دقیق مشخص نمیبهعنوان پدر نظریه ارزش عمومی، به (1۷۷5مور )

 است. ، ظرفیت و مشروعیتمدیریت تولید کرده است و بیشتر متکی بر مفاهیمی همچون ارزش عمومی

تی پردازی از سه مولفه ارزش عمومی، ظرفیت عملیارویکرد نظریه ارزش عمومی نظری )به دنبال مفهوم

از تجمیع  ای چندبعدی و چیزی بیشگرا )ارزش عمومی سازهسازمان و حمایت سیاسی است( و آرمان

گرا بوده شناسانه نهضت مدیریت ارزش عمومی عینیبنابراین، نگاه هستی ترجیحات فردی است( است؛

 های متکثر و چندگانه درباره اداره امور عمومی است.است و معتقد به واقعیت

 شناسی نهضت مدیریت ارزش عمومیب( معرفت

منزله هدف غایی اداره امور محوری، خلق ارزش عمومی را بهمدیریت ارزش عمومی از حیث ارزش     

گیرد. در طی کل فرایند خلق ارزش عمومی، هدف از تعریف، اکتشاف و تدارک ارزش نظر می عمومی در

 عمومی، مشارکت عمومی است. 

جوی واز پارادایم اداره امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی نوین در جست مدیریت ارزش عمومی فراتر

ای و نگاه چندبخشی به اداره امور عمومی فراسوی مرزهای دولت است آفرینی، حکمرانی شبکههم

کنند که عنوان یک فراچارچوب درک می، ارزش عمومی را به3هورنر و هزل (.2۱۱5، 2و تورکل )تورکل

در انگلیس، ارزش عمومی را شیوه جدید  4کنند. بنیاد کاررای چارچوب معرفی میآن را چارچوبی ب

دهد که در آن کند که نوعی چارچوب چترگونه را ارائه میاندیشیدن فراتر از اداره امور عمومی مطرح می

 (.34و  5: 2۱۱5یابد )هورنر و هزل، گیری عملکرد تحقق میمسائل مشروعیت، تخصیص منابع و اندازه

                                                             
1. Governance of Governance 
2. Turkel & Turkel 
3. Horner & Hazel 
4. Work Foundation 
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ای مدعی است که از رویکردهای عنوان بخشی از حکمرانی شبکهپارادایم مدیریت ارزش عمومی به

گرایانه برد و به نوعی معرفت شناسی عملگرایی، تفسیری و انتقادی بهره میمتکثر به دانش شامل اثبات

 دارد.

 شناسی نهضت مدیریت ارزش عمومیج( انسان

گرایی نسبت به اداره امور دوستی و انسانتری از نوعگاه جامعنهضت مدیریت ارزش عمومی دید     

فرضی که در باب ماهیت انسان پیش ثحی ازای که گونهی سنتی و مدیریت دولتی نوین دارد؛ بهعموم

در  عقالیی محضهای منزله انسانکه افراد را بهنجای ایکند و بهیید میأذاتی انسان را ت پیچیدگی ،دارد

را  جانبهشده و یکهای سادهفرضکند و پیشبرخورد میعقالیی متأمل با آنها مانند انسان  ،نظر بگیرد

مردم در  یعنی ؛کندتأکید می نظریه مدیریت ارزش عمومی بر بازتابندگی عقالنیت انسان .دهدبهبود می

ها و افکار اع نهایی، ایدهآمیز و فکورانه دارند و برای نیل به اجمفرایند ارتباطات همیشه و دائم رفتار تأمل

ماهیت انسانی را که از این خصیصه برخوردار  دونگکنند. ساس تأمل و بازاندیشی بازبینی میا خود را بر

 .(13۷4)دونگ،  گیرد که بازتابی از عقالنیت استای در نظر میعنوان انسان پیچیدهاست، به

داند که بازتابی از عقالنیت است، باور دارد که یای مفرض فوق که انسان را دارای ذات پیچیدهپیش     

انگیز تمام ات بحثممکن است که درباره موضوعی نامطمئن برای مدیران دولتی غیرتحت شرایط اجتماع

دست آورند یا توانایی کامل برای دسترسی به اطالعات پیدا کنند و یا با عقالنیت کامل  اطالعات را به

اند، چون هم به ها پیچیدهزیگران با کنشگران از حیث انگیزهه بر این، بادست به انتخاب بزنند؛ عالو

دارند. با وجود این، بازیگران دنبال سود و هم در پی تأثیرات اجتماعی هستند و منافع مشترک و متمایز 

 هانهمچنین آ .ندگوی مستمر و تبادل اطالعات بر نقص ذاتی عقالنیت محدود فائق آیوتوانند با گفتمی

نفع مرتبط به هم، انگیزه های ذیف همکاری و حفظ بازیگران در شبکهمی توانند از طریق اشکال مختل

 .طلبانه را کاهش دهندرفتار فرصت

ای که نشانی از عقالنیت دارد، فرض انسان پیچیدهاساس پیش بر نظریه مدیریت ارزش عمومی دقیقاً     

ای یت و فعاالنه مشارکت سنجیده شبکهکند و با جدکید میرکت عامه در امور عمومی تأبر مدیریت مشا

خدمات  کند که نه تنها از منابع اجتماعی برای عرضههای تدارک خدمات بنا را ایجاد میو سازوکار

گانی در امور عمومی را نیز بر اجتماعی و انجام امور عمومی استفاده خواهد کرد، بلکه مشارکت هم

های مدیریتی خود را بهبود بخشند و توانند مهارتطی مدیریت امور عمومی میمردم در انگیزند. عامه می

 .(13۷4)دونگ،  معنای حقیقی خدمات عمومی را پرورش دهند و از آن حمایت کنند

 شناسی نهضت مدیریت ارزش عمومید( روش
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ور عمومی وجود )دانش پژوه آمریکایی(، سه اسلوب پژوهشی در رشته اداره ام 1ی. وایتابه اظهار ج     

های . هدف پژوهش4و پژوهش انتقادی 3( ، پژوهش تفسیری2اثباتیدارد که عبارتند از: پژوهش تبیینی )

 .نندبینی کطبیعی و اجتماعی را تبیین و پیش هایی است که بتوانند رویدادهایتبیینی تدوین نظریه

اجتماعی و رفتارهای خود و سایر کوشند تا از معانی که کنشگران به بسترهای های تفسیری میپژوهش

کنند و از باورها و رفتارهای افراد تالش میهای انتقادی برای تغییر آورند. پژوهش در دهند، سرافراد می

ا را وادار به تشخیص و درک رود تا برای تأمین نیازها و تقاضاهای افراد، آنهها انتظار میاین پژوهش

اید ب در این خصوص، (.3۹ -35: 2۱۱6، 5)وایت و آدامزو باورها کنند های ناخودآگاه رفتار کنندهتعیین

که درحالی ؛( تبیینی استاثباتیگفت که در رشته اداره عمومی، جایگاه غالب متعلق به پژوهش )

ها در نکنند، آیشتری با محوریت ارزش کندوکاو میهای تفسیری و انتقادی درباره موضوعات بپژوهش

ری فوق، باید سونگاره امور عمومی برای پرهیز از تک. رشته ادورزندها غفلت میناوریها و فاجرا از روش

را در  اثباتی، تفسیری و انتقادی را به کار بندد و مسیر رویکردهای هنجاری و اثباتیهای پژوهش روش

 .نظر گیرد

ویژه مور عمومی )بهنظریه رشته اداره انتیجه، نظریه مدیریت ارزش عمومی، مسائلی را که در در     

های متعلق به رشته کند و نظریهها انتقاد میندهد و از آرعمومی جدید( وجود دارد، نشان میمدیریت امو

گیرد تا رشته اداره امور را فرامی نوینو خدمات عمومی  نویناداره امور عمومی مانند اداره امور عمومی 

اره را برجسته سازد و بر منش عمومی اد عمومی را در موقعیت خلق ارزش عمومی قرار دهد و

وجود دولتی نوین  های عقالنیت ابزاری فائق آید. در ضمن، از عناصر معقولی که در مدیریتمحدودیت

ش نمای ،ایمرانی شبکههای مختلف )حکگیرد و برای دستیابی به ارزش عمومی از روشدارد، کمک می

ای مدیریت ارزش عمومی نمونه .گیردنیت ارزشی( بهره میسونگری عقالویژگی ابزاری اداره و تغییر تک

جربی صورت گرفته است )دونگ، هایی است که برای ترکیب پژوهش هنجاری و مطالعات تاز تالش

 کید دارد.ی پژوهش آمیخته تأهاو به نوعی بر کاربرد روش (13۷4

 شناسی نهضت مدیریت ارزش عمومیارزشه( 

استوکر این نکته را . خلق ارزش عمومی استوار است برریت ارزش عمومی جوهره نظریه مدیاصل و      

ی است که خدمات عمومی را پدید کند که ارزش عمومی چیزی پیش از جمع ترجیحات افرادمطرح می

از طریق  و صورت جمعیحکم درباره چیستی ارزش عمومی به کند.یا از خدمات استفاده می آوردمی

                                                             
1. Jai White 
2. Explanatory (Positive) Research 
3. Interpretive Research 
4. Critical Research 
5. White & Adams 
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صادر  ،شودنفعان اصلی را شامل میزاران انتخابی و انتصابی دولت و ذیمشارکت سنجیده که کارگ

شود. بخش خصوصی، وسیله بخش دولتی تولید نمیارزش عمومی صرفاً به (.2۱۱6، استوکر)شود می

وردهای ارزش توانند رهاها میطور دولتهمین های اجتماعی غیررسمی وهای داوطلبانه و سازمانسازمان

ها و منابع همه این سه بخش برداری از قدرتهای بالقوه دولت، بهرهلید کنند. یکی از نقشعمومی را تو

 بازار و جامعه مدنی( برای تحقق اهداف ارزش عمومی است. )دولت،

دهد فراتر از مالحظات اقتصادهای بازار، عوامل اجتماعی و سیاسی را ارزش عمومی به ما اجازه می     

 گیرند:ها به این شرح مورد توجه قرار میای از ارزشم؛ بنابراین مجموعهنیز مدنظر قرار دهی

 ارزش اقتصادی: افزودن ارزش به فضای عمومی از طریق تولید فعالیت اقتصادی و اشتغال؛ 

  ارزش اجتماعی و فرهنگی: افزودن ارزش به فضای عمومی از طریق ایفای نقش در سرمایه

اجتماعی، معنای اجتماعی و هویت فرهنگی، رفاه فردی و اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط 

 اجتماعی؛

  ارزش سیاسی: افزودن ارزش به فضای عمومی از طریق تحریک و پشتیبانی از گفت و گوی

 دموکراتیک و مشارکت عمومی فعال و درگیری شهروندان؛

 ار و کاهش ارزش اکولوژیک: افزودن ارزش به فضای عمومی از طریق ارتقای مستمر توسعه پاید

 (.236 -235: 2۱۱۹، 1های عمومی نظیر آلودگی، ضایعات، گرمای جهانی )بنینگتونآسیب
 

 های پژوهشیافته

 های اداره امور عمومی مقایسه مبانی فلسفی نهضت

مقایسه کنیم،  های اداره امور عمومی را رصد وضتمبانی فلسفی نهحال اگر بخواهیم سیر تغییر      

شناسی گرا و از معرفتشناسی ذهنیگرا به سمت هستیشناسی عینیهستیکه از  متوجه خواهیم شد

-گرایی، تفسیری، انتقادی و عملگرایانه و از روشهای متکثر اثباتشناسیگرا به سمت معرفتواحد اثبات

و از نگاه به انسان عقالیی و  های کیفی و آمیختهشناسیهای تجربی صرف به سمت روششناسی

ها به سمت تعامل بین به سمت نگاه به انسان پیچیده و چندبعدی و از جدایی واقعیات و ارزش بعدیتک

های یی و اثربخشی به سمت ارزشهای اقتصادی نظیر کاراکید بر ارزشها و از تأواقعیات و ارزش

فی ، مقایسه مبانی فلس1جدول . کید زیادی شده استأت عمومی نظیر مشارکت، پاسخگویی و دموکراسی

شناسی، شناسی، انسانشناسی، معرفتهای اداره امور عمومی را از حیث مبانی نظری، هستینهضت

 دهد. شناسی نشان میشناسی و ارزشروش

 

                                                             
1. Benington  
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 هاي اداره امور عمومیمقایسه مبانی فلسفی نهضت .1جدول 

 

گانه عناصر پنج
هاي اداره نظریه

 امور عمومی

اداره امور 
 عمومی سنتی

اداره امور 
 عمومی نوین

مدیریت دولتی 
 نوین

خدمات 
 عمومی نوین

مدیریت 
ارزش 
 عمومی
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های نظریه
نایی و زیرب

مخصوص 
مدیریت دولتی 

است(، 
گرا آرمان

)تالش برای 
تدوین 

انداز و چشم
منافع عمومی 

از طریق 
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کیفیت زندگی 

 در جامعه(؛
گرا و نگاه عینی

معتقد به 
های واقعیت

متکثر و 
چندگانه درباره 

اداره امور 
 عمومی

 

 شناسیمعرفت
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از عقالنیت  اختیارگرایی( بر جبرگرایی(
 دارد

-تجربی و قانون شناسیروش
 بنیاد

-ترکیب روش
شناسی های 

تجربی و 
شناسی روش

کیفی نظیر 
پدیدارشناسی و 

 متن کاوی؛
های روش
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حقوق 
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رسانی، خدمت
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 انسانی،
تعامل 
 -واقعیات
 هاارزش

خلق ارزش 
 عمومی
تعامل 
 -واقعیات
 هاارزش

 

 گیریبحث و نتیجه

از نهضت اداره امور عمومی سنتی به  های بخش دولتی،با مرور مبانی فلسفی نهضت پژوهشدر این      

شناسی، شناسی، معرفت، درک بهتری از مبانی نظری، هستیت ارزش عمومی سعی بر این شدمدیری

ها ارائه شود. اداره امور عمومی در یک نگرش شناسی این نهضتشناسی و ارزشروش شناسی،انسان

های بخش دولتی است. مدیران دولتی در جامع و کوالژگونه، نیازمند درک همزمان مبانی فلسفی نهضت

وامع مختلف بایستی درک صحیحی از این مبانی داشته باشند تا بتوانند به کاراترین شکل ممکن ج

ها شویم که از نقش دولتها متوجه میها و نقش دولتپارادایمبا مروری بر سیر تغییر  گیری کنند.تصمیم

عی، حقوق هایی همچون خلق ارزش عمومی، مشارکت شهروندی، عدالت اجتماکاسته شده و به ارزش

تری کنند و شاید با شهروندی توجه بیشتری شده است. مدیران دولتی باید خود را آماده تحوالت پیچیده

 های آتی، نقش آنها در جامعه نیز تغییر شکل پیدا کند.های جدید مدیریت دولتی در دههظهور پارادایم
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