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 چكيده

با هدف بررسی  مقاله این .داشتند جامعه و دولت بین رابطه در و دولتی ساختارهای در بزرگی تغییرات دموکراتیک صنعتی، دولتهای ،1990 دهه اوایل در

 رخ که یثبت تغییرات برای "تهی دولت" عبارت از استفاده با تغییرات ماهیت یفتعر در سعی این تغییرات و انتقادهای وارده بر آن با روش مطالعه اسنادی

 دولت از خدمات تمرکززدایی و قدرت انتقال ماهیت توصیف برای اصطالح یک عنوان به ،، دارد. دولت تهی، در نقد کارآمدی مدیریت  دولتی نویناندداده

 .شد مطرح کنندمی فعالیت دولت نام به ایفزاینده طور به که -خصوصی هایبنگاه و غیرانتفاعی سازمانهای -ثالث اشخاص و محلی دولت دو هر به مرکزی

سپاری خدمات بود، شکل ها با این تمرکززدایی دست نیافتند، واژه دولت تهی که بیان کننده ناکامی دولت در بروناز آنجایی که، اهداف مترتب بر دولت

طرح شد: سطح کالن )از دست دادن مشروعیت دولت(، سطح میانی )تمرکززدایی در ارائه خدمات( و سطح خرد ها در سه سطح مگرفت. این ناکامی

برای بعد از معرفی دولت تهی چالش های اجرایی پیاده سازی مدیریت دولتی نوین در ایران مطرح و بررسی گردید. در نهایت  های کارکنان دولت(.)نقش

ها باید، همزمان با واگذاری خدمات سیستم نظارتی متناسب طرايحی کرده، چنین عواقبی دولتسپاری و جلوگیری از اینارائه بهتر خدمات به صورت برون

 نهاد به صورت ترکیبی بهره برند.نظام پاسخگویی را مقدم بر کارایی بدانند و بتوانند از توانایی همزمان بخش دولتی، خصوصی  و مردم

 .، اصاليحات اداری ایرانهای خصوصیهای غیرانتفاعی، شرکت، سازماندولت تهیی نوین، مدیریت دولت :های اصلی  واژه

 مقدمه -1

ها و ترجیحات شهروندان و ای برای بیان ارزشمدیریت دولتی وسیله
اند ها و ترجیحات دائمیجامعه به عنوان یک کل است. برخی از این ارزش
کنند. در تغییر می یابنداما برخی دیگر همچنان که جوامع تکامل می

آیند و انرژی آن به نقش ها از قبل میفواصل معین یکسری از این ارزش
های اخیر به وسیله دولت و عمل مدیریت دولتی تبدیل شده است. دهه

تغییرات بزرگ ملی و بین المللی ساخته شده است. بدون تعجب مدیریت 
 [.6] قرار دارددولتی در دوره انتقال 

PA  ی دولت که مربوط به هاو اجرای کل مجموعه فعالیت مدیریتبه

، مقررات و تصمیمات دولت و مدیریت مربوط به ارائه اجرای قوانین
تعریف به عنوان استفاده از تئوریها و خدمات عمومی است اشاره دارد. این 

انجام وظایف قوه مقننه ، مجریه و برای فرآیندهای مدیریتی، سیاسی، 
عه یا بخشی از آن وظایف نظارتی و خدماتی برای جامبرای ارائه  قضائیه

دمیک بخش عمومی آکاهمچنین به مطالعه [. 13تعریف شده است ]
 اصطالح  این تئوری که در بیشتر قرن بیستم يحاکم است ، بهاشاره دارد. 

                                                           
1 Public Administration 

 
 
2الگوی سنتی مدیریت دولتی"

 .شود شناخته می "
،  3ماکس وبرشامل نظریه بوروکراسی  PA اصول اساسی مدل سنتی

وودرو  سیاست از اداره و اصل جدایی 4نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور
رهبری  با تحت کنترل رسمیکردن است. این کار با اداره 5ویلسون

سی ، که سیاسی ، مبتنی بر یک الگوی کامالً سلسله مراتبی بوروکرا
مومی ، ، با انگیزه منافع ع و ناشناس ، بی طرفتوسط مقامات دولتی ثابت

عدم مشارکت در  خدمت به هر بخشی از دولت به طور مساوی ، و
سیاستمداران تصمیم صرفاً اجرای سیاست هایی که توسط  سیاست و

[.10گرفته شده است ]
رو اغلب دولتها در پاسخ به مشکالت مختلفی که با آنها روبه 90در دهه 

ت گرایی یا بودند، به مدیریت دولتی جدیدی روی آوردند که به مدیری
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مدیریت دولتی نوین شهرت یافت و امروز نیز کشور ما در همین راستا 

اداره امور دارد. شاید یکی از علل اساسی ناکارآمدی مدل سنتی گام برمی

ها دریافتند که مدل قدیمی کارایی ندارد و از این دولتی بوده باشد. دولت

ار دادند. آنها به رو برخی از اصول بنیادی مدل سنتی را مورد تردید قر

چیزدان به متخصصان مدیریت و اقتصاد روی آوردند، جای یک مدیر همه

قصد کاهش  عالیتهای بخش خصوصی و دولتی را بهمرزهای میان ف

ها از میان برداشتند و محیط کار سازمان دولتی را دگرگون هزینه

 ساختند.

ستفاده شد. ( ا1991اولین بار توسط هود ) 6اصطالح مدیریت دولتی نوین

با این يحال مدل مدیریت دولتی نوین مبتنی بر محبوبیت اصاليحات 

نوآورانه مختلف مدیریتی در بخش دولتی است. هود اظهار داشت که از 

ازدواج دو جریان مخالف در قالب پارادایم جدید نهفته است. یکی از شرکا، 

 است. مدیریت گرایی شبه بازرگانیاقتصاد نهادی جدید و دیگری 

با ترکیبی از عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و  NPM اصاليحات

 فته و در يحال توسعه انجام شده است.فناوری در هر دو کشور توسعه یا

، تجربه  را برگزیدند NPM ویژگی مشترک کشورهایی که اصاليحات

بحران های اقتصادی و مالی است که تالش برای بهره وری و راه هایی 

های ارائه خدمات عمومی را برانگیخته است. اکنون برای کاهش هزینه 

آشکار می شود که در اکثر کشورهای در يحال توسعه ، اصاليحات در امور 

PA بیرونی و در چارچوب بافتی که  و مدیریت به شدت تحت فشارهای

سایر گر ساختاری قرار دارند، اتفاق افتاده است. ریزان اصالحبرنامه

های شامل برتری ایده NPM بوط بهنیروهای محرک اصاليحات مر

؛ و (IT)  است. توسعه فناوری اطالعات 1970از اواخر دهه  7نئولیبرالی

 بین المللی به عنوان مشاور اصاليحاتفزایش استفاده از مشاوران ا

که ما در مورد کشورهای در يحال  ایسایر عوامل قابل توجهمدیریتی و 

دانیم شامل شرط اعطای وام و می  عاملتأثیرگذارترین به عنوان توسعه 

 [.18ای اهداکننده است ]تأکید بیشتر بر يحاکمیت خوب توسط آژانسه

رو بودند، در يحالی که از دولتها در این دوره با درآمد واقعی کاهنده روبه

نظر سیاسی باید خدمات ارائه شده به شهروندان را در همان سطح پیشین 

بود. وقتی وری ه چاره، بهبود بهرهداشتند. در چنین وضعی تنها رانگه می

به تجربه ثابت شد که ساختار بورکراتیک دولت پاسخگوی نیازها نیست و 

آور نیست که مطالعات اقتصادی نیز يحاکی از همین نتیجه بود، شگفت

 ای را مطرح سازند:سیاستگذاران و دولتمردان سواالت نقادانه

باشند، در يحالی که دیگران  العمرچرا کارکنان دولت باید استخدام مادام

چنین امتیازی ندارند؟ چرا نباید کارکنان دولت را هم با قراردادهای کوتاه 
                                                           

6 New Public Management 
7  Neo-liberalفی و سرمایه داری  -نولیبرالیسم یا نئولیبرالیسم که با لیبرالیسم اقتصادی الیزر

خصوصی سازی ، مقررات زدایی ، جهانی سازی ، تجارت آزاد ، ریاضت  .بازار آزاد همراه است
اقتصادی و کاهش هزینه های دولت به منظور افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه ؛ اما 

موضوع مبايحثه علمی قابل توجهی  ویژگی های تعیین کننده نئولیبرالیسم هم در فکر و هم در عمل
 1980تا  1945است. نئولیبرالیسم یک تغییر پارادایم از اجماع کینزی پس از جنگ که از سال  بوده

 به طول انجامید ، تشکیل شده است. 

مدت استخدام کرد؟ چرا نباید ارزیابی دقیق و عینی بر مستخدمان دولت 

ای شبیه به بازار با مردمان داد اعمال شود؟ چرا نباید دولت هم در عرصه

 [.1]و ستد کند؟ 

های مدیریت دولتی و پرسشهای دیگری که مطرح شد پایهاین پرسشها  

 سنتی را متزلزل ساخت و بنیان مدیریت گرایی را بنا نهاد )همان منبع(.

این تغییر و تبدیل یک تجدیدنظر ساده یا یک تغییر جزئی در شیوه 

جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه

ن است. اداره امور دولتی سنتی، به صورت نظری و بین دولت و شهروندا

علمی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور 

 [.3]در بخش امور دولتی است  8یک يحوزه علمی
اش را از نظریه انتخاب عمومی نظریه مدیریت دولتی نوین بنیادهای فکری

گرایی، که به مدیریت وری و ازنظر بازار و بهرهکه به دولت از نقطه
کند، اتخاذ کرده وری نگاه میرویکردهای مدیریت به منظور افزایش بهره

-ای از ایدهدهنده مجموعهاست. در هسته آن، مدیریت دولتی نوین نشان

های تقلید از بخش خصوصی در بخش دولتی است ها و شیوهها، ارزش
[6.] 

مل شکل دهنده یکی از اندیشمندان مدیریت دولتی نوین شش عا
 شمارد:مدیریت دولتی نوین را اینگونه برمی

 ای در بخش عمومیاستقرار مدیریت يحرفه -

 استاندارهای مشخص عملکرد -

 هاتاکید بر کنترل ستاده - -

 های دولتیایجاد فضای رقابتی در محیط سازمان -

 جویی و کارایی بخش دولتی در استفاده از منابعتاکید بر صرفه -

 ی بخش خصوصیهاتاکید بر سبک -

در مريحله عمل با بررسی متون منتشر شده در زمینه مدیریت دولتی نوین 
 پنج اصل محوری را برای استقرار این شیوه مدیریت ضروری دانست:

 سازیکوچک -

گرایی )به کارگیری اصول مدیریت بازرگانی در مدیریت -

 مدیریت دولتی(

 تمرکززایی -

 زداییبوروکراسی -

 سازی.خصوصی -

جویی از شود که مدیریت دولتی نوین با بهرهماليحظه می بدین ترتیب
سازی رابطه میان بخش اصول مدیریت بخش خصوصی و دگرگون

وری بیشتر، پاسخگویی بهتر و خصوصی و عمومی وعده اثربخشی و بهره
دهد، اگر چه عمال بسیاری از این تر را میتحقق ارزشهای آزادمنشانه

هایی از خود به جا اغلب موارد نشانه ها تحقق پیدا نکرده و دروعده
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گذاشته است که با روح مدیریت دولتی مردساالر سازگاری چندانی 
 نداشته باشد.

های نویدبخشی که همانگونه که اشاره شد مدیریت دولتی نوین با عرصه
روی دولتها گشوده بود، مورد استقبال سیاستگذاران و دولتمردان در پیش

-در زمان اجرا و پس از مدتی تنگناها و محدودیت بسیاری قرار گرفت اما

ا به این شیوه مدیریت های آن آشکار شد و این امر انتقادات مختلفی ر
 [.1وارد آورد ]

 اصاليحات اداری در ایران
دولت  تیبا هدف بهبود ظرف یو عموم یاصاليحات مختلف ادار رانیدر ا
به  یابیدست یبرا یدولت یبهبود خدمات ارائه شده توسط سازمانها یبرا

. کل اقتصاد آغاز شد یو ارائه خدمات برا یدیتول یدر کاالها یبهره ور
موسوم  یادار دیعضو جد کی، به  1980در سال  اسالمی پس از انقالب

 یایايح یجاه طلبانه برا تیمامور "یو استخدام یامور ادار نماساز"به 
نند روابط مادر قسمت های مختلف داده شد.  رانیدر ا یخدمات عموم

مختلف ،  یاقتصاد یتهایدر فعال تیدولت و مالک ماتی، تصم یسازمان
 .[36] به وجود آمده است یاساس راتییتغ
مشترک دولت  یاست که کشور را از الگو PA یها یژگیو یدارا رانیا

کند. از آنجا که بخش عمده درآمد  یم زیمتما ستیالیو سوس برالیل یها
يحداقل در  یاقتصاد یزیشود ، برنامه ر یم یناش ینفت یاز درآمدها یمل

در  زین یاقتصاد یزیشود. برنامه ر یم یتلق یضرور یسطح کالن امر
جنگ در سال  انی، پس از پا نیشده است. بنابرا حیتصر یاسقانون اس

و  PAطرح  نیشد. در ا بی( تصو1993-1989) رانی، برنامه اول ا 1988
 .تگرف مورد توجه قرار یبدرست یادار ستمیس

-1989) یو فرهنگ ی، اجتماعیبرنامه توسعه اقتصاد نیاول یاصل هدف
ها و اهداف مهم برنامه پنج  یبود. استراتژ ی( ، بهبود اوضاع اقتصاد1993

دود اصاليحات اداری به شرح زیر بود: مح در مورد رانیساله اول توسعه ا
 جددموازی؛ سازماندهی م کردن تعداد مقامات تصمیم گیرنده در سطح

PA  کردها و عمل در همپوشانی و عدم وجود ی عملکرددر مورد همگن
قوانین و ، تصحیح  PA در مدیریت و منابع انسانیمسئولیتها؛ بهبود 

که توسط سازمانها و آژانس های دولتی اعمال می شود، توسعه ی مقررات
 [.41و بهبود روش های کار ]فن آوری های اداری پیشرفته 

( به عنوان 1999-1995ه پنج ساله توسعه ایران )برنامه دوم برنام
مهمترین سند در مورد اصاليحات اقتصادی و تالش های اصالح طلبان در 
نظر گرفته شد. اهداف کیفی کالن برنامه دوم در مورد اصاليحات اداری به 
شرح زیر است: ارتقاء بهره وری؛ فراهم کردن رشد و توسعه پایدار 

کشاورزی؛ بهبود ساختارهای نظارت ، اقتصادی با محوریت گسترش 
اداری ، اجرایی و قضایی کشور؛ تقویت مشارکت مردم عامه و اتخاذ تدابیر 
الزم برای نظارت مناسب و مستمر و اجرای برنامه. کاهش وابستگی 
. اقتصادی به درآمد نفت و اطمینان از گسترش بیشتر صادرات غیرنفتی

 [.36تعادل در سه بخش عمده اقتصادی ]
( با هدف بررسی 2004-2004سومین برنامه پنج ساله توسعه ایران )

جنبه های مختلف واقعیت های موجود در کشور ، چالش هایی که اقتصاد 
با آن روبروست و تأکید بر طرح یک برنامه جامع و توازن تدوین شده 

است. عناصر اصلی چارچوب سیاست های کلی برنامه سوم به شرح زیر 
شورای عالی اداری به منظور تقویت منابع اداری و  است: شناخت نقش

انسانی و مدیریت و ساختار. ارزیابی وضعیت مالی کلیه شرکتهای دولتی با 
هدف انحالل ، خصوصی سازی و محدود کردن آنها. ایجاد و تأثیر مؤثر در 
تأمین امنیت اجتماعی که جایگزین یارانه های مصرف عمومی در يحال 

يحمایت از گروه های هدفمند خاص. تأسیس  يحاضر است ، با هدف
به عنوان یک نهاد عمومی مستقل با هدف  "سازمان امور مالیاتی کشور"

افزایش کارآیی سیستم مالیاتی و از بین بردن تنگناهای سازمانی موجود؛ 
بودجه به درآمد نفت و  برای کاهش وابستگی "صندوق ثبات نفت"ایجاد 

ت ملی. کاهش خالص تسهیالت برنامه اطمینان از پایداری و يحفظ ثرو
درصد؛ برای تنظیم مقدار و مدت  10ریزی شده بانکی به میزان ساالنه 

ساختار بدهی خارجی رسمی. برنامه سوم اولویت هایی به مواردی چون 
ملت  صت های شغلی ، کاهش اعتماد به نفسکاهش نرخ تورم ، ایجاد فر

 .به فقط درآمدهای نفتی و غیره داده است
نیز با همین  FYDP (2005-2009)  رنامه چهارم توسعه پنج ساله ایرانب

طرايحی شد. به منظور  PA دیدگاه در مورد اصاليحات اقتصادی و اصاليحات
افزایش مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی در قبال مردم ، سازمان 

برنامه ریزی و کنترل استراتژیک  تمدیریت و برنامه ریزی کشور )معاون
جمهور( و سایر آژانس ها وظیفه دارند با استفاده از فناوری جدید  رئیس

اداری ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود را ارائه دهند. ، بررسی و استفاده 
از مهندسی فرآیند ، روشها و همچنین با رشد شاخص های مشتری 
مداری و آموزش اداری ، توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و 

ازوکارهای الزم برای جلوگیری از فساد اداری. با این وجود ، استفاده از س
ما می توانیم چالش های بسیاری را در اجرای اصاليحات اداری مشاهده 

 .کنیم و در بخش بعدی به برخی از آنها اشاره کنیم

در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه اسناد و مقاالت منتشر شده 
های از انتقادات وارده بر آن را دولتی نوین، جنبهدر نقد کارآمدی مدیریت 

که تاکنون به آنها پرداخته نشده است، بررسی کرده و در قالب یک تئوری 
در ایران را  NPMو سپس جالش های اجرایی اصاليحات  مطرح کنیم

 .مورد بررسی و نقد قرار دهیم

 روش تحقيق -2

ی برای تقویت روش پژوهش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیک
سایر روشهای دیگر در پژوهش علوم اجتماعی مورد توجه بوده است. در 

های پژوهشی خود را درباره کنشگران، وقایع و این روش، پژوهشگر داده
کند. بخش قابل آوری میهای اجتماعی، از بین منابع و اسناد جمعپدیده

اخواسته، از شناسی، خواسته یا نتوجهی از پژوهش های نظری در جامعه
های الزم برای تواند تکنیکبرند. چنین روشی میروش اسنادی بهره می

 [.2]بررسی پیشینه پژوهش فراهم آورد 
 پژوهش آماری جامعه است. اسناد مطالعه پایه بر پژوهش اصلی دیکررو

 علمی نشریات يحوزه در که است پژوهشی -علمی مقاالت کلیه شامل

 مورد نهاآ  علمی اعتبار و چاپ،کشور  و خارج از کشور داخل پژوهشی

 ایهتسای در همچنین و است کشور فناوری و تحقیقات علوم وزارت تأیید
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 زمانی قلمرود، است. اشنبمی دسترسی قابل و شده نمایه کشور علمی

 باشد.میالدی تاکنون می 1990دهه   از پژوهش
 مجالت نهزمی در ایهکتابخان مطالعات طریق از نخست چارچوب این در

 اطالعات هایپایگاه در جستجو و مدیریت دولتی با مرتبط پژوهشی علمی
 مقاالت کهدنیا  پژوهشی-علمی مجالت از جامعی لیست ،دنیا علمی

ی که در مقاالت سپسد، ش تهیه رسیده، چاپ به نها آ در مدیریت دولتی
با  اند تفکیک گردید. در ادامهيحوزه نقد مدیریت دولتی نوین نگارش شده

عدم کارآمدی  تمرکز به پرسش اصلی مطرح شده؛ بررسی کارآمدی یا
اطالعات مورد نیاز استخراج گردید. سرانجام  در ایران مدیریت دولتی نوین

 بندی و مورد بررسی قرار گرفت.ها دستهبا توجه به موارد مطرح شده داده

 بررسی نتایج: معرفی دولت تهی -3

انتقادات وارده  به روش اسنادی، پژوهشگران با بررسی مقاالت و مرور آنها

ای که تاکنون مورد بررسی قرار به تئوری مدیریت دولتی نوین را از زوایه

نگرفته بود مورد مداقه قرارا داده و تئوری دولتی تهی را توضیح داده و 

سپس به بررسی اصاليحات اداری ایران در پی ورود تئوری مدیریت دولتی 

 اند.ررسی و تحلیل کردهنوین به کشور را ب

 معرفی1993 سال در 10همکارانش و میلوارد توسط 9تهی دولت اصطالح

 تهی شرکت مفهوم از عبارت این [.23]یافت گسترش سرعت به اما، شد

 از بزرگی بسیار نسبت که جایی در ،است شده اقتباس خصوصی بخش در

 .شودمی سپاری ها برونفعالیت

 است آن مالی خدمات و دولت میان تفکیک کننده بیان تهی دولت

به کار بردن اصطالح  .[26]دارد( ایبودجه و پولی جنبه که خدماتی)

 دهنده نشان کدام هر که تواند سه معنی داشته باشد،دولت تهی می

 [.41]است مدیریت، و سیاست روزانه مسائل با ارتباط مختلف هایدرجه

ممکن  زیرا کنیم، توجه الحاصط معنی سه تمام به که است مهم رواز این

تفسیر دولت با یک اصطالح نتواند به خوبی مشکالت ایجاد شده در است 

 تغییرات اگرچه واقع، در میالدی را بیان کند. 1990های دهه دولت

 طور به باید و نبودند یکسان اما ،افتاد اتفاق کشورها اکثر در شده مشخص

 است ممکن مختلف هایدرکشور ترتیب، همین به. شوند درک متفاوتی

 در آن بعد مانند همچنان دیگران يحالیکه در ،شده ایجاد تغییر بعد یک در

 مختلف کشورهای که در ها،انقالب از بسیاری همانند. کردند عمل گذشته

 و مختلف هایزمان در باشد داشته وجود اگر جامعه مختلف هایبخش و

ی که باعث ایجاد واژه لذا الزم است این سه بعد .است متفاوت نحوی به

دولت تهی شده است، بررسی شود. هر چند ممکن است بعضی کشورها 

همزمان هر سه را تجربه نکرده باشند. اینجا ما سه بعدی که الزم است در 

کنیم، تا در تهایت بتوانیم به درک تعریف دولت تهی بدانیم را تشریح می

 بهتری از این اصطالح برسیم.

 11مشروعیت دادن دست از: كالن سطح -3-1

                                                           
9 Govering the Hollow  State 
10 Milward & et al
11 The Macro-Level: Loss of Legitimacy

در کتاب خود دولت تهی را اینگونه  ،12پیترس و ریچارد 1978 سال در 

 دادن دست ها به دلیل ازدولت برای کنند؛ تهدیدیمعرفی می

درآمد يحاصل از بخش  مداوم افزایش نتیجه در شان مشروعیت

 جاری و انقالب ما، دید نویسد:ریچارد رز در کتاب خود می [.32]عمومی

 برای دولت توانایی به مردم اعتمادیبی بلکه، نبود هاخیابان در خون نشد

 اخذ و قوانین اجرای برای دولت واقعی ظرفیت دادن دست از و يحکومت

 .بود شانمالیات

ها از نگرانی جامعه در مورد دولت منفعت بردند ای که رهبران جنشدوره 

 روشن است . ممکنو نیاز به مداخله سیاسی فعال را شناسایی کردند

های قبلی يحکومت موفقیت به نسبت مردم اعتمادیآیا بی که نباشد

 رهبران این اینکه یا آمده جهان پیش در 15گلسترپ و 14تاتچر ،13ریگان

دادند؟  شکل خود سیاسی اهداف به رسیدن برای را مردمی هایجنبش

 این که است این آنچه روشن است اما هر دو ايحتمال ممکن است،

 اصالح به نیاز يحکومت و هایدیدگاه برای را شنوا بسیار مخاطبان ان،رهبر

 .کردند آن کشف

. بود خصوصی هایشرکت با عمومی ظرفیت شدن تغییر، جایگزین اولین

 بخش و به شد کم دولت پیچیدگی و داخلی که ظرفیتوجودی با

 باقی دولت برای همچنان عمومی مسئولیت ولی شد، واگذار خصوصی

 باعث غیرانتفاعی و خصوصی هایبخش به مسئولیت واگذاری ینا. ماند

 در اعتمادیبی به ایجاد  و بدهد دست از را خود مشروعیت دولت شد،

 باعث تغییر مسیر وظایف، يحاصل از سپاریبرون. [31] منجر شود جامعه

 اما شد، زیادی خصوصی هایسازمان شدن درگیر و پذیریانعطاف افزایش

-مدیر پیدایش روابط و مستقیم و بوروکراتیک به کنترلمتقابال  منجر 

 دیدگاه به گرایش نماینده-مدیر هایاستراتژی از بسیاری. شد نماینده

 ها، سرمایهدر این بخش. دارد نمایندگی )خصوصی( بخش در مدتکوتاه

 امتیاز و قرارداد تحت مدت،کوتاه و کارگزار، شرطی اختیار و( بودجه)

 به سپاری دولت، منجرری این اصول در برونبکارگی. است مشخص

 نتیجه در. شد عمومی( قدرت) اختیار مشروعیت و تضعیف ثبات تضعیف

 در تروسیع یک دید به نیاز اثربخشی، میزان افزایش به منظور دولت

-مدیر ترتیبات چنین اما داشت، ثالث بخش به محول هایماموریت

 این هایجنبه از سیاریب واقع شد. درمختل این هدف می نماینده

 [.9]کرد  فلج را همکاری ترتیبات،

 اقدام برای مشروعیت ظاهر رفتن بین از که، است این اساسی نکته

 طوالنی های تاریخ آنهایی که دارای يحتی کشورها، از بسیاری در عمومی

 به نیاز ها در این زمان،بودند نیز رخ داد. دولت موثر هایو يحکومت فعال

اما این  پیدا کردند، دولتی-اداری نقش و ماهیت مجدد یسازمفهوم

تعریف مجدد ماهیت دولت کافی نبود، زیرا از دست دادن مشروعیت 

های اقتصادی و اجتماعی جامعه تبدیل شده دولت به یک مسئله در بخش
                                                           

13 Richard and Peters
13 Reagan
14 Thatcher
15 Glistrup
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 توانست کارساز باشد، بلکهبالقوه نیز نمی و نوآورانه هایبرنامه دیگر بود،

شاید  جامعه بهتر شود و و دولت بین مناسب روابط ممفهو بود الزم

مثمر  بردند نیزکمترین مداخله تهاجمی را اگر با سبک صحیح به کار می

 [.8] شدبه ثمر واقع می

 16 ارائه برنامه كردن غیرمتمركز: سطح میانی -3-2
 گیری از ارائهيحرکت به سمت، فاصله تمایل با دولت دوم، سطح در

17رفاه اقتصادی ترکیبی دولت" .شودمی تهی د،خو سوی از مستقیم
ابزار  "

 در را خود 18شدهصنعتی هایدموکراسی آن طریق از که بود ابزار اساسی
 یک عنوان به دولت مفهوم این اما کردند، مشروع جنگ از پس دوره طول
است  شده تضعیف ایماليحظه قابل طور به اکنون مهم خدمات دهندهارائه

دهندگان اصلی در جامعه ها به عنوان ارائهولتجا دیگر ددر این [.12]
 دهه اصطاليحات 20زداییو مقررات19سازیکردند. خصوصیخدمت نمی

. بودند مهم 1990 دهه در همچنان و بوده دولتی بخش برای 1980
توانند در مورد شیوه ارائه خدمات ای میبه صورت بسیار خالقانه هادولت

 در داده، خدمات کاهش ارائه در د راخو مستقیم دخالت تصمیم بگیرند و
 [.17] کنند يحفظ را جامعه و اقتصاد بر کنترل ظواهر از برخی يحال عین
 به اغلب شوند،می ارائه دولتی بخش توسط هابرنامه که زمانی يحتی

 . شوندمی منتقل دولتی شبه هایسازمان یا دولت ترپایین سطوح
خدمات به  ارائه برای خصوصیهشب یا خصوصی ابزار روزافزون استفاده این

 است ممکن يحال عین در اما است، مهم دولت مالی ثبات يحفظ منظور
 ارائه ترعادی مسائل همچنین و مشروعیت مورد در را زیادی مشکالت
 [.16]نماید  مطرح خدمات
از سوی دولت در  شده تعیین مناقصه در رقیب عنوان به اغلب هاسازمان

 هر برای هاپاداش و قراردادها بر ند. نظارتشدارائه خدمات يحاضر می
مالی،  منابع مورد در قطعیت عدم و گرفتمی صورت دقت به پیمانکار

-شبکه هایسازمان میان در ثباتیبی ایجاد و مدتانداز کوتاهچشم آینده،

-نقطه از مسائل این .شدمی همکاری برای بلندمدت تعهدات از مانع ای،

 دولت که آنجایی از. گرفتند قرار بررسی مورد هدهندارائه انگیزه نظر
 مشخص بود الزم اما کرد،می يحفظ را کارها انجام برای نهایی مسئولیت

 آنها عمل به دولت چگونه و هستند کسانی چه دهندگانارائه که شود
 ایجاد خدمات بر نظارت ابزار از نوعی باید دولت ناچار بخشد، بهمی اعتبار

 قراردادها پاداش و مجازات با همراه نظارتی ابزار ینا که، کند ترکیب و
 سازمانی زمینه در انگیزه درک برای تربرجسته هایچارچوب از یکی. باشد

 شودمی اعمال بوروکراتیک ساختار یک در معموال که است، انتظار نظریه
[29.] 

 انتظار: نظریه گیری شکل در مولفه سه
 .شود انجام تواندمی کار یک رودمی انتظار  -
-می منتهی مجازات و پاداش به شده انجام وظیفه است این به اعتقاد  -

 .شود
                                                           

16The Meso-Level: Decentralizing Program Delivery   
17 Mixed Economy Welfare State 
18 Industrialized Democracies
19 Privatization
20 Deregulation

 مجازات و پاداش بودن مهم و اهمیت -
های غیرانتفاعی و ثالث )سازمان هایسازمان در بعد سه این وقتی

 دولت در دارند، برعهده را خدمات ارائه برای دولت وظایف خصوصی( که
 دولت از بخشی در ناکامی که؛ شد مشخص گرفتند قرار بررسی مورد تهی
 شواهد آن از بدتر. داشت اختیار در بودکه مدیریتی ابزار دلیل به تهی

 آنها هایبرنامه که هایسازمان میان در اطمینانعدم که داد نشان تجربی
 با وجودی[. 23]بود  بیشتر داشتند، قرار دولت از بیشتری نظارت تحت

 غیرانتفاعی هایسازمان طریق از خدمات ارائه در تهی دولت مزیت که،
 خدماتی و عمومی بخش برجسته کاالهای ارائه با آنها -بود سود کسب
 دهد انجام را وظایف همین دولت بود قرار اگر که کردند،می سود کسب
شدن  تکه تکه منجر به طرفی، از اما -کردمی خرج بیشتری پول مقدار

 ایجاد برای دقیق نظارت و( سالیانه بودجه) دتم زمانی کوتاه افق اهداف،
 برون در دولت تا داد هم دست به دست عوامل این همه وفاداری شد.

باشد و نه تنها بهبودی يحاصل نشود بلکه اوضاع بدتر  موفق نتواند سپاری
 [.4]هم شود

 يحکومت مورد در اغلب شدهصنعتی هایدموکراسی شهروندان 
 اندداده وعده که سیاستمدارانی به آنها طرف، یک از. هستند اسکیزوفرنی

 از که يحالی در دهند،می رأی دهندمی کاهش یا و يحفظ را مالیات میزان
 رأی شوندمی متحمل را خدمات بیشترین که کاندیدهای دیگر، به سوی

 ممکن دهد، کاهش را خدمات کندمی تالش که دولتی بنابراین،. دهندمی
 نیز کاهش  را هامالیات همزمان اگر يحتی د؛شو مواجه مشکالتی با است
 باید هادولت که، بود این دولت تهی بودن منطق اساسی بخشی. دهد

 تغییر را مالیات واقعی سطوح توانندنمی اما دهند ادامه را خود خدمات
 .دهند
-عمل که شوندمی تهدید زمانی مشروعیت و مدیریت دو هر این، بر عالوه

 که هاییکنترل بدون اما دهند،می انجام دولت نام هب را وظایف کنندگان،
 اسکیزوفرنی یک با ما مجددا .شود انجام باید دولتی خدمت یک عنوان به

 از. شویممی مواجه معاصر هایدموکراسی در شهروندان سوی از اساسی
 دارند، اداری امور به غیروابسته و موثر دولتی خدمات به نیاز آنها سو، یک
 با معموال را پاسخگویی و پاسخ خواهندمی دیگر طرف از که يحالی در

 سطح در اصاليحاتی که از بسیاری واقع در. سازند مرتبط دولتی کارمندان
 هستند در برگیرنده، افزایش اجرا يحال در همچنان و شده اجرا عمومی

يحکومت  سطوح تمام در دولتی خدمتگزاران برای شهروندان به پاسخگویی
 [.28] باشدمی

  دولت كارمندان هاینقش: خرد سطح -3-3
دولتی را  کارمندان )سطح میانی( که تقاضا برای پاسخگویی باال توصیف

 از بسیاری دولت در آن در شد که سومی سطح به منجر بیان کرد،
 که رفت پیش يحدی تا این. از بین رفت )تهی شد( معاصر، هایدموکراسی

 روند در و گرفت قرار ملهيح مورد جوامع این در دولت کارمند نقش
طرف )باال  دو از کارمند دولت وضعیت تحقیر. تر شدرنگسیاستگذاری کم
 را اختیار کارمندان و قدرت اندکرده تالش دو گرفت، هر و پایین( صورت
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 .دهند کاهش
 داشت که وجود زیادی فشارهای شد، ذکر باال در که همانطور اوال، 

 نگران که خصوصی، هایشرکت ارکنانک شبیه بیشتر را دولت کارمندان
هستند،  مشتریان هایخواسته و نیازها به پاسخگویی و مشتری رضایت

 که کنندمی استدالل دولت از خارج یا داخل کمی از افراد در کنند. تعداد
 هنگام در یا و باشند مودبانه نباید مردم با برخورد هنگام دولتی کارمندان

 که است این مشکل. بگیرند نظر در را شهروندان نباید گیریتصمیم
 دولت به تا دارند اخالقی و قانونی هایمسئولیت نیز دولت کارمندان

 شهروندان زمان آن در که بگیرند ممکن است تصمیمی و کنند، خدمت
 انجام در را دولت کارمند نقش تغییر، برای فشار افزایش این. خواهندنمی

 گیری تصمیم قضاوت، نقش کاهش به تمایل و کرده دشوارتر خود اختیار
 [.28] دارد دولتی، خدمتگزار نقش در شخصی هایارزش يحتی و

 سیاستمداران. است شده تهی پایین بر عالوه باال از دولت کارمند نقش
 مفهوم و اندشده دولتی خدمات بیشتر کنترل خواستار شهروندان بر عالوه

 و چپ سمت مدارانسیاست از بسیاری برای طرفبی دولتی خدمت یک
 در دولتی 22دیوانساالری. شد تبدیل به یک شعار سیاسی، راست همچنین
 مفهوم به که آمریکایی-نظیر انگلیسی های دموکراتیکيحکومت از بسیاری

 در بیشتر سیاست. است داشته نیز وجود اند،شده متوسل طرفیبی
 تصمیم در سیاسیون بیشتر و است کرده مداخله دولت کارمندان انتصاب
 مداخله شود، انجام ایيحرفه کارکنان توسط است ممکن که هاییگیری
 کاهش دولتی، خدمات شدنسیاسی این اساسی تأثیر مجددا. اندکرده

 دوگانگی از مختلف طرق به و است ایيحرفه مقامات اختیار و قدرت
 گرددمی باز است، شده خوانده مرده بار چندین که سیاسی هایسیاست

 آن از ترقبول قابل دولت واقعی دنیای در يحدودی تا دوگانگی نای [.12]
 .بوده است علمی محافل در که است

 پردازیم:با توجه به آنچه در باال گفته شد، به تشریح دولت تهی می
 هایسازمان کردن نازک" کندمی معرفی را اینگونه تهی ، دولت23تری

 تمامیت. نیست اداری ینهادها سازیکوچک معنای به صرفا این ."اجرایی
 و هنجاری نظارتی، عناصر: است چیز سه بر مبتنی دولتی نهادهای
سازی این عناصر ضعیف باشد، زمانی که دولت، در پیاده[. 40] شناختی

رو، تری بین نازک است و امکان آسیب رسیدن به آن وجود دارد. از این
نازک به جای شود و از واژه نازک کردن و کوچک کردن تفاوت قائل می

 .کندکوچک )الغر( استفاده می
 طریق از جلوراندن به یا کردن همراهی تهی دولت( ظهور)پیدایش  

 مدیریت به بازارمحور رویکرد یک که ،(NPM) است نوین دولتی مدیریت
 يحفظ باعث که شودمی عناصری فرسایش موجب NPMدهد. می

 بین از هدف با یندولتی نو مدیریت جنبش .شودمی سازمانی یکپارچگی
 آن آوریفن و خصوصی بخش مدیریت تخصص از استفاده قرمز، نوار بردن

 شکل نتایج و اهداف به رسیدن برای محور بازار رویکرد یک اتخاذ و
 هایدیدگاه سمت به هاارزش شدند، پذیرترانعطاف قوانین بنابراین .گرفت
-مدیر روابط ها بهقرارداد تنظیم معنای تغییر مسیر دادند و مدتکوتاه
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 دولت شده درک کفایتیبی به رسیدگی برای NPM .شد وارد کارگزار
 [.20]شد  مطرح

باشد کننده وضعیتی میاگر اصطالح دولت تهی را بخواهیم بشکافیم، بیان
کند اما از بیرون همان اندازه که، دولت وظایف خود را برون سپاری می

عث کوچک شدن دولت نشد بلکه بزرگ است. این برون سپاری دولت با
این برون سپاری منجر شد که دولت از باطن، تهی باشد ولی در ظاهر 
همان اندازه دیوانساالری بزرگ خود را داشته باشد. این معایب نه تنها در 

های انتفاعی که، های خصوصی و سازمانبخش دولت بلکه برای شرکت
 [.14]ها تفویض شد نیز سرایت کرد خدمات به آن

ها در از انتقادهای که متواتر بر دولت تهی وارد شد این است که، سازمان
گرفتند که یک رقابت شدید برای دریافت خدمات توسط دولت قرار می

شود. بعضا این رقابت سالم نبود. زدوبندهای سیاسی اینجا پررنگ می
ازی توانستند ارائه خدمات را بر عهده گیرند که، وارد بهایی میسازمان

شد، بعضا ارائه خدمات با کیفیت پایین سیاسی شوند. این خود باعث می
ها در در اختیار جامعه قرار گیرد و دولت هم نظارت مناسب نسبت به آن

های دولتی نداشته باشد. از طرف دیگر، دولت مسئولیت مقایسه با سازمان
های زمانکرد، در نتیجه از آنجایی که ساپاسخگویی را برای خود يحفظ می

دانستند، منجر به تضعیف دهنده خود را پاسخگو به جامعه نمیارائه
 عملکرد آنها شد. 

تاثیر نبود. وقتی دولت نظارت خود دولت تهی در بخش غیرانتفاعی نیز بی
کرد، در واقع در آنها این ايحساس ایجاد را بر عملکرد سازمانها بیشتر می

در نتیجه انگیزه ارائه خدمات از  شد که دولت به آنها نامطمئن است،می
ها مستقل از ها کم شد. تحقیقات نشان داد زمانی که این سازمانسازمان

کنند. همه کنند، بهتر عمل میدولت و سایر نهادهای نظارتی فعالیت می
این عوامل باعث شد دولت نتواند در برون سپاری خود موفق عمل کند، 

 [.5ین زمان قرار گرفت ]لت تهی برای ابنابراین اصطالح دو

 24در ایران یاصالحات ادار یاجرا یچالش ها -3-4
سپاری دولت ی که در ناکامی برونبعد بررسی و بیان تئوری دولت ته

که در اجرای اصاليحات اداری در ایران  یدر اینجا چالش های اتفاق افتاد،
می در زمینه مدیریت دولتی نوین قرار گرفت مورد بررسی و مداقه قرار 

 گیرد.

 راتییتغ روند جامع باشد و شامل اریتواند بس یم ، اصاليحاتیطور کل به
پرسنل  تیری، مد یی، تمرکززدا یسازمان یمانند ساختارها ییها نهیدر زم

و موارد  ی، اصاليحات نظارت جیبر نتا یمبتن تیری، مد یعموم ی، امور مال
 شود: یبحث م نجایباشد که در ا گرید

کند.  یفراهم م یمداخالت اصاليحات ادار یرا برا یا نهیزم تمرکز عدم
 PA یادار تیعدم وجود ظرف ،از ابتکارات عدم تمرکز یاریبس یاصلمانع 

 یاداره به مردم محل نیا جوابگوییوجود خطوط  فقدان و یدر سطح محل
برای غیرمتمرکز کردن يحکومت در جهت موفقیت لزوما مرکزی . [7] است

 یسازوکارها یرو دیبا را ، توجه نیبنابرا ن امر بسازد؛باید آن را قادر به ای
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و بودجه  یزیاز برنامه ر که انطباق ییسازوکارها متمرکز کرد. یانتقال مال
 می کند کپارچهی یملریزی و بودجه  یزیبرنامه ربا  یدر سطح محل یزیر

بانی )که اشتباهات نظری تی و دیدهنظار یها ستمی. سسازدرا ممکن می
ای از مجموعه مرتبط با بودجه؛ وبی توجهی را کاهش داده(  ناشی از

 .نیز الزم است مناسب و مقتضی یمنابع انسان اصول
 جادیا قیاز طر یاسیمحدود س یها نهیقبالً در زم دهیپد نی، ا رانیا در

اقتصاد ، دولت  نهیيحال ، در زم نیاتفاق افتاده است. با ا یمحل یشوراها
کند  یرا معرف یکار یمتمرکز تر ، فرمول ها ریغ ساختار جادیا یبرا دیبا

 یختارهاباشد. سا یمحل یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یبهتر طیکه در شرا
نقش آفرینان  یبلکه براترند رینه تنها انعطاف پذ رمتمرکزیغ یاسیس

 .[39] بخش خصوصی شفافیت بیشتری به همراه دارند
 یدولت تجدید ساختار دستگاه های و یساز كوچک-3-5
برای تخصیص مجدد عملکردها بین ادارات دولتی با هدف  ازیناین یه  

ممکن است  خدمات به وسیله دولت می باشد. کهکاهش يحجم ارائه 
در  تخصیص مجدد عملکردهاادارات ،  یدر ساختار داخل رییشامل تغ

از وزارتخانه  ریغ یکارکردها به نهادها صی، تخص ندهیادارات و به طور فزا
 یدولت یشرکتها یساز یو خصوص ییاجرانمایندگی های  جادیبا ا ها ،
و  ی، برون سپار یدولت یبنگاه ها یساز یخصوص قیاز طر .باشد

کوچک تواند موفق به  یم PAدولت ،  یاز کارکردها یبرخ یمانکاریپ
امر باعث  نیاندازه قابل کنترل شود. ا کیو کاهش نقش خود در  سازی
در ارائه خدمات و بهبود  ییکارا شیمن افزادولت ض یها نهیهز کاهش

 .دشو یعملکرد م
تشکیالت ( 09-2005) رانیراستا ، برنامه چهارم توسعه ا نیهم در

،  یکرد. به طور کل تیری( را دنبال و مدSOE) 25اقتصادی متعلق به دولت
،  ردیگ یقرار م یکه در يحال يحاضر مورد بررس یساز یبرنامه خصوص

 خیداده است که در طول تار یرا در خود جا یاتو مؤسس عیانواع صنا
 (.2017،  ینینام-یامی)س شدیم ادارهو ا طتوسمتعلق به دولت بوده و 

 جادیا کیو دولت الکترون (ICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور
به دست  یبرا یو فناور یدر اطالعات ، نوآور یبخش عموم تیظرف

اطالعات و  یت. فناورمهم اس اریشدن بس یجهان یآوردن فرصتها
توانند  یکند که م یرا فراهم م یا ندهیفزا یندیفرا یارتباطات ابزارها

 نیمستقر شوند. چن یابتکار یبه روشها یسنت هرفع مشکالت توسع یبرا
توانند  یم نترنتیگسترده و ا یمانند شبکه ها یاطالعات یها یفناور

 رییدولت را تغ یبخش ها ریتعامل دولت با شهروندان ، مشاغل و سا
بالقوه موجود  یو استفاده از فرصتها یفناور نیا یساز یبوم یدهند. برا

 چالش است. نیا افتهیتوسعه  یدر آن در کشورها
را  ICTتحقق هرچه بهتر برنامه  یبرا ازینامه و مقررات مورد ن نییآ رانیا

برنامه  یدی( موضوعات کل2005) 26اییکرده است. اشرفولوگالها بیتصو
ICT هموار  که شامل: را مشخص کرد یبرنامه جامع مل کی نیمانند تدو

و  یفرهنگ یازهاین نیتأم ؛(HRD) یتوسعه منابع انسان یکردن راه برا
چارچوب خدمات؛ توسعه  نییکردن يحوزه دولت؛ تع خصمش ؛یاجتماع
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 شبکه یرساختهای؛ گسترش زیتوسعه خدمات تجار ؛یخدمات اقتصاد
مشخص کردن  ت؛یامن نیقانون الزم و همچن ینیب شیاطالعات؛ پ ملی

 .باشدمی اشتغال جادیيحوزه صنعت؛ ا

، دولت  یکیالکترون تیریدر مد تیموفق نیتضم یطور خالصه ، برا به
شهروندان به  شتریکند تا هرچه ب یگذار هیسرما نیآنال ارتباطدر  دیبا

 یوردر فن آ یگذار هی. سرمابا دولت ارتباط برقرار کنند نیصورت آنال
اطالعات و ارتباطات و  یدر فناور ژهیها ، به و رساختیز ایجاد یبرا

 بیتصو، تیو خالق ینوآور کیتحر یبرا ییهابرنامه جادیا ،یانسان هیسرما
 کسب وکارهای دانش محور، یبرا اعتمادو  تیامن جادیا یبرا یقانون

 نه تنها شهروند را اطالعاتیکه يحقوق  انین اطالعاتی جدیدقوتصویب 
 ربخش خصوصی در اختیا اطالعاتی که بلکهاطالعاتی که توسط دولت 

که به  یدر دولت با اطالعات ییها تیوب سا جادیا ،دارد ، گسترش دهد
در فعالیت هایی که  یبه طور کل و و شهروندان نانیآفرکسب و کارها، کار

-هیجذب سرما ند،ک کمک محور هستند دانش یاقتصاد امور انجام یپ
از خارج از  دیجد یفناور جادیبه منظور ا یخارج میمستق هاییگذار

و دانشگاه ها و  یيحرفه ا و یدر مراکز آموزش فن یگذار هیکشور؛ سرما
 مطابق (R & Dو توسعه ) قیتحق بودجه شیافزا ؛یمؤسسات آموزش عال

سطح  شیافزا، در يحال ظهورمشاغل و  یفعل طیبا شرا افراد یمهارت ها با
و بیشتر  ییکه منجر به اشتغال زا ییها استیس قیراز ط یزندگکیفیت 

 یگذار هیسرمابر تمرکز  ،شود یبهتر درآمد در اقتصاد م عیتوز نیهمچن
از طریق  ؛یالملل نیب یکمک ها نیو همچن یو خصوص یعموم یها

افزایش میزان  و اخد مالیات در انتقال فناوریو  موانع و تعرفه هاکاهش 
 [.39آزادی اقتصادی ]

 ایکاال  دیخر ندیهمه به فرآ یو برون سپار خارج از کشور ینکارمایپ
 ای یخصوص یاز سازمان ها یقرارداد یتوافق نامه ها قیخدمات از طر

 یاشاره دارند. اصطالح انعقاد قرارداد اغلب به طور خاص برا یانتفاع ریغ
که  یکاال و خدمات دیهدف قرار دادن خر یمانکاریمشخص کردن روند پ

دولت  تیاز مسئول یشود بخش یتصور م ایوسط دولت ارائه شده ت ینزما
 رود.  یارائه است ، به کار م یبرا

دولت و استفاده از رقابت به عنوان  تیکاهش فعال نجایدر ا یاصل دهیا
 یاست. دولت ها ییو کارآ متیق نیاز بهتر نانیاطم یبرا یابزار

خارج از کشور و  یادهااردتوانند با انعقاد قر یدر يحال توسعه م یکشورها
،  یبخش خصوص یبه شرکت ها یهسته ا ریغ یها تیفعال یبرون سپار

PA [37] کنند تیرا تقو. 

در بخش  یبه نواقص ساختار ییپاسخگو برای 27دیوانساالری هدف
، با  کیبروکرات یندهایمجدد فرا یو طرايح یساده ساز قیاز طر یدولت

به  ییپاسخگو یبرا ندهایفرا نیا ییو بهبود توانا ییکارآ شیهدف افزا
 می باشد.  یشهروندان در مورد ارائه خدمات عموم یازهاین
و منابع  نی، قوان ی، چارچوب قانون یشدن از بوروکراس دور یبه معنا نیا

 یآل بوروکراس دهیمدل ا یمنف ریتأث ی، بلکه بررس ستیاقتدار ن یقانون
ورد مشکالت در م دیدر يحال توسعه با یکشورها یاست. دولت ها

                                                           
27 De-bureaucratization 
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 ریمدت غ ی، اقدامات طوالن کاغذبازی،  28نوار قرمز لیاز قب یبوروکراس
 تیتقو یبرا ارباب رجوعنسبت به  یکارمندان دولت تکبرو  فساد،  یضرور
PA  [18] بپردازند ییخود ، به درمان و ارائه راهکارهاسازمان. 

  29یساز یخصوص -3-6
کاالها و خدمات ه به عنوان نچآ یخصوص نیتأم شیافزا یبرا یبه هر ابزار

 ایکاالها  یبا کل واگذار نیشود. ا ی، اطالق مگرددتصور می یعموم
های عمومی به انتقال مالکیت تشکیالت و سرمایه خدمات برابر است و به

با این  .د ها صورت می گیرد.بخش خصوصی از طریق فروش آن سرمایه
ت هایی است که با يحال ، خصوصی سازی شامل کلیه اقدامات و سیاس

: عقد قراردادد از جمله هدف تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصا
 -عمومی  قراردادهای يحق رای ، اجاره نامه ، شراکت های مدیریت

 باشدار دیگر میخصوصی و بسی

کوچک ، بهبود بهره وری ،  افزایش کارایی خصوصی سازی به دنبال. 
ی و رهایی دولت از شر رقابت ، تحریک بخش خصوص سازی دولت، ترویج

 .شرکت های دولتی با ضرر و زیان است
مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است.  لیبه دال یساز ی، خصوص رانیدر ا
 عیتوز یبرنامه هااز  یساز ینوع خصوص نیاز ناظران معتقدند که ا یبرخ
شده است که در مورد  یالگوبردار 1990در دهه  یو چکسلواک هیروس
 70تا  60 نیب هنوز یشد. بخش دولت 30یگارشیبه ظهور ال ، منجر هیروس

،  یدارد. بخش شبه دولت را در اختیار رانیا یناخالص داخل دیتول ازدرصد 
 تیکنترل اکثر ایکند ، و  یم نیرا تأم یمنابع مال زکه دولت هنو ییجا

ناخالص  دیدرصد تول 20 تا 10، در يحدود دارد اریرا در اخت تیاقل ای
 . در اختیار داردرا  یداخل

ها و اقدامات در  استیمقامات در رابطه با س نیدر ب "دیاختالف نظر شد"
که داللت به مقاومت وجود دارد.  یساز یخصوصقانون  44ماده  یاجرا

 [.34ها در واگذاری سهام خود دارد ]برخی از شرکت

در ارائه  یدر مشارکت خصوص یقانون یتهایمحدود زداییمقررات
 یرا برا یکنندگان خصوص نیتأم نیرقابت ب ایدهد  یکاهش م خدمات را

شده  میتنظ یتوسط انحصارها ایکه در گذشته توسط دولت  یخدمات
و مقررات  یساز یخصوص ریاخ یکند. در سالها یمایجاد شده ،  یارائه م

در يحال توسعه  یکشورها یدولت ها یبرا یجذاب تر ینهایگزیجا ییزدا
 تیریمد ایرائه خدمات اداد قراردبا انعقاد  زین یمحل یشده است. دولتها

 هستند.  یساز یها ، در يحال خصوص
 تینوع اصاليحات ، ماه نیچن یعمل یاجرا یها تیچالش ها و محدود

ای رابطه دوستانهدو  نیاست. ا یو بخش خصوص یبخش دولت نیروابط ب
سر و کار  گریکدیبا  یاعتماد یب دیآنها با در دوی و ه با یکدیگر ندارند
بدون مقررات  شبردیپ یبه معنا دینبا یی، مقررات زدا نیدارند. عالوه بر ا

 بلکه آشوب خواهد بود. ستین یدموکراس یبه معنا نیا رایباشد ز
                                                           

28 Red Tape 
29 Privatization 

30  Oligarchsهای معدودی از  يحکومت سیاسی و اقتصادی گروه
جامعه گویند. در این يحکومت ثروتمندان، استعمارگران و صايحبان نفوذ را بر 

 .شرط رسیدن به مقام باال داشتن ثروت بیشتر است و نه توانمندی

، عدم  یاسیو س ی، عدم ثبات قانون یرقابت یعدم وجود فضا رانیا در
ر ، شده در بازا فیتحر ی، ساختارها یواقع یوجود مؤسسات جامعه مدن

و عدم تمرکز  )نبود شفافیت کامل( تیشفاف ی، عقب ماندگ یموانع قانون
 [.10] است ییو مقررات زدا یساز یدر روند خصوص یموانع اصل

  یعموم ینهادها تیتقو یدموكراس جادیا -3-7
اما با  یواضح از اداره رسم ییجدا جادیبا ا یا ندهیبطور فزا دیدولت ها با

از آن  ریناپذ ییجدا یموارد به عنوان بخش یبعض، و در  ینظارت یعملکرد
 شتریب تیریآن مد فهیکنند ، که وظ جادیرا ا یدی، عملکرد مؤسسات جد

 ستمیورود به س یرا برا یدیجد یفضا ساتمؤس نیاست. ا کیدموکرات
کند و  یمخالفان فراهم م یو هم برا یجامعه مدن ی، هم برا یاسیس

پرورش داده  کیدموکرات یاسینگ ستوان فره یکه در آن م ییعرصه ها
 و رشد کرد. 

 یها ونیسیضد فساد ، کم ایاخالق  یها ونیسینهادها شامل کم نیا
و  قتیيحق یها ونیسی، کم یریرگپس از د یانتخابات و در کشورها

 [.38] هستند یآشت

 نتيجه گيری  -4

 که کرد ترسیم را آن نقش و دولت از متفاوت بسیار توصیف باال شرح
 غربی و آمریکا اروپای در مخصوصا جنگ، از پس ی دورانبرخ برای

 تالش بعد از به کارگیری واژه دولت تهی سیاستمداران. است بوده محبوب
کنند. در تعریف  تعریف دوباره را دولت ماهیت از بخشی يحداقل تا اندکرده

سپاری دولت و باید موارد زیادی که علت ناکارآمدی برون مجدد دولت
الح دولت تهی گشت را مدنظر قرار دهند.  به طور خالصه پیدایش اصط

 مشکالتی از جمله: هزینه، ناکارآمدی و عدم پاسخگویی.
 طریق از دولتی خدمات برای باید هایی کهقیمت به تنها نه شهروندان 

 ارائه خدمات کیفیت به بلکه، دارند اعتراض کنند پرداخت مالیاتی سیستم
 اعتراض نیز آنها مشتریان و خدمات دهندگانهارائ بین ارتباط عدم و شده
 این اندمواجه آن با اینجا در برنامه طرايحان  که مشکلی  [.8]کنند می

 در است ممکن مشکل یک يحل برای شده انتخاب هایيحلراه که، است
-ضرب از 31سایمون تحلیل همانند بنابراین،. کند تشدید را دیگری واقع

 معضالت مدیریت، به مربوط تصمیمات اکثر [33] 32ادبیهای المثل
نتایجی نامطلوبی  هاشاخه از یک هر انتخاب آن در که، هستند واقعی
 برای) کمتر هایپرداخت هزینه با را شهروندان است ممکن. کندمی ایجاد

 که پاسخگویی و مسئولیت با آنها را از، پس اما ساخت، خشنود( خدمات
 به دولتی خدمت یک ارائه ئولیتمس اگر يحتی .نارايحت کرد است، ضعیف

 را اصلی نقش تنها دولت و باشد خصوصی عامل یک دست در کامل طور
 مشکالت. دهد رخ است ممکن هنوز پاسخگویی مشکالت این کند، بازی
 هاییکنترل انواع بدون عمومی پول و آیندمی بوجود مالی لحاظ به ابتدا
. شودمی هزینه دولتی بخش توسط شود،می صرف بودجه برای معموال که

 ظاهر تر نیزپیچیده اداری و سیاسی مسائل درمورد است ممکن همچنین
 دولتی بخش در اخالقی که و ایرویه هایدستورالعمل از بسیاری شوند؛

                                                           
31 Simon 
32 Literary Proverbs 
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 .نیستند نیاز مورد خصوصی هایبرنامه برای شوند،می اعمال
پاسخگویی زمانی که مشکالت مربوط به فقدان نیروهای شایسته و یا عدم 

های بهتر دارد نه تالش باشد، دولت برای موفقیت نیاز به دیوانساالری
برای از بردن ساختارهای يحکومتی. این چیزی است که در فرایند تغییر 

 [.15]شود نادیده گرفته می
رهبران يحکومت ممکن است با این پیش فرض شروع کنند که، افرادی که 

کاری انجام توانند هیچایستگی نمیشدر دولت وجود دارند به دلیل عدم
شوند که اداره یک يحکومت به مراتب دهند، اما به زودی متوجه می

ای تر از  یک شرکت خصوصی است و نیاز به مهارت و تجربه يحرفهپیچیده
موفقیت رهبران به همان اندازه که به  [.26]برای موفق شدن  دارد 

فتی از سوی خدمتگزاران نیز مهارت آنان  بستگی دارد  به اطالعات دریا
مرتبط است. اما بعضا رهبران به دلیل کمبود اطالعات دریافتی یا پنهان 

رتبه خود، تصمیماتی سیاسی اتخاذ کردن يحقایق از سوی مقامات عالی
بخشد بلکه منجر به بدنام کنند که نه تنها وضع جامعه را بهبود نمیمی

سازی تصمیمات را یادهکسی که مسئول پ-ای کردن خدمتگزار يحرفه
 شود.در دید جامعه می -دارد

در يحالی که، بسیاری  فنی داریم. و ثبات با( نسبتا) یک خدمت به ما نیاز
از دولتمردان تمایل به نگه داشتن کارکنان وفادار خود را دارند اما، ارائه 

است که باید مورد ای خدمات برای دستیابی به مشروعیت بیشتر نکته
صحت و وفاداری سیاسی مهم هستند، اما  هگرچ [.19گیرد ] توجه قرار

 کارهایی که نه اند وفنی بیشتر ایفزاینده طور به وظایف باید بدانیم این
 شود. می داده نسبت دولتی دیوانساالری به معموال
 رابطه و بیشتر خدمات ارائه خصوصی برای ابزار کردن دنبال گزینه

 بسیاری برای خدمات دهندگانارائه و تدول بین اصلی عامل غیرمستقیم
 بخش هایارزش تریناساسی از برخی اما است، جذاب دولت منتقدان از

 جایگزین به نیاز این. کندمی تهدید دموکراتیک هایسیستم در را دولتی
-واکنش و پاسخگویی اساسی با ارائه محدودتر کارآیی مفهوم یک نمودن

 تی دموکراتیک ذاتی باشد، دارد.یک سیستم يحکوم که باید در پذیری
 بازار مقادیر با دولتی خدمات ارزش نمودن جایگزین به همچنین نیاز

کنترل  و هماهنگی در مشکالتی که به توجه است با ممکن گرچه. دارد
نباشد، اما  وربا ارزش بهره اهداف به رسیدن به وجود دارد، دولت قادر

 ا در دست داشته باشد. دردولت باید مسئولیت ارائه خدمات دولتی ر
 یا متمرکز بسیار هایيحالت در است ممکن دولتی خدمات آینده،

 برای  بیشتر توجه وجود، نیاز به این با گیرد؛ قرار استفاده مورد خصوصی
 از اطمینان و هماهنگی از اطمینان رقابت، کنترل پاسخگویی، اجرای
 الزامات از بسیاری هااین. [21] دارد است، مردم برای دولتی خدمات اینکه

ايحتماال  و زدهويحشت هایبوروکراسی از دور را جنبش که هستند مشابهی
 .کندمی تحمیل به شهروندان رسانیخدمت برای ابزارهای سوی به
 نهایتا و هااستان به سپس و دولت به مجلس از ابتد بودجه مثال عنوان به
 ازمدیریت مرکزی وظایف. رودمی غیردولتی خدمات دهندگانارائه به

دهد و می نظارت تغییر مسیر و تنطیم هایشبکه سنتی به مراتبیسلسله
 شود.می جایگزین ترپیچیده روابط توسط فرمان و کنترل مکانیزم

 در دولتی بخش برای موثر ابزار تنها بازار هایانگیزه که کرد اشاره باید

 از استفاده ردمو در نسخه نوشتن. نیست آن سیاسی اهداف به دستیابی
 ممکن خصوصی صنعت همچنین و دولت اهداف به رسیدن برای بازار
 شده ثابت چیز همه که برساند باور این به را محقق یا ناآگاه شهروند است

 و دال که ابزارهایی تنوع و نیست طوراین. است ناکافی سازیکه خصوصی
 فهرست ملکا طور به سالها طی در دیگران و 35هود ،34کیرشن ،33لیندبلم
 آنها از استفاده  خواهان که، است  رهبری اختیار در هنوز اندنموده

 استفاده برای سیاسی اراده در است ممکن مشکل بنابراین[. 11]هستند 
 ذاتی ناتوانی در نه و ،(هود اصطالح در) 36گنجینه از استفاده یا و قدرت از

 مدیران، و سیاسی رهبران  وظیفه بنابراین، .[17] باشد دسترس در ابزار
 ابزار متناسب با آن برای و عمومی هایسیاست از مناسب اقدام انتخاب

، ابزارهای به منظور اصالح ازاربطرفداران است.  عمومی اهداف به دستیابی
استفاده همیشگی دولت ایجاد کردند که شامل؛ پرتاب پول در مشکالت یا 

است،  ازیل يحاضر مورد نآنچه در يحااست، اما و کنترل  یفرمانده اصولاز 
 نیا همهدر مورد استفاده مناسب از  یکیدئولوژیاریغ یهالیانجام تحل

 ی است.به اهداف عموم یابیابزارها در دست

 سیاست، یافتن ابزارهای اجرای و انتخاب موفقیت در ممکن است رمز
 استفاده ترکیبی محیط بیشتر مثبت هایویژگی از بتواند که باشد ابزاری

سپاری دولت به صورت برون یک توسط خدمت اگر که معنی این به. کند
 شامل را بزرگ خصوصی عنصر یک الزاما تقریبا و شودمی )تهی( ارائه

 طرايحی را خصوصی صورت به تقریبا خدمات ارائه بهتر ابزار باید شود،می
 به. شود يحفظ برنامه به مربوط عمومی هایویژگی که يحالی در کنیم،
 را )اختیار( قدرت يحداکثر باشیم که، ابزارهایی فکر به باید ترتیب، همین
 شبه یا بازار در آزادی يحداکثر که يحالی در گیرند،می نظر در افراد برای
 برخورد در صداقت و اعتبار  يحفظ عین در باید این. کنندمی يحفظ را بازار

 اب. شود انجام مستقل خدمات، دهندگانارائه و مشتریان )شهروندان( با
 در مقامات توسط باید ایپیچیده نسبتا کنندهمتعادل اقدامات يحال،این

آزاد که  بازار طرفداران مداوم اقدامات طریق از ايحتماال که دولتی، بخش
 کار این گیرد، که صورت کند،می مختل خدمتگزاری دولتی را رويحیه
 .بود نخواهد آسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Dahl and Lindblom 
34 Kirschen 
35 Hood 
36 Treasure 
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