
تئوری عامه در مدیریت دولتی: عنوان مقاله
پیش شرط های تدوین تئوری عامه

حسن دانایی فرد: نویسنده



معروف شده است « مدیریت دولتی»که در ایران به « مدیریت اداره امور عمومی»در عبارت •
(public adminstration ) واژهpublic به چه معناست؟ بر اساس معنا و مفهومی که واژه

ردید بر عامه به خود می گیرد سیاست ها و خط مشی های مدیریت دولتی شکل گرفته و بی ت
را publicدر مدیریت دولتی کدام تعبیر از عامه، تصویری واقعی تر از. اساس ان عمل می شود

قاله ضمن در این م. پلورالیزم، مصرف کننده، مشتری، نمایندگان منتخب یا شهروند. ارائه می دهد
ئور یعامه در بررسی تفاسیر مختلف و مدل های متعدد مفهوم عامه، پیش نیازهایی برای تدوین ت

.  مدیریت دولتی ایران ارائه می دهیم



مقدمه

تعبیر می شود از دو واژه اداره « مدیریت دولتی»که در ایران به « اداره امور عمومی»عبارت •
(Administration ) و واژه عمومی یا عامه(PUBLIC )ادبایت مدیریت . تشکیل شده است

ا در رقابت های سیاستمداران که حیات خود ر. دولتی تعابیر مختلفی از مفهوم عامه ارائه کرده است
ع آیینه حزبی تصور می کنند عامه را گروه های ذی نفع می دانند و مدعی اند که گروه هی ذی نف

ه کار می را ب« مصرف کننده»اقتصاددانان برای راحتی در مدلسازی واژه . تمامئ نمای عامه هستند
هر . ود هستندگیرند و بر این باورند که انسان ها موجوداتی عقالیی اند که در پی منافع شخصی خ

بیند و انسانی در پی حداکثر ساختن منافع خود می باشد از این رو عامه را در مصرف کننده می
کت ارائه دهندگان خدمات عمومی، عامه را مشتریان می دانند و برخی دیگر عامه را سهامداران شر

.  سهامی دولت  می دانند



ه مدیرتی دولتی را کسانی ک. به نظر می رسد بسیاری از این تعابیر بازنمای منصفانه از عامه نیستند•
دون درک مطالعه می کنند و کسانی که سکاندار نظام مدیریت دولتی اند و مستخدمان دولت ب

لی که در این مقاله دو رویکرد ک. آگاهی از مفهوم واقعی عامه بر زمین لرزانی پای گذاشته اند
ر خود دارای مفاهیمی مختلف از عامه هستند مورد بررسی قرار داده و در پایان هر رویرد عناص

ه در متشکله را با هم مقایسه کرده و در نهایت پیش شرط های الزم برای تدوین تئوری عام
.  اما در ابتدا بر مفهوم عامه محوری تاملی می کنیم. مدیریت دولتی ایران ارائه می دهیم



تاملی بر مفهوم عامه محوری در بخش عمومی و خصوصی

وی به علت تجدید نظر در جهت گیری سیاست ها حکومت ها و اصالحات اداری به سمت و س•
در ( Publicness)اصول بازار و مدیریت بازرگانی، نوعی چالش نسبت به مفهوم عامه محوری 

« عامه»صطالح به علت فقدان نسبی اجماع نسبت به مضمون ا. مدیریت دولتی شکل گرفته است
ی مفاهیم مرتبطی وضعیت فوق ابهام بیشتری به خود گرفته است، اگر چه در ادبیات مدیریت دولت

مورد « عامه»نظیر منفعت عامه، اراده همگانی، خیر عموم وجود دارد که غالبا برای اشاره به معنای 
عامه »اصر مفهوم بدین ترتیب به منظور بررسی موضوعات بحث انگیز مع. استفاده قرار می گیرند

نخست . حایز اهمیتی فراوان استpublicnessمدیریت دولتی، بررسی معیارهای ویژه « محوری
ا درجه ، میزان ی« عامه محوری»این که در حوزه مدیریت دولتی، معیار سنتی معمول برای تعیین 

. است« خصوصی–عمومی »تمایز 



ظهورعلتبهخصوصاعمومی،وخصوصیهایبخشبینرنگکممرزاحساسرغمعیل•
هایژگیویقالبدرمعموالدولتی،مدیریتدرمحوریعامهدولتی،شبیهبازرگانیهایموسسه
عدالتیرنظآنبرحاکماصولشفافیت،وطرفیبینظیرآناجتماعیهنجارهایجملهازبارزی

شدهتصورآنگستردهومدتبلنداجتماعیاثراتوآنپیچیدهوانحصاریماهیتنمایندگی،و
راندهاشیهحبهبازرگانیمدیریتاصولطریقازهاییویژگیچنیناگرترتیببدین.است

بر(1998)باربرارتباطایندر.رفتخواهدسوالزیردولتیمدیریت«محوریعامه»شوند،
.دکنمیاشارهانگلیسکشوردرخصوصیوعمومیهایبخشبینتمایزدشنمخدوش



ظام مدیریت دولتی به ترکیب دریافت کنندکان خدمات  از ن« عامه محوری»دوم این کهف •
ندگان خدمات، داللت مدیریت دولتی  نیز بستگی دارد، تعداد بیشتری و قلمرو وسیع تر دریافت کن

نحوه به عبارت دیگر، عامه محوری مدیریت دولتی به. دارد« عامه محوری»بر میزان باالتری از 
واژه عامه  به اعتقاد یکیاز صاحب نظران. مدیریت شهروندان برای دریافت خدمات وابسته است

در . ان استبیانگر نوعی قلمرو و تجلی دسترسی همگانی است که متضمن منفعت همه شهروند
مالیکت عمومی )عین حال، ترکیب درایفت کنندگان  خدمتا به عواملی نظیر حیطه مالکیت عمومی 

به نحوه به عبارت دیگر، عامه محوری مدیریت دولتی. دارد« عامه محوری»گسترده تر، بیانگر 
. مدیریت شهروندان برای دریافت خدمات وابسته است



انی است که به اعتقاد یکی از صاحب نظران  واژه عامه بیان گر نوعی قلمرو و تجلی دسترسی همگ•
عواملی در عین حال، ترکیب دریافت کنندگان خدمات به. متضمن منفعت همه شهروندان است

و ( تر استبیش«  عامه محوری»مالکیت عمومی گسترده تر، بیانگر )نظیر حیطه مالکیت عمومی
(  تر استبیش« عامه محوری»حیطه وسیع تر عنوان شهروندانی در خدمات بیانگر )ماهیت شهروندی 

عامه »ن بنابراین حیطه مالکیت عمومی و عنوان شهروندی برای نشان دادن میزا. بستگی دارد
. حایز اهمیت است« محوری



تواند به زیرا حتی در یک دموکراسی پیشرفته، فلسفه وجودی صرف گروه های ذی نفع نمی•
ابراز عنوان نماد  اصلی  عامه خواسته ها، اولویت ها و دغدغه های شهروندان را به طور قطع و یقین

.  کنند
ت که در مدیریت دولتی، ماهیت نقشی اس« عامه محوری»سوم این که، یکی از عامل بسیار اساسی •

تر است و بدین ملی وسیع–جامعه ایفا می کند، نقش وسیع تر و گسترده بیانگر اثرات اجتماعی 
ر بیان گر  بیشتری است،  در حالی که نقش ضعیف تر و محدود ت« عامه محوری»ترتیب نان دهنده 

کی از در حقیقت ی. اثرات اجتماعی محدود آن است  و به تبع، تجلی عامه محوری کمتری است
اجتماعی حتی اثرات. ویژگی های اصلی کاالهای عمومی حیطه گسترده اثرات اجتماعی انها است

. تخدمات عمومی حایز اهمیت اس« عامه محوری»و سازمانی منبعث از نقش دولت برای تعیین 
امه ع»بدین ترتیب کاهش نقش خدمات عمومی بیان گر اثر عمومی محدد و در نتیجه افول 

. آن است« محوری



حد مدیریت دولتی، ان است که تا چه« عامه محوری»چهارم آنکه یکی از استاندارد های معمول •
ظیر محافل از نظر فردریکسون فرایند هایی ن. نسبت به پاسخ گویی عممی اصالح پذیر است

پاسخ عمومی، رویه های تظلم خواهی، حکمیت و قوانین نظایر آن به طور واقعی بیان گر ابراز
.  گویی اند و با تئوری کلی عامه  در مدیریت دولتی تناسب دارند

ست، آنها د رعین حال باید ذکر که صرف وجود نهادهای گوناگون پاسخ گویی عمومی کافی نی•
یر کمیته های عالوه بر ابزار پاسخ گویی موجود در دموکراسی ها نظ. باید در عمل اثربخشی باشند

نجی ها، مجلس، پرسش های مجلس از وزراف کنترل قضایی، حکمیت، منشور رفتاری، افکار س
قه، توزیع نظیر ساختار طب)سیاسی -گروه هاید ی نفع و امنیت رسانه ای ، برخی عوامل اجتماعی

مومی در نیز وجود دارند که در تعیین میزان پاسخ گویی نظام خدمات ع( درآمد و مالکیت دارایی
.  برابر بخش ها یا طبقات شهروندان، بسیار مهمند



یستم مدیریت دولتی در اعتبار، رهبری و حساس بودن س« عامه محوری»در نهایت، معیار کلیدی •
یستم خدمات اگر س. نسبت به مردم نهفته است( که بخشی از مدیریت دولتی است)خدمات عمومی

مرو عمومی عمومی مانند یک موسسه کسب و کار خصوصی عمل کند، اعتبار آن به عنوان یک قل
ی رود، مخدوش می شود؛ اگر نقش غیر مستقیم و محدود ایفا کند، رهبری عمومی آن زیر سوال م

ت عمومی قصور کند، حساسی( نه فقط طبقه مرفه)و اگر در پاسخ دهی به نیازهای همه شهروندان 
اسیت همه این عوامل از جمله رفتار شبه تجاری، نقش اجتماعی محدود، و حس. به مخاطره می افتد

دوش نسبت به یک طبقه ممکن است در نهایت اعتماد عمومی نسبت به  خدمات عمومی را مخ
هروندا در حقیقت تضمین و جلب اعتماد ش. عامه محوری آن زیر سوال رود»کند و بدنی ترتیب 

. همیشه چالشی اساسی برای مدیران دولتی بوده است



:ستگی داردبر اساس توصیف باال، می توان گفت که عامه محوری مدیریت دولتی به موارد زیر ب•
تا حدی که از بخش خصوصی متمایز شود-1•
حیطه و ترکیب ردیافت کنندگان خدمات مدیریت دولتی-2•
اقتصادی آن–حجم و شدت نقش اجتماعی -3•
میزان پاسخ گویی عمومی -4•
سطح اعتماد عمومی-5•



 publicدر publicبا توجه به اهمیت عامه در مدیریت دولتی، رویکردهای مختلفی به مفهوم •
administrationقرار مطرح شده است بر این اساس ابتدا رویکرد سه گانه به عامه مورد بحث

.  داده و به مقایسه آنها می پردازیم



مدل مشتری گرایی-الف

دیریت این مدل از اصل از م}مدل مشتری گرایی که از مدل بازآفرینی دولت اقتباس شده است •
زنده یا عرضه مدعی اس که مدیران دولتی، تولید کننده، سا{ کیفیت جامع به عاریه گرفته شده

ارائه آنها نگرش های مشتری را بررسی می کنند، خدمات مناسب. کنندگان خدمات عمومی اند
ه نمایش می و بدین ترتیب، پاسخ گویی خود را ب.  می دهند و زیر دستان خود را توانمند می سازند

. گذارند و در نتیجه این پاسخ گویی منجر به رضایتمندی می شود



مدل مالک محوری-ب

اساس در مدل مالک محوری فرض می شود که شهروندان نقشی بیشتر از مشتری دارند بر این•
.شهروندان مالکان سازمان های عمومی و دولتی اند

ررسی و تفحص شهروندان وظیفه تقبل نوعی مسئولیت فعل برای بهبود دولت در کنار حق کامل ب•
-در واقع نقطه قوت مدل مالک. در هر زمان بر عهده دارند( مدیران دولتی)از امر وکالیشان 

ت بر شهروندان برای نظار. شهروند، تمرکز آن بر نقش شهروندان به عنوان مالکان دولت است
آنها از طریق .عملیات کسب و کار دولت به صورت شخصی یا اشخاصی توانمند تبدیل می شوند

.انجام وظیفه، تقبل مسئولیت  توجه به  منفعت کلی عامه  برانگیخته می شوند



مدل ارزش محوری-ج

ار و در این مدل شهروندان سهامداران یک شرکت سهامی عامه هستند و دولت یک امین، کارگز•
رینی مدیر داراییف برنامه ها و خدمات  شرکت است که برای سرمایه گذاران شهروند ارزش آف

یل عامه، در این جا، کارگزار مالک دارایی ها نیست، ولی توانایی کارگزار به عنوان وک. می کند
بدین ترتیب .مسئولیت اخالقی کارگزار حایز اهمیت است. بستگی به اطمینان و اعتماد مردم دارد

نندگان شهروندان در پی قرار دادن وکالی خود در دولت هستند نه فقط به عنوان مدیران یا اداره ک
ت می رود اگر اعتماد مخدوش شود، اطمینان از دس. اثربخش، بلکه به عنان حافظان اعتماد عمومی

.  حتی اگر امین یا کارگزار در اجرای وظایف اداری خود اثربخش  باشد



می در این مدل نقش دولت خلق ارزش تدریجی برای شهروندان است که به طریق زیر صورت•
: گیرد

از طریق مشخص کردن مهم ترین منابع ارزش برای موکالن-1•
.  از طریق خلق ارزش با توجه به این منابع ارزشی از طریق خدمات دولتی-2•
از طریق تسهیل سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای جامعه-3•



ک در مدل ارزش محوری، شهروندان مالک نیستند بلکه سهامداران  و سرمایه گذار همکار در ی•
ک وکیل آنها کنترل، اختیار و مسئولیت را به ی. تراست عمومی و ثروت مشترک جامعه هستند

کل استعماره سهامداران داللت بر ش. محول می کنند تا منافع و مزیت های اتی را محقق سازد
فعت جمعی و مشارکتی خلق ثورت دارد که متضمن شرکاء همکار، سرمایه گذاران همکار، من

ی سهام شهروندان از نظر قانونی دارا. مشترک، همکاری و منفعت شهروندان به عنوان همکار است
.  مساوی مالکیت هستند

می یا حفاظت بنابراین به مزایای مساوی دسترسی دارند که از کسب و کار عمومی نظیر امنیت عمو•
. قانونی از تبعیض ناشی می شود



آنها شهروندان سهامدار در همه فعالیت های دولت سرمایه گذاری نمی کنند  زیرا از توان و حیطه کاری•
ار دریافت در حقیقت فقط در برخی از فعالیت های دولت سرمایه گذاری می کنند  که انتظ. خارج است

ذاری این بدین معناست که آنها  در جاهایی سرمایه گ. بازده معقولی برای سرمایه گذاری خود دارند 
: خواهد کرد که 

آن حوزه ها در ان تخصص دارند زیرا می توانند به طر کارامد مشارکت یا نقش حاشیه ای بیشتری در-1•
ت که در کمیته داشته باشند که مستلزم ارزش حاشیه ای یا هزینه کمتری است نظیر یک مدیر مالی شرک

.  مالی محلی شرکت می کند
رمایه در حوزه هایی که برای آنها ارزشمند تر است، زیرا این حوزه ها هستند که در ازای زمان و پول س-2•

با رای )نند آنها نه  تها افکار خود را بیان می ک. گذاری شده خود، یادزده بسیار چشمگیری به دست آورد
قق اهداف بلکه برای اطمینان از این که کسب و کار جمعی به صورت صحیح با تمرکز  بر تح( دادن

.   جمعی سهامدار به فعالیت خود ادامه دهند، به صورت جمعی کار می کنند



عامه، به اما رویکرد پنج گانه به مفهوم. مقایسه ای بین این سه مدل را ارائه می دهد1جدول شماره •
.نظر جامع تر می آید که در ادامه بحث به آن می پردازیم



مقایسه مدل های سه گانه: 1جدول شماره 

محوریمدل ارزشمدل مالکمدل مشتری

نهضت بازمهندسیدولت بازآفرینیمدیریت کیفیت جامعمنشا مفهومی

هدف دولت تولید و ارائه خدمات فلسفه 

.  با کیفیت به مشتریان است

توانایی ( 1آن از طریق اثربخشی

سازمان برای سنجش و نظارت 

برای رضایتمندی 

ین ارائه خدمات با کیفیت تعی( 2

می شود

هدف دولت و ارائه خدمات برای 

شهروندان مالک است، اثربخشی

کنترل از طریق نظارت،

شهروندان و مدیریت خدمات از 

جانب دولت نعیین می شود

هدف دولت، تسهیل سرمایه 

گذاری و ارائه خدمات منحصر 

بهفردی است که ارزش تدریجی

ی برای شهروندان حفظ یا ایجاد م

انایی اثربخشی به وسیله تو.کند

دولت در تعیین و خلق ارزش و

ثروت برای شهروندان مشخص 

می شود



مدل ارزش محوریمدل مالک مدل مشتری

نهضت بازمهندسیبازآفرینی دولتمدیریت کیفیت جامعمنشا مفهومی

نقش های و استعاره های
دولت

ده دولت تولید کنن:استعاره
سازنده و عرضه کننده خدمات

یا کیفیت است
رت نقش مدیریت عملیات، نظا

بر کارایی، 
افزایش خدمات و تولید 
یر خدمات با کیفیت که سا

ا بر انتظارات مشتریان  دولت ر
اورد سازد

ب و یک کساستعاره دولت
کار است که به صورت 

ی سلسله مراتبی سامانده
شده و به وسیله مدیران و

کارکنان وظیفه مدار 
.  مدیریت می شود

و انجا وظایف شغلی: نقش
سیله مسئولیت هایی که به و

سر مایه گذاران(شهروندان)َ
. و ناظران تعریف شده است

انجام وظایف بر اساس 
شرح شغل، استاندارد ها و

الزامات 

دولت یک : استعاره
کارگزار نماینده و مدیر 

دارایی ها و خدماتی است 
ار که برای شهروندان سهامد
ایجاد ارزش تدریجی می 

. کند
نابع تعیین مهم ترین م: نقش

ارزش برای موکالن خلق 
ارزش  تدریجی از طریق 
ر حفظ یا سرمایه گذاری د

دارایی های جمعی، تسهیل
ه  در ایجاد ثروت به وسیل

سرمایه گذاری جمعی یا 
سرمایه گذاران شهروند و 

ارائه خدمات ارزشی 
ن منحصر به فرد  شهروندا



مدل ارزش محوریمدل مالک مشتری مدل

شهروندان مصرف کنندگان: استعارهنقش ها و استعاره های شهروند
. خدمات دولتند

اتحاد تصمیم جهت خرید خدمات: نقش
ه شهری بر اساس منفعت شخصی، ارائ
بازخورد مستمر به مدیران دولتی در

نسبت به ارتباط با کیفیت و رضایتمندی
. خدمات ارائه شده است

شهروندان ومالکان فردی و :استعاره
. ندسرمایه گذاران در کسب و کار  دولت

سنجش، نظارت، گزارش دهی و : نقش
از این سرپرستی کارکنان برای اطمینان

ا که به طور موثر مسئولیت های خود ر
انجام و محقق می سازند، ایجاد سرمایه و

درامد برای کسب و کار دولت

ار شهروندان سرمایه گذاران همک:استعاره
. و سهامداران یکسان تراست عمومی اند

دان و سرمایه گذاری با دیگر شهرون:نقش
ا دولت در خلق ثروت تدریجی همساز ب

نیازهای شهروندان، تاثیر گذاری بر
اهداف محلی و جهت گیری های کسب 

و کار و ثروت جمعی

دولت رابطه بین شهروندان و دولت راهای ضمنی دیدگاه ها و پیش قرض
شهروندان به .تعیین و جهت می دهد

نند عنوان مشتریان مفعت طلب عمل می ک
. هندکه به طور منفعل واکنش نشان می د

اولیه بر تاکید. از طریق تمرکز بر مشتری
اخلی کارایی عملیاتی، تولید و کارایی د

.  صورت می گیرد

را شهروندان رابطه بین شهروندان و دولت
جهت دهی این. تعیین و جهت می دهند

کز، منبعث از فرایندهای ساختاری متمر
. استمراتبیغیردموکراتیک و سلسله 

و تمرکز بر فرایند های داخلیف کار
دف کسب داخلی، نسبت به  وضع موجو
. یردمقاومت در برابر تغییر صورت می گ

ا ناظران همراه بمدل مدیریتی باال به  پایین
رت و کنترل کننده ها، شهروندان به صو
انتخابی در دارایی ها و خدماتی که 
.  اردبیشترین ارزش تدریجی برای انها د

دولت و . سرمایه گذاری می کنند
بین شهرودنانف مسئولیت خلق ثروت را

ند های از طریق فرای. خود تقسیم می کنند
. رد صورت می گی( سطح)ُسازمانی تحت 

ار و بر فرایند های بیرونی تغییر باز
.  نوآوری نیز تاکید دارد



یعنی گروه های ذی نفع« عامه»دیدگاه پلورالیسم 

وصیف شکل پلورالیسم ضمن ت. دیدگاه پلورالیسم در علوم سیاسی به خوبی شناخته شده است•
ساس بر این ا. گیری گروه های ذی نفع، افراد جامعه را حول منافعی خاص گرد هم جمع می کند

بی تردید . دگروه های ذی نفع در دولت ها در تعامل و رقابتند و منافع افراد خاصی را دنبال می کنن
در . نندگروه های ذی نفع حق شهروندان را برای ساماندهی و پی گیری منافع خود تقویت می ک

و رابرت دال ( 1957)در اندیشمند برجسته علوم سیاسی یعنی دیوید ترومن 1950اواسط دهه 
وان زاویه بحث گروه های ذی نفع در دولت دموکراتیک را تشریح و پلورالیسم را به عن( 1956)

هت که در آن زمان و عصر کنونی این دیدگاه از آن ج. مطرح کردند« عامه»ای برای نگریستن به 
یدگاه توانستند اندیشمندان سیاسی با توجه به این د. به تحلیل گران کمک می کرد مفید واقع شد

های هم فرایند های طبیعی تعامل گروهی را تعریف و هم ادعا کنند که این فرایند ها، شیوه
سرمایه پلورالیسم از ایده های فردگرایی، مالکیت خصوصی و. دموکراتیک را شکل می دهد

. داری نیز حمایت می کرد



که نتیجه همچنین می توان گفت. در فرایند های تعامل گروهی متجلی می شد« عامه»بر این اساس •
.  تعامل گروهی تعریف از منفعت  عامه را شکل می داد

تخصص . قرائن و شواهد نشان می دهد که پلورالیسم در شیوه مدیریت دولتی نیز هواخواهانی دارد•
صان گرایی، اصلی کلیدی در مدیریت دولتی است و سازمان های دولتی بر محوریت متخص

ت بنابراین، گروه های ذی نفع اثربخش در سازمان های دولتی ب رمحوری. طراحی می شوند
تی  بنابراینف گروه های ذی نفع اثربخش در سازمان های دول. متخصصان طراحی می شوند

با برخی از از این رو بسیاری از گوره های ذی تفع یا پیوند. تخصصی هم پیمانانی خواهند یافت
ری شور مدیران سازمان های دولتی در عرصه های مختلف به خصوص نفوذ در دستگاه قانون گذا

است که شاید به نفع گروه اصی« منفعت عامه»تشکیل می دهد که پیامد ان مصادره « مثلثی اهنین»
.  بتوان نمونه های آن را حتی در کشور ایران به وفور یافت



ز کشورها برخی از انیدشمندان منتقد مدعی اند که بسیاری از مشکالت فرا روی دولت ها برخی ا•
ویژگی های خاص سیستم های دولتی شرایطی را( 1963)به اعتقاد برنز . منبعث از پلورالیسم است

دایش، اجماع فراهم کرده است که قبل از این که ملت ها بتوانند به اقدامات دست بزنند، باید پی
و از دست این نوع سیستم، بهای سنگینی از جهت تاخیر. گروه ها و رهبران مختلف حاصل شود

. دادن فرصت ها بر ملت ها  تحمیل خواهد کرد
قاد الوی به  اعت. بر این اساس، منافع کل جامعه بر محوریت منافع گروه های خاصی استوار است•

ذی نفع  بنابراین به اعتقاد وی گروه های. این امر در مورد کشور آمریکا نیز صادق است( 1979)
اسی الوی به نقل از باربر ادعا می کند که دموکر. خاص، لزوما نماینده افراد جامعه نیستند

تکیه پلورالیسم ناکارامد است زیرا بر گیرو دارهای بازار آزاد و آزادی برای طرف های چانه زن
ه جهان می کند، زیرا نمی تواند اندیشه عامه با اهداف مورد نظر عامه را ایجاد کند زیرا نسبت ب

...واقعی قدرت بی ضرر است



آزاد و دست زیرا به اصطالح از اصل نمایندگی استفاده می کند و به علت شیفته شدن به بازار•
یر عمومی منجر نامریی و فایده گرایی ساده انگارانه تصور می کند دنبال کردن منافع شخصی به خ

. می شود



ساسا نسبت به افزون بر این انتقادات، برخی دیگر از منتقدانئ مدعی اند که تئوری گروه ذی نفع ا•
( :  1982)به اعتقاد یتس. کارایی و صرفه ذجویی های مرتبط با مدیریت دولتی زیان بار است

ر،  اگر چه این حامیان پلورالیسم ، تقسیم و توزیع قدرت را مطلوب می دانند ولی مدیران دولتی خی
خود را در محور در پلورالیسم حایز اهمیت است ولی بسیاری از مدیران نیز به علت این که نفع

پلورالیسم، عدم به گفته یتس حامیان. تخصص گرایی می بینند توزیع قدرت  را مطلوب می دانند
. رایی نیز استتمرکزگرایی را مطلوب می دانند در حالی که کارایی اداری، مستلزم نوعی تمرکز گ

، تمرکز ولی این ویژگی مدیران دولتی مطلوب نیست زیرا بر اساس تئوری های جدید مدیریت
. گرایی محوری غالب در تئوری و عمل مدیریت دولتی است



دگمان و بی به گفته یتس، حامیان پلورالیسم نسبت به قدرت اجرایی با نوع تمرکز قدرت، ب•
مداران از دیدگاه اینان، قدرت باید در دستان شهروندان، گروه های ذی نفع و سیاست. اعتمادند

خب از طرف دیگر مدیران دولتی دوست دارند قدرت در دست مدیران و مستخدمان منت. باشد
بر ایده پلورالیسم و بنابراین به اعتقاد ینتس بین ارزش هی متضاد و دموکراسی مبتنی. متمرکز شود

. کارایی اداری نوعی تضاد وجود دارد
د نیاز ولی باید گفت که اگر چه مدیران دولتی برای اجرای خط مشی عمومی به قدرت کارام•

. د، نیستدارند اما تفاوت در دیدگاه های پلورالسیم و کارایی اداری آن طور که یتس ادعا می کن
ی مدیران در نهایت به زعم یتس، پلوارلیست ها سازش  و چانه زنی  سیاسی را مطلوب می دانند ول

هه اداره در د-اما چون دوگانگی سیاست. دولتی حفظ سیاست ها خدای از اداره را دوست دارند
یت دولتی مد های پیشین منتفی شده بی هیچ وجه این ویژگی به عنوان ویژگی مشخصه های مدیر

. نظر یتسن صحیح نیست



فاوت های در مدیریت دولتی ت« عامه»بین ایده و عمل دیدگاه جزیی نگرانه پلورالیسم ومفاهیم •
ا توزیع عدم تمرکز، تمرکز ی-تمرکز»در عین حال، این تفاوت هایی مقوله های . مهمی وجود دارد

نیز این دیدگاه ینتس. استوار نیست« تخصص گرایی اداری»چانه زنی سیاسی در برابر « یا»قدرت و 
امه کلی به تفاوت های مهم باید بر مقایسه دیدگاه های احتمالی و بالقوه منفعت ع. ها را آشتی داد

دعی اند نظریه پردازان جدید مدیریت دولتی م. جای مجموعه منافع خصوصی فردی استوار شود
.  نندباید نوعی منفعت عمومی کلی را پذیرفت  و کارگزاران آن منفعت کلی را دنبال ک



ازنمای کاملی ازعامه بنابراین باید این سوال را مطرح کرد که ایا پلورالیسم یا تئوری گروه ذی نفع ب•
جیحات، عالوه بر انتقادات فوق، بر همگان روشن است که تر. است یا خیر؟ پاسخ منفی است

. می شودنگرش ها و نیازهای بسیاری از شهروندان به طور کامل از طریق گروه های ذی نفع ابراز ن
آنها به این نکته به طور خاص در مورد افراد محروم از لحاظ اقتصادی  و اجتماعی که ترجیحات

فع از طرف دیگر، در گروه های ذی ن. ندرت و به صورت اثربخش مطرح نمی شود، صادق است
. توانایی ابراز منافع عامه از نظر اقتصادی اغراق آمیز است



لحاظ قرائن و شواهد روز افزونی وجود دارد مبتنی بر این که اراده عامه یا منفعت عامه ای که از•
. اقتصادی و سیاسی به نفع گروه خاصی نیست کمتر مورد توجه قرار می گیرد

زاینده گروه به عبارت دیگر بسیاری از منافع و نگرانی های عامه مردم از ابتدا به خوبی از طریق ف•
گروه ذی نفع ابراز نمی شود در دوره جدید ریاست جمهوری ایرانف این بی کفایتی از جانب

. های ذی نفع به وضوح نمایان شده است



یعنی مصرف کننده« عامه»: دیدگاه انتخاب عمومی

. گی داردمی گوید، ارتباط تنگاتن« عامه»دیدگتاه انتخاب عمومی با آنچه پلورالیسم در مرد •
جامعه ( 1948)به اعتقاد بنتام . محوری که این دو دیدگاه را به هم پیوند می دهد، فرد گرایی است

حال، با این. مجموعه ای است ساختگی از افرادی که به عنوان اعضا  آن محسوب می شوند
چیست؟ « منفعت عامه»توصیف از جامعه، 

این دیدگاه فایده گرایی مشهور ( 3ص )مجموع  منافع افرادی است که جامعه را شکل داده اند •
یا «  خیر عامه»، « اصول اخالقی»است، بدون توجه خاص به ارزش ها و ایده های جامعه نظیر 

ی اگر چه نوع دوست. ، منفعت شخصی، لذت و شادی فردی را دنبال می کند«منفعت عامه»احتماال 
گاه بنابراین چشم انداز غالب در این دید. فضیلتی مهم است ولی در این منطق جایی ندارد

. فردگرایی است



مصرف پیش فرض  منفعت طلبی شخصی، دیدگاهی از عامه را شل می دهد که در منطق بازار به عنوان•
. کننده عمل می کند  و به طور خالصه، تجلی  کاربرد اقتصاد بازار در بخش دولتی است

کنش افراد »وان باید به عن« کنش عامه»پیش فرض روش شناسنامه صالی و اولیه اقتصاد دانان این است که •
، حسابگری است تصور شود که منافع آن نوعا از یکدیگر متفاوت است، لذا هر فردی« بر انگیخته شده ای

د در درون دولت و نظم اجتمای محیطی ایجاد می کنند که افرا. عقالیی که منافع خود را دنبال می کند
ت جدید کارایی هر فردی، معادله ای است که از طریق مطلوبی. این محیط به انتختاب  دست می زنند

عت مدل اقتصاد بازار و پیش فرض فردگرایانه بودن منف(  1963)فردی محاسبه می شود باخاان و تالکوت 
ه چگونه نوعی دولت آنها بر این محور تاکید داشتند ک. فرد در ساختار سیستم سیاسی امریکا به کار بردند

این . کنددموکراتیک سازماندهی کنند که منفعت شخصی را به عنوان یک شرط الزم و اساسی دنبال
ه کار دنبال شد و وی اقتصاد بازار را درون بوروکراسی و مدیریت دولتی ب( 1966)رویکرد به وسیله داونز 

.  برد



ه فردی بود که داونز تئوری اقتصاد را در واحد بوروکراسی به کار برد  طوری که واحد بورکراسی به مثاب•
احد ایدئولوژی های و»همین طور این واحد بوروکراسی . درگیر محاسبه عقالیی ترجیحات خود بود

: در تئوری او سازمان دولت. نیز داشت« بوروکراسی
.  بر منافع مثبت فعالیت های واحد بوروکراسی تاکید می کند-1•
اهش نشان می دهد که گسترش آتی خدمات واحد بوروکراسی می تواند مطلوب باشد و هر نوع ک-2•

.  فعالیت می تواند نامطلوب باشد
منفعت بر مزیت هایی که واحد بوروکراسی برای جامعه به عنوان یک کل و نه ارائه خدمات به یک-3•

.  خاص تاکید می کند
.  بر سطوح باالی فعلی کارایی واحد بوروکراسی تاکید می کند-4•
ن را حداقل بر موفقیت و توانمندی های محوری واحد بوروکراسی تاکید و شکست ها و ناتوانی های آ-5•

(296ص . )می کند



زیرا به اعتقاد به بخشی از فرهنگ بوروکراسی تبدیل می شود« ایدئولوژی های واحد بوروکراسی»•
یت و ارتقا داونز همه مقام های دولتی وفاداری نسبتا محکمی نسبت به سزمان کنترل کننده امن

بنابراین تخصص گرایی اداری و جامعه پذیری ( 276ص )شغلی خود نشان می دهند 
علمان، از این روف م. بوروکراتیک،دیدگاه های مستخدمان دولتی را تحت تاثیر قرار می دهند

حیاتی برای پلیس، پرسنل نظامی و مددکاران اجتماعی به شغل خود به عنوان امری بسیار اساسی و
نگاه می ...س و به تبع این  دیدگاه، اینان بیشتر خود را به عنوان معلم و پلی. جامعه نگاه می کنند

.  کنند و کمتر خود را مستخدمان دولتی یا کارکنان دولت تصویر می کنند



گاه داونز در مدیریت دولتی در امریکا، دید« بحران تئوریک»با به تحریر دراوردن ( 1973)استروم •
انتقادات . بردرا دنبال کرد و فلسفه سیاسی و دیدگاه انتخاب عمومی را در مدیریت دولتی به کار

کل گیری اگرچه برخی از اندیشمندان معتقدند که فرایند ش. زیادی بر این دیدگاه وارد شده است
وم عامه توصیف دقیقی از مفه« عامه»ماحصل تنازع گروهی است ولی چنین برداشتی از « عامه»

ن کشوری برای مثال تعداد زیادی از متصدیان امور دولتی، گروه های ذی نفع و مستخدما. نیست
ه می گیرند تصور می شوند، باشند آن را نادید« عامه»که باید در پی حداکثر کردن آن چه منفعت 

:خاطر نشان می کند( 1981)و همان طور که فلیش من 



ا حتی از با این حال بدتر از ضعف و نقص های این دیدگاه، نکته مهم دیگر این است که این دیدگاه ه•
.  ورندصرف توصیف ناقص راضی می شوند و به صورت غیرعمدی  به تجویز راه کارها نیز روی می آ

ثر ساختن تمایل دارند که بگویند چون برخی از افراد و گروه ها به طور صریح از سیاست ها برای حداک
ه این کار دست در حقیقت  آنان که ب. منافع خود استفاده می کنند لذا همه گروه ها و افراد باید چنین کنند

(58-57ص . )نمی زنند رفتارشان غی رعقالنی است
نان دولتی است نقطه ضعف دوم در دیدگاه انتخاب عمومی، ایجاد نوعی بدبینی عمیق نسبت به نیت کارک•

: همان طور که داونز می گوید کارکنان دولتی
لذا . شوفقط در جهت کسب درآمد، پرستیژ و قدرت عمل می کنند که از نفس مقام سازمانی ناشی می•

.  سیاست مداران هرگز پست ها را بازار اجرای خط مشی ها تصور نمی کنند
ه عنوان آنها با خط مشی ها فقط ب. فقط هدف آنها برداشت پاداش ها و پرداخت های مرتبط با مقام است•

(20ص . )ابزاری برای تحقق اهداف خصوصی خود برخورد می کنند



ویر از فرایند های ارائه این تص. این گفته مهر تاییدی بر دنبال کردن بالمنازع منفعت شخصی است•
د که تاریخ زیرا بر دامنه ای از انگیزه ها و اعمال تاکید دار. عامه یا فرایندهای سیاسی جذاب نیست

جدا کردن و حتی بیشتر مردم آن را بی ارزش می دانند، اگر آنها را غیرخالقی تصور نکنند اگر
یاستمداران جاه عامل منفعت شخصی به نفع خیرعامه  مبنای بیتشر اصول اخالقی سیاست هاست، س

. طلب، طماع و منفعت طلب، آنتی تز تصویر سیاستمداران صادق است



ساده خواه تئوری هنجاری یا توصیف)« عامه»هم پلورالیسم و هم دیدگاه انتخاب عمومی در مورد •
روعیت با تایید و مش. ممکن است علت مهم رفتار غی راخالقی کارکنان دولتی باشد( از عامه

ابی و داوطلبین مقام بخشی به انگیزه نفع شخصی، رفتار منفعت طلبانه  فردی مدیران دولتی انتص
ت همان طور که فلیش من خاطر نشان می کندف ضروری نیس. های دولتی تقویت می شود

«  منفعت طلبی را تشویق به ابراز کنید»
ی کنددر دیدگاه انتخاب عمومی مانند دیدگاه پلورالیسم به افراد محروم در جامعه کمتر توجه م•

در . ت کنداین دیدگاه فرد می توان در صورت داشتن منابعی برای خرید و فروش، در بازار فعالی
اگر . حقیقت برخی از کاربردهای دیدگاه انتخاب عمومی در مورد افراد خاصی صدق می کند
ادی و فردی منابعی در اختیار دارد می تواند از جرم پرهیز کند و از مدارس خوب وضعیت اقتص

ی تواند اما اگر فردی منابعی در اختیار ندارد، به چنین انتخابی نم. اجتماعی مناسب لذت برد
. صورت دست زند



ه می دهد؟ آیا دیدگاه انتخاب عمومی بازنمایی کامل و منصفانه ای از عامه در مدیریت دولتی ارائ•
آنچه عامه . پاسخ منفی است، لذا نهاد های دولتی دموکراتیک به حمایت حکومت بستگی دارد

ز مردم از انگیزه ها و اعمال حاکمان در ذهن دارند به شدت حمایت آنها از دولت و تبعیت آنها ا
:  اظهار می دارد( 1981)همان طور که فلیش من . قوانین دولت تحت تاثیر قرار می دهد

ود هیچ چیز، نه خطاهای قضات، نه ضعف کارایی، نه ضایعات نه مالیات های سنگین، نه وج•
ی باور مقررات بیش از حد، نه حتی شکست در جنگ، دولت را از ریشه نمی لرزاند به جز وجود ا

نفعت موکلین خود به م« منفعت عامه»که عامه مردم تصور کنند که حاکمان به جای توجه به 
النی تداوم زمانی که این باورها میان مردم فراگیر شودو برای مدتی  طو. شخصی خود می اندیشند

ت نیز از یافت، عامه مردم نه تنها ایمان خود نسبت به دولت مردان بلکه نسبت به خود نهاد دول
.  دست خواهند داد



عامه مردم اگر به نهاد های دولتی . آنچه حایز اهمیت است، ایمان و وفاداری عامه مردم است•
صا وافراد منصوب و منتخب دولتی ایمان نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار خصو

خ شدولتی به اگر کارکنان ب. تصمیماتی که مستلزم ایثار و فداکاری است، همکاری نخواهند کرد
دوش و منجر جای تحقق اراده مردم به خود بیندیشند رفتار منفعت طلبانه آنها اعتماد عمومی را مخ

به  به از دست دادن ایمان عمومی به دولت می شود پژوهشی که اخیرا در مورد چهار سازمان 
به این خدمات عمومی در ایران توس نگارنده این مقاله انجام شده در بی اعتمادی شهروندان نسبت

. سازمان ها صحه گذارده است



یعنی نمایندگان منتخب« عامه»: دیدگاه قانون گذاری

عهده دارد دولت دموکراتیک در کشورهای به اصطالح دموکراتیک در عمل نمایندگی عامه را به•
یگر عامه مردم به مجلس، شورای شهر و د. ولی به طور مستقیم منتخب همه افراد جامعه نیست

ه طور چون مقامات منتخب ب. نهادهای عمومی، از آن جهت که نماینده آنها هستند اعتماد می کنند
مه  در مستقیم نمایندگی عامه را بر عهده دارند دارای مشورع ترین ادعا برای تجلی دیدگاه عا

انون گذاران از مدیران دولتی انتظار میرود سازمان هایی را تاسیس کنند که ق. مدیریت دولتی اند
.  ا را اجرا کنندآنها را تصویب کرده اند و از قوانینی که قانون گذاران تدوین کرده اند تبعیت و انه



در نحوه انجام امور عمومی، به مدیران دولتی آزادی عمل گسترده ای در اجرای قانون اعطا می•
.  ق هستندقوانین غالبا مبهمف پیچیده، ناقص و متناقض اند و رویه های قضایی کمتر موف. شود

بعیت مقامات اجرایی منتخب از مستخدمان دولتی انتظار دارند از سیاست های مورد نظر آنها ت
گان با این وجود کماکان نمایند. کنند، علی رغم این که از نیات قانون گذاران اطالع ندارند

.منتخب، روشن ترین نماد دیدگاه عامه اند



اظهار می دارد که ( 1981)ردفورد . با این وجود نمایندگی به طرق دیگری نیز رخ می دهد•
ر به جامعیت دستیابی به آرمان دموکراتیک در اداره امور عمومی، کمتر به رای اکثریت و بیشت

بنابراین عامه هم از ( 44ص . )نمایندگی منافع در فرایند تعامل میان تصمیم گیران بستگی دارد
.  طریق رای دادن به قانون گذاران و هم فعالیت های گروه های ذی نفع  خود را نشان می دهد

مدعی اند که خدمات عمومی از نظر جغرافیایی، نسبتبه ( 1975)و کریس الو ( 1952)النگ 
. مقامات منتخبف تجلی بیشتری  و شاخص تری از عامه است



پاسخ مثبت . تدر مدریریت دولتی شتکیالتی مترتب اس« عامه»د رمورد « دیدگاه نمایندگی»ایا بر •
ده  فقط یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد مبنی بر این که در یک دولت نماینده، رای دهن. است

، اگر عامه مردم حق انتخاب خود را به طریقی محود اعمال می کنند. در روز رای دادن آزاد است
که از و اگر مردم در کنار این امر، در امور عمومی غیر فعال هستند آیا با دولتی طرف نیستم
امه حداقل حمایت مردی برخوردار است؟ منتقد ترنی اندیشمند نسبت به این دیدگاه از ع

:است که اظهار می دارد( 1986)باربر



.  اد می دزدداصل نمایندگی، مسئولیت غایی  افراد نسبت به ارزش ها، باورها و اقداماتشان را از افر•
و نمایندگی با آزادی منافات دارد زیرا نمایندگی اراده سیاسی را به هزینه خود حکومتی

شهروندی آزادی و. خودمختاری مبادله می کند و نوعی بیگانگی بین عامه و دولت ایجاد می کند
شور زنان و مردانی که از طریق. به هم وابسته اند، هر کدام مایه پایداری و حیات دیگری است

قیم مسئول جمعی، تصمیم و اقدام جمعی  در تدوین سیاست های موثر بر زندگی خود به طور مست
امنیت، با این حال، آنها چقدر از. نیستند به هیچ وجه به طور واقعی از آزادی برخوردار نیستند

(145-146ص . )حقوق خصوصی و رهایی از دخالت دولت بهره می برند



به . دارندکسانی که بیش از حد در دیدگاه نمایندگی  از مفهوم عامه در مدیریت دولتی تاکید•
زنمای خوبی می دانند که بسیاری از شهروندان و گروه های شهروندی غالبا افراد منتخب را با

ولتی به  طور خالصه، ایا دیدگاه نمایندگی از عامه در مدیریت د. خواسته های خود نمی بینند
هران ممکن شورای شهر ت–کامل و مکفی است؟ ضروری است ولی کافی نیست انتخاب اعضای 

!!است نمادی از این ادعا باشد



«مشتری»عامه یعنی : دیدگاه شخصی و خصوصی

یدگاه در این د. است« مشتری»تصور عامه به عنوان « عامه»یکی از جالب ترین دیدگاه ها در مورد •
مشتری به افراد و گروه هایی اطالق می شود که از جانب بوروکرات های عمالتی خدماتی

.  دریافت می کنند
.  ددانش اموزان، مشتریان، معلمان، مشاوران و مدیران سرپرستان و هیئت مدیره مدارس هستن•

ر سازمان های بیماران، معلولین جسمی یا عاطفی مشتریان پزشکان د. مجرمان مشتریان پلیس اند
.  در یک زمان همه شهروندان، مشتریان دولتند. بهداشت عمومی اند



تریان در برابر آیا جایگاه فرد به عنوان مشتری تجلی دیدگاهی از عامه است؟ تا حدی بی تردید مش•
ه، اگر چه  این نوع عام. میلیون ها کارمد دولت که به انها ارائه خدمات می دهند تجلی عامه اند

ی بیشتری از عامه پراکنده، نامنسجم و گسسته است ولی نسبت به دیدگاه گروه هایی ذی نفع تجل
ی نفع نسبت زیرا متشکل بوده و نسبت به گروه ذی نفع جامع ترند در عین کار گروه های ذ. است

.  به مشتریان قدرتمندترند
در : هتحلیل گر مشهور بوروگراسی های عملیاتی و مشتری اظهار می دارد ک(  1981)لیب اسکای •

به از یک طرف، خدمات. خط مشی ارائه خدمات از طریق بوروکراسی نوعی تناقض  وجود دارد
و سئولیت وسیله مردم به مردم ارائه می شودو در این حالت بیان گر مدلی از تعامل انسانی،دمراقبت

ناره از طرف دیگر، خدمات از طریق نوعی بوروکراسی  ارائه می شود که تجلی مدل ک. است
ص )ت گیری  مردم و برخورد مساوی تحت محدودیت های منابع، مراقبت و مسئولیت مشروط اس

69 )



یالت از بوروکرات های عملیاتی انتظار می رود از مشتریان خود حمایت کنند از مهارت ها، تحص•
.  و دانش خود برای ارائه برخورد مناسب نسبت به مشتریان استفاده کنند

یان ب... آموزش عمومی و کاربردی معلمان، پلیس، مددکاری اجتماعی، حقوق دانان، پزشکان و •
تماعی، در عین حال، موسسات اج. گر نوعی توجه نوع دوستانه به اهمیت نیازهای مشتریان است

ستانه خود برای توانمند کردن بوروکرات های عملیاتی خود برای انجام تقریبی تعهدات نوع دو
اه ها، به کالس های درس بسیار کوچکند؛ زندان هاف بازداشتگ. منابع معدودی در اختیار دارند

ری بعید تحت این شرایط حمایت واقعی مستخدمان دولتی از منافع مشت. شدت از انسان ها پرند
ر قانون و سازمان هایی که در آنها فعالیت های بوروکرات های عملیاتی به شدت مبتنی ب. است

.  وار استمقررات است و کنترل به سبم  شدیدی اعمال می شود حمایت واقعی از منافعمشتری دش



تریان بوروکراسی در جست و جوی روزنه ها و تمهیدات اختیاری اند تا تالش کنند نیازهای مش•
.  خود را مرتفع سازند

تخدمان  مس. نحوه انجام امور در سطوح بوروکراسی عملیاتی منجر به نوعی بیگانگی می شود•
ا انجام یم زیرا فقط بخشی از کار ر. بیگانه اند( محصول کارشان)خدمات عمومی از مشتریان خود 

ود را کنترل و آنها نمی توانند پیامد کارشان را کنترل کنند، آنها نمی توانند مواد اولیه کار خ. دهند
.  آنها نمی توانند آهنگ کار خود را کنترل کنند

اظهار می ( 191)متصدیان امر عمومی در این حالت چه کار کرده اند؟ همان طور که لیپ اسکای •
بیشتر  متصدیان خدمات عمومی از طریق پرداخت ها و سطوح مزایای باالتر، قدرت چانه زنی: دارد

عالیت هاو و همراه شدن با پیشرفت های جدید در زمینه تخصصی کردن  کارها، رایانه ای کردن ف
.  تجزیه مسئولیت ها در برابر مشتری سهم خود را از ثروت مالی را افزایش داده اند



ای خدمات بوروکرات های عملیاتیف موقعیت خود را در سیستم سیاسی ارتقا داده اند تا جنبه ه•
موقعیت های رسانی به مشتریان با توجه به مدلهای انسانی تر فارمش کنند و به هزینه مشتریان

(79ص )دیگیری کسب کنند 
ف است اگر دیدگاه مشتری از عامه در مدیریت دولتی ضعی. قراین و شواهد گفته فوق روشن است•

.  نباشند» عامه »ان چه استثنائاتی وجود دارد ولی به نظر می رسد مشتریان قادر به انجام وظیفه  به عنو
اند و از در حقیقت بوروکرات های سطوح عملیاتی به صورت گروه های ذی نفع ساماندهی شده

خصی به صورتی که بدنی ترتیب منفعت طلبی ش. طریق فرایند سیاسی منافع خود را دنبال می کنند
ی که به این پدیده نه برای عامه  و نه برای کسان. در مدل پلورالیسم متداول است، مطرح می شود

تی عامه خدما ارائه می دهند، ضروری است متاسفانه در بسیاری  از سامزان های دولتی ایران و ح
. سازمن مدیریت و برنامه ریزی کشور این رویرد نسبت به عامه متدوال است



یعنی شهروند« عامه»: دیدگاه مدیریت دولتی 

در عصر کنونی . مفهوم شهروندی با خاستگاهد حوزه مدیریت دولتی پیوند تنگاتنگی داشته است•
اه و فعال در سیستم خدماتی آموزش دیدهف تخصیل کرده و منتخب شایسته، نوعی شهروندی آگ

ها این ایده شهروندی عامه را وا می دارد که نه تن. امور عمومی و آگاه ز قانون اساسی می طلبد 
ولتی، در مفاهیم اولیه مدیریت د. منفعت شخصی خود را بلکه منفعت عامه نیز دنبال کنند

ی گروه این تصور از طریق رشد شتابان دولت، شکل گیر. محسوب می شوند« عامه»شهروندان، 
، 1930هه در د.های ذی نفع و نظریه های نظیر پلورالیسم و انتخاب عمومی به کنار گذاشته  شد

اما در. مدیریت دولتی جهت خود را از شهروندی به موضوعت قابل بحث امور ادرای سوق داد
در عصر . ، نوعی عقب گرد به  توجه به عامه در مدیریت دولتی  مشاهده شد1960اواخر دهه 

حاضر، نظریه های پلورالیسم و انتخاب عمومی، ایده های غالب عامه شده  به نظر می رسد،
.  داردشهروندی برای اندیشمندان با سابقه مدیریت دولتی حتی در ایران جذابیت کمتری

•



برای مثال مدل های . موج جدید توجه به شهرودنی در کشورهای مختلف در حال وقوع است•
مشارکت شهروندی در خط مشی گذاری های درون شهری مورد حمایت دولت ها قرار گرفته

، 1980در اواسط دهه . برخی از خدمات دولتی با کنترل شهروندان در حال انجام است. است
یر مشارکت شهروندان، شیوه های معمول تصمیم گیری در مجموعه حوزه های خط مشی را تغی

بنابراین . ودداده بود و به عنوان ویژگی عمده مدیریت دموکراتیک جایگاه مناسبی کسب کرده ب
.  رفتمی توان گفت که  در آینده مشارکت شهروندان به صورت مستقیم تر صورت خواهد گ

ای اولیه مانند سال ه. نوعی توجه جدید به شهروندی در اندیشه مدیریت دولتی وجود داشته است•
رای شکل گیری مدیریت دولتی، این توجه در پرورش نوعی شهروندی آگاه فعال و قوی ب

ز بوده مشارکت در فرایند خط مشی به همراه مدیران، قانون گذاری و گروه های ذی نفع متمرک
وعی به طور کلی بر اساس شکل گیری جدید دیدگاه شهروندی در مدیریت دولتی ن. است

. شهروندی توانمند و قوی با مدیریت دولتی  اثربخش سازگار است



نده، نشان داد که اشکال مختلف دموکراسی نمای« دموکراسی قدرتمند، سیاست  های مشارکتی برای عصر جدید»در رساله خودف تحت عنوان ( 1986)باربر. در عین حال، ایده شهروندان یم تواند پربارتر شود•
.  خدمات شهروندی مبتنی بر شایسته ساالری، پلورالیسم و اتخاب عمومی، همگی توان مردم برای حاکمیت بر خود را کاهش می دهد

گفتمان مشترک، تصمیم این دموکراسی مستلزم نهاد هایی است که می تواند افراد جامعه را در سطح محلی و ملی در. خود حاکمیتی بی واسطه بر مبنای نوعی شهروندی مشارکت جو استدموکراسی قوی مستلزم •
(261ص )گیری مشترک و قضاوت سیاسی و اقدامات جمعی مشارکت و درگیر کند 

یک عمل د به عنوان بنابراین گام های کاربردی تری پیشنهاد رد که دموکراسی قوی را درون نوعی چارچوب نهادی قرار داده که توان بالقوه آن می توان. بابر مدعی بود که توصیه های او ارمانی و حیاتی است•
: عناصر این چارچوب اداری به شرح زیرند( 262ص )ارزیابی قرار گیرد 

مجالس محلی و منطقه ای-1•

جلسات تلویزیونی شهری و همکاریهای ارتباطاتی شهری-2•

آموزش مدنی و دسترسی مساوی به اطالعات-3•

نهادهای مکمل از جمله جلسات نمایندگی شهری-4•

فراند همه پرسی محلی و منطقه ایو ملی-5•

رای گیری الکترونیک -6•

یکرد بزار حموری به انتخاب عمومی.رو-7•

ترتیب دهی منظمف گردش و پرداخت: انتخاب بر مبنای قرعه-8•

خدمات شهروندی همگانی و برنامه های داوطلبانه، فرصت های استخدامی و امزشی مرتبط: شهروندی وملی و اقدام جحمعی-9•

شهروندی محلی و اقدام جمعی10•

(262-311)ٌدموارسی در محل کار -11•



ورئ نسبی اگر چه برخی از پیشنهادات برابر به نظ رغیر عملی می آید ولی بسیاری از آنها به ط•
عریف آیا رویکرد شهروندی نوید واقعی برای ت. بخش هیا مقبول دیدگاه شهروندی مدرن است

به نقطه قوت آن، حرکت از توان بالقوه اش. عامه در مدیریت دولتی ارائه می دهد؟ بله و خیر
ست و نقطه طرف نوعی عامه غنی و با شرافت و دارای انگیزه بر مبنای توجه همگانی به خیر عامه ا

رهبری و شعف آن قصور در شناخت پییچدگی های  موضوعات عمومی، نیاز اساسی به تخصص،
. مشکالت برانگیختن مردم به مشارکت است



در مدیریت دولتی« عامه»پیش نیازهای تئوری عمومی 

پس . دارددر مدیریت دولتی به چیزی بیش از آن چه در اینجا مطرح شده نیاز« عامه»یک تئوری کامل از •
. هدف ما طرح تئوری و تدوین برخیئ از پیش نیازهای آن تئوری است

ین تئوری، بلکه تئویر عمومی از عامه برای مدیریت دولتی باید منحصر به فرد باشد و نه فقط به هدف تدو•
ه وسیله چون این تئوری باید ب. به هدف راهنمایی متصدیان امور در سیستم خدمات عمومی طراحی شود

نافع عامه را همچنین باید م. افرادی که امور دولت را سر و سامان می دهند استفاده شود لذا باید عملی باشد
د چه در مدیریت دولتی متصدیان امور بای. هم به صورت خاص و هم به صورت عمومی تفویت کند

نخست این که باید به. در ذهن خود داشته و در عمل پیاده کنند( public)از عامه ( تئوری)تصویری 
بت به آنها روح قانون اساسی که  مردمند توجه کنند، بدانند باید شهروندان فاضلذ را پرورش دهند و نس

سان  یک( اقلیت ها)و عامه  غی رجمعی (یعنی اکثریت)خیرخواه باشند و ضمن آن که  به عامه جمعی 
قید را به عبارتی این چهار شرط باید در ذهن و عمل مدیران دولتی جک شود که این چهار. توجه نمایند

:  اکنون به شرح این چهار شرط می پردازیم به نمودار صفحه  بعد توجه کنید. پیاده کنند





فای نقش به نوعی در شکل گیری تئوری عمومی عامه    ای( سه و پنج گانه)هر کدام از دو رویکرد •
هیچ کدام کامل نیستند و اگر زمانی گرد هم جمع شوند خالئ های معنادار در ان. می کنند

. بنابراین پیش نیاز های اساسی این تئوری به شرح زیرند. آمیخته  وجود دارد



قانون اساسی

مردم،حاکمتیولاص.باشداستواراساسیقانونبربایدکهاستآنتئوریاینینازپیشنخستین•
روراداعتقبه.استشدهذکراساسیقانوندر...وقواتعادلشهروندان،حقوقنماندیهفدولت

اندازچشمتحققدربلکهبادشسازگاراساسیقانونبابایدتنهانهمدرناداریحکومت(1986)
لحاظازهمبایددولتیمدیراساسی،قانوناساسبرویفنظراز.استضرورینیزاساسیقانون

نسبتهمواسیاسقانونبهنسبتبایداخالقیتعهد.باشدمتعهداخالقیلحاظازهموشایستهفنی
ارزشنتضمیبایدهادولتاولیههدفویاعتقادبه.باشداداریفنیالزمشرایطشدندارابه

خودنهونهاییاهدافتحققبرایابزاریرادموکراسیکهباشدشهروندانهمهبرایبنیادیهای
.کنندمیتصورنهاییهدف



وکراتیکف آنگاه دولت از طریق اقدام اساسی پذیرش قانون اساسی و نه فقط از طری انتخابات دم•
عیت را بدین ترتیب اقدامات، اهداف و پذیرش قانون اساسی مشور. مشورعیت کسب می کند

شروعیت واضح است که هر نسلی از شهرندان باید به بحث اصلی مراجعه کند تا م. شکل می دهد
نبعث از چون قانون اساسی تکه های کاغذی است، مشروعیت آن م. قانون اساسی را تاکید کنند

مستقیم همه مقامات دولتی، منتخب یا منصوب،. اقدام مستقل مردم است که به آن حیات می دهند
التر از این مقدمات از طری اصلی با. ای غیر مستقیم مشورعیت خود را از مردم کسب می کنند

یه است که  تعهد اخالقی اول. اصل تقسیمات حداکثر  یعنی اصل قانون اساسی کنترل می شوند
ساسی  به پیش نیاز قانون ا. مدیر دولتی را حافظ و ضامن ارزش های بنیادین  هر شهروند، می سازد

. طور خاص با دیدگاه نمایندگی  و شهروندی از عامه همخوانی دارد



پرورش شهروند فاضل

اهای دیگر در ج. باید بر ایده غنی شهروندی استوار باشد« عامه»پیش نیاز دون برای تئوری عمومی •
می که گفته می شود که یک دولت نمی تواند از مرد. از آن، به شهروند فاضل اشاره شده است
دی، نوعی قید بنابراین بهتر است که مفهوم غنی شهرون. نمایندگی آن را به عهده دارد، بهتر باشد

:  چهار ویژگی شهرند فاضل را به شرح زیر مطرح می کند( 1986)هارت. مدیریت دولتی باشد
ای نسخت این که شهروند فاضل ارزش های بنیادی را درک می کند و قاد ربه انجام و اجر-1•

ندان را می یعنی سیاست های تقویت کننده منافع خص و عام شهرو. فلسفه اخالقی حاکم است
اشند که این شهروندان باید دارای نوعی زندگی مدنی ب. شناسد و با قانون اساسی همراهی می کند

. ارائه قضاوت فلسفی بخش مهمی از آن است



کمف شهروند باید باور داشته باشد که ارزش های رژیم حا. باور ویژگی دوم شهروند فاضل است-2•
فالسفه از . ندصحیح و درستند نه ایده های مقبول اکثریت یا ایده هاییی که از لحاظ روانی راضی کننده ا

: همان طور که هارت اظهار می دارد. یاد کرده اند« حقوق طبیعی»این ارزش ها به عنوان 
ق آنها را اگر به ارزش های رژیم حاکم اعتقاد نداریم چرا باید فداکاری های  ضروری مرد نیاز برای تحق•

ین صواب است، بپذیریم؟ اگر هر چیزی به وسیله رای اکثریت تایید شود و آن چه اکثریت می پسندد ع
مری غیر قابل می توانیم ساکت باشد؟ نه تنها ازرش های رژیم حاکم باید درک شود بلکه باید به عنوان ا

. مذاکره باور شده و مورد پذیرش قرار گیرد
عتقد است یعنی اگر به ازرش های رژیم م. ویژگی سوم شهروند فاضل تقبل مسئولیت اخالاقی است-3•

.  باید از آن دفاع کند
ر آن است مدنیت مستلزم گذشت است و این امر بیانگ. ویژگی چهارم شهروندان فاضل مدنیت است-4•

ی کنند رعایت که قوانین نباید فرد را مجبور به گذشت کند بلکه  باید تا حدی که  آزادی را مخدوش نم
. تحمل جنبه دوم مدنیت است. شوند



.  ار مدنیت اندایده ها سکه رایج درباز. باید از طریق گفتمان تحمل شنیددن ایده هیا دیگران را داشت
. له کرددر عین حال اقدام  بر علیه ارزش های محوری نظام موضوع دیگری است که باید با آن مقاب

دمات عمومی چنین شهروندی به سیستم خ. مسئولیت  مستخدم دولتی پرورش شهروندی فاعل است
متعهد و مراقب احترام خواهد گذاشت



(جمعی و غیر جمعی)حساسیت نسبت به عامه

به منافع عامه پیش نیاز سوم تئوری عامه ایجاد و حفظ سیستم ها و روش هایی برای شنیدن و پاسخ•
اراز عموما قادر به یافتن ساز و کارهای( گروه های ذی نفع)عامه جمعی . جمعی و غیرجمعی است

رایی، به در عین حال، مدیریت دولتی در نگاه خود به کا. و دنبال کردن دیدگاه های خود هستند
... ها و شنود ها، مشورت ها، حکمیت. هنگامی و نظم، میل به پرهیز از ساز و کار ابراز منافع دارد

ارتر مدیریت البته وظیفه دشو. ونظایر آنها برای تئوری عمومی عامه در مدیریت دولتی ضروری اند
عهد به اصول آن بر اساس قانون اساسی و ت. دولتی، توجه به سالمتی و منافع عامه عیر متشکل است

بر اساس . دو بر مبنای وجود شهروندی فاضل، مدیران دولتی باید به عامه غیر متشکل اهمیت دهن
دولتی از این رو مدی ر. قانون اساسی، هر شهروندی در پناه قانون  از حمایت برابر برخوردار است

زیع خدمات مدیران دولتی نباید بی عدالتی  در تو. باید حامی برخورد مساوی با شهروندان باشد
عمومی یا فرصت های استخدامی در بخش دولتی،را 



اجتماعی متعهد مدیریت دولتی باید نه فقط به کارایی و صرفه جویی بلکه به عدالت. تحمل کند•
.  باشد



خیرخواهی و عشق ورزی به شهروندان

واهی یا خیرخ. پیش نیاز چهارم برای تئوری عمومی عامه باید بر خیر خواهی و عشق ورزی امیدوار باشد•
(: 1982)به اعتقاد اسمیت. دوست داشتن دیگران کلید اصلی تئوری عامه است

نخست احترام و خحرمت :به نظر می رسد دوست داشتن کشور مستلزم  توجه به دو اصل متفاوت است•
شادی  دیگران ویژه به قانون اساسی یا شکل دولت که تثبیت شده است، و دوم کمک به امنیت، احترام و

هروند کسی که به قوانین احترام نمی گذارد و از دیدگاه مدنی اطاعت نمی کند، ش. تا حد توان است
ندارد شهروند ( تبه وسیله هر ابزاری که در قدرت اوس)نیست؛ یقینا کسی که میل به ارتقا رفاه کل جامعه 

. خوبی نیست
ت هدف مدیری. هدف دولت باید حفظ ارزش های بنیادی رژیم سیاسی در برابر همه شهروندان باشد•

آن چه . ار باشددولتی باید بر مبنای نوعی از مفهوم عامه استوار باشد که بر خیرخواهی و عشق ورزی  استو
.  تدر ایده خیرخواهی نهفته است، معنی خدمات عمومی است که سنت دیرینه  مدیریت دولتی اس



شهروند فاضلقانون اساسیعلم و اجتماعی از عامهدیدگاه های

ارند های ذی نفع یا اصول قانون اساسی سازگگروهپلورالیزم 
امل و ارزش هیا بنیادی ممکن است بر مجموعه تع

گروه ذی نفع حاکم باشد

اری تئوری گروه ذی نفع با شهروند فاضل سازگ
اراده در پرورش شهروند اثربخش  وپلورالیزم. است

. عامه کمتر نقش ایفا می کند

ایز می کردن نفع خصوصی را جقاون اساسی دنبالانتخاب عمومی
داند

عمدتا در پی منفعت طلبیدر بلند مدت دولت
شخصی اقتصادی عامه یا شهروند است

ار با نمایندگی منتخب محور قانون اساسی و سازگنمایندگی
است آن است مشارکت ضعیف انتخاباتی ممکن

حمیات عامه باشدبیانگر فقدان

و شهروند فاضل در انتخابات شرکت خواهد کرد
. فرایند خط مشی دخالت خواهد کردمستقیما در

رای دیدگاه مشتری محوری نوعی ابزار قانونی بمشتری 
فراهم می کند اما رابطه بین« عامه»برخورد با 

را کاهش می دهدشهروند و دولت

کند شهروند فعال و فاعل خود را مشتری تصور نمی
رایند خط مستقیم در فبلکه به عنوان مشارکت کننده

.  مشی گذاری محسوب می شود

ی و در خط مشی گذارمشارکت مستقیم شهروندشهروند 
هم در اجرای خط مشی با قانون اساسی و ارزش 

.  های بنیادی آن سازگاری کامل دارد

شهروند فعال و فاضل برای دولت اثربخش امری
. اساسی است



خیرحواهیحساسیت به عامه جمعی و غیر جمعیاجتماعی از عامه دیدگاه های علوم

اسیسلحاظازکهابزاریبهنسبتپلورالیزمپلورالیزم
.تاسحساسگزینشیصورتبهانداثربخش

متشکلغیرگروهنیازهایبهنفعذیگروهتئوری
نیستحساس

یاسیسلحاظازدولتیمدیریتپلورالیزم،محیطدر
درخاهخیردولتیمدیریتیکولاستاثربخش

.استاثرگپذارشهروندانهمهخدمتارائه

درهموتئوریدرهمعمومیانتخابتئوریانتخاب عمومی
ورتصبهاقتصادیلحاظازفقربهنسبتعمل

استحساسواثربخشگزینشی

ارسازگعمومیانتخابعملوتئوریباخیرخواهی
ترشگسپیدردولتیخواهخیرکارکنان.نیست

همهبرایبنیادیهایارزشازحفاظتیمحورهای
.هستندشهروندان

قانونولیاستاکثریتترجیحاتتجلیانتخاباتنمایندگی 
.کندحفاظتاقلیتحقوقازبایداساسی

نمایند،دولتازخیرخواهعمومیخدماتسیستم
تالشخیرعامهحفظبرایوکردخواهدحمیات
کردخواهد



فاضلشهرونداساسیقانوناجتماعی از عامهدیدگاهی علوم

انگیبیگپراکندگیگراییتخصصعلتبهمشتری
ساسیتحنظرازسیستمطلبیمنفعتوکارکنان
هموفردیهمنیازهایبهنسبتاثربخش
.استمحدودعامهعممومی

خواهیخیرمخالفدیگررویرسدمینظربه
کهآنهایی.دادخواهدرخعامهازمشتریدریددگاه

میخدمتعامهبهنفعذیهایگروهفرایندطریقاز
میپاودستاقتصادیوسیاسیقدرتنوعیکنند،
خیرخواهیبرعامهبهخدمتاینجادرپسکنند

نیستاستوار

وجمعیغیرفردیمنافعهمفعالآگاهشهروندشهروند
دهدمیافزایشراجمعیعامهمافعهم

واهخیرخوفعالشهروندخواه،خیردولتیمدیریت
موضوعاتمورددرکماکان.دادخواهدپرورش
هدخواوجودمشکالتیرهبریبهنیازوانگیزش

.داشت



نتیجه گیری

تگی چیست؟ اما پاسخ این سوال به هدف سوال بس« عامه»مقاله را با این سوال آغاز کردیم که •
را در « عامه»اندیشمندان سیاسی که در پی درک تجربی تعامل میان مردم  و دولت هستند . دارد

تار سیاسی و سیاستمداران با اتکا با سیاست های حزبی، رف. می بینند « گروه های ذی نفع»قالب 
دادن  بازار، اقتصاددانان با محور قرار. عامه در نمایندگان منتخب متجلی اند. انتخاباتف مدعی اند

صاددانان این دیدگاه از عامه، به خوبی مورد استفاده اقت. عامه را در مصرف کنندگان  می بینند
رویکرد روش است زیار هم استفاده ازمدلی که آنها بیشتر با آن آشنا هستند تسهیل می کند و هم

ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر مددکاران. شناسانه مناسبی در اختیار آنها قرار می دهد
ماعی هر کدام از این دیدگاه ها در مورد عامه برای تئوری سازی در علوم اجت. اجتماعی مفید است

در عین . دمفید است، و چنین تئوری هایی تعمیم پذیری های مفیدی در مورد عامه فراهم می کنن
ست، حال، اندیشمندان اجتماعی مسئول انجام برنامه های دولت به انجام آنچه  خواسته های عامه  ا

.  نیستند و این همان چیزی است که مدیریت دولتی انجام می دهد



ظریه اما ن. تئوری سازی نیز است»چیست؟ « عامه»در مدیریت دولتی هدف از طرح این سوال که •
ئوری از عامه یک ت. پردازان مدیریت دولتی از عامه باید گامی فراتر از علوم اجتماعی سنتی نهند

ش دولت  و برای کسانی که به عامه ارائه خدمت می کنند باید ضرورتا ریشه در عملکرد اثربخ
ست؟ چی« عامه»برای مدیران دولتی پاسخ بهخ سوال . همین طور درک و فهم دولت داشته باشد

ت نسبت به مستلزم نوعی تئوری عامه است که بر قانون اساسی، مفهوم شهروندان فاضل، حساسی
ر این چهار اگ. عامه  متشکل غیر متشکل و خیرخواهی سیستم خدمات عمومی نسبت به عامه است 
چگونه آنها با پیش نیاز، هدف تمرکز مدیریت دولتی بر عملکرد دولت اثربخش را تحقق بخشد،

وند، جدول دیدگاه های پنج گانه علم االجتماع مورد استفاده برای درک بهتر دولت، مقایسه می ش
یاز تالش می کند تا هر کدام از دیدگاه های علم االجتماع در مورد عامه با هر کدام از پیش ن2

سه ها، نتیجه بر اساس این مقای. های چهار گانه برای تئوری عامه برای مدیریت دولتی مقایسه کند
. گیری صفحه قبل حاصل می شود


