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Review   
      In recent decades, in the field of public 

administration, a new approach called new public 

management has been introduced to respond to the 

problems and challenges of traditional government 

management. This emphasizes the use of private sector 

management methods in the public sector and it can be 

equated with privatization and downsizing of the 

government. New public management has been used in 

various forms such as: managerialism, market-based 

governance, entrepreneurial government, But they all aim 

to realize the core values of economy, efficiency and 

effectiveness. Theories of public choice, principle Agent 

Theory, and transactional costs are the foundation of new 

public management. The new public management faces 

challenges and criticisms such as: increased corruption, 

distrust of the government, reduced accountability, 

responsibility and job security among government 

employees. Accordingly, in the present article, the 

method of Library and resources Studies, while 

presenting the theoretical foundations of new public 

management, the Whats and Whys is explained. 
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 چکیده :

 کااردیرو  یساا ت  یدولتاا   تیریمااد  یهااابه مسائل و چالش  ییپاسخگو  یبرا  یدولت  تیریدر عرصه مد  ریاخ  یهادر دهه   

 یدر بخااش دولتاا   یبخااش خصوصاا   تیریمد  یهاروش   یریارائه شده است، که بر بکارگ  نینو  یدولت  تیریبه نام مد  یدیجد

 یهادر شااکل نینااو یدولتاا  تیریسااو دانساات  مااد همدولت  یو کوچک ساز یساز یآن را با خصوص  توانیدارد و م  دیتاک

 یهابکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش   نی، دولت کارآفر  انهیبازارگرا  یحکمران  ،ییگرا  تیریاز جمله: مد  یمختلف

 تیریمااد یرب ایداد و ستد ز   هیو هز  لیوک  لیاص  ،یانتخاب عموم  یهاهیاست  نظر  ییو کارا  یاثربخش  ،ییصرفه جو  یمحور

بااه دولاات، کاااهش  یاعتماااد یفساااد، باا   شیاز جملااه: افاازا  یها و انتقاداتبا چالش  نینو  یدولت  تیریهست د  مد  نینو  یدولت

اساس در مقاله حاضر به روش ماارور  نیکارک ان دولت رو به رو است  بر ا  نیدر ب  یشغل  تیو ام   یریپذتیمسئول  ،ییپاسخگو

 آن پرداخته شده است  ییو چرا یستیچ حیبه تشر نینو یدولت تیریمد ینظر یو م ابع، ضمن ارائه مبان  یاکتابخانه

 نینو  یخدمات دولت ،یس ت یدولت تیریمد ن،ینو یدولت تیریمد کلیدی :واژگان  

 

 

 

 

 

 مقدمه : 

ص عت لحظه به لحظه شاهد    جهان(   2ص  ،1399چهک دی،  و    )مهدیزادهبه اندازه تاریخ بشریت دارد  یمدیریت در عمل قدمت       
ون زروز اف  هدیچیشتابان و پ  تراییتغ  ( 1ص،  1400  ،ظاهرک دی  ابراهیمی  و  زاد  مدیریتی جدید است)بیک  هایها و فلسفهآوریظهور فن

برای م ابع و    هاسازمان  ( 140ص  ،1399  ،همکارانو    )دولتشاهشده است  هادولت  یو حت  اهسازمان  یس ت  هایسبک  یاکارآمدنث  عبا
ورود به شرایطی همچون جهانی شدن، افزایش رقابت، ظهور فن    ( 157  ص  ،1400،  همکاران  پردازند)یعقوبیان ومشتریان به رقابت می 

 رویکردهای »ضد بروکراتیک« و مبت ی بر »حکمرانی مدرن« الملل موجب پدید آمدن  بین  هاینوین و افزایش اهمیت فعالیت  هایآوری

 یی و چرا ی ستی چ  ن؛ینو  یدولت   تیریمد

 زاد  ک یر بجعف

   رانیبناب، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ار،یاستاد

 ی فائضه مختار

   رانیبناب، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یدانشکده علوم انسان ،یدکتر یدانشجو 

 23/06/1401 تاریخ پذیرش:               18/05/1401 :اریخ دریافتت
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نوین تاکید فراوانی بر بهبود کارایی و صرفه جویی در عملیات دولت دارند  به    هایدر عرصه مدیریت دولتی گردیده است  این ج بش 
روش و  کرده  عمل  بخش خصوصی  همان د  باید  دولت  آنان  کار  آن  هایاعتقاد  به  را  ه بها  زنجانی،    و   دالنیب دد)م افی    ، 1396کارگر 

(   8ص  ،1400ملکی،    و  زاد  ن در بخش دولتی ظهور کرد)بیکمدل س تی اداره امور دولتی، رویکرد نوی  هایدر پاسخ به نارسائی (   2ص
استپس   پیچیده عصر حاضر شکل گرفته  مسائل  و  با مشکالت  رویارویی  برای  که  ،  (2ص  ،1399چهک دی،    و  )مهدیزادهرویکردی 

شد، جای خود را به مدیریت  رن بیستم یک نظریه غالب محسوب می عظم قش اخبدر الگوی س تی اداره که  مدیریت دولتی نوین است   
نوین    ، ، جهت اصالحات در جهان1990در اوایل دهه  ب ابراین     (2ص  ، 1386اسدی،    و  داده است)معمارزاده  1گرایی یا مدیریت دولتی 

  (Parin &  Sirirat, 2017, p.1)بوجود آمد مدیریت دولتی نوین

 

 اهمیت و ضرورت مدیریت دولتی نوین 
را          نوین  دولتی  علمی مدیریت  س تی)مدیریت  گرایی  مدیریت  احیای  دکترین میتوان  تاثیر  تحت  به شدت  که  دانست  تیلور( 

از طریق  می  باشد  ایده کلی آن مهار کردن سوء عملکرد و رشد غیر قابل ک ترل بوروکراتیک در بخش عمومیاقتصاد نهادگرای جدید  
 ( 1222ص ، 1400ملکی،  و زاد رف گرایی و عدم تمرکز است)بیکمصها، بازارگرایی، خصوصی سازی، برداشتن یارانه 

ارزش         نوین  تالش جهت تحقق  تعیبر رودز  هایهدف مدیریت دولتی  به  یا  اثربخشی  و  تالش در       2صرفه جویی، کارآیی 
مدیریت دولتی نوین ت ها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلکه    ( 83ص ،1400در کلیه سطوح دولت است)فرج وند،      3E  »3»   جهت استقرار 

دنبال سیاست  ب  هایبه  نهادهای حل مشکالت عمواجرایی  و تقویت  توسعه  افراد،  زندگی  بهبود کیفیت  است  مدیریت  می  رای  جامعه 
دولتی نوین، متعهد به برقراری عدالت اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی است که »هامیلتون« از آن به ع وان »عامل انگیزش  

 (  104ص ،1399فرامرزی، ک د)می مدیران اجرایی« یاد 

 

 خچه مدیریت دولتی نوینتاری
میالدی در واک ش به چ د عامل ظهور کرد  این عوامل عبارت بودند    1970و اوایل    1960از اواخر دهه    نوین  مدیریت دولتی       

حال رخ  ی در  ی و تغییر کلی که در علوم اجتماعقالیی مدیریت دولتنژادی، عدم رضایت م دی از مب ای ع   هایج گ ویت ام، ناآرامی   :از
مدیریت  هایب دیدیریت دولتی تغییر نام یافت، مرزکه اداره امور دولتی به م 1970از دهه (  61ص  ،1388الوانی،  و دادن بود)دانایی فرد

ب گاه  دولتی و باز  بازرگانی کم اهمیت قلمداد شد  هایمدیریت  بر بکارگیری ف ون مدیریت  اداره بخش عمومی، خصوصی  و  رگانی در 
،  1399،  خصوصی توجه شد)ساالرزهی  هایدولتی به سبک ب گاه  هایاداره سازمان  عمومی، کاهش تصدی گری دولت و  سازی خدمات

ارائه شده  می عمو بخش  تیریمد  ینوآورانه برا  ی به ع وان روش  1980در دهه    و  1970در دهه    دیجدمیعمو  تیریظهور مد  ( 196ص
شکل گیری آن مربوط به    پدیدار گردید و 1990مدیریت دولتی نوین در اوایل دهه واژه   (Quinn & Warren, 2017, p.1)است

رسد که  می نیوزیل د در حال انجام بود  در واقع چ ین به نظر    اصالحات مستمری بود که در بخش دولتی در کشورهایی نظیر انگلستان و
س تی برپا شد و خود از حیث    4ض علیه ناکارآمدی اداره دولتیرویکرد مد زده مدیریت دولتی نوین، حاصل موجی باشد که به لحاظ اعترا 

 ( 3ص،  1395، همکاران از حیث راهکارهای عملی، فاقد کفایت باشد)رضایی م ش و نظری، فاقد اصالت و هایب یان

 

 

 مفهوم مدیریت دولتی نوین 

 
1. New Public Management 
1. Rhodes 
2. 3ES: Economy -   Efficiency-  Effectiveness 
3. Public Administration 
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تمرکز دارد    های در سازمانمدیریتو ع اصر  هالفهدانش مدیریت است که بر ارتقای مؤ ای جدید درمدیریت دولتی نوین، شاخه        
تر نظام اداری و دستیابی به یک حقوق اداری بال ده استوار  ساختارم د نمودن بیشر ارائه الگوهایی تازه جهت  ب یان اصلی این اندیشه ب

( استفاده شد  هود اظهار داشت که  1991)1اولین بار توسط هود   ی نوینصطالح مدیریت دولتا(   195، ص 1400،  همکارانو    میاست)کری
ازدواج   جدیداز  پارادایم  قالب  در  مخالف  جریان  نوین  دو  دولتی  دیگری   مدیریت  و  جدید  نهادی  اقتصاد  شرکا،  از  یکی  است   نهفته 

است)واعظیمدیر بازرگانی  شبه  گرایی  ص1399  ،رشیدی  و  یت  نوینت  یمدیرتئوری    (2،  نتایج    که  دولتی  تمرکز اهداف    و  بر 
شکل   ( p.2 2014, ,Antonie & Mateiدارد) پولیت   هایدارای  گرایی«  »مدیریت  شامل  دولتی 1990) 2مختلف  »مدیریت   ،)

بر است)فرج  لیگ( آزبورن و  1992)  4دولت کارآفرین«(، یا »1992روزنبلوم)  و   لن  3(، »اداره امور دولتی مبت ی بر بازار« 1991جدید« هود)
  و  مهدیزادهمختلف درباره این شبه پارادایم است)  هایگوناگون برای مدیریت دولتی نوین نشانگر دیدگاه  های(  نام 82ص  ،1400،  وند

    (5ص ،1399 ،چهک دی
 

 نوین مدیریت دولتی عناصر 

 ( 1)جدول ک دمیه زیر ترسیم هفتگان هایهود ع اصر مدیریت دولتی نوین را در برنامه        
 

 (84، ص1400: ع اصر مدیریت دولتی نوین از دیدگاه هود )فرج وند، 1جدول 

 مفهوم لفهمؤ

     ای در استفاده از مدیریت حرفه 

 بخش دولتی 

ها نه انتشار قدرت به  تیبه فعال هاواگذاری مسئولیت
 ها قسمت

 عملیاتی صریح و  هایاستاندارد 

 گیری عملکرد اندازه

موفقعیت به   هایتعریف اهداف و مقاصد، تعیین شاخص
 ایبه ویژه برای خدمات حرفهمی صورت ک

 گیریتخصیص پاداش و م ابع به عملکرد قابل اندازه  کید بیشتر روی کنترل برون دادتأ

 

 بخش دولتی هایجدا سازی واحد 

مستقل بر پایه   هایبزرگ به واحد  هایسازمان تجزیه 
محصول که م جر به ایجاد واحدهای قابل مدیریت  به کارایی 

 بیشتر خواهد شد 

 

   حرکت به سمت رقابت بیشتر در 

 بخش دولتی 

و ارتقاء   هارقابت به ع وان کلید اصلی کاهش هزی ه
مدت و کوتاه هایلزوم استفاده از قرارداد و کیفیت و هااستاندارد 

 دولتی  هایقصهم ا

بخش   هایتاکید بر سبک

 خصوصی در اعمال مدیریت 

دولتی و انعطاف در  میدور شدن از اخالقیات شیوه نظا
 بکارگیری پرس ل و اعطای پاداش

 
1. Hood 
2. Pollit 
3. Market-Based Public Administration 
4. Reinventing Government 
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باط بیشتر و خست تاکید روی انض

 در استفاده از منابع عمومی

ک ترل کردن و مقاومت در برابر تقاضاها جهت استفاده از  
 م ابعحداقل 

 دان د:می را متشکل از پ ج بعد اصلی زیر  مدیریت دولتی نوینبرخی دیگر نیز با الهام از هود،          

کار  ؛ تخت  هایسازمان.  1 شرکت به  سازمانی  ساختار  و   هایگیری  میانی  مدیران  حذف  به  م جر  دولتی  بخش  در    خصوصی 

غول پیکر سلسه مراتبی هیچ گونه کارایی ندارند چه در بخش خصوصی چه در بخش    هایشود  ساختارمی توانم دی مدیران رده پایین  
 دولتی 

بب دند)استخدام پیمانی(  باش د تا با کارک انشان قرارداد  دولتی باید آزادی عمل زیادی داشته    هایرهبران سازمان  عقد قرارداد؛.  2

 )برون سپاری( دیگر بخرند هایو شرکت  هاو یا کاالها و خدمات را از سازمان

کلیه مقررات زائد و دست و پاگیر باید حذف و رقابت تسهیل گردد  حرکت به    ات زدایی و یا تنظیم مجدد مقررات؛مقرر.  3

 سمت مقررات زدایی اغلب با ت ظیم مقررات مجدد همراه است یع ی تدوین مقررات جدیدی که ناظر بر کیفیت خدمات و کارایی است  

  های گیرد  سازمان میشهروندان نشئت    مشتریان و  هایخواسته  خدمات دولتی از انتظارات و  محور؛خدمت رسانی مشتری  .  4

 ک  د  میدولتی مادام العمر نیست د بلکه وجودشان وابسته به ارزشی است که آنها در جامعه ایجاد 

س تی ساختار سازمانی باش د  مدیران رده جلو  توان د متکی به مدل سلسه مراتبی  می دولتی ن  هایسازمان   ؛ باز مهندسی دولت.  5

کارگر   و  باید توانم د باش د و به آنها اختیار واگذار گردد؛ ضمن ای که تدوین خط مشی باید از اجرای خط مشی جدا گردد)م افی ه دالنی
   (4ص ،1396، زنجانی

 ترین ارکان مدیریت دولتی نوین اند: این پ ج اصل مهم ت دولتی نوین ع وان کردند کهیپ ج اصل برای مدیر 1هایز وکارنی        

 ؛ کاهش اندازه و قلمرو دولت ک سازی:کوچ .1

 ؛به کارگیری اصول مدیریت بازرگانی در دولت  مدیریت گرایی:. 2

 ؛واگذاری تصمیم گیری به دریافت ک  دگان خدمات تمرکز زدایی:. 3

 ؛ هابازسازی دولت با محوریت تاکید بر نتایج به جای فرای د دیوان ساالری زدایی:. 4

 (  1)شکل  غیر دولتی هایتوسط شرکتمی وتولید کاالها و عرضه خدمات عم خصوصی سازی:. 5

نوین حول محور خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی می به طور خالصه توصیه          وند،  )فرجباشد  های مدیریت دولتی 
   (  85، ص 1400

 

 
1. Hays & Kearny 



                                         
1140 تابستان، 2، شماره 2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   

ISSN : 2783-3984 

 ییو چرا یستی چ  ن؛ی نو  یدولت تیریمد

   HRC-2208-1057کدمقاله: 

 
 

: اصول  1شکل 
   (5ص  ،1396، کارگر زنجانی و )م افی ه دالنی مدیریت دولتی نوین

 

 مدیریت دولتی نوینت االؤس
 ال اساسی به شرح زیر طرح شده است: ؤدر خصوص مدیریت دولتی نوین دو س       

   پارادایم است؟یک   آیا مدیریت دولتی نوین. 1

کلی  هدیدگا،  دایماپار        ف ی  علمی  نظریات  به  بخشیدن  چارچوب  میبرای    (  46  ، ص1391  ،پورابراهیم  و  ساالرزهی)ک دراهم 
شما    به   2ک د   میرا تعریف    هامحدودیت   1:  که دو رسالت مهم بر عهده دارد  ات استمقرر  ای از قوانین ومع ی مجموعهپارادایم به  

اینمی در  که  موفق  محدوده چگونه    گوید  تا  ک ید  نشان (   5  ، ص1399،  چهک دی  و  باشید)مهدیزادهعمل  دولتی  مدیریت  تاریخچه 
رسد که این توافق جمعی که مواردی از  می به نظر  ،سی مدیریت دولتی وجود داردصریحی درباره ماهیت اسا دهد که اتفاق نظر نسبتاًمی

ن را  شاید بتوان آ  شود، نرسیده است و می ه علم توصیف  دایم را داراست، به وضعیت یک پارادایم، آنگونه که در فلسفایک پار  هایویژگی
در    «شیفت   دایمامدیریت دولتی نوین از دیدگاه طرفدارانش به م زله یک »پار(   194ص    ،1398،  عبدی  و  ارادایم نامید)پورعزتشبه پ

دان د که از تفکر  میدایم جدیدی در رشته مدیریت دولتی اشود  طرفداران مدیریت دولتی نوین، آن را به م زله پارمیمدیریت دولتی دیده 
ن چیزی جز تکامل  یوک  د که مدیریت دولتی نمی ع وان  عمل س تی مدیریت دولتی متمایز است  در حالی که م تقدان این رویکرد    و

اگر بپذیریم که مدیریت دولتی نوین حتی    ک د می شواهد نیز این نظر م تقدان را تایید    و  هاتدریجی مدیریت دولتی س تی نیست  یافته
ی که دارد در برگیرنده نقایصی هایبا وجود مزیت میغالب در حوزه مدیریت دولتی است بازهم باید گفت که خود نگرش پارادای میدایاپار

د نظر پرداخته شود و بررسی پدیده موراز یک دیدگاه خاص به  شود که صرفاً میموجب  مینیز هست  به ع وان مثال، نگرش تک پارادای
اق نظر دارند که در حوزه علوم اجتماعی باید فرو اغلب اندیشم دان اتد  از این جوانب آن همچ ان ناش اخته باقی بمان  در نتیجه ابعاد و 
از آن طریق به ش اخت پدیده  میو فراپارادای  میدایانگرشی چ د پار بتوان  مختلف دست یافت  زیرا به  ابعاد    از زوایا و   هااتخاذ شود تا 

ص    ، 1396،  کارگر زنجانی  و   ندیدن آن نیز هست«)م افی ه دالنیده پاگ، »هر شیوه نگریستن به جهان، در عین حال نوعی شیوه  یعق
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12 ) 

است؟ حرکت جهانی یک موج و   مدیریت دولتی نوین آیا. 2  

کشورها را در  می  تما  یک موج جهانی است ومدیریت دولتی نوین  ک د که اگر چه عده زیادی اعتقاد دارند  می پولیت ع وان         
یک موج جهانی نیست  بر پایه شواهد بدست آمده، اک ون  مدیریت دولتی نوین  گیرد و آنها ناگزیر باید با آن رو به رو شوند، اما  میبر

دیگر اصالحات دولتی روانه گردیده    هایدر زمی ه مدیریت دولتی به سمت مدل  هاحث ب  بر سرآمده ومدیریت دولتی نوین  دوران اوج  
مدل شبکه هایاست   »حکمرانی  مان د  جمله  ی  از  مشترک«  »حکمرانی  و  نوین«  دولتی  »خدمات  دیجیتال«،  عصر  »حکمرانی  ای«، 

به خودیدگاه را  اندیشم دان مدیریت دولتی    ، ص1396،  کارگر زنجانی  و  نموده است)م افی ه دالنید معطوف  هایی هست د که توجه 
12 ) 

 

 مدیریت دولتی نوین هاینظریه 

 : 1انتخاب عمومی نظریه . 1
نظریه انتخاب  گیرد »می حاکمیت بوروکراسی مورد حمایت قرار  دولتی نوین برای غلبه بر    مدیریت  که در  ایمهمترین نظریه        

به نظر های سیاسی و اجتماعی تاکید دارد  ای از علم اقتصاد است که به کاربرد اقتصاد خرد در عرصهشاخه این نظریه زیر است   «میعمو
 ک  د و می این است که افراد به طریقی »عقالیی و م فعت طلبانه« عمل  می  ، فرض اساسی نظریه انتخاب عمو(1973)  2وی ست استروم

این   دنبال  به  عموهستهمواره  انتخاب  در  سازند،  حداکثر  را  نفع خود  که  عقالیی  میع وان  می   د  انسان  که یک  نظام می شود  با  باید 
شخصی دارد، وی باید از انجام اقداماتی که برایش    ک د  فارغ از ای که چه تمایالتمیاش هدایت شود که در درون آن فعالیت  انگیزشی 

برایش م فعت دارد)م افی ه دالنییت ب اقداماتی جذب شود که  به طرف رفتارها و  و  اجت اب ک د  به همراه دارد  کارگر زنجانی،   و  هاتی 
سیاسی و کارم دان، در    هایده دگان، سیاست مداران، کارچاق کننظریه انتخاب عمومی، مدعی است که اقدامات رای (   5  ص،  1396

ن نظریه چ ین ک د که در بخش عمومی: چه چیز و به چه مقدار تولید شود و از چه کسی و چقدر مالیات گرفته شود  ایمیمجموع معین  
افراد در فضای سیاست نیز حسابگرانه است  بر اساس تئوری انتخاب عمومی، کارگزاران دولتی زندگی خود را    ک د که انگیزهفرض می

به    بیش شبیه به تاجران و بازرگانان و ص عتگران است  بدین مع ی که اگر آنان کاری  رفتار آنان کم و   ک د ومی فدای م افع شهروندان ن
فرض اصلی نظریه  (   80ص   ،1400آورد)فرج وند،  به ارمغان می   میخود آنان نیز م افع مستقی  ایبر  ده دآن کارنفع شهروندان انجام می 

می  مان د بسیاری دیگر از مردمان، به جای ای که از طریق م افع عمو  میکارگزاران بخش عمو و هااین است که بوروکرات  میانتخاب عمو
انگیزش   با عالئق خودخواهانه  برای  یابمی برانگیخته شوند  انتظار داشت سازمان دولتی، سازمان کارآمدی  نباید  و در چ ین وضعیتی   د 

سازمانی را به نحوی با هم تلفیق ک د و مدیریت    جامعه باشد؛ مگر آنکه ساختاری به وجود آید که مان د بخش خصوصی، م افع فردی و
نظریه انتخاب عمومی« در ساده ترین شکل آن به    »(392 ، ص1400، همکارانو دهد)محمدزاده میدولتی نوین نوید چ ین ساختاری را 
بلکه به    گیرد،مینه ت ها نوعی مدل ظریف و تا حدی جالب توجه در پیش    می نگرد  انتخاب عمومیدولت از م ظر بازارها و مشتریان  

تالش  برای  نظری  راه  نقشه  نوعی  کار    هایع وان  به  نیز  آن  ساختن  هزی ه  کم  و  دولت  سازی  کوچک  جهت  جان می عملی  رود  
پیوند دارد؛ نهضتی که   میکم سکای، یکی از معماران مدیریت دولتی نوین، مدعی است، این نهضت به طور روشن با نهضت انتخاب عمو

 (  3 ، ص1396« )شمس، شخصی است  بر این اصل محوری استوار است که »همه نوع رفتار انسان تحت سلطه م فعت طلبی
 توسط مدیریت دولتی نوین گردیده است: می کارگیری نظریه انتخاب عموب دو دلیل عمده م جر به  اصوالً       

را محدود     1 آزادی فردی  زیادی  میزان  به  اینمیبوروکراسی دولتی  از  و  به م ظور داشتنک د  آن  تا قدرت  است  »حق    رو الزم 
 از دستور دهی توسط بوروکراسی است  انتخاب« کاهش یابد؛ زیرا آزادی بهتر از ب دگی است و انتخاب توسط مصرف ک  ده بهتر 

 
1. Public Choice Theory 
1. Vincent Stroom 
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هم تراز در مقایسه با بازار است؛ ب ابراین کارآیی آن نسبت   هایو پاداش هامدل بوروکراتیک س تی فاقد ساختار مطلوبی از مشوق  2
 (  6 ، ص1396کارگر زنجانی،   و است)م افی ه دالنیبه بازار کمتر 

 

 :1اصیل وکیل نظریه . 2
دار این تئوری در بخش خصوصی به م ظور تشریح تفاوتی که اغلب بین سهامداران)اصیل( و مدیران)وکیل( به ع وان امانت        

کارگزاران دولتی)وکیل( به سهامداران)اصیل( را مشخص   مدیران وحی شده است  این رابطه، پاسخگویی  اصلی وجود دارد طراصاحب  
گوی د   میپردازند به آنان وکیل  می از آنجا که مدیران به نمای دگی از جانب سهامداران به فعالیت        (81  ، ص1400)فرج وند،  سازدمی

اهداف متعارضی نیز دارند؛ اصیل به    اند اما در عین حال م افع و همواره به یکدیگر وابسته این نظریه اشاره به این دارد که اصیل و وکیل  
کوشد تا دستمزد کمتری به وکیل بپردازد در حالی که وکیل در پی آن است درآمد و دستمزد خود را می دنبال کسب سود بیشتر است و  

ز با یکدیگر متفاوت است و در بسیاری از مواقع سهام داران از داشتن  حداکثر سازد  از سوی دیگر اطالعات موجود در دست این دو نی
این نظریه راهکارهایی مثل بستن قراداد   (  7  ، ص1396کارگر زنجانی،    و  )م افی ه دالنیانداطالعات کامل، مهم و اساسی بی بهره

نشان   را  عالیق  می روشن  در جهت  کارگزاران  آنها  اساس  بر  تا  ک  ددهد  عمل  ادعا سهامداران  اقتصادی  پردازان  نظریه  از  بسیاری    
بسیار سخت است  این که سهامداران واقعی چه کسانی هست د دارای ابهام است،   میک  د که بکارگیری این تئوری در بخش عمومی

ادعا   نامیده می برخی  واقع وکیل  اگر فکر ک یم که مدیران دولتی در  است   )اصیل(  معتقدند دولت سهامدار  برخی دیگر  و  ک  د مردم، 
خوامی بخواهد  دولت(  یا  سهامدار)مردم  اگر  که  معتقدند  اقتصاددانان  پذیر   هایسته شوند،  امکان  سادگی  به  امر  این  ک د،  بیان  را  خود 

انجام خواسته   هاینیست، به همین دلیل یافتن طرح  به  را تشویق  نماید در بخش عمو  هایانگیزشی که وکیل  یا دولتی به    می اصیل 
ت و کاهش نقش دولت  ک سازی دولسادگی امکان پذیر نیست  به همین دلیل اقتصاددانان با است اد به این تئوری نیز، تاکید بر کوچ

   (8  ، ص1400، ظاهرک دی ابراهیمیو  زاد دارند)بیک
 

 : 2ستد  نظریه هزینه داد و. 3

( مطرح کرده و به بحث در این زمی ه  1975وکیل دارد، الیور و ویلیامسون )هایی نیز با نظریه اصیل  ین نظریه را که مشابهتا       
ها برخی از امور را به  دارد برای کاهش این هزی هها را وا میهایی دارند که سازمانمعامالت همواره هزی هاند که داد و ستدها و  پرداخته

شود که  های دیگر محول ک  د  در این نظریه ع وان می جای ای که خود انجام ده د، از طریق عقد قرارداد و پیمان بستن به سازمان
اند و همچ ین کسب  هایی که متعهد به اجرای امور از طریق قرارداد شدهبی افراد یا سازمانطلها به م ظور جلوگیری از فرصتسازمان

باید نظام پیمانکاران،  توسط  تعهدات  اجرای  پیشرفته  هایاطالعات در مورد چگونگی  نظارت  اطالعاتی  و  مراقبت  بازرسی،  برای  را  ای 
باید نظامدقیق بر عملکردها طراحی ک  د و به کار بگیرند  در   ای طراحی نمای د که از رفتار های انگیزشی را به گونههمین حال آنها 

در مدیریت دولتی نوین، با اتکا به این    ( 7  ، ص 1396کارگر زنجانی،    و  به عمل آورد)م افی ه دالنی فرصت طلبانه پیمانکاران جلوگیری
تواند برای دولت و  ه برخی از خدمات مینیز صورت پذیرد؛ یع ی ارائدولتی    تواند در بخششود که مشابه این روند مینظریه ع وان می

های دیگر واگذار شود  توجیه آن این است که از این  داشته باشد اگر از طریق قرارداد به شرکت  های دولتی هزی ه کمتری در برسازمان
ن د بسیاری از کارک ان خود را که عملکرد مطلوبی ندارد  تواهای دولتی مییابد  زیرا سازمانهای اداری و پرس لی کاهش میطریق هزی ه

اند تعدیل نمای د؛ ضمن ای که سپردن  ای را که در بسیاری از مواقع کاری برای انجام دادن ندارند و صرفاً در شرایط خاصی فعالیا عده

 
1. Principle – Agent Theory 
1. Transaction Cost Economics 
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  و  زاد  شود)بیکوری میابتی و افزایش بهرهها در اثر ایجاد فضای رقهای دیگر موجب کاهش هزی هها و سازمانارائه خدمات به شرکت
 (  7 ، ص 1400، ظاهرک دی ابراهیمی

 

   خدمات دولتی نوینمدیریت دولتی نوین و 

که البته  اند،  دیریت دولتی س تی توسعه دادهاز طریق مخالفت با م  عمدتاً  خود را  هایدولتی نوین استداللطرفداران مدیریت         
»خدمات    دایماپارتواند کامل باشد که  میمقایسه وقتی  این  در این مقایسه مدیریت دولتی نوین همیشه غالب بوده است، در حالی که  

تری از جمله  مدیریت دولتی نوین، مباحث جدید  مدایاپاردر پس    (  90  ، ص 1400دولتی نوین« نیز در این مقایسه وارد شود)فرج وند،  
دنهارت با در نظر گرفتن شبه پارادایم س تی    ( 23ص    ،1400گرجی ازندریانی،    و   است)رضائی  نوین مطرح شدهمی عمومقوله خدمات  
آنتی تز، پیش هاد س تزی به نام شبه پارادایم خدمات دولتی   به ع وان تز و شبه پارادایم مدیریت دولتی نوین به ع وانمیاداره امور عمو

  نی قرار داشته است و م افعنمایدکه بر مب ای شهروندی دموکراتیک، اومانیسم سازمانی، نظریه گفتمان و جامعه مدمیرا مطرح    نوین
 (  166 ، ص 1400 ،همکاران و دهد)بلوچیمی  قرار  را در کانون توجهعمومی 

: هانوین از نظر دنهارتمی  خدمات عمو  هایلفه ؤم   است  آمریکایی   پرداز  رابرت دنهارت نظریه   ، نوین  دولتی  ب یانگذار خدمات        
نه  به     1 ک ید  خدمت  ک  دگانبه    شهروندان  باشید    2  مصرف  عامه  م فعت  پی  عمو   3در  خدمات  و  به    میبرای شهروندی  نسبت 

   6تصدیق ک ید که پاسخگویی ساده نیست     5دموکراتیک عمل ک ید    استراتژیک فکر ک ید و   4  کارآفری ی ارزش بیشتری قائل شوید
   (4 ، ص1399لعلی، ) وریبهره  برای برای مردم ارزش قائل شوید نه    7هبری خدمت ک ید نه ر

 است  به آنها اشاره شده   2هایی دارد که در جدولخدمات دولتی نوین با مدیریت دولتی نوین تفاوت        
 ( 90 ، ص1400)فرج وند، س تی  نوین با مدیریت دولتی نوین ومیمقایسه خدمات عمو  2جدول

    
  هارویکرد
 
 هالفهؤم

 
 

مدیریت دولتی 
 س تی

 
 

 مدیریت دولتی نوین

 
 
 نوینمیخدمات عمو

مبانی 
 نظری

  هاینظریه 
 سیاسی 

 مردم ساالری  هاینظریه  اقتصادی  هاینظریه 

 
 

معرفت 
 ش اسی 

 
 

 علوم اجتماعی

 
علوم اجتماعی 

  اثبات گرا پوزیتیوستی و
 )اصالت تجربه(

رویکرد کثرت گرایانه با  
معرفت   هایتاکید بر رویکرد 

ش اسی، پوزیتیوستی،  
پست   تفسیری، انتقادی و

 مدرن

عقالنی 
الگوی   ت و

غالب 
 رفتاری 

 
عقالنیت  

اجمالی به انسان  
 اداری

عقالنیت اقتصادی، 
تصمیم  قتصادی یا انسان ا

ی م افع گیرنده در جستجو
 شخصی

عقالنیت راهبردی آزمون  
)سیاسی،   انواع عقالنیت 

 اقتصادی و سازمانی(

 
 

چگونگ 
ی تبیین 

از میم افع عمو
طریق نهادهای 

سیاسی تعریف و با  
روش قانونی معرفی  

 
 

تجمیع میم افع عمو
م افع شخصی افراد جامعه 

 
برای دی از  میم افع عمو

نسبت  هاگفتمان و توافق گروه 
 مشترک است  هایبه ارزش 
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م افع 
 عمومی

 است  شود  می

 
وظیفه  

 ش اسی 

وظیفه ش اسی  
    در قبال دولت و

 ارباب رجوع

 
وظیفه ش اسی در قبال 

 مشتری 

 
در قبال  وظیفه ش اسی
 شهروندان 

 
 

نقش  
 دولت

پارو زدن: دولت 
با رویکرد  

گری به  تصدی
و   هامشیاجرای خط 
خدمات   ارائه کاال و

 پردازد می

 
هدایت کردن: دولت به  

ع وان تسهیل ک  ده و 
راهبر نیروهای بازار عمل  

 ک د می

 
خدمت کردن: دولت به  

  سازی شهروندان وتوانم د
مشترک بین  هایخلق ارزش

 پردازد میآنها 

 
 

سازوکار 
های 

دستیابی به  
اهداف خط  

 مشی

 
  هایکاروساز

اداری اجرای 
از طریق   هابرنامه 

دولتی   هایسازمان
 موجود

کارهای جلب  سازو
مشارکت بخش خصوصی و 

ایجاد   و  غیرانتفاعی
الزم جهت   هایمشوق

مذکور به  هایترغیب بخش 
مشارکت بیشتر در اجرای 

 ها برنامه 

 
کار پیوندی و ایجاد سازو

  هایائتالف میان سازمان 
 انتفاعی خصوصی و غیر دولتی،

 
 
 

رویکرد 
 پاسخگویی 

پاسخگویی  
ه مراتبی:  لسلس

مدیران دولتی باید  
به رهبران سیاسی  
که با روش مردم  
ساالری انتخاب  

اند پاسخگو  شده
 باش د

 
 

گویی بازار محور:  پاسخ
مدیران دولتی باید به  

 گو باش د مشتریان پاسخ

 
پاسخگویی چ د جانبه:  
مدیران دولتی باید در قبال 

،  اجتماعی هایقانون، ارزش 
ه جارهای سیاسی، م افع 

عمومی، استانداردهای حرفه 
و حقوق شهروند پاسخگو   ای

 باش د

 
آزادی 

عمل 
مقامات 
 اداری

 
مقامات اداری 

آزادی عمل 
 محدودی دارند

مقامات اداری به م ظور  
تحقق اهداف کارآفری انه،  

دارای آزادی عمل 
 ای هست د گسترده

آزادی عمل امری 
  محدود بوده وضروری، اما 

 گویی است توام با پاسخ 

 
 

ساختار 
 سازمانی

 هایسازمان
دیوان ساالر با اقتدار  

سلسه مراتبی و  
 تاکید بر مقررات 

 
غیر  هایسازمان
 م عطف  متمرکز و

 
های با ساختار سازمان

ای مبت ی بر همکاری  شبکه 
 متقابل
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سازوکار 

های 
 انگیزشی 

 
 حقوق و مزایا 

 کارآفری ی وفضای 
اراده جدی   تعلق خاطر و

نسبت به کاهش اندازه  
 دولت

 
 خدمت به مردم 

 

 مدیریت دولتی نوین در ایران

 و  ساختاردهی شده است)حشمتی  ایانه تدوین وادعا شده قانون مدیریت خدمات کشوری بر مب ای مفروضات حکمرانی بازارگر       
ج گ  ( 121، ص1397ملکی،   پایان  از  سالهپس  پ ج  برنامه  اولین  آغاز  و  ایران،   تحمیلی  در  سیاسی  و  فره گی  اجتماعی،    اقتصادی، 

و    شدتعدیل اقتصادی مطرح    هایسازی به م زله یکی از اجزای مهم سیاست   در قالب سیاست خصوصیمدیریت دولتی نوین    هایگهر
 و   )مهدیزادهاقتصادی به تصویب رسید  هایخصوصی در فعالیتدولت در اقتصاد و مشارکت بخش    کردن اندازه   اولین قانون برای محدود 

ص 1399چهک دی،   اصل     (16  ،  سیاست   44اصالح  تدوین  و  اساسی  سال  قانون  در  آن  اجرایی  اجرای    نقطه   1385های  اوج 
اساسی در   هایمشیخط  اهداف و    (8  ، ص1396گازر،    و  )فراهانیخورددولتی نوین است که در بخش دولتی ایران به چشم میمدیریت

  و   ، یع ی تصویر کالن برنامه، به وضوح گویای این مطلب است)حشمتیبرنامه اولبخش بودجه و وضع مالی دولت، ذیل بخش »چ«  

یی از مدیریت دولتی نوین به چشم می خورند  برای مثال، در سیاست  هاتوسعه نیز رگه   دوم  برنامهدر قانون     (121  ، ص1397ملکی،  

ت ظیم و  سیاست   پولی  رگه هابازار،  دولتی  بخش  کارک ان  دیدهای  توان  می  را  فوق  در خالل  . ی  نوین  دولتی  مدیریت  برنامه  روح 

 ن: ی تحول اداری در طول برنامه سوم توسعه ایراهاترین برنامه مهم، بیش از پیش ظهور کرد  سوم

سوم توسعه و  قانون برنامه   64  ی براساس مفادحاکمیت و اعمال تصددولت با تعیین و تفکیک اعمال    م طقی کردن اندازه  برنامه    1
با تعریف اندازه  تشخیص حجم م امور توسط دولت هزی ه   ن برای ادارهواتم طقی دولت و امکانات و م ابعی که می اسب برای دولت 

  کرد

بررسی و ش اخت مشکالت تشکیالت کالن دولت و کوچک سازی دولت در   برنامه   2 با هدف  اصالح ساختار تشکیالتی دولت 
 ل عم

گیری و سازماندهی و اصالح  و تعیین تکلیف شوراها و مجامع متعدد تصمیم  ی مدیریتی به کمک بررسی هااصالح نظام  برنامه   3
   دولتنظام و نهادهای تصمیم گیری در ساختار تشکیالتی 

نظام   برنامه   4 برای  هااصالح  دولت  کارک ان  پیمانی  استخدام  نامه  آئین  نواقص  رفع  و  بررسی  با  استخدامی  به  ی  اشتغال  توسعه 
آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت به م ظور تقویت    برنامه   5    ی دائمی و رسمیها)پیمانی( به جای استخدام   صورت غیر رسمی 

  رنیروی انسانی نظام اداری کشو

  ی انجام دادن کار و توسعه ف اوری اداریهااصالح فرای دها، روش  برنامه  6

 ر ارتقای حفظ کرامت مردم در نظام اداری کشوبرنامه   7

برنامه سوم توسعه             مدیریت   محوریت  با   دولتی  بخش   تحول   راهبرد  کشور،  فره گی   و   تماعیاج  ،اقتصادیب ابراین با مطالعه 
  به   آوری  روی   و  دولت  سازی  کوچک  اقتصاد،  گرفتن  دست   در  برای  خصوصی  بخش   تشویق   خوردمی   چشم  به   روش ی   به  نوین  دولتی
های اجرایی و     از جمله محورهای دستگاهول مدیریت بازرگانی در دولت، برون سپاری خدمات عمومی اص تزریق  انسانی، نیروی تعدیل

  این راهبرد در بخش دولتی بوده است 
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طراحی شد  به م ظور    مدیریت دولتیحات  الاقتصادی و اص  اتحالنیز با همین دیدگاه در مورد اص  توسعه  رنامه چهارمب       

وظیفه دارند با استفاده   هاریزی کشور و سایر آژانساجرایی در قبال مردم، سازمان مدیریت و برنامه  هایپذیری دستگاهافزایش مسئولیت
 (   3 ، ص 1399 ،رشیدی و د)واعظیارتقاء سطح کیفیت خدمات خود را ارائه ده  ،از ف اوری جدید اداری

اجتماعی  چهارم  برنامه قانون    145ماده   اقتصادی و سیاسی جمهوری  توسعه  تدوین  ،  و  به طراحی  را مکلف  ایران، دولت  اسالمی 
برای کاهش حجم تصدی امور کشور و کوچک سازی دولت کرده است  هاسازوکارهایی  اداره  افزایش مشارکت مردم در  بر اساس      و 

در اقدامی     ه ک دنهاد استفادهای غیر دولتی و مردم  د از سازمان برنامه چهارم توسعه دولت باید در راستای تحقق اهداف فره گی خو
به هدف  برای دستیابی  انداز و  به س د چشم  با توجه  تعیین شده در س د یاد شده و در جهتدیگر و  برنامه چهارم    های  تکلیف قانون 

، با توجه به نقش و وظایف جدید دولت، ساختار دولت و کالن دولت تهیه شده است که در آنای با نام الیحه تشکیالت  ، الیحه توسعه
 زه آن باز مه دسی شده است  اندا

عات و  الموضوعات مربوط به ف اوری اط توسعه به موضوع نظام اداری و مدیریت پرداخته است  برنامه پنجمفصل چهارم قانون  

 ر است: م آنها به شرح زیاهگردیده است که  نی اجرایی تعییهانظام اداری، تکالیفی برای دولت و دستگاه
 ؛اتالعملی اطایجاد و توسعه شبکه   1
 ؛ دستگاهی نمات بیالارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استع  2
 ؛ عاتموظف بودن دستگاههای اجرایی به عرضه خدمات قابل ارائه خود به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطال  3
 ؛مجاز بودن دولت به تهیه برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک  4
اقدامات     5 ماده  الانجام  و    9زم طبق  الکترونیک  عرضه خدمات  و  الکترونیک  تجارت  الکترونیک،  دولت  توسعه  م ظور  به  قانون 

 ؛اد الکترونیک و کاهش اس اد کاغذیاصالت بخشیدن به اس 
 ؛ییی و پیمانی، در دستگاههای اجراکارگیری نیروی انسانی رسم مم وعیت هرگونه به  6
   ی دیگرهاوزارتخانه در وزارتخانه مکلف شدن دولت به ادغام یک یا چ د   7

قانون اساسی  )دستی  ریزی کشور، اس اد باالغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه توسعه ابال  برنامه ششم در نظام برنامه ریزی  

 کلی  یهاسیاست   پیشرفت،  ایرانی  میسالالگوی ا می ایران،  الس د چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اس  می ایران،الجمهوری اس
ی خصوصی، تعاونی و عمومی  هاو مشارکت بخش  (ی مقام معظم رهبریالغی کلی قانون اساسی اب هااصل سیاست  و  مقاومتی  اقتصاد

گرایش به سوی  رسد روند  می   ه در نظر گرفته شده است و به نظر برنامه ششم توسع  ن دولتی به ع وان رویکردهای حاکم بر تدویغیر
ساله از س د چشم انداز با احکام جدیدی دنبال خواهد    برنامه پ ج  ندر قانون برنامه ششم توسعه به ع وان سومی  نمدیریت دولتی نوی

 (  14 ، ص1394)عبادی آالدزگه، شد

 

 فراروی مدیریت دولتی نوین  هایچالش 

بهره       اثربخشی، کارآیی،  نوید  با  نوین که  و در حال    وری ومدیریت دولتی  پیشرفته  به عرصه جوامع  پا  کوچک سازی دولت 
آن   هایمحدودیت  و  صح ه عمل ت گ اها  در رفت، مواجه شد و  می پیامدهای متفاوت از آنچه از آن انتظار    توسعه نهاده بود، با نتایج و

 (   389ص  ،1400، همکارانو  محمدزادهآشکار شد)
این      تی مورد مطالعه و بررسی قرار دادی را پیش روی خود دارد که بایسالتو مشک   هانوین مدیریت دولتی چالش  هاینظریه         

 مسائل عبارت د از:
  ؛و خصوصی می کمرنگ کردن مرز عمو 1
 ؛محدود کردن ترکیب دریافت ک  دگان خدمات  2
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 ؛ تضعیف بخش دولتی  3
 ؛میتهدید اعتماد عمو  4
 ؛های دولتی مضطربسازمان شکل دهی   5
 (  17 ، ص1399چهک دی،  ه و)مهدیزادایجاد زمی ه فساد  6

ش شود که برای کاهمیگرایی توصیه دارد  به این مع ا که در عرصه رقابت مدیریت دولتی نوین پیامدهای متضادی نیز در پی       
خ یفر،    و  خصوصی سازی اثبات نشده است)صادقیدر    هاو افزایش کیفیت از خصوصی سازی استفاده ک ید، اما کاهش هزی ه  هاهزی ه
این   هایگریکوش د جوانب م فی و نقاط ضعف این رویکرد را آشکار سازند، ضمن ای که نسبت به افراط میم تقدان  (   318  ، ص1397

مدیریت دولتی نوین در زیر    ( 13  ، ص1396کارگر زنجانی،    ،ده د)م افی ه دالنیمیضد دولت گرایی هشدار    رشرویکرد در اتخاذ نگ
ی، برابری و  نظیر شهروندی، نمای دگی، پاسخگویصر به فرد خدمات عمومی،  حاستانداردهای م   بازار، ه جارها وچتر اصالحات مبت ی بر  

بهره وری و سودآوری، به حاشیه رانده شد  رویکرد گذار به توسعه یافتگی    ر رقابت، کارآیی،م ه جارهای بازرگانی نظیبی طرفی، با هجو
های در حال  ها توسط کشورو تقلید از آن 1الگو برداری  مونه وبه م زله ن هاآسیایی، ایده در نظر گرفتن بعضی از کشور هایدر برخی کشور

به چالش می  را  اینکشد،  توسعه  اگر  باشد، کشورزیرا  اهدافی متحرک  هایگونه  یافته  و  هست د  2توسعه  ص    ،1398عبدی،    )پورعزت 
199  )   

 

 انتقادها بر مدیریت دولتی نوین 
)کرد  افتیدر   یادیز  ینقدها،  مدیریت دولتی نوین        De Waele et al., 2015,  p.1 و    فیضع   یاجرا  لیبه دل  دگاهید   نیا  (

است  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  آن  تحقق  در  )  مشکالت  Mauro et al., 2019, p.2 م افع    (  است  ممکن  نوین  دولتی  مدیریت 
اند، افزایش دهد چرا  گذاران و سران بوروکرات که چشم به خصوصی سازی و برون سپاری دوختهمشیشخصی و فساد را در بین خط

ملکی،    و  زاد  دهد)بیکمیاداری را افزایش    وجود، فرصت برای سود جویی شخصی و تخلفاتکه این عوامل به دلیل خالهای قانونی م
پ هان    وری و سودآوری حداکثری،ان د بهرهکار م  کسب و  هایمدیریت دولتی نوین با تمرکز صرف بر روی معیار  ( 1223  ، ص1400

تصمیم و  بغرنجکاری  سبب  بسته،  درهای  پشت  مشکالت  گیری  اداراتتر شدن  در  اخالق  و  مسئولیت  به  عمو  مربوط  شده می بخش 
غیر مسئول، ساخت   هایدولتی نوین کمترین توجه را به توسعه شهری، بوروکراسی   مدیریت  ( 88  ، ص1399امیرخانی،    و  است)عالی

اعتیاد  ؤم روستایی،  فقر  بهداشتی،  کاهش  نظیر  مشکالتی  حل  بدنبال  بیشتر  و  دارد  بیشتر  ص1399و   است)فرامرزی،  سسات   ،  6  )  
اقتصادی به   هایک د اقتصاد باید در دست دولت باشد و دخالت دولت در فرای دمیل ال»ماسگریو« از مت قدین مدیریت دولتی نوین استد

ت  از نظر »هیوز« مدیری(   7  ، ص 1399محوری ترین نقش است)فرامرزی،    روری و توسعه به مفهوم جدید آن، ضخصوص در اقتصاد  
صرفاً نوین،  ارزش  دولتی  تسلط  و  هایتحت  ارزش   کارایی  و  بوده  جویی  نادیده  هایصرفه  را  مشارکت  و  نمای دگی  عدالت،  چون  ی 

»روبرت« از شفافیت    »تری« تهدیدی برای دموکراسی بوده، از نظر  شود  از نظرمیموجب تضعیف پاسخگویی  »کتل«    از نظر  گیرد می
ش را کاه  و اعتماد شهروندان به یکدیگر  شهروندان به دولتمی  دهد  از نظر »دنهارت« اعتماد عمومیکاسته و پ هانکاری را افزایش  

ابزاری برای م افع   تر برای همه، عمالًارزان   و فراهم نمودن خدمات بهتر و  میعای بهبود م افع عمو»هود« علیرغم اد  دهد  از نظرمی
و  هایگروه است  طبقه   خاص  پیدایش  به  نوین  م جر  دولتی  مدیران  ب ام  جدید  کاهش  می ای  به  م جر  »فردیکسون«  نظر  از  گردد  

مدت   بل د  در  اداری  توصیه می ظرفیت  حاوی  »ویلیامز«  نظر  از  آنهایگردد   نقیض  المثل  ضرب  همان د  که  است  درست    های  نیز 
مدت و همچ ین خطر تعدیل نیروی  و بل د میسر هایبه دلیل رواج قراردادهای کار معین به جای استخدام  ( 60 ، ص1380است)وارث، 

انسانی به واسطه کوچک سازی دولت، ام یت شغلی کارک ان کاهش یافته و موجب کاهش اعتماد کارک ان به دولت شده است  بدین  

 
1. benchmark 
2. moving targets 
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دریافت    ترکیبوصی، محدود شدن  شود که به دلیل نادیده گرفتن تفاوت و تمایزهای ذاتی میان بخش دولتی و خصمیترتیب مشاهده  
و دولتی  نقش بخش  رنگ شدن  عمومی، کم  پاسخگویی  ابزارهای  تضعیف  دولتی،  عمو  ک  دگان خدمات  اعتماد  به  می  کاهش  مردم 
  میوم دی همگانی از خدمات عمدولت، خصیصه همگانی بودن خدمات دولتی تضعیف شده و به این ترتیب حقوق ب یادین ملت در بهره 

(  131 ، ص1397ملکی،  و است)حشمتیبه چالش کشیده شده   

 

 نتیجه گیری
وری و کوچک سازی دولت پا به عرصه جوامع پیشرفته و در حال توسعه نهاد و  بهره  مدیریت دولتی نوین با نوید اثربخشی، کارایی،

پی و  آوردنتایج  همراه  به  را  متفاوتی  می   الًآنچه عم   امدهای  انتظار  آنچه  با  شد  و  حاصل  ت گ اها  عمل  در صح ه  و  بود  متفاوت  رفت 
دهد که در به کارگیری مدیریت  گذاران را هشدار می ها، مدیران و سیاست های مدیریت دولتی نوین آشکار شد  این محدودیت محدودیت

ز  گیری از مزایای آن، ازمی ه اقدام ک  د، تا ضمن بهرهمل و تعمق در این أچرای آن محتاط باش د و با ت دولتی نوین و پذیرش بی چون و
بق توان در اکثر کشورهای توسعه یافته یک رویکرد مشترک را ش اسایی کرد که طدر حال حاضر می   معایب احتمالی آن اجت اب ک  د
   دولتی به وجود بیایداداره امور    بایست یک تغییر اساسی در فره گبخشی امور دولتی پیشرفت ک د، می آن اگر قرار است کارایی و اثر

کسالت   از محدودیت های های روزانه ناشی م عطف با عملکرد ضعیف و مزاحمتهای غیره گ برای تبدیل بوروکراسیایجاد تغییر در فر 
بر نتایج که در  های مبت ی کارگزاران عبوس، خدمات ضعیف و اقدامات تحریف شده و فاسد آنها به سازمان  گیر،های وقتکاغذ بازی آور،

نتایج برابر تحقق اهداف و  با مشکشود  گفته می    حاصله پاسخگو هست د، ضروری است  آنها مدیران در  تی همراه  الکه رویکرد جدید 
نظر داشت که هیچ راه برگشتی به    به هر حال باید در   ی در پیش استالنت جدید مبت ی بر نتایج راهی طواست و تا رسیدن به مدیری

 س تی اداره امور دولتی وجود ندارد  سوی الگوی
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(  طراحی الگویی برای شهر هوشم د با الهام از مفروضات خدمات دولتی 1400)  بهبودی، محمدرضا و ترابی، محسن  ؛بلوچی، اسماء   1

  189-159 (،2)4مطالعات مدیریت دولتی ایران، فصل امه  زیر ساختی آن در شهرداری ب درعباس  هایلفه ؤنوین وارزیابی م

هشتمین ک گره ملی تازه یافته     وری در بخش دولتیبهره  هاینظریات و مدل (   1400)  دیها  ظاهرک دی،می ابراهی  زاد، جعفر و  بیک   2
   تهران  توانم دی و هوش رقابت،در مدیریت و مه دسی ص ایع با تاکید بر 

مدیریت و      اقتصاد،اولین همایش ملی     های مدیریت دولتیپایش جایگاه اخالق در نهضت(   1400)  جعفر و ملکی، علی    زاد،  بیک   3
  ارومیه ،هاو مانع زدایی  هاپشتیبانی مه دسی مالی با تاکید بر تولید،  

الگوی  (  مفهوم پردازی حکمرانی مسئوالنه مبت ی بر ف اوری اطالعات در جهت نیل به  1398)  عبدی، به ام  پورعزت، علی اصغر و    4
  213-193 (،30)9  )مطالعات راهبردی جهانی شدن(، ات راهبردی سیاست گذاری عمومیمطالعفصل امه ایرانی پیشرفت  -اسالمی
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  (،2)12ایران،  فصل امه مطالعات اجتماعی  ها   در دانشگاه  والنه پژوهش و نوآوری(  حکمرانی مسئ1397)  حشمتی، عطا و ملکی، علی   5
28-52  

 ریت دولتی  تهران، انتشارات صفار، اشراقی  مدی هایای بر فلسفه نظریه (  مقدمه1388) دانایی فرد، حسن و الوانی، سیدمهدی  6

احسان   7 ساده،  و  العابدین  زین  اسبق،  امی ی  مسعود؛  حسی ی،  قربان  علی؛  رفتار 1399)  دولتشاه،  بر  نوین  دولتی  مدیریت  تاثیر    )
  160-139 (،42)12مشاوره شغلی و سازمانی، فصل امه  شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی 

مطالعات فصل امه در حقوق اداری ایران   می(  طرح تطبیقی الگوی استخدام عمو1400) رضائی، مرتضی و گرجی ازندریانی، علی اکبر  8
   37-17 ،(1)51حقوق عمومی، 

می ا   9 و محمدی،  بهرام؛ محجوب، علی  اقدم،  اصغری  بهروز؛  م ش،  سازمانی    ( 1395)  رضایی  اعتماد  بر  نوین  دولتی  مدیریت  تاثیر 
    14-2 (،20و19)6الت مدیریت دولتی، کارک ان ستادی شهرداری رشت  فصل امه رس

اهلل   10 حبیب  ارزش1399)  ساالرزهی،  پایه  بر  دولتی  مدیریت  در  نوین  پارادایم  عمومی:  ارزش  مدیریت  فصل امه   های(   عمومی  
  218-189 ،(47)13مدیریت عمومی،  هایپژوهش

پور، حبیب ساالرزهی   11 ابراهیم  و  اهلل  حبیب  پاردایم1391)  ،  در  بررسی سیرتحول  دولتی   های(   مدیریت  پاردایم  از  دولتی:  مدیریت 
  62-43(، 9)1391مدیریت دولتی، فصل امه  حکمرانی خوب   س تی تاپارادایم

و خ یفر، حسین    12 فلسفه  1397)  صادقی، یوسف  نهاد دولت در رهگذر  گرایی  و فره گ ساز مدیریت  اجتماعی  پیامدهای  بررسی    )
  340-317 (،2)15فلسفه دین، فصل امه دولت دی ی  

امیرخانی، طیبه   13 و  احمد  چالش1399)   عالی،  نوین     های(   دولتی  مدیریت  بستر  در  اداری  اخالق  انسانی،  مجله  معاصر  علوم  آفاق 
4(41)، 85-108   

نوین در    هایالمللی جهت گیریک فرانس بین   جایگاه مدیریتی دولتی نوین در نظام اداری ایران(   1394)  عبادی آالدزگه، موسی   41
  تبریز مدیریت، اقتصاد و حسابداری،

المللی  سومین ک فرانس بین    رویکردها، وظایف و  هامدیریت دولتی نوین؛ مروری بر نظریه (   1396)  گازر، مهدی  و  فراهانی، یوسف   51
   تهران حسابداری و اقتصاد دانش ب یان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، مدیریت،

  فروزشانتشارات ، تبریز مبانی مدیریت دولتی  ( 1400)   فرج وند، اسف دیار16

ناهید   17 اسال 1399)  فرامرزی،  نوین  واکاوی مثبت در مدیریت دولتی  پایدار     ومی  (   نوین در مطالعات   هایرهیافتفصل امه  توسعه 
   111-99 (،2)1399اسالمی، 

الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران به م ظور    و  ها(  ظرفیت1400)  کریمی، محمود؛ واعظی، سیدمجتبی و فقیه حبیبی، علی   18
    217-195 (،29)9حقوق اداری، فصل امه کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین   

بانکداری با    اقتصاد و  حسابداری،  المللی ترف دهای مدرن مدیریت،ششمین ک فرانس بین  (  خدمات دولتی نوین 1399)  لعلی، فاطمه   19
   کارها، تهران رویکرد رشد کسب و

فرای د اجرای رویکرد مدیریت (  ارائه مدل 1400)  مسعود و یدالهی، مهدی پور،میگرا طاهره؛ فیضی، دی؛ها  محمدزاده سلطانمرادی،  20
  418-387 ،(3)13مدیریت دولتی، فصل امه توسعه ایران با استفاده از راهبرد پژوهش ترکیبی   هایدولتی در برنامه 

علی   12 زنجانی،  کارگر  و  امیر  ه دالنی،  ضرورت   ،(1396)  م افی  نوین:  دولتی  چالش  هامدیریت  نقش    ،هاو  ملی  ک فرانس  اولین 
  تبریز اقتصاد و مدیریت، حسابداری،

محسن   22 چهک دی،  و  سمانه  سازمان1399)  مهدیزاده،  در  نوین  دولتی  مدیریت  بررسی  بین   های(   ک فرانس  سومین  المللی  ایران  
   بانکداری با رویکرد رشد وکسب و کارها مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و هایترف د

رشیدی،     32 و  رضا  ایران   1399)  محبوبه واعظی،  در  نوین  دولتی  مدیریت  چالش  تهی،  دولت  مدیریت  (   تحول، فصل امه  و    توسعه 
42(1399،) 1-10  
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  81-51 (،55)14دانش مدیریت، فصل امه به مدیریت دولتی  می دایا(  نگرش فرا پار1380) وارث، سیدحامد  42

دولتی، با استفاده از ابزارهای    های(  ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت1400)  و ق بری، بابکیان، شیرمحمد؛ جمشیدی نوید،  یعقوب   25
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