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  :پیشگفتار مولفان

  �م او � جان را ���ت آ�و�ت �

لـیکن چـون     ها طاعت کرد و سر به اطاعـت فـرود آورد،   شیطان سال

اي که خدمت به قصد مـزد   بنده. مزد طاعت خواست از درگاه رانده شد

اي کـه جـان بـه بهـاي زر دهـد       مزدور اسـت؛ بنـده    خدمتکار نیست، کند 

نگجــویی کــه بــه ســیم تیــر انــدازد  جانبــاز نیســت، زرپرســت اســت؛ ج

    .سوداگر است  سرباز نیست،

  شیخ عطار نیشابوري   

 
پروردگار بزرگ را که موهبت اندیشیدن و لذت آموختن را به بندگانش عطا فرمـود، شـاکر و   

مان را گشایش و دلمان را صبر و تحمل بخشـید   مان را توان، اندیشه سپاسگزاریم؛ هم او که دستان

  .با نام و یاد او آغاز کرده بودیم در سایه الطاف خداوندیش به پایان بریم تا کاري را که

هـاي جدیـد    ترین رویکردهایی هستند که در تئـوري  خادمیت و مباحث مرتبط با آن جزو مهم

با توجه به مشکالت فراوانی که بیشتر کشورهاي در حال توسعه با . شوند مدیریت دولتی مطرح می

ترین مشکالت را در نبود فرهنگ خدمتگزاري در سطح  یم ریشۀ برخی از مهمتوان اند، می آن مواجه

دلیل عدم وجود چنین فرهنگـی،   به .حکومت و تاکید اعضاي سازمان به منافع شخصی خود بدانیم

گونه همدلی و همکـاري میـان شـهروندان و حکومـت      شود و هیچ اعتماد در شهروندان ایجاد نمی

تـوان گفـت خادمیـت و     گونـه تردیـدي مـی    که مطرح شد بدون هیچگیرد، لذا همانطور  شکل نمی

ویـژه   اي بـه  هاي اساسی مدیریت دولتی در هر جامعـه  مباحث مهم مطرح شده در آن جزو موضوع

  .کشورهاي در حال توسعه است که باید توجه خاصی را به آن مبذول داشت

هاي دولتی، ابـزار عمـده    یاست که بوروکراس هاي حکومتی دنیا این عموماً مشکل اساسی نظام

اند؛ به تعبیري دیگر بوروکراسی، خادم سیاستمداران و نه خـادم جامعـه    سیاسی هیأت حاکمه شده

هـایی چـون جانبـداري،     مسئوالن دولتی نیز به سادگی از کنار مشکالت و نابسامانی. گردیده است

و تـوجهی بـه آن   هـاي مشـابه دیگـر گذشـته      فساد، رشد نامتناسب بخش دولتـی و برخـی جنبـه   

شـود و پیـرو آن، بحـث     نمایند؛ لذا در چنین شرایطی ضرورت نوسازي نظام اداري مطرح می نمی

  .گیرد خدمتگزاري به جامعه و شهروندان شکل می

ها تمایل دارند که تاثیر مثبتـی   دوستی، سازمان واسطۀ وجود حس نوع در جوامع خدمتگزار، به 

اعتماد عامه را   کنند تا در قبال جامعه مسئول باشند؛ اي تالش می نهگو آنها به. بر جامعه داشته باشند



هاي اساسی جامعه  کنندة ارزش هایی براي انجام امور استفاده کنند که منعکس افزایش دهند؛ از شیوه

ها به منظور نیل به اهـداف نـوع دوسـتانۀ     سازمان. عدالت و احترام باشد نظیر صداقت، اخالقیات، 

اي بنگرند که آن اصول  باید تابع قوانین خاصی باشند، بلکه باید به فراتر از چنین مساله تنها خود، نه

  .خادمیت است

تکـریم  کـه   رسانی شده، به طـوري  در فرهنگ اسالمی ما تاکید بسیار زیادي به موضوع خدمت

ا ، بارهـ و مسئوالن حکـومتی در فرهنگ اسالمی است  دار ها یکی از باورهاي ریشه شخصیت انسان

هـاي گونـاگون    قـرار داده و بـه مناسـبت    توجـه حفظ و حراست شئون و شخصیت مردم را مورد 

  . اند ضرورت احترام جدي به یکایک مردم را مطرح ساخته

 1383رسانی درسال  تداوم نهضت خدمت ها مانند پاسخگویی و هدفگذاري سال نامگذاري و

اینکـه   بنابراین با اعتقاد بـه . یافتگی است عهمسیر توس دهی جامعه در جهتمنظور  بهاي کارآمد  شیوه

هاي  قابلیت مفید است، اما ارزش واعتبار آن به رسـانی و پـاسخــگویی یک نهضت ملی و خدمت

جامعه باید آن  است که تک تک عناصر گذاري شده رسالتی حرکت درمسیر هدف .اجرایی آن است

له مورد توجه اسـت  ااین مس دولتمردانري از براي بسیا. زمان سرلوحه امورخود قراردهند هر را در

 ارایه آن چـه بایـد کـرد؟    و براي موفقیت در ؟ندمهمترین خدمات چیست رسانی، که در سال خدمت

 .ها هستند مولفان در این کتاب تا حدي به دنبال پاسخگویی به این سوال

هـاي   یوهدر تالیف این کتاب، فرض اصلی مولفان آن است که شناخت مفهـوم خادمیـت و شـ   

ترین وظایف مدیران دولتی امروز بوده؛ ولی الزم  هاي دولتی جزو مهم ارتقاي ظرفیت آن در سازمان

دهنده و اثرگذار بر آن و از  هاي تحقق خادمیت، از یک سو عوامل شکل بر مطالعه شیوه  است عالوه

  .سوي دیگر نتایج و پیامدهاي آن نیز مورد توجه قرار گیرند

رسانی، بتـوان   هاي ارتقاي ظرفیت نظام خدمت است عالوه بر شناخت شیوهدر نتیجه ضروري 

وجـود آورد تـا ضـمن بهبـود چنـین       هاي اثرگذار بر این مفهـوم بـه   تغییرات مورد نیاز را در مولفه

وجـود آمـده و توسـعه      هاي عملکردي بخش عمـومی بـه   هاي مثبتی در شاخص ظرفیتی، پیشرفت

  . تضمین گردد مدت پایدار نظام دولتی در بلند

هـاي   هاي ارزنـده افـرادي کـه در بخـش     ها، نظرات و کمک دانیم از تالش در این جا الزم می

از و  تقدیر و تشکر نمـاییم  رضایی و ویژه آقایان گرگانی به ،اند  مختلف تدوین این اثر نقش داشته

یمانه مان در ایجـاد محیطـی مناسـب بـراي تـدوین ایـن کتـاب صـم        ه همراهی و همکاري خانواد

تردید بدون شکیبایی، گذشت و محبت آنان، انجام این مهم براي  سپاسگزار و بر این باوریم که بی

براي تدوین این کتاب از منابع متعددي بهره گرفته شده و یقیناً نهایت دقت به . ما بسیار دشوار بود



شک این کتـاب داراي   اما بدون. گردد، مقبول جامعه علمی مدیریت افتد عمل آمد تا آنچه ارایه می

هاي آتی این کمبودها رفـع و   هایی است که به خواست خداوند متعال، در ویرایش عیوب و نقصان

هـاي کتـاب، از    لذا اینجانبان ضمن قبول مسـئولیت کاسـتی  . بر غناي این کتاب افزوده خواهد شد

سال آن بـه آدرس  کنیم با رهنمودهاي راهگشاي خود و ار سنج خواهش می خوانندگان فهیم و نکته

  .، امکان ارتقاي سطح علمی این کتاب را  فراهم نمایندrmirabbasi@gmail.com ایمیل

  با سپاس

  رمضان میرعباسی

  عیسی شریفی
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  15  کلیات/ فصل اول

  

  کلیات: فصل اول

  مقدمه

دولتـی و محـیط سیاسـی مـورد توجـه بیشـتر پژوهشـگران و         امروزه تاثیر متقابـل مـدیریت  

هاي عمومی و مصلحت    رساندن خواسته  ثمر به نظران قرار گرفته و بررسی چنین تاثیري در  صاحب

هاي مردمی در سطح   هاي غالب در هر نظام سیاسی که از ارزش لذا ارزش ؛ایی داردعامه نقش بسز

حاکم آن جامعـه تـاثیر    دولتی و بوروکراسی هاي ارزشی مدیریت  گیرد، بر گرایش جامعه نشات می

هـاي عامـه مـردم توجـه       به خواسته هاي دولتی باید  و بوروکراسی )155 :1372واعظی، (گذارد  می

  .مصلحت عامه بیندیشندنموده و به 

هـاي دولتـی، ابـزار عمـده سیاسـی        اما مشکلی که وجود دارد این است که عموماً بوروکراسی

مسووالن دولتی . حاکمه شده و بوروکراسی، خادم سیاستمداران و نه خادم جامعه شده است هیات

امتناسـب بخـش   هایی چون جانبـداري، فسـاد، رشـد ن     سادگی از کنار مشکالت و نابسامانیبه نیز 

  ).159 :همان منبع(نمایند  هاي مشابه دیگر گذشته و توجهی به آن نمی  دولتی و برخی جنبه

هـایی    پردازان دولت پی به رشـد فزاینـده برنامـه    به تعبیر دیگر، روانشناسان اجتماعی و نظریه

ی فرهنـگ  نـوع  دتفاوتنـد و صـحبت از پـرورش و ایجـا     اند که نسبت به منافع عامه بسیار بی برده

گیرد و دیگر کسی به  یت اجتماعی را نادیده میمسؤولشود؛ رفتاري که  ها می  خودستایی در سازمان

در چنین زمانی است که خادمین، به عنوان کیمیـاگران وارد عرصـه   . فکر ایجاد جامعه سالم نیست

ر قبـال  خادمیـت، اشـاره بـه رضـایتی دارد کـه د     . نماینـد  عمل شده و نقش مهم خود را ایفـا مـی  

  .)Dodman, 2001: 1-3(شود  پاسخگویی به جامعه، محیط، نهادها و شهروندان حاصل می

ها تمایل دارند که تاثیر مثبتـی    دوستی، سازمان وجود حس نوع طهواسبه در جوامع خدمتگزار، 
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عامه  باشند، اعتماد پاسخگوکنند تا در قبال جامعه  اي تالش می گونهبه آنها . بر جامعه داشته باشند

هـاي اساسـی     ارزش کننـده  هایی براي انجام امور استفاده کنند که منعکس  را افزایش دهند، از شیوه

نیـل بـه اهـداف     بـه منظـور  هـا    سـازمان . جامعه نظیر صداقت، اخالقیات، عدالت و احتـرام باشـد  

اي بنگرند  ین مسالهبه فراتر از چن دتابع قوانین خاصی باشند، بلکه بای دتنها بای دوستانه خود، نه نوع

  ).Committee on Corporate Grant Making , 2004: 1-2( که آن اصول خادمیت است

در چنین جوامعی حاکمیت ملت به عنوان اصل اساسی حکومت، بدون چون و چـرا پذیرفتـه   

لـذا راهکارهـاي مناسـب     ؛گیرد شخصی قرار میرغیو قدرت دولت در خدمت اهداف ملی و شده 

کار گرفته شده و جامعه مدنی قوي و نهادینه با نظـامی  ه ي از تمرکز قدرت و فساد ببراي جلوگیر

گیرد و دغدغه  از نظارت کارآمد بر اعمال دولت، تحدید قدرت دولت و اطاعت از قانون شکل می

 1تري از حکمرانی عبارت دیگر، امروزه مفهوم گستردهبه . شود دولت، خدمتگزاري به شهروندان می

ارایـه خـدمت در مقابـل    « و »اعتماد در مقابـل کنتـرل  « کننده است؛ مفهومی که منعکس مورد نیاز

  .است» قدرت

کند کـه چگونـه متولیـان     اصول خادمیت و تمرین به منظور تقویت چنین فرهنگی پیشنهاد می

ـ   هـاي اساسـی گردنـد و آن      کننده چنین ارزش توانند منعکس حکومت می کـار  ه را در حکومـت ب

ت گرفته، پنجره أم خادمیت که از مبانی نظري مدیریت و سازمان در ایاالت متحده نشمفهو. گیرند

گیرنـده پاسـخگو بـودن در     بـر خادمیت عمالً در. کند انی باز میجدیدي به سوي درك بهتر حکمر

از کنترل به عنوان ابـزار نیـل بـه    آن که شود، بدون  مقابل نتیجه است که با رضایت کامل انجام می

کند تا ترجیحات خـود را   خادمیت فرصتی براي شهروندان ایجاد می. مانی استفاده شودساز فاهدا

منظور اینکه ارتباط میـان شـهروندان و    به. کنند  در مورد کیفیت و ماهیت خدمات مورد تمایل بیان

ایجـاد   2»بردــ بـرد  « میان آنها همکاري و مراودات سودمندانه دتر شود، بای بخش مورین دولتی اثرأم

  ).WWF, Scotland Report, 1999(ردد گ

بصیرت  هایی آگاهانه و از روي  گیرد، نیازمند پاسخ عدالتی شکل می زمانه بی رهایی که د  پرسش

 ؛”چگونه زمینه تعالی متولیـان ارایـه خـدمات دولتـی را فـراهم نمـاییم؟      “: هایی نظیر  پرسش. است

اي عقالنی، آزادانه و از روي اختیار، طریـق   گونهبه که  مچگونه متولیان ارایه خدمات را قادر نمایی“

                                                                    

1. Governance 

2. win_win 
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تواند از اعضاي خود انتظار داشته باشـد   می هچگونه یک جامع“؛ ”؟خدمتگزاري را در پیش بگیرند

ها   این پرسش. ”جامعه پاسخگو گردند؟ يهاي دیگر اعضا  که خادمین فعال باشند و در قبال خواسته

  .دهند موضوع خادمیت را شکل میپرسش دیگر، مباحثی هستند که  اه و ده

اي است که به هـر فـردي کمـک     هاي خالقانه  تکنیک کننده مطالعات مربوط به خادمیت، ارایه

 در جامعـه بتوانـد بـه    مسؤولهاي بالقوه خویش را بشناسد و به عنوان عضوي   کند تا توانمندي می

کنـد تـا بـه     به افراد کمک مـی همچنین  ؛خوبی فکر کند، عمیقاً احساس نماید و عاقالنه عمل کند

  .تري توجه کنند جامعه در سطح گسترده يها عمل نمایند و به منافع سایر اعضا  ارزش

آغاز شده که بـه   1بحث در مورد خادمیت و خدمات دولتی، با انتقاداتی از اصالحات بازارمدار

هـر چنـد   . ه اسـت اي، خدمات دولتی و نقش دولتمردان را در دو دهه اخیر تغییر داد صورت ریشه

که تئوري بازار تا این است اما بحث اصلی  ،چنین اصالحاتی ضروري است و پیامدهاي مثبتی دارد

چه اندازه از جامعیت برخوردار است که بتواند طیف وسیعی از خدمات دولتی نظیـر حکمرانـی و   

  .دبر گیر درحفظ منافع عامه را 

ی میان رویکردهاي بازار و طیف وسیعی از خادمیت به عنوان مدل جایگزینی مطرح شده که پل

 لکننـده مسـای   توانـد تعیـین   مشابه رویکرد بازار، خادمیت مـی . کند هاي دولتی ایجاد می  یتمسؤول

بستر الزم را بـراي  این که  مهمتروجود، نگاهی فراتر از منافع شخصی دارد و  این   با. کارآیی باشد

بـه  . د؛ کاري که مدل بازار قـادر بـه انجـام آن نیسـت    کن مدت ایجاد می  ثبات حکمرانی در طوالنی

عامـه و   عبارت دیگر، خادمیت سنتزي است که از تعارض میان کـارایی بـازار و توجـه بـه منـافع      

  .)Armstrong, 1997: 3-6(حکمرانی حاصل شده است 

هدف اصلی این بحث، تفسیر این موضوع است که چرا مدل جایگزین بازار یعنـی خادمیـت   

هـاي دولتـی ایـران و      لذا به بررسـی خادمیـت در سـازمان    ؛هاي دولتی ضروري است  ازمانبراي س

در حـال  با توجه به مشکالت فراوانـی کـه بیشـتر کشـورهاي     . پردازد تر آن می کاربردهاي گسترده

ین مشکالت را در نبود فرهنگ خدمتگزاري مهمترتوانیم ریشه برخی از  اند، می با آن مواجه توسعه

وجـود چنـین    بـه دلیـل  . سازمان به منافع فردي خود نام ببـریم  ياعضا تأکیدحکومت و در سطح 

شود و هیچگونه همـدلی و همکـاري میـان شـهروندان و      فرهنگی، اعتماد در شهروندان ایجاد نمی

گفت که خادمیت و مباحث مهم مطرح  دتردیدي بای هیچ گونهلذا بدون  ؛گیرد حکومت شکل نمی

                                                                    

1. Market oriented 
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کشـورهاي در حـال    به ویـژه  اي   دولتی در هر جامعه  ات اساسی مدیریتشده در آن جزو موضوع

  .اي را به آن مبذول داشت توجه ویژه دتوسعه است که بای

بـه  هاي مد نظر در تئوري بازار هیچ ادعایی ندارد که بتوانـد    خادمیت نظیر استراتژي یا تکنیک

حـدود و مـرز انجـام     کننـده  یـین کار گرفته شود و عالج تمامی دردها باشـد؛ بلکـه تع  به سرعت 

مشابه رویکرد بازار، خادمیت نیـز بـه   . کننده مسیر خاص باشد اینکه تجویز به جايست، ها  فعالیت

شـرایط  آن که  مهمترنگرد و  دنبال افزایش کارآیی است؛ با این وجود به فراتر از منافع شخصی می

که رویکرهاي بازارمدار به آن توجهی کند؛ موضوعی  را براي ثبات حکمرانی در بلندمدت ایجاد می

عبارت دیگر، خادمیت حاصل سنتز میان کارآیی بازار و توجه به منفعـت عامـه اسـت     به. نداشتند

)Ibid: 3(.  

هـاي مهـم     اي از پرسـش  خادمیت به عنوان جایگزین مدل بازار، مجموعـه  موضوعدر بررسی 

اولـین پرسشـی کـه مطـرح     . قرار گیـرد شود که نیاز است از ابعاد مختلف مورد بررسی  مطرح می

خدمتی که به توان گفت هر  چیست؟ در پاسخ می 1که منظور از خدمات عمومیاین است شود  می

نوعی خدمت عمومی  ارایه شود، 3عمومی و مصلحت  2عامه  در جهت پاسخگویی به منفعت ينحو

تی توزیع خدمات انجام شـده و  هاي سن  با توجه به تغییراتی که در شیوه .)Ibid: 4(رود  به شمار می

هـاي جامعـه در امـر      همچنین با توجه به افزایش مشارکت و تعامل میان حکومت و سـایر بخـش  

عبارتی واژه خـدمات عمـومی در    به. شودحکمرانی، نیاز است که خدمات عمومی مجدداً تعریف 

از خـدمات هسـتند    انـواع مختلفـی   کننده تري از اعضایی است که ارایه برگیرنده مجموعه گسترده

4دولتی غیر انتفاعی،  هاي غیر  هاي دولتی، سازمان  هاي مجازي، شرکت  نظیر سازمان
NGOها و….  

بـازار  «توان تعارض میان رویکردهاي  شود این است که چگونه می پرسش دومی که مطرح می

و  6»هاي بقاء  سیستم«در کتاب  5را تا حدي کاهش داد؟ جین یاکوبز» توجه به منفعت عامه«و » مدار

                                                                    

1. Public Service 

2. Public Interest 

3. Common Good 

4. Non Govermental Organization 

5. Jane Jacob 

6. Systems of Survival 
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به ارایه انتقادهایی از نیروهـاي بـازار در بخـش عمـومی     » تمدن ناخودآگاه«در کتاب  1جان سائول

عامه هستند به چنین انتقاداتی اعتقـاد   پردازانی که مدعی طرفداري از منفعت تمام نظریه. اند پرداخته

ري و توجـه بـه منفعـت عامـه     توان به ترکیبی بهینه از دو موضـوع بازارمـدا   حال چگونه می. دارند

شود که آیا جایگزینی براي خدمات دولتـی سـنتی وجـود     رسید؟ و در نهایت این سؤال مطرح می

  .شودآن توجه به منفعت عامه تضمین  طهواسبه دارد که 

کند که ایده اصلی خود را مطرح نماییم که  سمت هدایت می  ها ما را بدین سؤالمجموعه این 

ویکردي براي حکمرانی که تعادلی میـان توجـه بـه منفعـت عامـه، مصـلحت       یافتن ر عبارتست از

خادمیـت  . د کنـد عمومی، نظم در جامعه، ثبات حکمرانی، کاهش هزینه و اثربخشی حکومت ایجا

  .اي است صدد یافتن چنین شیوهرویکردي است که در

ابتدا در بخـش  در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با مبانی نظري مرتبط با موضوع خادمیت، 

سپس در . گیرد دهی نوین دولتی مورد بررسی قرار می هاي خادمیت و خدمت  اول سیر تحول نظریه

هاي مربـوط   شود و در نهایت موضوع آن مرور میخادمیت و مفاهیم مرتبط با   بخش دوم عاملیت،

  .دشو مطالعه می …به خادمیت نظیر مدیریت کیفیت خدمات، رهبري خدمتگزار و

 هاي جدید دولت در فرآیند حکمرانی ر نقشگذري ب

هـاي دولتـی اسـت کـه مـدیریت دولتـی        موضوع خادمیت عامل پیوند شـهروندان و سـازمان  

تـوانیم یکـی از ارزشـمندترین     بحـث خادمیـت را مـی   . گیـرد  اثربخش، از چنین پیوندي شکل می

را بر نظام سیاسی  هاي اجتماعی محسوب نماییم که مخدوش شدن آن، هزینه بسیار سنگینی سرمایه

  .تحمیل خواهد کرد

، نسبت شهروندان )Stonecipher; 1998: 12(به گفته یکی از پژوهشگران به نام استون شیفر 

درصد در سال  75کند از  امریکایی که معتقدند دولت فدرال بر اساس مصالح ملی انجام وظیفه می

هـاي   ت شهروندانی که بین سـال در انگلیس، نسب. رسیده است 1994درصد در سال  20به  1964

هایش را به نحـو صـحیح در جهـت منـافع ملـی انجـام        معتقد بودند که دولت، فعالیت 1986 -88

در (درصـد   29درصد به  36و از ) در بخش خدمات بهداشتی(درصد  56درصد به  57دهد از  می

اسـت   کـاهش یافتـه  ) در بخش خدمات پلـیس (درصد  69درصد به  73و از ) بخش حمل و نقل

                                                                    

1. John Soul 
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)Haque; 1998: 44-58( .   این اطالعات بیانگر روند کاهش خادمیت در بخش عمـومی اسـت کـه  

  .طلبد نظران مدیریت دولتی می هایی را از سوي صاحب اندیشی چاره

پـس   به منظور رفع مشکلی که در نتیجه روند کاهش خادمیت در بخش عمومی شکل گرفت، 

اي است که  ر خدمات دولتی ظاهر شده، تغییرات برجستههایی که د ین پیشرفتمهمتراز آن یکی از 

ها به منظـور نیـل بـه نیازهـاي      هاي دولتی، خلق فرآیندها و اجراي برنامه مشی در نحوة توسعۀ خط

کـرد و نقـش    در گذشته، دولت نقش مهمی را در هدایت جامعـه بـازي مـی   . جامعه رخ داده است

هـاي   مشـی  تدوین و اجراي خـط . رایط تغییر کرده استاکنون زمانه و ش هم اما .داشت 1کننده تعیین

هـاي دولتـی    مشـی  امروزه فرآیند تدوین و اجراي خـط  .شود دولتی، منحصر به وظایف دولت نمی 

ها  مشی ها و نهادهاي مختلف داخلی و خارجی، بر خط بسیار مشارکتی و آزادانه شده و افراد، گروه

  .اند تاثیرگذار شده

تحت چنین شرایطی نقش دولـت   وشده هدایت جامعه مجدداً تدوین  هايسازوکارعبارتی  به

یت در درون جامعه هستیم؛ بایسـتی  مسؤولتکه شدن  که ما شاهد تکه همان گونه. تغییر نموده است

هـاي سلسـله    دولـت . هاي دولتی، دیگر قابلیت کـاربرد ندارنـد   هاي سنتی کنترلسازوکاربدانیم که 

هاي  هایی، سازمان ها حرکت نموده و در چنین دولت مشی عیین خطتمرکز در ت مراتبی به سمت عدم

کنتـرل   طوري کهبه د؛ شون گیري جدیدي می هاي تصمیم ها داراي نقش غیرانتفاعی و دیگر سازمان

  .)Denhardt & Denhardt, 2001: 1-3(دهد  جاي خود را به تعامل و تعهد می

شوند که با همکاري  هایی می مشی ي خطهاي ملی و محلی درگیر تدوین و اجرا امروزه دولت

انتفـاعی شـکل گرفتـه     هاي غیر هاي خصوصی و سازمان هزاران شهروند، موسسات دولتی، شرکت

. بدین دلیل نبایستی تنها به موضوع دولت پرداخت، بلکه بحث مهم، فرآیند حکمرانی اسـت . است

واژه دولـت معمـوالً اشـاره بـه      .مطـرح نمـود  » اعمال اقتدار عامـه «توان به عنوان  حکمرانی را می

گذاري و توزیـع خـدمات    مشی ساختارها و نهادهاي دولتی دارد که به صورت رسمی در قبال خط

به عبارتی، حکمرانـی  . تري است اما از سوي دیگر، حکمرانی داراي مفهوم گسترده. هستند مسؤول

میت عامه اعمال شود؛ چگونه کند چگونه حاک ندة نهادها و فرآیندهایی است که تعیین میبر گیر در

حکمرانی در ایـن  . ها بر اساس نظرات عامه بنا شود مشی خواستۀ شهروندان دریافت و چگونه خط

دهـد و   زنـد؛ منـابع را تخصـیص مـی     کند که جامعه چگونه دست به انتخاب مـی  مورد صحبت می

                                                                    

1. Decisive Role 
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عی است و به هدف هاي اجتما گیري دهندة تصمیم حکمرانی نشان .کند هاي مشترك ایجاد می ارزش

  .گیرد قرار گرفتن در جو عمومی شکل می

با این تفاسیر، نقش جدید دولت در این فرآیند حکمرانی چیسـت؟ در وهلـۀ اول، دولـت بـه     

هاي مختلف ادامه  نقش خود به عنوان تدوین کنندة اصلی قوانین و مقررات سیاسی از طریق شبکه

پردازد کـه از   وضع و مشروع ساختن تصمیماتی میبه عبارتی، دولت به نقش تصدیق، . خواهد داد

مشی حاصل شده و در ایجاد اصول گستردة حکمرانی کـه جنبـۀ همگـانی     هاي مختلف خط شبکه

دولت به نقش برطرف نمودن مسائل و مشکالت مربوط به توزیـع منـابع   : ثانیاً. کند دارد، تالش می

اما این مشکالت به همـراه وجـود خـود     ،گیرد هاي مختلف صورت می پردازد که در میان شبکه می

. هاي مختلف در شبکه اسـت  دولت، ضامن حفاظت از منافع اقتصادي بخش. شود ها حل می شبکه

پـردازد و تضـمین    هاي مختلف مـی  دولت به نقش ایجاد تعادل، مذاکره و تسهیل روابط میان شبکه

دولت بایستی به پایش : ثالثاً. ندک هاي جامعه تسلط پیدا نمی نماید که هیچ بخشی بر سایر بخش می

آنها بایسـتی تضـمین نماینـد کـه     . ها بپردازد رعایت اصول دموکراسی و برابري اجتماعی در شبکه

گردد که در نتیجه خدمتگزاري  می  فرآیندهاي دموکراتیک رعایت شده و در نهایت نفع عامه حاصل

  .به شهروندان است

هـاي منتخبـان و    یتمسـؤول کند، بـه تبـع آن،    پیدا میکه نحوة هدایت جامعه تغییر  همان گونه

شـامل وضـع    گانه مطرح شده ـ  هاي سه شک هر یک از نقش بی. شود منتصبان دولتی نیز عوض می

بـه  استانداردهاي سیاسی و قانونی؛ توجه بـه مالحظـات اقتصـادي و بـازاري و در نهایـت توجـه       

ویـژه مـدیریت    درك نقش دولت و بـه  ـ در مجموع به منظور هاي اجتماعی و دموکراتیک شاخص

  .دولتی ضروري هستند

مطابق چنین رویکردي، ماموران دولتـی  . شود نامیده می 1»مدیریت دولتی سنتی«اولین رویکرد 

شـدة سیاسـی متمرکـز     شوند که بر اهداف کامالً تعریف هایی می مشی درگیر طراحی و اجراي خط

بـر اجـراي    تأکیـد  در ایـن دیـدگاه،   . شـوند  آنها محـدود بـه قـانون و حقـایق سیاسـی مـی      . است

  .اند هایی است که توسط رهبران سیاسی منتخب تدوین شده مشی خط

  ):Hughes, 1998: 43(هاي اصلی چنین رویکردي عبارتند از  دیگر ویژگی

   بی طرفی سیاسی  
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   بوروکراسی متمرکز  

   کنترل باال و محدودیت آزادي عمل  

    ها بسته بودن سیستم لیلبه دمحدود بودن دخالت شهروندان  

   تشریفات زاید اداري  

   عدم کارایی سیستم دولتی 

هایی از سوي اندیشـمندان   هایی که در این رویکرد وجود داشت، نظریه با توجه به محدودیت

این رویکـرد  . را فراهم آورد NPM(1(ارایه گردیده که موجبات ظهور رویکرد مدیریت دولتی نوین 

مبتنی بـر ایـن نگـرش اسـت کـه نقـش دولـت،          تصادي و بازاري است،که منطبق با مالحظات اق

مشـی حاصـل شـود و     بپردازد که اهداف خط سازوکارهاییکنندگی است و بایستی به خلق  هدایت

پاسخگویی در این رویکرد . گیرد هاي خصوصی و غیر انتفاعی انجام می چنین کاري از طریق بخش

ایـن  . گیـرد  حات فردي در ارایه خدمات مـدنظر قـرار مـی   شود و ترجی در مقابل مشتریان انجام می

  .است …ی نوین، دولت کارآفرین وگرایی، مدیریت دولت هایی چون مدیریت رویکرد بیانگر نام

شود که هدف آن اسـتفاده از   ها و اقداماتی مطرح می ، یک رشته نظریه در مدیریت دولتی نوین

آنچـه موجـب متمـایز شـدن ایـن      . اسـت هاي بخش خصوصی و بازرگانی در بخش دولتی  روش

هاي تجاري نیسـت، بلکـه نـوعی     شود، صرفاً استفاده از روش رویکرد از مدیریت دولتی سنتی می

تحول در نحوه تفکر ما درباره نقش مدیران دولتی، اهمیت این حرفه و چگونگی و چرایی کارهـا  

اي بازرگانی استفاده نماید، بلکه ه ها نباید از روشنت در مدیریت دولتی نوین، دولت. گیرد یشکل م

  ).Denhardt & Denhardt; 2000: 551(هاي آن نیز پیروي کند  بایستی از ارزش

گویند کـه آنهـا شـهروندان را     مدیریت دولتی نوین در انتقاد به مدیران دولتی سنتی میپیروان 

هـا   ین بوروکراسـی ا. اند و در خدمت نیازهاي خود هستند فراموش کرده و از نوآوري گریزان شده

توانند خوب کـار   اند که دیگر نمی مراتبی دستورات شده  گرفتار قواعد و مقررات و زنجیره سلسله

یعنـی   ؛2هدایت کنید ،توصیۀ آنها به پیروان مدیریت دولتی سنتی اینست که به جاي پاروزدن .کنند

ر ها بپردازید و مـابقی امـو   تکه تصدي همه امور را بر عهده گیرید تنها به هدایت فعالی به جاي این

  .را به بخش خصوصی واگذار کنید
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اما نباید فراموش کرد که پیروان رویکرد مدیریت دولتـی نـوین نیـز خـود توجـه زیـادي بـه        

رویـه   آنها به صورت بـی . شهروندان نداشته و به جاي پاسخگویی به آنها، به مشتریان توجه داشتند

که نبایستی فلسفه وجودي تشکیل دولـت و    حال آن هاي بخش خصوصی توجه نمودند، به ارزش

لـذا رویکـرد سـوم    . وظایف اصلی آن را که همانا خدمتگزاري به شهروندان است، فراموش نمـود 

  .یابد است، ظهور می NPS(1(مدیریت دولتی که همانا خدمتـــگزاري نوین دولتی 

ایـن دیـدگاه   . دارد هاي اجتماعی و دموکراتیـک  تمرکز بر شاخص) NPS( سومین نقش دولت

هـاي مختلـف جامعـه شـکل      نماید که منافع عامه از طریق گفتمان میـان منـافع بخـش    پیشنهاد می

هـاي مشـترك میـان شـهروندان و سـایر       نقش دولت در این رویکرد شـامل خلـق ارزش  . گیرد می

یی میـان  هـا  تواند از طریـق ایجـاد ائـتالف    کار می این  براي مثال. هاي موجود در جامعه است گروه

صـورت   پاسخگویی در ایـن رویکـرد بـدین   . هاي خصوصی، غیرانتفاعی و دولتی انجام شود بخش

هــاي جامعــه، هنجارهــاي سیاســی،  ارزش ن دولتــی بایــد در خــدمت قــانون، مســؤوالاســت کــه 

بکارگیري دیدگاه خادمیـت و تمرکـز جدیـد بـر     . اي و منافع شهروندان باشند استانداردهاي حرفه

هـاي   مشـی، اسـتراتژي   هـاي خـط   دهد که طیف وسـیعی از انتخـاب   به ما اجازه میخدمات دولتی 

هاي اخالقی و تعهدات مدنی را ایجاد نماییم که براي مدیران دولتـی ضـروري    یتمسؤولمدیریتی، 

مطرح نماییم که دموکراسی به معنی مجموعۀ متنوعی از افـراد، عقایـد،   اینجا  جا دارد که در. است

هـا دخالـت    گـذاري  مشی ها و خط گیري و ساختارهایی است که در هنگام تصمیم ها، فرآیندها سنت

در هزارة جدید، مدیران دولتی نه تنها نیازمند توجـه بـه توزیـع خـدمات و توسـعۀ      . شوند داده می

هاي مشـترك نیـز    خادمیت و خلق ارزش  مشی هستند؛ بلکه بایستی به موضوع شهروندمداري، خط

  .توجه نمایند

سـت کـه   ا معتقد است کـه وجـود دولـت بـه دلیـل آن     ) 2000(به نقل از دنهاردت  2»سندل«

خاطر چیزهایی را انتخاب کنند که مورد عالقه آنها است و حقوق فردي آنها  شهروندان با اطمینان

اي است که سرنوشـت   این دیدگاه مستلزم توجه به تعهدات اخالقی در قبال جامعه. را تضمین کند

 .)Ibid: 554(است  ترمهمآن از هر چیزي 
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 ينیز اعتقاد دارند که مدیران بایـد بـه اعضـا   ) 2000(به نقل از دنهاردت  1»کینگ و استایورز«

بایستی به آنها اعتماد نمـوده  . دهنده و ارباب رجوع بنگرند جامعه به عنوان شهروند و نه صرفاً راي

شود  ي به شهروندان مطرح میلذا به نظر آنان بحث خدمتگزار. هاي خویش را کاهش دهند و کنترل

 :Ibid( نمایند کـه عبارتنـد از   هاي زیر را به مدیران دولتی می که پیروان چنین رویکردهایی توصیه

553-557:(  

   خدمت دهی به شهروندان  

   توجه به منافع عامه  

   تفکر استراتژیک  

   توجه به شهروند  

   ارزش قائل شدن براي شهروند و پاسخگویی به آنها  

  چنین رویکردي به مدیریت دولتی نوین اینسـت کـه بـه جـاي هـدایت کـردن،       توصیۀ اصلی

عالوه بر موارد یاد شده، شهروندان یک جامعه نیز بایستی مراقب استفاده صحیح و . 2خدمت نمایید

خادمیت مفهومی . مناسب از منافع ملی باشند و در مناسبات خود، بحث خادمیت را رعایت نمایند

کند تا به عنوان عضوي  بکارگیري خادمیت همه را تشویق می. انگیزد می ا براست که اقدام جمعی ر

ـ . در قبال جامعه عمل نمایند مسؤولمؤثر و  چه در مقام  هر عضوي از جامعه به عنوان فردي خادم 

گاه در فکر منافع شخصی خود نیست، بلکه همواره به دنبال مصلحت  ـ هیچمالک، مدیر یا شهروند

دولـت  . کننـد  مختلف دولت نیز نقش بسـیار مهمـی را در خادمیـت بـازي مـی      سطوح .عامه است

هاي خود، بحـث خادمیـت را وارد    مشی تواند به جامعه مدنی پاسخگو باشد و در قوانین و خط می

بـه  . شود خادمیت در برگیرنده درجات مختلف پاسخگویی به جامعه، عامه، ملت یا خدا می. نماید

 ;Attfield( هبی، مفهوم پاسخگویی به خدا، یـک انگیزاننـده قـوي اسـت    عنوان مثال براي افراد مذ

1991: 12(.  

  رسانی موضوع خدمتاهمیت و ضرورت 

هـایی کـه آنهـا      مدیران بخش خصوصی پاسخگوي مشتریان و سهامداران خود بوده و دغدغه
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ارزش شوند شامل این موضوع است که محصـول درخواسـتی تولیـد شـود؛      رو می دائماً با آن روبه

همچنین آنها به سود بلند مدت و حیات خـود در  . سهام افزایش یابد و حاشیه سود ارتقاء پیدا کند

هاي مطرح شده براي بخش خصوصی، در بخـش دولتـی     دغدغه. کنند عرصه کسب و کار فکر می

شود و عوامل دیگـري   ارزیابی نمی» فایده ـ هزینه«هاي  دولت توسط شاخص. اهمیت چندانی ندارد

هـاي دولتـی و مسـتخدمان بخـش دولـت، صـرفاً بـر         سازمان. ثر استؤر سنجش بخش دولتی مد

هـاي دیگـري     هـا و انگیـزه    لذا مشوق. کنند بخشی خود توجه نمی کنندگان و سود مشتریان، مصرف

تـوان   بایستی وجود داشته باشد که مدیران دولتی را به سمت آینده سوق دهد که این انگیزه را مـی 

  .کردوجو  خادمیت جستدر موضوع 

نگرد و شرایطی را براي ثبات حاکمیـت در بلندمـدت    خادمیت به فراتر از منفعت شخصی می

. شـد  به عبارتی، همان چیزي که در رویکردهاي مبتنی بر بازار بـه آن تـوجهی نمـی   . کند ایجاد می

بـه  . بر است هخادمیت سنتزي است که حاصل جدال میان کارآیی بازار و ارایه خدمات دولتی هزین

دیگر، خادمیـت بـه عنـوان مـدل جـایگزینی اسـت کـه پلـی میـان رویکردهـاي بـازار و             عبارت 

  .)Armstrong, 1997: 3(کند  هاي گسترده بخش دولتی ایجاد می یتمسؤول

مـدیران دولتـی جـوهره    : گویـد  هاي بخـش دولتـی مـی     در خصوص مشوق) 1999( 1تایمنی

اند که این جوهره فراموش شده شامل خدمت  ه فراموشی سپردههاي خود را در نظام دولتی ب  تالش

شـهروندان نیـز حـس ارتبـاط بـا دولـت را از دسـت داده و بسـیاري از         . شـود  و خدمتگزاري می

بـه   .)Timney, 1999: 3(اسـت   اي کامالً مجزا از زنـدگی آنهـا   شهروندان معتقدند که دولت پدیده

دولتی را به سمتی سوق داد که مفهوم خادمیت در راس  هاي منظور رفع چنین اعتقادي باید سازمان

  .هاي مدیران دولتی قرار گیرد اولویت

هـاي مـردم    ها و نشریات و با توجه بـه نارضـایتی   با توجه به شواهد حاصل از مطالعه روزنامه

هاي دولتی منجر  که عدم اعمال خادمیت از سوي سازمان این هاي دولتی و نظر به نسبت به سازمان

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي خواهد شد و منجر  عدم حضور شهروندان در صحنه به

المللـی   هـاي ملـی و بـین    جامعه نسبت به همراهـی نظـام سیاسـی در صـحنه     يتفاوتی اعضا به بی

  .هاي دولتی ایران حائز اهمیت خواهد بود گردد، مطالعه خادمیت در سازمان می

و توسعه کشور در گرو تحـول نظـام اداري بـراي دسـتیابی بـه       رسد کلید پیشرفت به نظر می
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اهداف همه جانبه ملی است که اگر روح خدمتگزاري به شهروندان و اعتقاد راسـخ بـه آن وجـود    

الذکر، در مورد ضرورت توجه به بحث  عالوه بر موارد فوق .دشو نداشته باشد، این هدف میسر نمی

  :توانیم به موارد زیر نیز اشاره نماییم متگزار میهاي دولتی و رهبري خد خادمیت سازمان

 طریـق،   دهند و بدین ها پیوند می هاي خدمتگزار، شهروندان را به نهادها و سازمان سازمان

  .یابد مشروعیت و اثربخشی دولت افزایش می

    اشـتباهات فــاحش رهبــران سیاســی در رابطــه بـا شــهروندان و عــدم توجــه بــه بحــث

عمومی لطمه زده که در نهایت منجر به کاهش مشـروعیت نظـام   به اعتماد  خدمتگزاري،

  ).5ص  :1380فرد،  الوانی و دانایی(شود  سیاسی می

     با توجه به تصور مردم ایران، افرادي که در مبارزات انتخابی براي تصـدي مقـام سیاسـی

ي ها کنند و مدیران دولتی منصوب این افراد، صرفا به منافع مالی ناشی از پست تالش می

: همـان منبـع  (مومی مشکوك است مندند؛ لذا مدیریت دولتی در نزد افکار ع دولتی عالقه

  .کند که لزوم حرکت از عاملیت به خادمیت را توجیه می) 12ص 

 هـاي دولتـی را    مشـی  ها و خط جهانی شدن و به تبع آن فشار نیروهاي خارجی، سیاست

حرکـات  . انتقـاد قـرار داده اسـت   بـین   محدود ساخته و رفتار مدیران دولتـی را زیـر ذره  

هاي جهانی را در بردارد و بایستی همـواره مراقـب نـوع رفتـار      نامعقول مدیران، رسوایی

  ).18-19: 1382الوانی، (خود با شهروندان باشند 

هاي دولتـی   آن رهبري خدمتگزار در سازمان  تبعبه هاي خدمتگزار و  کاربرد تحقیقات سازمان

ها را براي بقاء در محیط پر تالطم و پویا ارتقاء دهـد و بـه آنهـا مشـروعیت      تواند سازمان ایران می

ها، آنها را در موقعیت جدید و پویـا قـرار    آموزش و گسترش نحوه خدمتگزار بودن سازمان. بخشد

رو ممکن است بسیاري از مشکالت مربوط به مسایل رهبـري و خـدمتگزاري را در    از این. دهد می

  .حل نماید هاي دولتی ما سازمان
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هاي خادمیت و خدمت  سیر تحول نظریه: دوم فصل

  دهی دولتی نوین

  مقدمه

هاي پیشین تاریخ یعنی زمـانی    دولتی به عنوان یک فعالیت به دوره  سابقه مدیریتکه  حالی  در

گردد؛ اما به عنوان یک رشته علمی بـه حـدود صـد     که انسان زندگی اجتماعی را شروع کرد برمی

هاي قرن نوزدهم به افزایش حجـم، تنـوع و قلمـرو      ها و نهضت  حرکت. شود بوط میسال پیش مر

  .و سپس در گذر زمان نیز با اعمال اصالحاتی تکوین پیدا کرد منجر شدمدیریت دولتی 

 هاي صـورت گرفتـه بـراي اجـراي      دهد که تالش هاي انجام شده نشان می  مطالعات و بررسی

 به طور. هستند» انسان«داراي درك متفاوتی از مفهوم  یت دولتیمدیردر دولت و  1اصالحات اداري

ـ  بتوانـد در تمـام امـور     2توان گفت قبل از اینکه نظام خدمات مـدنی  خالصه می ی و سلسـله مراتب

هـا و توجهـات     حمایـت « طههاي خود را بـه واسـ    دولتی موقعیت نبوروکراتیک نفوذ نماید، مدیرا

3»عالیه
پس از استقرار مدل . شد شایستگی به آنها اعطا نمی طهواسبه ها   منمودند و این مقا کسب می 

داشـتن تخصـص و    طهواسـ بـه  آل بوروکراسی وبر و نظام شایستگی، مدیران دولتی توانسـتند   ایده

  اربـاب مشتریان یا ها به چشم   در چنین بستري، انسان .دانش باال، خود را از افراد عادي جدا سازند

سپس . داشتند شدند که توسط مدیران دولتی، خدمات خود را دریافت می مینگریسته  4یهای رجوع

                                                                    

1. Administrative Reforms 

2. Civil Servie 

3. Patronage 

4. cliente 
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 طـوري کـه  بـه  نهضت مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در پی تغییر درك نسبت به افراد بود، 

 1گرفت به مفهـوم مشـتري   مورد خدمت قرار می درا که بای آنها مفهوم انسان به عنوان ارباب رجوع

شود کـه   نگریسته می 2به چشم شهروند انسان در نهایت امروزه به .ییر دادندشد، تغ که باید اداره می

  .ي ایفاء نمایدمؤثرمشی نقش  دار در فرآیند تدوین و اجراي خط مستقیم و معنی به طورتواند  می

هاي مختلفی وجود دارد که بـراي توصـیف مقـاطع زمـانی و انـواع        بندي ها و طبقه  بندي دسته

چهـار   3»الري تـري « .گیـرد  شده در دولت مورد اسـتفاده قـرار مـی     گرفته  کار هاصالحات اداري ب

تحلیلـی، مـدیریت   / مـدیریت کمـی   : کند کـه عبارتنـد از   رویکرد را در مدیریت دولتی مطرح می

بنـدي آخـر تحـت عنـوان      وي از دو دسـته . دیریت بازار مـدار م و 4بخش سیاسی، مدیریت رهایی

کنـد کـه    به چهار نوع از اصالحات اشاره مـی  5پاول الیت. کند د مییا» گرایی مدیریت نئو« رویکرد

 8گـاي پیتـرز   .بخش ییو مدیریت رها 7چشمان بینا ،6مدیریت علمی، جنگ علیه اتالف: عبارتند از

دولـت بازارمـدار، دولـت    : کنـد کـه عبارتنـد از    کراسی مطـرح مـی  چهار مدل جایگزین براي بورو

بـه ارایـه پـارادایم مـدیریت      9»رونالد مـو « .زدایی شده ت قانونپذیر و دول مشارکتی، دولت انعطاف

تفسیر  نیز 10»مایکل بارزلی« .پردازد اداري به عنوان پاسخی در مقابل پارادایم مدیریت کارآفرینی می

  .کند خود را از پارادایم بوروکراتیک ارایه می

ش شـهروند در  هـاي مطـرح شـده بـه نقـ       بنـدي  یک از تقسیم هیچشد که مالحظه  همان طور

شده که بـه موضـوع نقـش شـهروند در      یکی از رویکردهاي ارایه. اصالحات اداري توجهی ندارند

                                                                    

1. customer 

2. citizen 

3. Larry Terry 

4. Liberation 

5. Paul Light 

6. War of Waste 

7. Vatchful Eye 

8. Guy Peters 

9. Ronald Moe 

10. Michael Barzelay 
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است که بـه   1پردازد، اصالح اداري مطرح شده توسط جانت و رابرت دنهاردت  اداره حکومت می

در  هاست که  اي از ایده این رویکرد مجموعه. معروف شده است» نوین دهی دولتی خدمت«رویکرد 

کند و محورهـاي اصـلی در ایـن رویکـرد      مورد نقش مدیران دولتی در نظام حکومتی صحبت می

 خدمات عمومی، حکمرانی دموکراتیـک و تعهـدات و درگیـري شـهروندي در جامعـه     : عبارتند از

)Denhardt, 2003: 4( .مدیریت دولتـی سـنتی و مـدیریت      این رویکرد که با رویکردهاي قدیمی

عامـه از   نگرد و معتقد اسـت کـه منفعـت    چشم شهروند میبه  دشود به افرا یسه میدولتی نوین مقا

  .شود هاي مشترك حاصل می  طریق گفتمان میان ارزش

 تا اصالحات مربوط بـه خادمیـت   در این بخش سیر تحول و مبانی تئوریکی چنین اصالحاتی

دهـی   همچنین رویکرد خـدمت . دشو مطالعه می دشود و نحوه نگاه مدیران دولتی به افرا بررسی می

گیرد که به تبع  فعال و بوروکراتیزه شدن مورد بحث قرار می يدولتی نوین در دو بعد شهروند مدار

هر یک از رویکردهـاي اداري مطـرح شـده داراي درك    . شود آن چهار رویکرد اداري استخراج می

هاي اداري با یکدیگر فرق   قشعامه هستند و از لحاظ اهداف مدیریتی و ن متفاوتی از افراد و منفعت

تـوان آینـده اصـالحات را     آن می طهواسبه گیرد که  چارچوب مطرح شده مبنایی قرار می. کنند می

  .تخمین زد

بر نقش افراد و مدیران دولتی  تأکیدهاي مدیریت دولتی با   براي شروع ابتدا سیر تحول تئوري

ـ   شـود  ارایه میداري چهار رویکرد ا در پی آن. گیرد مورد بررسی قرار می / قـانونی  : از دکـه عبارتن

 .5و مشارکت پسامدرن 4، مشارکت نهادي3بازارمدار/ نوآورانه ،2اداري

  در طول زمان و خادمیت روابط شهروندي: اصالحات اداري و حکومت

 ـشهروندـ  «در مورد فازهاي مختلف اصالحات اداري که بر روابـط  ) 1998(استایورز  کینگ و

هاي چنین اصالحاتی را   گذارد، بحث نموده و معتقدند ریشه تاثیر می» مدیر ـروندشه«یا  »حکومت

                                                                    

1. Janet & Robert Denhardt 

2. Administrative/ Law 

3. Reinvention/ Market 

4. Institutional Participation 

5. Post- Modern Participation 
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تـا زمـان    1کنند از زمان جـورج واشـینگتون   آنها مطرح می. توان در ایاالت متحده مشاهده نمود می

هـاي    اجتمـاعی و نسـبت  لـذا طبقـات    ؛شـد  اداره مـی  با اصـالت حکومت توسط افراد  2جان آدامز

  .عضویت در نهادهاي اداري بود کننده وامل تعیینع خانوادگی جزو

به تغییر چنین تفکري پرداخت و وفاداري به حزب را عامل کلیدي عضـویت   3اندرو جکسون

کـه   تکه وظایف اداري به قدري واضح و ساده اسکرد وي مطرح . در نهادهاي اداري تعیین نمود

بـا  . )King & Stivers, 1998: 51(ه سـازد  تواند خود را براي انجام چنین وظایفی آماد هر فردي می

افـراد   و منحصـر بـه  شـد  اي، ناگهان شغل حکومتی براي هـر فـردي قابـل دسـترس      چنین فلسفه

  .بود »بوروکراتیزه شدن« سوي ساز حرکت آرام به  زاده و اصیل نشد؛ چنین تفکري زمینه نجیب

از  اتدو نـوع اصـالح   ننـده ک به نظام بوروکراتیک ارایـه  4چنین حرکت آرامی از نظام چپاول

هـاي    چشمانی بینا براي پاسخگو نمودن مدیران دولتی و جنـگ علیـه اتـالف     :است »الیت«سوي 

  .صورت گرفته در دولت

 20و اوایـل قـرن    19هاي ایجاد شده در اواخر قرن   هاي کینگ واستایورز، نهضت  مطابق گفته

نهضتی کـه مخـالف بـا درگیـري     . یجاد نمودمداري ا تغییراتی را در نحوه اداره حکومت و شهروند

وظایف حکومتی بود و در عوض بر نیـاز   انگاشتنمستقیم شهروندان معمولی در حکومت و ساده 

 چنین اصالحی متعلق به دوره زمـانی اسـت کـه   . )Ibid: 53(نمود  می تأکیدهاي اداري   به تخصص

تـوان در   را مـی  حهایی از ایـن اصـال    نمونه. نماید از آن تحت عنوان مدیریت علمی یاد می »الیت«

  .یافت 8و تیلور 7، ماکس وبر6، پندلتون هرینگ5هاي ویلسون  نوشته

به نیازهاي تخصص و بصیرت اداري بـه صـورت توامـان    ) 1997(ویلسون به نقل از شفریتز 

ورد توجه اي کارا در روابط اداري م گونهبه هاي عامه افراد  ایده و معتقد است که باید  کند ره میاشا

                                                                    

1. George Washington 

2. John Adams 

3. Andrew Jackson 

4. Spoil System 

5. Wilson 

6. Pendelton Herring 

7. Weber 

8. Taylor 
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اي انتقـادي   گونـه بـه  استایورز ایـن موضـوع جدیـد را     کینگ و. )Shafritz, 1997: 23( قرار گیرد

انـد و   هشد ،شود نامیده می 1که راي عمومی آنچه شهروندان منبع: اند که عبارتست از خالصه نموده

تشـکیالتی  و صورت مستقیم نیز ارایـه نشـود، بـراي تصـدیق هـر اداره      به و نظراتی  آرااگر چنین 

سـازد   نشان مـی  وي خاطر. )King & Stivers, 1998, 53(اي هستیم  نیازمند آراي افراد در هر حوزه

افراد بهره گرفـت، الجـرم    يبراي مشروعیت تصمیمات نهادهاي اداري از آرا ددرست است که بای

  .شوداي نباید منجر به کاهش تخصص مورد نیاز براي اداره امور  هچنین پدید

مسـتقیم در امـور اداري و    بـه طـور  که افـراد   عمومی جانشینی است براي این يها و آرا  ایده

دهنده اهمیت باالي تخصص در نظام اداري است  این موضوع نشان. فرآیند حکمرانی دخالت نکنند

موضوعی که در چنین . )Shafritz, 1997, 79(تبع آن افراد داراي اهمیت نسبتاً کمتري هستند به که 

اتی اهمیت دارد تعهد و درگیري شهروندان در امور دولتی نیست، بلکه تنها به خـاطر اخـذ   اصالح

ه نقل از کینـگ و اسـتایورز   به اعتقاد ویلسون ب. دهند مشروعیت، شهروندان را مورد توجه قرار می

گیـري از متخصصـین امـور اداري     و بهـره  2، چنین مشروعیتی از طریـق مـدیریت منطقـی   )1998(

علمـی بـراي اداره امـور    دنبـال دانـش   به منظور پیشگامان چنین اصالحاتی  بدین. است پذیر امکان

  .)king & Stivers, 1998: 53(هستند 

یکی دیگر از اندیشمندان چنین رویکردي ماکس وبر است که بـه ارایـه تئـوري بوروکراسـی     

راده خـدمات نگریسـته   ا کننده منفعل و بی افراد در چنین تفکر اداري به صورت دریافت؛  پردازد می

  :)Shafritz, 1997, 37-38(هاي عمده بوروکراسی وي عبارتند از   ویژگی. شوند می

ها وجود دارد کـه عمومـاً در قالـب قـوانین، مقـررات یـا         اصول ثابتی براي اداره سازمان -1

  .شود هاي اداري تدوین می  دستورالعمل

  ـ  که باعـث ایجـاد نظـام رئـیس     مراتب و سطوح اختیارات در نظام اداري  وجود سلسله  -2

  .پردازند می نشود که افراد سطوح عالی سازمان به نظارت زیردستا مرئوسی می

هاي اصلی یا فرعی   هاي مدرن مبتنی بر مستندات مکتوب است که نسخه  مدیریت سازمان -3

  .شود آن بایگانی می

تخصصـی همـراه    هـاي   شود و با آموزش مها باید به صورت مدون انجا  مدیریت سازمان -4

                                                                    

1. Public Opinion 

2. Sound Management 
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  .باشد

  .هاي دولتی باید از یکسري قوانین کلی تبعیت نمایند  مدیریت سازمان -5

مجموعه اصالحات مطرح شده در مـورد پـارادایم بوروکراتیـک بـراي     ) 2001( 1الورنس لین

  :بندي و خالصه نمود اداره امور عمومی را به شرح زیر جمع

اول را مورد چالش قرارداده به شکل منطق جدید کنترل دموکراتیک که مبانی نظام چپ“

  هـاي   دادن حکومـت   در معـرض قضـاوت قـرار   . نظام بوروکراتیک ظهور یافته است

شـود و تبعیـت از    تکنوکرات راهی است که باعـث شـفافیت اقـدامات دولـت مـی     

  ”.)Lynn, 2001: P9( نماید عمومی را تضمین می هاي   خواسته

اعتمادي شدیدي نسـبت بـه حکومـت،     نگ ویتنام، بیو ج 2پیرو وقوع حوادثی نظیر واترگیت

لذا ایجـاد گفتمـان میـان مـدیران دولتـی و شـهروندان        ؛مدیران دولتی و بوروکراسی شکل گرفت

 اعتقاد کینگ و استایورز هبنا ب. ضرورت یافت که پیرو آن مساله اصالحات اداري نیز مطرح گردید

عامـه در حکمرانـی بـود و لـذا درهـا بـه روي        اعتمادي نیازمند مشارکت بیشتر ، چنین بی)1997(

. )King & Stivers, 1997: 54(شهروندان باز شد تا خود را بیشتر در فرآیندهاي اداري درگیر نمایند 

به مشارکت شهروندي بـه چشـم    1970ها مجدداً تغییر یافت و در اواخر دهه   وجود، نگرش با این 

بازگشت تفکري به این خـاطر بـود کـه مـدیران      چنین. عامل کاهنده تخصص اداري نگریسته شد

گیري نماینـد و در نتیجـه بـا     بهره مؤثراي  گونهبه نتوانستند از مشارکت شهروندي در فرایند اداري 

  .)Ibid: 55(شکست مواجه شدند 

تنها کاهش نیافت، بلکه حتی بـه   به حکومت و بوروکراسی نه ياعتماد بی، 1990در طول دهه 

کـاهش   به منظور. )Osborn & Gaebler, 1992: XV( شدتر نیز  عمیق) 1992(لر بیگ قول آزبورن و

اي در  تغییـرات ریشـه  اعمـال  بلر یاین مشکل و افزایش پاسخگویی به تغییرات جهانی، آزبورن و گ

بکـار   3»الگـور «اي گسـترده توسـط    گونهبه چنین پیشنهادي . را پیشنهاد نمودندساختارهاي دولتی 

عبارتی، در چنین رویکردي به افـراد بـه چشـم    به . راد به چشم مشتري نگریستندگرفته شد و به اف

شد و  هایشان رسیدگی می  به خواسته دبلکه آنها مشتریانی بودند که بای شد، متقاضی منفعل نگاه نمی

                                                                    

1. Laurence Lynn 

2. Watergate 

3. Algore 
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یکی از اصول مطرح شده توسط آزبورن و گیبلر این بـود کـه حکومـت    . دش نیازهایشان ارضاء می

هـاي بوروکراسـی، بـه نیازهـاي مشـتریان        ایجاد شود که به جاي توجه به خواسته 1يمحور مشتري

  .کندتوجه 

پردازنـد و یکـی از    مـدار مـی   به بررسی پیامدهاي حکومت مشتري) 1997( کینگ و استایورز

مالیـات و   کننـده  است که به شهروندان به چشم مشـتري، پرداخـت   پیامدهاي چنین حکومتی این 

هـا    کنند که دولت را طبق دریافتی همچنین آنها شهروندان را تشویق می. شود مینگاه  کننده مصرف

 :King & Stivers, 1997( رسـد  نه منافعی که به کل جامعه می و منافع شخصی خود ارزیابی کنند،

57(.  

برخی . شودچنین نقصی باعث شد که مجدداً اصالحاتی در حکومت و مدیریت دولتی پدیدار 

 2»ضـد نوآورانـه  «پردازنـد کـه بـه اصـالحات      محوري مـی  به رد رویکرد مشتري از این اصالحات

  .اند دهی نوین دولتی از آن دسته هاي خادمیت و خدمت  تئوري واند  شده معروف

  از نظام چپاول تا خادمیت :چارچوبی تئوریک براي اصالحات اداريمدل و 

شـده در بخـش    دولت ارایه ـنداداري و روابط شهرو تهاي گسترده اصالحا  بر مبناي بررسی

  :گذشته، چارچوبی با دو بعد ایجاد شده که عبارتند از

ها و فرآیندها، تقسیم   هایی نظیر میزان بکارگیري رویه  با شاخص: سطح بوروکراتیزه شدن) الف

گیـري   تعریف شـده اسـت، انـدازه   » وبر«هاي بوروکراسی که توسط   آشکار وظایف و سایر ویژگی

  .شود می

هـاي    شود که در آن افراد بـه شـیوه   هایی تعریف می  با شاخص: سطح شهروندمداري فعال)  ب

  .نمایند تا اهداف عامه مردم حاصل شود داري با مدیران دولتی مشارکت می معنی

هـاي زمـانی     دهد که اصالحات مطرح شـده در دوره  چارچوبی را نشان می 2-1شکل شماره 

  .کشد مختلف را به تصویر می

                                                                    

1. Customer-Driven 

2. Anti- Reinvention 
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  مراحل اصلی اصالحات اداري با توجه به دو بعد): 2-1(ماره شکل ش

  
  

که در گوشه جنوبی پایین شکل قرار  )زادگان حکمرانی توسط افراد اصیل و نجیب(اداره ملی 

هـاي خـاص     مـدیران دولتـی از گـروه   . فعال پایین اسـت  يمدار گرفته است، داراي سطح شهروند

شوند و ماهیت کارهاي انجام شـده توسـط چنـین مـدیرانی تضـمین کننـده        انتخاب می زاده نجیب

هنـوز در   تهمچنین سطح بوروکراتیزه بودن پائین است و دول. مشارکت مستقیم شهروندان نیست

اصالحات جکسون پاسخی به ماهیت بسته نظام چپـاول بـود و   . برد دوران طفولیت خود به سر می

همچنـین دوران  . توانستند در امـور حکـومتی شـرکت نماینـد     مه افراد میپیرو چنین اصالحاتی، ه

بـوروکراتیزه شـدن نواختـه    اي بود که آهنگ آرام حرکت به سوي  جمهوري جکسون، دوره ریاست

  .)King & Stivers, 1997: 52(شد 

بـا سـطوح بـاالي بوروکراسـی در شـکل مـدیریت علمـی تیلـور و          1اصالحات مترقی اولیـه 

در این زمان نظام چپاول جاي خود را به نظام شایستگی . شود اکس وبر نشان داده میبوروکراسی م

جاي خود را به مدیران متخصص داد و به افراد به چشم شهروندانی » شهروند ـ حکومت«و روابط 

                                                                    

1. Progressive Era Reforms 

  

  اصالحات ضد نوآورانه

اصالحات مترقی 

 )وبر و تیلور( اولیه

  اصالحات نوآورانه

  اصالحات جکسون

  اصالحات پسامدرن 

اصالحات مطرح  -اداره ملی

  شده واشنگتون و آدامز

 باال

 پائین

ن
ود

ه ب
یز

رات
وک

ور
ن ب

یزا
م

 

 باال
  میزان شهروندمداري فعال

Ref: Bryer, (2004): 5 
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الیه باالي سمت چـپ قـرار    خاطر اصالحات مترقی اولیه در منتهی به همین. شد منفعل نگریسته می

  .سطح بوروکراتیزه بودن باال و سطح شهروندمداري فعال پایین استکه  یگرفته، جای

اي صورت گرفت که آهنگ آرام حرکت به سوي جدایی و  هاي نوآورانه  ، تالش1990در دهه 

سـپاري   کراتیـک و بـرون  وهـاي بور   دور شدن از بوروکراسی را زمزمه نمود و منجر به کاهش الیـه 

در نهایت آنچه کـه  . محور شکل گرفت هاي مشتري  دوران حکومتدر این . هاي دولتی شد  فعالیت

. اند نوآورانه و پسامدرن نامیده شوند در سمت راست نقشه قرار گرفته تحت عناوین اصالحات ضد

اداري نگریسـته   يهنجار اصلی در چنین رویکردهایی این است که به شهروندان بـه چشـم شـرکا   

آن که وکراتیزه بودن مشابه سطح مترقی اولیه است، حال نوآوري، سطح بور در مرحله ضد. شود می

  .هاي بوروکراتیک تمایل دارند  هاي پسامدرن به حذف دیدگاه  تئوري

بـار   مجدداً نقشه دو بعدي اصالحات نشـان داده شـده اسـت، امـا ایـن      2-2در شکل شماره 

در ایـن شـکل    .رویکردهاي اصالحات اداري بر مبناي درك متفاوت از افراد ترسـیم شـده اسـت   

و اداره ملی نشان  اصالحات جکسون يیک از سیرهاي تاریخی به استثنا رویکردهاي مربوط به هر

  .داده شده است

  رویکردهاي مربوط به اصالحات اداري با توجه به دو بعد ):2-2(شکل شماره 

  
نامیـده  » قـانونی  ـ اداري« ن رویکردتوان گفت اولین رویکرد که تحت عنوا طور خالصه می به

 باال

  

  

  

  

  

  

  

  

  قانونی  - رویکرد اداري   رویکرد مشارکت نهادي

  کارآفرین -رویکرد بازار مدار

  رویکرد مشارکتی پسامدرن 

  باال

 پائین

دن
بو

ه 
یز

رات
وک

ور
ب

  

  شهروند مداري فعال

Ref: Bryer, (2004): 7 
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مشخصـه رویکـرد   . کنـد  کنندگان منفعل خدمات دولتی نگـاه مـی   شود به افراد به عنوان دریافت می

کنندگان فعـال خـدمات دولتـی     این است که به افراد به چشم مشتري یا دریافت» نوآور ـمدار بازار«

مستقیماً در اداره  دوندانی هستند که بایمشارکت نهادي معتقد است که افراد شهر. شود نگریسته می

هایی بپردازند که منطبق با فرآینـدهاي ایجـاد شـده توسـط       مشی امور درگیر شوند و به تدوین خط

مستقیماً در  کند که باید شهروندانی نگاه می عنوانبه مشارکت پسامدرن به افراد . بوروکراسی است

آفرینـان در   نسبت به مدیران دولتی و سـایر نقـش   نمشی درگیر شوند، لیک اداره امور و تدوین خط

  .هر یک از این رویکردها را خالصه نموده است 2-1جدول شماره . سطح برابري قرار دارند
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  هاي چهارگانه اداري  رویکرد: )2-1(جدول شماره 

رویکردهاي 

 اداري
 مشارکت پسامدرن مشارکت نهادي ـ بازاري نوآورانه ـ اداري قانونی

گریسته افراد ن

شوند به  می

  :عنوان

ارباب رجوع 

 کننده دریافت(

  )منفعل خدمت

دریافت کننده (مشتري 

  )فعال خدمت

شریک (شهروند 

  )دریافت خدمت

 ارایه(شهروند 

کننده خدمت و 

دریافت کننده 

  )خدمت

منفعت عامه 

شود  حاصل می

  :از طریق

قانون و 

فرآیندهاي 

  بوروکراتیک

  رضایت شهروندان  رضایت مشتریان
هاي   گفتمان

  چندجانبه

  :اهداف اداري
طرفداري شدید 

  از قانون

عدم شکایت از عملکرد 

ها و نحوه توزیع  شرکت

خدمات از طرف 

ها،  مشتریان، سازمان

  ها ها و دولت شرکت

سطح بهینه مشارکت 

شهروندان در تدوین 

و اجراي خط 

  ها  مشی

گفتمان آزاد بر 

روي اهداف و 

هاي   استراتژي

  جامعه

 وظایف

  :تکنولوژي
  پردازش

مواجهه با مشتریان، ارایه 

  خدمات و اطالعات

توانایی دسترسی به 

شهروندان، قادر 

ساختن تعامل میان 

  نشهروندان و مدیرا

توانایی خلق 

  مشارکت عامه

  کارآفرین  تکنوکرات  :نقش مدیر
میانجی و وساطت 

  کننده
  گر تسهیل

دهندگان  ارایه

چنین 

  :رویکردهایی

تیلور، وبر، 

  لسونوی
  آزبورن و گابلر

کینگ و استایورز، 

  دنهارت و دنهارت
  مک سوئیت

Ref: Bryer, (2004): 9 
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  اداري ـ رویکرد قانونی )الف

، طــرح  1946سـال   1يهـاي ادار   هایی نظیر طرح رویه قانونی از طریق طرح ـ رویکـرد اداري

سـازي ایـن    نهادینه. آغاز شد …و 1993سال  3، طرح عملکرد دولت1990سـال 2مـدیـران مـالی

شروع شد و توسط پاول الیـت نیـز    4هاي اولیه پیشرفت رویکرد با اصالحات انجام شده در دوران

این رویکرد شامل مجموعه اصالحاتی است که داراي حـد بوروکراسـی بـاالیی نظیـر     . نظم یافت

  .علمی، بورکراسی، جنگ علیه اتالف و چشمان بینا هستند تمدیری

ارز با پارادایم بوروکراتیک است کـه شـامل حـد بـاالي      همچنین هم» قانونی ـ اداري«رویکرد 

مشـتریان یـا   «در این پارادایم افراد به عنوان . اند بوروکراسی است و توسط تیلور و وبر مطرح شده

هرینـگ بـه نقـل از    . )Kettle, 1997: 452(شوند  محسوب می» شوند که باید ادارهها  ارباب رجوع

مـدیران در   کننده کند که هدایت عامه را در قالب استانداردهایی تعریف می منفعت) 1997(شفریتز 

شـود کـه    هایی حاصل می  عامه از طریق رویه ، لذا منفعت)Shafritz, 1997: 78(اجراي قانون است 

دولتـی، اهـداف اداري   مشتریان حفظ رفتار عادالنه با  به منظور. جزیی از فرآیند بوروکراتیک است

  .نماید از قانون تبعیت میکامالً 

شوند که بر  هایی می  مشی مطابق چنین رویکردي، مامورین دولتی درگیر طراحی و اجراي خط

در . ندشو اهداف کامالً تعریف شده سیاسی متمرکز هستند و محدود به قانون و حقایق سیاسی می

  .اند منتخب تدوین شدههایی است که توسط رهبران سیاسی   مشی بر اجراي خط تأکیداین دیدگاه، 

  :)Hughes, 1998: 43(هاي اصلی چنین رویکردي عبارتند از   دیگر ویژگی

 طرفی سیاسی بی  

 بوروکراسی متمرکز 

 کنترل باال و محدودیت آزادي عمل  

  ها  بسته بودن سیستم به دلیلمحدود بودن دخالت شهروندان  

 تشریفات زاید اداري  

                                                                    

1. Administratine Procedures Act 

2. Chief Financial Officer Act 

3. Government Performance Act 

4. Progressive Era 
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 عدم کارایی سیستم دولتی  

هـا، متخصصـان و     کنندگان در این رویکرد به صـورت تکنـوکرات   ت نقش ادارهشایان ذکر اس

  .افراد عقالیی است

  نوآور ـرویکرد بازارمدار) ب

نوین مورد توجه جهانیان و ملل مختلـف قـرار     دولتی  در اواخر قرن گذشته، رویکرد مدیریت

مـابین   اي بازار در روابـط فـی  کاره و ها و ساز  مبانی اصلی این رویکرد شامل بکارگیري ایده. گرفت

هدایت کردن « مطابق چنین رویکردي وظیفه مدیران دولتی. هاي دولتی و مشتریان آنها است  شرکت

  .بود» در مقابل پارو زدن

وري تـالش   ها و مقامات دولتی براي افزایش بهـره   در طول دو دهه گذشته، بسیاري از شرکت

مـدیران دولتـی بـر    . یافتند 1وضات تئوري انتخاب عمومیکارهایی را بر مبناي مفر و نمودند و ساز

دنبال تجدیـد سـاختار   به همواره و  کردههایی نظیر پاسخگویی و عملکرد باال تمرکز  روي موضوع

متمرکـز   هـا و غیـر    سازي فرآیندهاي شـرکت  بوروکراسی، تعریف مجدد ماموریت سازمانی، شفاف

سـازي   هاي دولتی در خصوصی  وارد، دولت و شرکتدر بسیاري از م. ها بودند گیري نمودن تصمیم

وري و  نیل به اهداف عملکـردي و سـنجش بهـره    مسؤولها توفیق یافتند و مدیران عالی را  فعالیت

هـاي سـازمانی     همچنین آنها ملزم به پاسخگویی از طریق مهندسی مجدد سیستم. اثربخشی نمودند

تبلـور یافـت و    2هـایی توسـط آزبـورن و گیبلـر      چنین ایده. )Aristigueta, 1999: 43( خود شدند

به عبارتی آنها به ارایه چارچوب تحلیلی و هنجاري براي مدیران دولتی پرداختنـد کـه   . مشهور شد

  .دهد می نوین را شکل  دولتی  هاي مرکزي رویکرد مدیریت  هسته

یکـا  هاي عمـومی حکمرانـی اسـت کـه در آمر      ایم، تغییر در مدل آنچه ما ارایه نموده“

چنین تغییري در کل دنیاي پیرامون ما در حال رخ دادن است، اما چون . شد استفاده می

مـا همـواره داراي ایـن    کـه   واسطه ایـن به . ببینیمرا   آن توانیم به دنبال آن نیستیم نمی

هاي دولتی بایستی بزرگ، بوروکراتیک و متمرکز باشـند،    فرض هستیم که سازمان پیش

هـاي ذهنـی مـا      فـرض  ایم، چرا که با پـیش  توجه جدید نابینا و بیلذا نسبت به حقایق 

                                                                    

1. public choice 

2. Osborn & Gaeblers 
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  ”.)Osborn & Gaebler, 1992: 321(انطباق ندارند 

 تأکیـد هاي مبتنی بـر بـازار     شزنماید که مدیریت دولتی نوین بر ار مطرح می) 1998(کابولین 

هـاي    دولتی، پرداختیرهاي غیر انتفاعی و غ  تی و بخشنماید نظیر رقابت با سایر واحدهاي دول می

 ,Kaboolian(دولتی ها و کارکنان   هاي شرکت  کفایتی واسطه بیبه مبتنی بر عملکرد، جریمه نمودن 

سازي  جریان سنتی مشروع نیز معتقد است که مدیریت دولتی نوین، از) 1995(هود . )190 :1998

 ,Hood(نماید  عمل می اقتصاديبوروکراسی دولتی تحریف گشته و بر مبناي مفروضات عقالنیت 

1995: 94(.  

در اداره امور عمومی مرتبط  1اي واضح با دیدگاه انتخاب عمومی گونهبه مدیریت دولتی نوین 

ترین حالت، تئوري انتخاب عمومی به دولت و حکومـت از منظـر بـازار و مشـتري      در ساده. است

هـاي    کـاهش هزینـه   منظـور  بـه هاي عملی   انتخاب عمومی نوعی نقشه ذهنی براي تالش. نگرد می

اي واضـح و   گونـه  بـه معتقد است که مدیریت دولتـی نـوین   ) 1996(جان کامنسکی . دولتی است

است کـه تمـام   آشکار با نهضت انتخاب عمومی مرتبط است، چرا که ایده اصلی این رویکرد این 

  .)Kamensky, 1996: 251( شود ها از طریق منفعت شخصی هدایت می  رفتار انسان

شود، بلکه شـامل مجموعـه    هاي جدید محدود نمی  نوین تنها به کاربرد تکنیک  دولتی  دیریتم

ده شـ هایی که در بخش خصوصی ترسـیم    ها نیز است، خصوصاً مجموعه ارزش  جدیدي از ارزش

که مطرح شد، سنتی در مدیریت دولتی ایجاد شد که معتقد بود حکومت بایستی  همان گونه. است

هـاي دولتـی     معنی بود که سـازمان   در بیشتر مواقع، این پیشنهاد بدین. کار اداره شود و  مشابه کسب

مـدیریت کیفیـت   «تـا  » مدیریت علمـی «هاي  طیف وسیعی از تکنیک ،همانند بخش خصوصی دبای

دولتی یک   اما مدیریت. را بکار گیرند؛ اقداماتی که در بخش خصوصی بسیار سودمند است» جامع

تنهـا بایـد از    در این رویکرد این اعتقاد وجود داشت که مدیریت دولتـی نـه   ؛ذاشتگام نیز فراتر گ

 ؛گیرد  کار هعمل ب هاي چنین بخشی را نیز در  ارزش دوکار استفاده نماید، بلکه بای هاي کسب  تکنیک

  .لذا مدیریت دولتی نوین به عنوان مدل هنجاري براي بخش دولتی مطرح شد

ین، مکتب سنتی اداره امور دولتی را در مقایسه بـا اصـول متعـالی    پیشگامان مدیریت دولتی نو

عنوان مثال، آنها اصول خود را با اصول بوروکراتیکی کـه  به . دانستند مدیریت دولتی نوین عقیم می

هـاي شـدید هسـتند، مقایسـه       و کنترل کننده هاي خشک و خسته  هاي گسترده، سیستم  داراي نقش

                                                                    

1. Public Choice 
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 »نـوآور  ـکـارآفرین   «بلـر بـه تعریـف اهـداف دولـت      ییسه، آزبـورن و گ در نتیجه این مقا. نمودند

  :ند که عبارتند ازپرداخت

 هدایت کردن به جاي پارو زدن: 1دولت تسریع کننده  

 دهی توانمندسازي به جاي خدمت: 2دولت اجتماع مدار  

 ایجاد رقابت در توزیع خدمات: 3دولت رقابت کننده  

 محور هاي قانون  سازمان تغییر شکل دادن: 4مدار دولت ماموریت  

 توجه به نتایج به جاي ورودي: 5مدار دولت نتیجه  

 ارضاي نیازهاي مشتریان و نه بوروکراسی: 6محور حکومت مشتري  

 کننده درآمدزا به جاي هزینه: 7دولت متهور  

 پیشگیري به جاي درمان: 8بین دولت پیش  

 حرکت از سلسله مراتب به سمت مشارکت: 9دولت غیرمتمرکز  

 ایجاد تعادل از طریق بازار: 10بازارمحور دولت  

» قـانونی  ـ اداري«هاي رویکرد   گیبلر با تمام قوا به ویژگی که مطالعه شد، آزبورن و همان گونه

شخصـی بـودن بوروکراسـی،     حد باالي غیـر : ین انتقادات عبارتند ازمهمتربرخی از . حمله نمودند

  .هاي مشتریان  توجه به نیازها و خواسته، عدم کننده گیج   سلسله مراتبسازمانی و  چارت

ف مـدیران در چنـین   ینـد و وظـا  ک در این رویکرد، مدیران دولتی در نقش کارآفرین عمل می

مـدار   هاي بوروکراتیک، نتیجه  فراتر از چارچوبکردن پذیري، عمل  ریسک: رویکردي عبارتست از

                                                                    

1. Catalytic Government 

2. Community- Owned 

3. Competitive Government 

4. Mission- Driven 

5. Result- Oriented 

6. Customer- Driven 

7. Enterprising Government 

8. Anticipatory Government 

9. Decentralized Government 

10. Market- Oriented 
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چشم مشتري نگـاه  به شهروندان به  در یک کالم، در این رویکرد. بودن و ارضاي نیازهاي مشتریان

. )Osborn & Gaebler, 1992: 196(شـود   شده و اولویت پاسخگویی در قبال مشتري تعریف مـی 

جایگاه خود تعریف شـود و   که باید مفاهیم مشتري و شهروند کامالً در است نکته قابل اشاره این

ز انتقاداتی را بر مشتري محوري در کینگ و استایور. کار گرفتبه توان آنها را به جاي یکدیگر  نمی

هـاي افـراد و مشـتریان      دولت بر نیازها و خواسـته که  و معتقدند زمانیداده مدار ارایه  رویکرد بازار

  .شود صورت طبیعی نیازهاي کل جامعه نادیده گرفته میبه کند،  می تأکید

  رویکرد مشارکت نهادي) ج

انـد   مودن شهروندان در فرآیند حکمرانی پرداختـه ن به مزایاي درگیر) 1998(استایورز   کینگ و

  :که به شرح زیر است

هاي اصلی   نمایند که یکی از مزیت میل بحث می استوارت  فیلسوفان سیاسی نظیر جان“

یابند  می درگیر نمودن مستقیم شهروندان در فرآیند حکمرانی این است که عامه مردم در

نوشت دیگران گره خورده و لـذا قـادر   شان با زندگی و سر که چگونه زندگی شخصی

خـود تـرجیح دهنـد    خواهند بود که منفعت کل جامعه را بر منفعت شخصی محـدود  

)King & Stivers, 1998: 58(.”  

  :دهد وي همچنین ادامه می

بیننـد و   دهنده صرف می و مالیات کننده افراد خود را به عنوان یک مصرفکه  مادامی“

تـوان انتظـار داشـت کـه منفعـت       کنند، نمی یفاء نمینقشی در تصمیمات ا هیچ گونه

است که مدیران دولتـی نیـز    حالی این در. عامه ترجیح دهند شخصی خود را بر منفعت

آل بـه چشـم افـرادي     آنها بـه شـهروندان ایـده   . تصور صحیحی از شهروندان ندارند

  ”.دنماین نگرند که تبعیت کننده محض هستند و اقدامات حکومت را تایید می می

را مـورد چـالش قـرار    » بازارمـدار «و » قـانونی  ــ  اداري«استایورز کفایت رویکردهاي  کینگ و

را جایگزین نموده که در آن به افراد به عنـوان  » ـ دموکراتیک مشارکت نهادي«آنها رویکرد . اند داده

ک خدمات شود، بلکه به آنها به چشم شهروند و شری رجوع منفعل یا مشتري فعال نگاه نمی  ارباب

  .شود نگریسته می

شود، بلکه نقـش   زدایی توجهی نمی در این رویکرد، برخالف رویکرد بازارمدار به بوروکراسی

ـ  کنـد و شـهروند را جـایگزین مـی     عنوان مشتري را رد میبه افراد  ایـن موضـوع در تئـوري    . دکن
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ـ  کینگ و. دنهاردت نیز کامالً آشکار است» نوین دهی دولتی خدمت« کننـد کـه    الش مـی استایورز ت

رابطه میان شهروندان و حکومت را در درون نظام بوروکراتیک و با توجه به ساختار قدرت موجود 

کنند، همچنین هدف  عامه بازي می این شهروندان نقش مهمی در رسیدن به منفعت بنابر. شکل دهند

ی بیشتر شود و به ها و اجراي فرآیندهاي حکومت  گیري این است که سطح درگیري افراد در تصمیم

  .حد بهینه خود برسد

آنهـا حـافظ   . عمل نمایند 1است که به عنوان میانجی دولتی در چنین بستري این  نقش مدیران 

طریـق  ایـن نقـش از   . سایر مدیران دولتی و دیگر نقش آفرینان حکومتی هسـتند  منافع شهروندان، 

  .)Box, 2002: 24( شود ایجاد حس مالکیت جامعه در شهروندان ایفا می

  رویکرد مشارکتی پسامدرن )د

تئـوري گفتمـان   . رویکرد مشارکتی پسامدرن بر مبناي مفهوم تئوري گفتمان شکل گرفته است

هـاي تئوریـک و موانـع و      فـرض  است کـه شـهروندان و مـدیران را از پـیش     جوي این  و در جست

ود را مجـدداً خلـق نماینـد و    هاي نهادي ایجاد شده آزاد کند و به آنها اجازه دهد که خ  محدودیت

دیگـر،   عبـارت   بـه  . )Box, 2002: 21(توافقات نهادي را در بسـتر گفتمـانی جدیـد شـکل دهنـد      

ند که چگونه یکدیگر را درك توانند مجدداً به تعریف این موضوع بپرداز شهروندان و حکمرانان می 

رویکرد مشارکت نهـادي، بـه    مشابه. اي که اهداف اجتماعی عامه مردم حاصل شود گونهبه نموده، 

شـود، امـا تفـاوت در ایـن اسـت کـه شـهروندان صـرفا          افراد بـه چشـم شـهروند نگریسـته مـی     

کنندگان خدمات نیستند، بلکه آنها نقش مهمی در تولید و تخصیص خـدمات دولتـی ایفـا     دریافت

ه حـذف موانـع   توان ب در مقام مقایسه با رویکرد مشارکت نهادي، در رویکرد پسامدرن می. کنند می

مطابق ایـن رویکـرد، منفعـت    . هاي رایج عمل نمود  بوروکراتیک پرداخت و در خارج از چارچوب

در چنین بستري، مدیران دولتـی بـه نقـش    . شود هاي چند وجهی حاصل می  عامه از طریق گفتمان

در نهایت . شود هاي نهادي و قانونی تعریف می  پردازند که خارج از محدوده گري گفتمان می تسهیل

ـ    باید گفت، چالش مـورد   دهاي بسیاري براي رسیدن به چنین اصالحات اداري وجود دارد کـه بای

  .بررسی و مطالعه قرار گیرند

                                                                    

1. Mediator 



  رویکردي نوین در مدیریت؛ خادمیت  44

 

  دهی به جاي هدایت کردن خدمت: خدمات دولتی نوین

یابیم کـه دو رویکـرد    با بررسی و مرور اجمالی سیر تحوالت اصالحات مدیریت دولتی درمی

نقش افراد جامعـه بـه   » مدرن رویکرد مشارکت پسا«و   »رویکرد مشارکت نهادي«ن اخیر تحت عنوا

ت نیـز  دهی دولتـی نـوین دنهـار    عنوان شهروند را جایگزین نقش مشتري نموده که تئوري خدمت

  .شود لذا در این قسمت این رویکرد به تفصیل تشریح می ؛پردازد کامال به این موضوع می

کند کـه در آن   حمایت می ینوین از دیدگاه  دولتی  د مدیریتکه مطرح شد رویکر همان طور

تنهـا   نه ،شده سازي هاي خصوصی  در چنین دولت. شود به مدیران دولتی به چشم کارآفرینان نگاه می

کـار نیـز تبعیـت     و هاي بخش کسب  شود، بلکه از ارزش اقدامات بخش خصوصی الگو قرار داده می

نوین مباحث بسیاري را در مـورد مخالفـت بـا مکتـب       دولتی  تپیشگامان رویکرد مدیری. دشو می

  .نوین برنده خواهد بود دولتی   اي، مطمئناً مدیریت اند که در چنین مقایسه مطرح نموده 1سنتی اداره

نیز  شود که موضوع خدمات دولتی نوین است که مقایسه هنگامی کامل می بحث ما اینجا این 

و » جامعـه مـدنی  «، »شـهروندمداري دموکراتیـک  «کـه مبتنـی بـر     مورد بررسی قرار گیرد؛ جنبشی

  .است» گرایی سازمانی و تئوري گفتمان انسان«

نـوین شـامل    دولتـی   دهـی   سنتی، مکتب خدمت دولتی   نوین و مدیریت دولتی  مشابه مدیریت 

. ندهایی نیـز هسـت   با یکدیگر داراي اختالف گهگاهنظران مختلفی است که  عناصر متنوع و صاحب

را به عنوان مـدلی هنجـاري مطـرح نمـوده و از      هاي خاصی در این رویکرد وجود دارد که آن   ایده

عبارتنـد از  هـاي مطـرح شـده در چنـین رویکـردي        فـرض  پـیش . سازد سایر رویکردها متمایز می

)Denhardt & Denhardt, 2000: 550:(  

 تئوري شهروندمداري دموکراتیک -1

  دنیهاي اجتماع و جامعه م  مدل -2

  گرایی سازمانی و تئوري گفتمان انسان -3

  .پردازیم شده می هاي مطرح  فرض حال در ذیل به توضیح هر یک از پیش

  مداري دموکراتیکتئوري شهروند -1

موضـوع نیـرو    لهاي اخیر سیاسی و اجتمـاعی مطـرح شـده کـه شـام       این موضوع در تئوري

                                                                    

1. Old Public Administration 
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پیشـنهاد  ) 2000(به نقـل از دنهـارت    1سندل. تر نمودن شهروندان در جامعه است بخشیدن و فعال

بـه  د که مدل غالب ارتباط میان حکومت و شهروند مبتنی بر این ایـده اسـت کـه حکومـت     کن می

هاي خاص نظیـر    کار از طریق ایجاد رویه تضمین نیل به حقوق شهروندان ایجاد شده که این منظور

چـه ایـن دیـدگاه بـا      اگـر . یابد نت میانتخابات و یا ایجاد قوانین مربوط به حقوق فردي افراد ضما

تئوري اقتصادي انتخاب عمومی و مدیریت دولتی نوین سازگار است ولی تفاوت ایده سندل ایـن  

 دد؛ رویکردي که در آن افراکن مداري دموکراتیک را پیشنهاد می است که رویکرد جایگزین شهروند

در این دیدگاه، شهروندان به جاي منـافع  . شوند تر در اداره امور حکومت درگیر می اي فعال گونهبه 

تر کـه   مدت هاي بلند  را با دیدگاه دنگرند و خو مدت عامه می مدت خود به منافع بلند شخصی کوتاه

همچنین آنها داراي نوعی احسـاس تعهـد و   . نمایند نیازمند بکارگیري دانش عامه است، سازگار می

  .آن در اولویت استاي هستند که سرنوشت  یت اخالقی به جامعهمسؤول

ـ  بیان مـی ) 2000( 2در تایید چنین دیدگاهی، کینگ و استایورز کننـدگان جامعـه    د کـه اداره کن

ببیننـد و  ) دهنده صرف، ارباب رجوع یا مشتري نه یک راي(بایستی شهروندان را به چشم شهروند 

هاي اعمال شده   تهاي خویش را کاهش دهند و به مشارک  اختیارات خود را با آنها تسهیم و کنترل

جوي  و که در جست 3گرایی این، در مقایسه با رویکرد مدیریت بر   عالوه. از سوي آنها اعتماد نمایند

جوي پاسخگویی  و کنند که مدیران دولتی در جست کارایی بیشتري بود، کینگ و استایورز مطرح می

شود؛ این دیدگاه مستقیماً بـا   می پذیري بیشتر بوده که در نتیجه اعتماد به شهروندان حاصل و تطبیق

  .دهی دولتی نوین در ارتباط است رویکرد خدمت

  هاي اجتماع و جامعه مدنی  مدل -2

. هاي اجتماع و مدنیت جامعه آمریکا موضـوعات جدیـدي مطـرح شـده اسـت       اخیراً در ایده

اع در آمریکـا  انـد کـه اجتمـ    هکردروي این موضوع توافق  تنها بر هاي اصلی نه  رهبران سیاسی حزب

اند که ما نیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس نسبت بـه جامعـه    فاسد گردیده، بلکه تصدیق کرده

چشم ابزار پیوستگی و اتحاد نگریسته به با وجود تنوع فزاینده در جامعه آمریکا، به اجتماع . هستیم

                                                                    

1. Sandle 

2. King & Stivers 

3. Managerialist 
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هـاي بسـیار     ه و نقـش براي اجتماع اهمیت قائـل شـد   مدیریت دولتیبدین دلیل است که . شود می

نیل به چنین هـدف   به منظور. اند در نظر گرفته عمهمی را در دولت براي خلق و پشتیبانی از اجتما

هـا و منـافع     اي ایجاد شوند کـه برخواسـت   اي فعال و سالم از نهادهاي واسطه مهمی باید مجموعه

 پوتنـام . مـاده سـازند  هاي سیاسی آ  شهروندان توجه داشته و آنها را براي مشارکت در نظام
مطـرح  1

در  .شهروندان فعـال و درگیـر در نظـام اسـت     دکند که سنت دموکراتیک آمریکا وابسته به ایجا می

هـایی، منـافع     هاي کوچک تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند که در چنین تشکل مجموع، این گروه

رت است که شهروندان تنها در این صو. گردد شخصی افراد در بستر مالحظات اجتماعی محقق می

که کینـگ و   همان گونه. گیرد هاي فردي شده و جوهره جامعه دموکراتیک شکل می  درگیر گفتمان

تواند نقش مهم و حیاتی را در ایجاد، تسـهیل و حمایـت از    نمایند حکومت می استایورز مطرح می

  .ارتباط میان شهروندان و جامعه ایفا کند

  ي گفتمانسازمانی و تئور یانسان گرای -3

 سـایر  نظـران  صـاحب به اتفاق  مدیریت دولتیحوزه نظران  صاحبسال گذشته،  25در طول 

مـورد   داجتماعی بایـ  ی در علومسلسله مراتب  هاي علمی پیشنهاد کردند که رویکردهاي سنتی  حوزه

ویکردهـاي  دنبـال ر به گرایی نمودند  تلذا پیرو انتقاداتی که به بوروکراسی و اثبا. بازبینی قرار گیرد

هارمون؛ تئوري   نظیر تئوري تفسیري  .هاي سازمان و مدیریت گشتند  جدید شناخت دانش در حوزه

هاي دولتی   چنین رویکردهایی در پی تسلط کمتر سازمان  مجموع،  در. مدرنیزماانتقادي و تئوري پس

  .هستندمشتریان دان و از طریق اقتدار و کنترل بوده و بیشتر به دنبال رفع نیازهاي کارکنان، شهرون

هاي انتقادي و تفسیري از بوروکراسـی قـرار دارد، امـا در      مرکزیت چنین تفکرهایی در تحلیل

هـاي    تر شاهد ورود تفکرات پسامدرن و خصوصاً تئـوري گفتمـان در درك سـازمان    سطح گسترده

حزاب مختلف شامل حکمرانی بایستی مبتنی بر گفتمان آزاد میان اکه  معنی بدین. دولتی نیز بودیم

گیـري تئـوري    تـوانیم شـاهد شـکل    است که مـی  این گونه ؛کنندگان جامعه باشد شهروندان و اداره

  .دهی دولتی نوین باشیم خدمت

هـاي   بـا رویکـرد  » خدمت دهی نـوین دولتـی  «به طور خالصه به مقایسه رویکرد  2-2جدول 

ه سه دیدگاه مطرح شده این است که نکته مهم در مقایس .پردازد می» مدیریت دولتی نوین و سنتی«

                                                                    

1. Putnam 
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توان این سه دیدگاه را کامالً از یکدیگر مجزا دانست، بلکه باید براي آن روندهاي تکـاملی را   نمی

سـنتز    تزهـاي مـدیریت دولتـی سـنتی و نـوین،      قائل شد؛ بدین معنی که از تعامل میان تز و آنتـی 

  .دهی دولتی نوین شکل گرفته است خدمت

  

  هاي سه گانه در مدیریت دولتی گاهقایسه دیدم): 2-2( جدول

  ها  دیدگاه            

 ها  ویژگی

مدیریت دولتی سنتی 

(OPA) 

مدیریت دولتی نوین 

(NPM) 

خدمت دهی دولتی 

 (NPS)نوین 

هاي اولیه و   تئوري

  مبانی شناخت شناسی

هاي سیاسی و   تئوري

   یاجتماع

تئوري اقتصادي؛ مبتنی 

ی بر علوم اجتماعی اثبات

تئوري دموکراتیک، 

شامل رویکردهاي 

اثباتی، تفسیري، انتقادي 

  و پسامدرن

عقالنیت مسلط و 

هاي مرتبط با   مدل

  رفتارهاي انسانی

نگر؛  عقالنیت جزء

  انسان اداري 

عقالنیت اقتصادي و 

فنی؛ انسان اقتصادي، 

تصمیم گیرندگان 

متمرکز بر منفعت 

  شخصی 

عقالنیت استراتژیک، 

انه بکارگیري چندگ

عقالنیت سیاسی، 

  اقتصادي، سازمانی 

  مفهوم منفعت عامه

به صورت سیاسی 

تعریف شده در قانون 

  گردد مطرح می

 تبر منفع تأکید

  شخصی افراد

ایجاد منفعت عامه از 

طریق گفتمان میان 

  هاي افراد   ارزش

پاسخگویی مستخدمین 

  دولتی به چه کسی؟

ارباب رجوع و اعضاي 

  مجلس 
  دان شهرون  مشتریان 

  نقش دولت

طراحی و (پارو زدن 

ها   اجراي سیاست

واهداف سیاسی 

  ) شده فتعری

توجه به (هدایت کردن 

  ) نیازهاي بازار

مذاکره و (دهی  خدمت

چانه زنی میان 

هاي   شهروندان و گروه

مختلف جامعه و ایجاد 

  ) ارزش مشترك
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ساز و کارهاي نیل به 

  اهداف خط مشی

از طریق  ها  اداره برنامه

  هاي دولتی  شرکت

کارها و  وایجاد ساز 

ساختارهاي مشوق به 

منظور نیل به اهداف 

  سیاسی از طریق 

هاي خصوصی و   بخش

  غیر انتفاعی 

ایجاد ائتالف میان 

هاي دولتی،   شرکت

بخش خصوصی و غیر 

توافق  دانتفاعی و ایجا

بر روي نیازها و 

  ها   خواسته

  رویکرد به پاسخگویی

سلسله مراتبی ـ 

سخگویی به رهبران پا

  سیاسی منتخب

بازارمدار ـ پاسخگویی 

  به مشتریان 

 –چند جانبه 

پاسخگویی به قانون؛ 

هاي جامعه،   ارزش

هنجارهاي سیاسی، 

اي  استانداردهاي حرفه

  و منافع شهروندان 

  داراي بینش محدود  صالحدیدهاي اداري

نگرش گسترده به 

منظور نیل به اهداف 

  کارآفرینان

خگو نگرش به پاس

  بودن 

ساختارهاي سازمانی 

  مفروض

بوروکراتیک، اختیارات 

 قانونی باال ـ پائین؛

کنترل مداري و تدوین 

  قانون 

هاي دولتی غیر   سازمان

هاي   متمرکز با کنترل

  ابتدایی

  ساختارهاي مشارکتی 

مبانی انگیزشی 

مفروض مستخدمین و 

  مدیران دولتی

پرداخت و سود؛ 

  خدمات مدنی 

رینی، روحیه کارآف

تمایالت ایدئولوژیک 

براي کاهش اندازه 

  دولت 

خدمات دولتی؛ تمایل 

  به مشارکت در جامعه

Ref: Denhardt & Denhardt, (2000): 554 

سـازمانی و   گرایـی   مدنی، انسان مداري، جامعه هاي شهروند  که مطرح شد تئوریسین همان طور

» دهـی دولتـی نـوین    خـدمت «رد موضـوع  مدیریت دولتی پسامدرن به ایجاد جوي که بتوان در مو

دهـی   مجموعه رویکردهاي مطـرح شـده در تئـوري خـدمت    . اند صحبت شود کمک شایانی نموده
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و » مـدیریت دولتـی نـوین   «هـاي    هایی هستند که آن را از سـایر تئـوري    دولتی نوین داراي ویژگی

هاي عملی براي   درس سري همچنین این تئوري داراي یک. سازد متمایز می» مدیریت دولتی سنتی«

 ,Denhardt & Denhardt(هاي عملی عبارتنـد از    مدیران دولتی نیز هست، برخی از چنین توصیه

2000: 553-557(:  

مهـم مسـتخدمان دولتـی ایـن اسـت کـه بـه         نقش بسیار: جاي هدایت، خدمت نمایید به -1

ابین آنها کمـک کننـد، نـه    م هایشان و جهت رسیدن به منافع مشترك فی  شهروندان در بیان خواسته

  .اینکه تمام تالش خود را براي کنترل یا هدایت جامعه متمرکز نمایند

هاي دنیـاي    پرداخت، پیچیدگی می» هدایت جامعه«که دولت به ایفاي نقش خود با نام  مادامی

ممکـن   غیـر نیـز  تنها چنین نقشی به طور مناسب اجرا نشود، بلکه اجراي آن  شد نه مدرن باعث می

دهد، حاصل تعامل  هایی که به دنیاي اجتماعی و سیاسی امروز جهت می  مشی ها و خط  برنامه. ودش

هاي مختلف موجـود در    گیرنده توجه به منافع و ایده هاي مختلفی است که در بر ها و گروه  سازمان

ن هاي دولتی محدود به تصمیمات اتخـاذ شـده از سـوي مـدیرا      مشی عبارتی، خطبه . جامعه است

هاي مختلف بـا    اي از تعامالت میان گروه هاي امروز نتیجه مجموعه  مشی شود، بلکه خط دولتی نمی

  .منافع متفاوت است

ها   در دنیاي جدید، نقش دولت به هدایت اقدامات از طریق تدوین قوانین و مقررات و مصوبه

دولت از طریـق  . کند فا میشود، بلکه نقش دیگري نیز ای محدود نمی  وکارهاي تشویقی ساز دو ایجا

کند به دنبال حل مشـکالتی   انتفاعی ایجاد می هاي غیر  هاي خصوصی و سازمان  ارتباطی که با بخش

ریـزي،   در این فرآیند، نقش دولت از کنترل صرف به برنامه. شوند رو می است که جوامع با آن روبه

بته چنین نقشی از طریق ایجاد ائتالف با ال. یابد جویی مسائل دولتی تغییر می تسهیل، مذاکره و چاره

ها به   اي سنتی، حکومت گونهبه که  جایی. گیرد هاي دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی شکل می  بخش

ـ     گویند کـه مـا مـی    پاسخ می» بله گفتن«نیازها از طریق  نمـاییم یـا    هتـوانیم چنـین خـدمتی را ارای

نماید که مامورین دولتی نباید به تقاضاهاي  اد مینوین پیشنه  دولتی دهی  توانیم، رویکرد خدمت نمی

فکـري   بیایید از طریق هم: گویند می پاسخ گویند؛ بلکه در عوض» بله یا خیر«شهروندان با عبارات 

در دنیاي فعال شهروندي، مـاموران دولتـی بـه    . کاري انجام دهیم با یکدیگر مشخص نماییم که چه

 1گري ؛ میانجی1هاي دلجویی  ؛ به عبارتی آنها به ایفاي نقشپردازند نقشی فراتر از توزیع خدمت می

                                                                    

1. Conciliating 
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هـاي جدیـد نظیـر      هایی مستلزم کسـب مهـارت    لذا انجام چنین نقش. پردازند می 2یا حتی قضاوت

  .شود پذیر نمی هاي سنتی کنترل امکان  زنی است که با مهارت مذاکره، حل تعارض و چانه

ان دولتی باید در خلق مفهومی مشترك از منفعت مدیر: هدف، رسیدن به منفعت عامه است -2

هاي فردي هدف نیسـت؛ بلکـه هـدف،      هاي سریع از طریق انتخاب  حل یافتن راه. عامه تالش کنند

  .شدن در پاسخگویی است ایجاد منفعت مشترك و سهیم

انـداز بـراي    کند که فرآیند تدوین ماموریت و چشـم  نوین مطرح می دولتی  دهی  تئوري خدمت

شود، بلکه از طریق گفتمان  انتخابی یا مدیران دولتی انتصابی نمی معه، محدود به رهبران سیاسیجا

فزاینـده دولـت ایـن خواهـد بـود کـه        لـذا نقـش  . گیـرد  عمومی میـان اعضـاء جامعـه شـکل مـی     

بـر مبنـاي چنـین    . تحمیلی حاصل شود هاي اصلی جامعه از طریق گفتمان اصیل و غیر  گیري جهت

نـده  بـر گیر  درشـود کـه    اي بـراي جامعـه تـدوین مـی     گسـترده انـداز   چشموریت و رویکردي، مام

  .اي از اصول و خطوط راهنماي آینده سازمان است مجموعه

گر که توضیح داده شد، حکومـت و مـدیران دولتـی داراي تعهـد      عالوه بر ایفاي نقش تسهیل

بـه  . ها مد نظر قرار دهنـد   یمش هاي عدالت و مساوات را در تدوین خط  اخالقی هستند که هنجاري

ها باید مواردي نظیر منفعت عامه، هنجارهاي دموکراتیک عدالت، مسـاوات    مشی عبارت دیگر، خط

خالصه، مستخدمان دولتی باید نقـش بسـیار فعـالی را ایفـا      به طور. و برابري را به یاد داشته باشند

ود را بیان نموده و منفعت عامـه مـردم   هاي خ  آن شهروندان تمایالت و خواسته هواسطبه نمایند تا 

  .جامعه در نظر گرفته شود

هایی که بـه نیازهـاي     ها و برنامه  مشی خط: استراتژیک فکر کنید و دموکراتیک عمل نمایید -3

هاي جمعـی و فرآینـدهاي     اي اثربخش از طریق تالش گونهبه توانند  نمایند می عامه مردم توجه می

ها تدوین گردنـد و سـپس     توان تصور نمود که ابتدا سیاست نمی گونه این. مشارکتی حاصل گردند

براي اجرا به حکومت و مدیران دولتی ابالغ شـود، بلکـه تمـامی احـزاب و ذینفعـان موضـوع در       

دولـت بتوانـد در   ایـن کـه   میسر نیست مگر  راین ام. شوند گذاري و اجراي آن درگیر می مشی خط

  .ویی ملی موفق باشدایجاد احساس افتخار ملی و پاسخگ

شود؟ در شروع باید به نقش بسیار مهم و آشکار رهبران  اي چگونه عملی می اما چنین خواسته

                                                                                                                                                     
1. Mediating 

2. Adjudicating 
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سیاسی اشاره شود، آنها باید به تقویت شهروندان پرداخته و حمایت آنها را به منظور مشـارکت در  

هاي الزم   اند به ایجاد زمینهتو تواند به ایجاد اجتماع بپردازد، اما می حکومت نمی. جامعه جلب کنند

شهروندان باید به چنـین درکـی برسـند کـه     . براي بروز مشارکت شهروندان پاسخگو کمک نماید

همچنین باید . عمل نیز چنین چیزي را ثابت کنند رحکومت کامالً گشوده و قابل دسترس است و د

بنـابراین هـدف ایجـاد    . کننـد  به مردم اثبات نمایند که پاسخگو هستند و به نیازهاي آنها توجه مـی 

هـایی را بـراي ایجـاد فرهنـگ      جوي است که حکومـت در خـدمت شـهروندان باشـد و فرصـت     

  .مداري خلق نماید شهروند

منفعـت عامـه حاصـل گفتمـان بـر روي      : به شهروندان خدمت ارایـه کنیـد نـه مشـتریان     -4

ن دولتی نباید تنها در برابر بنابراین، مستخدما. شخصی هاي مشترك است نه تمرکز بر منفعت   ارزش

تقاضاي مشتریان پاسخگو باشند، بلکه باید روابط مبتنی بر همکاري و اعتماد را در میان شهروندان 

  .ایجاد نمایند

شود که روابط میان دولت و شهروندان مشـابه   نوین این نکته متذکر می دولتی  دهی  در خدمت

را که در بخش دولت بسیار مشکل است که بتوانیم کار و مشتریان آن نیست؛ چ و روابط میان کسب

ها حتی به کسـانی کـه در انتظـار ارایـه خـدمت       همچنین دولت. مشتریان را دقیقاً شناسایی نماییم

نمایند، به عبارتی کسانی که نیاز به ارایه خدمت دارنـد ولـی بـه طـور      رسانی می نیستند نیز خدمت

  .فعال در پی آن نیستند

به . کند مساوات و عدالت، نقش مهمی در توزیع خدمات دولت بازي می مالحظات مربوط به

دهی دولتی نوین پیشـنهاد   رغم اهمیت آشکار بهبود کیفیت توزیع خدمات در بخش دولتی، خدمت

خواهانه و کوتـاه مـدت    اي انحصاري به منافع خود گونهبه نماید که دولت نباید در وهله اول و  می

ض، آنها باید به فراتر از منافع کوتاه مدت مشتریان متعهـد گردنـد و در   در عو. دمشتریان پاسخ ده

به نوبه خود، دولت بایـد پاسـخگوي نیازهـا و منـافع     . قبال منفعت عامه شهروندان پاسخگو باشند

هاي قـانونی    شود و به جنبه اي بسیار گسترده تعریف می گونهبه چنین پاسخگویی . شهروندان باشد

ـ    تنها بایسـتی در برنامـه   رادي که شهروندان قانونی نیستند، نهاف. شود محدود نمی مـورد   یهـاي دولت

در هـر مـوردي،   . هاي فعال در اجتمـاع تشـویق شـوند    توجه قرار گیرند، بلکه بایستی به مشارکت

مداري فعال تشویق نماید  که افراد بیشتري را به شهرونداین است دولتی نوین به دنبال  یده خدمت

  .روندان را در تمام امور مورد مطالعه و بررسی قرار دهدو تقاضاي شه
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مسـتخدمان دولتـی در مقایسـه بـا نیروهـاي بـازار بایـد        : اي نیسـت  پاسخگویی کار ساده -5

هـاي جامعـه، هنجارهـاي      آنها باید در قبال قـوانین، ارزش . پاسخگوي عوامل بسیار متعددي باشند

موضـوع پاسـخگویی بسـیار    . ندان پاسـخگو باشـند  اي و منافع شـهرو  سیاسی، استانداردهاي حرفه

هر دو رویکرد مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نـوین بـیش از حـد موضـوع     . پیچیده است

عنوان مثال، در مدیریت دولتی سنتی پاسخگویی مسـتقیماً بـه   به . اند پاسخگویی را ساده جلوه داده

ولتی ظرفیـت زیـادي را در تاثیرگـذاري بـر     به طور واضح، مدیران د. شد ماموران سیاسی انجام می

همچنین در مدیریت دولتی نوین، مدیران در قبال کارایی، اثربخشی هزینه . دیدند فرآیند سیاسی می

  .و نیروهاي بازار پاسخگو بودند

. تواند بیانگر حقایق خدمات دولتـی امـروز باشـد    از دیدگاه دنهاردت، چنین رویکردهایی نمی

هاي دولتـی،    اي، منفعت عامه، قوانین، شرکت  باید در قبال استانداردهاي حرفه مدیران دولتی امروز

هاي جامعه، هنجارهاي دموکراتیک و در نهایت شـهروندان    ها، ارزش  سایر سطوح حکومت، رسانه

  .پاسخگو باشند

. پـردازد  هـایی مـی    یتمسـؤول هاي چنین   دهی دولتی نیز به شناخت حقایق و پیچیدگی خدمت

شود، چرا که با هنجارهاي متضـاد و متعـارض مواجـه     نقش مدیران دولتی بسیار پیچیده میگاهی 

کـه مـدیران دولتـی در چنـین شـرایطی چگونـه بـه         تاس شود این  ی که مطرح میسؤال. شوند می

 نشود ایـن اسـت کـه مـدیرا     که مطرح می ینمایند؟ نکته اول شهروندان و منفعت عامه خدمت می

زنـی،   چانـه  ،چنـین تصـمیماتی در فرآینـد گفتمـان    . پردازنـد  تصمیم نمی ذاتخا تنهایی بهبه دولتی 

مستخدمین دولتـی  که  مادامی. افتد شهروندان و درگیري گسترده شهروندان اتفاق می يساز توانمند

دموکراتیـک و سـایر    يهـا   هنجـار  ،هاي پیشنهادي با قـوانین   حل این موضوع هستند که راه مسؤول

نطبق باشد، باید موارد تضاد به اطالع شهروندان رسانده شود و به طور طبیعـی در  ها م  دستورالعمل

  .فرایند گفتمان قرار گیرد

هـاي دولتـی و     سـازمان : وري نکنیـد  را منحصر به بهـره   براي افراد ارزش قائل شوید و آن -6

دهی دولتی نوین  تخدم. گذارند، احتمال موفقیت آنها بیشتر است هایی که به افراد احترام می  شبکه

دهـی دولتـی نـوین معتقـد اسـت کـه کنتـرل شـدید          خدمت. دارد تأکیدبر مدیریت از طریق افراد 

هـایی توجـه     شود؛ چرا کـه در چنـین موقعیـت    مدت با شکست مواجه می رفتارهاي انسانی در بلند

 لتعهـد تبـدی  و م مسؤولشود و شهروندان به افرادي  سازمان نمی يها و منافع اعضا  کافی به ارزش
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  .ندشو نمی

اگر از مستخدمان دولتی انتظار برود که با احترام با شهروندان رفتار نمایند، پیرو آن با مـدیران  

هـا و    نوین، چـالش  دولتی  دهی  در رویکرد خدمت. شود هاي دولتی نیز با احترام برخورد می  شرکت

چشـم کارکنـانی کـه در     آنهـا فقـط بـه   . شـود  هاي اصلی مـدیران دولتـی مشـخص مـی      پیچیدگی

جوي امنیت و ساختار شغلی بوروکراتیک باشند، یا به عنوان شریک کسب و کار نگریسته  و جست

  .شوند؛ بلکه آنها افرادي هستند که خواستار ایجاد تغییر در زندگی دیگرانند نمی

از هنجارهـاي درون و   ينـوین، مشـارکت و همکـاري و توانمندسـاز     دولتـی   دهی  در خدمت

هـایی تمرکـز دارد کـه      آل هـا و ایـده    رهبري مشترك بـر روي اهـداف، ارزش  . سازمانی است نبرو

  .ها و جامعه براي پیشرفت خود به آن نیازمند هستند سازمان

در کنـار  : آفرینـی ارزش قائـل شـوید    دولتـی بیشـتر از کـار    مداري و خدمات براي شهروند -7

ن متعهد به مشارکت، باعـث تسـهیل رسـیدن بـه     یکدیگر قرار گرفتن مستخدمان دولتی و شهروندا

نماید که مشابه یک  دولتی نوین، مدیران دولتی را تشویق می رویکرد مدیریت . شود منفعت عامه می

شدن به یکسري اهداف   چنین تفکري باعث محدود. هاي تجاري عمل نمایند در شرکت نآفری کار

در رویکـرد  . شـود  ت مشـتریان مـی  وري و افـزایش رضـای   خاص از جملـه حـداکثر کـردن بهـره    

هاي   ها و شرکت  شود که مدیران دولتی مالک برنامه دهی دولتی نوین این موضوع مطرح می خدمت

ول ؤمدیران دولتی باید بپذیرند که مسـ . خود نیستند، بلکه مالک اصلی حکومت، شهروندان هستند

ی عمل نمایند؛ همچنـین حافظـان   رسانی به شهروندان باشند و به عنوان خادمین منابع دولت خدمت

تعهـدات   کننـده  مداري و گفتمان دموکراتیـک و تسـریع   گر شهروند هاي دولتی باید تسهیل سازمان

دولتـی نـوین و سـنتی     چنین دیدگاهی کامالً با رویکردهاي مطرح شده در مدیریت. جامعه باشند

  .متفاوت است
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  خادمیت هاي رویکرد مفاهیم و ویژگی: ومس فصل

  مقدمه

 و اداره روابط میان سازمان و جامعـه ها  هاي اخیر دو دیدگاه در مورد مدیریت سازمان در سال

ها که نگرشی اقتصادي و مادي دارد و به نظریۀ کارگزاري  در یکی از این دیدگاه. مطرح شده است

نافع شوند که در پی منافع خود هستند و م  می  معرفی ها واحدهایی سازمانیا عاملیت معروف شده، 

کارهـایی بـود کـه     جوي راه و در این دیدگاه باید در جست. دهند  می  ترجیح جامعهرا بر منافع  خود

و سازمان را در یک جهت هدایت کند و مدیر را از حالت کارگزار و عامل به خادم  جامعهاهداف 

ادمیـت  در نگرش دوم که نگرشی اجتماعی و روانشناختی دارد و بـه نظریـۀ خ  . مبدل سازد جامعه

سـاخته و   جامعـه شوند که خود را وقـف اهـداف     می  شناخته جامعهمشهور است، مدیران خادمان 

  ).6: 1381الوانی،  (دانند   لی می منافع جمع را بر منفعت فردي خود او

مابین خود با جامعه  تواند در اداره روابط فی هایی هستند که دولت می  عاملیت و خادمیت شیوه

 وها   کدام از این رویکردها از ابزارهاي خاص خود نظیر پایش، اعتماد، اعتبار، مشوقهر . بکار گیرد

  .شود کار گرفته میبه ند که در روابط پیمانکاري آنها کن اصول اخالقی استفاده می

هـاي خاصـی مواجـه      ها در ارایه خدمات اجتماعی از طریق روابط پیمانکاري با چـالش    دولت

  :هستند که عبارتند از

کننـدگان کـم    فقدان وجود رقابت در بازارهـاي جغرافیـایی، ماهیـت خـدمات و تـامین     ) الف

  خدمات

هاي دولتی و پیرو آن محدود بـودن توانـایی مـدیران     عدم وجود ظرفیت اداره در سازمان) ب

هاي سنجش عملکرد، پایش پیمانکـاران، پاسـخگو نمـودن     دولتی در ایجاد رقابت، تدوین شاخص
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  .…مندي مشتریان و قبال اهداف قرارداد، کیفیت خدمات، رضایت پیمانکاران در

عملکردي و پیرو آن عـدم وجـود    تها و الزاما  مشی هاي سیاسی، خط گیري ابهام در جهت) ج

  .هماهنگی میان اهداف و پاسخگویی

نقش توزیعی و عملیاتی مهمی  1هاي داوطلبانه هاي وظایف دولتی، سازمان  در بسیاري از حیطه

 650با مطالعه چهارده دپارتمان دولتی معلوم شد چیزي حدود حـداقل  . کنند ر جامعه بازي میرا د

شـود   هـاي داوطلبانـه انجـام مـی     میلیون دالر از خدمات اجتماعی عمومی سـاالنه توسـط سـازمان   

)Community & Voluntary Sector working Party, 2001(.  

مهمی در طراحی اصالحات بخش دولتی بـر   تئوري عاملیت نقش 1980و  1990هاي   در دهه

  هاي دولتی  شرکت«دهی روابط مبتنی بر قرارداد میان  این تئوري تاثیر بسزایی در شکل. عهده داشت

دارد و در آن » کننـدگان خـدمات   توزیـع  ـهاي داوطلبانه   سازمان«و » کنندگان مالی خدمات تامین ـ

  .شدنعقد مقطع زمانی قراردادهاي بسیاري میان طرفین م

کردند که  آنها احساس می. در تحقیقی مدیران طرف قرارداد با دولت مورد مطالعه قرار گرفتند

آنهـا   ؛پاسخگویی بسیار زیادي در برابر مشتریان خود از جهت کیفیت خـدمات ارایـه شـده دارنـد    

هـاي    و توافـق کردند و معتقد بودنـد قراردادهـا    دهنده معرفی می عموماً ارتباط خود را با دولت آزار

. )Cribb, 2006: 12(شود  هاي دولتی باعث کاهش استانداردهاي کاري آنها می  انجام شده با شرکت

گرا در ارایه خدمت منجـر   هاي عملکردي نامرتبط و رویکرد جزء  هاي ضعیف، شاخص  ریزي برنامه

حوه نگـاه و  دهندگان در خصوص ن پاسخ. شده به مشتري شده است به کاهش کیفیت خدمات ارایه

هـا و   دنـد کـه مهـارت   کر آنهـا حـس مـی    ؛رفتار ماموران دولت با آنها داراي نظرات واحدي بودند

بـه   ؛هاي آنها هـیچ اعتبـاري قائـل نیسـتند      ها و ارزش  هاي آنها شناخته نشده و براي ایده توانمندي

  .نماید که اصیل است اي عمل می گونهبه عبارتی، دولت 

هاي عاملیـت و خادمیـت    یه شده، حال به تشریح بیشتر هر یک از تئوريارا  با توجه به مقدمه

  .پردازیم می

  تئوري عاملیت

هـاي متمـادي بـه عنـوان یکـی از       تئوري عاملیت سـال ) 1976(از دیدگاه جنسون و مکلینگ 

                                                                    

1. Voluntary Organization 
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 ,Jensen & Meckling( ترین و پرکاربردترین رویکردها در مباحث مدیریت و سازمان بوده عمومی

بـه کـارآیی   و پیشگامان تئوري عاملیت معتقد بودند که این تئـوري بـه منظـور نیـل      )305 :1976

  .)Walsh & Seward, 1990: 421-458(اقتصادي طراحی شده است 

به تدوین مـدل   1986در سال  2و پس از آنها آیزنهاردت 1976در سال  1جنسون و مک لینگ

عاملیت این است کـه همـواره منـافع     فرض اصلی تئوري. رسمی مسائل تئوري عاملیت پرداختند

که این است لذا تمایل طبیعی مدیران  ؛میان سهامداران و مدیران در جهت مخالف با یکدیگر بوده

لذا مشکل است که . )Albanese, Dacin & Harris, 1997: 609(ند کنطلبانه عمل  اي منفعت گونهبه 

  .دهند منافع سهامداران در اولویت قرار میبتوانیم مطمئن شویم مدیران منافع افراد را نسبت به 

انسـان را بـازیگر   کـه   معنـی  این نظریه بر مبناي مدل انسـان اقتصـادي اسـتوار اسـت، بـدین     

این نظریه فردگراسـت و  . کوشد تا منفعت خویش را حداکثر کند  می  داند که همواره  می  خردمندي

در تعارضی نهادین اسیرند و این امر به علت فرض بنیان نهاده شده که مدیران و مالکان  بر این پیش

  مدیران در پی نفع خویش، نفع صاحبان اصلی را نادیـده . هاست طلبی هردوي این گروه ماهیت نفع

هـا و   گیرند و صاحبان سازمان نیز خواهان افزایش سود خویش و کاهش هر چه بیشـتر هزینـه    می

  .مخارج مدیریتی سازمان هستند

هاي سازمان به حدي رسیده که امکـان   ها و وسعت حیطۀ فعالیت یدگیدر عصر حاضر که پیچ

مستقیم ناممکن ساخته است، مـدیران بـه عنـوان کـارگزاران      طور  به مدیریت مالکان را بر سرمایه 

 3در حکم صاحبان اصلی سرمایه یا به اصطالح اصیل که مالکان. کنند  می  مالکان در سازمان فعالیت

کنند تا به مدیریت سرمایۀ آنهـا بپـردازد و منـافع      می  را انتخاب 4یر یا عاملیشوند، مد  می  محسوب

دولتی شوند و مدیران   می  در بخش دولتی، مردم صاحبان اصلی یا اصیل قلمداد. آنان را حداکثر کند

  ).6-7 :1381الوانی،  (عامل یا وکیل آنها هستند 

اي روابط میان مدیران و سـهامداران اسـت؛   ه  تعارض اهداف به عنوان یکی از بارزترین نشانه

طلبانـه    هاي متمرکز از منافع اصیل در مقابل رفتارهاي فرصـت   شود که از طریق کنترل لذا سعی می

                                                                    

1. Jensen & Mackling 

2. Eisenhardt 

3. Principal 

4. Agent 
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هـاي    که این هدف از طریق ایجـاد نظـام   )Arthurs & Busenitz, 2003: 145(وکیل حفاظت شود 

تئوري عاملیـت  . )Tosi et al, 2003: 2053(شود  هاي اطالعاتی حاصل می  دقیق حسابرسی و نظام

هاي اقتصادي نئوکالسیک دارد و معتقد است که نوع بشر موجودي عقالنـی بـوده     ریشه در تئوري

در چنین حالتی اصیل و وکیل درگیر . دن منافع شخصی خویش استکرکه همواره به فکر حداکثر 

نـد تـا منـافع شخصـی خـویش را      کن شوند، چرا که هر دو طرف تالش می هاي خاصی می  تعارض

شـود   حتی اگر اصیل و وکیل داراي منافع مشترکی باشند، ماهیت نوع بشر باعث مـی  .کنندحداکثر 

چنـین  . یت شانه خالی کرده و خدماتی با هزینه باال و کیفیت پایین ارایـه نمایـد  مسؤولکه وکیل از 

همچنین . کافی از سوي وکیل استشود که نتیجه فقدان تالش  تعبیر می 1»خطر اخالقی«رفتاري به 

هاي خود را بیش از حد معمول نشان دهد که از آن تحت عنوان   ها و ظرفیت  تواند توانایی وکیل می

  .شود یاد می 2»گزینش معکوس«

العاده فرض کنیم  هایی خارق اساس تئوري کارگزاري توقع باطلی است که مدیران را انسان بر

اند دچار استحاله ماهیت شوند و یکباره منافع خود را فراموش  ه زدهکه وقتی بر اریکۀ مدیریت تکی

پـذیرش   اصـوالً  . هـاي سـازمان نماینـد    هـا و ماموریـت   وغم خود را صرف هدف  کنند و تمام هم

قبـول  . یت از سوي آنان به این دلیل است که فرصتی پیدا کنند تا منافع خـود را بـاال ببرنـد   مسؤول

براي خدمت به صاحبان اصلی سازمان باشد بـراي منـافع شخصـی    ه آن کمنصب مدیریت قبل از 

  ).7 :1381الوانی،  (مدیران است 

هاي تئوري عاملیت باعث ایجاد پیوند میان مدیریت و نیروهـاي بـازار شـد، یعنـی در       ویژگی

 Bergen, Dutta(عاملیت موجود است  هاي از روابط بالقو هاي بازارمدار، مجموعه  قلب تمام فعالیت

et al, 1992: 1( با توجـه بـه   . شرکتی است شرکت و قراردادهاي برون دهنده روابط درون  که شکل

هاي تئوري عاملیت وجود داشت، لذا   فرض که میان ترجیحات اصیل و وکیل در پیش یهای اختالف

ضرورت دارد که به منظور حصول اطمینان از توجه به منافع جمع و عدم توجه صرف بـه منفعـت   

تا رفتارهاي منفعـت طلبانـه    )Eisenhardt, 1985: 134-149( کارهایی تعریف گردد و ساز شخصی

در بخش دولتی این نظـارت  . هاي وارد شده بر خود را حداقل سازند مدیران را کنترل کنند و زیان

  ها و مجالس مقننه که نمایندة مردم هستند بر قوة مجریه و مدیران اجرائـی اعمـال   از سوي پارلمان

                                                                    

1. Moral Hazard 

2. Adverse Selection 
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اما بایـد خـاطر نشـان    . دهد آنان منافع جمع را فداي منفعت فردي خود کنند شود و اجازه نمی  می

  .طلبی همچنان براي مدیران باقی است فرصت ساخت که اعمال کنترل کارآیی کافی ندارد و امکان

هاي پـاداش مبتنـی بـر عملکـرد      پردازان، سیستم یکی دیگر از سازوکارهاي توصیه شدة نظریه

در بخـش دولتـی نیـز سیسـتم     . ان در جهت اهداف سازمان و انتظارات صاحبان اصلی اسـت مدیر

هاي آنان را به سـوي اهـداف جامعـه سـوق دهـد       اي باشد که فعالیت گونهبه ارزیابی مدیران باید 

از وکارهاي حکمرانی تعریف شد تـا   هاي پاداش در ساز  همچنین نوعی سیستم). 7 :1381الوانی،  (

؛ )Davis Et al, 1997: 23(وانند از همنوایی میان اصیل و وکیل اطمینـان حاصـل کننـد    آن طریق بت

یافت که منفعت ذینفعان مد  هیات مدیره از طریق کنترل و پایش مدیران اطمینان میکه  بدین معنی

ي ها  ها و مشوق  ؛ نظیر استفاده از نظام)Lynall, Golden & Hillman, 2003: 417(گیرد  نظر قرار می

نظرانی بود که  صاحب آدام اسمیت جزو اولین. )Noorthy, 1987: 375(مالی براي افزایش عملکرد 

که به فکر حفظ  همان گونهها  توجه خود را بر روي این موضوع متمرکز کرد که آیا مدیران سازمان

بـالقوه   عهم مناب 1بعدها برله و مینز. منافع شخصی خویشند، در فکر حفظ منفعت دیگران نیز هستند

چرا که اصیل اختیارات . شد، شناسایی نمودند و وکیل ایجاد می تعارضی را که از جدایی میان اصیل

  .و قدرت خود را به وکیل واگذار نموده تا به نیابت از آن به اداره امور بپردازد

کاهد و از ها ب  از هزینه بندد تا بتواند در تئوري عاملیت، اصیل به این خاطر با وکیل قرارداد می

برد که فاقد تخصص  گاهی اوقات اصیل به این موضوع پی می. مند شود قدرت تخصصی آنها بهره

طرف کردن این نقصان به انعقـاد قـرارداد بـا     و منابع الزم براي ارایه یک خدمت است، لذا براي بر

هـا، فرآینـدها،     سـتاده   هـا،   در طی این مراحل، اصیل و وکیل هر دو بر روي نهـاده . پردازد وکیل می

مندي مشتري، پایش، الزامات عملکردي و نحـوه جبـران خـدمات ارایـه شـده در       کیفیت، رضایت

  :اصول حاکم بر تئوري عاملیت عبارتند از. نمایند قرارداد توافق می

  .زمانی که یک گروه داراي اطالعاتی است که گروه دیگر آن را ندارد: ناهمگونی اطالعات) 1

وقتی که یک گروه نسبت به گروه دیگر داراي شناخت بیشتري نسـبت   :2گارانتخاب ناساز) 2

به محصوالت و یا خدمات است و در نتیجه ریسـک بیشـتري بـراي خریـد آن کـاال یـا خـدمت        

                                                                    

1. Berle & Means 

2. Adverse Selection 
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 .شود نیز تعبیر می 1هاي پیش از قرارداد که از آن به فرصت پذیرد  می

ا از تخصـص و اطالعـاتی اسـتفاده    ه وقتی یکی از گروه: هاي پس از انعقاد قرارداد فرصت) 3

  .شود کند که منجر به منفعت شخصی وي می می

هـاي   ، دو فرضیه خاص دیگر نیز بیانگر ویژگی»وکیل ـ اصیل«عالوه بر اصول حاکم بر روابط 

  :این مدل است

طرف و بودجه از طرف  وجود تعارض اهداف میان قدرت بوروکراتیک و سیاسی از یک) الف

  .رفتار حداکثر نمودن سرمایه اصیل و رفتار سودجویانه وکیلعبارتی به دیگر؛ 

خاطر وکیل در جهـت نیـل    به همینوکیل داراي اطالعات بیشتري نسبت به اصیل است؛ ) ب

  .نماید و توجه به منفعت عامه براي وي در اولویت قرار ندارد به اهداف شخصی خویش تالش می

یصی که احتماالً در روابـط قـراردادي ایجـاد    به منظور رفع چنین نقاکه مطرح شد  همان طور

هـاي    نظیـر رویـه  (هـاي اطالعـاتی     هـا، اصـول اخالقـی، سیسـتم      شود، اصیل ترکیبی از مشـوق  می

گیـرد تـا بتوانـد رفتارهـاي وکیـل را بـه سـمت         کار مـی به کارهاي پایش را  و و ساز) دهی گزارش

ـ  پیشنهاد مـی ) 1993( »فري«. همراستایی اهداف سوق دهد هـاي پـایش،     نظـام  زد کـه اسـتفاده ا  کن

تواند باعث تضمین همراستایی اهداف شـود، الجـرم از آن بـه     سازي و ارزیابی عملکرد می رسمی

  .)Frey, 1993: 663-670(گردد  هاي وکیل می شود که باعث کاهش تالش عدم اعتمادي یاد می

قراردادهـا درك  اي از  بـه صـورت مجموعـه    یدر تئوري عاملیت، زندگی سیاسـی و اجتمـاع  

عبارتی با استفاده از قراردادهاي خـاص، اصـیل وظـایف خـود را بـه وکیـل تفـویض         د؛ بهشو می

تمرکز . گیرد یت احقاق حقوق اصیل را بر عهده میمسؤولوکیل در ازاي دریافت پاداش، . نماید می

بخش میان  ثروکیل کامالً مشخص و قراردادهاي ا ـ اصلی این تئوري این است که روابط میان اصیل

گسترده به تفسیر این  به طورهاي عاملیت   تئوریسین. )Eisenhardt, 1989:57-74(آنها منعقد گردد 

ایـن قراردادهـا ممکـن    . شـود  هـایی تشـکیل مـی     پردازند که یک قرارداد از چه بخـش  موضوع می

و  محـدود  ،ضـمنی : باشـد » عقالنـی «دقیق و رسمی یا ممکن است  ،شفاف: باشد» کالسیک«است

  .مبتنی بر تعهد

کننـدگان   دهـی مجـدد روابـط میـان دولـت و توزیـع       تئوري عاملیت توانست منجر به ساختار

هاي داوطلبانه متوقف و  ، تامین مالی مبتنی بر ضمانت در سازمان1990در اوایل دهه . خدمات شود

                                                                    

1. Preconceptual Opportunism 
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ات مـورد  کردند تا خـدم  هاي دولتی تالش می  شرکت. دشقراردادهاي توزیع خدمات جایگزین آن 

در این راسـتا، اهـداف روشـن و    . نیاز خود را مشخص و سازوکارهاي پایش آنها را تعریف نمایند

بر روي نتایج تمرکز کنندگان  واضح در قراردادها شکل گرفت تا این اطمینان حاصل شود که تامین

  .)Cribb, 2006: 12(کنند  می

ي دولتـی کـاهش و رقابـت میـان     هـا   فصل مشترك قراردادها حول این موضوع بود که هزینـه 

جوي این بودند که کارآیی توزیع  و در جستنیز نیروهاي بازار  ؛کنندگان خدمات افزایش یابد تامین

دهی مجدد این بود که  هاي بسیار مهم در ساختار  همچنین یکی دیگر از جنبه. خدمات افزایش یابد

  .)Mulgan, 2003: 32(شفافیت و پاسخگویی شکل گیرد 

در یکی از این انتقادها نظریـۀ  . ریۀ کارگزاري یا عاملیت انتقادهاي فراوانی نیز شده استبر نظ

رفتـار انسـان بسـیار     شـود کـه   و مطـرح مـی  اندیشانه و غیرواقعی قلمداد شـده   مذکور بسیار ساده

. تشـخیص داد را   آن طلبانه دانستن آن تمـامی وجـوه و کلیـت    است که بتوان با نفع تر از آن پیچیده

کنـد کـه ایـن نظریـه متناسـب بـا تمـامی نیازهـا و           مطـرح مـی  ) 1381(به نقل از الـوانی   1فرانک

تر از تصویري است  وجودي پیچیدهمانسان آن که خالصه . هاي یک موجود انسانی نیست خواست

جویی  طلبی و سود تر و واالتر از صرف منفعت شود و نیازهاي متنوع  می  که در مدل کارگزاري ارایه

  ).8: 1381الوانی،  (صی دارد شخ

کنندگان خدمات داراي قراردادهاي  هاي داوطلبانه به عنوان تامین ، سازمان1990تا اواسط دهه 

در قراردادهاي فیمابین مواردي نظیـر کمیـت، کیفیـت و قیمـت     . رسمی و کالسیک با دولت بودند

بر  )Donaldson, 1990(ن و دونالدسو )Perrow, 1986(انتقاداتی که پرو  .شد خدمات مشخص می

اي منفـی،   گونـه بـه  چرا که  ـ وکیل ارایه نمودند این است که این مدل یک طرفه است؛ مدل اصیل

وجـود  آن کـه  داند که تنهـا بـه دنبـال منفعـت شخصـی خـویش اسـت، حـال          وکیل را عاملی می

 :Donaldson, 1990( گیرد هایی نظیر تعهد، وفاداري و احساس افتخار را در افراد نادیده می ویژگی

369-381(.  

هـاي سـازمانی کـاربرد     تواند در بسیاري از موقعیت رغم انتقادات وارده، تئوري عاملیت میبه 

کار گرفته شود که قراردادها به دلیـل  به اي مناسب  گونهبه تواند  چنین مدلی زمانی می. داشته باشد

هـاي عملکـردي و رفتـار     خصریزي وظایف، فقدان تعریـف شـفاف از شـا    قابلیت ضعیف برنامه

                                                                    

1. Frank 
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تمام مسایل مطرح . )Eisenhardt, 1989: 57-74(شوند  با مشکل مواجه می قابل مشاهده عامل، غیر

رود  این انتظـار مـی   بنابر. هایی است که در ماهیت خدمات اجتماعی وجود دارد شده مشابه ویژگی

کنند، تضـاد منـافع را کـاهش     یهاي هوشمندانه استفاده م  هاي روشن و پایش  عامالنی که از مشوق

توانند منجر بـه ارتقـاي    راستایی با اهداف اصیل برآیند، می عامالن به فکر همکه  صورتی  در. دهند

  .اعتبار خود و همچنین کاهش الزامات کنترلی گردند

از جهت بیان برخی از ابعاد مادي انسان نظریۀ مفید و مؤثري است  یا عاملیت نظریه کارگزاري

دهد، اما براي توصیف دیگر ابعـاد    می  هاي چاره را بر توازن و تعادل منافع متعارض آنان ارایه و راه

. نگرتري بود که وراي دیدگاه اقتصادي به انسان و رفتار او بنگرد هاي جامع انسان باید در پی نظریه

ـ  بسیاري از محققان پیشنهاد نموده ـ   گونـه بـه   داند که تئوري عاملیت بای هـاي    ا تئـوري اي مناسـب ب

تـري از رفتارهـاي مـدیریتی و بوروکراتیـک در روابـط       د تا باعث درك عمیـق شوتکمیلی ترکیب 

راستایی اهداف میان طرفین قرارداد، تئوري  هاي تکمیلی براي هم  یکی از این تئوري ؛قراردادي شود

  .خادمیت است

  نیاز احیاي خادمیت پیش: منفعت عامهتئوري 

؛ کند که در هزاره جدید نیازمند اعمال برخـی تغییـرات اساسـی هسـتیم     میپیشنهاد  1پیترالیارد

از استقالل به وابسـتگی متقابـل، از موقعیـت فرمانـدهی و      ه،عام  گرایی به مصلحت تغییراتی از فرد

  .چنین تغییراتی مستلزم گذار به مرحلۀ جدید است ؛…کنترل به وضعیت مشارکت دموکراتیک و

انی به اندازة دولت بر جامعه تاثیرگذار نیست که با اعمـال قـدرت،   در جوامع مدرن هیچ سازم

البتـه شـایان ذکـر    . کند  می  زندگی و فرایندهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را دگرگون

است که رابطه دولت و جامعه، به صورت تاثیرات متقابل و از نوع دیالکتیـک اسـت، هرچنـد کـه     

  .ودتر استاثرگذاري دولت بر جامعه مشه

کند؟ آیا کل جامعه   می  د که چه کسی اهداف دولت را تعییننشو  می  مطرح ها حال این پرسش

کند یا افراد و طبقات خاصی این نقش را بر عهده دارند؟ جواب به این   می  براي دولت هدف تعیین

ـ   مـی   ظ جامعه شـناختی ترسـیم  ها دو دیدگاه را براي مدیریت دولتی از لحا پرسش پـور،   قلـی (د کن

1381:  52-53:(  

                                                                    

1. peter Ellyard 
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  مدیریت دولتی وابسته بوده و ابزار است و اهداف آن را فرد یا طبقه خاصی تعیین: دیدگاه اول

  .بنابراین مدیریت دولتی حامی منافع خواص است؛ کنند  می

راین بکنـد، بنـا    مـی   مدیریت دولتی استقالل دارد و اهداف آن را کل جامعه تعیین: دیدگاه دوم

  .ریت دولتی حامی منافع عمومی استمدی

: دیدگاه اول مدیریت دولتی ماهیت ابزاري دارد و دو گروه در جامعه قابل شناسایی اسـت  در

گروه دوم که تحت سـلطه بـوده و    ؛اول که قدرت را در اختیار داشته و بر جامعه تسلط دارد گروه

دو گـروه    رو تضاد بین این از این. کند کند و سعی دارد در برابر گروه اول مقاومت  می  فرمانبرداري

هاي کـل جامعـه را    تواند انتظارات و خواسته در این حالت مدیریت دولتی نمی. همواره وجود دارد

روي   برآورده کند و به جاي پاسـخگویی بـه نیازهـاي جامعـه بـه ارضـاي نیازهـاي دیوانسـاالرانه        

بـه  میمات آنهـا  جامعـه کـاهش یافتـه و تصـ    دولتـی بـا   رو تماس مستقیم مـدیران   از این. آورد  می

  ).53-54 : 1381پور،  قلی(پوشاند   می  جامـه عمل هاي کل جامعه، هاي طبقۀ حاکم و نه نیاز تهخواس

دیدگاه دوم مبتنی بر این پرسش است که آیا دولت مظهـر عمـومی و نماینـدة مصـالح عامـه      

تقالل نسـبی  شد که از طبقـه حـاکم اســ   عمومی با تواند نمایندة منافع  می  است؟ دولت در صورتی

. اي از استقالل باشددولت باید خود را از نفوذ طبقۀ حاکم رهایی بخشد و واجد درجه. داشته باشد

عمـومی و اسـتقرار نظـم و عـدالت گـام       جو در جهـت تحقـق اهـداف و منـافع     دولت مشروعیت

بر منافع خـواص فـراهم کـرده و    قدرت دولت است که منافع و مصالح عمومی را در برا. دارد  می بر

سـبک مـدیریت دولتـی     ،در این دولـت . کند  می  امتیازات اکثریت را در برابر فشارهاي اقلیت حفظ

دیگر، دولت باید بـراي   عبارت به. کند  می  ساالر است و نظرات مردم را در ادارة جامعه لحاظ مردم

  ).55: 1381پور،  قلی(گستري را ایفاء کند  جامعه کارکرد عدالت

زیـر  شـرح  بـه  گیرد که   می  در مجموع مدیریت دولتی چهار سبک را در ارتباط با جامعه در پیش

  ).62-61: 1381 پور، قلی(است 

  

  سبک اتوکراتیک  سبک مریتوکراتیک

  سبک اپتیک  سبک مردم ساالر

  کم  اهمیت به منافع عموم  زیاد
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لتی سرگردان است، دولت اهمیتی جامعه فاقد جهت هدفمند و مدیریت دو: سبک اپتیک) الف

  .ریزي خاصی ندارد دهد و دولت از لحاظ سیاسی برنامه به منافع عمومی و منافع خواص نمی

هـاي   سیاسـت . دولتی وابسته و ابزار دست طبقۀ حـاکم اسـت   مدیریت: سبک اتوکراتیک) ب

اسـتفاده و  . دکنندة منافع خواص است و توجه کمتري به منافع عمومی وجود دار اقتصادي برطرف

  .سوء استفاده از قدرت در این جوامع در انحصار مدیران دولتی است

هاي اقتصادي را در جهت  مدیریت دولتی استقالل نسبی دارد و سیاست: سبک دموکراتیک) ج

هاي عمومی احترام قایل اسـت و   هاي فرهنگی دولت براي ارزش سیاست. کند  می  رفاه عامه تدوین

در این سبک نظرها و آراي مردم مورد اهمیـت اسـت و انتظـارات جامعـه،     . کند  می  آنها را تقویت

  .دهد  می  دولتمردان را جهت

گستر است، یعنی کارهاي درست را به درسـتی   عدالت مدیریت دولتی: سبک مریتوکراتیک) د

لشـعاع  ا هاي بحق فرد تحـت  دهد و ارزش  می  به منافع فردي و جمعی هر دو اهمیت ؛دهد  می  انجام

بـه  سبک مریتوکراتیک آرمانی بوده و در دولت مـدرن  . گیرد هاي نامعقول اکثریت قرار نمیخواسته

  .شود  می  ندرت دیده

تعابیر مختلفی  ادارة امور عمومی، و مدیریت دولتی مباحثدر هاي مطرح شده،  عالوه بر سبک

دهندگان خدمات عمومی هر یـک   هسیاستمداران، اقتصاددانان و ارای. از مفهوم عامه ارایه شده است

در مجموع رویکردهایی که نسبت به عامـه وجـود دارد، بـه    . کنند گروه خاصی را به عامه تعبیر می

  :)172–149: 1382دانایی فرد،  (شوند  پنج دستۀ اصلی تقسیم می

  هـاي ذینفـع در    بر اساس این دیدگاه گروه): هاي ذینفع عامه یعنی گروه(دیدگاه پلورالیزم

بسـیاري از  . کننـد  امل و رقابت با یکدیگر بـوده و منـافع افـراد خاصـی را دنبـال مـی      تع

هـاي   هـاي دولتـی در عرصـه    هاي ذینفع از طریق پیوند با برخی از مدیران سـازمان  گروه

دهند کـه   هاي قانونگذاري کشور، مثلثی آهنین تشکیل می نفوذ در دستگاه به ویژهمختلف 

انتقاداتی کـه بـر پلـورالیزم وارد    . به نفع گروهی خاص استپیامد آن مصادرة منافع عامه 

هاي ذینفع لزوماً نماینـدگان افـراد جامعـه نیسـتند و حامیـان       شود این است که گروه می

  .اعتمادند پلورالیزم نسبت به قدرت اجرایی یا نوع تمرکز قدرت بدگمان و بی

  خـاب عمـومی بـا آنچـه     دیـدگاه انت ): کننـده  عامه یعنی مصرف (دیدگاه انتخاب عمومی

بـه  محوري که ایـن دو دیـدگاه را   . گوید ارتباط تنگاتنگ دارد پلورالیزم در مورد عامه می
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منفعت عامه از دیدگاه آنها عبـارت اسـت از مجموعـۀ    . زند فردگرائی است هم پیوند می

بـه  گرایی مشهور اسـت   این دیدگاه که به فایده. دهند منافع افرادي که جامعه را شکل می

نوع دوستی اگـر چـه فضـیلت مهمـی     . نبال منفعت شخصی، لذت و شادي فردي استد

بـوده و   کننـده  در این دیدگاه عامـه همـان مصـرف   . است ولی در این منطق جایی ندارد

  .تجلی کاربرد اقتصاد در بخش دولتی است

نقطۀ ضعف دیدگاه انتخاب عمومی ایجاد نوعی بدبینی عمیق نسبت به نیـت کارکنـان دولتـی    

کننـد و بـه    ست و معتقدند که آنها فقـط در جهـت کسـب درآمـد، جایگـاه و قـدرت عمـل مـی        ا

همچنـین بـه   . کنند ها تنها به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف خصوصی خود برخورد می مشی خط

  .شود افراد محروم در جامعه کمتر توجه می

علـت مهـم رفتارهـاي    توانـد   هر دو دیدگاه پلورالیزم و انتحاب عمومی نسـبت بـه عامـه مـی    

طلبانـه   بخشی منافع شخصـی، رفتـار منفعـت    با تایید و مشروعیت. اخالقی کارکنان دولتی باشد غیر

  .شود هاي دولتی تقویت می فردي مدیران دولتی انتصابی و داوطلبان مقام

  دولت دموکراتیک در عمل نمایندگی ): عامه یعنی نمایندگان منتخب(دیدگاه قانونگذاري

در مدیریت . را بر عهده دارد و به طور مستقیم نمایندة تمام افراد جامعه نیست عامه مردم

المثـل قـدیمی    دولتی بر دیدگاه نمایندگی در مورد عامه مشکالتی مترتب اسـت؛ ضـرب  

  ».دهنده فقط در روز راي دادن آزاد است در یک دولت نماینده، راي«: گوید می

 ن دیدگاه به عامـه بـه چشـم مشـتري نگـاه      در ای): عامه یعنی مشتري(  دیدگاه خصوصی

شـود کـه از جانـب     هـایی اطـالق مـی    در این دیدگاه مشتري به افـراد و گـروه  . شود می

هـاي   در این دیـدگاه نسـبت بـه گـروه    . کنند هاي عملیاتی خدمات دریافت می بوروکرات

  .ذینفع تجلی بیشتري از عامه وجود دارد

  مفهوم شهروندي با خاستگاه حوزة مدیریت ): عامه یعنی شهروند(دیدگاه مدیریت دولتی

دارد که نه تنها منفعت شخصـی   ایدة شهروندي عامه را وا می. دولتی پیوند تنگاتنگی دارد

گیري دیدگاه جدیـد شـهروندي    براساس شکل. خود بلکه منفعت عامه را نیز دنبال نماید

  .شود سازگار میدر مدیریت دولتی، شهروندمداري توانمند و قوي با مدیریت دولتی 

در مـدیریت دولتـی    و یک تئوري عامه به چیزي بیش از آنچه در اینجا مطرح شده نیـاز دارد 

  ):172: 1382همان منبع، (به نکات زیر توجه نمایند  دمتصدیان امور بای
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توجـه  ) ج پـرورش شـهروند فاضـل   ) ب. همان مردمندکه  توجه به روح قانون اساسی) الف

  .انورزي به شهروند عشق خیرخواهی و) د یتیکسان به اقلیت و اکثر

 نشـان  3-1که شکل شـماره   این چهار شرط بایستی در ذهن و عمل مدیران دولتی حک شود

  .دهنده این موضوع است

  تئوري عامه در مدیریت دولتیهاي   شرط  پیش): 3-1( شکل شماره

  
  172، ص 1382دانایی فرد،   :منبع

  

شود که نهادهاي  شود معلوم می المللی اصالحات در بخش دولتی بررسی می قتی که موج بینو

توجه بسیار کمی که به  طهواسبه سنتی خدمات عمومی از لحاظ تاثیرگذاري در محدودیت بوده و 

به مسائل آن که در اصالحات بازارمدار، مستخدمان دولتی بدون . شد در حاشیه قرار گرفتند آنها می

را در  اهـ  اسـتراتژي هـا و    پرداختنـد و همچنـین تکنیـک    به تدوین قوانین مـی  ،زشی توجه نمایندار

  .)Armstrong, 1997: 9(دادند  اولویت باالتري نسبت به اهداف قرار می

رغم پذیرش گسترده تئوري عاملیت، توجه به منفعت شخصی در به که مطرح شد  همان طور

پرورش 

 شهروند فاضل

تئوري عامه 

 مدیریت دولتی

خیرخواهی و 

 عشق ورزي

به  پایبندي

 قانون اساسی

توجه یکسان 

به اقلیت و 

 اکثریت
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نظرانی نظیر دونالدسون به ایـن موضـوع    صاحب. واجه شده استاي م این مدل با انتقادات گسترده

بـه طورمشـابه،   . طلبانه توام با منفعت شخصی تعدیل شود اشاره دارند که بایستی رفتارهاي فرصت

این تئوري پرداخته و معتقدند که بسیار ساده و  دبه انتقا) 1987(جنسون و مکلینگ به نقل از رابینز 

توانـد بـه تبیـین رفتارهـاي پیچیـده انسـانی بپـردازد         نگرد و بنابراین نمی یها م  غیرواقعی به پدیده

)Robins, 1987:68( .شناختی سازمانی همسو و  همچنین مدل انسانی آنها نیز با رویکردهاي جامعه

به آنها تـوجهی نشـده   دیگر عواملی که . گیرد سازگار نبوده و تقاضاي اجتماعی انسان را نادیده می

انتقاداتی کـه در  . )Arndt, 1985: 1(مالحظات کیفی و غیراقتصادي نظیر اعتماد است در برگیرنده 

نیـز تاییـد شـده     »آیزنهـاردت « نظرانی نظیر صاحب طاینجا مطرح شده جزء مباحثی است که توس

  .است

نظرات  هرا از دیدگاه و نقط» وکیل ـ اصیل« دهد که عقالنیت ما اجازه می موارد طرح شده باال به 

طلبانه شخصی همواره باعث شکسـت   رفتارهاي منفعت. هاي بازار نیز مورد انتقاد قرار دهیم  يتئور

شـود کـه مطمئنـاً داراي جایگـاهی خـاص در       عاملین در تبیین رفتارهاي انسانی فراسـازمانی مـی  

  .هاي پیچیده است  سازمان

هـاي اقتصـادي از     تئـوري  هاند که امروز به تدوین این مطلب پرداخته) 1996(موران و گوشال 

. )Moran & Goshal, 1996: 70(شود  اي به آنها نگریسته می جمله تئوري عاملیت از دیدگاه بدبینانه

کند که وکیل داراي اهدافی متفاوت از متولیان  بینی می که مطرح شد تئوري عاملیت پیش همان طور

نند تا با مکر و حیله بـه اهـداف   ک که آنها از هر فرصتی استفاده می اي گونه است؛ به) وکیل(دولت 

اما آنهـا داراي یـک   . یت شانه خالی کنندمسؤولامکان دارد از زیر بار که  خود نایل شده و تا حدي

عبارتی به  ؛کنندگان خدمات است هدف متعالی مشترك بوده و آن ارایه خدمات مناسب به دریافت

  .شود تعهد و پاسخگویی اولیه آنها به مشتري مطرح می

بـراي مثـال تحقیقـات    . انـد  المللی انجام شده نیز به چنین نتـایجی دسـت یافتـه    عات بینمطال

دهنـده داراي   هـاي خـدمت   دهد که ماموران دولتی و سـایر نهـاد   نشان می 2003در سال  1رازموزن

اند کـه   پردازان تئوري عاملیت نیز به این نتیجه رسیده نظریه. هدف مشترك تمرکز بر مشتري هستند

راسـتایی   آیزنهاردت تصدیق نموده است هـم . وکیل همواره مورد قبول نیست ـ یان اصیلتعارض م

شخصی  دهد و در چنین جوي، رفتارهاي غیر هاي اجتماعی بیشتر رخ می اهداف احتماالً در شرکت

                                                                    

1. Rusmussen 
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تعـارض میـان اهـداف کمتـر شـود، نیـاز بـه         رو عاري از نفس پرستی جریان دارد، لذا هـر چقـد  

کننـد کـه مـورد     هایی عمل مـی   آن عامالن نیز به شیوه یابد و در پی  یز کاهش میهاي شدید ن  کنترل

  .پذیرش اصیل است

 ضـرورت توجـه بـه منفعـت عامـه،      هاي عاملیـت و   با توجه به نقایص مطرح شده در تئوري

در ایـن سیسـتم، اصـول و    . دشـو  رویکردي ارایه شده که از آن تحت عنوان سیستم پیوندي یاد می

سیستم بازار که در پی پاسخگویی به نیازهاي بازار بودند با رویکرد نهادهاي دولتی که  رویکردهاي

  .خورد به منظور حمایت از منفعت عامه طراحی شده، پیوند می

هاي مهم نهادهاي دولتی ثابت قدمی، پایداري و طول عمر دراز چنین نهادهایی  یکی از ویژگی

آن کـه  حال  ؛شود تغییرات حکومتی و اجتماعی حاصل میعامه است که از طریق   در نیل به منفعت

هاي موفق  طول عمر شرکت 3-1جدول شماره . مدل بازار نیازمند چنین ثبات و طول عمري نیست

  .دهد که مؤید چنین مطلبی است امریکاي شمالی را نشان می

  هاي موفق طول عمر شرکت: )3-1(دول شماره ج

 درصد بقاء طول عمر به سال

5  38%  

10  21%  

15  14%  

20  10%  

25  7%  

50  2%  

75  1%  

100  5/0%  

Ref: Armstrong, 1997: 10 

  

هاي بازرگانی عمر طوالنی مـدت داشـته و    دهد که درصد کمی از شرکت جدول باال نشان می

هایی صرفاً براي افزایش  که چنین شرکت  چرا. کند این موضوع مشکلی براي عامه مردم ایجاد نمی

به ثبات و طول عمر  نهادهاي دولتی بایدآن که حال . اند ران و نه عامه مردم خلق شدهسود سهامدا
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  .)Armstrong, 1997: 10(اي نمایند  خود به منظور ارایه خدمت به عامه مردم توجه ویژه

مـدار وجـود دارد،    بـازار  توجود فشارهاي مالی، نیاز شدید بـه اصـالحا   هواسطبه که  مادامی

حـال نبایـد    عـین    در .اثربخش به شهروندان نیـز خـواهیم بـود   مات دولتی کارا و ارائه خدنیازمند 

نشـان   3-2که در جـدول شـماره    همان طور. موضوع منفعت عامه در این میان نادیده گرفته شود

داراي » عامـه  رویکـرد توجـه بـه منفعـت    «و » بازارمـدار «شـود، هـر کـدام از رویکردهـاي      داده می

کدام از این دو رویکرد عـاري از مشـکل نبـوده و     عبارتی، هیچبه تند و هاي خاص خود هس  نقصان

لذا نیازمند سیستمی هستیم  ؛هر دوي آنها در کنار یکدیگر براي انجام وظایف اجتماعی الزم هستند

  .)Ibid: 11(که این دو رویکرد را با یکدیگر تلفیق نماید 

  عامه هاي بازار و منفعت مقایسه رویکرد): 3-2(جدول شماره 

 نقایص رویکرد منفعت عامه نقایص رویکرد بازار

  عدم امکان رویارویی با مسایل ملی و بین المللی
توانایی پایین تطبیق سریع و اثربخش با 

  هاي جدید موقعیت

  عدم توانایی در خلق سرمایه  عدم امکان تضمین عدالت و انصاف

  ماهیت پر دردسر این فعالیت  عدم امکان تضمین پاسخگویی

  ها و قراردادها  عدم توانایی اجراي توافقنامه
قدرت و خدمت، تنها پاداش این رویکرد 

  است

  یادگیري مشکل  عدم توانایی در ایجاد تصویري جامع از مسائل

  نداشتن دیدگاه بلند مدت

هاي الزم براي  فقدان مهارت و نگرش

استفاده از منابع خارجی، همکاران و شرکاء 

  به نحوي مناسب

 زیرساختهاي اقتصادي، قانونی، دامکان ایجا عدم

  بهداشتی و ایمنی
  

Ref: Armstrong, 1997, 11 

دهـد کـه مفـاهیم و     است نشان مـی  1هاي جین یاکوبز گرفته از تالش  که بر 3-3جدول شماره 

هاي تعریف شده در رویکرد بازار عموماً در تقابل با تعاریف و مفاهیم رویکرد منفعت عامه  ارزش

                                                                    

1. Jane Jacobs 
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هاي بسیاري از ترکیب این دو رویکـرد نشـات     این جدول بیانگر این ایده است که پرسش. دهستن

  :عبارتند از گیرد که  می

 توان میان نیاز به کارایی و ضرورت شایستگی آشتی برقرار نمود؟ چگونه می  

 اي اثربخش بـه حفـظ     گونهبه تواند  و جدا از هم می 1تکه شده خدمات دولتی تکه هچگون

هـاي    عامه کمک کند؟ چرا که عموماً اصالحات اخیر، بخش دولتی را بـه بخـش  منفعت 

هـاي غیرسـنتی     کوچک بسیار زیادي تقسیم کرده است که به امر ارائه خدمات بـه شـیوه  

  .پردازند می

 هـاي بـازار ادامـه دهـد، جامعـه        اگر خدمات دولتی به تبعیت خود از تکنیک و استراتژي

بعاد حکمرانی و توجه به منافع عامه همواره مـدنظر قـرار   چگونه مطمئن خواهد شد که ا

 مهمتـر گیرد و سازوکارهاي مناسب تضمین چنین موضوعی چه خواهد بود؟ از همـه   می

شهروندان و مخاطبان خدمات عمومی چه دیدگاهی نسبت به این مسئله خواهنـد  این که 

کننـد کـه    اس مـی شهروندان کانادایی احسـ % 80دهد بیش از  داشت؟ تحقیقات نشان می

آنها معتقدند که سیاسـتمداران و  % 83گیرد و  منفعت عامه توسط دولت مد نظر قرار نمی

  .)Ibid: 13(متولیان حکومت به فکر منافع شخصی خودشان هستند 

 تواند به گسترش نقش خود در جهت رسـیدگی بـه منـافع عامـه      بخش دولتی چگونه می

  ؟کمک کند

                                                                    

1. Fragmented 
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  ي دو رویکرد متمایزها ویژگی  ):3-3(شماره جدول 

 Market Sectorبخش بازار  Guardian Sectorبخش حفاظتی 

   هاي حزبی  پاسخگویی   غیر حزبی

داشتن تصویري  –داراي ظرفیت باالي مفهومی 

  جامع 
  داراي دیدگاه محدود و متمرکز 

  تمایل طبیعی به مخالفت   نظم و ترتیب 

  توجه به قدرت   اطاعت و تبعیت

  اییکار  وفاداري 

  توانمندسازي   هاي رسمی پاسخگویی داراي چارچوب

  تفویض اختیار  اجتناب از اشتباه 

  توافق  سلسله مراتبی

  انعطاف پذیر   متمرکز 

  هاي اختیاري و غیررسمی  تفاهم  پاسخگویی مشترك

  ها و قراردادها   احترام قائل شدن براي تفاهم نامه  سنتی 

  پراکندگی   فرهنگ خدماتی قوي 

  همکاري  یحصارگرایان

  شراکت  گرایی جمع

  مالکیت روشن و مشخص  شمولی جهان

  پذیري و منفعت پذیري مشترك  ریسک  فعدالت و انصا

  انگیزه باالي سودبخشی   یگرای وجود فرهنگ نهاد

  مبدع   ثبات، کنترل و مدیریت سلسله مراتبی 

  نوگرا و یادگیرنده  

  تجربه گرا  

  گشاده  

  
بر ستاده،  تأکیدتمرکز خارجی،  -فرهنگ بازارمدار

  تولید، کارایی و شفافیت هدف
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ـ و شراکت و همکاري بـه منظـور ارا   فمیان پاسخگویی از یک طر یتناقص آشکار و شفاف ه ئ

هاي همکـاري    چنین شبکهکه  اي گونه خدمت اثربخش به شهروندان از طرف دیگر وجود دارد، به 

ه خـدمات بـه مـردم    ارائه دهندهاي  ي از سوي سازمانهاي پاسخگویی بسیار قو نیازمند چارچوب

هاي سیاسی و حفظ   گیري پاسخگویی به جهت ناي مشابه، تعارض آشکاري نیز میا گونه به . هستند

 يتوانمندساز: هاي دوگانه عبارتند از  دیگر تعارض. حزبی خدمات دولتی نیز وجود دارد انسجام غیر

  .شتیبانی از اصول پاسخگویی وزارتیـ کنترلی الزم براي پ دستوري مو نظا

  شده خادمیت ـ فضیلت فراموشمفهوم 

پس از بکارگیري اصول بخش خصوصی در دولت و آشکار شدن نقاط ضعف آن و همچنین 

پی بردن به نقش اصـلی خـدمات دولتـی، بـیش از پـیش واضـح و مبـرهن اسـت کـه مفـاهیم و           

چرا که رویکرد بازار به اندازه کافی جامع  تري براي خدمات دولتی نیاز است، رویکردهاي گسترده

  .ظاهر شده است 1»خادمیت«و قوي نیست و لذا مفهوم جایگزین آن یعنی 

که مطرح شد تئوري خادمیت یکی از رویکردهاي جایگزین اسـت کـه در مقابـل     همان طور

اسـی  شن شناسی و جامعه نظریه خادمیت ریشه در اخالقیات روان. تئوري عاملیت مطرح شده است

هاي اقتصـادي   که صرفاً بر محرك عاملیتدارد و بر آن است تا نشان دهد چگونه بر خالف نظریۀ 

شوند تا کامالًٌ براي منافع صاحبان اصلی سازمان   می  هایی برانگیخته فشرد، مدیران در موقعیت  می  پا

لی از انسـان  در نظریـۀ خادمیـت مـد   . هاي آن سـازند  گام بردارند و خود را وقف سازمان و هدف

چنین . دوست، نیکو نهاد، دوستدار سازمان و خادم اهداف آن است  گرا، نوع شود که جمع  می  تصویر

  .داند می  منافع سازمان و جمع را بر منافع خویش ارجح ،انسانی به عنوان مدیر

ند و پرداز  می  در نظریۀ خادمیت، مدیران با رفتاري که مبتنی بر تعقل جوهري است به مدیریت

  به نتایج کار در مورد منافع خود بیندیشند بـه مصـالح جمـع و منـافع سـازمان فکـر      آن که قبل از 

کنند، بدین معنـی    می  البته این موضوع در نظریۀ خادمیت که مدیران خود را وقف سازمان. کنند  می

دي مکفی براي ادامۀ نهند، مدیران خادم نیز باید درآم نیست که آنها به ارضاء نیازهاي بقاء ارج نمی

حیات مادي خود داشته باشند، اما تفاوت آنان با مدیران کارگزار آن است که این گروه منافع خود 

دانند و بر این باورند که اگر سازمان بقا یابد، آنان نیز بـاقی خواهنـد    را مقدم بر منافع سازمان نمی

                                                                    

1. Stewardship 
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بیننـد،   و جمع با هم در تعـارض نمـی   آنان منافع خود و سازمان را به عنوان منفعت یک عضو. بود

  ).8 :1381الوانی،  (یابد   می  هاي فردي نیز تحقق هاي سازمان هدف بلکه معتقدند با نیل به هدف

ها با یکدیگر مطرح   در تئوري خادمیت به هیچ عنوان بحث ترجیحات متفاوت و متضاد انسان

ها بـا منـافع    ه رفتار مدیران سازمانفرض اصلی در تئوري خادمیت این است ک بلکه پیش ؛شود نمی

هایی که براي انتخاب،  و لذا سیاست )Davis et al, 1997: 25-26(راستا و همخوان است  اصیل هم

ها در میـان    راستایی ارزش تواند بر هم شود می ها تدوین می پذیري کارکنان سازمان آموزش و جامعه

تئوري خادمیت از سازوکارهایی کـه  . )Eisenhardt, 1985: 138(سازمان تاثیر داشته باشد  ياعضا

هـاي شـدید     مشود تقـدیر نمـوده و از نظـا    ها می و حمایت از مدیران شرکت يساز موجب توانمند

هاي کنترلی شـدید و    مطابق تئوري خادمیت، سازوکار اصلی، نظام. جوید کنترلی و پایش دوري می

 ,Donaldson & Davis(ي مـدیران پرداخـت   یا تعویض مدیران نیست، بلکه بایـد بـه توانمندسـاز   

1991: 60(.  

 گیـرد و  هاي حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار می  امروزه واژه خادمیت عموماً در حوزه

دهند؛ به عبارتی حس محافظت و توجه بـه محـیط    ها نیز نسبت می  مباشران محافظ دارایی هبرا   آن

کـه   د دیگر این واژه در نهادهاي مذهبی اسـت، جـایی  کاربر. هاي آینده  زیست جهت استفاده نسل

  :هاي این واژه عبارتند از  سایر کاربرد. اند اي از خدمتگزاران به خلق خدا گرد هم آمده مجموعه

 پردازد اموال و امور شخص دیگري می ،ها فردي که به اداره دارایی.  

 ناظر تدارکات  

 پردازد ماموري که به نظارت یا اداره درآمد می 

 جمعی از مستخدمان است مسؤولردي که ف 

 پیشخدمت کشتی یا هواپیما 

 مامور قضایی در یک دانشگاه  

 نماینده گروهی از همکاران  

هدایت، نظارت یا مدیریت هر  :تعریف شده است این گونه، خادمیت »وبستر« در فرهنگ لغت

نزد کسـی گذاشـته   نه در قبال چیزي که به امانت مسؤوالچیزي خصوصاً اداره دقیق و پاسخگویی 

گـردد و در سـایر    به زمان حضرت آدم بر مـی  Stewardshipبرخی از کاربردهاي واژه . شده است

  .)Spears, 1998: 162-163(مذاهب نیز به نحوي به این واژه اشاره شده است 
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انتخـاب خـدمت فراتـر از    : خادمیـت « در دیباچه کتاب خود تحت عنوان) 1993( 1پیتر بالك

. نماید که خادمیت شامل حفظ اموال شخصی دیگر با اعتماد کامل است طرح میم» منفعت شخصی

نه است و مسؤوالاي صحیح و  گونهبه از لحاظ تاریخی، واژه خادمیت به معنی حفاظت از سرزمین 

شود که جانشین پادشاهی صغیر است و تا رسیدن پادشاه به سن قانونی، بـه   گهگاه شامل فردي می

وظـایف   حدر کتاب خود به تشری) 1996( 2وستبروك کی. )Block, 1993(ازد پرد اداره حکومت می

باشند داراي موقعیـت   کننده کسلاین که نماید که خادمین به جاي  وي مطرح می. پردازد خادم می

آنهـا  . گیـري اسـت   انگیزند و چنین موقعیتی مستلزم داشتن قدرت گسترده تصـمیم  اداري چالش بر

یتی در قبـال کارکنـان   مسـؤول تشویق و قضاوت هسـتند و مطمئنـاً چنـین     قوهنیازمند تعهد، ابتکار، 

  .)Westbrook, 1996: 7-10(سازمان نیز وجود دارد 

شـود هـر عضـوي از     بیان شده که خادمیت باعث می» عدالت اقتصادي« اي با موضوع در مقاله

چنـین  . خگو باشـد مناسـب از منـابع موجـود پاسـ     هوري و اسـتفاد  جامعه یا سازمان در قبال بهـره 

خادمیت بر نحوه اسـتفاده از طیـف وسـیع منـابع     . احساسی نتیجه عضویت در جامعه انسانی است

در این رویکـرد، هـر رفتـاري کـه از     . گذارد تاثیر می …نظیر پول، قدرت، نفوذ، اعمال حاکمیت و

 ,Business Executives for Economic Justice( رسـانی اسـت   زند با نیـت خـدمت   انسان سر می

1992: 4.(  

هاي زیر به تمرین خادمیت بپردازنـد    شود که مدیران بایستی در حوزه در همین مقاله بحث می

  :)Ibid, 1992: 9-20(که عبارتند از 

 هاي مناسب در مورد رفـاه افـراد اسـت؛ بـه      گیري که شامل تصمیم 3خادمیت به نوع بشر

. صلی براي پاسخگویی قـرار دارنـد  عبارتی توجه به افرادي مد نظر است که در اولویت ا

  .در نهایت، منظور از این نوع خادمیت، تشویق خدمتگزاري به سایر افراد است

    خادمیت محصوالت و خدمات که به معناي نحوه توزیع و تولید خـدمات و محصـوالت

  .است، لذا بایستی خادم خوبی در قبال محصوالت و خدمات تولیدي خود باشیم

                                                                    

1. Peter Block 

2. Kay Westbrook 

3. Stewardship of People 
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 در جامعـه   2دهد که تماشاگري منفعل خادمیت به ما اجازه نمی: 1عهخادمیت در قبال جام

بـه  . باشیم؛ بلکه بایستی از منابع موجود در جهت ثبات و بهبود جامعـه اسـتفاده نمـاییم   

توانیم خادم مناسبی باشیم که چشم خود را بـر روي مسـایل اجتمـاعی     عبارتی وقتی می

  .الش کنیمهایی شایسته ت  حل نبسته و در جهت یافتن راه

 هاي مربوط بـه محافظـت از     به این معنی است که پذیراي هزینه 3خادمیت در قبال محیط

  .محیط باشیم

 بدین معنی که به زمان و اسـتعدادهاي موجـود در   : 4خادمیت در قبال کالبدهاي اجتماعی

هاي موجـود   بدین معنی که از تجارب سازمانی و مهارت ؛جامعه به چشم گنج نگاه شود

  .به منظور حل مسایل اجتماعی استفاده شود در آن

. شـود  مداري هستند که امور خاص به آنها واگذار می مستخدمان ارزش ،طبق تعریف، خادمین

خادمین خدمتگزارانی هستند که در اختیار دیگرانند و به کارشان متعهد هستند و به خـاطر مـافوق   

نمایند کـه رفتارهـاي جمعـی و     حث میپیشگامان تئوري خادمیت ب. پذیرند خویش، ریسک نیز می

مطرح شده در تئوري عاملیت قابلیـت کـاربرد    بیشتر از رفتارهاي فردي و خود خدمتیِ یسازمان فرا

ل صـ ساده، اگر سازمانی به خوبی فعالیت نماید، مزایاي حا به طور. )Dicke & Ott, 2002: 4(دارد 

نـد  کن نرژي خود را صرف موفقیت سـازمان مـی  پس، افراد ا. گردد می از آن به اعضاء سازمان نیز بر

)Davis, 1997: 20-47( بـر خـالف تئـوري    . دهنـد  و رفع نیازهاي سازمانی را در اولویت قرار می

یت نیست، بلکه انگیزه اصلی از کار و مسؤولعاملیت، پیش فرض تئوري خادمیت مبتنی بر فرار از 

  .تالش در سازمان، نیل به اهداف سازمانی است

نیز مشابه سایر افراد، داراي نیازهاي اولیه بقاء نظیـر حقـوق قـانونی هسـتند؛ الجـرم       خادمین

خـادمین در عرصـه   . تفاوت میان عامالن منفعت طلب و خادمین در نحوه نیل به این نیازها اسـت 

کنند و فـرض   انتخاب میان نیازهاي شخصی و نیازهاي سازمانی، به رفع نیازهاي سازمان توجه می

برخـی  . شـود  که با مرتفع شدن نیاز سازمان، نیاز شخصـی آنهـا نیـز ارضـاء مـی     ن است ایآنان بر 

                                                                    

1. Stewardship of community 

2. Passive Bystander 

3. Stewardship of Environment 

4. Stewardship of the Social Fabric 



  رویکردي نوین در مدیریت؛ خادمیت  76

 

 هـیچ گونـه  و بـدون   1هـاي بشردوسـتانه   نمایند که خادمین به خـاطر فعالیـت   ها تصدیق می تئوري

دوستانه بهتر به  هاي بشر  کنند که انگیزه بحث می) 2002( 2»اتدیک و«. کنند داشتی تالش می چشم

  .پردازد دولت با سایر نهادهاي جامعه میتوصیف روابط 

خادمین نیازمند ساختارها و سازوکارهاي کنترلی بسـیار کـم بـوده و توسـعه هـر چـه بیشـتر        

سـازوکارهاي پاسـخگویی   . شـود  استقالل خادمین باعث بروز رفتارهاي سودمند از جانب آنها مـی 

هـاي اعمـال شـده بـر       کنتـرل  هاي خادمین داشته و رسمی مطابقت بیشتري با ویژگی درونی و غیر

هایی نشانه عـدم اطمینـان بـه آنهـا       شود؛ چرا که چنین کنترل وري می خادمین منجر به کاهش بهره

  .است

اي در کتاب مقدس انجیل در خصوص خادمیت وجود دارد که این بحث شامل  بخش آموزنده

هد عتیق آورده شده در ع. Talentsو دیگري مثال ) ع(یکی داستان حضرت یوسف : دو مثال است

شود که بعدها خـادم فرعـون و محـافظ کـل      که یوسف توسط برادر خویش به بردگی فروخته می

 Stewards دهـد؛ اوالً  هاي بسیار زیادي در مورد خادمیت به ما مـی  این داستان درس. دشو مصر می

مالک آن که دون ارباب خویشند، ب لها و اموا خدمتکار است و نه رئیس، چرا که آنها حافظ دارایی

مشابه،  به طور. شکند درهم می Stewardship کننده بر اساس چنین تعریفی، نقش گمراه. آن باشند

در شده و یـا   هاي پارلمانی توسط پول و قدرت از راه به   مستخدمان دولتی در دموکراسیکه  زمانی

شکسـت   یتزلـزل و حتـ  گردند، جامعـه دچـار    در ارتباط خود با شهروندان دچار ابهام میاین که 

حـال  نگري وي بـود؛   ین دارایی یوسف هوش، بصیرت، درستکاري، شفقت و آیندهمهمتر. شود می

 ,Armstrong(هاي دیگرش در اداره اموال فرعون، در اولویـت بعـدي قـرار داشـت      مهارتآن که 

ن بینـی آینـده و تـدوی    هاي مهـم یوسـف، توانـایی وي در پـیش     یکی دیگر از ویژگی. )18 :1997

هاي ایجاد شده در طول هفت سـال   گیري از فرصت ریزي و بهره وي با برنامه. هاي کالن بود  برنامه

  .پر برکت، توانست بر مشکالت قحطی چیره شود

درس مهم دیگر این داستان در نتیجه مقایسه رفتارهاي برادران یوسف و خود حضرت یوسف 

آن از آن بودنـد، حـال    هصی خویش و استفادبرادران یوسف تنها به دنبال نفع شخ. شود حاصل می

 :Ibid(شکوفایی برسد که نتیجه توجه به منافع عامـه اسـت    اي از خود یوسف توانست به درجهکه 

                                                                    

1. Altruistic 

2. Dicke & Ott 
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19(.  

اربـابی  . پردازد مثال ارایه شده در عهد جدید در مورد سه خدمتکار نیز به موضوع خادمیت می

کند تا از آنها  یان سه نفر از خدمتکاران تقسیم میهاي خود را م که عازم سفري طوالنی بود، دارایی

سومی آن که را چند برابر کردند، حال  دو خدمتکار اول با کاالها معامله نموده و آن. محافظت کنند

 رپس از رجوع ارباب، او از دو خدمتکار اول قدردانی نمـود و د . اموال را در زیر خاك پنهان نمود

هـاي امانـت نهـاده شـده نـزد       دارایـی . ه دلیل تنبلی تنبیه کـرد عوض، به شدت خدمتکار سوم را ب

وقتـی کـاري بـه شـما     : مقصود از این داستان واضـح اسـت   .خدمتکاران، بیشتر جنبه نمادین دارد

بسـیار  . تـوان داریـد، بهبـود ببخشـید    کـه   را تا جایی یت دارید که آن مسؤولشود شما  تفویض می

س از ضرر و نبود منفعت شخصی در آن کـار بـراي خـود،    خودپسندانه خواهد بود اگر به دلیل تر

  .فعالیت هدفمندي انجام نشود هیچ گونه

در منابع انگلیسی، موارد متعددي از واژه خادمیت استفاده شده است که بیشـتر آنهـا از جنبـه    

هـاي    که مطرح شد چنین بحثی ابتدا در حیطههمان طور. کنند اجتماعی در مورد خادمیت بحث می

هاي   تري در حوزه گسترده دکاربر هو امروزشد به موضوعات محیط زیست و مذهب مطرح  مرتبط

هـاي ظهـور ایـن مفهـوم در مبـانی       به عنوان سال 1990از دهه . رهبري و مدیریت پیدا کرده است

نظري مدیریت یاد شده که در واقع جایگزینی براي رویکرد بازار بوده و ظهور این مفهوم منجر به 

  .ده استشهاي جدیدي براي خدمات عمومی   قشپیدایش ن

واسـطه معنـوي   بـه  نظران معتقدند که خادمیت یـک اصـل مـذهبی اسـت و      برخی از صاحب

به منظور بررسی صـحت  . در بخش دولتی ندارد به ویژهاي  بودنش، هیچ جایگاهی در محیط حرفه

  :پردازیم لب زیر میاو سقم این موضوع، به ارایه مط

کلمۀ یونانی معادل خـدمت در  . دهیم از بعد مذهبی بودن مورد آزمون قرار می اوالً خادمیت را

 )ع( وقتـی از حضـرت مسـیح    .اسـت   به معنـاي رسـالت  » Klesis«کلمۀ  انجیل تمام کتاب مقدس

  :خواسته شد تا معنا و مبانی مسیحیت را به آنها آموزش دهد، او پاسخ داد

ود دوست داشته باشـید؛ ایـن اولـین و    خدا را از صمیم قلب، با تمام روح و ذهن خ“

ات را مانند خود  همسایه: مین فرمان مشابه آن عبارت است ازدو. ین فرمان استمهمتر

  ”.دوست بدار و تمام پیامبران به این فرمان توجه داشتند

در نهایـت یعنـی   ) ع(پس کلیساي مسیحیت به طور سنتی آموزش داده است که دیـن مسـیح   
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طلبـان   اصـالح  1»جان کـالوین «و » مارتین لوتر«). Quatro, 2001: 241(ایه عشق به خدا و به همس

هر دو عالم الهیات قویاً اعتقـاد داشـتند کـه کتـاب     . داشتند تأکیدپروتستان بر مفهوم خدمت بسیار 

تواننـد    می  آموزد تمام مشاغل در نزد خداوند از ارزش یکسانی برخوردارند و لذا مشاغل  می  مقدس

مشروعی باشند که با کمک آنها بتوانند به خدمت بپردازند؛ رسالت خود را انجام دهنـد و  ابزارهاي 

لـذا براسـاس تعـالیم مسـیحیت در مـورد خـدمت، کـار        . به خدا و همسایگان خود عشق بورزنـد 

شکوه مبنی بر تایید و تصریح به وجود خداوند و جهـانی کـه او خلـق      اي با وسیله« است از عبارت

  .)Mc Grath, 1990: 245(» کرده است

اما  ،معموالً به معناي آرامش و صلح ترجمه شده است Shalom مسیحی ـ اگر چه کلمۀ یهودي

کامـل،  «یعنی  Shalomمسیحی احساس ـ هاي ادیان یهودي   طبق آموزش. این ترجمه ناقص است

خوشـبخت بـودن و در همـاهنگی کامـل بـا خداونـد، خـود و دیگـران و          سالم و سالمت بـودن، 

  .)Chewning & Roels, 1990: 1(همراستایی با نظم کلی خلقت 

اي از  ، بـه مجموعـه  »گفتارهایی درباره خادمیـت « در کتاب خود تحت عنوان) 1997( 2موزلی

منابع معنوي انجیل . )Moseley, 1997: 199(شود  ارتقاي خادمیت می بپندها اشاره دارد که موج

و در حقیقت، بسیاري از رهنمودهاي ارایه شـده   خوانی دارداین گفتارها و نصایح هم زبا هر کدام ا

  .توسط خادمین و پیشوایان، مرتبط با خدمات عامه و در جهت آن است

   :کند تعریف می این گونهخادمیت مسیحی را ) 1997(به نقل از موزلی  3هام   ریچارد

ست کـه شـامل   ترین حالت، خادمیت مسیحی به معناي حفاظت از جهان خداوند ا در گسترده

یعنی حفاظت از کلیه منابعی که خداوند در اختیار ما قرار  ؛شود محیط، افراد، گیاهان و جانوران می

از این منابع به نحوي استفاده گـردد کـه نهایـت    که  اي گونهبه داده است نظیر زمان، استعداد، پول 

از بعد سیاسی بـه عامـه تعبیـر    منابعی که به آن اشاره شد، . )Ibid: 42(سپاس نیز به جا آورده شود 

لـذا از ایـن مفهـوم    . شود که قابل استفاده در متون اداره عمومی و مدیریت دولتـی نیـز هسـت    می

  .توان به طرز صحیحی در مدیریت دولتی نیز استفاده نمود می

توانیم در وقـت، اسـتعداد،    پردازد که چگونه می هام به طرح این پرسش می ،در گفتاري مشابه

                                                                    

1. Martin Luther & John Calvin 

2. Moseley 

3. Richard Hamm 
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نماید کـه زنـدگی هـر فـردي بـه       وي به این نکته اشاره می. جویی نماییم پول خود صرفه انرژي و

که قبال نیز  همان طور. )Ibid: 41(گذاري نموده است  کند که در آن جهت سرمایه سمتی حرکت می

مطرح شد، براي مدیران دولتی بسیار سخت است که با ارایه خدمات دولتی منفی و غیر قابل قبول 

لذا دغدغه مدیران دولتی حول محورهاي تعهد،  ؛نگرش مثبت نائل آیند دافتخارات و ایجابه حفظ 

  .چرخد موفقیت و آینده نگري می

وي اشـاره  . کنـد  مـی  از خادمیت به عنوان حفاظـت از مخلوقـات خداونـد یـاد     1ادوارد تیلور

 :Ibid(شـود   می ذارنماید که در خادمیت، آنچه که متعلق به خدا است، حفاظت از آن به ما واگ می

توانیم منابع مذهبی و عبارات تیلور را به نحوي تغییر دهیم که بـا اداره امـور عمـومی     ما می. )147

  :به این ویرایش جدید توجه فرمایید ؛شودبسیار مرتبط 

ولیت و حرفه ما این است که خدمتگزار آن چیزي باشیم که متعلق به مردم است ؤمس“

  ”.ذار شده استو حفاظت از آن به ما واگ

مشابه، بسـیاري   به طورکنند و  بسیاري از مسیحیان از خادمیت به عنوان شیوه زندگی تعبیر می

کـاي  «. کنند کـه حرفـه خـود را بـه نگـرش خادمیـت نزدیـک نماینـد         از مدیران دولتی تالش می

کـه   هاي مختلفی از زنـدگی مـا کـاربرد دارد     معتقد است که خادمیت در جنبه) 1996( »وستبروك

 ,Westbrook, 1996(وجه به مسائل مـذهبی مـرتبط نیسـت     هیچ ها به  احتماالً برخی از این جنبه

61(.  

که مـدیران داراي ایـن    همان طور. مشابه چنین موضوعی براي مدیران دولتی نیز مصداق دارد

 اي مشـابه بـا تصـمیمات    گونـه بـه  فرصت هستند که با تصمیمات خود بر سازمان تاثیر بگذارنـد،  

حال اگر ما به تمرین خادمیت در . شخصی خود بر زندگی فردي خویش نیز تاثیر خواهند گذاشت

زندگی شخصی خویش بپردازیم، هرگز راضی نخواهیم شد که تاثیري منفی بر آینده خویش داشته 

 مشابه، اگر ما به عنوان مدیر دولتی به تمرین خادمیت بپردازیم، هرگز راضی نخواهیم به طور. باشیم

  .شد که با تصمیمات خود منجر به اتالف منابع و تضییع حقوق دیگران شویم

کـه بـه دلیـل نـوع تفکـر و      ) Parker follet, 1918(سال قبـل، مـاري پارکرفالـت     80حدود 

شود، حاکمیت مشـترك    می  هایش از زمان خود جلو بود و اکنون از پیشگامان مدیریت تلقی نوشته

آید، به یکـدیگر    می  ها بوجود نمود که توسط سازمان  می  معنوي تلقیرا به عنوان یک نیروي بزرگ 

                                                                    

1. Edward Taylor 
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  کنند، با حضور در زندگی اجتماعی که همـه عضـو آن هسـتند نقـص خـود را برطـرف        می  کمک

ها در سازمان  دارد که وقتی انسان  می  با این کلمات اظهار» فالت«. کنند که واقعاً تجلی الهی است  می

شود و وقتی در یـک    می  کنند که استعداد فردي آنها با یکدیگر هماهنگ و ترکیب  می  به نحوي کار

دهد، شاهد تجلی آشکار خدا بـوده و    می  سازمان هر فرد با اشتیاق خود را در خدمت دیگران قرار

  .)Quatro, 2004: 229( کند  می  تجلی الهی پیدا ،سازمان

هاي مادي و معنـوي و در   ت که در همۀ زمینهرسانی، تکریم همنوع اس هاي خدمت یکی از راه

هاي فردي، اجتمـاعی،   هاي آن را در همۀ عرصه توان جلوه  می  اشکال مختلف قابل مشاهده است و

آمیزي اسـت کـه    ترین شکل آن رفتار ساده و محبت جزئی. اقتصادي، فرهنگی و دینی مشاهده کرد

اي است کـه   ؛ یا بیان کلمات صحیح و مؤدبانهگیرد  می  چهره صورت به بین طرفین در ارتباط چهره

آمیـز و انجـام    دارنـد و رفتـار و حرکـات احتـرام      می  رویی با همدیگر اظهار افراد در ارتباط و رودر

. اي انجـام گیـرد   شود و باید به نحو شایسـته   می  وظایف و تعهداتی است که بر عهده افراد گذاشته

افراد عالوه بر وظائف تعریف شده، بر اسـاس اعتقـادات   شکل متعالی آن انجام کارهایی است که 

  آورند و از آن بـه عنـوان ایثـار و از خودگذشـتگی تعبیـر       می  دینی و انسانی در حق دیگران به جا

  .شود  می

  اساس تکریم بر مبناي حق و عدالت است و اجـراي آن بـه عنـوان الـزام بـه طـرفین محـول       

ن، گاه در قوانین الهی و شرعی، گاه بـه صـورت قـوانین مـدنی و     البته نوع تعهد و الزام آ. شود  می

در مجموعـه روابـط فـردي و    . کند  می  اجتماعی و گاه به صورت عرف و قراردادهاي طرفینی بروز

گـذاري، احتـرام متقابـل و تکـریم      اجتماعی غیر از تعارفات معمولی، عمدة رفتار افـراد را حرمـت  

ه صورت ظاهري و صوري و زمانی به شـکل عمقـی و واقعـی    دهد که گاهی ب  می  یکدیگر تشکیل

رسانی و تکریم به صـورت اصـولی و واقعـی کـه بتـوان همـۀ        شرط اساسی خدمت. کند  می  جلوه

جوانب آن را در نظر گرفت، در گرو ایجاد بستر و فضاي مناسب براي تحقق این امر مهم است تا 

  ).19 :1385محمد نیاکان، (ا اجرا کرد تکریم ر ،واسطۀ فضا و بستر ایجاد شدهبه بتوان 

 خادمیت در مقایسه با عاملیت رویکرد هاي ویژگی

که مطرح شد در طول چند سال گذشته، تئوري جدید خادمیت در مدیریت پـا بـه    همان طور
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انتخـاب خـدمت    :خادمیـت «در کتاب اخیر خود تحت عنوان  1عرصه وجود گذاشت و پیتر بالك

با وجود . ک شایان توجهی به ظهور مجدد مفهوم خادمیت نموده استکم »فراتر از منفعت شخصی

فقدان دقت زیاد و جامعیت الزم، کتاب وي اولین گام در آزمون موضوع خادمیت به عنوان رویکرد 

 ,Armstrong(پـردازد   توجه زیر می تعریف بالك از خادمیت به نکته قابل. جایگزین مدل بازار بود

1997: 21-22(:  

ه عنوان رضایت حاصل از پاسخگویی و ارایه خدمت به دیگـران تعریـف   خادمیت ب“

به بیان سـاده، خادمیـت شـامل    . هاي شدید اعمال شود  کنترلآن که شود، به جاي  می

  .”پاسخگویی بدون کنترل یا تسلیم شدن محض است

  :گوید بالك همچنین می

دهد، اما ایـن کـار از    خادمیت با استفاده از پاسخگویی، امور را تحت کنترل قرار می“

اندیشـی و   شود؛ بلکه از طریق خلق فرهنگ مصـلحت  طریق قدرت متمرکز انجام نمی

حقیقی به دنبال چنـین موضـوعی   گیرد که پاسخگویی  عامه شکل می توجه به مصلحت

  ”.است

انجام شد به مقایسـه تئـوري   ) 1997( 2تحقیق جالبی که توسط دیویس، شورمن و دونالدسون

البته این تحقیق بـه بخـش دولتـی نیـز قابـل تعمـیم        ؛پردازد ت با تئوري عاملیت مینوظهور خادمی

  :آنها معتقدند. خواهد بود

اقتصادي به رویکردهاي اقتصادي حکمرانی نظیر تئوري عاملیت مبتنی بر مفروضات ش“

طلب و در پی منفعـت شخصـی    است که به کارکنان به چشم افرادي فردگرا، فرصت

شناسانه و روانشناسانه حکمرانی نظیر تئوري  مقابل، رویکردهاي جامعهدر . کند نگاه می

و قابـل اعتمـاد    3گـرا، همسـو بـا سـازمان     خادمیت به کارکنان به چشم افرادي جمع

  ”.نگرد می

شوند که اهداف و منافعشان بـا   از منظر تئوري عاملیت، مدیران عالی سازمان افرادي فرض می

هـاي کنتـرل رفتـار      لذا در این رویکرد، به متـدها و شـیوه  . است سایر ذینفعان در تضاد و تعارض

                                                                    

1. Peter Block 

2. Davis, Schoorman & Donaldson 

3. Pro Organizational 



  رویکردي نوین در مدیریت؛ خادمیت  82

 

اسـت کـه انسـان عقالیـی در پـی       در تئوري عاملیت، فرض بر ایـن  . شود عاملین توجه زیادي می

عقالنیـت   ،ایده حاکم بر این تئوري. کردن هزینه و تالش خود است نمودن سود و حداقل  حداکثر 

رو  ایـن  از. انگیختـه نشـود   هاي مادي بر  ود که توسط انگیزهش عقالیی محسوب مییرفردي غ واست 

خـدمتی   هایی است کـه رفتارهـاي خـود     دستورالعمل کارها، قوانین، مقررات و و اصلی بر ساز تأکید

افراد را کنترل نماید؛ چرا که اگر تنها به فکر قدرت و جایگاه شخصـی خـود باشـند، بـه اهـداف      

غالبـاً  . )Armstrong, 1997: 27(شـود   بـا شکسـت مواجـه مـی    نهند و سازمان  سازمان وقعی نمی

هاي پاداش و تشویق، ایجاد   سازي نظام پیاده: ي از چنین رفتارهایی عبارتند ازسازوکارهاي جلوگیر

هاي   یها و ارزیاب  هاي اجرایی قوي یا هیات مدیره مقتدري که وظیفه آنها، اجراي حسابرسی  ضمانت

  .مند است اي و نظام دوره

هاي زندگی سـازمانی نبـود و همچنـین بـا      تئوري عاملیت جوابگوي پیچیدگیاین که  به دلیل

تئوري خادمیت شرایط . تري ظهور یافت رفتار شماري از مدیران سازمان تطابق نداشت، مدل جامع

انگیختـه  برهـاي فـردي و منـافع شخصـی      کند که مدیران توسـط محـرك   اي تعریف می گونهبه را 

که مشابه خادمینی هستند که اهداف عالی نهاد و سازمان خود را بر اهـداف زودگـذر   شوند؛ بل نمی

  .دهند شخصی ترجیح می

هاي خادمیت   ریشه هاي محیطی و مذهبی، دیویس، شورمن و دونالدسون  نظر از سرمایه صرف

  :ندشناسی و روانشناسی یافت امعهرا در ج

گرا بـوده و   است که رفتارشان جمع در تئوري خادمیت، مدل انسان مبتنی بر خادمینی“

گرایی توجه کرده  آنها به فراتر از منافع شخصی و فرد. با اهداف سازمان همسویی دارد

مزیـت آنهـا در همکـاري    . بیننـد  و سود و منفعت خود را جدا از منفعت سازمان نمی

  ”.براي آن ارزش زیادي قائلندشکنی است و  متقابل و نه پیمان

مدار است  رسد و رفتار وي سازمان ه موفقیت سازمان خویش به رضایت میواسطبه فرد خادم 

این، تمرکز فرد خادم بر عملکرد، توسعه و بهبود  بنابر. متکی بر منافع شخصی باشداین که به جاي 

خالف تئوري عاملیـت کـه بـر کنتـرل     بر .شود سازمانی است و منجر به رضایت بیشتر ذینفعان می

عـالوه بـر آن،   . کند دمیت به استقالل، اعتماد و بصیرت سازمانی توجه میتئوري خا ،متمرکز است

مـدار را کـاهش داده و    نیز گردند؛ چرا که بـروز رفتارهـاي سـازمان    ور توانند ضد بهره ها می  کنترل

ي وجود دارد که تئوري اتفاق نظرچنین . )Ibid: 22(کند  هاي افراد را به آهستگی تخریب می  انگیزه
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همـان  اي از نوع بشر است که نیازمند خود شـکوفایی اسـت،    گرایانه بتنی بر مدل انسانخادمیت، م

. اند نیازهاي مازلو به آن اشاره داشته سلسله مراتبمک گریگور و تئوري  xو  yهاي  که تئوري گونه

جوهره تئوري خادمیت یادگیري و رشدي است که سطوح عـالی موفقیـت و شـکوفایی را ایجـاد     

  .کند می

 و توانمندساز باشند؛ نـه اینکـه بـه کنتـرل و     کننده تئوري خادمیت، ساختارها باید تسهیلدر 

گریز بیشـتر تمایـل بـه تئـوري عاملیـت دارنـد و از        هاي ریسک سازمان. هاي شدید بینجامند  پایش

افتد که خادمین بتوانند در بسترهاي ایجـاد شـده    ندرت اتفاق میبه . ندکن تئوري خادمیت دوري می

  .ط عاملین رشد کنندتوس

 هاي عاملیت و خادمیت و دونالدسون به بررسی سه تفاوت اصلی میان تئوري  دیویس، شورمن

   :اند که به شرح زیر است پرداخته

 هاي بیرونی که محسـوس و اقتصـادي اسـت و باعـث       تئوري عاملیت با پاداش: انگیزش

ئـوري خادمیـت بـر    امـا از طـرف دیگـر، ت   . شـود، مـرتبط اسـت    ایجاد رفاه شخصی می

هایی تمرکز دارد که به سادگی قابل لمس نیست، نظیـر فرصـت ارتقـا، موفقیـت،       پاداش

آنهـا خـود را    هواسـط به هاي درونی که فرد   شکوفایی و سایر انگیزاننده همبستگی و خود

  .کند وقف سازمان می

    ـ    : هـاي سـازمان   میزان هویت بـه اهـداف و مهـارت  شـدن در  رخـادمین تمایـل بـه درگی

آنها تعهد بیشتري به سازمان داشته و به مبـانی  . دوستانه و مشارکتی دارند هاي بشر فعالیت

که عامالن، منفعت اقتصـادي خـود    آن حال. گذارند ارزشی و هنجاري سازمان احترام می

خـادمین تمایـل بـه    کـه   عالوه بر آن، مـادامی . بینند را در رسیدن به اهداف سازمانی نمی

داننـد،   پیامـدها و نتـایج مـی    مسؤولبه خودشان هستند و خود را  نسبت دادن مشکالت

دهند و خود را از مقصـر بـودن    عاملین مسایل و مشکالت را به مسایل بیرونی نسبت می

اصوالً هویت سازمانی حاصل دو نوع تعهد است؛ یکی وابسـتگی و تعلـق   . کنند بري می

افـرادي کـه وابسـتگی و تعلـق      .هـاي سـازمانی   سازمانی و دیگري تعهد ارزشی به آرمان

کنند و به برقراري ارتباط مستمر با سـازمان عالقـه     می  بیشتري نسبت به سازمان احساس

به احتمال قوي   دانند،  می  هاي سازمان دارند و از نظر ارزشی خود را متعهد به تحقق آرمان

نظر وابستگی  براي ایفاي نقش مدیر خادم آمادگی بیشتري دارند و برعکس کسانی که از
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و تعلق سازمانی و تعهد ارزشی احساس ضعیفی دارند، براي ایفاي نقش مـدیر کـارگزار   

  .)9، 1381الوانی،  (آمادگی بیشتري دارند 

 قدرت براي تمام مدیران و رهبران سازمانی اعم از عامالن و خادمین مهم اسـت : قدرت .

دو نوع اصـلی  . تفاوت استبا این وجود، نوع قدرت در هر یک از این دو نوع نگرش م

  :قدرت وجود دارد که نوع اول با تئوري عاملیت و دومی با تئوري خادمیت مرتبط است

گیرنـده   بـر  درشود که  ـ نهادي، قدرتی است که توسط سازمان اعطا می قدرت سازمانی) الف

  .هاي زور، مشروعیت و پاداش است قدرت

تاثیرپـذیر از موقعیـت افـراد نیسـت؛ نظیـر      قدرت شخصی که در نهاد افراد وجود دارد و  )ب

  .قدرت تخصص و احترام

هاي   گاه هاي عاملیت و خادمیت از دید هاي انجام شده توسط محققان نامبرده، تئوري  در تحلیل

اولین عامل فلسفه مـدیریت اسـت کـه میـان رویکـرد      . ندعیتی مختلف مورد بررسی قرار گرفتموق

) درونی نظیر مشارکتی و مبتنی بر صداقت، اعتماد و جامعیـت شامل رویکردهاي کنترل (تعهدمدار 

رویکرد تعهدمدار مطابق . شود تمایز قائل می) شامل جدایی اداره از سیاست(مدار  و رویکرد کنترل

امـا   ؛تـر اسـت   مطمئن اثربخش تکراري و غیر ثابت، غیر هاي غیر  با تئوري خادمیت است و در محیط

هاي ثابـت و تکـراري کـه اطمینـان       با تئوري عاملیت است در محیط مدار که منطبق رویکرد کنترل

  .گیرد کمی میان آنها وجود دارد، شکل می

عـاملین  . هـاي عاملیـت و خادمیـت اسـت     هاي فرهنگی میان مدل دومین عامل، وجود تفاوت

عکـس،   بـر  ؛دهنـد  معتقد به فردگرایی هستند که اهداف شخصی را بر اهداف جمعـی تـرجیح مـی   

هـاي بـا فاصـله     عامالن در فرهنـگ . کند گرا هستند که فرد از اهداف جمع تبعیت می جمع خادمین

. هاي نظارتی و کنترلی شدید هسـتند   شوند و داراي سلسله مراتب خشک، الیه قدرت باال ایجاد می

  :دهد هاي عاملیت و خادمیت را نشان می هاي اصلی تئوري برخی از ویژگی 3-4جدول شماره 
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  هاي عاملیت و خادمیت مقایسه تئوري): 3-4( جدول شماره

 تئوري خادمیت تئوري عاملیت ها ویژگی

  انسان خود شکوفا  انسان اقتصادي  مدل انسان 

  ارایه خدمت به جمع  خود خدمتی   رفتار

      هاي روانشناسی مکانیزم

  موفقیت و خود شکوفایی  نیازهاي اقتصادي  انگیزش

  داخلی   خارجی  از لحاظ اجتماعی

  ذینفعان  سایر مدیران  ویته

  قدرت
ارزش کم براي تعهد قائل شدن 

  سازمانی 

ارزش زیاد براي تعهد قائل شدن 

  فردي

  رتعهد مدا  کنترل مدار  هاي موقعیتی مکانیزم

  اعتماد  هاي کنترل  مکانیزم  فلسفه مدیریت 

  بلندمدت  مدت کوتاه  گرایش به ریسک

  گرا جمع  فردگرا  هدف

  فاصله کم قدرت  اصله زیاد قدرتف  هاي فرهنگی  تفاوت

  

هـا   ین جنبه کار دیویس، شورمن و دونالدسون این است که خادمیت در همـه موقعیـت  مهمتر

هـا پیـرو تئـوري خادمیـت      د که تمام بخشرس حداکثر میبه زمانی  ،عملکرد. تواند مفید باشد نمی

د؛ شـو  ها حداقل مـی   د، هزینهعنوان عامل فعالیت نماینبه ها  عبارت دیگر، اگر همه بخشبه  ؛باشند

خادمیت مدلی است که با نیاز بـه  . توانند در شرایط عاملیت فعالیت نمایند خادمین نمیآن که حال 

و پاسـخگویی مـد نظـر مسـتخدمین دولتـی تطـابق       ) مد نظر مدل بازار(ی هزینه شکارآیی و اثربخ

  .یابد می

یفاي نقـش مـدیر خـادم یـا عامـل      هاي سازمانی و اجتماعی در ا هاي فردي و موقعیت ویژگی

اي اسـت کـه در ایـن مـورد امکـان       حاالت چهارگانه بیانگر 3-5شماره جدول . است کننده تعیین

  .یابند  می  وجود
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  روابط چهارگانه میان اصیل و وکیل  :)3-5(جدول شماره 

  عاملیت  انتخاب اصیل  خادمیت  

 روابط ناسازگار و مخرب

دم کند و مر  می  طلبی مدیر فرصت

  .نمایند  می  احساس زیان

  روابط متقابل سازگار

بر  تأکیدباالي اقتصادي با  وري بهره

وري  بهره(هزینه  کارآیی و کاهش

   )ناپایدار

  روابط متقابل سازگار

  باالي مادي و معنوي وري بهره

  ) وري پایدار بهره(

  روابط ناسازگار و مخرب

کنند و مدیر   می  طلبی مردم فرصت

  . نماید  می  ناحساس زیا

  11ص :1381الوانی، : منبع 

  

  که عوامل روانشناختی و ساختاري بر دیدگاه عاملیت و خادمیت تـاثیر  آن ضمن بدین ترتیب

هـاي   پی سـازگاري دیـدگاه    بتوان سازمانی با عملکرد باال داشت باید دراین که گذارند و براي   می

  .)11: 1381الوانی،  (وري پایدار رسید  ه بهرهاصیل و وکیل بود و تالش کرد تا از این طریق ب

 1هـاي خـادم و حـافظ منـافع عامـه      هاي موفقیت سـازمان  دهد که شاخص تحقیقات نشان می

  :عبارتند از

 اندازي واضح و شفاف، ماموریت و اهداف دقیقی که در  داشتن چشم: انداز و ارزش چشم

  .ي سازمان منعکس شده است ها و ارزش  ها فعالیت

  ي موفق نیازهاي اجتماع خود را درك نموده و مطـابق   ها سازمان: و التزام به اجتماعتعهد

  .کنند ي کاري خود را تنظیم می ها با آن اولویت

 مـدت و   جوي اعمـال اثراتـی بلنـد    و ي موفق در جست ها سازمان: قابلیت پایداري و ثبات

  .جاویدان هستند

 هـاي همکـاري ارزش قائـل     ایجاد شـبکه هاي موفق براي  سازمان: ایجاد روابط مشارکتی

  .پردازند هستند و به توسعه چنین روابطی می

 هاي موفق داراي هیات مدیرة قوي بوده که به طور اثـربخش بـه    سازمان: 2رهبري و تعهد

                                                                    

1. Stewardship & Conservation 

2. Leadership & Commitment 
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  .پردازد امر استخدام و جذب می

 هاي موفق قادر به سـنجش پیامـدهاي خـود بـوده و      سازمان :1مدیریت و ارزیابی ریسک

  .هاي سازمانی خود بپردازد اي استراتژیک به شناسایی و مدیریت ریسک واند به گونهت می

کنـد کـه    هاي خدمات دولتی زیر توصیف مـی  تئوري خادمیت الزاماتی را در سه حیطه فعالیت

آخرین حیطه که بـا مالحظـات   . حکمرانی، مدیریت خدمات عمومی و توزیع خدمات: عبارتند از

شود؛  اکنون در مبانی نظري مرتبط با اصالحات اخیر نیز یافت می ک است، هممدار بسیار نزدی بازار

پا نهادن در . تري است که تعادل را مجدداً در بخش دولتی ایجاد کند زیرا نیاز به رویکردهاي جامع

 :Armstrong, 1997(ت دولتی به اصالحات زیر بیانجامد امسیر خادمیت بدین معنی است که خدم

26(:  

 مشی نیت اصلی دولت و تعمیق تامالت خطبهبود ذه  

 مدار مدار به جاي پیروي از رویکرد کنترل تبعیت از رویکرد تعهد  

 پذیر هاي یادگیرنده زاینده و تطبیق ایجاد سازمان  

ها چه چیـزي را، چگونـه و    گیرد که دولت ها نشات می چنین الزاماتی در پاسخ به این پرسش

ن دولتی از اصالحاتی کـه صـرفاً از کـارآیی و کـاهش هزینـه      دهند؟ امروز مستخدما چرا انجام می

اصالحات بازارمـدار   کننده اند؛ لذا خادمیت رویکردي است که تکمیل کند، خسته شده صحبت می

رویکرد خادمیت، عناصر ضروري براي حل مسـایل میـان کـارآیی و پاسـخگویی را سـنتز      . است

ننـده اعتمـاد در   ک شـود کـه احیـاء    ت دولتی مینماید و منجر به ایجاد فرهنگ جدیدي از خدما می

توضیح هر یک از الزامات مطرح شـده در  . بخش دولتی و شفافیت اهداف مستخدمان دولتی است

  :باال به شرح زیر است

  مشی بهبود ذهنیت اصلی دولت و تعمیق تامالت خط )الف

تمرکـز خـود را بـر    خواهد که  هاي انجام شده بالك در زمینه خادمیت از خوانندگان می  تالش

 هایی که در سؤال. بر توجه به منابع شخصی اولویت دارد یده این موضوع جلب نمایند که خدمت

هـایی هسـتند کـه توسـط       ارایه خدمت به چه هدفی؟ اینها پرسش: شود عبارتند از مطرح میاینجا 

اگـر  . ردنسبت به بخش خصوصی، دولت توجه بیشتري به منفعـت عامـه دا  . بالك پاسخ داده نشد

                                                                    

1. Risk management evaluation 
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سـازي   در خدمات دولتـی ظرفیـت   داي اثربخش ایجاد نماییم، ابتدا بای گونهبه بخواهیم خادمیت را 

این . انجام شود و سپس دولت باید در چشم رهبران سیاسی و عامه مردم اعتبار خود را احیاء نماید

هـاي    یبانیاز اصالحات مدرن ایجاد شده در بخش دولتـی پشـت  این که شود مگر  نتیجه حاصل نمی

کانـادا، انگلسـتان و ایـاالت     80عمل آمده از اصالحات دهه به هاي   در بررسی. الزم صورت گیرد

هـاي    کامالً تایید نمود که تعهدات پیشگامان چنین اصالحاتی، مبتنی بر ایده 1متحده، دونالد ساوئی

اي،  حرفـه   حزبـی  غیـر  هـاي   مشـی  بودن از خط  واسطه میزان باالي عاريبه بروکراتیک بوده و   ضد

در چنین دیدگاهی، تمرکز بر واحدهاي سازمانی، مـدیران و کارکنـان بـود و بـه     . شدند شناخته می

تحت چنین نظامی، واحدهاي . )Savoie, 1995: P6(شد  خدمات مدنی به عنوان یک نهاد نگاه نمی

ز متخصصان از گردونـه  اي که بسیاري ا گونهبه مشی منسوخ و از اعتبار آنها کاسته شده است،  خط

هـا و   مهـارت  يفعالیت خارج شده و آنهایی نیـز کـه بـاقی ماندنـد، فرصـت کمـی جهـت ارتقـا        

چرا که سـاختارهاي دولتـی چنـین فرصـتی را از آنهـا      . گذاري پیدا نمودند مشی سازي خط ظرفیت

است که بخش قابل تـوجهی از ایـن مشـکالت بـه خـود خـدمات دولتـی         تأسفمایه . گرفته بود

هاي الزم را  آنها بسیار بوروکراتیک شده بودند و از لحاظ ساختار ذهنی، آمادگیکه  گردد؛ چرا می بر

  .براي تجدید حیات و نو شدن نداشتند

توانـایی    تعجب، این سیاستمداران بودند که بـراي اولـین بـار در مـورد عـدم      هیچ گونهبدون 

مسـائلی نظیـر تجـارت     ــ  حکـومتی خدمات دولتی در رویارویی با پدیده حذف مرزهاي ملـی و  

اجتمـاعی، سـالمت،    هاي مالی، استخدام، تکنولوژي، آلودگی هوا، مهاجرت، رفاه  جهانی، وابستگی

  .)Armstrong, 1997, 28(شکایت نمودند ـ  اسخگویی و نظیر آنپبشر،  حقوق

انــد کــه ظرفیــت دولــت در یــادگیري، تفکــر و  اصــالحات اخیــر بــه ایــن نتیجــه رســیدهدر 

سازي سریع  چنین فشارهایی، ضرورت ظرفیت  در مجموع. گذاري کاهش پیدا کرده است مشی  خط

بخشـی   همچنـین شـهروندان نیـز خواسـتار انسـجام     . مشی را ایجاد کرده است به منظور بهبود خط

از مطالعـات گسـترده خـود     سـاوئی . مفهومی و عملی در خدمات ارایه شده از سوي دولت بودند

  :گیرد چنین نتیجه می

تري براي توسعه   هاي قوي دولت نیازمند ظرفیت. چالش مطرح شده کامالً واضح است“

هـا نیـز نیازمنـد هسـتند تـا        بوروکراسـی . مشی و رویارویی با شرایط متغیر است خط

                                                                    

1. Donald Savoei 



  89  هاي رویکرد خادمیت مفاهیم و ویژگی/ فصل سوم

  

هاي خود داشته باشند و از طریق خود انتقـادي   بازنگري مجددي بر اقدامات و فعالیت

هـاي جدیـدي اسـت کـه       ین تحولی مستلزم شـیوه لذا چن. به مشکالت خود پی ببرند

  ”.به آن توجهی نداشت 80دهه  رمطمئناً، اصالحات بازار مدا

دارد،  يدهـی و شـهروندمدار    خودشکوفایی، خدمت ي که تئوري خادمیت برتأکیدبا توجه به 

مبـانی ارزشـی تئـوري    . شـود مشی، یـادگیري و تفکـر    هاي خط تواند منجر به توسعه توانمندي می

هـاي   د که نسبت به ارزششو ادمیت حول محورهاي متعالی رشد اجتماعی، سازمانی و فردي میخ

  .اقتصادي و کارآیی در اولویت قرار دارد

اي، سنگ زیربناي دموکراسی پارلمـانی اسـت، چنانچـه     با توجه به اینکه خدمات دولتی حرفه

هـاي جهـان     هه با پیچیـدگی مشی، تفکر و یادگیري باشد، در مواج داراي ظرفیت محدودي در خط

پـردازد کـه    طرح این موضوع میبه ، سخنگوي کالب روم، 1درور. شود رو می امروز با مشکل روبه

گویـد   وي مـی . توانیم ظرفیت دولت براي حکمرانی در دنیاي جهانی را افـزایش دهـیم   چگونه می

)Ibid: 29(:  

 به طـور توسط حکومت هاي جهان امروز، تصمیمات اتخاذ شده  با توجه به پیچیدگی“

سرنوشـت ملـت و     بر  مجموع ردهد و د هاي آینده را شکل می ناپذیري تراژدي باجتنا

ها در شکل موجود خود، توانایی مقابله با تغییـرات و   دولت. نوع بشر تاثیر گذار است

ها و اجتناب از  برداري نمودن از فرصت هاي محیطی را ندارند و براي بهره  عدم اطمینان

هـاي مهـم     لذا طراحی مجدد مناسبی از جنبـه  ؛اند دها، به میزان کافی تجهیز نشدهتهدی

  ”.دولت مورد نیاز است

حل چنین مشکلی در پیروي از رویکرد بـازار در بخـش دولـت نیسـت؛      درور معتقد است راه

  :ازها عبارتند   حل این راه. هایی اشاره دارد که مبتنی بر تئوري خادمیت است  حل بلکه به راه

 ينگـر  ضعف اصلی حکمرانی در عدم توجه به آینده: 2بر وظایف متعالی حکمرانی تأکید 

هاي حکمرانی محدود به کارآیی، اثربخشی، کاهش هزینـه،   بنابراین، بهبود ظرفیت. است

ها  الجرم حکومت. شود کیفیت توزیع خدمات و توانایی اداره مسایل جاري حکومت نمی

را براي انجام وظـایف متعـالی تجهیـز نماینـد؛ وظـایفی کـه       نیازمند این هستند که خود 

                                                                    

1. Dror 

2. Higher- Order 



  رویکردي نوین در مدیریت؛ خادمیت  90

 

  .دهنده آینده جوامع و نوع بشر است شکل

 هـاي رایـج در دولـت فاقـد       مشـی  تفکر خط: مشی و بهبود تفکر اصلی دولت تعمیق خط

. اعتبار الزم است؛ زیرا بسیار سطحی اسـت و بـیش از حـد بـه عقـل سـلیم اتکـاء دارد       

هاي جدیـدي نیـاز اسـت تـا       مشی لذا خط. هاي خالقانه نیست  همچنین قادر به خلق ایده

هـاي اجتمـاعی و    استانداردهاي خدمات مدنی را افزایش دهد و درك درستی از پویـایی 

ها هم مالحظات منطقی علمـی و هـم     مشی در چنین خط. تغییرات جهانی صورت پذیرد

از طریق یادگیري مداوم،  بهبود مدنظر در خالقیت. گیرد مالحظات انسانی مدنظر قرار می

گیرد؛ یعنی اجتناب از عارضه تفکر  هاي متفاوت صورت می  پذیري و پرورش ایده انعطاف

در . مشی و شهروندان مورد نیاز اسـت  گروهی، همچنین ارتباط بهتري میان متفکران خط 

  .هاي منابع نیز مدنظر باشد هاي عملی و محدودیت عین حال بایستی سیاست

 هاي مـداوم اجتمـاعی و ارتقـاء تعلـیم و      وانمند و تشویق یادگیري و نوآوريخلق افراد ت

افراد درك عمیقی آن که گفته درور، دموکراسی شکست خواهد خورد، مگر  هبنا ب: تربیت

از مسایل پیچیده دولتی داشته باشند و حس پاسخگویی به نوع بشر را در خود پـرورش  

  .دهند

 نظیـر اخالقیـات و    مؤثرهاي فرهنگی  یق خلق ارزشاحیاي مجدد اعتماد در دولت از طر

  .ها بکارگیري و توسعه چنین اصولی براي سیاستمداران و بوروکرات

 که به معناي جایگزینی منافع  2با مالحظات جهانی انسانی 1جایگزینی توجهات حکومتی

  .محدود با منافع گروهی است

 زم توجه بیشـتر بـه اقـدامات    که مستل 3توجه به ساختار دهی مجدد روابط میان حکومتی

  .گروهی است

   هـاي   گیـري، ارایـه دیـدگاه    توجه ویژه به وظایف متعالی، منجر به ارتقاي سـطح تصـمیم

تـر تغییـرات در    سازي به منظور نیـل بـه آینـده و اداره مناسـب     بینی و آماده تر، پیش جامع

مـدار   و کنتـرل  یسلسله مراتبـ هایی که به شیوه سنتی  دولت. شود محیط پیچیده امروز می

                                                                    

1. State- Center 

2. Humanity- Center 

3. Inter- Governance 
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 .نمایند قادر به بقاء در شرایط متغیر نخواهند بود عمل می

  مدار در مدیریت یري رویکرد تعهدگ بکار )ب

جـدول  . مدار خود را نشـان داده اسـت   هاي موجود در رویکرد کنترل  امروزه نقایص و کاستی

رویکـرد  . ر اسـت مـدا  مـدار و کنتـرل   هاي میان رویکردهـاي تعهـد   نشان دهنده تفاوت 2-8شماره 

ایجـاد اهـداف   : ات اصلی در این رویکرد عبارتند ازتأکیدمنطبق با مدل خادمیت است و  رمدا تعهد

ریسک، نوآوري، تخصـص   شنگري، تعهد، آموزش، پذیر مدت، آینده هاي بلند ریزي    مشترك، برنامه

نـه  اسـت  بـط  سـبک رهبـري اسـت کـه سـازنده روا     خواهان  ،مدار رویکرد تعهد. و احترام متقابل

هـاي خـویش کمـک      یت رهبر این است که به کارکنان سازمان در نیل به پتانسیلمسؤول. ساختارها

گیرند و کارکنان را در حل مشـکالت سـازمانی و فرآینـد بهبـود      آنها از اشتباهات درس می. نماید

تعهـد بـه   تقسیم وظایف مناسبی میان مـدیران و کارکنـان انجـام شـده و م    . کنند عملکرد درگیر می

تـرین منـابع سـازمانی هسـتند کـه عقایـد و        کارکنان بـا ارزش . ها و اهداف سازمانی هستند  ارزش

 :Armstrong, 1997(هاي بلند مدت بسیار حیاتی و ضروري اسـت   ریزي هاي آنها براي برنامه  ایده

31(.  
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  مدار مدار و تعهد هاي کنترل مقایسه رویکرد): 3-6(شماره جدول 

 تعهدمدار مدار رلکنت ها ویژگی

  ها ارزش
تشابه بسیار پایین؛ اهداف 

  غیرمشترك

با وجوه تشابه زیاد اهداف مشترك و 

  بلندمدت 

  توجه به آینده   کوتاه مدت و میان مدت   چارچوب زمانی 

دیدگاه نسبت به 

  کارکنان
  با اعتماد باال  با اعتماد کم 

  ر و اجراترکیب تفک  جدا بودن تفکر و اجرا  تقسیم وظایف اصلی 

  خود کنترلی   هاي شدید  قوانین و کنترل  انگیزش براي کنترل

  محیط پویا  محیط ثابت  محیط

  تمرکز
هاي کوتاه مدت و   کنترل هزینه

  عملکرد
  اثربخشی در دراز مدت و کیفیت

گرایش نسبت به 

  ریسک
  پاسخ به ریسک تحت کنترل است

انجام  يدر مقابل ریسک، توانمند ساز

  گیرد  می

  فردي، احترام و تخصص  نهادي و تعاملی   بط قدرت روا

Ref: Armstrong, 1997: 31 

  :هاي زیر است به عقده بالك، حرکت به سوي خادمیت نیازمند تالش

 ها دهی مجدد مدیریت و نحوه انجام فعالیت ساختار  

 خدمت کارکنان اصلی سازمان باشد رهایی که د  ها و کنترل  ایجاد شاخص 

 هاي محلی  ظرات جمعی و پشتیبانی از راه حلتن در دادن به ن  

 مرجح دانستن خدمت به هر چیز دیگر  

 ها سازي فعالیت کاري و آشکار نمودن و شفاف پایان دادن به پنهان  

 با مد نظر قرار دادن منفعت عامه هایی فعالیت ممتعهد شدن به انجا  

هاي جدید را  نتظارات و چالشتوانید ا که شما نمیاین است اي که بایستی مد نظر قرارداد  نکته

به ذینفعان موضوع مثل مستخدمان دولتی، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و یا شـهروندان تحمیـل   

هاي جدید را در اختیار آنهـا   یتمسؤولابزارها و امکانات الزم براي اداره وظایف و  دکنید، بلکه بای

  .قرار دهید



  93  هاي رویکرد خادمیت مفاهیم و ویژگی/ فصل سوم

  

  پذیر تطبیقي یادگیرنده زاینده و ها ایجاد سازمان) ج

، دبیـر کنفـرانس در   1، دري اورماند1996المللی علم مدیریت در سال  در سومین کنفرانس بین

مورد ظرفیت بخش دولتی در سازگاري و بهبود نهادهاي رایج بحـث نمـود؛ ظرفیتـی کـه موجـب      

هـاي    مجدد مستلزم نوآوري و تحلیل يوي تصریح نمود که احیا. شود شدن می  تجدید حیات و نو

  :سازي چنین احیایی، پنج بعد اصلی نیاز است اي شفاف بوده و به منظور ظرفیت رفهح

 تعریف و بیان مجدد ماموریت دولت  

 مشی انتخاب و طراحی ابزارهاي خط  

 توجه به خدمات مدنی به منظور نیل به توسعه  

 آموزش و تعلیم افراد در خصوص حکومت  

 دولتی ایجاد ظرفیت استراتژیک به منظور تغییر نهادهاي  

یابد و در  واسطه یادگیري تحقق میبه مجدد دولت  يحداقل چهار بعد از پنج بعد اصلی احیا

مشوق و ظرفیتی براي یادگیري وجـود نـدارد،    هیچ گونهکه   گیرنده این حقیقت است که مادامیرب

  .نهاد دمدیریت بخش دولتی رو به مرگ خواه

در توزیع خدمات و مدیریت  ،»کژي و تکنیاسترات«هاي مربوط به   و تخصص تعالوه بر مهار

مدلی بـا ظرفیـت تحلیلـی    . مبتنی بر تئوري خادمیت نیاز است خدمات دولتیِ نیز مشی فرآیند خط

 »دراکر«بسیار باال که قادر باشد وضع موجود را با انتقادات سازنده خود به چالش بکشاند و به قول 

نظـام،   يابقـا  به منظوردیگر،  عبارت به. تخریب سازد اي خالقانه گونهبه هاي موجود را   بنیان نظام

هـاي جدیـد     هـا و سـبک    که ایـده  اي گونه به ،نیازمند نهادینه نمودن و پرورش تفکر مستقل هستیم

. اي هدفمند تحلیـل شـوند   گونهبه هاي حاصل از سایر منابع   یادگیري به مرحله عمل برسند و ایده

شـوند   یابند و احیـاء مـی   گیرند، بهبود می آنها یاد می يا و اعضاه تنها با این شیوه است که سازمان

)Armstrong, 1997: 35(.  

چنین ظرفیت یادگیري، وظیفـه پیچیـده و مشـکلی بـوده و فراتـر از مباحـث        يبهبود و ارتقا

فرهنگ سازمانی  ياي منوط به ارتقا چنین وظیفه. آوري افراد توانمند است آموزش، استخدام و بروز

هـا اسـت؛ لـذا بایسـتی       تنها شاهد بیانگر یادگیري سازمانی، به مرحله عمل رسـیدن ایـده  . شود می

                                                                    

1. Derry Ormand 
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در  گیـرد  عموماً یادگیري از اشتباهات کوچک نشات مـی که  مشابه، از آنجایی به طور. گرا بود عمل

شود که مستلزم خلق نوعی فرهنگ حمایتی  گرایی و نوآوري نیز مطرح می نتیجه، مساله مهم تجربه

پذیري و پذیرش صادقانه خطاها و اشـتباهات در جهـت یـادگیري     ریسک کننده ت که پشتیبانیاس

شد، فرهنگ یادگیري مستلزم ایجاد پناهگاهی امن براي افرادي  هدر راس همه مطالبی که ارای. است

سلسله دهند و ایده بازنگري در مفاهیم  هاي سنتی را مورد پرسش و تشکیک قرار می  است که ایده

بدون چنین اطمینان خاطري، خالقیت و نـوآوري  . پرورانند و زنجره فرماندهی را در سر می اتبمر

  .کنند هاي جدید هیچ راهی براي آشکار شدن پیدا نمی  در نطفه خفه شده و ایده

هاي یادگیرنده نیازمند نوع خاصی از رهبري هستند که با ماهیـت چنـین    آن، سازمان  بر عالوه

دهند که در آن  نظام و فرهنگی را طراحی کرده و پرورش می این رهبران،. ق داردهایی تطاب سازمان

بـه عبـارت   . کننـد  دهی آینده سازمان خود تالش می کارکنان سازمان به طور مداوم در جهت شکل

اي میـان همکـاران و سـطوح مختلـف      گونـه  دیگر، بایستی گفتمان مداوم، جدي، فعال و بصـیرت 

  .)Ibid: 35(سازمانی انجام شود 

بوده و نیازمند فرهنگ  2ساز ؛ انسان1به استثمار انسان بپردازنداین که هاي خادم به جاي  سازمان

سازمانی هسـتند و بـه توسـعه     مساله درون و برون  هاي حل  آنها مشوق ایجاد تیم. فرهنگ اعتمادند

  .به جامعه هستند هایی که به دنبال ارایه خدمت  پردازند؛ شبکه هاي ارتباطی می  ها و کانال  شبکه

فراینـدهاي بسـته بوروکراتیـک منجـر بـه از      . نیاز تئوري خادمیت است دیگر پیش 3گشودگی

در نتیجـه  . ها حاکم شده است با حضور فضاي جدیدي که بر دولت به ویژهشود،  خودبیگانگی می

 .)Ibid: 36(گـردد   چنین فرآیندهاي بوروکراتیکی است که قدرت تفکـر و یـادگیري محـدود مـی    

. معنـی اسـت   مفیـد و بـا   لاي از اطالعات به شک ظرفیت تفکر بیانگر توانایی تحلیل حجم گسترده

بـه  . بینی تغییرات، روندها و تقاضاهاي آینده است ري و توانایی پیشنگ چنین ظرفیتی مستلزم آینده

ونـه،  به عنـوان نم . منظور حصول اطمینان از ایجاد چنین ظرفیتی تحقیقات مختلفی مورد نیاز است

  .تحقیق در مورد نحوه ایجاد تعهد و ابزارهاي آن به منظور یادگیري

ـ    کل مطالبی که در خصوص بهبود تفکر دولت، تعمیق تامالت خط سـمت   همشـی، حرکـت ب

                                                                    

1. Using People 

2. People Building 

3. Openness 
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درجـه  . هاي یادگیرنده ایراد شد، نیازمند رشد سـازمانی اسـت   سازمان قخادمیت، ایجاد تعهد و خل

ها را به یکدیگر وصل نماید، بستگی به میـزان نهادینـه شـدن      هموفقیت ریسمانی که بتواند این مهر

  .ه داردشد مطالب مطرح

هاي اقتصادي مـد   پردازد که بیشتر در تئوري تئوري خادمیت به بررسی روابط و رفتارهایی می

دارد کـه در جایگـاه واالتـري     تأکیـد گیرد و بر رفتارهاي گروهی و موافق با سازمان  نظر قرار نمی

پـردازد کـه در آن    هـایی مـی   تئوري خادمیت به بررسـی موقعیـت  . منفعت شخصی است نسبت به

شـوند، بلکـه خـادمین مـدیرانی هسـتند کـه        اهداف شخصی خود برانگیخته نمی همدیران به واسط

  .)Davis, Donaldson, Schoorman, 1997: 21(آنها با اهداف اصیل در یک راستا قرار دارد  فاهدا

تئوري عاملیت، خادم ارزش واالتري براي اهداف جمعی قائل است  »عامل« در مقام مقایسه با

راستایی اهداف بوده و بـه هـیچ وجـه بـه دنبـال       آنها به دنبال هم. دارد تأکیدو بر موفقیت سازمان 

پردازند کـه   خادمین به اتخاذ تصمیماتی می. سوددهی سریع و حداکثر نمودن منافع شخصی نیستند

هاي درونـی نظیـر اعتمـاد،      پاداش طهواسبه آنها . منافع اصیل باشد کننده طرف به بهترین نحوي بر

، پیشـرفت، اسـتقالل، احتـرام، سـطح پاسـخگویی، رضـایت شـغلی و تبعیـت از         )نام نیک(اعتبار 

  .شوند انگیخته می  ماموریت سازمان بر

ده قـرار  تئوري خادمیت بدین دلیل در قراردادهاي مربوط به خـدمات اجتمـاعی مـورد اسـتفا    

هـاي دولتـی غیرانتفـاعی و     گیرد که مفروضات آن تطابق بیشتري با ماموریت و اهداف سـازمان  می

بـر    عـالوه . نماید که حالل مشکالت مربوط به چنین قراردادهایی اسـت  المنفعه دارد و ادعا می عام

تئـوري   ها و معیارهاي مربوط بـه تئـوري بـازار هسـتند، لـذا      این، خدمات اجتماعی فاقد شاخص 

تواند چارچوب جایگزینی ارایه کند که بتواند با ماهیت چنین خدماتی سـازگار باشـد،    خادمیت می

شود که منطبق با خدمات اجتماعی  مطرح می» خادم ـ  اصیل«، مدل »وکیل ـ اصیل«لذا به جاي مدل 

  .است

 حاصل ي بیها مورد و گزارش هاي بی  این است که با کاهش پایش» خادم ـ  اصیل«مزیت مدل 

 دهد و به جاي آن با ایجاد تعهد نسـبت بـه قـرارداد، نبـود کنتـرل را جبـران       ها را کاهش می  هزینه

هاي پاسـخگویی    راستایی میان اهداف طرفین قرارداد نیز هزینه همچنین به واسطه ایجاد هم. دکن می

  .یابد کاهش می

 طهآلی است که به واس یریتی ایدهپیوستار مد کننده هاي عاملیت و خادمیت ارایه ترکیب تئوري
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آنهـا همچنـین   . شـود  ابزارهاي خاصی، رفتارهاي عامالن و خادمین با اهـداف اصـیل سـازگار مـی    

هاي اجتمـاعی ایجـاد     هاي تئوریکی قوي براي ارزیابی روابط فیمابین دولت و سایر نهاد  چارچوب

سـازي را   خادمیت و خصوصیهاي عاملیت،  رویکردهاي اصلی تئوري 3-7جدول شماره . کنند می

  .)Vanslyke, 2005: 12-13(کند  بایکدیگر مقایسه می



  97  هاي رویکرد خادمیت مفاهیم و ویژگی/ فصل سوم

  

  سازي خادمیت و خصوصی  هاي عاملیت، مقایسه رویکرد): 3-7( شماره جدول

 سازي تئوري خصوصی تئوري خادمیت تئوري عاملیت 

موضوع 

  اصلی

فرض : ناسازگاري اهداف

تضاد اهداف بر مبناي 

توجه به منافع شخصی، 

ش فرض مبتنی بر عدم پی

اعتماد؛ فلسفه مدیریتی 

مدار؛ فرضیات  کنترل

  تئوریکی اقتصادي 

نیل به   :راستایی اهداف هم

اهداف متقابل از طریق ایجاد 

اعتماد؛ فلسفه مدیریتی تعهدگرا؛ 

فرضیات تئوریکی مشتق شده از 

رفتار سازمانی، روانشناسی و 

   جامعه شناسی

تمرین تفویض وظایف دولتی 

  خش خصوصیبه ب

هاي   ایده

  تئوریک

هاي زیر   استفاده از مشوق

راستایی  به منظور هم

  :اهداف

واگذاري ریسک به عامل 

یا وکیل به منظور اطمینان 

 یافتن از اجابت اهداف

 پایش

  هاي پاداش  نظام

  کارکنان از طریق يتوانمند ساز

 پاسخگویی

 استقالل

  هاي مشترك  هنجارها و فرهنگ

  صیاعتماد و قدرت شخ

  ساز و کارهاي حکومتداري 

  کارآیی هزینه

 افزایش کیفیت

  بازارهاي رقابتی

  

  کاربردها

حذف رفتارهاي 

 آمیز مصلحت

هایی   ارایه سطحی از مشوق

که عدم تناسب اطالعات را 

  .دهد کاهش می

اصالح از طریق الزامات 

 قراردادي خاص

  تضمین همراستایی اهداف

استفاده از اعتبار به منظور 

  مشوق 

همراستایی اهداف بر مبناي 

  اعتماد متقابل

ارایه پاداش به کارکنان از طریق 

  ساز و کارهاي غیر مادي

طلبانه  کاهش رفتارهاي فرصت

  از طریق پاسخگویی و استقالل

کاهش وابستگی به قراردادهاي 

  قانونی به منظور تقویت رفتار

استفاده از اعتبار به منظور 

  مشوق 

ف و نیازمند تعریف شفاف اهدا

  ها  مشوق

اي قابل  هاي هزینه  نیاز به داده

 اعتماد براي افزایش کارآیی

  نیاز ضروري به بازار رقابتی

هاي   ها و کنترل  نیاز به پایش

  گسترده

  بهبود کیفیت

  

Ref: Vanslyke, 2005: 12-13 
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عه مابین دولت و سایر نهادهاي جام اگر رویکرد خادمیت به منظور هدایت روابط قراردادي فی

هاي خادمیت، سازوکارهاي رایج پاسخگویی   تئوریسین. انتخاب شود، تغییراتی چند رخ خواهد داد

ند، در عوض تمرکز خود را بر اطمینان از تسـهیم اهـداف   کن را بسیار سطحی و ظاهري ارزیابی می

 کننـد  هاي دولتی زمان خاصی را صرف درك این موضوع مـی   شرکتکه  معنی دهند، بدین  قرار می

المنفعه حول چه موضوعاتی است؛ چگونه بـه اهـداف خـود     هاي داوطلبانه و عام که تالش سازمان

وقتـی از تسـهیم مناسـب اهـداف     . شـده چقـدر اسـت    رسند و میزان تطابق آنها با اهداف تعیین می

ي ا لذا زمان زیادي باید هنگام شروع هر رابطه ؛شود اطمینان حاصل شد، فرایند عقد قرارداد آغاز می

چنانچه پس از مذاکرات متعدد با نهادهاي مدنی مختلف معلوم شد که تعارض اهداف . دشوصرف 

هـاي دولتـی بـه دنبـال سـایر       میان دولت و سـایر نهادهـا وجـود دارد، مـاموران رسـمی سـازمان      

گیـري اولـین رابطـه، طـرفین بایسـتی نسـبت بـه         در هنگام شـکل . گردند کنندگان خدمت می ارایه

هـاي عملکـردي بـراي      است که شـاخص  این صورتدر . کدیگر اعتماد داشته باشندهاي ی فعالیت

د و شـو  هاي پنهانی اسـتفاده نمـی    گاه از کنترل شود و هیچ سنجش نتایج به طور مشترك تعریف می

هـاي    همچنـین همیشـه از شـاخص   . گیـرد  هاي غیرمالی مورد تایید و تصـدیق قـرار مـی     انگیزاننده

ها بر مشکالت ارایـه    شود و گفتمان میان حزب بود ارایه خدمات استفاده میعملکردي به منظور به

تحت الگوي خادمیت، عدم تناسب اطالعات فیمـابین خـادم و وکیـل بـه     . شود خدمت متمرکز می

شود، بلکه موضوعی است که بایسـتی در فرآینـد    عنوان منبع بالقوه خطر براي اصیل محسوب نمی

  .اشتگذاري به آن توجه د مشی خط

یابنـد تـا    هاي اعمال شده از طرف دولت، مامورین دولتی فرصت بیشتري مـی   با کاهش کنترل

هـاي اثـربخش توزیـع      مدت نمایند و کانـال  هاي استراتژیک بلند  وقت خود را صرف تدوین برنامه

هـاي جزیـی    همچنین خادمین نیـز وقـت کمتـري را بـه ارایـه گـزارش      . خدمت را شناسایی کنند

  .شود تري به جامعه ارایه می دهند و در نتیجه خدمات ارزنده اختصاص می

هاي جامعه حکمفرما باشد، شـرایط   چنانچه تئوري خادمیت بر روابط میان دولت و سایر نهاد

انتقادي خواهد بود تا  هاي پیچیده مدیریت عملکرد و خود  که نیازمند سیستمشود خاصی باید ایجاد 

هـر دو  . شود هت تسهیم اهداف و نیل به منفعت عامه فعالیت میاین اطمینان حاصل شود که در ج

گردند تا بتوانند به نحو  هاي بهتري می شدن از یکدیگر بوده و به دنبال راه گروه درگیر نیازمند منتفع

  .اي داشته باشند ها، به پیامدها توجه ویژه  و به جاي ستادهکنند احسن به عامه خدمت 
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قرار گیرد این است که موانع فرهنگی متعددي در ایجاد رابطـه میـان   اي که باید مد نظر  مساله

  .دولت و سایر نهادهاي اجتماعی وجود دارد

  :برخی از این موانع فرهنگی عبارتند از

  .گذاري مشی دار و هدفمند در فرآیندهاي خط عدم تمایل به مشارکت معنی) الف

  .)Cribb, 2006: 16(وجود تقاضاي سیاسی در مسیر ارایه خدمت  )ب

هاي دولتی بایستی خود را براي به اشتراك گذاشتن تصمیماتشـان آمـاده     عالوه بر این، شرکت

گیري ایجـاد   ها در فرآیند تصمیم هاي الزم را براي درگیر شدن سازمان ؛ بدین معنی که فرصتکنند

ین بخش درك و توسعه انتظارات مشترك نیازمند زمان است و کسب تجربه نقش مهمی در ا. کنند

  .)Office of Auditor General, 2003: 59(کند  بازي می

  هاي عاملیت و خادمیت منطق عقلی نظریه

هـاي مختلفـی مـورد     هاي عاملیت و خادمیت، دیـدگاه  در مطالعۀ مبانی نظري مربوط به نظریه

 آیـد کـه ایـن    اما این پرسش پـیش مـی  . وکیف آن شرح داده شد بررسی و مداقه قرار گرفتند و کم

  .اند یافته گرفته و سازمان ها بر پایۀ چه نحوة تعقلی شکل نظریه

هـا بـر منطـق سودبخشـی،      یابیم که ایـن نظریـه   هاي عاملیت درمی با نگاهی کاوشگر به نظریه

، توصـیفی  »تعقل ابـزاري «با تکیه بر که  اي گونهبه اند  بودن و مفید واقع شدن بنیان نهاده شده عملی

. دهند که تنها هدف آنها کاربردي بودن و مفید واقع شدن است ها نشان می همحدود و نارسا از پدید

شـده   هاي بیـان  دهد که نظریه نگر به خوبی تشخیص می رغم این توفیقات ظاهري، دیدگاه ژرفبه 

هاي اجتماعی بر جاي  ناقص بوده و به همین جهت آثار مخربی بر زندگی اجتماعی بشر و سازمان

هاي عقالنیت ابزاري  شاهد عصري خواهیم بود که انسان ضرورت اقرار به کاستیلذا ما . اند اشتهگذ

هاي عاملیت، تمامی نیرو و  با کاربرد نظریه. گردد اي می را احساس خواهد کرد و به دنبال راه چاره

فریبی شده است  هاي ناشی از خود توان روانی و جسمانی فرد در سازمان، مصروف مواجهه با تنش

ماند و از جامعـۀ انسـانی و    برد که از توفیق واقعی باز می ر روانی آنچنان او را تحلیل میو این فشا

رود و از قـدرت آنهـا کاسـته     لذا مقبولیـت گذشـتۀ آنهـا از دسـت مـی      ؛دشو هاي او دور می ارزش

  .شود می

هـاي نظـام    هاي سازمانی عاملیت بر تعقل ابزاري کـه از ویژگـی   به طور خالصه، اتکاي نظریه
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ولید و بازار در کشورهاي پیشرفته صنعتی است، موجبات شکسـت آنهـا را در بلندمـدت فـراهم     ت

هاي سازمانی قرار داد تا بر ایـن   خواهد ساخت و لذا باید تعقل جوهري یا ارزشی را اساس نظریه

توان نتیجۀ توجه به تعقل جـوهري در   تئوري خادمیت را می. شودهاي مستحکمی ارایه  پایه نظریه

  .گرفت نظر

به ماهیت ارزشی و اخالقی نباید نظران سازمانی معتقدند که انسان در سازمان  برخی از صاحب

اهداف بپردازد، بلکه باید به عنوان موجودي حسابگر در پی تحقق آن اهداف باشد، زیرا سعادت او 

ي هـا  ارزش ،هـاي اقتصـادي عملـی    به عبارت دیگر، جز ارزش. در رسیدن به اهداف مذکور است

اند که  داده نظران ناخودآگاه به پذیرش اصلی تن در این صاحب. دیگري در دایرة سازمان راه ندارند

 هـیچ گونـه  اند که تعقل به مفهوم اصیل و واقعی خود  آنان غافل مانده. از پایه و بنیان سست است

کنـد، تعقـل    گرایی و عواطف انسانی و خودیابی وي ندارد؛ آنچه ایجاد تضـاد مـی   تضادي با انسان

 :1380الـوانی،  (ابزاري یا تعقلی است که با دیدي محدود، صرفاً به نتیجه و فایدة امور التفات دارد 

395-398.(  

وجه تمایز بین تعقل جوهري و تعقـل ابـزاري را    1»نهایم کارل ما«نظران به نام  یکی از صاحب

رت است از اندیشۀ انسانی کـه  به تعبیر وي تعقل جوهري عبا. دهد مورد مطالعه و بررسی قرار می

ایـن تعقـل بـه     .سازد آزادي وي را متبلور و محقق می  بخشد و به وي قدرت قضاوت و داوري می

همچنین این نوع . سازد دهد و او را موجودي مستقل و صاحب اختیار می انسان قدرت انتخاب می

در . آورد اخالقی فراهم مـی  ق بر اصولبیت و منطمسؤولتعقل اساس و پایه را براي زندگی توأم با 

مقابل، تعقل ابزاري تعقلی است که در هر عمل و رویـدادي به دنـبال هدفی خاص است و نتیجـه  

هـاي داوري و   معتقد است تعقل ابزاري انسان را از توانـایی » مانهایم«. کـند اي را دنبـال می و فایده

کند و بدین جهـت در زمینـۀ    سلب میسازد و قدرت انتخاب و اختیار را از او  شناخت محروم می

مانهایم معتقد است که در عصر ما توسـعۀ تکنیکـی و اقتصـادي بـا     . اخالقیات ضایعه آفرین است

نزول اخالقیات همراه است و این امر غفلـت از تعقـل ارزشـی در مقابـل تعقـل ابـزاري را نشـان        

ابزاري شد، بلکه باید در کنـار آن  نباید متکی به تعقل  گیري و انتخاب صرفاً لذا در تصمیم. دهد می

  ).340-399: همان منبع( به تعقل ارزشی نیز توجه نمود

                                                                    

1. Karl Mannheim 
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اي فقـدان تعقـل    گونـه بـه  نیـز   …و 3و گلین 2هابرماس ، 1پردازان نظیر هورکهایمر سایر نظریه

هـاي علـوم انسـانی و     جوهري و ارزشی در زندگی انسان معاصر را بیان داشته و لزوم ارایه نظریـه 

  .اند عی بر پایۀ تعقل ارزشی را گوشزد کردهاجتما

شماره هاي جوهري و ابزاري در زندگی اجتماعی، جدول  براي روشن شدن وجه تمایز نظریه

  ):407: همان منبع(برخی از خصوصیات این دو نظریه را به اختصار بیان نموده است  8-3

  هاي ابزاري و جوهري مقایسه نظریه  :)3-8(شماره جدول 

  هاي ابزاري نظریه  اي جوهريه نظریه

معیارهاي زندگی اجتماعی انسان به وسیلۀ عقل و 

گیرد و فرآیند اجتماعی شدن در این  فطرت او شکل می

  .میان نقشی ندارد

معیارهاي زندگی اجتماعی انسان از طریق جامعه 

  .شود تعیین می

  هاي ابزاري اصل است اقتصاد در تدوین نظریه  هاي جوهري اصل نیست اقتصاد در تدوین نظریه

ها عقیدة موهومی است  ها از واقعیت جدائی ارزش

  و تحقق آن در تحقیقات میسر نیست

ها مورد قبول است و  ها از واقعیت جدائی ارزش

تالش بر آنست که مطالعات و تحقیقات از بعد 

  .ارزشی عاري باشند

هاي خاصی داشته  مطالعه انسان و جامعه باید روش

هاي مطالعه در علوم طبیعی  اً با روشباشد که لزوم

  .یکی نیست

هاي علوم طبیعی براي مطالعه انسان و جامعه  روش

  کافی و رساست

  1380:407الوانی،  :منبع

  و پاسخگویی در خادمیت اخالقجایگاه 

تمـامی خـدمات    ،هـر حکـومتی  توان گفت که در  در خصوص جایگاه اخالق در خادمیت می

د و کارکنان تنها گروهی هستند که افتخـار  شو مستخدمین دولتی ارایه میاداري به دست کارکنان و 

. انـد  خدمتگزاري در امور اداري را نسبت به مراجعین دستگاه اداري کشور به خود اختصـاص داده 

                                                                    

1. Horkheimer 

2. Habermas 

3. Voeglin 
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قـوانین و مقـررات     سـازد،  آنچه که چارچوب خدمات و محدوده عمل کارکنان دولت را معین مـی 

قوانین و مقررات اثربخش نخواهند   گوي اخالقی، و عه به اخالق و گفتبدون مراج  است که طبیعتاً

توان انتظار داشت که قانون  گوي اخالقی میان شهروندان بارور شود، می و تنها هنگامی که گفت .بود

  .قانون را اجرایی و یا تحمیل نمود  گوي اخالقی، و توان بدون گفت کارکرد داشته باشد، بنابراین نمی

شود این است کـه کـردار و رفتـار     گري که براي توجه به اخالقیات در خادمیت اشاره میدلیل دی

بین جامعه و تمامی مـردم و سیاسـتمداران قـرار دارد و     کارگزاران و مدیران بخش عمومی در زیر ذره

اي باشد که صحت و درستی اعمالشان مایه مباهات و سربلندي نظـام حکـومتی    گونهبه رفتار آنان باید 

مـدیران و کارکنـان بخـش عمـومی نیازمنـد الگوهـا و         و موجب رضایت جامعه باشـد و در ایـن راه،  

اند که به صورت معیارهـایی بـه رفتارهـا و اعمـال آنهـا جهـت دهـد         هاي ارزشی و اخالقی چارچوب

  )4-5 :1383 منش،  رضایی (

دن اخـالق اداري  دموکراسی در نهادینه شـ  …ویلسون و  گودنو،  از نظر بزرگانی چون موشر،

کنـد و   خواري و سود بردن برخی افراد خاص جلوگیري مـی  زیرا از رانت کند،  نقش مهمی ایفا می

سیاسـتگزاران خـود را برگزیننـد و آنـان را       ، گذارد تا از طریق انتخابـات آزاد  دست مردم را باز می

یـت در بخـش عمـومی    خادم استقرار  که مطرح شد، همان طورلذا . نسبت به خود پاسخگو نمایند

  .هاي اخالقی مناسب در سطح دولت و همچنین در شهروندان است کارگیري نظامنیازمند ب

ها در شرایطی بـه   بیشتر دولتتوان گفت  همچنین در توجیه نقش پاسخگویی در خادمیت می

  افـزون شـهروندان آگـاه،    کننـد کـه بایـد بـه تقاضـاهاي روز      برند و در بستري حکومت می سر می

. مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پاسخگو باشند  هاي اجتماعی، نهضت  هاي ذینفع، گروه  ها، لتشک

هایی از پاسخگویی را به ذهـن متبـادر    بیشتر جنبه نظارت بر قدرت و کاربرد صحیح منابع عمومی، 

ي هـا  پاسخگویی به عنوان ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات به جنبـه   از سوي دیگر،. سازد می

رو با توجه به نقش پاسخگویی متصـدیان بخـش    از این. مثبت و منفی خدمات عمومی اشاره دارد

،   عمومی به مردم و شهروندان در میزان موفقیت و پیشرفت امور و بهبود و ارتقاي سـطح خـدمات  

ن امـور در بخـش عمـومی بـا     مسـؤوال این پدیده امري ضروري اسـت و عملـی مـؤثر در پیونـد     

  .شود باشد که منجر به توجه مستخدمان دولتی به منافع شهروندان و منفعت عامه می شهروندان می

رشـد و توسـعه را    نظران معتقدند که پاسخگویی موجبـات نظـم اجتمـاعی،     برخی از صاحب

همچنین تعـدادي پاسـخگویی را   . نماید فراهم آورده و از به هدر رفتن منابع عمومی جلوگیري می
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مشروعیت متصدیان بخش عمومی و در نهایت اعتماد عمومی  ندي مردم، م عامل مؤثري در رضایت

یک سازمان عمومی و دولتی باید به طور شفاف و در وضوح و روشـنی کامـل بـه مـردم     . دانند می

چنانچه امـور و وظـایف   . گزارش دهد و اطالعات در یک جریان آزاد و شفاف به آنها منتقل شود

پاسـخگویی بـه عنـوان یـک مسـاله      . باشـند توانند پاسخگو  نمی کارگزاران دولت  غیرواضح باشند،

هـایش و   ها و واالتـرین ارزش  استراتژیک و کلیدي است که سازمان را در تعیین و تعریف رسالت

 :1383تیمـورنژاد،   (رسیدن به آنها و با دیدگاه خدمات عمومی نوین کمک و حمایت خواهد کـرد  

12-9.(  

  هاي عاملیت و خادمیت از منظر تئوريدولت اصول حاکم در روابط قراردادي 

اوالً مدیران دولتـی در روابـط     :که عبارتند ازاست  سؤالمبتنی بر سه  بخشتمرکز اصلی این 

ثانیاً چـه شـرایطی بـر روابـط      ؟دهند قراردادي خود با سایر نهادهاي جامعه، چه اقداماتی انجام می

هـاي   اي با تئـوري  ثالثاً چنین اقداماتی در چه محدودهگذارد؟  قراردادي دولت با این نهادها تاثیر می

  عاملیت و خادمیت تطابق دارد؟

هاي دولتی و غیـر انتفـاعی بـه توصـیف بیشـماري از اقـدامات در اداره روابـط         مدیران بخش

اقدامات مدیریتی بکار گرفته شـده در روابـط   . اند قراردادي پرداخته و آنها را مورد آزمون قرار داده

ي با نهادهاي اجتماعی به میزان زیادي با اصول تئـوري عاملیـت ناسـازگار بـوده و بیشـتر      قرارداد

  .راستاي اصول تئوري خادمیت بوده است هم

رسـد شـرایط    مـی  به نظـر هاي مدیریتی تا حدودي مبهم است؛ چرا که   این موضوع از دیدگاه

هـاي حاصـل از     یافتـه جـا  این درلـذا  . متفاوت مستلزم اقدامات مدیریتی خاص همان شرایط است

  .گیرد هاي عاملیت و خادمیت مورد بررسی قرار می موضوعات اعتماد، اعتبار و پایش در تئوري

اعتماد یکی از اقدامات مدیریتی است کـه مـدیران دولتـی در روابـط خـود بـا       : اعتماد) الف

. د عام و اعتماد خاصاعتماد داراي انواع مختلفی است نظیر اعتما. گیرند نهادهاي اجتماعی بکار می

تمرکز بر اعتماد استراتژیک است که مبتنی بر دانش، تجربه و انتظارات متقابـل از طـرفین   اینجا  در

اعتماد یکی از فرآیندهاي اصلی روانشناختی . )Yamagishi & Yamagishi, 1999: 129-166(است 

موضـوع اعتمـاد کـه در    . اردبر توسعه، حفظ، تغییر و انفصال قـرارداد د  تأکیدو اجتماعی است که 

هاي عاملیت و خادمیت وجود دارد، در تئوري عاملیت به عنوان منفعت شخصی عامل  قلب تئوري
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و در تئوري خادمیت به عنـوان عمـل خـادم در راسـتاي     )  این عامل کامالً مورد اعتماد نیست بنابر (

  .گردند منافع اصیل فرض می

بـه  عتماد شامل سطوح وابستگی به دیگـري اسـت   ند که اکن نظران مطرح می برخی از صاحب

 ,Whitener Brodt, Susan( گذارد طرف بر پیامدهاي طرف دیگر تاثیر می اي که اقدامات یک گونه

هاي ارایـه شـده     در تئوري عاملیت، میزان وابستگی در ارتباط مستقیم با سطح پایش .)513 :1998

مفهوم اعتماد . گیرد نظـر قـرار می میزان تعهـد مـد در تئوري خادمیت، بیشترحال آن که قرار دارد، 

هـاي بکـار     نـوع پـاداش   اي منسجم با موضوعاتی نظیر اعتبار، تبادل اطالعات، مشـروعیت،  گونه به 

اعتمـاد در  . مرتبط است کنندگان خدمات کنندگان خدمات و نحوه پایش ارایه گرفته شده براي تامین

شود؛ تعامالتی که نتیجه آن نیل به اهـداف مـورد انتظـار     جاد مینتیجه تعامالت و مراودات مکرر ای

شود و مبناي آن بـر   به عبارتی، اعتماد حاصل گذشت زمان است و در طول زمان حاصل می. است

  .تبادل اطالعات، موفقیت و رسیدن به منفعت متقابل قرار دارد

ز طرفین قرارداد معتقدنـد  ایک   هر روابط قراردادي قوي و مستحکم، روابطی هستند که در آن

سود طرف دیگـر را مـد نظـر     هاي خود مشغول است و که دیگري با تمایل کامل به انجام فعالیت

. مدت، بـه نفـع شـخص آنهـا نباشـد      دهد؛ حتی اگر برخی از اقدامات انجام شده در کوتاه قرار می

 فعت جمعـی مـدنظر اسـت   جوید، چرا که من بهره می» خادم ـ اصیل«اي از مدل  مطمئناً چنین رابطه

)Vonslyke, 2005: 18(.  

بیش از نیمی از مدیران . مواجه است» شناخت از یکدیگر« هاي ها و محدودیت اعتماد با انگیزه

اند کـه در مراحـل اولیـه روابـط قـراردادي خـود بـه دنبـال شـناخت و درك           دولتی اعتراف نموده

در جهـت اداره روابـط قـراردادي اسـتفاده      هاي طرف مقابل بوده و از اطالعات بدست آمده  انگیزه

مدیران دولتی معتقدند که اعتماد از طریق ارتباط، تعامل، بیـان مکـرر اهـداف و سـنجش     . اند کرده

درگیر نمودن ذینفعـان در تصـمیمات و شناسـایی نیازهـا، عامـل      . شود رضایت ذینفعان حاصل می

اي که منطبـق بـا تئـوري خادمیـت      فلسفه گردد؛  مدار می مهمی است که منجر به ایجاد فلسفه تعهد

  .است

هاي دیگر نیز قابل اداره   شود، به شیوه گیري اعتماد می روابطی که در طول زمان منجر به شکل

گویید  وقتی شما اعتماد نمودید که طرف قرارداد شما به آنچه که می«مدیران دولتی معتقدند . است

  ».صورت نزدیک به کنترل آنها بپردازید کند، نباید آنقدر واضح و شفاف و به عمل می
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درصد مدیران دولتی روابط قراردادي خـود را   63در جریان تحقیق مشخص گردید که حدود 

وقتی کـه طـرفین قـرارداد بـه چنـین      . )Ibid: 20( اند تغییر داده» خادم  ـ اصیل«به » وکیل  ـ  اصیل«از 

پردازنـد و وجـود    مـی  تر به ارایه خدمات کیفیتاي معتبرتر و با  گونهبه رسند،  سطحی از اعتماد می

  .شود مابین دولت و بخش خصوصی می طرفین منجر به اثربخشی مشارکت فیاعتماد در روابط 

اي و سازمانی اسـت کـه بـراي ارزیـابی      اعتبار رویکردي فردي، برنامه: اعتبار و نام نیک)  ب

اگـر تـدوین جزئیـات قـرارداد     “ :کنند ن میبیا 1میلگروم و روبرتز. رود هاي قرارداد به کار می طرف

گیرندگان کمک نمایـد تـا از هزینـه     تواند به تصمیم بر باشد، اعتبار خوب می پذیر ولی هزینه امکان

اعتبار در مبانی نظري اقتصـادي اشـاره بـه    . اضافی و همچنین عقد قراردادهاي اشتباه پرهیز نمایند

راستایی  چرا که نقش بسزایی در ارتقاء و تضمین هم هاي قراردادي و سازوکارهاي آن داشته، تالش

گیرندگان اهمیت خاصی بـراي اعتمـاد    کنند که در هر تعاملی، تصمیم آنها پیشنهاد می. اهداف دارد

 Milgrom( قائل بوده تا طرفین شریک به یکدیگر اعتماد نموده و اعتبار خود را صادقانه حفظ کنند

& Roberts, 1992: 263( .کند، با این  عتبار نقش کوچکی در تعامالت بازارمدار بازي میهر چند ا

اعتبار . شود، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است حال در جایی که تعامالت به دفعات تکرار می

هـاي غیـر دولتـی و تعیـین      سازوکاري است که به مـدیران دولتـی در ارزیـابی عملکـرد سـازمان     

در بیشـتر مـوارد    ؛شـود  هاي مختلف ایجاد مـی   اعتبار به شیوه .کند کنندگان خدمات کمک می تامین

توانیم از طریق بررسی عملکرد گذشته، نیل به اهداف و پیامدها و تقارب اهداف پی بـه وجـود    می

» وکیل ـ اصیل« مدار و ی، کنترلسلسله مراتبعاملی که به آن اشاره شد روابط قراردادي . اعتبار ببریم

هاي فعالیـت   در حیطه. دهد سوق می» خادم ـ اصیل«مبتنی بر اعتماد و  ،مدار را به سمت روابط تعهد

توانید داشته باشید؛ رقابت به میزان اعتبار داراي اهمیت  محدود، اعتبار همه چیزي است که شما می

لذا چنین عباراتی بیانگر اهمیت و مزایاي اعتبار و نـام نیـک بـوده کـه سـازگار بـا تئـوري        . نیست

  .تخادمیت اس

پایش یکی از اقدامات قراردادي مدیران دولتی است کـه بـه منظـور اداره روابـط     : 2پایش) ج

سـازي ایـن اسـت کـه کیفیـت و ارزش       یکـی از ادعاهـاي خصوصـی   . گیرد مورد استفاده قرار می

پایش و نظارت اجزاي اصلی هر . یابد هاي بیشتر افزایش می واسطه پایشبه محصوالت و خدمات 

                                                                    

1. Milgrom & Roberts 

2. Monitoring 
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مبـانی نظـري   . است که بی شک با تئوري عاملیت و خادمیت نیـز سـازگار اسـت   تئوري مدیریت 

آورند، اما نبایـد فرامـوش    مختلف به صورت مکرر از سازوکارهاي رسمی پایش سخن به میان می

رسمی پایش نیز وجود دارند که منجـر بـه افـزایش شـفافیت و تضـمین       شود که سازوکارهاي غیر

  .ندشو پاسخگویی می

هاي رسمی وجود دارد که به ارزیـابی کیفیـت خـدمات      اي مختلفی در مورد پایشه  استراتژي

اي یـا   سـرمایه  هـاي  هاي مالی، بررسی پـروژه   پردازد نظیر بررسی عملکرد، حسابرسی ارایه شده می

 تمـامی . …گیرنـدگان و  تهاي فصلی، انجام اقدامات اصـالحی، مطالعـه نظـر خـدم      ارایه گزارش

شد به نحوي با تئوري عاملیت منطبق است؛ اما بایستی خاطر نشان نمـود  سازوکارهایی که مطرح 

  .توان در تئوري خادمیت نیز استفاده نمود که از چنین سازوکارهایی می

شود که پایش، ابزاري ضروري در دست اصیل اسـت کـه از آن    در تئوري عاملیت پیشنهاد می

، اصـیل  »خـادم  ــ  اصـیل « در روابـط ن کـه  آحـال  . برد راستایی با اهداف وکیل می طریق پی به هم

اند و  وقتی که این دو به تفاهمی بلندمدت رسیده به ویژهپذیرد که کمتر به پایش خادم بپردازد،  می

  .خادم از شهرت به نسبت باالیی برخوردار است

مدیران دولتی از آن که در اینجا تنها سازوکارهاي رسمی پایش مورد بررسی قرار گرفت، حال 

کنند کـه مبتنـی بـر درجـه اعتبـار تـامین کننـدگان و         ارهاي غیررسمی پایش نیز استفاده میسازوک

توان مطرح نمود این است که هر چقـدر   هایی که می فرض یکی از پیش. عملکرد گذشته آنها است

تري قرار گرفته باشد، سطح کنترلی و پایش آن باالتر خواهد  محیط از لحاظ اطمینان در درجه پایین

  .اي براي هر دو تئوري عاملیت و خادمیت سازگار است و بر عکس؛ چنین نتیجهبود 

دهـد کـه    ها سـوق مـی    فرض توان گفت تئوري عاملیت ما را به سمت این پیش در مجموع می

آن کـه  حال . تبع آن وکیل تحت کنترل و پایش بیشتري قرار داردبه اعتماد در محیط پایین است و 

ت این است که از اطالعات بـراي نیـل بـه منـافع شخصـی اسـتفاده       هاي تئوري خادمی پیش فرض

» خـادم ــ   لاصـی «روابـط بـه صـورت    . راستایی اهداف در چنین محیطی وجود دارد شود و هم نمی

ها  ها و ارزیابی برنامه گذاري شود که در آن کنترل کمتري وجود داشته و طرفین در هدف تعریف می

و پایش، تاثیر ) نام نیک(دهد که اعتماد، اعتبار  ها نشان می  تهیاف. شوند به صورت مشترك درگیر می

  .دارند» خادم ـ اصیل«و یا » وکیل ـ اصیل«قابل توجهی بر روابط قراردادي فیمابین
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  نگرش بخش خصوصی نسبت به موضوع خادمیت

ا هاي مذهبی ر  اند تا ایده نظران تالش نموده که پیشتر نیز مطرح شد، برخی صاحب همان گونه

. )Business Executives, 1992: 2(ی وارد نماینـد  عدر زندگی روزانه شغلی، خـانوادگی و اجتمـا  

نظران این است که متولیان بخش خصوصـی را تشـویق بـه پیـروي از      یکی از اهداف این صاحب

  .اصول خادمیت نمایند

بکارگیري  طهواسبه کند که  هاي خصوصی ارایه می هایی از شرکت مثال) 1999( 1روندا آبرامز

بـه عنـوان   . انـد  ها رسیده چشمگیري نسبت به سایر سازمانبرتري هاي خود به  سازمانر خادمیت د

  :کند بیان می این گونهتعهدات شرکت خود را  2»زینگرمن دلی«مثال، 

شـما  . رسالت شما در کره زمین این است که پاسخگوي نیازهاي نسل آینـده باشـید  “

ود توجه نمایید، بلکه باید منافع دیگـران را نیـز در نظـر    نباید تنها به منافع شخصی خ

 ,Abrams(شـوید   است که شما به عنوان فردي موفق تلقی می این صورتدر . بگیرید

1999: 38(.”  

شرکت وي که  از موقعی. ، به خاطر توجه به خادمیت محیطی مشهور شده است3ون چوئینارد

. خـود را بـه توجهـات محیطـی اختصـاص داد     دهی نمود، درصدي از فروش عمده  شروع به سود

. هـا را نیـز مـد نظـر قـرار داد       آن، وي در تمام تصمیمات و اقدامات شرکت خود، ارزش بر  عالوه 

کاري نیز مورد  و تمرکز آنها تنها بر نتایج و پیامدهاي مالی نبود، بلکه چرایی و چگونگی هر کسب 

. )Ibid: 74-84(شد که اقدامی درسـت باشـد    ام میهر فعالیتی تنها وقتی انج. گرفت توجه قرار می

کنند، با این وجود،  هاي ارایه شده عمل نمی  هاي خصوصی مشابه مثال درست است که همه سازمان

کامالً واضح است که بخش خصوصـی در مـدیریت و رهبـري خـویش، ارزش را مـد نظـر قـرار        

  .دهد می

  مدل بالك به منظور اجرایی نمودن خادمیت

یکی از نویسـندگان و سـخنرانانی اسـت کـه در     ) 1993(پیتر بالك  ،مطرح شدکه  رهمان طو

                                                                    

1. Rhonda Abrams 

2. Zingerman Deli 

3. Yvon chuinard 
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. مورد موضوع خادمیت به ارایه مطلب پرداخته و مدل سه بخشی خادمیت را مطـرح نمـوده اسـت   

دهی تبعیـت   وي معتقد است که به منظور استفاده صحیح از قدرت، منفعت شخصی باید از خدمت

در مجموع، مدل سـه بخشـی   . )Block, 1993: 41-43(عت عامه بدهد نماید و جاي خود را به منف

  :وي به شرح زیر است

 هایی را خلـق و   جامعه فرصت: شود قدرت از طریق سطوح زیرین به قدرتمندان اعطا می

 طهواسـ بـه  قـدرت  . گیرند کند که در نتیجه آن افراد در موقعیت قدرت قرار می ایجاد می

لذا بایستی به افرادي که ما را . شود ایم به ما اعطا می یه نمودهها و خدماتی که ارا راهنمایی

تـرین   بـه عنـوان مثـال، یکـی از اصـلی     . اند، خـدمت نمـاییم   در معرض قدرت قرار داده

بایسـتی در    اي هستند که گیرنـدگـان مـا در سازمـان، کارکنـان بوده و آنها جامعه خدمت

  .کند ح جامعه به شهروندان تعمیم پیدا میاین موضوع در سط. قبال آنها پاسخگو باشیم

 احساس تعلق و تعهد به موقعیـت قـدرتی کـه ایجـاد     : ارزش افزوده ما در انسانیت است

خادمیت در وهلـه اول  . رود هاي بسیار خـوب انسـانی بـه شمار می شده است از ویژگی

صمیمانه در این رویکرد، ارتباط . شود که نتیجه تالش و کوشش است شامل رضایتی می

  .گیرد و نزدیک با اطرافیان و گفتمان با آنها مدنظر قرار می

  هـاي   اعتمـاد از طریـق تـداوم فعالیـت     :ماهیت حقیقیت براي همه ما شناخته شده اسـت

درست و صحیح ایجاد شده و ماهیت وجودي اعتماد سازمانی به تک تک اعضاء سازمان 

عتقد باشیم همگی داراي دانش بوده یابد که م خادمیت در صورتی تحقق می. بستگی دارد

و به دنبال پاسخگویی هستیم؛ لذا ما نباید به دیگران یاد دهیم که چگونه رفتـار کننـد یـا    

  .اینکه به مدیران میانی بگوییم که وظایف آنها دقیقاً چیست

براي مدیرانی که خواستار حکمرانی بر مبناي خادمیت هستند، اصول اساسی  »بالك« همچنین

  :)Block, 1993: 64-68(نماید که عبارتند از  مطرح می زیر را

تـالش بـر ایـن اسـت کـه       :ترنـد  حداکثر نمودن انتخاب براي افرادي که به کار نزدیـک ) الف

هـایی کـه بـه      گزینه. شود ها به جایی منتقل شود که کار در آنجا انجام می گیري اختیارات و تصمیم

  شود؟ زي منجر به خلق پاسخگویی میشود این است که چه چی افراد پیشنهاد می

اي از وظـایف و   مدیریت در برگیرنده مجموعه: انسجام مجدد میان مدیریت و اجراي کار) ب

توانـد بـه اداره    هر کسی می. شود ها است و به هیچ وجه شامل عنوان شغلی تمام وقت نمی فعالیت
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مفهوم . تر هستند و رویکردي بلندمدتتر  چه برخی از آنها داراي دیدگاهی گسترده امور بپردازد، اگر

اي  افراد نسبت به یکـدیگر داراي امتیـاز ویـژه   . اي در حال ناپدید شدن است مدیر به صورت ویژه

ارزش آفرینی  ثتوانیم بگوییم فردي مشغول به فعالیت و کار است که باع نیستند؛ چرا که وقتی می

  .در نظام خود شود

هـاي   شـاخص : هاي کنترلی در خدمت کارکنان باشـند   خصها و شا  اجازه دهیم که مقیاس )ج

هاي  براي شاخص. خواهند مورد سنجش قرار گیرند سنجش باید توسط کسانی طراحی شود که می

نگر و کیفی ارزش قائل شوید؛ حتی اگر نتوانستید آنها را مورد سنجش قرار دهید، باز هم کار  آینده

  .امدها را مورد سنجش قرار دهیدپس نتایج و پی؛ اید ارزشمندي انجام داده

 مسـؤول کننـد،   افراد در قبال خدماتی کـه ارایـه مـی   : شود همه چیز در خدمت خالصه می  )د

نظـام ارزیـابی،    هـر گونـه  . دستان است خدمت، ارج نهادن و محترم دانستن مشتریان و زیر. هستند

  .دستان است و زیر شود، حاصل گفتمان با مشتریان نقش و خدمتی که پیشنهاد می ،خور باز

هاي کارمنـدي    گروه: تکریم بیش از حد مدیران و عدم پست شمردن وظایف کارکنان عدم )  ه

به افراد اجازه دهیم که خودشـان  . پردازند و مدیریتی با همکاري یکدیگر به امور اصلی سازمان می

نبایـد   یچ کـس هـ . خدمات درخواستی خود را پیشنهاد داده و در مورد آن تصـمیم گیـري نماینـد   

  .هاي دیگري را بر عهده گیرد ریزي، کنترل و ارزیابی فعالیت برنامه

آنهـا بایـد اطالعـات    . کننـد هاي شفاف و آشکار پشتیبانی   از ایده: کاري پایان دادن به پنهان  )و

کند، پس دانش  دانش قدرت ایجاد می. کاملی ارایه نمایند و در هر موقعیتی به بیان حقیقت بپردازند

هاي این اصل  اصل بر شفافیت کامل است، لذا کسی که پی به مزیت. ود را به دیگري اعطا نماییدخ

نیز است؛ هـر   ههمچنین شفافیت کامل به معنی بحث آزادان. گیري شود برده باید متولی امر تصمیم

دن و بـو  میزان شـفاف . ها دارد تر باشد، نیاز بیشتري به بحث و بررسی با گروه اي حساس چه مسئله

داشتن اطالعات، بستگی به درجه اعتمادي دارد که در روابط میان اعضاء شکل   در اختیار عامه قرار

  .عبارتی شفافیت کامل مستلزم اعتماد در روابط افراد استبه  ؛گرفته است

افرادي که قدرت انتخاب بیشتري بـر روي کارهـاي   : جوي تعهد و پیمان باشید و در جست) ز

تی قیمت چنین فرصتی را نیز پرداخت نمایند که قیمت این فرصت، تعهد و پیمان خود دارند، بایس

نمایند، بایستی به منفعت کل  حکمرانی، اعمال نظر و دخالت می دافرادي که در طراحی مجد. است

  .شوندسازمان متعهد 
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یـت  سیستم پاداش مستلزم مرتبط نمودن پاداش افراد با موفق: توزیع مجدد دارایی و ثروت  )ح

. تیم و سازمان بوده و پرداخت در حداقل موارد خود بایستی به عملکرد برجسته فردي متصل شود

پوشی نمایید؛ چرا که منفعت شخصی حاصل فردگرایی و غلبه  بندي انفرادي اشخاص چشم از رتبه

به منظور صحیح عمل نمودن سیستم پاداش بایسـتی ایـن حـس در کارکنـان     . گرایی است بر جمع

  .شود که آنها صاحب فرآیند بوده و همه آنها داراي نقش مدیریتی هستندایجاد 

پردازد که هر عضوي از سازمان  به ارایه سه حیطه از توجهات فردي می »بالك« عالوه بر این،

ایـن  . هاي شخصی خود را در خصوص خادمیـت اتخـاذ نمایـد    نیازمند این خواهد بود که تصمیم

  :)Ibid: 35-38( گانه عبارتند از هاي سه  حیطه

بدین معنی که خود را در مقام و موقعیـت خـالق   : بقاء و حیات در دست خودمان است) الف

بروز عقیده شخصی  ؛اقامت در جایگاه شخصی خود(سازمانی قرار دهیم که متعلق به خود ما است 

  .)صرف نظر نمودن از سطوح قدرت و امتیازات ویژه ؛انتخاب گزینه مورد نظر خود ؛خود

همگی ما داراي این حق هستیم اهداف خودمان را به طور شخصی : تعریف نمودن هدف) ب

کنـیم انجـام    دادن فرهنگی که در آن زندگی می گذاري، با مد نظر قرار هدف. تعیین و تعریف نماییم

در نتیجه ما بایستی هر لحظه به این موضوع فکـر  . گردد کار نمیشود و منحصر به نوع کسب و  می

  .خواهیم خالق چه نوع فرهنگی باشیم می کنیم که

گذاري  ما ملزم به این هستیم که خود را متعهد نماییم و چنین تعهدي نیازمند سرمایه: تعهد )ج

هاي حاصل از چنین تعهـدي کنـار    بدین منظور باید با پیامدها و شکست. معنوي و احساسی است

پذیري در وجود شـما نهادینـه شـود و     یتمسؤولهاي خود دست بکشید؛   بیایید؛ از آمال و خواسته

تامـل، بایسـتی    هیچ گونـه بدون . تعهد باید در کل جامعه سازمانی شکل بگیرد نه در افراد محدود

شود که چگونه  حال این پرسش مطرح می. هاي اصلی خود قرار دهید منافع سازمان را جزء اولویت

  هاي دولتی ایجاد نمود؟ توان خادمیت را در سازمان می

نظر از پست و مقـامش بارهـا    کند؛ صرف هاي دولتی کار می هر فردي که به نحوي در سازمان

بسیار مشـکل و سـخت اسـت کـه     . هاي نامناسبی را در مورد کارمندان دولت شنیده است  توصیف

افـرادي بـا   : هـاي زیـر هسـتند     افراد را متقاعد نماییم که کارکنان دولت چیزي متفاوت از توصیف

  .…هاي مردم و یاي باال، تنبل، بی لیاقت، تباه کننده مالیاتحقوق و مزا

گیرند، بایستی خود  اي که اداره امور دولتی را به عنوان مسیر شغلی خود در نظر می افراد حرفه
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در مقام مدیریتی قـرار  که  اي منفی نمایند و جایی را آماده مواجه شدن با چنین برخوردهاي کلیشه

در  1مـاري تـایمنی  . هاي منفی کنار بیایند  ود کمک نموده تا با چنین نگرشگیرند، به کارکنان خ می

کارمنـد  ایـن کـه   هیچ یک از مجریان امور دولتی از بابت « :پردازد که مقاله خود به این موضوع می

العمل شهروندان بیشتر نسبت به  عکساین که کنند؛ براي  نمی دولت هستند احساس افتخار و غرور

  .»است آنها منفی بوده

بر وجود چنین فشارهاي بیرونی وارده بر مستخدمان دولتی، فشارهاي درونی نیز وجود  عالوه 

هـاي کـم و    مالیـات  طـوري کـه  بـه  ها بـا حـداقل امکانـات بـوده،      انجام فعالیت مسؤولآنها . دارد

 آنها مجبور بـه ارایـه طیـف وسـیعی از    . هاي محدود مانعی براي ارایه خدمات مناسب است  بودجه

  .افزاید بوده و این موضوع بر مشکالت آنها می خدمات متنوع به جمعیت در حال رشد

ریـزي   هـایی نظیـر برنامـه    که قبالً نیز مطرح شـد، بسـیار مهـم اسـت کـه مهـارت       همان گونه

هـایی   گیري و ارتباطات به مدیران دولتی آموزش داده شود، اما چنـین مهـارت   استراتژیک، تصمیم

 همان گونـه . مدیریتی باشد که با چنین فشارهایی مقابله نماید عنو کننده ی تامینتواند به تنهای نمی

  .)Ibid: xx(هستند  مسؤولهاي بعدي  مطرح نمود خادمین دولتی در قبال نسل »بالك«که 

کـه مـدیران دولتـی بـا     ایـن اسـت   هاي درونی و بیرونی   هاي مبارزه با چنین فشار یکی از راه

در . دارتر از ابزارهاي سنتی هستند ابزارهایی که ریشه به ویژهتجهیز شوند،  ابزارهاي نوین مدیریتی

آید، چرا که اگر مدیران دولتی بیاموزند که مفهوم خادمیـت   اینجاست که ایده خادمیت به کمک می

چیست و آن را به عنوان بخشی از رویکرد مدیریتی خویش پذیرفته و بکـار گیرنـد، نگـرش آنهـا     

اي  گونهبه یابد و توانایی آنها در سازگاري با جو منفی ایجاد شده  ولتی تغییر مینسبت به خدمات د

تنهـا منجـر بـه ایجـاد ارزش در      بکارگیري تئوري خادمیـت، نـه  . فرد ارتقا خواهد یافت به منحصر

نحوه انجـام وظـایف روزمـره     کننده دهنده مسیر شغلی و دیکته شود، بلکه شکل مدیران دولتی می

ملموس باشد، لذا اجازه دهید این موضوع را بیشتر توضیح  ده ممکن است تا حدي غیراین ای. است

  .دهیم

یت مستقیم این افراد این است کـه بـه   مسؤول. یک مثال در مورد میزان مالیات بر دارایی است

دانید هیچ فـردي   که می همان طور. ها و اموال بپردازند گذاري دارایی منظور برآورد مالیات به ارزش

. بارترین امور است دوست ندارد مالیات بپردازد و براي بسیاري از آنها، پرداخت مالیات جزء اسف

                                                                    

1. Mary Timney 
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کنند کف مالیاتی را تعیین کنند که جزء الزامات قانونی است  لذا به تبع آن، ارزیابان مالیاتی سعی می

ین راه را انتخـاب  تـر  چنین ارزیابانی سـاده . دهنده نیز نشوند و در عین حال موجب ناراحتی مالیات

گیرند، یـا اینکـه    هاي ویژه ارزیابی اموال را نادیده می  آنها در مجموع نشانه طوري کهنمایند، به  می

اگر ارزیابـان ذهنیـت   آن که حال . پردازند هاي اولیه خود به انجام چنین کاري می  تنها براي ارزیابی

کننـد و   هاي ویژه اسـتفاده مـی    ال از نشانهخود را به رویکرد خادمیت نزدیک نمایند، براي تمام امو

اگـر  . حساب مناسبی رخ خواهد داد دهند و تسویه محاسبات مالیاتی خود را دقیقاً طبق آن انجام می

چه چنین کاري زیاد متداول نیست، اما ارزیاب در قبال وظایف خود خادمیت را رعایـت نمـوده و   

  .دهد واگذار شده انجام می نه و دقیقی از فعالیتی که به ويمسؤوالمدیریت 

. تري نیز شود تواند منجر به نتایج عملی تر، رویکرد خادمیت می اي محسوس و ملموس گونه به

به عنوان نمونه، متخصص منابع انسانی را در نظر بگیرید که اشتباهی را در واحـد کـارگزینی و در   

هی ممکن است بسیار کوچک و بیند و چنین اشتبا هاي مربوط به بازنشستگان می  خصوص پرداختی

. هاي بسیار دور و تحت مدیریت فرد دیگري رخ داده اسـت  این اشتباه در سال. قابل گذشت باشد

نمایـد؛ چـرا کـه     یت خـود را در قبـال بازنشسـتگان درك مـی    مسـؤول در چنین موقعیتی فرد خادم 

  .یت پیگیري چنین موضوعی از سوي بازنشستگان به وي واگذار شده استمسؤول

آن را بـه  آن که تواند توسط کارمندان رعایت شود، مگر  اي که بیان شد، خادمیت نمی در نمونه

هایی نیز بایستی خادمیت را درك  همچنین مدیران چنین سازمان. صورت شخصی فرا گرفته باشند

 در چنین حالتی است که کارکنان سـازمان بـه  . کار گیرنده در اقدامات روزمره خود برا   آن کرده و

معموالً خادمیـت اولـین انتخـاب مـدیران و کارکنـان      . شوند پیروي از رویکرد خادمیت تشویق می

اي مداوم در مرحله عمل به کار  گونهبه آن که سازمان نیست و این رویکرد ایجاد نخواهد شد مگر 

  .گرفته شود

ا خادمیت ام ؛هاي اخالقی به نظر آید  هم اکنون ممکن است همه موارد مطرح شده مشابه درس

نظران معتقدند که خادمیت حقیقی بایستی بـه طـور    صاحب. چیزي بیش از اخالقیات صرف است

بـه  . همه جانبه در زندگی خصوصی و عمومی مدیران نفوذ نموده و جنبه کاربردي به خود بگیـرد 

 رهاي مختلف، اقداماتی انتخاب شـوند و د  عبارتی این موضوع بدین معنی است که از میان فعالیت

و خادمیـت در   )Business Executive, 1992: 9(اولویـت قـرار گیرنـد کـه داراي فضـیلت بـوده       

بـه  . هـاي اخالقـی گـردد     هاي مختلف به اجرا گذاشته شود، نه اینکه محدود به حیطه پرسش  حیطه
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شـویم کـه بایـد در مـورد آنهـا       رو مـی  هـاي سـخت مختلفـی روبـه      عنوان مدیر دولتی، ما با گزینه

  .یري شودگ تصمیم

  خادمیتحلقه مفقوده : نهادینه سازي

تعجبی، فرآیندي که به منظور اجراي خادمیت مورد نیاز است به چیزي فراتـر   هیچ گونهبدون 

خادمیـت بـه جـاي توجـه بـه      . کنـد  از تکنیک و استراتژي که مدنظر رویکرد بازار است، توجه می

یادین در نهادهاي بخش دولتی تمرکز بن تبهبودهاي جزیی مدیریت در خدمات دولتی، به اصالحا

  .دارد

به . کمتر به دنبال تغییرات ساختاري و بیشتر در پی تغییرات فرهنگی است 1اصالحات نهادین

بینـی،   مشـی، پـیش   هاي متعالی نظیر خط  بیشتري بر حیطه تأکیدعبارتی، در چنین عصري تمرکز و 

مسـتلزم بـازنگري در ترکیـب فرهنـگ      چنین تغییر دیدگاهی. وجود دارد …یادگیري، سازگاري و

بخش دولتی است که شامل بازنگري در شیوه اداره کارکنان، شیوه کنترل افراد و کارمنـدان، شـیوه   

هـاي    هـا، شـیوه   ریزي فعالیت ها و برنامه  ارتباط خدمات دولتی با رهبران سیاسی و شهروندان، شیوه

هاي نهادي،  ن تغییراتی نیازمند استراتژيچنی. )Armstrong, 1997: 38(شود  می …سنجش نتایج و

  .است …هاي سیاسی و دولتی قوي، ارتباطات قابل توجه با سایر اجزاء حکومت و حمایت

هاي   به منظور تایید این ادعا، مجدداً یافته. هاي جامع نهادي بسیار کمیاب است چنین استراتژي

  .کنیم را مرور می درور

  :ت در اصالحات نهادي بر طرف شوددازد که نیاز اسپر وي به بیان پنج مشکل اصلی می

  داشـتن دیـدگاهی بسـته نسـبت بـه آینـده، باعـث اتخـاذ         : وجود درك ضعیف از هـدف

گذاري منعطف با توجه به  باز و هدف یشود؛ لذا نیازمند دیدگاه عملی می تصمیمات غیر

  .شرایط روز هستیم

 ندارد که بتواند ما را به اهداف  شناسی سریعی وجود هیچ تکنیک یا روش: فرآیند طوالنی

سال بـه طـول    5-15نهادي حداقل  تتغییرا ؛مورد انتظارمان در مدت زمان کوتاه برساند

  .انجامد می

  هاي تجمعی بسیاري در طول اصالحات نهـادي بـروز نمـوده و      تنش):  آشوب(اغتشاش

                                                                    

1. Institutional Reforms 
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  .ها و تحوالت غیر قابل انتظاري رخ خواهد داد  پدیده

 ن انجام اصالحات نیازمند حفظ، کنترل و نظم در سیستم هستیمدر جریا: تناقص.  

 ؛تر از مصلحین مدیریتی هستند هاي استبدادي موجود قوي حکومت: مقاومت و ایستادگی 

  .اي که ساختارهاي قدرت آنها بسیار تهدید کننده است گونهبه 

موقع اسـت؛  ه ببراي بخش دولتی بسیار  )چه تصادفی و یا عمد(ظهور مجدد مفهوم خادمیت 

سازي برخی مشکالت  فراتر از آشکار. هاي اصالحات بازارمدار است  عدالتی چرا که پاسخگوي بی

اي است که باعث ایجاد خدمات دولتی ماهر، باثبات و قـوي   ماشینی، خادمیت پیشنهاد کننده شیوه

  .دهد شود و توان مقابله با تغییرات سریع را افزایش می می

معتقدنـد کـه   ) 1984(بـه نقـل از سـوخارو     »آرتور و بوزنیتکس« نظیر نظران برخی از صاحب

اگر چه که بشر همواره . هاي موجود در تئوري عاملیت را پر نماید  تواند شکاف تئوري خادمیت می

دهد، امـا تئـوري خادمیـت     هاي درونی و یا بیرونی انجام می  وظایف خود را مبتنی بر برخی انگیزه

خـادمین  . سـازمانی نگریسـت   رفتارهاي انسـانی فـرا    از دیدگاه دیگري به کند که بایستی فرض می

پردازند کـه رضـایت خـاطر صـاحبان اصـلی را       هاي واگذار شده می  خاطر به مدیریت دارایی بدین

در بسترهاي سازمانی ایجاد شده، خادمین از خود فداکاري . )Soukharov, 1984: 56(فراهم سازند 

چرا که داراي منافع مشترکی با صاحبان اصـلی فعالیـت هسـتند و     )Sicke, 2001: 455(نشان داده 

چنـین دیـدگاهی تحـت عنـوان رویکـرد      . انـد  هاي خاصی رسیده  براي این منظور نیز به توانمندي

هاي سطوح بـاال نظیـر ایجـاد      دیویس و همکاران معتقدند که انگیزه. شود نامیده می» خادم ـ عامل«

ریزي رفتارهـاي   فرصت براي ارتقاء، نیل به موفقیت، تعلقات اجتماعی و خود شکوفایی باعث پی

  .)Davis & etal, 1997: 611(شود  خادمانه می

دوستی مرتبط  ا همگرایی ارزشی و نوعنظران، تئوري خادمیت را ب بعدها برخی دیگر از صاحب

وقتـی کـه موضـوع ارایـه      بـه ویـژه  شـود،   یت میمسؤولنموده که باعث ایجاد حس پاسخگویی و 

 ـ یهاي روانشـناخت   ریشه. )Dick & Ott, 2002: 403( دردگ خدمات عمومی توسط دولت مطرح می

 & Hirsch, Michaels( گـردد  هـاي نیـاز و انگیـزش بـر مـی       اجتماعی تئوري خادمیت بـه تئـوري  

Friedman, 1987: 317.(  

راستایی اهداف میان خـادمین و   داللت بر هم یروانشناخت ـ مطرح شدن چنین مفاهیم اجتماعی

هـایی بپردازنـد کـه در      راستایی اهداف بدین معنی است که خادمین به انجام فعالیت هم. اصیل دارد
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گیرد، درجـه   ف اصیل مورد توجه خادمین قرار میاهداکه  مادامی. هاي اصیل باشد  راستاي خواسته

بسیار مهم است که خـادمین خـود را در قبـال    . کند ایجاد اعتماد در روابط فیمابین افزایش پیدا می

هاي واگذار شده به آنها پاسـخگو باشـند     بدانند و در قبال دارایی مسؤولسازي منافع اصیل  حداکثر

)Donaldson & Davis, 1991: 49( . سازمانی است که در مقابل تئـوري   این رو، خادم عاملی فرااز

هایی   حل ها و راه  بینی گیرنده پیش  چارچوب خادمیت دربر. شود تز قلمداد می عاملیت به عنوان آنتی

 :Fox & Hamilton, 1994(گیرد  است که مستقیماً در تقابل با رویکردهاي تئوري عاملیت قرار می

تري نسبت به تئـوري   اي پیچیده روابط انسانی، تئوري خادمیت توجیه مناسبه  و با ارایه جنبه )69

  .دهد عاملیت نشان می

تـوان توسـعه مفهـومی     با اضافه نمودن تفکر سیستمی به دیدگاه خادمیت میشایان ذکر است 

شـناختی   بـار در تحقیقـات جامعـه    تفکر سیستمی اولین. قابل توجهی را در این رویکرد ایجاد نمود

 يچنـین هـدفی میـان اعضـا    . نگـرد  انی مطرح شده و به سازمان به عنوان نظامی هدفمند میسازم

با انجام هـر بخـش از اهـداف تسـهیم شـده      . شود تسهیم می ـ اعم از مدیران و زیردستان ـ سازمان

از آن اینکـه، ایجـاد    مهمتـر . تک افراد است شود که فراتر از مجموع اهداف تک نتایجی حاصل می

سـازمانی  ا راستایی مجدد میان اهـداف و بـروز رفتارهـاي فـر     سازمانی باعث هم يعضاهویت در ا

  .شود می

مند به چارچوب خادمیت باعث ایجاد دیدگاهی مفید در مسـایل قـراردادي    داشتن نگاهی نظام

توان  شود که قابل رقابت با تئوري عاملیت است، اما نکته مهم این است که چگونه می هنجاري می

تدریج اهداف فـردي بـا   به بر اساس تفکر سیستمی، . تداوم چنین نظامی مبادرت ورزید به خلق و

 Zohar(راستایی مستلزم ایجاد جو کار گروهی و تیمی است  راستا شده و چنین هم اهداف گروه هم

& Loria, 2004: 322(.  

بسـیاري از   کننـده  تواند رفـع  در تئوري، بکارگیري نظریه خادمیت در مقابل نظریه عاملیت می

تـر اسـت، چـرا کـه      با وجود این واقعیت بسیار پیچیـده . هاي نظام قراردادي رایج باشد  محدودیت

ایـن   ،بیشـتر، اشـتیاق پیشـنهادکنندگان   . تئوري خادمیت هم اکنون مورد آزمون قرار نگرفتـه اسـت  

 »یتزبوسـن «و  »آرتـورز «کـه   همـان گونـه  . سـازد  را به ظاهر موجـه مـی   تئوري است که ماهیت آن 

)Arthurs & Busentiz, 2005: 155( اي از  بینانـه  نمایند تئـوري خادمیـت تصـویر خـوش     بحث می

  .کند خادمین ارایه می
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دهنـدگان باشـند و تحـت     پاسخگویی در قبال پول مالیـات  مسؤولهاي دولتی بایستی  شرکت

ی مطابق رویکـرد  هاي دولت هاي عمومی، سازمان همانند حافظان دارایی. نظارت و کنترل قرارگیرند

اطمینان یابند که ) مالیات دهندگان(به منظور اینکه وزرا و عامه مردم . نمایند عمل می گریزي ریسک

گیرد، سازوکارهاي کنترل  هاي پرداخت شده توسط آنها به نحو اثربخشی مورد استفاده قرار می پول

یکی از مواردي که . )Davis & etal, 1997(شود  دهی به کار گرفته می نظیر پایش و گزارش یخارج

هـاي   هـاي دولتـی در قبـال مالیـات     دارند این است که سـازمان  تأکیدمامورین رسمی دولت بر آن 

  .پرداخت شده پاسخگو باشند

و  مشـخص و محـدود بـوده   هاي سیاسـی    گیرد که دوره دیگر از این موضوع نشات می تأکید

چنین تغییراتی باعث ایجاد مشـکل در  . شود را میها اج ها و برنامه مشی تغییرات مرتبطی نیز در خط

بین نیاز به نوآوري و کارآیی از یک طرف . شود تعهدات بلندمدت و روابط با نهادهاي اجتماعی می

هـا افـزایش یابنـد،      چنانچه کنتـرل . و نیاز به کنترل از طرف دیگر نوعی رابطه معکوس وجود دارد

هـاي پایشـی و کنترلـی باعـث کـاهش سـطوح نـوآوري          ستمکند و سی ها نیز افزایش پیدا می  هزینه

  .شود می

هـاي دولتـی تـا چـه حـدي بـه        شود که شـرکت  در قلب چنین مباحثی این پرسش مطرح می

دهند که به صالح و مصـلحت خـویش عمـل نماینـد؟ تـا چـه حـد         کنندگان خود اجازه می تامین

اصـلی در چنـین    سـؤال توانـد   و اعتماد مـی توانند به آنها اعتماد کنند؟ یافتن تعادل میان کنترل  می

به منظـور  . پاسخ شفاف و درستی در این زمینه ارایه نشده است هیچ گونهکنون  روابطی باشد که تا

هاي اجتماعی، نیاز است که این دو   هاي دولتی و نهاد توسعه روابط مبتنی بر اعتماد فیمابین شرکت

منظور اینکه روابط مبتنی بر اعتماد شکل گیرد، بایـد   به. بخش با یکدیگر آشنایی بیشتري پیدا کنند

هاي قبلی در خصوص تئوري عاملیـت   که بحث همان گونه. راستا شود منابع طرفین با یکدیگر هم

هر بخشـی بـه فکـر منـافع شخصـی خـویش اسـت و اهـداف متعارضـی را          که  نشان داد، مادامی

بـه  . شود کند که جانشین اعتماد می ازي مینماید، کنترل نقش مهمی را در این بین ب جو می و جست

گیري حس منـافع مشـترك در سـطوح بـاال       منظور اینکه اعتماد در روابط متقابل شکل گیرد، شکل

کنندگان خدمات  موردنیاز است؛ با همه این وجود، دولت بایستی ریسک ارایه خدمات توسط تامین

  .را بپذیرد
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  رهبري خدمتگزار: فصل چهارم

  مقدمه

ناپذیر است و هـدایت و   ها در جوامع یک امر اجتناب یاي امروز ضرورت وجود سازماندر دن

علت گوناگونی الگوهاي رفتاري و متفاوت بودنشان، بدون شناسایی الگوها و به ها  رهبري سازمان

بنابراین هر سازمانی نیازمند یـک  . هاي رهبري در نیل به مقاصد مورد نظر مشکل خواهد بود سبک

شـان بـه نیـروي انسـانی      دانند که موفقیـت  ي مدیران می شک همه و بی استي خاص سبک رهبر

ت تا به دنبال سبک مناسب و این اندیشه در آنان موجب شده اسبستگی دارد ها  موجود در سازمان

در افزایش اثربخشی، کارآیی و نهایتاً  مؤثراز طرفی یکی از عوامل . ها باشند ي امور سازمان در اداره

عنوان یکی از وظایف مهم به رهبري . استوري یک سازمان، سبک رهبري مدیران آن سازمان  بهره

ي  ، سبک رهبـري تعیـین کننـده   استعلم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف  ،مدیران

ها، صفات و  اي از نگرش سبک رهبري مجموعه. جو، فرهنگ و راهبردهاي حاکم بر سازمان است

ها، اعتماد به کارکنـان، تمـایالت رهبـري و     ي چهار عامل نظام ارزش ی است که بر پایههای مهارت

از طرفـی  ). 1386نکـویی مقـدم و همکـاران،    (گیرد  هاي مهم شکل می احساس امنیت در موقعیت

  ).Perra, 2001(با کارکنان تحت سرپرستی است سبک رهبري مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها 

هایی پرتغییر، پر شتاب، پر رقابت و پر از ابهام تبدیل  و کار امروزي به محیطکسب هاي  محیط

اند که بیش از پیش محیط دریایی طوفانی را ترسیم کرده و نقش ناخدا و رهبـر و تصـمیمات    شده

رهبري، یکی از مفـاهمی اصـلی در علـوم    . تر جلوه می دهند سازمان را با اهمیتي  وي براي اداره

  ).1387، پور قرایی(ه اندیشمندان زیادي از علوم مختلف بدان پرداخته اند اجتماعی است ک

به دلیل آن که در دنیاي پرشتاب عصر حاضر از قافله عقـب نیفتنـد توجـه خـود را     ها  سازمان
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معطوف به رهبران سازمانی کرده اند و سعی در ایجـاد تغییـرات بنیـادي در درون سـازمان دارنـد      

  ).1386نرگسیان، (

هدایت و رهبري در سازمان سخن بسیار گفته شده است و شاید به تعداد کسانی کـه   ي هدربار

گروهی رهبري . اند مدیریت و وظایف آن را تعریف کنند، در این مورد تعریف وجود دارد کوشیده

گروهی دیگر رهبري . را اثرگذاري بر افراد در انجام وظایف شان با میل و عالقه، توصیف کرده اند

افراد، رهبري، نفـوذ بـر    نبر روابط بی تأکیددر تعریفی دیگر با . ذ بر زیردستان بیان نموده اندرا نفو

به عبارت سـاده  . مرئوسان از طریق برقراري ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمان بیان شده است

 مـؤثر  کوشد تا با ایجاد انگیـزه و ارتبـاطی   می  رهبري فرآیندي است که ضمن آن مدیریت سازمان

انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روي میل و عالقه بـه  

رهبـري  ي  گاهی به نمونه تعـاریف ارائـه شـده   نبا ). 1388الوانی، (انجام وظایف شان ترغیب کند 

امیریـان زاده و محمـدي،   (توسط دانشمندان مدیریت، چند مفهوم کلیدي جلـب توجـه مـی کنـد     

1383:(  

  کند؛ در رهبري، نفوذ و تاثیر گذاري بر افراد نقش عمده اي بازي می -1

 رهبر است؛هاي  در رهبري، تعیین هدف یا اهداف مشترك پیش نیاز دیگر فعالیت -2

 .شود در رهبري تعامل گروهی و فردي رهبر یا دیگر اعضا امري حیاتی محسوب می -3

تلزم اعمال نفـوذ اسـت، ولـی    ق نظر دارند که رهبري مساگر چه تقریباً همگان بر این امر اتفا

یعنـی بـدون   (چرخد که آیا رهبري باید بدون اعمال زور باشـد   حول محور این دیگاه می اختالف

یـا خیـر؟    )اختیارت سازمانی و بدون در نظر گرفتن پاداش یا تنبیه پیروان را تحت تـاثیر قـرار داد  

اند که قـدرتی در بـاالي    مبتنی بر مدل سلسله مراتبی بوده سنتی رهبريهاي  تئوري). 1385رابینز، (

به تر  کردند و پیروان در سطوح پائین سازمان وجود داشته که دستورات را از باال به پائین دیکته می

هـا و   بعضـی از ایـن تئـوري   . انـد  عنوان یک عضو سازمان، ملزم به پیروي از این دسـتورات بـوده  

و رهبـري   4، معنـوي 3، تحـول آفـرین  2، تعـاملی 1رهبري کاریزماتیـک  :رهبري عبارتند ازهاي  مدل

                                                                    

1. Charismatic Leadership 

2. Transactional Leadership 

3. Transformational Leadership 

4. Spiritual Leadership 
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با توجه به روند تغییرات پرشـتابی کـه در عصـر حاضـر     ). 1388پور و حضرتی،  قلی( 1خدمتگزار

رهبـري را مـورد بـازبینی    ي  سنتی در زمینـه هاي  اند که تئوري شود، محققین بر آن شده مشاهده می

  .این دوره را عرضه کنند متناسب باهاي  قرار داده و تئوري

ها مدیران زیادي وجود دارند، امـا موضـوع اصـلی محـدود      دانیم در سازمان همان طور که می

انجـام دهنـد،    مـؤثر رهبري را بپذیرند و کار خود را به طور هاي  بودن تعداد افرادي است که نقش

ـ     ا توجـه بـه شـرایط    مدیرانی که بتوانند سبک رهبري خود را براي رسیدن بـه اهـداف سـازمانی ب

هـاي   به همین دلیل از گذشته تا به حـال سـبک  ). 1386اران، کنکویی مقدم و هم(هماهنگ نمایند 

فراوانی نیز انجام شـده اسـت کـه در ایـن مبحـث      هاي  مختلفی در مورد رهبري ارائه شده و بحث

  .استبر سبک رهبري خدمتگزار  تأکید

 کـه است ر گرفته، تئوري رهبري خدمتگزار موضوعی که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرا

مطرح  1977در سال ) 1904-1990( 2براي نخستین بار توسط رابرت گرین لیف به صورت رسمی

عنوان خدمتگزار رهبران به حسـاب مـی آینـد و ایـن در     به افراد در ساختارهاي سنتی . شده است

لذا چنـین   ؛خود قلمداد می شوند، رهبران خدمتگزار پیروان »3هرم وارونه«حالی است که در مدل 

هایی به رهبرانی نیاز دارد که در پائین هرم سـازمانی و در سـطوح پـائین سـازمان حضـور       سازمان

جـوهر اصـلی   مدل هرم وارونه را به عنوان توان  داشته و به پیروان خود خدمت کنند، در نتیجه می

بـه عنـوان    زار را مـی تـوان  رهبـري خـدمتگ  ). Buchen, 1998(شـمار آورد  به رهبري خدمتگزار 

دیدگاهی با قدمت طوالنی محسوب کرد که به تدریج احیا گردیده و در نهایت نیز به صورت یک 

انسانی در محـیط  منابع  ي رویکرد ایده آل و انقالبی در راستاي پاسخ به نیازهاي روز افزون توسعه

  ).Spears, 1996(کسب و کار متغییر مطرح گردیده است 

  ظري رهبري خدمتگزارهاي ن ریشه

ها و  در مورد تئوري 1918ها، در اوائل سال  ، تحت آموزش کالسیک)1918(پارکرفالت  ماري

سال از زمان خـود جلـو    75تا  50هاي سازمان مطالبی نوشته است که اکنون تایید شده وي  نظریه

                                                                    

1. Servant Leadership 

2. Robert Greenleaf 

3. Reverted pyramid 
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اتحـاد و  : بارتند ازهاي ارایه شده توسط فالت در رابطه با بحث تحقیقی ع ین ایدهمهمتر. بوده است

همکاري و مشـارکت در سـازمان، رهبـري هدفمنـد و افکـار وي در مـورد        ،1یکپارچگی سازمانی

  .اهمیت کار و وظیفه

نکتۀ مهم ایدة وي در مورد یکپارچگی سازمانی، شناخت وي نسبت به رابطـۀ خصـمانه بـین    

فالت به جاي پیروي از . ستهاي سازمانی ا مدیریت و نیروي کار بوده که عامل بسیاري از نارسایی

یت، قدرت و مسؤولیت جمعی را ارایه نمود که مدیریت، مسؤولایدة  ،»قدرت و کنترل«مدل سنتی 

وقتی شـما  “: وي در این رابطه اظهار داشت. کند  می  ها واگذار اهداف را به فرد فرد کارکنان و گروه

کار سهیم هسـتند کیفیـت کـار     و در کسبکنند در سازمان و   می  کنید که کارکنان احساس  می  کاري

  .”بخشند، زیرا منافع آنها همان منافع مدیران است  می  خود را بهبود

فالت . فالت مستقیماً در مورد مدل رهبري خدمتگزار که امروزه هم مطرح است صحبت نمود

که همکاران  داشت رهبر باید کاري کند  می  دانست و اظهار  می  هدف سازمان کننده رهبر را هدایت

که ناشـی از  متوجه شوند این هدف او نیست که باید تامین شود، بلکه هدف مشترك مطرح است 

خوب کسی نیست  رهبر). Metcalf & Urwick , 1940: 101(هاي گروه است  ها و فعالیت خواسته

رهبـر  . دخواهد به هدف مشترك فکر کنن  که از کارکنان بخواهد به او خدمت کنند، بلکه از آنها می

دیـدگاه وي کـامالً   . کننـد   مـی   خوب پیرو ندارد، بلکه زنان و مردانی در کنار او هستند که با او کار

شـود    مـی   روشن بوده و رهبري کارآمد مستلزم داشتن تواضع عمیق و رسالت قوي است که باعث

-Quatro; 2004: 233(کارکنان خدمتگزاران مشتاقی براي سازمان باشند نه برده و مطیع سـازمان  

235(.  

عبارت زیـر مؤیـد   . کرده است  همچنین فالت هدف برتر را براي کار و زندگی سازمانی تایید

  :چنین مطلبی است

. کنـیم   مـی   هـا تـالش   ما براي سود، خدمت، رشد شهر، عشق و میل به خلـق پدیـده  “

آنهـا  اي به اندازة کافی مشتاق خلق درآمدهاي گسـترده هسـتند، امـا     هاي حرفه انسان

آنها حاضرند به خاطر نیل به آن حتی بخـش اعظمـی از   . هاي دیگري نیز دارند انگیزه

درآمد خود را نیز فدا کنند و آن زندگی کاري هدفمند است که باعـث ایجـاد غنـاي    

  ”.شود  می  شغلی

                                                                    

1. Organizational intergration 
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بـه  شود، همانند فالت متوجـه شـد    یاد می 1گرا به عنوان پدر روانشناسی انسانکه از وي  مازلو

استقرار خودشکوفایی در سازمان، مدل مدیریتی دیگـري غیـر از پـارادایم سـنتی کنتـرل و       ورمنظ

این الگوي . را ارایه نمود 2اندیش ایدة خود مبتنی بر مدیریت روشن ويلذا . نظارت باید انجام شود

آن مدیریتی بسیار شبیه آن چیزي است که فالت تحت عنوان رهبري هدفمندانه ارایه نموده و مانند 

وي معتقـد اسـت کـه مـدیران ممتـاز      . با هنجارهاي نظـري رهبـري خـدمتگزار هماهنـگ اسـت     

  .تر هستند تر و صادق تر، خیرخواه تر، دلسوزتر، صمیمی  آزادمنش

مهري معارضان خود قـرار گرفـت، امـا امـروزه بـه       همانند فالت و مازلو مورد بی 3گرین لیف

هـاي مـدرن    هاي معـروف در سـازمان   ه یکی از نظریهشود ک  می  عنوان پدر رهبري خدمتگزار تلقی

رهبري «کتاب گرین لیف با عنوان . گذار بر معنویت در محیط کار است امروزي و منشاء عمدة تاثیر

گرین لیف در ایـن کتـاب ایـدة خـود را در مـورد      . به چاپ رسید 1970ابتدا در سال » خدمتگزار

پیـروان،  «ف پارادایم سـنتی اسـت کـه معتقـد بـه      مطرح نمود که برخال» رهبر، خدمتگزار پیروان«

  .باشد  می  »خدمتگزاران رهبر

و به رهبران » رهبر خدمتگزار ابتدا خدمتگزار است«: اظهار نمود )2004(وي به نقل از کوآترو 

خـود را  کند که به نیازهاي مهم پیروان خود توجه کنند و نه تنها زندگی کـاري پیـروان     می  توصیه

گرین لیـف   ).Quatro, 2004, 238-239(بلکه زندگی کل جامعه را نیز ارتقاء دهند  بهبود بخشند،

الهیـات  «معتقداست براي اینکه رهبران خدمتگزار شرایط سـازمانی را بهبـود بخشـند بایـد نـوعی      

ها نوعی  چنین الهیاتی باعث خواهد شد در رهبران و افراد مورد اعتماد سازمان. شکل گیرد 4»نهادي

ئی به وجود آید تا اطمینان حاصل شود که تالش آنها در جهت بهبـود کـل جامعـه    حس پاسخگو

اگر قرار است جامعۀ بهتري شکل گیرد . شود است و فقط منافع شخصی سازمان در نظر گرفته نمی

تـرین راه کـه در عـین حـال نظـم        اي تا شرایط رشد افراد جامعه فراهم شـود، مـؤثرترین و حرفـه   

نیروهـاي جدیـد و   االمکـان بـه وسـیلۀ     ها حتـی  است که عملکرد سازمان اجتماعی حفظ شود این

  )Greanleaf , 1988, 1(داوطلب، یعنی افراد متعهد و خدمتگزار بهبود یابد 
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ین و ارزشمندترین باورهاي اساسی پیروان دین مهمتر 2و کمال و یکتائی 1شاید مفاهیم خدمت

اي و شخصـی افـراد نیـز     حرفـه  بـدیهی اسـت کـه چنـین مفـاهیمی در زنـدگی      . دین مسیح است

فرض اساسی در رهبـري خدمتگـذار ایـن اسـت کـه رهبـر در       . رهنمودهاي عمیق و وسیعی دارد

است و این خدمتگزاري به طور طبیعی در ذات رهبران وجـود دارد و    جوي خدمت کردن و جست

مشـابه  رهبـري خـدمتگزار   . هـاي پیـروان اسـت    هاي خدمتگزاران منطبق با تـرجیح  رفتار و نگرش

) ب خصـلت خـوب  ) الـف : اخالقیات ارسطویی است که اجزاء اخالقیات ارسـطویی عبارتنـد از  

نماید که تئوري فضیلت براي رهبري از   می  پیشنهاد» آرجون« .خصلت راسخ) ج رعایت حد اعتدال

  .نماید  می  این لحاظ ارزشمند است که به مصلحت عامه به جاي حداکثر نمودن سود توجه

 تگزار داراي هفت زیرساختار مبتنی بر فضـیلت اسـت کـه اجـزاء آن عبارتنـد از     رهبري خدم

)paherson, 2003:(  

  ؛اعتمــاد)  ؛ هانــداز داشــتن چشــم ) د ؛ 4نــوع دوســتی ) ج ؛3فروتنــی  )ب؛ عشــق) الــف

  : پردازیم حال به شرح هریک از موارد مطرح شده می .دهی خدمت) ز ؛سازيتوانمند) و

در رهبـري خـدمتگزار   . هبري خدمتگزار و روابط با پیروان استسنگ زیربناي ر ،عشق) الف

کنند که چگونه از این استعدادها، سازمان خود   می  تمرکز اولیه بر کارکنان است و سپس به این فکر

بنگریم، باید به آنها به چشـم  » کارگر اجیر«ما بایستی به کارکنان به چیزي فراتر از . را منتفع سازند

  .شود که به بهترین نحو در خدمت دیگران باشیم  می  عشق باعث ؛نگریست »قلب تپنده«یک 

شود کـه    می  این ویژگی باعث. پذیرد فروتنی فضیلتی است که خودستایی را نمی: فروتنی) ب

: مفهوم فروتنی در بحث رهبري خدمتگزار عبارتنـد از . رهبر به نصیحت دیگران گوش جان سپارد

  .اسخگوئی در قبال خدمات ارایه شده، پذیرش انتقادات با آغوش بازبا رضایت کامل گوش دادن، پ

شامل منتفع ساختن دیگران است حتی اگر منفعت شخصـی خـود بـه خطـر     : نوع دوستی) ج

  .بیافتد

  شود افراد بدانند چه  می  باعثانداز  چشم. بینند  می  اعضاء سازمان آینده را چگونه: انداز چشم) د
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شـوند کـه     می  رهبران خدمتگزار باعث. اینکه چگونه باید به آمال خود برسندخواهند بشوند یا   می

  .درستی از رشد کارکنان شکل بگیردانداز  چشم

  آنهـا بـه آنچـه   . دهند  می  هاي فعالیت خود را بر اعتماد شکل رهبران خدمتگزار پایه: اعتماد)  ه

  .ماد در سازمان هستندجوي مستقر نمودن اعت و کنند و در جست  می  گویند عمل  می

توانمندسـازي  . تواند بدون تسهیم قدرت ایجاد گـردد  رهبري خدمتگزار نمی: توانمندسازي) و

بر کار تیمی و  تأکیدسازد و شامل ایجاد احساس شایستگی در افراد،   می  قدرت را به دیگران محول

شود و افراد را  می  ها یتؤولمسسازي شامل شفاف نمودن اهداف، انتظارات و  توانمند. شود  می  غیره

  .رشد کنند سازد که بیاموزند  می  قادر

دهد که فردي از روي عمد و بـا تمایـل کامـل فعـالیتی را       می  فضیلت هنگامی رخ: خدمت) ز

چـین در شـکل    هـاي نقطـه   فلش  :نکته. انجام دهد که از روي خیرخواهی بشري شکل گرفته باشد

  .توسط محقق به مدل اضافه شده است

  فرایند رهبري خدمتگزار): 4-1(شکل شماره 

  
  

  رهبري خدمتگزار

یابـد   رهبري همانند زیبایی است؛ نمی توان آن را تعریف کرد، ولی هنگام دیدن، انسان در می

براي تعریف رهبري خدمتگزار نخست الزم است تا . که از وجود آن آگاه است و آن را می شناسد

  .بر، رهبري، پیرو و مدیریت را تعریف نمائیمره

بیند و اقـدامات الزم را بـراي رسـیدن بـه آن      ي را میانداز چشمرهبر شخصی است که : رهبر

. کنـد  عنوان شریک در تعقیـب و انجـام تغییـر همـراه مـی     به دهد و دیگران را  انجام میانداز  چشم

 عشق

 فروتنی

 ادماعت نوع دوستی

 انداز چشم

 خدمت توانمندسازي



  رویکردي نوین در مدیریت؛ خادمیت  124

 

  .و همراهی کردن دانست) عمل(، اقدام ازاند چشمتوان داشتن  اساسی یک رهبر را میهاي  ویژگی

رهبري فرآیند تغییر هدفداري است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریـق مقصـود   : رهبري

  .کنند را آغاز میانداز  چشمپیوندند و حرکت به سمت  مشترك به هم می

رهبـر در  فعال و داوطلب در فرآیند رهبري در پاسخ به پیش قدمی  به طورافرادي که : پیروان

  .شوند و اقدام براي تغییر درگیر میانداز  چشمتعیین هدف مشترك، 

و کارآ از طریق  مؤثراي  مدیریت عبارت است از دستیابی به اهداف سازمان به شیوه: مدیریت

  .ریزي، سازماندهی، کارمندیابی، هدایت و کنترل منابع سازمانی برنامه

به اقدام به سمت تغییر بر می  رهبري. کل استتعیین تفاوت بین رهبري و مدیریت بسیار مش

اي خوب و حفـظ ایـن تعـادل بـراي      گردد در حالی که مدیریت اجراي فرآیند در سازمان به شیوه

  ).1385تونکه نژاد، (است  مؤثرکارکردن 

  )1385تونکه نژاد، (مقایسه میان رهبري و مدیریت ) 4-1جدول 

  مدیریت  رهبري  

وسعه اندیشه تعیین مسیر از طریق ت  هدف

  .هاي افراد و ارزش

تعیین و مقایسه مدیریت و تخصیص منابع، انتخاب 

راهکاري که بیشترین اثربخشی را در دستیابی به هدف و 

  .مقصود نهایی دارد

ایجاد تمایل به سمت هدف، ایجاد   کاال

نظم جمعی براي انجام حرکت، 

شکل به ایجاد حاالت رفتاري عالی 

  .ها ارزش

هاي منظم، آگاهی از عملکرد و  نابع، تالشدستیابی به م

ي مطلوب کار کردن با  حرکت به سوي اهداف، ایجاد شیوه

ي رفتار با  ترین شیوهمؤثرمردم و دیگر منابع سازمانی، 

ها در دستیابی به هدفی که مربوط  دالیل حوادث و موقعیت

  .به موقعیتی خاص است

ایجاد ارزش، متحد کردن افراد،   فرآیند

  و ترغیب افراد انگیزش

بندي، سازماندهی، کنترل و  ریزي، کارمندیابی، بودجه برنامه

  حل مساله

تئوري رهبري خدمتگزار براي نخستین بار توسـط گـرین لیـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت        

)Andersen, 2009 .( پـس از خوانـدن رمـان کوتـاهی از     1960ي  ایده رهبري خدمتگزار در دهـه 

گروهی از افـراد  ي  رمان، افسانه. به شرق در ذهن گرین لیف شکل گرفت با نام سفر 1هرمان هسه

                                                                    

1. Herman Hess 
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بود کـه بـه    1قهرمان داستان، شخصی به نام لئو. بود که در طلب معنویت راهی سفر به شرق بودند

. شـد  گـروه مـی  ي  کرد و در طول سفر موجب افزایش روحیه عنوان خدمتکار گروه را همراهی می

بعد از ناپدیـد  . شود د تا این که یک روز لئو ناپدید میادند ی ادامه میاعضاي گروه، سفر را به خوب

آنها  زیرا ؛شود سفر رها میي  شوند و ادامه شدن خدمتکار، اعضاي گروه خیلی سریع از هم جدا می

جو، راوي داستان و بعد از سالها جست. توانند بدون خدمتکار سفر را ادمه دهند یابند که نمی در می

او در . یت رهبري آن را قبول کرده اسـت مسؤولکند که لئو  فاقی در سفري شرکت میبه صورت ات

یابد که لئو هر چند به عنوان خدمتکار در سفر همراه گروه بوده است، اما در حقیقـت او رهبـر    می

گیرد که  بعد از خواندن این داستان، گرین لیف نتیجه می. شریف، بزرگ و معنوي گروه بوده است

. شود حاصل می خدمت کردن به دیگران ی داستان آن بود که رهبري با عظمت از طریقمعناي اصل

  ).1387پور،  قرایی(این حقیقت ساده است که در عمق مفهوم این رهبري باشکوه نهفته است 

خـدمتگزار در نقـش   «ال که رهبر خدمتگزار کیست در کتـاب  ؤگرین لیف در پاسخ به این س

رهبـري  . اول خـدمتگزار اسـت  ي  تگزار کسـی اسـت کـه در وهلـه    رهبـر خـدم  : نویسد می »2رهبر

این . یعنی فردي که تمایل ذاتی دارد که خدمت کند. شود خدمتگزار با حس طبیعی فردي آغاز می

زمانی که بـه افـراد خـدمت ارائـه     . کند تا دیگران را هدایت کند انتخاب آگاهانه، فرد را مشتاق می

تر، خردمندتر، آزادتـر و داراي اسـتقالل بیشـتر شـده و حتـی       با دریافت خدمت سالمآنها  شود می

در دوست دارند که خودشان هم خدمتگزار شوند و به ایـن ترتیـب نتـایج برجسـته و باشـکوهی      

  ).Andersen, 2009(برند  آید و افراد جامعه سود می جامعه پدید می

 ,Bass: عنـوان مثـال   بـه (ي رهبري خدمتگزار انجام شده است  تاکنون مطالعات چندي درباره

2000; Russell and Stone, 2002; Stone et al., 2004; Humphrey, 2005; Hamiltons, 2008; 

Andersen, 2009( اما تاکنون تعریف جامعی از رهبري خدمتگزار ارئه نشده است.  

عالوه  .گرین لیف، رهبر باید در ابتدا نیازهاي دیگران را مورد توجه قرار دهدي  بر اساس گفته

و مدرن در عنوان تئوري معتبر به بر گرین لیف، برخی دیگر از نویسندگان نیز از رهبري خدمتگزار 

موضوعی اسـت کـه    مبحث رهبري خدمتگزار). Russell, 2001(اند  زمینه رهبري سازمان یاد کرده

 ,Andersen(گرفته اسـت  هم در مجامع دانشگاهی و هم در مجامع عمومی مورد توجه ویژه قرار 

                                                                    

1. Leo 

2. The Servant as leader 
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اي که منافع  توان برایش ذکر نمود عبارت است از درك و عمل رهبر به گونه تعریفی که می). 2009

در تعریفی دیگـر نیـز   ). Laub, 2004(ي شخصی خویش ترجیح دهد  دیگران را بر تمایل و عالقه

را در  رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که منافع زیردستان را در اولویت نخست و منافع سـازمان 

  ).Cardona, 2000(اولویت بعدي قرار می دهند 

لـذا وي  . کننـد  آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمیها  گرین لیف سازماني  به عقیده

تئـوري  . رسانی بیان کـرده اسـت   هدف خود را از بیان رهبري خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت

هـاي   وريئنهاده شده و این در حالی است که ت بنیان 1رهبري خدمتگزار بر اساس تئوري خادمیت

 3بـر طبـق نظـر نـایر    ). 1388و حضـرتی،   پـور  قلی( است 2سنتی رهبري بر مبناي تئوري عاملیت

رهبري در ذهن ما تسلط یافته است، امـا هنـوز اسـتاندارد    ي  هر چند که از دیرباز، اندیشه) 1994(

. رهبـري قـرار دهـیم    ي ی را در مرکز و هسـته سانر خدمتما باید . ایم باالیی از رهبري دست نیافته

ي  قدرت صرفاً یک اسـتفاده قدرت، همواره با رهبري در ارتباط بوده است اما باید دقت داشت که 

  ).Russell & Stone, 2002(ی رسان خدمتیعنی : مشروع و درست دارد

اي که  جامعه ؛تاي خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده اس گرین لیف خلق جامعه

وي تنها راه دسـتیابی بـه   ي  به عقیده. ندشومند  اي بهره چنین جامعههاي  تمام افراد بتوانند از مزیت

حضـور دارنـد   هایی اسـت کـه در جامعـه     این جامعه، داشتن رهبرانی خدمتگزار در تمامی سازمان

)Andersen, 2009.(  

 ؛به دیگران همواره اولین انتخـاب باشـد   کند که خدمتگزاري اي را تصور می در واقع او جامعه

کمتري نسبت هاي  لذا مدل رهبري خدمتگزار، اعضاي سازمان را به عنوان افرادي که داراي توانایی

هـایی هماننـد مـدیران سـازمان      کند، بلکه به کارکنان نیـز ارزش  به مدیر خود هستند توصیف نمی

برخوردار هستند و همگی به شکلی فعال  ن و منزلت یکسانیأاعضاي سازمان همگی از ش. دهد می

او معتقد است که رهبري خدمتگزار . سازمانی مشارکتی فعال دارندهاي  گیري در مدیریت و تصمیم

 ي و رهبران خدمتگزار، توانمندسازي، اعتماد متقابل، روحیهرسانی استوار است  خدمت ي بر فلسفه

سانی به پیروان را به هـر چیـز دیگـري در    ر اخالقی از قدرت و ارزش خدمت ي همکاري، استفاده

                                                                    

1. Stewardship Theory 

2. Agency Theory 

3. Nair 
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  ).1388پور و حضرتی،  قلی(دهند  سازمان ترجیح می

  مزایاي رهبري خدمتگزار

اگر چه تحقیقات نشان داده است که رهبري خدمتگزار عمدتاً به جاي توجه به نتایج سازمانی 

توان بـه کمـک    کنند که می اما هنوز برخی از دانشمندان ادعا می ،نماید به افراد و کارکنان توجه می

رهبري خدمتگزار به برخی از مزایایی که . رهبري خدمتگزار به نتایج سازمانی سودمند دست یافت

  ):Andersen, 2009(دنبال دارند عبارتند از 

  خالقیت و نوآوري -1

  ها و ماموریت تمرکز بر ارزش -2

  پاسخگویی و انعطاف پذیري -3

  )لی و خارجیداخ(خدمات ي  تعهد به ارائه -4

  نتیجه دستیابی به وفاداري کارکنان احترام گذاشتن به کارکنان و در -5

وري سازمان را بهبـود بخشـیده و عملکـرد مـالی را      تواند بهره همچنین رهبري خدمتگزار می

مطالعات بیانگر آن است که بین سبک رهبري خدمتگزار و اعتماد رابطه برقرار است . تقویت نماید

ي ادراك مثبت کارکنان از رهبري خدمتگزار وابسته به اعتمادي است  این است که نحوه و اعتقاد بر

در سـبک رهبـري خـدمتگزار، رهبـر بـه زیردسـتان و       . که باید از سوي رهبران وجود داشته باشد

خواهند داشـت  کارکنان خود اعتماد داشته و در نتیجه کارکنان نیز به رهبران و مدیران خود اعتماد 

)Joseph & Winston, 2005 .(   عنـوان یـک نیـروي     رهبري خدمتگزار این پتانسـیل را دارد تـا بـه

هـاي آینـده    چالشی که ممکن است در سـازمان . ي کارکنان شود متحول کننده باعث افزایش انگیزه

هـاي سـازگاري را ایجـاد     ي رهبرانی است که در آن واحد باید هـم سیسـتم   گریبانگیر شود توسعه

وجـود ایـن پـارادوکس نیـاز مبـرم بـه رهبـري        . و منزلت افراد را حفـظ نماینـد   نموده و هم شان

هاي رهبري سنتی، قدرت در دست افراد معدودي  سازد، چرا که در سیستم خدمتگزار را مبرهن می

. ي مقابـل رهبـري خـدمتگزار اسـت     کردند و این دقیقاً نقطـه  بوده و دیگران باید از وي پیروي می

 ,Andersen(افراد و در نتیجه کل سازمان است ی به تمامی رسان خدمتبناي رهبري خدمتگزار بر م

2009.(  
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  هاي رهبري خدمتگزار لفهؤم

ها و رفتارهاي  دانیم لذا باید ویژگی اگر رهبري خدمتگزار را متفاوت از سایر اشکال رهبري می

ه گرین لیف، پس از مدیر فعلی موسس 1الري اسپیرز). 1383، پور حسن(متمایزي را براي آن بیابیم 

ویژگی را براي رهبران خـدمتگزار بـر    دهمتعدد گرین لیف، هاي  مطالعه و بررسی مقاالت و نوشته

  :عبارتند از که) Omoh, 2007(شمرده 

مفهـوم  . 6، 6تشـویق و ترغیـب  . 5، 5آگاهی. 4، 4بهبود بخشی. 3، 3همدلی. 2، 2گوش دادن. 1

 11ایجـاد گـروه  . 10، 10تعهد به رشد افراد. 9، 9خادمیت. 8، 8آینده نگري و دوراندیشی. 7، 7سازي

)Fridell et al., 2009.(  

ولی برخی از  ،شود این ده ویژگی رهبري خدمتگزار جامع و کامل هستند ر چند که بیان میه

  :اند شناسایی کردهبه شرح زیر دیگري را نیز براي رهبري خدمتگزار هاي  نویسندگان مولفه

                                                                    

1. Larry Spears 

2. Listening 

3. Empathy 

4. Healing 

5. Awareness 

6. Persuasion 

7. Conceptualization 

8. Foresight 

9. Stewardship 

10. Commitment to the growth of people 

11. Building community 
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  )Andersen, 2009(خصوصیات رهبري خدمتگزارو ها  مولفه) 4-2جدول

Dennis and 
Bocarrnea 

(2005) 
Patterson (2003) Russell and Stone (2002) Russell (2001) 

هاي  ویژگی  هاي عملیاتی ویژگی    

  اي وظیفه

  

الگویی براي   انداز چشمایجاد 

  زیردستان

  انداز چشمایجاد   انداز چشمایجاد   ارتباطات

فروتنی و 

  اضعتو

  )مقبولیت(اعتبار   صداقت  )مقبولیت(اعتبار   تواضع و فروتنی

  اعتماد  اعتماد  تفویض اختیار  نوع دوستی  اعتماد

  یرسان خدمت  یرسان خدمت  صالحیت و شایستگی  قابلیت اعتماد  توانمندسازي

  الگوسازي  طراح  خادمیت  توانمندسازي  عشق ورزیدن

  گامپیش  قدردانی از دیگران  پیدایی  یرسان خدمت  

  قدردانی از دیگران  توانمندسازي  متقاعدسازي  عشق الهی

  توانمندسازي  الگوسازي  گوش دادن  

    امانتداري  مشوق

    تعلیم

  

دانشـمندان مختلـف   هـاي   رهبري خدمتگزار از دیـدگاه هاي  در ادامه به تبیین هر یک از مولفه

  :پردازیم می

  :و عبارتند از استویژگی مقبول  دهکه همان  :1تئوري رهبري خدمتگزار اسپیرز) الف

مفهوم سـازي،  . 6تشویق و ترغیب، . 5آگاهی، . 4بهبود بخشی، . 3همدلی، . 2گوش دادن، . 1

  .ایجاد گروه. 10تعهد به رشد افراد، . 9خادمیت، . 8نگري و دور اندیشی،  آینده. 7

شـود   ا گفته نمـی شود و ی محترمانه به آن چه گفته می  گوش دادن به معناي توجه: گوش دادن

توانـد پاسـخگوي مشـکالت     گرین لیف معتقد است که یک رهبر خدمتگزار در صورتی می. است

                                                                    

1. Spears 
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توانـد تـیم کـاري     یک رهبر می است که زیرا بدین وسیله ي خوب باشد؛ باشد که ابتدا یک شونده

 ,Omoh(ریـزي و سـازماندهی کنـد     برنامـه شود انجام  قویت کرده و کارهایی را که بایدخود را ت

قدردانی خود را بـه   هاي اساسی است که رهبران احترام و همچنین گوش دادن یکی از راه). 2007

در ادبیات رهبري گوش دادن شامل فرآیندي اسـت کـه   ). 1383پور،  حسن(دهند  دیگران نشان می

رد ها را موهاي آن در آن رهبر قادر است تفکرات درونی پیرامونش را تشخیص داده و نظرات و ایده

توانند احتـرام   گوش دادن میي  رهبران به وسیله. توجه قرار دهد و از آنها آگاهی کامل داشته باشد

  ).1388پور و حضرتی،  قلی(و قدردانی خود را به دیگران نشان دهند 

همـدلی  . دهد یک رهبر خدمتگزار توسط همدلی خودش را به جاي پیروانش قرار می :همدلی

د رهبران نقاط ضـعف و مشـکالت پیـروان را درك کـرده و     شو بب میواکنشی آگاهانه است که س

ف پیروان را پذیرفتـه  رهبران خدمتگزار ضع. همواره تالش کنند که آن مشکالت را برطرف نمایند

پیروان خـود  ي  رهبر خدمتگزار روحیه. هستندها  صدد یافتن راه حلی براي این ضعفو همواره در

ي اعضاي تـیم خـود و    روحیهو از این طریق  کند لی هدایت میهمدلی به سمت تعاي  وسیلهبه را 

  ).Washington et al. 2006(برد  تمایل آنها را براي همکاري با خودش باال می

متضاد به وجود هاي  دیدگاه ،تواند به کمک بهبود بخشی یک رهبر خدمتگزار می: بهبود بخشی

وي روابط بین فردي سالم را میان پیروان . آمده میان پیروان خویش را به شکلی اثربخش حل نماید

کند و هنگامی که وي بتواند محیطی گرم، عاطفی و التیـام دهنـده بـراي پیـروانش      خود تقویت می

از کمک و مشورت شوند  فراهم کند، پیروان نیز به وي اطمینان کرده و هر گاه با مشکلی مواجه می

  ).Omoh, 2007(او استفاده خواهند کرد 

چـه را  دهد که بتواننـد آن  ا این توانایی را میهجود خصوصیت آگاهی در رهبران به آنو: آگاهی

 ,Omoh(بینی کرده و خود را براي رویارویی با وقـایع آمـاده کننـد     پیش ،که ممکن است رخ دهد

2007.(  

چنین . اساسی رهبري خدمتگزار استهاي  تشویق و ترغیب یکی از مهارت: تشویق و ترغیب

دهد که پیروان داوطلبانـه آن را دنبـال    ت که ریسک پذیر بوده و راهی را نشان میرهبري کسی اس

. شوند مسیر رهبر مسیر درستی است و احتماالً بهتر از راه حل آنهاسـت  کنند چرا که متقاعد می می

در صورتی که از طریق اجبار چنـدان   استرهبري از طریق تشویق و ترغیب داراي خاصیت تغییر 

بلکه آنها  ،کنند که دیگران را کنترل کنند رهبران خدمتگزار تالش نمی .رسد طلوب نمیبه راه حل م
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برنـد   خرد و ذکاوت خود را تسـهیم کـرده، درك و فهـم را از طریـق تشـویق و ترغیـب بـاال مـی        

کنـد   رهبر خدمتگزار از این طریق، اجماع را در میان پیـروان خـود ایجـاد مـی    ). 1383پور،  حسن(

رهبـري خـدمتگزار    حیـاتی و اصـلی  گرین لیف، مهارت ي  به عقیده). 1388رتی، و حض پور قلی(

  ).1387، پور قرایی(همان تشویق و ترغیب است 

آمـوزي از   ده، کـل نگریسـتن و تجربـه   نـ یرخورداري از دیدي وسیع نسبت به آب :سازي مفهوم

ـ   . دانند وقایع گذشته را همان مفهوم سازي می ري اسـت کـه بـه    رهبر معتقد به مفهـوم سـازي رهب

دانند که او یک  پیروان و زیردستان به او اعتقاد دارند، زیرا آنها می. فرآیندهاي نوآورانه معتقد است

 ,Omoh(یات گذشته شناخت الزم را دارا است و نسبت به آینده با توجه به تجرب استرهبر بصیر 

2007.(  

برخوردارنـد، از وسـعت دیـد    رهبرانی که از ویژگی آینده نگـري   :نگري و دوراندیشی آینده

بینـی آینـده و    یک رهبـر خـدمتگزار قـادر بـه پـیش     . برند تري نسبت به پیروان خود بهره می وسیع

و  گـردد  و این مزیتی بزرگ براي وي محسوب مـی  استبینی نتایج تصمیمات خود  همچنین پیش

 ,Omoh(معناسـت   فاقـد  اي است که در سایر رهبران کمتر دیده شده و یـا اصـالً   این همان مساله

دانسـت کـه    اي نگري را حدسی درست و زیرکانه نسبت بـه مسـاله   توان آینده همچنین می). 2007

توانـد ابـزار الزم را    امکان وقوع آن در آینده وجود دارد و رهبر خدمتگزار به کمک این مولفـه مـی  

  .ها به دست آورد براي استفاده و بهره برداري از موقعیت

اموال ي  خادمیت شامل اداره. خدمتگزاري، خادمیت استي  ی و عمدهقسمت اساس: خادمیت

دارد کـه رهبـران و پیـروان بایـد خـادم و کـارگزار باشـند         یان میبخادمیت . و امور دیگران است

گردد که نیازهاي سایرین را مقدم بر نیازها  رهبر خدمتگزار خادمی محسوب می). 1383، پور حسن(

و پیـروان را  داده رسـانی را تـرویج    یک رهبر خدمتگزار، خدمت. دهد خود قرار میهاي  و خواسته

تغییرات اثربخش ارائه دهند ها و نظریات خود را براي رشد سازمان و ایجاد  کند که ایده میتشویق 

)Omoh, 2007.(  

رهبـر  . رهبر خدمتگزار ذهنیتی مثبت به پرورش و بهبـود کارکنـانش دارد   :تعهد به رشد افراد

شـوند؛ او پیـروان    هاي با ارزش سازمان محسوب مـی  عتقد است که پیروانش از داراییخدمتگزار م

هـا را بـراي آنـان فـراهم کـرده و       دهـد و همـواره بهتـرین    ها پـرورش مـی   خود را در تمامی جنبه

نیاز را هاي کاربردي مورد  هاي الزم را براي مشاغل فعلی در نظر گرفته و همچنین آموزش آموزش
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ي  جنبـه  تعهـد بـه رشـد افـراد،    ). Stone et al., 2004(سـازد   هاي باالتر مهیا می تبراي احراز پس

دهد تا  رهبر خدمتگزار پیروان خود را پرورش می. شود دموکراتیک رهبري خدمتگزار محسوب می

را به خالقیت و تالش بیشتر تشـویق  آنها  ي خود را به دست آورند و بتوانند حداکثر ظرفیت بالقوه

  ).1388پور و حضرتی،  یقل(کند  می

این خصوصیت در رهبري خدمتگزار مستلزم این است که رهبر فرهنـگ احتـرام    :ایجاد گروه

هـاي مشـارکت    زمانی که رهبر خدمتگزار ارزش. به شان و مقام انسانی را در سازمان پرورش دهد

در بـین  دهـد، در واقـع او قصـد دارد کـه روح جمعـی را       کارکنان را در محیط کاري تـرویج مـی  

نیـز همـین   کارکنانش منتشر سازد، در نتیجه زمانی که پیروان در آینده در نقش رهبر ظاهر گردنـد  

  ).Omoh, 2007(رویه را در پیش خواهند گرفت 

ي ادبیـات   و استون با بررسی گسـترده  1راسل  :تئوري رهبري خدمتگزار راسل و استون) ب

خیص و مجـزا را در رهبـران خـدمتگزار    موجود در رهبري خدمتگزار، بیسـت ویژگـی قابـل تشـ    

هـاي فهرسـت شـده در مرکـز گـرین لیـف نیـز         این بیست ویژگی بـا مشخصـه  . شناسایی نمودند

اي تقسیم  هاي عملیاتی و وظیفه ویژگی ي ها را به دو دسته آنان این ویژگی. هاي زیادي دارد شباهت

ي رهبـر در محـیط کـار نمـود     هایی هستند کـه در رفتارهـا   اي، مشخصه هاي وظیفه ویژگی. کردند

. گردنـد  هاي کارآمد بودن رهبري خدمتگزار محسـوب مـی   ها، ویژگی این دسته از ویژگی. یابند می

هـاي رهبـري را    یتمسـؤول هاي قابل تشخیصـی هسـتند کـه اجـراي      اي ویژگی هاي وظیفه ویژگی

  :ها عبارتند از این دسته از ویژگی). 1387، پور قرایی(کنند  پذیر می امکان

آل از آینـده   انداز یک تصویر منحصر به فرد و ایده از دیدگاه رهبري، چشم :2انداز ایجاد چشم

انـداز الهـام    هاي اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یـک چشـم   یکی از ویژگی). 1383پور،  حسن(است 

انـداز تغییـرات و    ي یـک چشـم   توسعه). 1387پور،  قرایی(بخش و استراتژیک براي سازمان است 

خوب مبتنی بـر آرزو و آمـال خـود محـوري     انداز  چشمیک . سازد ت سازمانی را تسهیل میتحوال

دهد تا صداقت سازمانی را ارتقاء بخشیده و یادگیري و  نیست، بلکه یک سیستم ارزشی تشکیل می

مشـترك بـراي ایجـاد و    انـداز   چشمدارد که وجود یک  بیان می 3سنگه. کند سازگاري را تشویق می
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  ).1383، پور حسن(مان یادگیرنده حیاتی و ضروري است برقراري ساز

نگـري،   هاي تحسین آمیز رهبران است که با ماهیـت آینـده   صداقت یکی از ویژگی: 1صداقت

شود و یکی از اجزاي الینفـک رهبـري خـوب     توانایی الهام بخش و قابلیت و شایستگی دنبال می

  ).1383، پور حسن(گردد  محسوب می

). 1387پور،  قرایی(ي تعامل مستقیم رهبر با پیروان به وجود می آید  به واسطهاعتماد، : 2اعتماد

شـود و   ي رهبري محسوب می اعتماد ریشه. ایجاد و حفظ اعتماد در سازمان الزم و ضروري است

 ,Dennis(اسـت   وري بهرهرهبر، اثربخشی رهبري و  -ین عوامل نفوذ در روابط پیرومهمتریکی از 

  .شود می وري بهرهگیرد و مانع  عتماد، ترس سازمان را فرا میدر غیاب ا). 2004

پـور و حضـرتی،    قلـی (رسانی در قلب رهبري خـدمتگزار جـاي دارد    خدمت :3رسانی خدمت

ي اساسی و بنیـادین   انگیزه. کند نخست به دیگران خدمت می ي یک رهبر خوب در درجه). 1388

ي  ی هسـته رسـان  خـدمت ). 1387پـور،   قرایی(د رسانی باش مندي به خدمت براي رهبري باید عالقه

نهایتاً وقتی ما بین نفـع  . شود محوري رهبري خدمتگزار بوده و یک ضرورت اخالقی محسوب می

انه نفـع شخصـی را بیشـتر انتخـاب     تأسـف شویم م شخصی و خدمت به دیگران وادار به انتخاب می

یـاز دیگـران بـراي موفقیـت شـان را      کنیم؛ رهبري که خدمتگزاري را انتخاب کند، منابع مورد ن می

اطالعات، منابع مادي، زمان، توجه و التفات و غیره  ي به دیگران از طریق ارائهآنها  .سازد فراهم می

رهبران خـدمتگزار پیـروان خـود را    . گردد میآنها  کنند که باعث مفهوم دادن به کارهاي خدمت می

  ).1383پور،  حسن(زند سا براي پذیرفتن خدمتگزاري با آغوش باز آماده می

هاي تمرکـز و   ین راهمهمترگردد و یکی از  ي نفوذ رهبر تلقی می ي، پایهالگوساز: 4الگوسازي

ي  وجود آورنـده به ها  رفتارهاي رهبران ارشد در سازمان. سازمانی یک رهبر استانداز  چشمایجاد 

رفتارهـا بـوده کـه از ایـن     هاي نفوذ رهبران داشتن تعهد بـه   هاي اخالقی است و یکی از راه ارزش

رهبران از طریق ). 1383، پور حسن(توانند سعی در نهادینه سازي اخالقیات داشته باشند  طریق می

آنهـا   .دهـد  ها، مدل رفتاري خود را در معرض دید پیروان قرار می انجام برخی از اقدامات و نمونه
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تعهد، فداکاري، نظم و انضباط، تعـالی و  مدل رفتاري خود، پیروان را به  ي کنند تا با ارائه تالش می

هاي مناسب را از طریق عمل و کردار که فراتـر از حـرف و    آنان، ارزش. بهترین بودن تشویق کنند

  ).1387پور،  قرایی(کنند  تدریج در فرهنگ سازمان تزریق می سخن است به

همچنـین در   رهبران نیاز دارند که در پذیرش ریسک پیشـقدم باشـند و   :1طراحی و پیشگامی

هاي ایجاد مسیرهاي جدید، شکل دادن رویکردهاي جدید براي مشکالت گذشـته و داشـتن    زمینه

رهبري شامل نوآوري، پیشقدمی و خالقیت بـوده  . ها و باورهاي قوي پیشگام و طراح باشند ارزش

پیشـقدم  رهبران خدمتگزار باید . کنند و رهبران نقش منحصر به فردي در تغییرات اجتماعی ایفا می

پـذیر و   بوده و عامل غیر معمولی و غیر عادي تغییر در سازمان باشند و رهبرانی باشند که ریسـک 

این دسته از رهبران کسـانی هسـتند کـه قـدم در     . چالش پذیر بوده و از خود شجاعت نشان دهند

تگزار، وادار هاي از میان برداشتن رهبران خـدم  شود که یکی از راه گذارند و گفته می ها می ناشناخته

  ).1383پور،  حسن(به مدیریت بدون نوآوري و پیشقدمی است آنها  کردن

رهبران خدمتگزار به صورت آشـکار و قابـل مشـاهده از پیـروان خـود       :2قدردانی از دیگران

رهبـران خـدمتگزار   . کنند و به آنان توجه دارند دهند، ترغیب می ارزش میآنها  کنند، به قدردانی می

دهنـد   هـاي شـایانی ارئـه مـی     برند و به آنـان در پیشـبرد امـور کمـک     یگران لذت میاز موفقیت د

آورنـد و   این قبیل از رهبران، امیدواري و جسارت در دیگـران بـه وجـود مـی    ). 1387پور،  قرایی(

  ).1383پور،  حسن(آورند  شرایط مساعدي را در محیط خدمت براي کارکنان فراهم می

زار، توان رهبري خود را از طریق توانمند سـاختن افـراد بـراي    رهبران خدمتگ :3توانمندسازي

بـه منظـور دسـتیابی بـه     . دارد تأکیـد توانمندسـازي بـر کـار تیمـی     . کنند هدایت، چندین برابر می

توانمندسازي، رفتار رهبر باید کششی بوده و از این طریق به جذب افراد پرداخته و به آنان انـرژي  

اي باشد که  عبارتی به منظور توانمندسازي، رفتار رهبري باید به گونه به). 1387، پور قرایی(بخشد 

هـدف  . کنـد افراد را به دنبـال خـود کشـیده و جـذب کنـد نـه آن کـه آنـان را کنتـرل و هـدایت           

  ).Dennis, 2004(توانمندسازي، ایجاد رهبرانی موفق در سطوح مختلف سازمان است 

هاي عملیاتی  را تحت عنوان ویژگیها  از ویژگیهمان گونه که بیان شد راسل و استون برخی 
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  :اند که عبارتند از ذکر نموده

رهبران باید بینش الهام بخش خود را به صورت روشن به دیگر اعضـاي سـازمان    :1ارتباطات

معتقدند که اثربخشـی  بسیاري از محققان . منتقل کنند و پیروان را با خود هم جهت و همراه سازند

) 1387، پور قرایی( ارتباطی میان رهبر و پیروان داردهاي  توسعه کافی مهارت کل رهبري بستگی به

ي وجودي و ماموریت سـازمان را از طریـق یـک روش الهـام      و اثر بخش باید فلسفه مؤثرو رهبر 

  ).1383پور،  حسن(بخش به صورت آشکار بیان کند 

). 1383، پور حسن(گردد  اعتبار، خصوصیت یا قدرتی است که باعث جلب اعتماد می :2اعتبار

تواننـد  ب آنکـه از طریـق    باشـند هایی  ها و شایستگی ها، خصیصه عادات، ارزش باید دارايرهبران 

  .)1387، پور قرایی( اعتماد و تعهد پیروان را نسبت به خود جلب کنند

واجد شرایط خوبی بـراي رهبـري   شود که رهبر  صالحیت به وضعیتی اطالق می :3صالحیت

  .)1387، پور قرایی( ها باشد ها و توانایی راي دامنه وسیعی از دانش، مهارتو داباشد 

پیدایی شامل حضور در محافل عمومی، رفتـار و تعـامالت قابـل مشـاهده رهبـر بـا        :4پیدایی

مندي، توجـه و آرامـش    باید پیدایی باالیی در هدایت، عالقه ،رهبر خدمتگزار کارآمد. پیروان است

گوینـد و مقـداري کـه     پیروان باید شـاهد آن چـه رهبـران مـی    . د داشته باشدبخشیدن به دیگر افرا

؛ به عبارتی پیروان باید گفتار و کردار را )1387، پور قرایی( دهند، باشند خود را انجام میهاي  گفته

  .به صورت توامان مشاهده نمایند

مشـارکتی   شـود و رهبـري،   ها تفـویض مـی   یتمسؤولدر رهبري خدمتگزار،  :5تفویض اختیار

چنین . یت خودشانمسؤولتفویض اختیار عبارت است از ترغیب پیروان به در دست گرفتن  ؛است

هـایی کـار خـود را بـه      از طریق فراهم سـاختن فرصـت  کنند تا  کمک می کارکنان خودبه رهبرانی 

رد کـه  تفویض اختیار مزایایی نیـز دا  .)1387، پور قرایی(گردند توانمند و بهترین شکل انجام دهند 

. 4غنـی سـازي شـغل؛    . 3گیري؛  تعهد زیاد به تصمیم. 2گیري؛  بهبود کیفیت تصمیم. 1 :عبارتند از

                                                                    

1. Communication 

2. Credibility 

3. Competency 

4. Visibility 

5. Delegation 
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حدي کـه یـک رهبـر توانـایی تفـوض دارد نشـان       : گوید می 1ساندرز. مدیریت زمان براي رهبران

  ).1383، پور حسن(ي موفقیت وي است  دهنده

ـ    رهبرانی که می :2تعلیم بایـد  آنهـا   .د کننـد بایـد خـود معلـم باشـند     خواهنـد افـراد را توانمن

ها به  نقش رهبر یادگیري و سپس تعلیم اصول و ارزش. استعدادهاي دیگران را رشد و توسعه دهند

انـد کـه    برخی بر ایـن نکتـه اشـاره کـرده    . بتوانند خود را هدایت کنندآنها  طوري که. پیروان است

ل بپرسند تا بفهمند که مطالب کامال منتقل شـده  رهبران باید به شیوه سقراط معلمی کنند یعنی سوا

  .)Dennis, 2004( است

ي رهبـري   تئوري کارکردي در زمینه) 2003( 3پترسون :تئوري رهبري خدمتگزار پترسون) ج

 هـایی کـه او   هاي رهبري خدمتگزار، ارزش وي در این تئوري با تعریف ارزش. خدمتگزار ارائه داد

از . ساز تحقیقات بسیاري در این زمینه بـوده اسـت   گزار نامید، زمینهرهبري خدمت 4هاي را سازهآنها 

ي رهبري مانند رهبري تحول آفرین و رهبري تبادلی،  هاي معمولی در زمینه دیدگاه پترسون، تئوري

رهبـران  ) 2004(طبق نظرات پترسـون و راسـل   . اند ها نپرداخته ي کافی به توصیف ارزش به اندازه

هـاي   ستند که به پیروان خود توجه دارند؛ لذا به موجب آن پیروان از اولویتخدمتگزار، رهبرانی ه

گیرنـد   ي دوم اهمیـت قـرار مـی    آیند و مالحظات سازمانی در درجه نخست سازمان به حساب می

  ).1388پور و حضرتی،  قلی(

  :هاي رهبري خدمتگزار از دیدگاه پترسون عبارتند از ها یا به عبارتی سازه لفهؤم

) 6انـداز   چشـم ) 5قابلیـت اعتمـاد   ) 4 7نوع دوسـتی ) 3 6تواضع و فروتنی) 2 5الهی عشق) 1

  ).Andersen, 2009(توانمندسازي ) 7ی رسان خدمت

 مدل رهبري خدمتگزاري پترسون بر اساس این هفت سازه قرار دارد که به طور اجمال به هـر 

  :شود یک پرداخته می

                                                                    

1. Sanders 

2. Teaching 

3. Patterson 

4. Construct 

5. Agapao love 

6. Humility 

7. Altruism 
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بـه اعتقـاد   . پیرو و رهبر خدمتگزار است ي ابطهاصلی ر ي همانا بن مایه و خمیره: عشق الهی

این عشـق سـبب   . این عشق، عشق به مفاهیم اخالقی، اجتماعی و معنوي است) 2002( 1وینستون

می گردد تا با نگاهی ابزاري به افراد نگریسـته نشـود و صـرفاً از آنـان بـراي رسـیدن بـه اهـداف         

و هـا   خواسـته یک انسان کامل، انسانی با نیازهـا،  ي ابزاري نکنند، بلکه به هر فرد به عنوان  استفاده

  ).Dennis, 2004(تمایالت گوناگون نگریسته شود 

فروتنی بدین معناست که فرد تنها به خودش توجه نداشته، بلکه به دیگران : تواضع و فروتنی

خدمتگزار رهبران . دهد ها و استعدادهاي سایرین را نیز مورد توجه قرار می نیز توجه دارد و توانایی

سـازند   عملـی مـی  این ویژگی را به کمک توجه به سایرین و اولویت دادن نیازهاي پیـروان خـود   

)Dennis, 2004.(  

اي است که به قصد منفعـت رسـاندن    رفتارهاي نوع دوستانه، رفتارهاي داوطلبانه :نوع دوستی

از این دیدگاه، . ی نداردهاي خارجی در آن نقش ي دریافت پاداش گیرد و انگیزه به دیگران انجام می

نـوع دوسـتی را بـدین گونـه     ) 1994( 2مونرو. هاي اخالقی است نوع دوستی به نوعی داراي جنبه

شود، حتی اگر الزم باشـد   رفتارهایی که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می: دهد شرح می

متحمـل شـود   دي را نیـز  که انجام دهنده منافع خود را به خطر انـدازد و در ایـن راه ریسـک زیـا    

)Dennis, 2004 .(رساندن به دیگران  نوع دوستی در تعریفی دیگر نیز به معنی کمک کردن و یاري

و حضـرتی،   پـور  قلـی (است؛ البته تنها در صورتی که به قصد کمک کردن و یاري رسـاندن باشـد   

1388.(  

 .اسـت  آینـده  از آل ایـده  و فرد به منحصر تصویر یکانداز  چشم رهبري، دیدگاه از: انداز چشم

 بتوانـد  و باشـد  داشـته  ها نادانسته از حسی که دارد نیاز خدمتگزار رهبري که است معتقد لیف گرین

انـداز   چشـم  یک ایجاد خدمتگزار، رهبر محوري نقش نتیجهدر . دکن بینی پیش را ها بینی پیش غیرقابل

. کند می تسهیل را سازمانی تحوالت و تغییراتانداز  چشم یک توسعه. است سازمان براي استراتژیک

3بالنچارد
 کارکنان در را عالقه و اشتیاق که آینده از تصویري: دهد می شرح شکل این به راانداز  چشم 

شـود   ضـروریات محسـوب مـی   نیاز است و از  مورد شایسته رهبري برايانداز  چشم .کند می ایجاد

                                                                    

1. Winston 

2. Monroe 

3. Blanchard 
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)Dennis, 2004.(  

بـه   یـا  و اسـت  فـرد  یک شخصیت یا و توانایی صداقت، بر مبتنی پایدار اطمینان اعتماد،: اعتماد

 راسـل . دیگر گروه حساس اقدامات به گروه یک عالقه و اشتیاق از ستا عبارت اعتماد دیگر، بیانی

 و کنـد  می قلمداد فردي بین اعتماد و سازمانی اعتماد دهنده شکل را شایستگی و صداقتهاي  ارزش

 اعتقاد بر این است عالوهبه  .گردد می محسوب خدمتگزار رهبري هجوهر اعتماد این که است معتقد

ـ  مـی  ایجاد را اعتماد که هستند رهبرانی کنند، می عمل گویند می چه آن به که رهبرانی  همچنـین  .دکنن

 نیـز  پیروان و دشو می اعتماد قابلیت افزایش سبب دیگران، از درونداد دریافت به رهبر تمایل و عالقه

بیشـتري برخـوردار باشـد    کـه از قابلیـت اعتمـاد و ثبـات      دارند رهبري از پیروي به بیشتري تمایل

)Dennis, 2004.(  

هـاي خـود    هـا و ارزش  ی به دیگران را در رفتارها، نگرشرسان خدمترهبران، : یرسان خدمت

او خدمت کند تا این که دیگران به  رهبر خوب کسی است که به دیگران خدمت می. دهند نشان می

 یتمسـؤول  احسـاس  کننـد  مـی  خـدمت  آن به کارکنان در برابر کسانی که). Cardona, 2000(کنند 

 شـده  پرداختـه  آن بـه  کمتر و گرفته قرار توجه مورد کمتر رهبري مباحث در یرسان خدمت .کنند می

 منـافع  اساس بر ي صرفاًفرد هر کهوجود داشته  بدگمانی این همواره که است دلیل بدین آن و است

اگـر چـه    .داشت نخواهد وجود دیگران منافع به توجه براي جایی دیگر و کند می عمل دخو شخصی

با یکدیگر تفاوت دارند  2کند ي خدمتگزاري که رهبري می با ایده 1کند رهبري که خدمت می ي ایده

ی را بـا رهبـري ترکیـب    رسـان  خـدمت رسد آن است که هر دو مورد،  ولی آنچه که مهم به نظر می

  ).Dennis, 2004(اند  نموده

 رهبـري  بـراي  و دیگـران  بـه  قـدرت  واگـذاري  از سـت ا عبارت توانمندسازي :سازيتوانمند

 ارزش و تیمـی  کـار  بـر  تأکیـد  افراد، در معناداري احساس ایجاد ،مؤثر دادن گوش شامل خدمتگزار

 محسـوب  سازمان اثربخشی در حیاتی و ضروري عامل سازيتوانمند. است برابري و عشق بر نهادن

 را برابـري  و عالقـه  و داشـتن  دوسـت هاي  ارزش و داشته تأکید تیمی کار بر توانمندسازي .دگرد می

  ).Dennis, 2004(سازد  می منعکس

                                                                    

1. Leader as a servant 

2. Servant as a leader 
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 فروتنی،معتقد است که رهبري خدمتگزار نیازمند ) 1994( 1هاي ذکر شده، کاوي عالوه بر مدل

 ها پیمان تنظیم اعتماد؛ بر مبتنی بطروا ایجاد اساسی قدم سه وي. است کلیديهاي  شایستگی و تواضع

 رهبـران  براي را دیگران به رساندن یاري و کمک و برد -دبر روابط شکل به عملکردي وقراردادهاي

 رهبـران  کـه  داند می هایی روش از یکی عنوان به را خدمتگزار رهبري کاوي .دکن می پیشنهاد اجرایی

2خیرخواهانه اقتدار با را ایده این او. هندد پیوند پیروان با را خود توانند می وسیله بدان
. دده می پیوند 

 ستا آن از بعد و ندشو تنظیم اهداف که دشو می محسوب اقتدار منبع زمانی تا رهبر کاوي دیدگاه از

3میالرد .دشو می ظاهر خدمتگزار رهبر نقش که
 رویکـرد  و فلسفه یک عنوان به را خدمتگزار رهبري 

 است دیدگاهی داراي خدمتگزار رهبري وي نظر به. کند می قلمداد گیزند روش و رهبري به جدید

 تنهـا  افراد به سنتی،هاي  سبک خالف بر رهبري سبک این در. نیستند مند بهره آن از سنتی رهبران که

 بلکه، گردد نمی ارائه خدمت هستند ضروري سازمانی اهداف به دستیابی در و سازمان براي که زمانی

 نشـان  را خـدمتگزاري هـاي   ویژگی خدمتگزار رهبران. آید می در فرهنگ یک لشک به خدمتگزاري

 ,Matteson and Irving(دارد  تطابق و سازگاريآنها  هاي ذاتی ارزش با ها ویژگی این زیرا دهند، می

2006.(  

 حاضر عصرتوان براي  هاي قدیمی رهبري را نمی بر این باور است که سبک) 1998( 4شوارتز

 و آورده حساب به تیم یک از عضوي را خود که است نیاز مورد رهبران از جدیدي گونه. دبر بکار نیز

 رهبران براي را زیرهاي  ویژگی شوارتز. کنند می ایجاد تعادل کارکنان نیازهاي و سازمانی اهداف بین

 ن؛سـازما  رهبري و ها گیري تصمیم در مشارکتی دیدگاه به داشتن توجه :تاس کرده عنوان خدمتگزار

 تصـمیماتی  اتخـاذ  کارکنـان؛  فعالیـت  براي مناسب محیطی آوردن فراهم ؛پیروان راهنمایی و هدایت

  .آینده به توجه و نقص؛ و عیب بی و درست

نیز معتقد است که مشکل واقعی که اداره امـور عمـومی بـا آن روبـرو     ) 1997( 5فردریکسون

 اداره از فراتر چیزي بهاست، لذا باید  ها و کارکنانشان شوند، گسیختگی و گسستگی بین سازمان می

                                                                    

1. Covey 

2. Benevolent authority 

3. Milard 

4. Schwartz 

5. Frederickson 
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 براي ویژه الگویی عنوان به تواند می خدمتگزار رهبري مفهوم پس .داندیشی بوروکراتیک هاي سیستم

یکی دیگر از صـاحب  ). 1388پور و حضرتی،  قلی( شود گرفته نظر در عمومیهاي  سازمان مدیران

بخـش در رهبـري   معنـوي، اخالقـی و الهـام     هایش بـه ابعـاد   ، در نوشته1نظران این عرصه گراهام

  ).Barbuto & Wheeler, 2006(خدمتگزار پرداخته است 

  هاي رهبري خدمتگزار کاربرد

شده که به طور خالصه  انیحوزه ب در ششخدمتگزار  يرهبر يبرا ییکاربردها 1970سال  از

  :)1387واشقانی فراهانی، ( هستند زیربه شرح 

 کـه  یمعنـ  نیخـدمتگزار اسـت؛ بـد    يرهبر یسفه و مدل سازمانحوزه مربوط به فل نیاول) 1

 يهـا  سـازمان  نیهمچن کنند،  یکار م يسودمند تجار يکارها يکه برا کنند یاز آن استفاده م یکسان

ـ . دهند یها آن را مورد استفاده قرار م و دانشگاه ساهایکل مارستان،یب لیاز قب یرانتفاعیغ  نیدکاربرد ب

در  نیهمچن. قبول دارند یفلسف يراهنما کیخدمتگزار را به عنوان  يبرصورت است که افراد، ره

ـ البته امـروز ا . از رسالت سازمان قرار گرفته است یها به عنوان بخش سازمان  يسـبک از رهبـر   نی

ر عامـل  یعنوان مثال مـد به  ؛قرار داده است ریو رهبران را تحت تاث سندگانیاز متفکران، نو ياریبس

بـاور   و دارد که احسـاس  ازیخدمتگزار ن يرهبر«: کرده است انیمورد ب نیر اد 2هرمن لریشرکت م

به خوانندگان و افراد  »فرمان نیپنجم« کتاب سندهیسنگه نو نیو همچن »شود نیشده و تمر دهیفهم

مطالعه شود، » خدمتگزار يرهبر« یعنی فیل نیکتاب گر دیابتدا با ،يکرده که در مورد رهبر هیتوص

  .با آن برخورد کرده است ياست که او در مورد رهبر یانیب نیتر دیخودش مف يها چون طبق گفته

 »يآمـوزش اعتمـاد سـاز   « يآن برا يادیخدمتگزار مربوط به نقش بن يکاربرد رهبر نیدوم) 2

که  یامانتداران ؛کرد انیب »امانتداران در نقش خدمتگزاران«تحت عنوان  يا در مقاله فیل نیگر. است

و  ییکـه از کـارا   اورنـد یوجـود ب بـه  را  ییها سازمان توانند یم کنند یمتگزار عمل ممثل رهبران خد

از صاحب نظران بـه نـام    یکیالزم به ذکر است که در دهه گذشته . برخوردار باشند ییباال تیفیک

رهبـران   فیاز وظـا  یکـ یعنـوان  بـه  را  يکـرده کـه امانتـدار    میرا تنظـ  ییها برنامه 3اندومنت یلیل

                                                                    

1. Graham 

2. Miller Herman 

3. Lilly Endowment 
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  .دهد یم میموزش و تعلخدمتگزار آ

 يرهبـر  يهـا  سـازمان «آن در  قیـ خـدمتگزار نقـش عم   يرهبـر  ياز کاربردهـا  گرید یکی )3

بـه عنـوان    فیل نیاز منابع مرکز گر ،یارتباط يرهبر يها از گروه ياست که امروز تعداد »یارتباط

ـ  يهـا  سازمان نیهمچن. کنند یاستفاده م يریادگیآموزش و   يرهبـر  ،یارتبـاط  يرهبـر  یالمللـ  نیب

 زهیجـا  1991سازمان در سال  نیو ا رفتهیپذ شانیها تیفعال يبرا ژهیمرکز و عنوانخدمتگزار را به 

  .کرد هیهد فیل نیرا به رابرت گر یالملل نیب یارتباط يرهبر

ـ   يهـا  خدمتگزار مربوط به حوزه يکاربرد رهبر نیچهارم )4 ـ اسـت کـه ا   یآمـوزش تجرب  نی

آموزش همراه با « ای یآموزش تجرب. شود یم سیها تدر ا و دانشگاهه از دانشکده ياریآموزش در بس

از  یگروهـ  1980 در دهـه . اسـت  انیدانشجو یاز تجربه آموزش یدر حال حاضر بخش »انجام کار

مفهوم  نیب یکردند که ارتباط يزیر طرح» خدمت يریادگی«تحت عنوان  یآموزش يها برنامه انیمرب

هـاي   امر باعث شد در دهه گذشـته، برنامـه   نیکنند که ا جادیا یخدمتگزار و آموزش تجرب يرهبر

  .داشته باشند ژهیو يتمرکز »خدمت يریادگی«برنامه  يرو یتجرب یآموزش

 »گـر یمتنـوع د  يها يریادگیو  یآموزش يها برنامه« يخدمتگزار رو يکاربرد رهبر نیپنجم) 5

. شود یها انجام م ها و کالج دانشگاهدر  يو رهبر تیریمد يها ا در رشتهه آموزش نیدارد که ا تأکید

 يها خدمتگزار را با رشته يها، رهبر و دانش آموخته انیاز دانشجو ياریبس شود یکار موجب م نیا

خدمتگزار را  يکالج و دانشگاه، رهبر نیاست که چند يآن درحد تیاهم. کنند ختهیمرتبط خود آم

 نیـ در ا ياریمقـاالت بسـ   انیاز دانشـجو  ياریاند و بس کرده شنهادیپ یرشته دانشگاه کیعنوان به 

 يبـرا  یهـا، آن را بـه عنـوان چـارچوب     از مشـاوران و سـازمان   ياریبس نیهمچن. اند موضوع نوشته

  .اند قرار داده شانیها تیفعال تیاحم

از » افـراد  یتیو شخصـ  يرشـــد معنـو  «خدمتگزار در حـوزه  يکــاربرد رهبــر نیششم )6

ـ  چند تن از صاحب دهیعق يکاربرد در راستــا نیالبته ا. د استمــوجو يها برنامه قیطــر  ینظران

 یبـالقوه و روحـان   يااست که توسـعه و گسـترش اسـتعداده    3و کوپر، 2پالمر، 1ات پکچون اسک

سبب  يبه خدمتگزار ها افراد و سازمان قیخدمتگزار با تشو يرهبر نیبنابرا. کنند یم انیرا ب تیبشر

                                                                    

1. Scott peck 

2. Palmer 

3. Cooper 
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جامعـه و   قیطر نیکنند و از ا دایدست پ یزندگ تیفیاز ک یید و سطح باالتا افراد به رش شوند یم

  .را بهبود بخشندها  سازمان

  نتیجه گیري

عنوان یک مـدل معتبـر بـراي رهبـري     به پردازان و محققان، رهبري خدمتگزار را  بیشتر نظریه

مورد تجربی  هر چند که این سبک رهبري هنوز توسط تحقیقات. کنند هاي مدرن معرفی می سازمان

طـور   اما رهبري خدمتگزار مفهومی اسـت کـه بـه   ) Andersen, 2009(حمایت قرار نگرفته است 

هاي سازمانی و فردي را  ها و جوامع را تغییر دهد، زیرا تغییرات و دگردیسی تواند سازمان بالقوه می

براي رهبـري بـا    ي رهبر در تئوري رهبري خدمتگزار، انگیزه). 1383، پور حسن(کند  ریزي می پایه

کند که خود را برابر  شود، به عبارت دیگر سیستم اعتقادي رهبر، او را مجبور می زیردستان ناشی می

کند؛ به عبارتی تمام اعضاي سـازمان از حقـوق، اطالعـات و     با افرادي بداند که آنان را هدایت می

. گیري گروه در سازمان است برابر و مشابه برخوردار بوده و نقش رهبر تسهیل در شکلانداز  چشم

هـاي شـایانی را بـه     تواند در دنیاي پر شتاب و متغییـر امـروزي کمـک    این نوع سبک مدیریتی می

تواند سالیق گونـاگونی کـه    هاي گوناگونی که در اختیار دارد می سازمان ارائه دهد، چرا که با مؤلفه

ي  و همـدلی را در مجموعـه  هاي کاري دارد را مورد پوشش قرار دهد و حس همکـاري   در محیط

  .ها تقویت بخشد سازمان
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  مدیریت کیفیت خدمات: فصل پنجم

  مقدمه

اي  از اهمیـت ویـژه   هاي اقتصادي به سایر بخشنسبت امروزه بهبود کیفیت در بخش خدمات 

پردازنـد، ایـن    ي خـدمات مـی   سسات دولتی بیشتر به ارائـه ؤجا که مو از آن. نسبت برخوردار است

  ).1386متولی حبیبی، (شود  می عمومی دو چنداناهمیت در بخش 

قات مطرح شد و به علت ارتباط به عنوان موضعی مهم در تحقی 1979کیفیت خدمات در سال 

ها، رضایت مراجعان، اثر مثبت تبلیغـات دهـان بـه دهـان      ها از قبیل سود، هزینه با بسیاري از مقوله

مفـاهیم کیفیـت خـدمات و رضـایت     . )1387فـر،   عـالمی و تقدسـی  (مورد توجه واقع شـد   …و

محققـان  . گذشته مورد توجه بسیار قرار گرفـت هاي  مراجعان، در نوشتارهاي متعددي در طول دهه

هـایی از   عنـوان شـاخص  بـه  را آنها  اند و ي خدمات و رضایت را بسیار ستوده مزایایی کیفیت ارائه

را ها  ها و سازمان تواند شرکت می که) 1382حقیقی و همکاران، (اند  مزیت رقابتی سازمان نام برده

  .در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یاري رساند

ي خـدمات بـا    ئـه ابخش بیشتري از منابع خود را بـه ار  اي فزاینده به طورعمومی هاي  سازمان

منظـور درك بهتـر کیفیـت     بـه  .)1384ریـاحی،  (اند  کیفیت مورد رضایت مراجعان اختصاص داده

اریف و مفاهیم مـرتبط بـا مـدیریت کیفیـت     ب کلی و ساختار این فصل شامل تعخدمات، چارچو

 مفهومی کیفیت خـدمات هاي  سنجش و مدلر بخش دولتی، جوایز کیفیت، ، ابعاد کیفیت دخدمات

  .است
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  خدمت

خـدمت یـک   . قبل از آن که به کیفیت خدمات بپردازیم الزم است که بدانیم خدمت چیسـت 

 ؛شـود  مـی  وسـیعی را شـامل   ي ژه داراي معانی مختلفی است و حـوزه این وا. است پیچیده ي واژه

  :برخی از تعاریف در جدول زیر آمده است

  تعاریف خدمت: 5-1جدول 

  خدمت  ردیف

1  
 از غیر به مشتریان نیازهاي رفع به که شده نظر گرفته در فرآیندهایی و رفتارها عنوان به خدمات

  ).1386 عطافر و همکاران،(پردازند  می کاال خرید

2  

کند که اساساً نامحسوس  خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می

نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیرمادي باشد  بوده و مالکیت چیزي را در بر ندارد،

  ).19، ص1384سیدجوادین و کیماسی، (

3  

بیش نامحسوس که بطور طبیعی هاي کم و  خدمت فرآیندي است مشتمل بر یک سري از فعالیت

اما نه لزوماً همیشگی، در تعامالت بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کاالها و یا 

خدمت روي داده تا راه حلی براي مسائل مشتریان باشد  ي هاي ارائه کننده سیستم

  ).1383،پور حسن(

4  
 سازند می برآورده را که نیازي قول استضرورتاً غیرمن و شناسایی قابلهاي  فعالیت شامل خدمات

  ).44، ص 1381ریاحی، (نیست  متصل دیگري یا خدمات کاال فروش به الزاماً و

  

 پارادایم یک از، خدمات بر مبتنی جامعه در که است آن زمان اکنوننظران معتقدند  برخی صاحب

  .کنیم حرکت خدمات بر مبتنی پارادایم یک به کاال بر مبتنی
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 ولی امروزه مرکز، در کاالها و داشتنـد قرار حاشیـه در خدمـات ،)چپ سمت شکل( تهگذش در

 ,Gummesson( اند گرفته قرار ها شرکت توجه وردم در که هستنـد خدمات این )راست سمت شکل(

اقتصاد خدمات گام  باید در بخش اقتصادي از اقتصاد مبتنی بر تولید کاال به سوي همچنین ). 1993

  ).109، ص 1386معمارزاده و احمدي، (برداریم 

در برخی آثار مربوط به بازاریابی براي درك بهتر مفهـوم خـدمت، معمـوالً آن را بـا کاالهـاي      

هاي کاالها و خدمات به صورت خالصه  کنند که در جدول زیر برخی از ویژگی می فیزیکی مقایسه

  :آمده است

  )19، ص1384یماسی، سیدجوادین و ک(تفاوت خدمات و کاالها  :5-2جدول 

  خدمات  کاالهاي فیزیکی

  ملموس بودن

  تفکیک پذیري

  تغییرناپذیري

  امکان ذخیره سازي

  انتقال مالکیت

  نا ملموس بودن

  تفکیک نا پذیري

  تغییرپذیري

  فناپذیري

  عدم انتقال مالکیت

  

معموالً خدمت حالت انتزاعی و تجریدي دارد و اغلب به صورت نوعی اطالعـات، دانـش یـا    

را از کاالهـا  آنهـا   هایی هستند که خدمات داراي ویژگی). 224، ص 1388ال دفت، (است  هیآگا

ها اغلب به عنـوان نـاملموس بـودن، تفکیـک ناپـذیري، تغییرپـذیري،        این ویژگی. سازد می متمایز

  :شوند می مطرحبه شرح زیر فناپذیري و عدم انتقال مالکیت بر خدمت 

  .کرد ارزیابی فیزیکی صورت به کاالها مانند انتو نمی را خدمات :1ناملموس بودن

مصرف خدمت از تولید آن جدا نیست، یعنی تولیدکننـده و مصـرف کننـده     :2تفکیک ناپذیري

تولید کننده و مصرف کننده باید بـه  . براي به دست آوردن منافع باید با یکدیگر تعامل برقرار کنند

ایـن  . سـب اسـت همـدیگر را مالقـات کننـد     صورت طبیعی در زمان و مکانی که براي هر دو منا

در برخی از شرایط الزم اسـت مشـتریان در تمـام    . موضوع بیانگر با هم تولید کردن خدمات است

                                                                    

1. Intangibility 

2. Inseparability 
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در واقع یک پزشک نمی تواند در غیـاب بیمـار خـدمات    . طول فرآیند خدمت حضور داشته باشد

  .ددهمورد نظر را به وي ارائه 

ن معموالً در فرآیند تولید خـدمت حضـور دارنـد و تولیـد و     که مشتریا جا آن از: 1تغییرپذیري

  .است حال تغییر در پیوسته و نیست شدن استاندارد لذا قابل. مصرف خدمت همزمان است

یک . توان آنها را ذخیره کرد، نیز با کاالها تفاوت دارند خدمات از آن جهت که نمی: 2فناپذیري

هاي تولیدي اش را در زمان فعلی بفروشـد،   مامی ماژیکتواند ت تولید کننده ماژیک هنگامی که نمی

در مقابـل  . ي زمانی بعدي آنها را به فـروش برسـاند   تـوانــد آنهــــا را انبار کرده تــا در دوره می

فعلی به فروش برسـاند،   ي تولیدي اش را در دوره ي خدمت اگر نتواند تمامی ستاده ي تولید کننده

اگر امروز یک هواپیما از مقصد تهـران بـه   . بعدي بفروشد ي تا در دوره تواند آن را ذخیره کند نمی

صندلی را نمی تواند ذخیره کند تا اگر در  30پرواز کند این  9صندلی خالی در ساعت  30رشت با 

  .تقاضا وجود داشت به آنها بفروشد 10ساعت 

معموال فقـط ارزش  کاالها و خدمات این است که مشتریان هاي  یکی دیگر از تفاوت: مالکیت

سـیدجوادین و  ( کنند بدون اینکه مالکیت دائمی چیـزي را بـه دسـت آورنـد     می خدمات را کسب

  ).19-28، صص1384کیماسی، 

  تعریف کیفیت

معنـاي متفـاوتی دارد، بنـابراین در اولـین گـام از بهبـود کیفیـت         این واژه براي افراد مختلف

  :دشو می تعاریفی چند در زیر ارائه. باشیمخدمات باید درك روشنی از مفهوم کیفیت داشته 

                                                                    

1. Variability 

2. Perishability 
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  تعاریف کیفیت: 5-3جدول 

 

بـر وجـود کیفیـت در تمـامی      تأکیـد طوالنی است با این حال اي  با اینکه کیفیت داراي سابقه

اخیـر افـزایش چشـمگیري    ي  ها نظیر خدمات، تجارت و یا زندگی اجتماعی در چنـد دهـه   عرصه

یک  ؛ در)Kumar et al., 2009(کیفیت داراي معانی مختلف براي افراد مختلف است . ستداشته ا

  :شود می کرد که در زیر به آنها اشاره بندي دستهتوان این تعاریف را به پنج طبقه  می کلی بندي طبقه

فلسفی افالطون از زیبایی، قابل برگـردان  هاي  طبق این تعریف اغلب تحلیل :2تعالی ذاتی -1

چرا که شناسایی اولویت  ،کمی دارد تعریف قابلیت کاربردبا این حال این . موضوع کیفیت است به

در این تعریف تلویحاً به ارتبـاط بـین اهمیـت افـراد و     . کیفیت ممکن نیست ي عوامل تعیین کننده

 .کیفیت اشاره شده است

ات جاي داده شده کیفیت به عنوان واحدهاي مطلوبیتی که در کاال یا خدم: محصول محور -2

                                                                    

1. Joseph Juran 

2. Innate excellence 

  کیفیت  ردیف

1  

هاي یک محصول یا خدمت که در بر  خصوصیات و ویژگی ي کیفیت عبارت است از مجموعه

، 1388جعفري و همکاران، (توانایی آن در برآوردن نیازهاي تلویحی و معین باشد  ي گیرنده

  ).17ص

2  

 تمام که است وسیعی مفهوم کیفیت: کنند می تعریف چنین را کیفیت و باومادوارد دمینگ 

 به منجر که است مجموعه کل کارایی افزایش آن هدف و متعهد بوده آن به نسبت سازمانهاي  بخش

  ).2، ص1387رحمانی، (شود  می رضایت مشتري افزایش

3  
، 1384سیدجوادین و کیماسی، ( کیفیت باید به عنوان انطباق محصول با نیاز مشتري تعریف شود

  ).35ص

4 
استفاده کننده از کاال یا خدمت باید «معتقد است کیفیت عبارت از این است که  1ژوزف جوران

  ).5، ص1381ریاحی، (» بتواند نیاز یا خواست خود را از آن کاال یا خدمت برآورده سازد

5  
توانایی آن در برآوردن  ي ر گیرندههاي یک جوهره که در ب کیفیت عبارت است از مجموعه ویژگی

  ).38، ص1374حاجی شریف، (نیازهاي بیان شده و تلویحی باشد 
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 تـر  انـد، بـا کیفیـت    بنـابـراین خـدمـاتی که شامل واحدهاي مطلوبیـت بیشـتري  . گردد می توصیف

  .دارد تأکید این تعریف بر صفات ملموس، یا کمیت واحدهاي مطلوبیت خدمات هستند؛

. شود تعریف می» ا الزاماتتطابق ب«در این نگرش کیفیت به عنوان : فرآیند یا عرضه محور -3

. شود و تمرکـز بیشـتر درونـی اسـت     می تأکیدي عرضه  جا به اهمیت مدیریت و کنترل جنبهدر این

، مفید »تعامل کم با مشتري است«هایی با خدمات استاندارد که مستلزم  چنین تعریفی براي سازمان

  .است

 کیفیت خدمات به عنوان سنجش این که تا چه اندازه سطح در این مرحله: 2مشتري محور -4

بـر بیـرون    تأکیـد شود؛ در ایـن جـا    خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان تطابق دارد، تعریف می

این تعریف بر . شود تعریف می» مطابق با هدف«کیفیت به عنوان ارضاي نیازهاي مشتریان یا . است

. دارد یـد تأکهاي مشتریان و برآورده کردن این نیازها  توانایی سازمان جهت تعیین نیازها و خواسته

مبتنی بر دانـش و مهـارت، یـا    » تماس باال«هایی که خدمات با  تعریف مشتري محور براي سازمان

  .دهند، مناسب است ارائه میها  هاي بهداشتی، آموزش و هتل خدماتی کاربردي مثل مراقبت

قیمـت بـراي   «و » هزینـه بـراي تولیـد کننـده    «در اینجا کیفیت یا به عنوان : 1ارزش محور -5

عنوان برآوردن نیازهاي مشتري بر حسب کیفیت، قیمت و در دسـترس بـودن   به یا » ف کنندهمصر

گیـري مـورد    خریدار کیفیت، قیمت و در دسترس بودن را در یـک الگـوریتم تصـمیم   . داللت دارد

بیشـتر بـر    تأکیـد همچنین این تعریف بر اهمیت تقسیم بندي روشن بـازار و  . دهد ارزیابی قرار می

  ).36-38، 1384وادین و کیماسی، سیدج(خدمت اشاره دارد فراهم کردن 

  ابعاد کیفیت

بیـل  «و » فیلیپ کرازبـی «، »ژوزف جوران«، »دمینگ دادوار«پیشگامان نهضت کیفیت، همچون 

از مجموع ایـن  ). 1377رجب بیگی، ( اند  دادهیک نکاتی را راجع به اصول کیفیت ارائه  هر »کانوي

  :ه شرح زیر بیان نمودتوان اصولی مشترك ب می نکات

                                                                    

1. Value led 
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  اصول مشترك کیفیت) 5-4جدول 

  نکات  مولفه

  اعتقاد قلبی به رویکرد کیفیت مدارانه  تعهد

  توجه به نیازهاي مشتریان و جلب رضایت مراجعان  مشتري گرایی

  همکاري واحدهاي سازمانی در جهت بهبود فرآیندها  مشارکت

تصمیم گیري بر اساس آمار 

  و اطالعات

  یشه و علل مشکالتشناسایی ر

  نداشتن نگاه صرفاً ابزاري به کارکنان و تالش به منظور رشد و ارتقاء آنان  توانمند سازي

  تغییر استانداردها، ایجاد محصول جدید با تغییر گردش کار  بهبود همیشگی

  

 این ابعاد عبارتنـد از . کند می معروف خود، براي کیفیت هشت بعد را ذکري  در مقاله 1گاروین

ها، قابلیت اطمینان، همنـواختی، دوام، خـدمات رسـانی و     عملکرد صحیح، زیبایی شناسی، ویژگی

  ).1375گاروین، (کیفیت درك شده 

هاي مهـم یـک محصـول و نیـز هـدف اصـلی از تولیـد         عبارت است از ویژگی: عملکرد -1

  .محصول یا خدمت

  .اساسی آن است هاي ثانوي محصول که تکمیل کننده کارکرد ویژگی  :ها ویژگی -2

  .احتمال عملکرد بدون مشکل محصول بیش از دوره زمانی مشخص شده: قابلیت اعتماد -3

هاي فیزیکی و عملکرديِ محصول، انتظارات مشتریان را ارضـا   اي که ویژگی درجه: انطباق -4

  .کند می

ا نیاز طول عمر مفید محصول، میزان استفاده مشتري از محصول قبل از خراب شدن ی: دوام -5

  .به عوض کردن آن

هـاي خـدماتی    ویژگی  سهولت، سرعت، حساسیت و توانایی در ارائه: دهی قابلیت خدمت -6

 .محصول

هایی که به وسـیله   هاي حسی یا نمودهاي ظاهري محصول؛ ویژگی ویژگی: زیبایی شناسی -7

 .شود حواس بینایی، المسه، بویایی و چشایی مشخص می

                                                                    

1. Garvin 
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هاي محصـول و   ذهنی، نام تجاري یا تبلیغ تجاري که در ویژگی تصویر: کیفیت درك شده -8

  .)Sebastianelli, 2002( است مؤثرالبته ارزیابی ذهنی آن 

  مدیریت کیفیت

هـاي   گسترده در سازمان به طوریکی از ارکان توسعه در هر کشوري مدیریت کیفیت است که 

یـت خـدمات و محصـوالت و پـائین     شود و با باال رفتن مطلوب می کار گرفتهبه دولتی و خصوصی 

 اند که از آن جملـه  نظران از مدیریت کیفیت تعاریفی ارائه کرده صاحب. است همراهها  آمدن هزینه

  ):159-162، صص1386گودرزوند چگینی، ( توان به موارد زیر اشاره کرد می

  .مدیریت کیفیت روشی منسجم براي بهبود عملکرد کلی سازمان است -1

  .یت تغییري در باور ذهنی استمدیریت کیف -2

  .هاست سازمان ي مدیریت کیفیت روش تفکر جدید درباره -3

. سازمان باید توجه زیادي بر فرآیندهاي طراحی شده براي ارضاي نیازهاي مشتري داشته باشد

کـه نیازهـا و انتظـارات    هـا   به سـتاده ها  از داده اي فرآیند در این جا عبارت است از تبدیل مجموعه

آن در تمرکز برفرآیندها، جنبه مهـم مـدیریت کیفیـت اسـت کـه نتـایج       . ریان را برآورده سازدمشت

  ).Lagrosen & Lagrosen, 2003(تغییرات سازمانی به وضوح قابل مشاهده است 

  مدیریت کیفیت جامع

تولیـدي و بازرگـانی شـکل    هـاي   مدیریت کیفیت جامع در بستر مهندسی صـنعتی و سـازمان  

ادوارد دمینـگ را  . آن در خطوط مونتاژ و فرآیندهاي تولید صنعتی بودي  اولیههاي  گرفت و کاربرد

پس از جنگ جهانی دوم در ژاپـن  هاي  وي در سالهاي  دیدگاه. اند گذار مدیریت کیفیت دانسته پایه

اصـول اولیـه و   . صنعتی این کشـور گردیـد   ي کار گرفته شد و موجب توسعهبه فراگیر  اي به گونه

یت کیفیت جامع بیشتر متوجه کاال و محصول است و بر اساس این دو موضوع شـکل  سنتی مدیر

  ).20، ص1382الوانی و ریاحی، (گرفته است 

درونی  هاي فعالیت تمامی مستمـر بهبـود بر که است اي یافته نظام ساختار جامع کیفیت مدیریت

از  خـدمات  و محصوالت یتکیف بهبود جامع کیفیت مدیریت نهایی هدف .کند می تأکید سازمان یک

حـوزه  هـاي   هزینـه  کـاهش  آن مـوازات  بـه  و موجود تجهیزات و فرآیندها انسانی، منابع بهبود طریق
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و  خـدمات  کـه  دارد اعتقـاد  کـه  اسـت  اي فلسـفه  مفهـوم  بسط جامع کیفیت مدیریت .عملیاتی است

 آن بـر  و شـود  گذاشته سازمان بیرونی و مشتریان درونی دسترس در بهتر کیفیتی با همواره تولیدات،

 تعیـین  را خـدمتی  یا تولید هر کیفی مشتریان، مشخصات همین از بازخورد گرفتن نظر در با که است

مدیریت کیفیت جامع، نگرشی است که بر مبناي آن مـدیریت سـازمان بـا مشـارکت تمـامی      . کند

شـود،   مشـتري مـی   کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به رضایت

  ).7، ص 1374 حاجی شریف،(پردازد  می

  جوایز کیفیت

جایگاه قابل تـوجهی پیـدا    از جمله مفاهیم جدیدي که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان

سرآمدي کسب و کار و جوایز ملی کیفیت است که بر اساس آن هاي  ، سازماندهی نوعی مدلنموده

ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و با ایجاد فضاي رقابتی، حرکت  مختلف موردهاي  و بنگاهها  سازمان

کوتاه جوایز ملـی کیفیـت سـه    ي  در تاریخچه. نمایند می به سمت بهبود و ارتقاء را در آنها تقویت

ایـن سـه عبارتنـد از     ؛جایزه در انقالب کیفی ژاپن، اروپاي غربی و آمریکا نقش کلیدي ایفا کردند

موفقیـت ایـن جـوایز در ارتقـاء      .یت اروپا و جایزه ملی مالکوم بالـدریج جایزه دمینگ، جایزه کیف

بسـیاري  . عملکرد و قدرت رقابتی صنایع این کشورها، باعث جلب توجه جهانی به آنها شده است

ین مهمتـر برخـی از  . انـد  جایزه شان را بر مبناي این سه جایزه طراحی کردههاي  از کشورها برنامه

سید جوادین (فوق در سراسر جهان شکل گرفته عبارتند از  ي ناي سه جایزهجوایز کیفیتی که بر مب

  ):187-188، صص1384و کیماسی، 

  2000 1جایزه کیفیت ژاپن -

  2000 2جایزه برتري تجاري استرالیا -

  1996 3جایزه کیفیت ملی آرژانتین -

  2001 4جایزه کیفیت انجمن مدیریت هنگ کنگ -

                                                                    

1. Japan Quality Award 

2. Australian Business Excellence Award 

3. ArgNQA 

4. HKMAQA 
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  )مالزي( 2000 1جایزه کیفیت نخست وزیر -

  2001 2جایزه کیفیت سنگاپور -

  2000 3جایزه برتري تجاري آفریقاي جنوبی -

توضیح داده خواهد شد، جـایزه دمینـگ،   آنها  چند جایزه مهم کیفیت که در این بخش، دربارة

جایزه کیفیت استرالیا و جایزه ملی کیفیـت   ،جایزه کیفیت اروپا ،جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج

برنده شدن و کسب هر یک از این جوایز، باالترین افتخاري اسـت کـه یـک سـازمان     . ستایران ا

تواند در زمینه کیفیت به دست آورد و این موفقیت، سازمان را در سطح ملی و بـین المللـی بـه     می

  .عنوان صاحب کیفیت برتر خواهد شناساند

  جایزه دمینگ

بنیـان   1952و دانشمندان ژاپـن در سـال  وسیله هئیت مدیره انجمن مهندسان به جایزه دمینگ 

بهبـود  هـاي   هدف عمده این جایزه گسترش کیفیت از طریق شناسایی و معرفی فعالیـت . نهاده شد

است آمیز کنترل کیفیت جامع و نیز کنترل کیفیت در سطح شرکت  عملکرد ناشی از اجراي موفقیت

جـایزه   ).Ghobadian & Seng, 1996(هاي کنترل کیفیت آماري باشـد   که مبتنی بر فنون و تکینک

  ):191، ص1384سیدجوادین و کیماسی، ( شود می ساالنه در سه سطح اعطا به طوردمینگ 

 گردد که مطالعات و نقـش   این جایزه به افرادي اهدا می  :جایزه دمینگ براي افراد حقیقی

مـاري  آهـا   مهمی در گسترش و پیاده سازي موفق کنترل کیفیت جامع با استفاده از روش

  .اند داشته

 گـردد   اعطا میها  هایی از شرکت ها یا بخش این جایزه به شرکت  :جوایز کاربردي دمینگ

اي در  هـاي مهـم و قابـل توجـه     هاي کنترل کیفیـت جـامع، بهبـود    که با استفاده از روش

  .اند عملکرد خود ایجاد نموده

 گـردد کـه بـا     یی اهـدا مـی  ها این جایزه به کارخانه: ها جایزه کنترل کیفیت براي کارخانه

 .اند دست یافته اي هاي برجسته بکارگیري کنترل کیفیت به موفقیت

                                                                    

1. PMQA 

2. SQA 

3. SABEA 
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هـا،   مشـی  خـط «عبارتنـد از  گیرنـد،   می مواردي که در اعطاي جایزه دمینگ مورد مالحظه قرار

تضـمین  هـاي   سازماندهی، اطالعات، استانداردسازي، بهسازي و بکارگیري منابع انسـانی، فعالیـت  

  .»آیندههاي  بهبود، آثار و نتایج و برنامههاي  نگهداري، فعالیت/ کنترلهاي  الیتکیفیت، فع

  جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج

مفاد مربوط به این جـایزه ملـی در   . ایجاد گردید 1987جایزه کیفیت مالکوم بالدریج آگوست 

 به منظوراین جایزه . تانتشار یاف 1988آمریکا درج شده و در سال ي  قانون اساسی ایاالت متحده

آمریکایی به کیفیت و عملکرد و میـزان رشـد و آگـاهی آنهـا     هاي  شناسایی میزان دستیابی سازمان

سیدجوادین ( نسبت به اهمیت کیفیت و برتري عملکرد تحت یک قالب رقابتی ایجاد گردیده است

ه در سـه زمینـه   برنـد ورت رقابتی و حـداکثر بـه دو   این جایزه به ص). 194، ص1384و کیماسی، 

اما در  )Ghobadian & Seng, 1996( شود هاي تجاري کوچک اعطا می تولیدي، خدماتی و سازمان

سیدجوادین و کیماسی، ( گرفتند مراکز درمانی و آموزشی نیز جزء حوزه این جایزه قرار 1999سال 

  .)194، ص1384

ایـن چهـارچوب دو   . دهد می را با هم نشانآنها  شکل زیر، معیارهاي جایزه بالدریج و ارتباط

بـه ایـن   . فرض نخست این که مدیریت ارشد عامل مهم تحرك سازمان اسـت : فرض کلیدي دارد

و ها  ترتیب این جایزه نیز همانند سایر جوایز نقش حیاتی مدیریت ارشد را در تعیین اهداف، ارزش

راهنمـایی کنـد،   خـارجی را  هـاي   بهبود مستمر عملکرد و جهت گیريهاي  هایی که تالش سیستم

  .نماید می برجسته

فرض دوم این است که هدف اساسی فرآیند کیفیت، بهبـود کیفیـت و فایـده بـراي مشـتریان      

شـرکت  کند که حداکثر شدن رضایت مشتري یکی از اهداف بسیار مهـم   می این مدل فرض. است

  .)Ghobadian & Seng, 1996(بوده و سودآوري را براي سازمان در پی خواهد داشت 
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  )2005(چارچوب جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج، رویکرد سیستمی ) 5-1شکل 

  )195 ، ص1384سیدجوادین و کیماسی، (

  
 

  جایزه کیفیت اروپا

آغاز شد و هدف عمده آن شناسـایی،   1991رسمی از سال  به طوراعطاي جایزه کیفیت اروپا 

 مسـؤول متـولی و  . روپایی براي توسعه مدیریت کیفیت جامع استاهاي  حمایت و تشویق شرکت

این جایزه به وسـیله چهـارده موسسـه    . اعطاي جایزه کیفیت اروپا بنیاد مدیریت کیفیت اروپا است

تعهد بلند مدت نسبت به مدیریت کیفیت جـامع نقطـه   . ایجاد شد 1988معتبر اروپایی در سپتامبر 

نیاد اروپایی براي مدیریت کیفیت از اعطاي جایزه کیفیت اروپا هدف ب. استها  مشترك این سازمان

هـا   نقش اسـتراتژیک کیفیـت در شـرکت   ارتقاي موقعیت صنعت و تجارت اروپا به وسیله تقویت 

  ).Ghobadian & Seng, 1996(است 

  :مختلفی به شرح زیر نمودهاي  توان استفاده می این مدل ابزار عملی است که از آن

 ري براي خود ارزیابیبه عنوان ابزا  

 هاي دیگر به عنوان مبناي مقایسه با سازمان  

 هاي بهبود به عنوان راهنمایی جهت شناسایی حوزه  

 براي واژگان رایج و روش فکر کردن اي به عنوان پایه  

 ها شماي سازمانی، محیط، روابط و چالش

 ریزي استراتژیک برنامه

 تمرکز بر مشتري و بازار

 بريره

 گیري، تحلیل و مدیریت دانش اندازه

 تمرکز بر منابع انسانی

 مدیریت فرآیند

 نتایج تجاري
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       1384سـیدجوادین و کیماسـی،   (به عنوان سـاختاري بـراي سیسـتم مـدیریت سـازمان ،

 ).197ص

  )Ghobadian & Seng, 1996(ه کیفیت اروپا مدل ارزیابی جایز) 5-2شکل 

  
  

رهبـري، سیاسـت و   « عبارتنـد از  کنـد  مـی  را لحـاظ آنهـا   عناصري که جـایزه کیفیـت اروپـا   

استـراتـژي، مـدیـریت افراد و منابع، فرآیندهاي سازمان، رضایت مشتـري، رضایت افـراد، تأثیر بر 

هـا،   جهت دهنـده . است ها و نتایج این مدل داراي دو قسمت جهت دهنده. »جامعه و نتایج تجاري

هـا   هـا را بـه سـتاده    دهنـد و تبـدیل داده   می و فرآیندهایی هستند که به تجارت جهتها  خط مشی

گیريِ ورودي و خروجی به دست آمده بـراي سـازمان    نتایج نیز ابزاري براي اندازه. کنند تسهیل می

  .هستند

  سترالیاجایزه کیفیت ا

بومی اسـترالیا بـراي بهبـود    هاي  به منظور تشویق شرکت 1988جایزه کیفیت استرالیا در سال 

بـه منظـور الگـوگیري    آنها  هاي در سطح جهانی و معرفی موفقیتآنها  کیفیت خود، بهبود عملکرد

فرض اساسی جـایزه کیفیـت اسـترالیا ایـن اسـت کـه بهبـود کیفیـت،         . ایجاد شدها  دیگر شرکت

در بازارهـاي رقـابتی در سـطح جهـان، توانـا خواهـد        مـؤثر استرالیایی را براي رقابت هاي  شرکت

انتفاعی و غیر انتفاعی در استرالیا، کشورهاي مشـترك المنـافع و   هاي  این جایزه به سازمان. ساخت

چارچوب ارزیابی جایزه کیفیـت اسـترالیا در شـکل زیـر     . شود می محلی اعطاهاي  مجموعه دولت

  

  

 رهبري

 مدیریت افراد

 سیاست و افراد

 منابع

  

  

 هافرآیند

 رضایت افراد

 رضایت مشتري

 نتایج جامعه

  

  

نتایج 

 تجاري

 نتایج جهت دهندها
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این مدل بر این فرض مبتنی است که بهبود کیفیت نیازمند رهبري روشن بین . ده شده استنشان دا

ها را به جلو پیش برده، نیروهاي کاري خالق و نـوآوري را کـه توانـایی     و بانفوذي است که برنامه

کند رضـایت مشـتریان    می چنین عنوان این مدل هم. برآوردن انتظارات مشتري را دارند، تربیت کند

مند، خشـنود و داراي   رجی، نیـازمنـد اطمینـان از این مسالـه است کـه مشتریان داخلی رضایتخا

کنـد، در مـدل زیـر دیـده      لحـاظ مـی  را آنها  هشت موردي که جایزه کیفیت استرالیا. انگیزه هستند

  ).Ghobadian & Seng, 1996(شوند  می

  )Ghobadian & Seng, 1996(چارچوب ارزیابی جایزه کیفیت اروپا ) 5-3شکل 

  

  جایزه ملی کیفیت ایران

مدل سرآمدي جایزه ملی کیفیت ایران با الگو گیري از آخرین ویرایش مدل سرآمدي کسب و 

 9این مدل ساختاري غیر تجویزي داشته و از . ریزي شده است کار بنیاد مدیریت کیفیت اروپا طرح

و » توانمندسـازها «عی تشکیل شده است، که پنج معیار اول تحت عنوان معیار فر 32معیار اصلی و 

، صص 1384سیدجوادین و کیماسی، ( سازماندهی شده است» نتایج«چهار معیار دوم تحت عنوان 

200-199.(  

و هـا   ایـن ارزش . مدل جایزه ملی کیفیت ایران بر هشت ارزش بنیادین سرآمدي استوار است

مداري، رهبري و ثبات در مقاصد، مدیریت بر اساس  گرایی، مشتري نتیجه: زمفاهیم بنیادین عبارتند ا

منـابع انسـانی، یـادگیري و نـوآوري و بهبـود مـداوم،       ي  فرآیندها و واقعیات، مشـارکت و توسـعه  

  .یت اجتماعیمسؤولو ها  شراکتي  توسعه

 تمرکز بر مشتري

و   استسی

 ریزي برنامه

اطالعات و 

تجزیه و تحلیل 

افراد و  آن

 کارکنان

  

 رهبري

کیفیت 

فرایند 

کاال و 

 خدمت

  ارزش

  براي

 مشتري

سازمان و 

 عملکرد

تجاري 

بهبود 

 یافته
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  )200، ص1384سیدجوادین و کیماسی، (مدل جایزه ملی کیفیت ایران ) 5-4شکل 

  
  

  کیفیت خدمات

مطالعـات بازاریـابی و رفتـار     موضـوع بسـیاري از  میالدي تاکنون، کیفیت خدمات  80از دهه 

بر خدمات مشتري و بهبـود کیفیـت    1990مطالعات بازاریابی خدمات در دهه. سازمانی بوده است

ه منتهی بـه افـزایش قابلیـت و    عنوان روشی براي ارتقاي رضایت مشتري و وفاداري کبه خدمات 

مطالعات چندي که در زمینه شناسایی ارتباط بـین کیفیـت خـدمات و    . سوددهی شود، متمرکز شد

بـه  . کیفیت خدمات، بر سود از طریق افزایش سهم بازار اثـر دارد  دهد مینشان  هعملکرد انجام شد

زمینـه خـدمات و   مهـم در  در نهایت، عامل کیفیت خدمت به عنوان اسـتراتژي رقـابتی   این ترتیب 

نقش مهمی در  ،کیفیت خدمات با ي تمایل به ارائه. )Newman, 2001(مشتریان آن مقبول واقع شد 

بـه  چرا که کیفیت خدمات براي بقا و سودآوري سازمان امري حیـاتی   کند، می صنایع خدماتی ایفا

ت بـه عنـوان مسـائل    در واقع امروزه رضایت مراجعان و مشتریان و کیفیـت خـدما  . رود می شمار

  .روند می شماربه حیاتی در اغلب صنایع خدماتی 

کسـب و   ي کیفیت خدمات و محصوالت نه تنها فقط براي سازمان و شرکت مشغول در زمینه

ملـی دارد  کار از اهمیت استراتژیکی برخوردار است بلکه اهمیـت دو چنـدانی نیـز بـراي اقتصـاد      

  

  

  

  

 مشی و استراتژي خط رهبري

  و منابع ها شرکت

  

  

  

 فرآیندها

  

  

نتایج 

  کلیدي

 عملکرد

 نتایج ازهاتوانمند س

  منابع

انسانی

  نتایج

منابع انسانی

  نتایج

  مشتریان 

  نتایج

  جامعه

 یادآوري و نوآوري
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)Tahi, 2008 .(کرده و از این  یاريها  ازمان را در تمایز با دیگر سازمانتواند س کیفیت خدمات می

تنها در بلندمدت براي  کیفیت باالي خدمات نه. کند طریق، مزیت رقابتی را براي سازمان حاصل می

توانند آن  آوري می تولیدي نیز در راستاي سودهاي   شرکت بلکه ،آور است خدماتی سودهاي  سازمان

 Ghobadian et(مؤثر اسـت  ل، براي جلب توجه مشتریان فعلی و بالقوه این عام. را به کار گیرند

al., 1994.(  

دهند که کیفیت خدمات دریـافتی،   می مطالب اولیه در خصوص موضوع کیفیت خدمات نشان

یعنی انتظارات (خدمات باید عرضه کند ي  کنند ارائه دهنده می آنچه که مشتریان تصور ي از مقایسه

براي مثال بر اسـاس  . شود می دهد، ناشی می خدمات عمالً ارائهي  که ارائه دهندهبا آنچه ) مشتریان

کیفیت خدمات مقیاسی براي سنجش این مساله است که سطح خـدمات  « 2و بومز 1لوئیسي  گفته

خدمات با کیفیـت، بـه    ي ارائه. ارائه شده تا چه میزان بر انتظارات و توقعات مشتریان منطبق است

، 1387زیتامل و پاراسورامان، (» توقعات و انتظارات مشتریان بر مبنایی ثابت است معناي پیروي از

  ).29 ص

  تعریف کیفیت خدمات

ایـن تعـاریف بـه شـرح      ینمهمتریت خدمات شده است که برخی از تعاریف مختلفی از کیف

  :باشد میجدول زیر 

                                                                    

1. Lewis 

2. Booms 
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  تعاریف کیفیت خدمات) 5-5جدول 

  منبع  کیفیت خدمات  ردیف

 پاراسورامان،  و زیتامل(  زگاري سطوح مختلف خدمت با انتظارات مشتریانمیزان سا  1

1387 ،29(  

ماهیت برتر خدمت نسبت به  ي مشتري درباره ي قضاوت همه جانبه  2

  آن ي هاي برجسته خدمات مشابه با مزیت

  )1382نعمتیان، (

سازگاري پایدار با انتظارات مشتري و شناخت انتظارت مشتري از   3

  صخدمت خا

  )1382نعمتیان، (

  )Gronroos, 2001(  اندازه و جهت مغایرت بین ادراك مشتري از خدمت و انتظارت او   4

کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاوت بین « :گوید پاراسورامان می  5

  » ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است

)Parasuraman, 1998(  

چون کیفیت خدمت برتـر تنهـا یـک     ،کند می اها نقش مهمی را ایف کیفیت خدمات در سازمان

هـاي   بلکه کیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بـین سـازمان   ،استراتژي انتخابی یا اختیاري نیست

ها بایـد   توان بر شمرد که بدان جهت سازمان می دالیل متعددي را. ناکارا استهاي  موفق و سازمان

  :یان خود باشند که عبارتند ازتر به مشتر کیفیتخدمات با ي  دنبال ارائهبه 

واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش : افزایش انتظارات مشتریان* 

تـوان بـه چنـدین عامـل ربـط داد از جملـه افـزایش         مـی  افزایش انتظارات مشتریان را. یافته است

  .…ها و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان، عملکرد رقبا و آگاهی

آن به مشـتریان، مـدام در   ي  رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه: فعالیت رقبا *

  .کار در صددند تا سهم بازار خود را افزایش دهند حال متغیر کردن بازار هستند و از این راه

عوامل محیطی از جمله سیاسی و قانونی، اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی،   : عوامل محیطی* 

براي مثـال طـرح تکـریم مـردم و جلـب      . کند می تر خدمات با کیفیت ي را وادار به ارائها ه سازمان

 .رود می رضایت ارباب رجوع در نظام اداري از جمله عوامل سیاسی به شمار

خـدمات بـراي دریافـت    هـاي   ارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگـی : ماهیت خدمات* 

ان با توجه به شواهد فیزیکی احاطه کننده خدمات و نیز بدین دلیل مشتری. است کنندگان آن مشکل

بـه ارزیـابی    ،رونـد  مـی  که دو عامل اساسی در ارزیابی خدمات به شـمار  رفتار و برخورد کارکنان

  .پردازند می کیفیت خدمات
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هـاي   ترفیعـی خـود انتظـارات و خواسـته    هـاي   ها با فعالیـت  سازمان: عوامل درون سازمانی* 

کنـد، انتظـارات خـدمات     می در نتیجه مشتري زمانی که به سازمان مراجعه. برند یم مشتریان را باال

بنابراین عملکرد سازمان باید پاسخگوي انتظارات ایجاد شده در مشـتریان  . وعده داده شده را دارد

  .باشد

عالوه بر موارد باال مزایاي ناشی از کیفیت خـدمات خـود   : مزایاي ناشی از کیفیت خدمات* 

یکی از اثرات مستقیم . کند می ها را به ارائه خدمات با کیفیت ترغیب ري است که سازمانعامل دیگ

خـدماتی بـه صـورتی کـارآ بـه       ي خدمات با کیفیت، افزایش توانایی سازمان جهـت ارائـه  ي  ارائه

لـذا از   و نیازهایی دارند،ها  ، چرا که سازمان دریافته است که مشتریانش چه خواستهاست مشتریان

ي  با افزایش کـارآیی و اثربخشـی در ارائـه   . نماید می را حذفآنها  ت غیرضروري کاسته و یاخدما

خدمات بهتر به مشتریان باعـث   ي همچنین ارائه. خدمات، سودآوري سازمان افزایش خواهد یافت

  .دشو می تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان به دهان مثبت
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  )39-41، ص1384دجوادین و کیماسی، سی(ضرورت توجه به کیفیت خدمات ) 5-5شکل 

  

  سنجش کیفیت خدمات

سنجشی است از این که تا چه اندازه خدمت ارائه شده انتظـارات   ،کیفیت در سازمان خدماتی

 ي است که مشتري در فرآینـد ارائـه   ماهیت اغلب خدمات این چنین. سازد می مشتریان را برآورده

خدمت بلکه  ي این بدین معناست که ادارك مشتري از کیفیت نه تنها از ستاده. اردخدمت حضور د

توان نشـان   می کیفیت ادراك شده را در یک طیف. است مؤثرخدمت نیز  ي همچنین از فرآیند ارائه

  .قرار دارد آل داد که در یک سر آن کیفیت غیرقابل پذیرش و در طرف دیگر آن کیفیت ایده

نـد، بـه طـور    مؤثره چه عواملی در موفقیت سـازمان و موسسـات تجـاري    براي شناخت اینک

عوامل 

 -سازمانی درون

  تبلیغات

  فروش حضوري -

تغییرات 

 -محیطی

 -تکنولوژي

 - اقتصاد

  سیاسی

شرایط 

 - رقابتی

 -فعالیت رقبا

  رقباي جدید 

  جایگزین ها -

 

 - نتظارات مشتريا

 -سرعت -دقت

 توجه و احترام -ادب

 - ماهیت خدمت

 - ناملموس بودن

تفکیک  - تغییرپذیري

 فناپذیري - ناپذیري

رضایت  - مزایاي کیفیت

رضایت  -مشتري

 - وري بهره -کارمند

 سودآوري

ضرورت توجه 

کیفیت  به

 خدمات
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مشـتریان  / رجـوع اربـاب   ي به صورتی که به وسیله(ها  عمومی توافق بر این است که ایجاد ارزش

گیري شده و بهبود یابد  از عواملی است که ضمن مورد توجه قرار گرفتن باید اندازه) شود می درك

  ).203، ص1379شریف زاده، (

 عمـل کـردن تعریـف نمـودیم     ،با توجه به اینکه کیفیت خدمات را فراتر از انتظارات مشتریان

  :توان کیفیت ادراك شده را به شکل زیر نشان داد می

  کیفیت ادراك شده= انتظارات قبلی مشتري + کیفیت فرآیند واقعی + کیفیت ستاده واقعی 

واقعی خدمت مقایسه شده  ي ارائه و ستاده دهد که انتظارات قبلی، با فرآیند می این الگو نشان

انتظار قبلـی مشـتري آن چیـزي اسـت کـه       .شود می و از طریق این مقایسه است که کیفیت ادراك

چنـدین عامـل تصـور قبلـی     . کند در هنگام خرید خدمت دریافت خواهـد کـرد   می مشتري تصور

گذشته، تبلیغات دهـان   ي جربهنیازهاي شخصی، ت دهد که عبارتند از می مشتري را تحت تاثیر قرار

که توسط ارائه  است سطح واقعی خدمت ارائه شده ،کیفیت واقعی .به دهان، تصویر ذهنی و قیمت

ي ادراك  وسـیله الزم به ذکر است که کیفیت خـدمات بـه   . شود می خدمت تعیین و کنترل ي کننده

 1اعتقـاد گرونـروس   به). Ghobadian et al., 1994(شود  مشتري و نه ادراك ارائه کننده، تعیین می

ي  انتظارات مصرف کننـده در نتیجـه  ي  مقایسه«کیفیت خدمات درك شده عبارت است از ) 1984(

میـان  ي  و به عبارتی فاصـله » است کردهفرآیند ارزیابی با آن چه که وي به عنوان خدمت دریافت 

سه امکان کلیدي نتـایج   ).Ladhari, 2009(عملکرد واقعی انتظارات خود از خدمات و برداشت از 

  :کیفیت عبارتند از

 جایی که انتظارات مشتریان دقیقا محقق شده است: کیفیت رضایت بخش 

 جایی که کیفیت ادراك شده بیشتر از انتظارات مشتري است: کیفیت ایده آل 

 جایی که کیفیت ادراك شده کمتر از انتظارات مشتري است؛: کیفیت غیرقابل پذیرش  

در هـر لحظـه از زمـان    ) 2(یـا  ) 1(دمت باید اطمینان حاصل کند کـه حالـت   خي  ارائه کننده

خـدمات  شرط رسیدن به این حاالت این است که ارائـه کننـدگان   . شود می صلاخدمت ح ي ارائه

  ).Ghobadian et al.,1994(درك روشنی از کیفیت مورد انتظار مشتریان به دست آورند 

                                                                    

1. Gronroos 
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  ابعاد کیفیت خدمات

ـ  کاالد بعدي است و اطمینان از کیفیت خدمت یا اي چن کیفیت پدیده هـاي   ن جنبـه یبدون تعی

 .ارزش نهایی این ابعـاد بسـتگی بـه موقعیـت دارد    باید توجه داشت البته . مشهود آن ممکن نیست

  :دو نوع کیفیت خدمت را پیشنهاد کرد گرونروس

 ت دریـافت خدم ي شامل آن چیــزي است کــه مشتــریان، از ارائه دهنـده: کیفیت فنی

 ).یعنی نتیجه و حاصل خدمت(می کنند 

 کننـد و   شامل روشی است که مشتریان خدمات دریافت می: کیفیت کارکردي یا عملیاتی

 .خدمات است ي در واقع فرآیند ارائه

 سه بعد در کیفیت را مورد بحث قرار داد 1لتینن:  

 ت آنمرتبط با نماي سازمان و تجهیزات و امکانا موارد: کیفیت فیزیکی  

 تصویر شرکت و ذهنیت عموم نسبت به آن: کیفیت شرکت 

 چنـین خـود     و هـم آنها  هاي خدماتی و مشتریان تعامل بین پرسنل سازمان: کیفیت تعاملی

  مشتریان با هم

بـا  تفکیک و تفاوت قائل شدن بین کیفیت مـرتبط   ،کند در بررسی ابعاد کیفیت لتینن عنوان می

  ).Ghobadian et al., 1994(تبط با نتیجه خدمت، ضروري است فرآیند ارائه خدمات و کیفیت مر

  :کند نیز ابعاد کیفیت خدمات را به این ترتیب عنوان می 2پاراسورامان

  .ظاهر امکانات فیزیکی، تجهیزات، کارکنان و ابزار اطالعاتی :3موارد ملموس -1

به طور دقیـق و   توانایی و قابلیت انجام و اجراي خدمات وعده داده شده :4قابلیت اعتماد -2

 .با اطمینان کامل

 .خدمات سریع ي اشتیاق و میل به کمک به مشتریان و ارائه :5قابلیت پاسخگویی -3

 .خدمات ي هاي مورد نیاز براي ارائه در اختیار داشتن دانش و مهارت: 1شایستگی -4

                                                                    

1. Lehtinen 

2. Parasuraman 

3. Tangibles 

4. Reliability 

5. Responsiveness 
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 .ارتباط کارکنان ي ادب، احترام، توجه و رفتار دوستانه در نحوه :2مالحظه -5

 .اعتماد، اطمینان و صداقت :3شقابلیت پذیر -6

 .رهایی از خطر، ریسک یا تردید :4امنیت -7

 .دسترسی و سهولت تماس :5دسترسی -8

گوش دادن به سخنان مشتریان و ارائه اطالعات در مورد خدمات به مشتریان : 6ارتباطات -9

 .قابل درك و قابل انتقال به دیگر مشتریان باشدآنها  به نحوي که براي

  .تالش در جهت شناخت مشتریان و نیازهاي آنان: 7يدرك و شناخت مشتر -10

متقابل این ابعاد، سه مورد از ده مـورد اصـلی    پس از تجزیه و تحلیل عملی براي تعیین روابط

هفـت مـورد بـاقی    . بدون تغییر باقی ماند یعنی موارد ملموس، قابلیت اعتماد و قابلیت پاسخگویی

 بنـدي  طبقـه بنـابراین،  . آنها را اطمینان و همدلی نامیدند شدند که بندي دستهتر  مانده به دو بعد کلی

  :نهایی از این پنج بعد به شرح زیر است

 ترکیبـی از ابعـاد و   (دانش و ادب کارکنـان و توانـایی آنهـا در ایجـاد اطمینـان      : اطمینان

  ).هاي اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت جنبه

 ترکیبی از ابعاد (کند  تریان معطوف میدلسوزي و توجه خاصی که شرکت به مش: همدلی

 ).هاي دسترسی، برقراري ارتباط و درك مشتري و جنبه

 مناسب و مطمئن خدمات وعده داده شده ي توانایی ارائه: قابلیت اعتماد. 

 سریع خدمات ي میل و اشتیاق براي کمک به مشتریان و ارائه: قابلیت پاسخگویی 

  زیتامـل و  (، کارکنـان و وسـایل ارتبـاطی    ظـاهر و وسـایل و تجهیـزات   : موارد ملمـوس

  )30-34، صص1387پاراسورامان، 

                                                                                                                                                     
1. Competence 

2. Courtesy 

3. Credibility 

4. Security 

5. Access 

6. Communication 

7. Understandig the Customer 
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  موانع بهبود کیفیت خدمات

 Ghobadian et(وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از  خدمات به مشتریان موانعی ي در ارائه

al., 1994:(  

از مشتریانی درصد  25دهد که در هر لحظه زمانی  می تحقیقات نشان: فقدان قابلیت رویت. 1

 چهـار با این حـال تنهـا   . سازند می که از خدمات ناراضی هستند خرید مجددشان را کامالً متوقف

یت ارائه کننـدگان خـدمات را بـراي    مسؤولاین موضوع . کنند می درصد از آنها از سازمان شکایت

  .سازد می شناخت فعاالنه مسائل کیفیت خطیرتر

کیفیت خـدمات از  ي  دراك کلی مشتریان دربارها: یت خاصمسؤولمشکالت در تخصیص . 2

پذیرد، به هر حال مشکل است که مسائل کیفیت را به مرحلـه   می خدمت اثري  تجربه مراحل ارائه

  .خاصی از ارائه خدمت مربوط سازیم

اغلب مسـائل کیفیـت خـدمات نیازمنـد تـالش      : الزامات زمانی براي بهبود کیفیت خدمات. 3

چرا که کیفیت خدمات بیشتر وابسته به افراد است تا  ،مانی بلند مدت استز ي فراوان در یک دوره

. طلبـد  مـی  تري را ها زمان طوالنی نسبت به تغییر رویه و اعتقاداتها  تغییر نگرش. ها سیستم و رویه

نواقص کیفیت خدمات بـا مشـکل مواجـه     اي بنابراین مدیران در تمرکز بر مساله و حل علل ریشه

  .هستند

خـدمت توسـط افـراد بـه دلیـل ماهیـت        ي کنترل کیفیت و ارائه: ین بودن ارائه خدمتنامع. 4

عنصر انسانی هم شامل مشتریان و هم شـامل کارکنـان جلـو    . بینی افراد مشکل است غیرقابل پیش

  .است خدماتیهاي  باجه در سازمان

  هاي مفهومی کیفیت خدمات مدل

  تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت مدل

هـاي   لیل شکاف کیفیت به وسیله پاراسورامان ارائه شده و سعی دارد فعالیتمدل تجزیه و تح

این مدل، تعامالت بـین ایـن   . هاي خدماتی را نشان دهد که بر درك کیفیت تأثیر دارند مهم سازمان

 بـر  کلیـدي سـازمان خـدماتی یـا بـازار را کـه      هاي  نشان داده و ارتباطات بین فعالیترا ها  فعالیت

توصـیف   روابط، با عنوان شکاف یا فاصله. کند شناسایی می تأثیر دارند، ت خدمترضایت از کیفی
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ها، مانع مهمی را در بـه دسـت آوردن سـطح رضـایت      شکافاز به عبارت دیگر، هر یک . اند شده

  .دهد بخشی از کیفیت خدمت نشان می

نیـز  مشتري انتظارات . استاز تجربیات واقعی خدمت او  هاي ذهنی ارزیابیادراکات مشتري، 

هایی براي عملکرد سازمان هستند که مشتري آن را با تجربیات خـود از خـدمت مقایسـه     شاخص

» تفـاق بیفتـد یـا خواهـد افتـاد     چیزي که مشتري اعتقـاد دارد بایـد ا  «: کند و اغلب با این جمله می

ماننـد  (بـازار  دهنده تجربیات مشتري، شـامل عوامـل تحـت کنتـرل      عوامل شکل. شود میتوصیف 

محـدودیت دارد   ،تـأثیر در آن حـوزه   بـراي چنین عواملی که بـازار   و هم ) ها گذاري و آگهی قیمت

 & Zeithmal(هستند ) مانند نیازهاي شخصی و درونی و ارتباطات شفاهی و تبیغات دهان به دهان(

Bitner, 1996 .(این مدل در شکل )زیر نشان داده شده است )5-6.  
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  )Ghobadian et al, 1994(شکاف کیفیت مدل تجزیه و تحلیل) 5-6شکل 

  
شامل پنج شکاف است که شکاف پـنجم، نتیجـه چهـار    کیفیت، مدل تجزیه و تحلیل شکاف 

، 1384سـیدجوادین، کیماسـی،   ( بـه ایـن شـرح هسـتند    هـا   این شکاف. قبل از خود است شکاف

  :)95ص

 اسـت  مـدیریت ممکـن    ):1شـکاف  (کننده ـ دیدگاه مـدیریت     شکاف انتظارات مصرف

 ,Ghobadian et al(کنندگان داشته باشد   هاي نادرستی از انتظارات واقعی مصرف دیدگاه

شود که ادارکات مدیر با انتظارات مشتریان یکسـان   اولین شکاف وقتی ظاهر می). 1994
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  نباشد

 دومین شکاف مشکل ترجمه یـا تبـدیل   : )2شکاف (کیفیت خدمات هاي   شکاف ویژگی

  .هاي کیفیت خدمات است ات مشتریان به ویژگیفهم سازمان از انتظار

  هـاي   شکاف ارائه خدمات، حاصل تفاوت بین شاخص): 3شکاف (شکاف ارائه خدمات

وجـود  . خدمات و عملکرد واقعی کارکنان شرکت در قبال خـدمات اسـت   دارمشتري م

دسـتیابی بـه کیفیـت     و براي رفتار شایسته با مشتریانتضمینی هاي مناسب،  دستورالعمل

شکاف سوم بیانگر عدم تطابق بـین  ). Zeithmal & Bitner, 1996(باالي خدمات نیست 

استانداردهاي عملکرد خدمات و تحویل خدمات است که ممکن است در اثر عدم تمایل 

، 1384سـیدجوادین، کیماسـی،   (و یا ناتوانی پرسنل در برآوردن انتظارات، به وجود آیـد  

  ).95ص

  شکاف چهارم بـر عـدم سـازگاري بـین خـدمات      ): 4 شکاف(شکاف ارتباطات خارجی

توانـد بـه دالیلـی ماننـد عـدم وجـود        واقعی و خدمات قول داده شده داللت دارد که می

آگـاهی از  ). همـان منبـع  ( به وجود آید …هماهنگی بین واحد تولید و واحد بازاریابی و

ی که به وسیله یها وعده. سازد ضروري میآنها  انتظارات مشتریان، ارتباطات خارجی را با

. برد شود، انتظارات مشتریان را باال می ها و تبلیغات مختلف از سوي شرکت داده می  آگهی

هـاي   هاي بیش از حد توانایی  تواند به واسطۀ دادن وعده ها، می شکست در عمل به وعده

بازاریـابی و  واحـد  و یندهاي داخلی شـرکت  آفرشرکت در تبلیغات، عدم هماهنگی بین 

  ).Ibid(هاي ارائه خدمات به وجود آید  و رویهها  وت بین سیاستتفا

  ت درك شـده  اکیفیت خدم): 5شکاف (خدمت درك شده  -شکاف خدمت مورد انتظار

شکاف پنجم بستگی دارد کــه ) مثبت یا منفی بودن(و جهت ) کم یا زیاد بودن(به اندازه 

ی و ارائه خدمات وابسـته اسـت   هاي مرتبط با بازاریابی، طـراحـ آن هم به ماهیت شکاف

)Ghobadian et al, 1994 .( بسـته شـوند   4تا  1هاي  ، باید شکاف5براي بستن شکاف .

بسته نشـود، مشـتریان،    -از شکاف اول تا شکاف چهارم  -ها  مادامی که یکی از شکاف

  .کمبود را در کیفیت خدمات احساس خواهند کرد
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  هاي هفتگانه کیفیت مدل تحلیل شکاف

چرا که ارزیـابی کلـی مشـتري از آنچـه      ؛ترین مساله است خدمات، بحرانیي  در ارائه شکاف

کم کردن این  ،هدف نهایی در بهبود کیفیت خدمات ه در مقایسه با آنچه دریافت کرده وانتظار داشت

ا شناخته و ها ر دهندگان خدمات باید این شکاف به همین منظور، ارائه. است تا حد امکانها  شکاف

از هفـت شـکاف بـالقوه در     1بر ایـن اسـاس الوالك و رایـت   . دد کاهش یا حذف آنها برآیندصدر

  :برد که عبارتند از می کیفیت خدمات نام

تفاوت بین باور ارائه دهندگان خدمت از انتظـارات مشـتریان و نیازهـا و     :شکاف شناختی. 1

  .انتظارات واقعی مشتریان

ات مـدیریت از انتظـارات مشـتري و اسـتانداردهاي     تفاوت بین ادراکـ  :شکاف استانداردها. 2

  .خدمت ي کیفیت برقرار شده براي ارائه

خـدمت و عملکـرد   ي  تفاوت بین استانداردهاي مشخص شده ارائه :ي خدمت شکاف ارائه. 3

 .خدمت ي واقعی ارائه دهنده

 تفاوت بین آنچـه کارکنـان فـروش و تبلیغـات شـرکت فکـر       :شکاف در ارتباطات داخلی. 4

آن  ي کنند خصیصه، عملکرد و سطح کیفیت خدمات است و آنچه شرکت واقعاً قـادر بـه ارائـه    یم

 .است

کننـد دریافـت    می شود و آنچه مشتریان فکر می تفاوت بین آنچه واقعاً ارائه :شکاف ادراکی. 5

 .یفیت خدمات به شکل عینی نیستندچرا که آنها قادر به ارزیابی ک ؛کرده اند

خدمت واقعاً قول داده ي  ارتباطی ارائه کنندههاي  تفاوت بین آنچه که تالش :شکاف تاویلی. 6

  .این ارتباطات قول داده شده استي  کند به وسیله می است و آنچه یک مشتري فکر

تفاوت بین آنچه مشتریان انتظار دریافـت آن را دارنـد و ادراکـات آنهـا از     : شکاف خدمت. 7

  ).95-97، صص 1384سیدجوادین و کیماسی، ( اند خدمتی که واقعاً دریافت کرده

                                                                    

1. Lovelock & Wright 
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  )96، ص1384سیدجوادین و کیماسی،( شود هایی که منجر به نارضایتی می شکاف) 5-7شکل 

  

  مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی

شکل زیر، این مدل . کرده استمدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی را در شش گام ارائه  1مور

مدل مور، چارچوبی را براي توجه وسیع به مباحث کیفیـت  . دهد میهر گام را نشان  مهمو عوامل 

                                                                    

1. Moore 
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، 4ه کلیـدي گـام   داجزاي کلیدي این مدل هسـتند و سـتا   4 و 3، 2هاي   گام. دهد سازمانی ارائه می

مشـکالت  هایی که  براي شناسایی حوزه سازوکارياین مدل، در ارائه . است» برنامۀ اجراي کیفیت«

  ).Ghobadian et al, 1994(د، ناموفق است گیر نشات میآنها  کیفیت از

  )Gobadian et al, 1994(مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی  )5-8شکل 

  
  

  مدل کیفیت خدمت رفتاري

تعامالت رفتاري ارائه کننده خدمت، تأثیر مهمی بر ادراکات مشتري از کیفیت فرآیند خـدمت  

 تغییر فرهنگ  -

   بهبود عملکرد  -

  ها هزینه دادن کاهش   -

  نیه تعهدبیا  - 

  هاي کیفیت شاخص   - 

  برنامه هاي اجراي کیفیت  - 

  سیستمهاي نظارتی    - 

 استراتژي کیفیت تدوین

  ، کیفیتبهبود  بخشیارزیابی اثر -

  ،ها برنامه ها وبازنگري در شاخص -

  مشتریان تغییرات در ساییشنا -

 مشتریان داخلی و ریفتع  -

 رجی خا

  شناسایی انتظارات مشتریان  -

 انتظارات مشتري شناسایی  ریتمدیتعهد جلب 

 نظارت بر عملکرد اجراي استراتژي

  تمشکالت کیفی شناسایی  -

  مالیانسانی و تأمین منابع   -  

 کیفیت با دیگر برنامه تلفیق بهبود  -  

  ر اهمیت بهبود کیفیتبکید تأ  -

  ارزیابی اهمیت مشکالت کیفیت  -

 شناسایی دالیل پایین بودن  -

  کیفیت

  تخمین هزینه کیفیت پایین  -

 ارزیابی عملکرد
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 تأکیدبا ارائه مدل کیفیت خدمت رفتاري بر اهمیت مالحظات رفتاري  1وزبد. و ستاده خدمت دارد

طبق این مدل، یکی از عوامل مهم موفقیت کیفیت، تعادل بین انتظـارات مشـتري و کارکنـان    . دارد

خدماتی بـا آن مواجـه هسـتند،    هاي  کند خطر مشترکی که بسیاري از سازمان بدوز عنوان می. است

انباشت و تورم
 

 متعادل کردن ایـن دون ـببـازاریـابـی، هاي   مشتـریـان از طـریق فعـالیت انتظارات

توانـد آن را بـا اسـتفاده از توسـعه مناسـب کارکنـان و        ها، با ظرفیتی است که سـازمان مـی   فعالیت

طبق این مدل، عامل مؤثر دیگـر بـر کیفیـت خـدمت،      چنین  هم .در خود ایجاد نماید یشها سیستم

این مدل، عوامل مهم مؤثر بر کیفیت خـدمات را  . ی سیستم ارائه خدمت استتناسب و نیز اثربخش

اما ماهیت این مشکالت و نحوه . سازد میرخ دادن مشکالت کیفیت را روشن  کرده، علتشناسایی 

  ).Ghobadian et al, 1994(کند  را مشخص نمیآنها  غلبه بر

  )Gobadian et al, 1994(مدل کیفیت خدمات رفتاري  )5-9شکل 

  

                                                                    

1. Beddowes 

 مفهوم خدمت

ذهنیت و تصور 

  :خارجی

  آمیخته بازاریابی

 آمیخته ارتباطات

  :عملیات داخلی

  ارکنان ک

 سیستم هاي فرآیند
 عامل تعادلی

 انتظارات کارکنان انتظارات مشتري

ي  سیستم ارائه

 تجربه

 وفاداري

 
 سود
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  مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات

در تحقیقی، مدل سلسله مراتبی براي سـنجش کیفیـت خـدمات    ) 2001( بردي و همکارانش

بر اساس این مدل کیفیت خدمات مشتکل بر . اند که در نمودار زیر نشان داده شده است ارائه کرده

هـر یـک از ایـن ابعـاد     . است محیط فیزیکی و کیفیت نتیجه کیفیت تعاملی، کیفیتي  بعد اولیه سه

خود از ابعاد فرعی را هاي  بر اساس این مدل ابتدا مراجعان ارزیابی است، بعد فرعی سهخود شامل 

. دهد می با هم ترکیب کرده و مجموع آنها، ادراکات مشتریان از عملکرد سازمان در هر بعد را شکل

بـه عبـارت   . شود می به برداشت کلی مشتریان از کیفیت خدماتسپس مجموع این ادراکات منجر 

 دیگر، مشتریان ادراکاتشان از کیفیت خدمات را بر مبناي ارزیابی عملکرد در سطوح چندگانه شکل

  ).105، ص1384سیدجوادین و کیماسی، ( دهند می

  )105 ، ص1384سیدجوادین و کیماسی، (مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات ) 5-10شکل 

  

  مدل گرونروس

، قـرار داده   شـود، در مقابـل هـم    در این مدل، خدمت مورد انتظار و چیزي که واقعاً درك مـی 

کیفیت  وس، ابعادرگرون). Karaus, 2002( تفاوت بین این دو، نشان دهندة کیفیت است و شوند می

کیفیت فنی، چیزي اسـت کـه   . دانـد مییفیت فنـی و کیفیت کارکـردي ک خدمت را شامل دو جزء

کیفیت 

  خدمات

کیفیت 

  تعاملی

 

کیفیت  

  فیزیکی

 

کیفیت  

 ستاده

شرایط  رفتار نگرش تخصص

 محیطی

عوامل  طرح

 اجتماعی

زمان 

 انتظار

عوامل  ارزش

  محسوس
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آورد و کیفیت کارکردي نیز نحوه دریافت خدمات  مشتري در تعامل با شرکت خدماتی به دست می

عنـوان   با این که این دو بعد کیفیت با هم ارتباط متقابـل دارنـد، گرونـروس   . استتوسط مشتري 

دیگر  کنندگان نسبت به مصرف کند کیفیت کارکـردي، اهمیت بیشتــري در کیفیت خدمت براي می

 -تعـامالت خریـدار  ) 1: (بعضی استنتاجات دیگر گرونروس به ایـن ترتیـب هسـتند   . متغیرها دارد

تصویر شرکت در مقایسه با ) 2. (تر است سنتی بازاریابی بسیار مهم هاي   فروشنده نسبت به فعالیت

فروشـنده و ارتباطـات شـفاهی     -سنتی بازاریابی، بستگی بسیاري به تعامالت خریـدار هاي  فعالیت

  .دارد

  )Seth & et al., 2005(مدل گرونروس ) 5-11شکل 

  

  1مولر مت / یر  مدل می

مولر، بین چهار درجه یر و مت   می در چارچوب مدل
 

  :اند قائل شدهکیفیت تفاوت 

                                                                    

1. Meyer/ Matt Muller Model 
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 کیفیت بالقوة ارائه دهنده خدمت 

 کیفیت بالقوه مشتري 

 کیفیت فرآیند 

 کیفیت محصول 

لقوة ارائه دهنده خدمت، شامل توانایی و قصـد و اراده ارائـه دهنـده خـدمت، بـراي      کیفیت با

کیفیت بالقوه مشـتري، نمایـانگر ترکیـب    . خود استهاي  خدمت دهی به مشتریان و بهبود قابلیت

براي مثال، (تعامالت چندگانه مشتریان هاي   مشتري در به دست آوردن خدمت و روشهاي  توانایی

  .است) ل کاالهااشکال حمل و نق

  )Karaus, 2002(مت مولر / یر مدل می )5-12شکل 

  
  

  :گیرد کیفیت فرآیند به وسیله سه مورد زیر شکل می

 وجود کیفیت بالقوه ارائه دهنده خدمت و کیفیت بالقوه مشتري 

 واقعی سازي خدمت به وسیله ارائه دهنده آن 

 هاي تصور شدة او ه شدن نیازهاي مشتري با ایدهسطح برآورد(جام مشتري نسا(  

کیفیت محصول نیز نه تنها به وسیله نتیجه نهایی فرآیند ارائه خدمت، بلکه به وسیله رضایت یا 

شود  ارزیابی میمندي از دریافت خدمت در آینده و کیفیت خدمات فروخته شده نیز   عدم رضایت

)Karaus, 2002.(  

  مدل خدمات کیفی جامع

کیفیـت خـدمات دارد و   هاي  نگر نسبت به دیگر مدل دیدگاهی کل ،خدمات کیفی جامعمدل 

 کیفیت بالقوه مشتري کیفیت فرآیند کیفیت بالقوه  ارائه کننده خدمت

 کیفیت محصول
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خـدماتی  هـاي   اجتماعی است که اندیشه مدیریت کیفیت جامع را در سـازمان  -رویکردي تکنیکی

در این رویکرد، دوازده بعد حیاتی براي استقرار مدیریت کیفیـت جـامع برشـمرده    . کند تشریح می

دوازده بعد مدیریت کیفیت  .دهد را با هم نشان میآنها  فی جامع، ارتباطاتشده که مدل خدمات کی

  :عبارتند ازخدماتی حیاتی هستند، هاي  که براي استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان

و  TQSبنیـادي  ، دانـش و درك از اصـول    آگاهی: نگر تعهد مدیریت ارشد و رهبري آینده ) 1(

  .موفق بهبود کیفیت خدمات است نیاز اجراي  مفاهیم آن، پیش

خدماتی، به علت تعامالت بین مشتري و ارائه کننده هاي  در سازمان: مدیریت منابع انسانی) 2(

. رضایت مشتري، مسائل منابع انسانی همیشه مهـم اسـت   خدمات و تأثیر آن بر ادراك از کیفیت و

تخـاب و اسـتخدام، پـرورش و    خدماتی همواره بـا مباحـث رفتـار سـازمانی، ماننـد ان     هاي  سازمان

  .سر و کار دارند …آموزش، توانمند سازي و

طراحـی  . سیستم فنی شامل مدیریت کیفیت طراحی و مدیریت فرآیند اسـت : سیستم فنی) 3(

خدمت، ترکیبی است از ظرافت و دقت مهندسی، نگـرش منسـجم آرشـتیکت و مشـتري مـداري      

حاطه بر نیازها و احساسات مشتري اسـت بلکـه   بازاریاب کیفیت طراحی خدمت، نه تنها نیازمند ا

  .هاي خدمت نیز، ضروري است درك پیچیدگیبراي 

آوري که براي ارائه خـدمت مـورد نیـاز     و فنها  ها، سیستم مدیریت فرآیند خدمت نیز به رویه

سـازي شـده و اسـتاندارد باشـند تـا       فرآیندهاي ارائه خدمت باید کامالً ساده. شود است، اطالق می

  .گونه مشکلی، خدمت را دریافت کنند  یان بدون هیچمشتر

هاي خـدماتی، اطالعـات مربـوط بـه      در سازمان: تجزیه و تحلیل آنها  اطالعات و سیستم) 4(

نیازي براي بهبـود محسـوب    نظرات مشتریان در مورد کیفیت و رضایت مشتریان مفید بوده و پیش

  .شود می

هایی مانند فرآینـد، اسـتانداردهاي محصـول،      اخصهاي تولیدي، ش  در سازمان: الگوگیري) 5(

علت ماهیت به هاي خدماتی  اما در سازمان. به آسانی قابل الگوگیري هستند …هزینه، استراتژي و

هاي خدماتی عالوه بـر الگـوگیري از    با این حال، سازمان. تر است ویژه خدمات، این مساله مشکل

مشتري و رضایت کارکنـان نیـز تمرکـز      مانند رضایتهاي رفتاري  هاي سخت، باید به ویژگی داده

  .کنند

هـا حـذف شـده و مفهـوم بهبـود        مفهوم سطح کیفیت قابل قبول در سازمان: بهبود مستمر) 6(
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  .جایگزین آن شده استمستمر با هدف ضایعات صفر 

هاي خدماتی، انتظارات مشتري ماهیتـاً پویـایی و پیچیـدگی     در سازمان: تمرکز بر مشتري) 7(

هـاي تولیـدي و کاالهـاي     سازمان خدماتی نیازمند تفکري متفاوت با دیـدگاه سـازمان  . باالیی دارد

  .داردآنها  محسوس و قابل لمس

نیازمنـد مشـارکت و مداخلـه    هـا   موفقیت مدیریت کیفیت در سـازمان : مشارکت کارکنان) 8(

  .کارکنان است

ی از جامعه است و هنجارهـا،  انسان، موجودي اجتماعی است؛ قسمت: یت اجتماعیمسؤول) 9(

. تواند هر کاري را که تشخیص داد، در جامعه انجام دهـد  او نمی. دارد و منافعی در جامعهها  ارزش

  .دهد یت اجتماعی را در سازمان شکل میمسؤولاین مفهوم در صورت تعهد نسبت به آن، 

تمرکز کند، بلکه بایـد  سازمان نباید تنها بر کیفیت خدمات یا مشتریان : رضایت کارکنان) 10(

تحقیقات بسیاري، ارتباط قوي و مسـتقیمی را بـین ادراکـات    . بر رضایت کارکنان نیز متمرکز شود

نشـان   شان،مندي  کارکنان از مسائل رفاهی خود و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات و رضایت 

  .داده است

نفـوذ  ) کارکنـان  پوشش، تجهیزات، ابزارآالت(هاي ملموس خدمت  جنبه: فضاي خدمتی) 11(

  .قوي بر ادراکات مشتري از کیفیت دارد

داشـته باشـد بـه احتمـال زیـاد در       مناسبیازمانی که فرهنگ خدمتی س :فرهنگ خدمت) 12(

درون  مناسـب فرهنـگ  . اسـت  تـر  ها، حسـاس  گویی به مشتري، همدلی با او و دیگر ویژگی پاسخ

  .)Sureshchandar et al, 2001( گردد می سازمانی، باعث تعامالت مناسب بین شرکت و مشتري

  گیري کیفیت خدمات در بخش دولت اندازه

 در مطالعات انجام شده هفت مدل اندازه گیري کیفیت، به شرح زیر شناسایی شده اسـت کـه  

  ):1383ریاحی، (توان از آنها براي اندازه گیري کیفیت خدمات در بخش دولتی استفاده کرد  می

  CAF دمات در بخش دولتی مدل اندازه گیري کیفیت خ .1

 EFQMاندازه گیري کیفیت خدمات در بخش دولتی مدل  .2

  اندازه گیري کیفیت خدمات در بخش دولتی مدل چارتر مارك .3

 TOPSاندازه گیري کیفیت خدمات در بخش دولتی مدل  .4
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  9000اندازه گیري کیفیت خدمات در بخش دولتی مدل ایزو  .5

  .تی مدل کارت امتیازات متوازناندازه گیري کیفیت خدمات در بخش دول .6

  .گیرد می که در ادامه چند مدل مورد ارزیابی قرار

مختلـف  اجماع واقعی براي ابعاد کیفیت خدمات وجود ندارد و دانشـمندان   هیچ گونهاگرچه 

گیري   براي اندازه). Tahi, 2008(اند  ي ابعاد کیفیت خدمات ارائه کرده پیشنهادهاي مختلفی در زمینه

 SERVPERFتـوان بـه   هاي مختلفی توسط محققان ارائه شده است کـه مـی   دمات نیز مدلکیفیت خ

(Cronin & Taylor, 1992), SERVQUAL (Parasuraman et al., 1991), NON-Diffrence (Brown, 

  ).Ismail et al., 2006(اشاره کرد  (1993

  )CAF(مقیاس چارچوب عمومی ارزیابی 

بخش دولتی مـورد  هاي  است که براي خود ارزیابی سازمان چارچوب عمومی ارزیابی، ابزاري

ده که ابزار ساده و آسانی براي مدیریت کیفیت در شاین مدل طوري طراحی . گیرد می استفاده قرار

قادر خواهند بود که قدرت خود  )عمومی و دولتی(ها  به کمک این مدل سازمان. بخش دولتی باشد

. زي براي کاربرد مفاهیم کیفیت را مـورد شناسـایی قـرار دهنـد    سابهسازي و نیز بسترهاي  در زمینه

 که یک چارچوب منطقی و کلی را تشکیلاست  معیار ارزیابی نهچارچوب عمومی ارزیابی، شامل 

مرتبط با عملکـرد  هاي  آورد که ارزیابی از تمام اقدامات و فعالیت می دهد و این امکان را فراهم می

از پنج معیار براي ارزیابی عملکرد و اجرا توانمندسازها که نشـان  . سازمان بخش دولتی انجام گیرد

از چهار معیـار  . شود می دهد تا به نتایج برتري برسد، استفاده می اقداماتی که سازمان انجام ي دهنده

ریاحی، (گردد  می آورد، استفاده می دیگر، به طور مستقیم براي ارزیابی نتایجی که سازمان به دست

مشخص عملـی بـراي بهسـازي     ي استفاده از این ابزار باید به یک برنامه). 169-170، صص1384

همانند ابزار مدیریت کیفیت، چارچوب عمومی ارزیابی . شودمعین، منجر ي  یک زمینه شناخته شده

 ي اسـتفاده . آل، به عنوان یک عنصر دائمی بهسازي سازمانی در نظـر گرفـت   به صورت ایده باید را

خواهـد شـد کـه ایـن خـود بـه       » فرهنگ برتري«مقیاس در سازمان باعث گسترش  مستمر از این

  ).83، ص1382الوانی و ریاحی، (مداوم بهسازي تبدیل خواهد شد ي  چرخه
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 EFQMتعالی سازمانی مدل 

هاي دولتی غیر  به عنوان یک مدل عمومی و قابل اجرا در سازمان EFQMمدل تعالی سازمانی 

هـاي بخـش    هـاي غیرانتفـاعی و نـه سـازمان     هاي دولتـی، سـازمان   انها و سازم تجاري مثل بخش

میـزان   EFQMمدل تعالی سـازمانی  ). 84، ص1382الوانی، ریاحی، (خصوصی طراحی شده است 

در برخی . کند می مختلف و بین کشورها وجود دارد را شناساییهاي  هایی را که بین سازمان تفاوت

ایتالیا،  در. ش عمومی بـر مبنـاي جهت گیـري مشتري استکیفیت بخ تأکیدمثل بریتانیا،  کشورها

در آلمـــان، نوسـازي اداري یـا جهـت     . اجرایی مهم اسـت هاي  شفافیت و انعطاف پذیري فعالیت

در . عمـومی مـدنظر اسـت   هـاي   گیري مدیریت در ادارات عمومی و جهت گیري کیفیـت بخـش  

عمومی نوین، به طور متداول در بین  المللی، نوسازي بخش عمومی و مدیریت رایج بینهاي  روش

  :شود می مشخصات زیر تعریف ي شود و اینها به وسیله می ادارات بخش عمومی اجرا

 پاسخگویی مناسب تر به نیازهاي مشتریان یا استفاده کنندگان خدمات  

 بر اجرا و نتایج مدیریت تأکید  

 معرفی استانداردهاي خدمات  

  تفویض اختیار(تی شخصی، مالی و اقتصادي مدیریهاي  یتمسؤولواگذاري(  

 درك ارزش نیروهاي بازار و ایجاد بازارهاي داخلی  

 171، ص1384ریاحی، ( سازي تشکیالت اقتصادي عمومی خصوصی.(  

  مدل کارت امتیازات متوازن

مدل امتیازات متوازن داراي چارچوبی مفهومی است کـه اهـداف اسـتراتژیک سـازمان را بـه      

بـه  . کند می حیاتی سازمان برقرارهاي  بل سنجش تبدیل و توزیع متعادلی میان حوزهقاهاي  شاخص

اصلی متمرکز شد هاي  عبارتی، بر اساس این مدل براي سنجش عملکرد هر سازمانی باید بر حوزه

حوزه امور مـالی، مشـتري و اربـاب رجـوع، فرآینـدهاي درونـی سـازمان و رشـد         : که عبارتند از

و اهـداف  هـا   گیري میزان پیشرفت و دستیابی بـه ماموریـت   اندازهبه ها  شاخصبرخی از . یادگیري

گیري بلندمدت پرداخته و میزان دسـتیابی سـازمان    ها براي اندازه سازمان و برخی دیگر از شاخص

ات، یـک سـازمان هـم عملکـرد     زاز طریق ترازبندي امتیا. دهند می به موفقیت آینده را مد نظر قرار

مـورد   ،ند عملکرد بخش مالی، از رضایت ارباب رجوع و نتایج فرآینـد عملیـاتی  جاري خود را مان
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دهد و هم تاثیر این عوامل را بر بهبود فرآیندهایی مانند آموزش و انگیزش پرسـنل   می نظارت قرار

  .دهد می و ارتقاء سیستم اطالعاتی و توانایی آن براي یادگیري و بهبود مدنظر قرار

  )1382الوانی و ریاحی، (تیازات متوازن مدل کارت ام) 5-13شکل 

  
همانطور که ذکر شد، مدل امتیازات متوازن مـدلی مـدیریتی اسـت کـه اسـتراتژي و رسـالت       

قبـل  ي  شـکل صـفحه  . کنـد  مـی  گیري تبـدیل  قابل اندازههاي  از شاخص اي سازمان را به مجموعه

هاي  استراتژي سازمان به حوزه این مدل، با تقسیم. دهد می را نشانها  استراتژي و شاخصي  رابطه

سازمان را از دید وسیع و همه جانبه مورد ارزیابی قرار  وري بهرهمهم و اساسی، در پی آن است تا 

مـالی و  هاي  در واقع مدل امتیازات متوازن، ضمن تعریف و تشخیص نیازها و تعیین شاخص. دهد

حسـابداري و  هـاي   ین مدل سازمان بر دادهدر ا. پردازد می وري سازمان گیري بهره غیرمالی به اندازه

هایی از قبیل سالمتی، رضـایت اربـاب رجـوع و     تواند شاخص می شود و مالی صرف، محدود نمی

وري  گیري بهـره  را نیز در اندازه …پرسنل، کارآیی فرآیندهاي سازمانی و ي مشتري مداري، روحیه

است که از طریق آن، اي  مقایسههاي  هدف مدل امتیازات متوازن، تدوین شاخص. مدنظر قرار دهد

 ).129-132، صص1382الوانی و ریاحی، (گیرد  می عملکرد سازمان مورد نظارت و ارزیابی قرار
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  رسانی در اسالم فضیلت خدمت: فصل ششم

تکـریم  کـه   رسانی اشـاره شـده بـه طـوري     در فرهنگ اسالمی ـ ایرانی ما به موضوع خدمت 

بارهـا،   ن حکـومتی مسؤوالو در فرهنگ اسالمی است  دار ریشه ها یکی از باورهاي شخصیت انسان

هـاي گونـاگون    قـرار داده و بـه مناسـبت    تأکیـد حفظ و حراست شئون و شخصیت مردم را مورد 

  .اند ضرورت احترام جدي به یکایک مردم را مطرح ساخته

انـد و   م نامیدهمرد را خادمان مجموعه مدیران و متولیان امور بر مبناي همین اعتقاد، بارها خود

جویی  سبقت. زمینه باشند کوشند که هریک به سهم خود منشاء اثرات و خدمات گسترده در این می

خدمت به مردم نشانگر آن است که  برخی از مدیران براي پیش افتادن از همردیفان خود در عرصه

هاي انقالبی  قق آرمانپاداش دینی و معنوي به تح این گروه از مدیران و کارگزاران، عالوه بر اجر و

  .اندیشند و ملی خود نیز می

سـال   رسـانی در  تـداوم نهضـت خـدمت    ها مانند پاسخگویی و گذاري سال هدف گذاري و نام

اینکه  بنابراین با اعتقاد به. یافتگی است مسیر توسعه دهی جامعه در جهت اي کارآمد در شیوه 1383

هاي  قابلیت اعتبار آن به د است، اما ارزش ومفی رسـانی و پـاسخــگویی یک نهضت ملی و خدمت

است که تک تـک   گذاري شده توسط مقام رهبري رسالتی مسیر هدف حرکت در .اجرایی آن است

این  دولتمردانبراي بسیاري از . دهند خود قرار زمان سرلوحه امور هر جامعه باید آن را در عناصر

 و براي موفقیـت در  ؟ندرین خدمات چیستمهمت رسانی، له مورد توجه است که در سال خدمتامس

به خدا و اولیاي  به بندگان خداوند متعال، خدمت در تفکر دینی ما، خدمت ارایه آن چه باید کرد؟

ایمان بـه خـدا و    به خلق پس از  پذیریم که خدمت شود و می عبادات بزرگ شمرده می اوست و از

 :آمده است  بويشریف ن  در حدیث .ارتباط با او بزرگترین عبادت است
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پس از ایمـان بـه خداونـد برتـرین کارهـا،       ؛افضل االعمال بعد االیمان باهللا، التودد الی الناس“

 ”.دوستی با مردم است

 تـر و بـدون منـت و بـه دور از     بیشـتر و کیفیـت صـادقانه     رسانی، هر چـه کمیـت   در خدمت

پیـدا   ام گیـرد، ارزش بیشـتري  پذیران انج خدمت  هاي غیرالهی باشد و کار با حفظ شخصیت انگیزه

بشریت و عاشقانه و  اند که به قصد انجام وظیفه الهی و احسان به کند و این تنها مؤمنان راستین می

 .خدمت کنند  بشریت توانند به منت و مداوم می بدون نیرنگ و فریب، پیدا و پنهان و بی

البتـه  . ایران ذکر شده اسـت  ردر این مسیر، احترام به مردم از جمله راهکارهاي تحول اداري د

سازي عمیق و  رجوع آنها نیازمند فرهنگ در این زمینه هنوز موانع و مشکالتی وجود دارد که رفع و

زمان تصویب طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات  بیش از یک دهه ازآن که زیرا با  ،هدفمند است

ودي خود، تابلوهاي معرفـی و تشـریح   ها در مبادي ور ها و دستگاه همه ادارات، سازمان و گذرد می

باره توزیع و برخی از مفـاد مصـوبه طـرح     نظرسنجی در این هاي اند و فرم این طرح را نصب کرده

ها،  ها، نهادها، اداره با این حال هنوز هم در بعضی از وزارتخانه ؛کنند تکریم ارباب رجوع را اجرا می

  .شود مردم مشاهده می انگاري و بی توجهی به ها سهل مؤسسه ها و شرکت

آمیـز   برخی از کارشناسان معتقدند که اجراي طرح تکریم ارباب رجوع در کشور مـا موفقیـت  

بـه آنهـا سـه     در تکریم مردم و فرایند خدمت: دهند نبوده است و دالیل خود را این گونه شرح می

م و رسانندگان تکری این سه ضلع عبارتند از رضایت مردم، هدف. ضلع یک مثلث باید کامل شوند

  .خدمت؛ در واقع اگر یکی از این اضالع نباشد، این مثلث ناقص است

شـده   هـا باعـث   بدیهی است نبود فضاي رقابتی و انحصاري بودن موقعیت بسیاري از سازمان

ارایه خـدمت   ها نیز در نحوه است هیچ رقابتی وجود نداشته باشد و کارمندان شاغل در این سازمان

هر سـازمان مربـوط    به مدیران و کارگزاران، ضلع دوم یعنی رسانندگان خدمت .کنند سري میدخو

اسـت فـردي کـه داراي     تواند مردم را راضی کند؟ ایـن غیـرممکن   یک کارمند ناراضی نمی. است

هـا و پـایین    اداري با باالدستی ولیت است ولی به هر دلیلی از نوع کار خود، درآمد یا تعامالتؤمس

اش را در قبال  یت و عالقه وظیفهمسؤول ندارد، بتواند با رویی باز، احساس خود رضایتهاي  دستی

  .مردم یا ارباب رجوع انجام دهد

که اصول اخالقی و تشویق کارمندان و کارگران به رعایت ایـن اصـول پسـندیده     روشن است

 عالوه بـر  ها باید سازمان. و نهایی نیست مؤثرهمیشه رهنمون و توصیه به اخالق راهکار  اما ،است
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 ی سریعرسان خدمتاي در افراد براي رعایت حقوق ارباب رجوع و  تحریک وجدان کاري و حرفه

ویـژه را  هاي  و محترمانه به او، وعده ارزیابی علمی و منصفانه عملکرد آنان را همراه با امید تشویق

  .نیز بدهند

ات عمیـق اسـت کـه    گـرو بـاور و اعتقـاد    کار اجرایی خدمت و پاسـخ بـه مـردم البتـه در     راه

بایست دست  سازي آن می اما براي نهادینه، هاي آن در فرهنگ دینی ما وجود دارد خوشبختانه ریشه

از طریق گسترش مشارکت مردم و تقویـت آگـاهی،    همبستگی ملی. گیر زدابه اقدامات جدي و فر

شور و شادابی و هاي دینی، استقالل میهن و سرافرازي ک ارزش انگیزه و غرور ملی در راستاي حفظ

ریـزي بـراي تحقـق     طلبی و برنامـه  آگاهانه به روحیه نوگرایی و تحول پاسخگویی نشاط عمومی و

ساالري در مدیریت کشـور بخشـی از اهـداف     با رعایت مراتب شایسته شهروندانحق  مطالبات به

لت و پاسخگویی است که امید آن داریم به فراخور حال و موقعیت دو رسانی و مهم حرکت خدمت

 .شود فراهم ایرانیملت 

 يدر پیوند برادر یکه نقش مهم یاجتماع یزندگ يها از ضرورت ییکهمانطور که مطرح شد 

به حـال دوسـتان و اطرافیـان و بـر      یها، رسیدگ يو تالش در رفع نیازمند یآحاد جامعه دارد، سع

را در میان پیروان  یکوشد روح همبستگ یاسالم که همواره م .کردن احتیاجات دیگران است طرف

را به وجود آورد، به این موضوع بسیار توجه کرده تا  یاجتماع سالم یخود ایجاد کند و به طور کل

  .حق خداوند به حساب آورده است يآنجا که بر آوردن حقوق مردم را همپایه ادا

و   تـه خود، به بیان وظایف شیعیان و پیروان خود پرداخ یتاریخ زندگ يجا يدر جاائمه اطهار 

چنـین   ها بایـد ایـن   اند و اصوال دین اسالم به عنوان خاتم دین آنان را به راه مستقیم رهنمون ساخته

که این دین شریف با دقت تمـام   يا گونه به؛ را روشن نماید يبشر یزندگ يزوایا یباشد که تمام

خود را  هايظرن »یوظایف اجتماع«و  »يو وظایف فرد یزندگ« ی، یعنیدر زمینه هر دو بعد زندگ

  .اعالم کرده است

هـاي   قالب ی دررسان خدمتاین  .خدمت به بندگان خدا است) ع(هاي مهم اهل بیت از ویژگی

دادن، انفاق نمودن و  مختلف مانند تعلیم و هدایت، عمران و آبادانی، حمایت از محرومان و صدقه

بود که آیات متعددي ) ع(بیت رسانی اهل بر اساس خدمت. ظهور می نمود …وقف نمودن زمین و

گیري مسـتمندان و نیازمنـدان    بهره برايداشتند که  موقوفاتی) ع(برخی ائمه .در شأن اینان نازل شد

  .کردند هاي مالی، به مردم خدمت می رسانی و کمک سیس مراکز خدماتابا ت وجامعه بوده 
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فراخوانـده   این عمل نمودند، بلکه دیگران را نیز به رسانی می تنها خود خدمت نه) ع(اهل بیت

قوم  رئیس یک) ص(از این رو پیامبر اسالم. نمودند رسانی را در جامعه نهادینه می خدمت و نهضت

را به نمایش  رسانی در حوزه تعلیماتی اسالم و ملت را خادم آنان خواند تا ارزش و جایگاه خدمت

هـر  “ فرمایند همچنین ایشان می .)326، ص 4یحضره الفقیه، ج  ال من( ”سید القوم خادمهم“: بگذارد

  )3018نهج الفصاحه، ح ( ”شود مردم بردارد، براي آن حسنه و ثواب نوشته می کس سنگی را از راه

کـه مالـک    خوانـد، چنـان   رسانی فرا می مدیران و استانداران خویش را به خدمت) ع(امام علی

 قـثم بـن  «اي بـه   و طی نامـه ) 53 نهج البالغه، نامه(کرده اشتر را به عمران و آبادانی مصر سفارش 

 در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شـده اسـت،   …“: استاندار مکه می نویسد »عباس

مسـتمندانی کـه    مندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و بـه نیازمنـدان و   اندیشه کن، و آن را به عیال

 )67همان، نامه ( ”…سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان

بوده است که خدمت به مردم را چون صـدقه  ) ع(اله آنچنان مورد توجه ائمه معصومیناین مس

در فضیلت خدمت به مردم  ”…است که یبهترین شما کس“با عبارت  ياند و روایات متعدد دانسته

که اهتمام به امـور مسـلمین نداشـته     یدر لسان روایات کس یآمده است، و حت -ابیر مختلفبا تع-

 :نامیده شده است نامسلمانباشد، 

من اَصبح الیهتَم بِامرِ المسلمین فَلَیس من المسـلمین و مـن شَـهِد رجـال     ): ص(اللَّه قال رسول

کـه   یکس. )383، ص 12مستدرك الوسائل، ج (یا لَلْمسلمین فَلَم یجِب فَلَیس منَ المسلمین  يیناد

آنـان نباشـد از آنهـا نیسـت و      يمارد و در اندیشه کارهادر هر صبحگاه به امور مسلمین همت نگ

همچنـین   .مسلمان نیست ،طلبد و به او کمک نکند یزند و کمک م یفریاد م يکه بشنود مرد یکس

  :کند یمسلمانان تضمین م خادمین يروایت زیر، بهشت را برا

ـ مسلُم لمسلمٍ حاجۀً االَّ نا یما قَض): ع(عن اَمیرِالمؤمنین لَـک   یثَوابـک و ال أَرضـ   یداه اللَّه علَ

  )394، ص 12مستدرك الوسائل، ج( بِدونِ الْجنَّۀِ

نیـز، عمـال ایـن     یفعلـ  يها متعدد در این زمینه، در جنبه هاي قولعالوه بر ) ع(ائمه معصومین

ول مسؤولیت خود با قباین که عالوه بر ) ع( یعل حضرتاند و  پیروانشان بیان کرده يمساله را برا

سرسـخت عـدالت و خـدمت بودنـد، والیـان خـود در        يروز مجـر  سنگین خدمت به مردم، شبانه

پیشگان خدمت انتخاب کرده  و عاشق یمؤمن، کاردان، متق يرا نیز از افراد يسرتاسر حکومت علو

 عـدالت،  يکردند که در خدمت به افراد مستضعف بکوشـید و در اجـرا   یبودند و همواره توصیه م
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  ).375، ص 32بحاراالنوار، ج (ترجیح ندهید  يرا بر دیگر ياحد

دهد که حضـرت بـه اصـل لیاقـت و کفایـت       یکه نشان م یهای تاریخ مشحون است از داستان

آنـان   يمقتضیات زمان و مکان و کارآمـد  هتوجه ب بااشخاص  يو تدبیر و تجربه و کارآمد یسیاس

ـ  ،تواند او را از این کـار بـازدارد   یمن يجهت خدمت به مردم سخت معتقد است و هیچ چیز  یحت

البالغـه، نامـه    نهـج ( بکر عزل شود که سخت مورد عالقه حضرت بـود  یاگر الزم شود محمد بن اب

  :فرمایند یبه مالک اشتر مایشان در سفارش خود همچنین  .)34

تدرك، ج مسـ ( .من الذین الحیلۀ لهم من المساکین و المحتـاجین  یالطبقۀ السفل ی فثم اهللا اهللا

ندارنـد خصوصـاً    يا کـه چـاره   یشما را به خدا، شما را به خدا، حـق مستضـعفین   ؛)167، ص 13

 .مستمندان و نیازمندان را در نظر بگیرید

ها را به انجامش  که بارها قرآن کریم انساناي است  پسندیده  یبه مردم ویژگ و خدمت احسان

عظـیم مـژده داده    یست دارد و آنها را به پاداشخداوند متعال نیکوکاران را دو. ترغیب نموده است

آنها و شادکردن قلوب مؤمنین  يمعنو و ياز مردم و کمک در حل مشکالت ماد يگیر دست. است

را به  یاست ارزشمند که با ایمان به خدا موقعیت یبه مردم خصلت ینیک. از احسان است یهای جلوه

 بـا  د ودهـ تـرویج   را یر، با شور و عالقـه، خـوب  آورد که انسان با تکیه بر فضل پروردگا یوجود م

در . عشق و ایثار در برداشتن موانع از سر راه دیگران لذت آسوده زیستن را به کامشان گـوارا کنـد  

انّ اهللا «: یابد یگردد و فرمان قرآن کریم تحقق م یو انصاف پدیدار م یپرتو احسان، عدالت اجتماع

  .دهد به عدل و احسان یخدا فرمان م ).90آیه  سوره نحل، ( یامر بالعدل و االحسان؛

احسان و خدمت به مردم اشاره شده و آن را به زمـان   یبه ارزش ذات یدر احادیث و متون دین

هرچه دامنه این عمل پسندیده گسترش یافتـه و در  . اند محدود نکرده یکان و یا اشخاص خاصمو 

. افزایـد  ید بر نزول برکت و رحمت خویش مقرار گیرند، خداون يبیشتر يها شعاع تابش آن انسان

و  یپس از ایمان به خداوند سرآمد تمام اعمال عاقالنه، مهربان“: باره فرمود در این) ص(پیامبر اکرم 

  .)67، ص 2مستدرك، ج ( ”با مردم است؛ چه خوب باشند چه بد ینیک

ن وقت و منتظر از دست داد. شتاب در این عمل است و خدمت به مردم، از آداب احسان ییک

را از پـاداش شایسـته و آرامـش     یشـود و آدمـ   یو حسرت م ینگه داشتن نیازمندان، سبب پشیمان

که درخت  يهمان طوربر درخت است،  يا شتاب در احسان همانند میوه .سازد یوجدان محروم م

 هـم  يگردد، احسـان در وقـت نیازمنـد    یو سودش بر همگان آشکار م یگوارای ،پس از میوه دادن
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مردم پایدار نیست مگر به  يبرطرف کردن نیازها“: فرماید یم) ع( یامام عل. بخش و گواراست لذت

پنهان داشتن آن، تا خـدا آن را   -2کوچک شمردن خدمت، تا خدا آن را بزرگ نماید، -1 :سه چیز

 ،غهنهج البال(” محتاج گوارا و مسرت بخش باشد يشتاب در برآوردن نیاز، تا برا -3آشکار سازد، 

  ).1131ص 

کننـد بـه    یمردم تالش م يها يزمین در برآوردن نیازمند يرا که در رو یخداوند متعال بندگان

دارنـد نیـز حسـنه     یکه در این راه بر مـ  یهای وعده داده است و به تعداد گام یاجر و پاداش فراوان

د مثل آن است که اش بکوش یهر کس در انجام حاجات برادر دین: فرمود) ص(پیامبر اکرم . دهد یم

هـا را بـه نمـاز ایسـتاده      هزار سال، خداوند را عبادت کرده به این ترتیب که روزها را روزه و شب

  )315، ص 74ج االنوار،بحار( .باشد

  یرسان خدمتهاي  اصول و ارزش

در تعالیم آسـمانی اسـالم از موقعیـت ممتـازي      گونه که توضیح داده شد،خدمت به مردم همان

رسـانی اشـاره    هـاي خـدمت   هایی از ارزش که در اینجا از زبان ائمه اطهار به گوشهبرخوردار است 

  :شود می

غـررالحکم،  ( خَیرُ النَّاسِ منْ نَفَـع النَّـاس   فرمایند می) ع(حضرت علی  :به مردم یرسان نفع .1

  .است که به مردم سود رساند یبهترین مردم کس ؛)10352، ح 450ص 

ما عملَ رجلٌ عمالً بعد إِقامۀِ الْفَرائضِ خَیراً منْ  فرمایند می) ع(ی حضرت عل :بهترین عمل .2

مردم پس از عمل به ؛ )165، ص 1ارشاد القلوب، ج ( .خَیراً یإِصالحٍ بینَ النَّاسِ یقُولُ خَیراً أَو یتَمنَّ

  .توانند انجام دهند یبهتر از اصالح بین مردم با گفتار نیک و هدف خیر نم يواجبات، کار

 خَیـرُ النَّـاسِ مـنْ نَفَـع و وصـلَ و أَعـانَ       :فرمایند می) ص(حضرت محمد  :کمک به مردم .3

است که به مردم نفع رسانده، آنـان را بـه    یبهترین مردم کس ؛)390، ص 12الوسائل، ج  مستدرك(

  .هم نزدیک نماید و به ایشان کمک کند

قالَ سمعتُه یقُولُ الْمؤْمنُونَ خَدم بعضُهم لبعضٍ ) ع(عبداللَّه یعنْ أب عنْ جمیلٍ :صفت مؤمنان .4

، 27الشـیعه، ج   وسائل( قُلْت و کَیف یکُونُونَ خَدماً بعضُهم لبعضٍ فَقالَ یفید بعضُهم بعضاً الحدیث

چگونه : پرسیدم. ؤمنان خدمتگزار یکدیگر هستندم: فرمود یشنیدم که م) ع(از امام صادق ؛)87ص 

  .کنند یهم نقل م ياحادیث ما را برا: توانند خادم یکدیگر باشند؟ فرمودند یم
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ــق  .5 ــان ح ــد   :دادرس ــرت محم ــی) ص(حض ــد م ــالْحقِّ   :فرماین ــاةُ بِ ــاسِ الْقُض ــرُ النَّ خَی 

  .دادرسان حق، بهترین مردم هستند ؛)320، ص 17الوسائل، ج  مستدرك(

 منْ کَمـالِ السـعادةِ اَلسـعی فـی صـالحِ      :فرمایند می) ع(حضرت علی  :اصالح امور مردم .6

ها اصالح امورات مردم  یاز واالترین خوشبخت ؛)11128، ح 482غررالحکم، ص ( إصالحالْجمهورِ

  .است

منِ للَّـه  فـی حاجـۀِ أَخیـه الْمـؤْ     یمنْ سـع  :فرمایند می) ص(حضرت محمد  :خادمان خدا .7

رْفَـۀَ  عزَّوجل فیها رِضاء و لَه فیها صالح فَکَأَنَّما خَدم اللَّه عزَّوجل أَلْف سنَۀٍ لَم یقَع فـی معصـیته طَ  

ح اوسـت و  که به صال-رفع حاجت برادر مؤمنش  يهر که برا ؛)541، ص 2الدین، ج  کمال( عینٍ

را هـزار سـال    -عزوجل-است که خداوند  یکند، مانند کس تالش -موجب رضایت خداوند است

  .مرتکب گناه نشده است يا پرستیده است و لحظه

ألَخیـه المـؤْمنِ حاجـۀً     یمنْ قَض :فرمایند می) ص(حضرت محمد  :اهمیت رفع نیاز مردم .8

رَهمع اللَّه منْ خَدـ  یکه حاجت یکس ؛)148الدین، ص  أعالم ( کانَ کَم رادر مـؤمنش را روا کنـد،   از ب

  .است که در تمام عمرش به خداوند خدمت کرده است یمانند کس

یقُـولُ سـئلَ رسـولُ    ) ع(نی منْ سمع أَبا عبد اهللاِعنْ سیف بنِ عمیرَةَ قالَ حدثَ :دوستان خدا .9

 یاز پیامبر گرامـ  ؛)164، ص 2الکافی، ج ( للنَّاسِ  قالَ أَنْفَع النَّاسِاهللاِ یمنْ أَحب النَّاسِ إِلَ) ص(اهللاِ

سـودمندترین  : تر است؟ فرمودند از همه مردم نزد خداوند محبوب یچه کس: سؤال شد) ص(اسالم

  .دیگران يمردم برا

 یحضـره  ال مـن ( سـید الْقَـومِ خـادمهم    :فرمایند می) ص(حضرت محمد  :ارزش خدمت .10

  .رگان، خدمتگزاران مردم هستندبز ؛)376، ص 4الفقیه، ج 

حب مـنْ أَحسـنَ    یالْقُلُوب علَجبِلَت  :فرمایند می) ص(حضرت محمد  :ها انسان یتوانای .11

تسخیر  منجر بهخدمت به مردم  ؛)380، ص 4الفقیه، ج  یحضره ال من ( إِلَیها و بغْضِ منْ أَساء إِلَیها

  .ردم باعث جلب بغض و تنفر آنهاستبا م يو بدرفتار شود میقلب آنان 

 النَّـاس کَأَسـنانِ الْمشْـط سـواء     :فرماینـد  مـی ) ص(حضـرت محمـد    :مساوات بین مردم .12

  .شانه، یکسان هستند يها مردم مانند دانه ؛)379، ص 4الفقیه، ج  الیحضره من(

 عنْه کُرْبتَـه  نٍ کُرْبۀٍ فَرَّج اهللامؤْم منْ فَرَّج عنْ: فرمایند می) ع(امام صادق  :حل مشکل مردم .13
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، یالآلل یعوال( عونِ أَخیه یعونه مادامِ ف ی فعورته و ال یزالُ اهللاُ ی علمؤْمنٍ ستَر اهللاُ یو منْ ستَرَ عل

عیب  کند؛ و هر که یحل کند، خداوند مشکلش را حل م یاز مؤمن یهر که مشکل ؛)374، ص 1ج 

که در حال کمک کـردن بـه دیگـران     یکند و مادام یرا بپوشاند، خداوند آبرویش را حفظ م یمؤمن

  .کند یاست، به او کمک م

هـر   ؛)379غـررالحکم، ص  ( َمنْ تَفَضَّلَ خَدم :فرمایند می) ع(حضرت علی  :خادمان آگاه .14

  .کند یبه دیگران خدمت م که بزرگوار باشد،

سـمعتُه یقُـولُ الْمؤْمنُـونَ خَـدم بعضُـهم      : قـال ) ع(عبداهللا یبعن جمیل عن أ :یرسان اطالع .15

مستطرفات السـرائر،  ( لبعضٍ فَقُلْت و کَیف یکُونُ خَدم بعضُهم لبعضٍ فَقالَ تَفْقیههم بعضُهم لبعضٍ

نـان خـدمتگزار یکـدیگر    مؤم: کند که امام فرمودنـد  یروایت م) ع(جمیل از امام صادق ؛.)634ص 

  .دهند یهمدیگر را تعلیم م: توانند خادم یکدیگر باشند؟ فرمودند یچگونه م: پرسیدم. هستند

یقُـولُ قـالَ رسـولُ    ) ع(ینالمعتَمرِ قالَ سمعت أمیرالمـؤمن  یعنْ أب  :گزاران ارزش خدمت .16

ـ   إِلّا أَعطاه اهللاُ مسلمینَأَیما مسلمٍ خَدم قَوماً منَ الْ) ص(اهللا وسـائل  ( الجنَّـۀ  ی مثْلَ عـددهم خُـداماً ف

از مسلمانان خدمت کند، خداوند به تعداد آنـان   یبه گروه یهر مسلمان ؛)380، ص 16الشیعه، ج 

  .کند یدر بهشت به او خادم عطا م

اَخیـک اَن التَکْتُمـه شَـیئاً     انَّ منْ اَوجبِ حـقِّ : فرمایند می) ع(امام کاظم  :حق برادر مؤمن .17

هرَترِ آخاَمول نْیاهرِ داَمل هنْفَعترین حق برادرت بر تو آن  همانا واجب )328، ص 75بحاراالنوار، ج  ( ی

 .یپنهان نکن يرا که سبب نفع دنیا و آخرت اوست، از و ياست که چیز

خصلتان لیس فوقهما مـن  : فرماید یم) ص(پیامبر اکرم : انسان يمعیار و مالك ارزشمند .18

دو خصلت نیکوست که برتر ) 137، ص 74بحاراالنوار، ج  ( االیمان باهللا و النفع لعباد اهللا: ء یالبر ش

  .ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان او: نیست ياز آن چیز

: فرمـود از آن حضرت شنیدم کـه  : گوید یم) ع(از یاران امام صادق  ییک :شاخصه ایمان .19

 یفیـد بعضـهم بعضـاً   : و کیف یکون خدماً بعضهم لبعض؟ قال: المؤمنون خدم بعضهم لبعض قلت

بـه یکـدیگر   : چگونه؟ فرمـود : گفتم. گزار یکدیگرند مؤمنان خدمت) 167، ص 2، ج یاصول کاف(

 تابند و فقط بـه  یبر م يرو یاجتماع يها یتمسؤولشود آنان که از  یپس معلوم م. رسانند یفایده م

  .آیند یبه حساب نم یاند، در حقیقت مؤمن واقع عبادت دل خوش کرده

ـ     : فرماید یم) ص(پیامبر اکرم  :سرآمد اعمال عاقالنه .20  یرأس العقـل بعـد الـدین التـودد ال
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پس از ایمان به خدا و ) 67، ص 2ج ، مستدرك الوسائل ( کل برّ و فاجر یالناس و اصطناع الخیر ال

  .به مردم است، چه خوب باشند و چه فاسق یو نیک یستدین، سرآمد عقل، بشر دو

اهمیـت دارد   يا خدمت به مردم به انـدازه  :درخواست توفیق خدمت به مردم از خداوند .21

در ) ع(امام سـجاد  . کردند یاز خداوند توفیق انجام آن را طلب م) علیهم السالم(که امامان معصوم 

صـحیفه  ( الخیـر  يیـد  یاجـر للنـاس علـ    …لـه و محمد و آ یاللهم صل عل: گوید یخود م يدعا

 يخیر را برا يبه دست من کارها …خدایا بر محمد و آلش درود فرست و) بیستم يسجادیه، دعا

  .کن يمردم جار

هـا اعـم از    دهـد در همـه زمینـه    یکند و نشـان مـ   یرا بیان م یرسان این روایت، گستره خدمت

از سـر   یالبته برداشتن سنگ. کند یصدق م ینرسا خدمت …و ی، رواني، اقتصادی، اجتماعیفرهنگ

 يوگرنـه بـرا  . یک فرد بدون امکانـات، میسـر اسـت    ياست که برا یراه مسلمانان، حداقل خدمت

دارند، باید به نسبت موقعیت و وضع خود، بـه کـار    یکه از جهات گوناگون امکانات وسیع یکسان

پـس، هـر کـس    . وجـود دارد  یرابطـه نسـب  آنها یـک   ينیک اقدام کنند، چرا که بین افراد و کارها

 ياز سر راه مسلمانان یا خار یبر چیند، گرچه با برداشتن سنگ يا ها خوشه یتواند از خرمن نیک یم

از نظر اسالم، خدمت  .از دوش مستمندان باشد يزدگان و یا بار از دل غم یاز مسیر روندگان یا غم

 ،هر جا و بـه هـر کـس کـه خـدمت شـود       است مطلوب و شایسته و در یبه مردم و همنوع، عمل

  .پسندیده و مورد ستایش است

. آن قائل نشده اسـت  براي یدر این روایت، خدمت به مردم، ارزشمند دانسته شده و محدودیت

. دارد و به غیر مؤمن خدمت کردن نیز، نیکوست ی، ارزش ذاتیرسان شود که خدمت یپس معلوم م

کـه بـه ضـرر     به شرط ایـن  یتوان احسان و خدمت کرد، ول یاز نظر قرآن کریم به کافر هم م یحت

الدین و لم یخرجوکم  یال ینهیکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم ف: فرماید یقرآن م. نباشد يمصالح بشر

کند از احسان به آن عده از کفار که بـه   ینم یخدا شما را نه )8آیه  ممتحنه (من دیارکم ان تبرّوهم

  .اند اه دین با شما نجنگیدهاند و در ر نکرده يشما بد

است مبـارك   یمؤمن، انسان. است یرسان خدمت يها از جلوه ی، یکيسودمند: یرسان نفع .22

ء  یمثل المؤمن مثل النخلۀ ما اخذت منها من ش: فرماید یم) ص(پیامبر اکرم . دیگران يو پرسود برا

  .، سودمند استيشخص با ایمان همانند درخت خرماست که هر چه از آن برگیر .نفعک

که باشد  یدهد که در هر موقعیت یرا تشکیل م یانسانِ معتقد به خدا، این ویژگ یزندگ يسراپا
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در ) ع(امـام صـادق  . دانـد  یمردم نافع است و خود را خادم آنان م يکه برسد، برا يا و به هر درجه

نفاعـاً؛ مبـارك بـه     یرکاً یعنمبا: اند فرموده) 31آیه  مریم( مبارکاً اینما کنت یجعلن وذیل آیه شریفه 

  )341، ص 71بحاراالنوار، ج ( است یسود ده يمعنا

مردم است  يو معنو يماد يخدمت، برآوردن نیازها يها دیگر از جلوه ییک :یگشای گره .23

 يقضـا «بـه نـام    یعنوان یروای يها که در کتاب یکه اسالم بدان سفارش اکید نموده است، تا جای

 ی، تـوفیق یگشـای  از دیدگاه اسالم، گـره .  )342-283همان، ص ( خورد یبه چشم م» حاجت مؤمن

ان حوائج النـاس الـیکم   : فرماید یم) ع(امام حسین . کند یاست که خداوند نصیب بندگان نیکش م

خداونـد   يهـا  مردم، از جمله نعمـت  ينیازها) 318همان، ص ( من نعم اهللا علیکم فال تملوا النعم

  .نکنید یتنگ لاجعه مردم به خودتان اظهار دپس، از مر. شما ياست برا

که  یاست اله یبرد، رحمت یپیش او م ياش نیاز یبرادر دینآن که : فرماید ینیز م) ع(امام کاظم 

اگر آن نیاز را برآورد، به والیت ما رسیده و والیت ما به والیت . او فرستاده است يخداوند به سو

همـان، ص   ( رسانده است يد کند، به خود ستم کرده و بدخداوند پیوسته است و اگر آن نیاز را ر

313(.  

رساندن به دیگران اسـت کـه در    ي، یاريخدمتگزار يها از جمله جلوه :به دیگران يیار .24

بر  یمواسات را حق افراد جامعه اسالم) ع(امام صادق . گویند یم» مواسات«به آن  یفرهنگ اسالم

و کمک به نیازمندان کوشا باشند و  یان موظفند در راه پیوستگمسلمان: فرماید ییکدیگر دانسته و م

است که با  يمانند پیکر واحد یجامعه اسالم .)175، ص 2، ج یاصول کاف( به یکدیگرمحبت کنند

در یک عضو، موجب به هم خوردن تعـادل   يکه کار يطور همان. تنگاتنگ دارند ییکدیگر ارتباط

دیگـران قـرار دهـد، شایسـته اسـت       ينتواند خود را همپـا  یلبه عل يشود، اگر نیازمند یدر بدن م

  .محقق شود یدهند تا تعادل اجتماع يدیگران به او یار

قـرآن مجیـد در کنـار    . اسـت  یرسـان  دیگر از خدمت يا احسان به دیگران، جلوه: احسان .25

که  از این .)91ه نحل آی( ان اهللا یأمر بالعدل و االحسان: عدالت، مردم را به احسان فرمان داده است

شود که در مفهوم احسان، یک نـوع   یدر آیه شریفه، احسان پس از عدل ذکر شده است، استفاده م

احسان به دیگران، نفع : فرماید یم) ره( یعالمه طباطبائ. و ایثار نهفته است یگذشت از حقِ شخص

  .)332 ، ص14المیزان، ج ( رساندن به آنان است بدون انتظار پاداش مقابل یو نیک

اسـت کـه شـرایط الزم را داشـته باشـد کـه        یمقبول درگـاه الهـ   یخدمت به مردم، در صورت
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  :اند از ترین این شرایط عبارت مهم

، در گرو اخالص و انگیزه داشتن است یرسان از جمله خدمت یهر عمل یقبول: اخالص .الف

از  يبسـیار . کنـد  یمـ کارانـه جـدا    است که خدمت صادقانه را از خدمت فریب يو این همان چیز

رسـیدن بـه    بـراي گیـرد و   یخودخواهانه قرار م ينیازها يارضا يبرا يا خیر افراد، وسیله يکارها

را در جهـان غـرب چنـین     ينیکوکـار  يدکتر کارل، سـیما . شود یاز آن استفاده م یمقاصد شخص

و  یت مـال و قبـل از همـه، امتیـازا    یمحرّك اعمال ما، نیل به یک پیشرفت شخصـ : کند یترسیم م

 ی، گاهیجوی این نفع. است ی، درجه عنوان، نشان افتخار و موقعیت اجتماعیحس خودنمای يارضا

پـردازد   یکه به امور خیریه م یزن. کند ی، خود را پنهان میو زیر نقاب نوع دوست يدر لباس ریاکار

یـا بـا تهیـه    شود  يا خواهد مدیر مؤسسه یدر عمق قلبش به فکر کمک به بیچارگان نیست، بلکه م

  )208، رسالت اخالق در تکامل انسان، ص يالر يموسو یسیدمجتب( .ببرد ينفع ماد یفروشگاه

اسـت کـه    یهـای  کاهـد، انگیـزه   یبرد و یا از ارزشش مـ  یآنچه ارزش خدمت به مردم را باال م

ـ  و انسـان  یانگیزه خدمتشان احساس نوع دوست یبرخ. گیرد یخدمت بر اساس آنها شکل م  یگرای

شناسد، بلکـه هـر جـا     ینم …اینان بر این باورند که خدمت به دیگران، مرز، نژاد، عقیده و. است

گیرنـد، امـا    یصاحبان این تفکر، اصل خدمت را مالك م. یافت شود باید به او خدمت کرد یانسان

  .این انگیزه هر چند در خور ستایش است، اما کامل نیست. ندارند يبه متعلّق آن کار

بـر ایشـان    یدارنـد تـا قـدم    یبر مـ  یقدم یدیگر، یک نوع داد و ستد است؛ یعن یانگیزه برخ

وجـود   یدر این بینش، نه انگیـزه مردمـ  . به اصطالح، کاسه آنجا رود که قدح باز آید. برداشته شود

بـه   یبرسند و شهرت و مقـام  یکنند تا به نام و نان یاینان خدمت م. یدارد و نه احساس نوع دوست

آنان، عشـق   یپس انگیزه اساس. و مانند آن دست یابند یبه اغراض و اهداف سیاسدست آورند یا 

  .به اصل خدمت نیست

نگرند و در بینش آنان، همه مـردم عیـال    یها م باال به انسان یهستند که از افق یسوم گروهاما 

ا پروردگار، به خلـق خـد   يتحصیل رضا يبرا. دارد یپس خدمت کردن به آنان، رنگ اله. خدایند

خدا، بـه خلـق خـدا خـدمت      يبراآن که . شمارند یخویش م یکنند و آن را وظیفه دین یخدمت م

د و انتظـار  شو یدیگران سست نم یداشت پاداش را هم فقط از خدا دارد و از ناسپاس کند، چشم یم

  .ندارد مردم از زحمات او تقدیر کنند و بر او آفرین بگویند

خدمتگزار، در کار خود خدا را در نظر داشـته باشـد،    اگر: با خدمت جویان يرفتار خوش .ب
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مرحباً بمن : فرمود یآمد، م یم) ع(نزد امام سجاد  یهرگاه گدای. کند ینم یهرگز با مددجو بد اخالق

که بار مرا بـه آخـرت حمـل     یآفرین به کس) 98، ص 46بحاراالنوار، ج ( االخرة یال يیحمل زاد

  .کند یم

از . ، شتاب و عجله در انجام آن استیرسان از آداب خدمت ییک: یرسان شتاب در خدمت .ج

 یامـام علـ  . شود یو حسرت م یدست دادن دقت و منتظر نگه داشتن خدمت جویان، سبب پشیمان

پایدار نیست، مگر ) است یرسان از خدمت يا که جلوه(مردم  يبر طرف کردن نیازها: فرماید یم) ع(

ن را بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خدا آن را آشکار کوچک شمردن خدمت تا خدا آ: به سه چیز

  )1131نهج البالغه فیض االسالم، ص ( محتاج، گوارا باشد يسازد و شتاب در بر آوردن نیاز تا برا

 یخدمت به مردم، همچون عبادات دیگر، ممکن است در حین انجام یا پس از آن، دچار آفـات 

  :ند ازا عبارت يگزار ترین آفات خدمت مهم. شود

که با ریا همراه باشـد از   یاخالص، شرط صحت عبادت است و هر عمل: یریا و خودنمای .1

 يکـه بـرا   یخدمت. دهد یمحتوا جلوه م یب یمیراند و آن را قالب یریا، روح عمل را م. افتد یارزش م

 یگاه حـق، پـذیرفتن  ی صـورت گیـرد، در پیشـ   نام شهرت و مقام و زیبا جلوه دادن اعمال و خوش

انفاق  یریا و خودنمای يمانند آن کس نباشید که اموال خود را از رو: فرماید یقرآن مجید م. یستن

است کـه بـر    یکند و به خداوند و روز قیامت ایمان ندارد، زیرا فرجام او، فرجام آن کوه خارای یم

ران دانه پر ثمر پروده باشند و با يزار از خاك متراکم را به صورت بوستان و کشت يآن قشر يرو

صاف و بـراق   ي، سیل آسا ببارد و قشر خاك را بلغزاند و در هم بپیچد که جز صفحه خارایدرشت

: فرمایـد  یمـ ) ع(امـام صـادق   . )264آیـه   ،بقـره ( به دست نیاورد يکار چیز نماند و کشت يبر جا

هد، را در عمل خود شریک قرار د يمن بهترین شریک هستم، هر کس که دیگر: فرماید یخداوند م

  .)243، ص 7بحاراالنوار، ج ( کنم، مگر عمل خالص را یقبول نم

چه بسا ممکن اسـت  . نیست یاخالص در آغاز عمل و شروع به خدمت، کاف: يمنّت گذار .2

پس از اتمام، دچار آفت شود و ارزش خود را از دسـت بدهـد؛    یخدا انجام گیرد ول يبرا یخدمت

. اما پیش از برداشت محصول دچـار آفـت گـردد    ،برسدهم  یده که به مرحله محصول يمانند بذر

است که نـوش خـدمت را از    یگذارد و مانند نیش یخود را به جا م یمنّت در این مرحله، تأثیر منف

دهد که صدقات خود را با منّت گذاشـتن و اذیـت    یقرآن مجید به نیکوکاران هشدار م. برد یبین م

خطاب به مالک اشتر و همـه کـارگزاران جامعـه    ) ع( یعلامام  .)264آیه  ،بقره( کردن باطل نکنند
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 یمنّت نهادن، ارج نیک: فرماید یرا با منّت آلوده سازند و م یدهد که مبادا خدمات عموم یهشدار م

خواهد که خیر و  یخود از خداوند م ينیز در دعا) ع(امام سجاد ) 45نهج البالغه، نامه ( .برد یرا م

  )مکارم االخالق يصحیفه سجادیه، دعا( ادن، تباه نسازدو خدمت را به منّت نه ینیک

مند ارزش اگر به این مقدمه. شود یکه با منّت همراه باشد، مورد قبول پروردگار واقع نم یخدمت

بنـابر  . شود که خدمت به دیگران، در واقع خدمت به خود است ینگریسته شود، معلوم م یبه درست

توضیح آن که ثمره خدمت به دیگران، به خود خدمت کننـده،   .ماند ینم یمنّت باق يبرا یاین جای

رسـد و محبـوب واقـع     یمـ  يو سـرور  یدر دنیا به آقـای . گردد یهم در دنیا و هم در آخرت باز م

 یهر کس کار نیکـ : فرماید یم) ع( یامام عل. کند یدست پیدا م یشود و در آخرت به پاداش اله یم

را که به خود کرده اسـت،   یپاداش و سپاس آن نیک يگرکرده است و از دی یکند، به خودش نیک

، يا کـه داده  يا صدقه يبرا: فرماید ینیز م) ع(امام سجاد  .)320، ص 2دعائم االسالم، ج ( .نخواهد

  )259تحف العقول، ص ( .يا به سود خود برداشته یمنّت نگذار، زیرا قدم یبر کس

، دیگران، مانند هر صفت پسندیده دیگـر  خدمت بهتوان گفت که در ایجاد نظام  در نهایت می

  :عبارتند ازترین آنها  دخالت دارند که مهم یهای عوامل و زمینه

تواند به دیگران خـدمت   یشده باشد، نم يکه دچار خودمحور یکس: يغلبه بر خودمحور -1

 يررو در مرحله نخست، یک بـازنگ  از این. است يایثار و فداکار یکند، زیرا خدمت به مردم، نوع

کند و  یم یو حب ذات در نهاد انسان همواره خودنمای یخود دوست. در شناخت و بینش الزم است

و خدمت به مردم، مبارزه مسـتمر بـا    یاز این رو دگر دوست. دهد یمجال فعالیت نم یبه دگر دوست

و  یشـناخت  يو غلبه بر خود محـور  يکند و این در گرو تزکیه و خودساز یرا طلب م یخود پرست

انسان نباید فقـط خـود را ببینـد و فقـط      یاست؛ یعن یارتباط يو خود محور یعاطف يخود محور

  .خود را دوست داشته باشد، بلکه همواره باید دیگران را بر خود مقدم بدارد

ایجاد روحیه خدمت کردن بـه همنـوع، یـک روزه حاصـل     : یرسان ترویج فرهنگ خدمت -2

ایـن عواطـف بـه    . اسـت  یعواطف رقیق آدمگیري  شکلوره ، دیو نوجوان یدوره کودک. شود ینم

ـ مان یپایدار مـ  یمدت طوالن يیابند و برا یشوند، شدت م یتدریج پیدا م سـنین   ياگـر از ابتـدا  . دن

. ها، جزء پایدارترین عادات و ملکات فرد خواهند شد طفولیت، بذر عواطف کاشته شود، این آموزه

، بـه موضـوع   یدینـ  يهـا  ان جامعه است که با الهـام از آمـوزه  بنابر این بر خانواده و مدرسه و مربی

اهمیـت داده   يدر ردیف وظـایف فـرد   یخدمت به خلق در کنار پرستش خالق و وظایف اجتماع
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در ایـن بـاره، نقـش    . شود و حساسیت به این موضوع را در نونهاالن و نوجوانان به وجـود آورنـد  

  .است کننده الگوها بسیار مهم و تعیین

. ، بیش از همـه، بـر آینـد تفکـرات موجـود در محـیط خانـه اسـت        یو عاطف یاجتماعروابط 

پدر و مادر، خواه ناخواه بـر نظـام    به ویژهخانواده  ياعضا يها و برخوردها يگیر ها، جهت نگرش

را بـا رفتـار خـود در     ییت و دگردوسـت مسؤولتوانند حس  یوالدین م. گذارد یفرزندان اثر م يفکر

  .ش نهادینه کنندوجود فرزندان خوی

از  ي، سپاسـگزار یرسـان  از عوامل بسط و گسترش فرهنگ خـدمت  ییک: تقدیر و تشویق -3

  .گزاران جامعه است خدمت

ات برابر آیـد کـه آن،    مبادا نیکوکار و بد کردار در دیده: فرماید یبه مالک اشتر م) ع( یامام عل

در  .)53نهـج البالغـه، نامـه     ( ادار نمایدو يکم کند و بد کردار را به بد یرغبت نیکوکار را در نیک

خـدا  : فرمایـد  یمـ ) ع(امام صادق . اند شده یمعرف یها رهزنان خیر و نیک ، ناسپاسیروایات اسالم

در نتیجه نیکوکـار  . کنند یم یاند که ناسپاس یبندند؛ آنان کسان یرا که راه خیر را م یلعنت کند کسان

از زحمات  یقدردان. )539، ص 11وسائل الشیعه، ج ( کند ینیک يشود که به دیگر یمانع از این م

سازد و دیگران را نیز به ایـن امـر    یتر م تر و مصمم و خدمات خادمان، آنان را در کارشان با انگیزه

  .دهد یمهم، سوق م

 يایجاد انگیزه خدمت و گسترش آن در بین مردم، به وجود فضا: امور به جوانان يواگذار -4

 يها جوان در عرصه يفعال و پر انرژ يامور به مردم و بها دادن به نیرو يواگذار. دمناسب نیاز دار

در گـزینش افـراد و    يسـاالر  جامعه، توجه به شایسـته  یو فرهنگ ي، اقتصادی، اجتماعیمهم سیاس

کنـد و   یخدمت بیشتر تشویق مـ  ي، جامعه را به سمت و سویگرای و حزب یگرای پرهیز از قومیت

رفتار تـو چنـان بایـد کـه خـوش      : فرماید یم) ع( یامام عل. برد یها را از بین م یاناز بدگم يبسیار

کـارگزاران نظـام   . )53البالغه، نامه  نهج(زداید  یمردم فراهم آید که این، رنج دراز را از تو م یگمان

  .نندآنها بردارند و به آنان اعتماد ک ياز پیش پا يباید موانع حضور جوانان را در عرصه خدمتگزار

  



  195  رسانی در اسالم فضیلت خدمت/ فصل ششم

  

  مدل پیشنهادي خادمیت: فصل هفتم

هـا و واقعیـات    مطالعه مبانی نظري موجود در فصول گذشته به نگارنده کمک نمود تا با نظریه

هـا و   از نزدیـک آشـنا شـود و در پرتـو آن، ایـده      در خصوص خادمیـت  تجربه شدة سایر محققان

پردازان جدید و قـدیم   ر و آثار نظریهآشنایی وسیع و عمیق با افکا. هاي روشنگر را پیدا کند اندیشه

هایش را بگسـتراند و از مـرز تعبیرهـاي     تا افق اندیشهکرد در حوزة مورد مطالعه به نگارنده کمک 

  .کهنه و زمان باخته فراتر رود

در راستاي توضیح بیشتر در خصوص نحوة ساختن مدل پیشنهادي خادمیت الزم اسـت ذکـر   

هاي مختلفی که در حوزة خادمیـت وجـود دارد، مشـخص     تئوري ها و شود با توجه به مرور نظریه

و کمتـر    اي بسیار انتزاعی به بررسـی موضـوع خادمیـت پرداختـه     گونهبه نظران  بیشتر صاحبشد 

گـذاري و خادمیـت    توان یافت که مدل نسبتاً جامعی را در مورد فرآیند خدمت نظري را می صاحب

هاي اسـتقرایی و قیاسـی بـه ارایـه مـدل       توأمان روش شناسیارائه نماید؛ لذا نگارنده با بکارگیري 

  .پیشنهادي خود مبادرت ورزید

هـاي وي بـه    شناسی، مقدمۀ اول براساس سوابق ذهنی محقق و بـا اسـتدالل   مطابق این روش

هاي خاص و فرعی دیگر با آزمـون فرضـیۀ    شود، سپس اصول و گزاره صورت یک فرضیه بیان می

هـاي   بدین ترتیب ترکیبـی از روش . شوند هاي مشاهدتی استخراج می شفوق از طریق تجربه و رو

  ).1375:54میرزایی، (قیاسی و استقرایی براي ساخت مدل پیشنهادي مورد استفاده قرار گرفتند 

در نتیجه، در مرحلۀ نظري به شیوة قیاسی مدل مفهومی و چارچوب تئوریک براسـاس مـرور   

هـاي خادمیـت،    هـاي برگرفتـه از تئـوري    رحلـه فرضـیه  در ایـن م . هاي مختلف ساخته شـد  تئوري

مـدل مفهـومی   «هاي انجام شده در جوامع مختلف و مطالعات اکتشـافی مبنـاي شناسـایی     پژوهش

  :که نحوه ساخت مدل به شرح زیر است قرار گرفت» خادمیت
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هـا و وسـعت حیطـۀ     در عصر حاضر که پیچیدگیفرض متکی است که  این مدل بر این پیش

مستقیم ناممکن  طور  به ي سازمان به حدي رسیده که امکان مدیریت مالکان را بر سرمایه ها فعالیت

در حکـم   کـه  مالکـان . کنند  می  ساخته است، مدیران به عنوان کارگزاران مالکان در سازمان فعالیت

نند ک  می  را انتخاب 2شوند، مدیر یا عاملی  می  محسوب 1صاحبان اصلی سرمایه یا به اصطالح اصیل

در بخش دولتی، مردم و شـهروندان  . تا به مدیریت سرمایۀ آنها بپردازد و منافع آنان را حداکثر کند

 :1381الـوانی،   (هستند آنها  شوند و مدیران دولتی عامل یا وکیل  می  صاحبان اصلی یا اصیل قلمداد

7-6(.  

و ) خدمت گیرنده( رسانی دو جزء اصلی وجود دارد که در قالب اصیل لذا در هر نظام خدمت

 ;Moran & Goshal, 1996: 70; Davis & etal, 1997: 25( شوند تعریف می) دهنده خدمت(وکیل 

Vanslyke, 2005: 12; Denhardt, 2002(. هـاي خاصـی    هر یک از اجزاي یاد شده داراي ویژگی

Mouritsen(در حالت مطلوب، روابط سه گانه زیر میان آنها حاکم است  است و  1996: 226.(  

  ها از طرف اصیل پاسخ خواهی و طلب اطالعات در مورد کارها و فعالیت) الف

  ، اطالعات و انتظارات به وکیل انتقال منابع) ب

  ها از طرف وکیل و فعالیت هاعرضۀ اطالعات در مورد نحوة انجام کار) ج

دادي میـان  است که همـواره مشـکالتی در روابـط قـرار     دهد این آنچه که در عالم واقع رخ می

شود، اصیل ترکیبـی از   به منظور رفع چنین نقایصی که احتماالً ایجاد می. اصیل و وکیل وجود دارد

گیـرد تـا بتوانـد     کـار مـی  بـه  کارهاي پایش را  و مدیریتی و سازهاي  ها، اصول اخالقی، نظام  مشوق

ور اینکـه وکیـل   به عبارت دیگر، به منظـ .رفتارهاي وکیل را به سمت همراستایی اهداف سوق دهد

بتواند در جهت نیل به خادمیت و توجه به منافع عامه گـام بـردارد نیـاز اسـت کـه      ) دهنده خدمت(

 ;Denhardt, 2002(» ي مـدیریتی هـا  نظام«و همچنین  )1385محمد نیاکان، (» تعهدات و الزامات«

Armstrong, 1997: 131; Donaldson & Davis, 1991: 60; Davis et al, 1997( اسـبی در  من

رود  هـایی، انتظـار مـی    سازمان شکل گیرد که در صورت استقرار و بکارگیري مطلوب چنین نظـام 

اساس تکریم بـر مبنـاي    .کندگیرندگان حرکت  و خدمت پاسخگویی به شهروندان وکیل در جهت

آن  البته نوع تعهد و الـزام . شود  می  حق و عدالت است و اجراي آن به عنوان الزام به طرفین محول

                                                                    

1. Principal 

2. Agent 
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گاه در قوانین الهی و شرعی، گاه به صورت قوانین مدنی و اجتماعی و گـاه بـه صـورت عـرف و     

در مجموعه روابط فردي و اجتماعی غیـر از تعارفـات معمـولی،    . کند  می  قراردادهاي طرفینی بروز

بـه  دهـد کـه گـاهی      می  گذاري، احترام متقابل و تکریم یکدیگر تشکیل عمدة رفتار افراد را حرمت

شـرط اساسـی   . کنـد   مـی   صورت ظاهري و صـوري و زمـانی بـه شـکل عمقـی و واقعـی جلـوه       

رسانی و تکریم به صورت اصولی و واقعی که بتوان همۀ جوانب آن را در نظر گرفـت، در   خدمت

گرو ایجاد بستر و فضاي مناسب براي تحقق این امر مهم است تا بتوان بـه واسـطۀ فضـا و بسـتر     

  ).19: 1385محمد نیاکان، (اجرا کرد ا ایجاد شده تکریم ر

هـاي خاصـی اسـت، اصـیل      نیازمنـد پیـروي از نظـام   ) دهنده خدمت(که وکیل  همان طوراما 

 & King(ل و شـهروندمداري فعـا   مشارکت مدنی اصلینیز باید داراي دو ویژگی ) گیرنده خدمت(

stivers, 1997: 52; Denhardt, 2002(  تظـارات طـرفین از   ان وتعهـدات  بـدین طریـق   باشد و

  . )7-1شکل شماره  (شود  تعریف می یکدیگر کامالً

  هاي الزم و تعامالت مناسب میان اصیل و وکیل ویژگی  :7-1شکل شماره 

  
  

هاي مناسب  گیري تعامل مناسب میان اصیل و وکیل و همچنین وجود ویژگی در صورت شکل

 در ســازمان اســتقرار یابــد ویینظــام مناســب پاسـخگ رود  تعریـف شــده بــراي آنهــا، انتظـار مــی  

)Rylkobauer & Former, 2002: 476; Armstrong, 1997:, 4; Denhardt, 2002; Mulgam, 
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2003: 32; Spears, 1998: 162; Abrams, 1999: 38; Dick & Ott, 2002:03 (   و بـه تبـع

ـ  . مندي از خـدمات عمـومی حاصـل شـود     کیفیت خدمات ارتقاء یافته و رضایت آن ین نتیجـه چن

 ,Armstrong, 1997:22; Cribb( ـ وکیـل اسـت   گیري اعتماد عمومی میان اصیل فرآیندي، شکل

2006: 16; Greanleaf, 1988:1; Paherson , 2003; Yamagishi, 1999; Milgrom & 

Robert, 1992(.  

اعتماد یکی از اقدامات مدیریتی است که مدیران دولتی در روابط خود با نهادهـاي اجتمـاعی   

تمرکـز  اینجـا   در. اعتماد داراي انواع مختلفی است نظیر اعتماد عام و اعتماد خاص. گیرند ر میبکا

بر اعتماد اسـتراتژیک اسـت کـه مبتنـی بـر دانـش، تجربـه و انتظـارات متقابـل از طـرفین اسـت            

)Yamagishi & Yamagishi, 1999: 129-166(.     اعتماد یکی از فرآینـدهاي اصـلی روانشـناختی و

موضوع اعتماد که در قلـب  . بر توسعه، حفظ، تغییر و انفصال قرارداد دارد تأکیداست که اجتماعی 

هاي عاملیت و خادمیت وجود دارد، در تئوري عاملیت بـه عنـوان منفعـت شخصـی عامـل       تئوري

و در تئوري خادمیت به عنـوان عمـل خـادم در راسـتاي     )  این عامل کامالً مورد اعتماد نیست بنابر (

ایتمندي از خـدمات شـکل   است که جو پاسخگویی و رضـ  این گونه .ندشو ل فرض میمنافع اصی

  . )7-2شکل شماره (گیرد  می

  اعتماد عمومیایجاد جو پاسخگویی و   :7-2شکل شماره 

  
» جو پاسخگویی و اعتماد عمومی«و » بسترهاي الزم براي خادمیت«چنانچه در دو مرحله قبل 
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هاي دولتی ایجاد شود کـه هـدف    رود ظرفیتی در سازمان ظار میبه درستی در جامعه شکل گیرد انت

  .رسانی و نیل به منفعت عامه است آن خدمت
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  رسانی مرتبط با ارتقاي نظام خدمتشنهادهاي پی

پیشنهادهایی بـراي تقویـت    آنبر  مؤثرهاي  بر اساس متغیر ارایه الگوي خادمیت وبا توجه به 

  :شود که به شرح زیر است گذار بر این موضوع ارایه میهاي تاثیر خادمیت به تفکیک حوزه

  پیشنهادهاي حوزه تعهدات و الزامات خادم

  هاي دولتی تدوین چارچوب اصول اخالقی مدیران و کارکنان سازمان -1

ها، وظایف، قوانین و مقررات، تعریـف   ها، استراتژي ها، ماموریت تدوین دورنماها، سیاست -2

ین بخش از طراحی نظام تعهدات و مهمترخالقی، استانداردهاي رفتاري هاي اصلی، کدهاي ا ارزش

  .الزامات است

 اطمینان یافتن از وجود کارکنانی متعهد و متخصص -3

  ایجاد حس انتقادپذیري در کارکنان -4

  خوش برخورد بودن با مراجعه کنندگان -5

  پایبندي بیشتر به قوانین و مقررات -6

  مطرح شده از سوي مدیران و کارکنانهاي  عمل نمودن به وعده -7

  ارتقاي وجدان کاري در کارکنان و مدیران -8

  افزایش حس کمک به همنوع -9

  هاي سازمانی پیشنهادهاي حوزه نظام

ها و مشاغلی که در موقعیـت   هاي خدمات عمومی با توجه کردن به پست مدیریت سازمان -1

هـا و منـافع    مال نمایند و بـا افشـاي موقعیـت   تري اع هاي سخت تضاد منافع و فساد هستند، کنترل

این . تر نمودن و کاهش تضاد منافع کنند ها سعی در شفاف ها و شغل خصوصی ناشی از آن موقعیت

  .شود ها موجب تضمین بیشتر براي درستی، صداقت و شفافیت می اقدام

مستلزم طـی   نظر و پیشنهاد مردم که ،پذیرش مشارکت کارکنان و در واقع پذیرا شدن نقد -2

  :مراحل زیر است

هاي خدمات  هاي سازمان ها و فعالیت رسانی به مردم در مورد امکانات، محدودیت اطالع) الف

هـاي خبـري    ها و در عین حـال آزادي رسـانه   تر روابط عمومی هاي وسیع دولتی که نیازمند فعالیت
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  .است

وان بـازخوري بـراي   در خواست، پذیرش و بررسی نقد، اعتراض و شکایت مردم به عنـ ) ب

  هاي سازمان اصالح و یا بهبود فعالیت

هاي انجام شده در مـورد شـکایات مـردم و یـا نظـرات شـهروندان و        اعالم نتایج بررسی) ج

  همچنین سعی در جلب اعتماد آنها

هاي دولتی با توجه به شرایط  توجه واقعی به مسایل مادي و معنوي نیروي انسانی سازمان -3

  نخاص همان سازما

مداري و اینکه همه در برابر قانون برابـر هسـتند بـا سـازوکار وضـع       تقویت فرهنگ قانون -4

  بینانه قوانین مناسب و واقع

ــانون، ارزش مســؤوال -5 ــد در خــدمت ق ــی بای ــی،   ن دولت ــاي سیاس ــه، هنجاره ــاي جامع ه

خـط مشـی،    هاي لذا باید طیف وسیعی از انتخاب. اي و منافع شهروندان باشند استانداردهاي حرفه

هاي اخالقی و تعهـدات مـدنی ایجـاد شـود کـه بـراي مـدیران         یتمسؤولهاي مدیریتی،  استراتژي

  .ضروري است

گذارند احتمال موفقیت آنهـا بیشـتر    هایی که به مردم احترام می هاي دولتی و شبکه سازمان -6

ه در چنـین  شـود؛ چـرا کـ    کنترل شدید رفتارهاي انسانی در بلندمدت، با شکست مواجه می. است

شـود و شـهروندان بـه افـرادي      ها و منافع اعضاي سازمان نمی هایی، توجه کافی به ارزش موقعیت

مشارکت مدنی با شکست مواجه خواهد شد، مگر اینکـه افـراد   . گردند و متعهد تبدیل نمی مسؤول

درك عمیقی از مسایل پیچیده دولتی داشته باشند و حـس پاسـخگویی بـه نـوع بشـر را در خـود       

  .پرورش دهند

ها، خطوط راهنمـا،   ها، بیانیه ماموریت، استراتژي اي قوانین و برنامه مند و دوره بررسی نظام -7

  ریزي جهت توسعه آنها اهداف سالیانه و همچنین برنامه

  اي شایسته تخصیص دادن منابع انسانی، تکنولوژیک و مالی به گونه -8

  ها قوانین و برنامهاطمینان یافتن از رعایت اصول اخالقی در  -9

  هاي روشن براي انجام امور هاي مدیریتی شفاف و برنامه ایجاد فرایند -10

  ها و قوانین ارایه شده گرفتن بازخورهایی از ذینفعان به منظور ارزیابی عملکرد برنامه -11

  .ها و منافع عامه مردم باشد کننده ارزش هایی که منعکس ها و استراتژي تدوین ماموریت -12
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رسـانی بـه    ي در زمینـه اطـالع  مـؤثر هـاي   هاي سنتی انجام کار در دولت، اقـدام  در شیوه -13

گیرندگان و آگاه کردن آنها از چگونگی انجام خدمات صورت گرفتـه اسـت و شـهروندان     خدمت

انـد خـدمات مـورد نظـر خـود را       دهنده موفق شده وآمدهاي مکرر به دستگاه خدمت بیشتر با رفت

هاي اجرایی در برخی  هاي انجام کار، کارکنان دستگاه دلیل عدم مستند شدن روش به. دریافت کنند

رسـانی ایجـاد    هایی در زمینه خدمت موارد، قوانین و مقررات را به میل خود تفسیر کرده و دشواري

هاي اجرایی مستند  شود که خدمات دستگاه لذا به منظور رفع چنین مشکلی پیشنهاد می. شده است

  .گردد

هاي انجـام کـار بـه منظـور ایجـاد سـهولت و        بازنگري، اصالح و مهندسی مجدد روش -14

  رسانی به مردم افزایش سرعت و دقت در خدمت

کارهاي الزم به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان  ایجاد سازو -15

  شوند و برخورد با کارکنان خطاکار می

مقـررات   .منوط به رضایتمندي شهروندان اسـت  ،دولتتداوم خدمت و ارتقاي کارکنان  -16

  .اصالح و بازنگري شود ،استخدامی کارکنان دولت باید بر اساس این راهبرد

در موارد تخلف نیاز اسـت کـه بـا    . در انجام خدمات، اصل بر اعتماد به شهروندان است -17

  .قاطعیت رفتار و برخورد شود

ن موفق و برخورد قانونی با مـدیران و کارکنـانی کـه    تقدیر و تشویق از مدیران و کارکنا -18

در این راستا نیـاز اسـت کـه نسـبت بـه تهیـه و تنظـیم لـوایح و         . شوند موجب نارضایتی مردم می

ایـن  . مصوبات مربوط به تشویق و تنبیه کارکنان و رسیدگی بـه شـکایات شـهروندان اقـدام شـود     

و کسـب رضـایت شـهروندان را در     مقررات باید به نحوي وضع شود کـه رعایـت حقـوق مـردم    

  .هاي اجرایی تامین کند دستگاه

تهیه و تدوین دستورالعمل تشـویق و تنبیـه حـاوي اعطـاي لـوح، تحـت عنـوان جـایزه          -19

رسانی، اعطاي جوایز نقدي و غیرنقدي و همچنین برخوردهـاي قـانونی بـه همـراه نحـوه       خدمت

ین و بهتـرین اقـدامات را در جهـت کسـب     معرفی کارکنان و مدیران واحدهاي اجرایی که بیشـتر 

  .رضایت مردم و بهبود کیفیت خدمات خود انجام داده اند

ارایه اطالعات الزم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجراي امور به  -20

  نحو مطلوب
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  یت در کارکنان نسبت به حرفه و سازمان متبوع خودمسؤولایجاد احساس  -21

  اي حوزه شهروندمداري فعال و مشارکت مدنیپیشنهاده

هـا در ابعـاد    هاي صداوسیما و یا دیگر رسـانه  آموزش قوانین به شهروندان از طریق برنامه -1

مختلف یا دایر کردن مشاور حقوقی دولتی براي کمک به شهروندان جهـت آشـنایی بـا قـوانین و     

آگاهی شهروندان نسبت به قوانین سـوء   هاي دولتی از عدم مقررات، زیرا متصدیان امور در سازمان

  .کنند استفاده می

دولتـی، عـدم آگـاهی     هـاي  اجراي قـوانین توسـط سـازمان    نظر به اینکه یکی از دالیل عدم -2

هـاي دولتـی بایـد چـه      شهروندان از قوانین و مقررات است، در راستاي ایجاد جامعه باز، سـازمان 

هـاي مربوطـه قـرار     سازمان WebSite لی را بر رويقانونی و چه اخالقی تمام قوانین جاري و اص

  .اي از آن استفاده نمایند دهند تا شهروندان بتوانند به نحو شایسته

هاي مهم که تاثیر چشـمگیري بـر زنـدگی     گیري دخالت دادن شهروندان در سطوح تصمیم -3

شهروندان در گیري، میزان و عمق مشارکت  در این حالت، بر اساس سطوح تصمیم. شهروندان دارد

در نتیجـه میـزان تعهـد شـهروندان در     . شـود  هاي دولتی تعیـین مـی   هاي سازمان گیري انواع تصمیم

هاي دولتی افزایش یافته و تصمیمات اتخاذ شـده از ضـمانت    همکاري با متصدیان امور در سازمان

  .اجرایی بیشتري برخوردار خواهند شد

  هاي دولتی سازمان تدوین چارچوب مشارکت شهروندان در مدیریت -4

شـهروندان بایـد ضـرورت    . یت مدنی شـهروندان را بـراي آنهـا تشـریح کـرد     مسؤولباید  -5

مشارکت در فرایندهاي سیاسی را درك کنند و بدانند دولت اثربخش در یک رابطه دوطرفه قادر به 

در این . ندتوانند وظایفشان را به خوبی انجام ده فعالیت بوده و بدون حمایت و مشارکت عامه نمی

  .توانند بر دولت تاثیرگذار باشند رسند که می دانند و به یقین می صورت مردم دولت را از خود می

تقویت دموکراسی و جامعه مدنی فعال به کنترل و اصالح بخش خدمات عمـومی کمـک    -6

ا و هـ  فعالیـت آزادانـه مطبوعـات، گـروه    : هاي تقویت جامعه مـدنی عبارتنـد از   راه. کند شایانی می

وگـو و افشـاگري    هاي غیردولتی و احزاب سیاسی؛ توانایی بحث و گفـت  ها؛ تقویت سازمان صنف

ها و اعمال صـاحب   هاي کاري و نحوه رسیدگی به امور خدمات عمومی و صالحیت درباره روش

  منصبان در افکار عمومی و مطبوعات
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  هاي مشارکت از طریق آموزش و پرورش سازي ارزش تقویت و درونی -7

اي به منظور افزایش مشـارکت خودجـوش و    هاي نمادي، هنجاري و رابطه کاهش اختالف -8

  آزادانه

هـاي   هاي سیاسی و اجتماعی بـا ایجـاد پایگـاه    ها و موقعیت رسانی و افزایش آگاهی اطالع -9

  تبادل اطالعات

و تالش در جهت افزایش پاسخگویی همه نهادهاي عمومی به مردم با سازوکار انتخـاب   -10

  ها توسط مردم دهی همه نهادها و سازمان شکل

مزیت اصلی درگیر نمودن شهروندان در فراینـد حکمرانـی ایـن اسـت کـه عامـه مـردم         -11

یابند که چگونه زندگی شخصی آنها با زندگی و سرنوشت دیگران گـره خـورده و لـذا قـادر      می در

  .دهندخواهند بود که منفعت کل جامعه را بر منفعت شخصی خود ترجیح 

اي  تواننـد بـه گونـه    کننـد مـی   هایی که به نیازهاي عامه مردم توجه مـی  مشی و برنامه خط -12

این امر میسر نیست مگـر  . هاي جمعی و فرایندهاي مشارکتی حاصل شود اثربخش از طریق تالش

  .آنکه دولت بتواند در ایجاد احساس افتخار ملی و پاسخگویی موفق باشد

به تقویت شهروندان پرداخته و حمایت آنها را به منظور مشارکت در  رهبران سیاسی باید -13

  .هاي الزم براي بروز مشارکت شهروندان پاسخگو را فراهم کنند همچنین زمینه. جامعه جلب کنند

دار بـا   هدایت قانونمند کسب و کارها به منظور اطمینـان یـافتن از وجـود تعامـل معنـی      -14

  حکومت

  ییپیشنهادهاي حوزه پاسخگو

  هاي مبارزه با فساد تدوین استراتژي -1

  تدوین راهنماي شفافیت مالی در کنار سایر قوانین امور مالی دولت -2

  هاي دولتی به نحو دقیق هاي عملکردي سازمان تدوین شاخص -3

  تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد -4

ت بـه اطـالع مـردم    هایی که متصدیان امور عمومی از طریق مطبوعـا  پیگیري قانونی وعده -5

در صـورت عـدم   . کننـد  هاي نمایندگان مردم در مجلس مطرح می رسانند یا در پاسخ به پرسش می

ها باید بر اساس موازین قانونی تسهیالتی فراهم شود که با چنین مـدیران و متصـدیان    تحقق وعده



  رویکردي نوین در مدیریت؛ خادمیت  206

 

 .اموري برخورد شود و در نتیجه آن، اعتماد شهروندان سلب نشود

هـاي نوشـتاري و    تر نهادهاي خدمات عمومی با رسـانه  کاري بیشتر و نزدیکبرقراري هم -6

هاي مرتبط با اخالقیات بخش خدمات عمومی، اطالع رسانی به افکـار   دیداري، دامن زدن به بحث

ها و مدیریت ضعیف  هاي صاحبان قدرت، بی نظمی عمومی در مورد مطالب مربوط به سوء استفاده

  .اصالح بهتر کمک کند آنها می تواند به کنترل و

هاي قابل رویت مراجعان به منظور آگاه کردن آنهـا از   هاي گوناگون در محل نصب اطالعیه -7

شان براي اظهارنظر کـردن و دادن پیشـنهادها و شـکایت از رفتـار و شـیوه عملکـرد        حق و حقوق

  کارکنان و نواقص سازمان

هاي سـریع   اي مردم و همچنین ایجاد روشهاي ارتباطی براي اطالع از انتظاره ایجاد کانال -8

هاي دولتـی و   هاي سازمان هزینه براي رفع گالیه و شکایات شهروندان از فعالیت و ساختارهاي کم

  همچنین حفظ کارکنان از فشارهاي سیاسی

  هایی در مورد نحوه پاسخگویی کارکنان به شهروندان ارایه آموزش -9

رسانی از طریـق بروشـور، کتـاب     رباره نحوه خدمترسانی مناسب به شهروندان د اطالع -10

 …وراهنما 

رسانی خدمات دولتی به صورتی سهل و آسان طراحی شـود، بـه نحـوي کـه      نظام اطالع -11

هاي مختلف به اطالعات موردنیاز خود از نظام اداري کشور، دسترسـی داشـته    مردم بتوانند به شیوه

 .باشند

انواع مصادیق آن، برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در با پدیده ناپسند فساد اداري و  -12

  .ارتباط با جلوگیري و مبارزه با آن تدوین شود

رسـانی در خصـوص    تهیه کتب راهنماي مراجعان و ایجاد سایت اینترنتی جهـت اطـالع   -13

  هاي اجرایی به مردم و شهروندان خدمات قابل ارایه دستگاه

هاي دولتـی، الیحـه قـانونی     کنی آن در دستگاه شاء و ریشهبراي پیشگیري و مبارزه با ارت -14

  .تشدید مبارزه با این پدیده تهیه و تصویب شود

موارد زیر رعایـت   ،هاي اجرایی با مردم به منظور نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه -15

  :شود

 هاي الزم تجهیز واحدهاي بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت بازرسی و تهیه گزارش  
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        ،انتخاب بازرسی ویژه از طرف وزیر یا بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی بـراي بازرسـی

  راهنمایی و ارایه گزارش مستمر از پیشرفت و اجراي مصوبات

  پیشنهادهاي حوزه کیفیت و رضایت حاصل از خدمات

هـاي   هاي رضـایتمندي شـهروندان ایرانـی از خـدمات دسـتگاه      ها و مؤلفه تدوین شاخص -1

  .دولتی

سازو کارهاي مناسب براي کسب پیشنهادهاي مردم و شهروندان و اسـتفاده از آنهـا پـیش     -2

  .مندي آنان از خدمات دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد بینی شود و به طور منظم، سطح رضایت

در نظــام اداري و اجرایــی کشــور، رضــایت شــهروندان از خــدمات ارایــه شــده توســط   -3

هاي اصلی سنجش کارآمدي و رشـد و توسـعه نظـام     ان یکی از شاخصهاي دولتی به عنو دستگاه

هایی از قبیل سرعت، دقت و صحت در انجام امور شهروندان، کیفیت انجام  تلقی می شود و مولفه

رسانی  هاي انجام خدمات، شفافیت و اطالع امور، نحوه رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان، هزینه

لب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات، منجر به افزایش مناسب عواملی هستند که ضمن ج

  .شود اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه نظام اداري است، می

  پیشنهادهاي حوزه اعتماد عمومی

هاي نرم عملکردي  هاي سخت، شاخص هاي نرم در مقابل شاخص نظر به اهمیت شاخص -1

هاي سخت مناسب  تردید اگر شاخص بی. ن شودمندي، مشروعیت و اعتماد نیز تدوی یعنی رضایت

هاي دولتـی از دیـدگاه شـهروندان مشـروعیت      باشد ولی رضایت شهروندان حاصل نشود، سازمان

  .هاي دولتی همراهی نخواهند کرد نداشته باشند و اعتماد حاصل نشود، شهروندان با سازمان

ظم مـردم ایـران از طریـق    ها در اعتمادسازي عمومی؛ چرا که بخش اع تقویت نقش رسانه -2

هاي آن آگاه مـی شـوند و از ایـن طریـق پاسـخگویی       هاي جمعی نسبت به دولت و فعالیت رسانه

  .شود دولت به شهروندان ارایه می

اگرچـه بهبـود   . هاي دولتـی افـزایش داد   باید درك عامه مردم را نسبت به دولت و سازمان -3

است ولی کـافی   مؤثرعتمادسازي و احیاي اعتماد هاي دولتی در ا هاي کاري دولت و سازمان شیوه

کنند و چگونـه   هاي دولتی چه کارهایی می باید براي مردم تشریح شود که دولت و سازمان. نیست

هـا را نسـبت بـه دولـت،      برداشـت  باید سـوء . گذارد انجام این امور بر زندگی روزمره آنها تاثیر می
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  .کت همگانی را در فرایند سیاسی تقویت کردهاي دولتی و نظام سیاسی رفع و مشار سازمان

هاي مشترك و نه تمرکز بـر منفعـت شخصـی     منفعت عامه حاصل گفتمان بر روي ارزش -4

است، بنابراین مستخدمان دولتی نباید تنها خود را محدود به پاسخگویی در قبال تقاضاي مشتریان 

  .میان شهروندان ایجاد کنندنمایند، بلکه باید روابط مبتنی بر همکاري و اعتماد را در 

نظیـر اخالقیـات و    مـؤثر هاي فرهنگی  احیاي مجدد اعتماد در دولت از طریق خلق ارزش -5

  ها بکارگیري و توسعه چنین اصولی براي سیاستمداران و بوروکرات

آنها باید اطالعات کاملی ارایه نمایند و در هر . هاي شفاف و آشکار پشتیبانی نمایید از ایده -6

هـاي ایـن    اصل بر شفافیت کامل است، لذا کسی که پی به مزیت. عیتی به بیان حقیقت بپردازندموق

. همچنین شفافیت کامل به معنی بحث آزادانه نیز است. گیري شود اصل برده باید متولی امر تصمیم

ودن میزان شفاف ب. ها دارد تر باشد، نیاز بیشتري به بحث و بررسی با گروه اي حساس هر چه مساله

و در اختیار عامه قرار داشتن اطالعات، بستگی به درجه اعتمادي دارد کـه در روابـط میـان اعضـا     

  .شکل گرفته است؛ به عبارتی شفافیت کامل مستلزم اعتماد در روابط افراد است

مندي در کیفیت خدمات را براي عموم مردم  مدیران و کارکنانی که بیشترین سطح رضایت -7

  .کنند، مورد شناسایی، تقدیر و تشویق قرار گیرند م میو شهروندان فراه

  پیشنهادهاي حوزه ظرفیت سازي براي خادمیت و نیل به منفعت عامه

هایی نظیـر   ریزي باید براي مردم تعیین شود که بخش اعظم درآمدهاي دولت صرف برنامه -1

در ایـن  . سودمند اسـت شود که براي مردم  امنیت ملی، امنیت اجتماعی و دیگر امکانات رفاهی می

داننـد و زمـانی کـه مـردم تـاثیر       هاي خود می هاي دولت را سازگار با ارزش صورت مردم سیاست

کننـد و نسـبت بـه نقـش دولـت در بهبـود وضـعیت بهداشـت،          دولت بر زندگی خود را تایید می

فزایش هاي آنها نسبت به دولت ا شوند، حمایت هاي بهداشتی و حفظ محیط زیست آگاه می مراقبت

به همـین جهـت دولـت    . کنند دولت در حل مشکالت موفق بوده است در نتیجه تصور می. یابد می

باید به صورت ادواري گزارش نحوه و میزان حل مسـایلی را کـه فـراروي آن بـوده و مـرتبط بـا       

ده هایی به آنها کمک نمو شهروندان است، به مردم ارائه دهد تا شهروندان بدانند دولت در چه زمینه

  .است، زیرا فلسفه دولت تامین رفاه و امنیت شهروندان است

رفتارهـاي حزبـی و   . کنـد  دولت باید در عمل نشان دهد به منافع همه شهروندان توجه می -2
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هاي گروهی در چند سال اخیر نوعی بدبینی در مردم ایجاد کرده است و بعضـاً تصـور    باندي، نزاع

اند سیاستمداران و مدیران دولتی بـه خـود    جه دارد و مدعیکند دولت به منافع گروه خاصی تو می

اندیشند و پیامد این تصور از دست رفتن اعتماد شهروندان به مدیران و نظـام سیاسـی اسـت و     می

ها در امري غیر از امور  کنند مالیات مردم سعی می کنند از پرداخت مالیات فرار کنند، زیرا تصور می

  .شود شهروندي صرف می

  .هاي تربیتی استفاده نمود رسانی باید از تمامی روش آموزش خدمت در -3

گذاري، کنترل و بـاالخره تقویـت کمیسـیون     هاي سیاست تقویت مجلس در انجام فعالیت -4

توانـد بـه تقویـت نظـام      هاي مـردم از مراجـع اجرایـی مـی     ویژه رسیدگی به شکایات و نارضایتی

  .رسانی کمک کند خدمت

ی کشـور زیـر   رسان خدمترسانی به عنوان هیات مرکزي  ی ویژه خدمتیک واحد سازمان -5

یت اصـلی  مسـؤول ایجـاد شـود و ماموریـت و    ) جمهـور  رئیس(ترین مقام اجرایی کشور  نظر عالی

گیري، کنترل و پیگیري، راهنمایی، آمـوزش و ارشـاد،    سیاستگذاري، دریافت اطالعات، ثبت، اندازه

رسـانی مناسـب بـه وي     ها و مقررات در زمینه خدمت قیاسها و اصالح م ها، شاخص تدوین ارزش

  .محول شود

به عنـوان ممیـزي داخلـی هـر وزارتخانـه      (در هر وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخص  -6

هـاي   بـراي تعریـف ارزش  ) جمهـور  رسانی کشور زیر نظـر رئـیس   مرتبط با واحد سازمانی خدمت

وجود آید تا به اي آن وزارتخانه  دهاي رفتار حرفهرسانی و استاندار هاي خدمت اصلی، تدوین برنامه

رسانی در خدمات عمـومی   هاي خدمت کنترل و اصالح مقیاس مسؤولبا هماهنگی هیات مرکزي، 

  .آن وزارتخانه باشد

قانون خدمات عمومی کشوري بایـد بـه نحـوي باشـد کـه تمـامی مصـادیق و جزئیـات          -7

ن بخش عمومی مشـخص نمایـد و در ارتبـاط بـا     تر کارگزارا رسانی را براي هدایت صحیح خدمت

  .تعقیب چنین مواردي مقررات الزم را تصویب نمایند

  هاي مساوي براي مردم در برخورداري از منافع جامعه ایجاد فرصت -8

  هاي فقیر و کم برخوردار جامعه گذاري در بخش سرمایه -9

عدالتی، عدم  بداري، فساد و بیین دولتی نباید به سادگی از کنار مشکالتی نظیر جانمسؤول -10

اعتنا باشند؛ آنها باید تالش کنند تاثیر مثبتی  هاي مشابه دیگر گذشته و به آن بی اعتماد و برخی جنبه
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هاي براي انجام امور اسـتفاده کننـد    بر جامعه داشته باشند و اعتماد عامه را افزایش دهند و از شیوه

  .ه نظیر صداقت، اخالقیات، عدالت و احترام باشدهایی اساسی در جامع کننده ارزش که منعکس

دولت باید راه کارهاي مناسب براي جلوگیري از تمرکز قدرت و فساد را به کار گیـرد و   -11

جامعه مدنی قوي و نهادینه با نظامی از نظارت کارآمد بر اعمال دولـت، تحدیـد قـدرت دولـت و     

  .اطاعت از قانون را تضمین کند

داري و همچنـین مسـایل    هاي قانون، اعتبـار و امانـت   ها در زمینه ازمانآموزش مستمر س -12

  مربوط به خدمتگزاري

شـود و ارایـه راه    شناسایی اینکه چه چیزي منجر به تعارض منافع جامعه با حکومت می -13

  ها هایی به منظور رفع این تعارض حل

  صادقانه با شهرونداناحترام قائل شدن براي منافع عامه و برقراري ارتباط کامال  -14

هـا،   هـاي نـوع دوسـتانه و خیرخواهانـه کارکنـان بـا ماموریـت        راستا نمودن فعالیـت  هم -15

  ها و فرهنگ و رسالت سازمان و جامعه ها، ارزش استراتژي

. خدمات قابل ارایه به مردم به صورت شفاف، مشخص و مراحل انجـام آن تعیـین شـود    -16

  .تدوین و اجراي آن تضمین شودهمچنین سطح کیفیت مطلوب خدمات، 

در موارد تضاد منافع، جلـب  . اصل در نظام اداري کشور، جلب رضایت شهروندان است -17

هاي اجرایی، خدمتگزار و پاسخگوي مردم هستند  دستگاه. و رعایت منفعت مردم مالك عمل است

  .بود و جبران کننده خواهند مسؤولهاي احتمالی وارده به مردم،  و در قبال خسارت

هاي اجرایی به منظور شفاف سازي نحوه ارائه خدمات به مردم، اطالعات الزم در  دستگاه -18

هاي زیر مستند کرده و در اختیار مراجعـان قـرار    مورد خدمات قابل ارایه به شهروندان را در حوزه

  :دهند

 نوع خدمات قابل ارایه به شهروندان  

 مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار  

 مان انجام کارمدت ز  

 هاي مورد عمل مدارك مورد نیاز و فرم  

 واحد متولی انجام کار  

رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم در بخش خدمات عمومی به طور اعـم و   موضوع اطالع -1
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دلیل این امـر  . هاي اجرایی به طور اخص کمتر مورد توجه قرار گرفته است ها و دستگاه در سازمان

هـاي انجـام کـار و     رسانی، فقدان اطالعات الزم در مورد روش هنگ اطالعتوان در ضعف فر را می

هاي دولتـی، عـدم آگـاهی مـردم از تصـمیمات،       نحوه ارایه خدمات به شهروندان از سوي سازمان

بینی شده و از سوي دیگر ضعف فرهنگ عمومی در استفاده  اقدامات، ضوابط و سازوکارهاي پیش

  .جو کرد و و پیچیدگی خدمات جست مناسب اطالعات و در نهایت تنوع

در بسیاري از موارد شهروندان از مدارکی که باید براي انجام امور ذیربط تهیه کـرده و بـه    -2

هایی که باید به آن رجوع کننـد،   همراه داشته باشند و نیز از مدت زمان و مراحل انجام کار و مکان

ناخواسته عوارض مستقیم و غیرمسـتقیم   این بی اطالعی موجب شده که به طور. بی اطالع هستند

برخی از ایـن عـوارض   . هاي حکومتی ایجاد شود ها و نظام گیرندگان، جامعه، دستگاه براي خدمت

  :عبارتند از

 اتالف وقت و ترددهاي اضافی  

 هاي اضافی صرف هزینه  

 گرفتاري و سردرگمی مراجعان  

 اتالف وقت کارکنان در توجیه مراجعان  

 ماد عمومیاز بین رفتن جو اعت  

 پیدایش نوعی حس بدبینی به دستگاه و نظام  

 پیدایش حس ناکارآمدي دولتی  

بـدیهی اسـت بـا    . این قبیل مسایل می تواند باعث پیدایش مسایل و مشکالت عدیده اي شود

توان به اهداف مورد نظر کـه همانـا سـهولت و تسـریع در امـر       رسانی صحیح و به موقع می اطالع

  .چه بیشتر شهروندان است، دست یافتارتباطات و رضایت هر 

هـاي   هـا و شـیوه   جمعی، رسـانه  رسانی ارایه خدمات به مردم از طریق وسایل ارتباط اطالع -1

ها و مراکز اطالعاتی، به نحوي که بتواند دسترسی هر  مختلف تولید و نشر اطالعات توسط دستگاه

  .اي مطلوب برقرار کند ه به گونهیک از افراد را با منبع آن اطالعات با حداقل زمان و هزین

قــومی، (ارایـه خــدمات بــه شــهروندان بــا رعایــت عــدالت و انصــاف و بــدون تبعــیض   -2

  )…مذهبی و ،خویشاوندي
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