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چکیده:
مدیریت دولتی باید پشتیبان تالش هایی باشند که به توسعه دموکراسی و مردم ساالری میانجامدد
این تالشها باید در جهت گسترش جامعده مددنی و مشدارکت شدهروندان و تاکیدد بدر ارزشهدای
دمکراسی و مردم ساالری باشند وقتی مردم ساالری توسعه یافت ،مدیران دولتدی بایدد نقد هدای
جدید خود را در برا بر شهروندان تشدیی

داده و بده ایفدای بن بادردازد بندان بایدد در ایدن نقد

شهروندان را همتایان خود بدانند و رابطه سلسله مراتبی فرادست و زیردسدت را بده بوتده فراموشدی
بساارند مدیران دولتی باید شهروندان و خواستههای بنان را درک کنند و بده دنبدال یدافتن راه حد
هایی برای پاسیگویی به بنان باشند مدیران دولتی در بینده باید دیدگاهی شهروندمحور پیدا کنند و
مشارکت جویی را جایگزین نگرش سنتی سلسله مراتبی نمایند
کلید واژهها :شهروندان ،مشارکت ،مدیریت دولتی ،بینده مدیریت دولتی ،بروکراسی ،دموکراسی
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مقدمه:
مفهوم شهروندی با خاستگاه حوزه مدیریت دولتی پیوند تنگاتنگی داشته است در عصر کنونی ،نظام
خدماتی بموزش دیده ،تحصی کرده و منتیب شایسته ،نوعی شهروندی بگاه و فعال در امور عمومی
و بگاه از قانون اساسی را میطلبد این ایده شهروندی ،عامه را وا میدارد که نه تنها منفعت شیصی
خود را ،بلکه منفعت عامه را نیز دنبال کنند در مفاهیم اولیه مدیریت دولتی ،شهروندان همان عامده
محسوب میشدند )(Frederickson, 1991

موج جدید توجه به شهروندی در کشورهای میتلف به حرکت دربمده است برای مثدال مددلهدای
مشارکت شهروندی در تعیین خط مشیهای درون شهری از سوی دولتها حمایت شده است برخی
از خدمات دولتی تحت کنترل شهروندان عرضه میشود در اواسط دهه  ،1980مشارکت شهروندان
شیوههای معمول تصمیم گیری را در حوزههای میتلف خط مشیها تغییر داده و به عندوان ویژگدی
عمده مدیریت دموکراتیک ،جایگاه مناسبی کسب کرده است بنابراین میتوان گفدت کده در بیندده،
شهروندان مشارکت مستقیم تری خواهند داشت )(Ventriss, 1980

اکنون موج جدیدی از توجه به شهروندی در اندیشه مدیران دولتی به چشم میخورد مانند سالهای
اولیه شک گیری مدیریت دولتی ،این توجه بر پرورش نوعی شدهروندی بگداه ،فعدال و قدوی بدرای
مشارکت در فریند تعیین خط مشی به همراه مدیران ،قانونگذاران و گروههای ذی نفع متمرکز است
به طور کلی ،بر اساس شک جدید دیدگاه شهروندی در مدیریت دولتی ،شهروندی توانمند و قوی با
مدیریت دولتی اثربی

همیوانی دارد )(Frederickson, 1994

باربریس ) (1989, 261در رساله خود ،تحت عنوان دموکراسدی قدرتمندد :سیاسدتهدای مشدارکتی
برای عصر جدید ،نشان داد که اشکال میتلف دموکراسی به صورت نمایندگی ،پلورالیسم و انتیداب
عمومی ،همگی توان مردم برای حاکمیت بر خود را کاه

میدهد دموکراسی قدوی مسدتلزم خدود

حاکمیتی بی واسطه بر مبنای نوعی شهروندی مشارکت جو است این دموکراسی مستلزم نهادهدایی
است که بتواند افراد جامعه را در سطح محلی و ملی در گفتمان مشترک ،تصمیم گیدری مشدترک و
قضاوت سیاسی و اقدامات جمعی مشارکت داده و درگیر کند
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خاستگاه مفهوم شهروندی
بی تردید ریشه مفهوم شهروندی را باید در نظریده شهرنشدینی ) (urbanismدنبدال کدرد در ایدن
جستجو میتوان فهمید مهم ترین دستاورد زندگی شهری در یونان باستان ،ایجاد سازمان اجتمداعی
بود تاسیس دولت شهر ) (polisگام مهمی بود که یونانیان برداشتند بررسی تارییی نشان میدهدد
که در گذشته حاکم ،بر تمام هستی جمع ،سایه میگسترد در این شرایط به اعضای چنین جمداعتی
شی

) (personنام میدادند که در مقاب فرد ) (individualاسدت کده بیدانگر اعضدای جوامدع

مدرن و بورژوایی است رفته رفته جامعه مدنی ) (civil societyسر بربورد و انسان جایگاه جدیددی
یافت و موجودیتی شک گرفت که از سویی فردیت  ،به اداره امور خصوصی و اقتصادی مشغول بود
و ساحت دیگری هم داشت که با حکومت و سیاست حاکم ربط پیدا میکرد ایدن موجودیدت جدیدد
«شهروند» بود (خاکی)1392 ،
مردم محوری در مدیریت دولتی
مدیریت دولتی تالش انسانی بسیار پیچیده ای است که نق

بسیار کلیددی در تمددن بشدری دارد

اهمیت بن در این واقعیت نهفته است که رکن اساسی حکومت است اگرچده شدباهتهایی بدا بید
خصوصی دارد ،تفاوتها به نظر برجسته می بیند مردم محوری مددیریت دولتدی ،تعیدین کنندده مدرز
بیشهای خصوصی و دولتی است اگرچه تفاسیر متفاوتی از مردم محوری رایج اسدت (داندا ی فدرد،
 )1381بنچه عق متعارف جامعه میپذیرد مردم محوری را تجلی حاکمیت مردم در مدیریت دولتی
می داند مردم محوری که مدیریت دولتی را از بی

خصوصی مستثنی میکند ،از عوام زیر نشئت

میگیرد( :دانایی فرد)1388 ،
قانون اساسی -منفعت عامه -حکمرانی خوب -نیروی بازار
عناصر اساسی نظریه عمومی عامه در مدیریت دولتی
ارا ه نظریه کاملی درباره عامه در مدیریت دولتی به چیزی بی

از بنچه در این جا مطرح شده اسدت

نیاز دارد پس هدف ما طرح چنین نظریه ای و تدوین برخی از عناصر اساسی ان است (دانایی فرد و
الوانی)1390 ،
نظریه عمومی عامه برای مدیریت دولتی باید منحصر به فرد باشد؛ این نظریده نده فقدط بده هددف
تدوین ،بلکه بای د به قصد راهنمایی متصدیان امور در سیستم خدمات عمومی طراحی شود از بن جدا
که این نظریه باید به وسیله افرادی که امور دولت را سروسامان میدهند استفاده شود ،لذا باید عملی
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باشد همچنین باید منافع عامه را هم به صورت خاص و هم بده صدورت عمدومی تقویدت کندد در
مدیریت دولتی متصدیان امور باید چه تصویری (نظریه) از عامه در ذهن خود داشته باشند و در عم
پیاده کنند؟ نیست این که باید به روح قا نون اساسی کده مدردم اندد توجده کنندد ،بدانندد کده بایدد
شهروندان فاضلی پرورش دهند و برای بنها خیرخواه باشند ،ضمن بن که بده عامده جمعدی (یعندی
اکثریت) و عامه غیرجمعی (اقلیت ها) یکسان توجه کنند به عبارتی دیگر ،این چهار عنصدر بایدد در
ذهن و عم مدیران دولتی حک شود تا امور روزانه خود را با توجه به بنها انجام دهند
عناصر اساسی نظریه عامه در مدیریت دولتی
پایبندی به
قانون اساسی

پرورش
شهروندان
فاضل

نظریه عامه
در مدیریت
دولتی

خیرخواهی و
عشق ورزی
به شهروندان

توجه به عامه
اکثریت و
اقلیت

مشارکت شهروندان و توسعه
موضوع انطباق تواناییهای جامعه با نیازها و اهداف توسعه ،به کمیت و کیفیدت نهادهدای سیاسدی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بن جامعه بستگی و متکی است
امروزه سرمایه گذاریهای اقتصادی ،نمی توانند منشاء اثر دا می در توسعه باشند از ایدن رو جوامدع
توسعه نیافته به دنبال بهبود نهادهای مدنی و اقتصادی خود درصدد طراحی الگوهای توسعه درون زا
و پایدار هستند
حضور و نق

مردم در فربیند هر توسعه ای الزم و ضروری است لذا تحقید توسدعه پایددار بددون

حضور و مشارکت مردم غیرممکن است این مشارکت به منزله مبادله موثر و متقابد علدم و داند
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بین حکومت و مردم از یک طرف و نظارت و کنترل مستمر بدر دولدت و حکومدت بوسدیله مدردم از
طرف دیگر است در ارتباط با تاثیر مشارکت مردم در فربیند توسعه توجه به نکاتی چند خالی از فایده
نیواهد بود:
حضور و رای مردم در واقع به عنوان مشارکت اندیشهها و تجربه ها ،در توسعه قلمداد میشود
اقشار فقیر به علت درگیری با مسا معیشتی خود ،فرصت مشارکت در مسا توسعه را ندارند
در جامعه ای که مردم از کیفیدت الزم بدرای مشدارکت در تصدمیم گیدری و نظدارت در اجدرا
برخوردار هستند کاربمدی و عملکرد سازمانهای دولتی و حکومتی افزای

پیدا میکند

در مدل توسعه موف  ،دولت نباید در رابطه با مردم برای خود ح قیمومیت قا شود ،زیدرا در ایدن
صورت در جذب توانها و جلب مشارکت و همکاری ناتوان بوده و برای اعمال حاکمیت ناچار به زور
و تبلیغات نامناسب در رسانههای گروهی و جمعی متوس میشود (الماسی)1389 ،
استوارت می معتقد است« :زمانیکه دولت شهروندان خود را تحقیر نموده و تا حد یک ابزار تنزلشدان
بدهد ،درخواهد یافت که با مردان کوچک هیچ کار بزرگی را نمی توان به انجام رسانید» (انبشتاین و
ناگ من)357 ،1366 ،
مشارکت عامه در خط مشی گذاری
یکی از مسا عمده در خط مشدی گدذاری عمدومی طدرق مشدارکت عامده مدردم در فرایندد خدط
مشیگذاری است
مشارکت عامه مردم در تصمیم گیریها و اتیاذ خط مشیهای عمدومی ،از گذشدتههدای بسدیار دور
مورد توجه علما و اندیشمندان مدیریت بوده و همواره به عنوان یکی از شیوههای انسدجام اجتمداعی
معرفی شده است سیلزنیک در مقاله کالسیک خود تحت عنوان ساز و کارهای جذب عوام تهدیدد
کننده (سلزنیک )1949 ،مشارکت را تنها راه تن

زدایی میان قدرت قدانونی سدازمانهدا و قددرت

اجتماعی شهروندان میداند او معتقد است هرگاه شهروندان با مشارکت جذب سدازمانهدای دولتدی
شوند از حالت تهدیدی خارج شده و به صورت یک فرصت در کنار مدیران دولتدی قدرار مدیگیرندد
مشارکت عامه مردم در سازمانهای دولتی و مسئله خط مشیهای گذاریهدای عمدومی بده ندوعی
دموکراتیزه شدن بنیادی منجر می گردد و شهروندان را از حالت بی تفاوتی نسدبت بده دولدت خدارج
ساخته و بنها را معتقد به سرنوشت خود در جامعه میسازد دموکراسی و مردم سداالری در مددیریت
دولتی متکی به گسترده ساختن ایده مشارکت عامه مردم است اگر اجازه دهیم شهروندان دسدتی در
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حکومت داشته باشند ،به بنان فرصت بالنده شدن داده ایم و نیروی عظیمی را برای پیشدبرد اهدداف
دولتی بسیج کرده ایم (الوانی وشریف زاده)1383،
دیدگاههای میتلف در زمینه مشارکت عامه
مقامات دولتی ،کارشناسان و متیصصان ،تحصی گران خدط مشدی و نظریده پدردازان میتلدف ،در
زمینه مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی دیدگاههای متفاوتی را ابراز داشته اند
-

گروهی از متیصصان و مقامات دولتی بر این باورند که امروزه مسای مطرح در خط مشدی
گذاری عمومی به اندازه ای پیچیده و بغدرنج مدیباشدد کده عامده مدردم ،بددون داند

و

تیص های الزم نمی توانند به طور موثر در امر خدط مشدی گدذاری عمدومی مشدارکت
نمایند مردم ساالری سنتی و کالسیک در دنیای امروز مفهومی ندارد و برای اداره امور باید
متیصصان و کارشناسان پا به عرصه تصمیم گیری بگذارند و تنها به یاری بنها اسدت کده
میتوان خط مشی گذاری موثری انجام داد (برژینسکی 1976 ،و ماتئو)1994 ،
-

گروهی دیگر از نظریه پردازان خط مشی گدذاری عمدومی ،عامده مدردم را در زمینده خدط
مشیگذاری بی تفاوت و بی عالقه می دانند این گروه معتقد است در دنیای امروز مردمدان
در پی گذران زندگی و منافع شیصی خود بوده و عالقه چندانی به مشارکت در مسای خط
مشی گذاری عمومی ندارند بنابراین ،نمی توان با اتکا بر مشارکت عامه مدردم بده صدورت
یک نیروی موثر و دا م ،با اطمینان نظامی را طراحی نمود و انتظار داشت که این نظدام بده
درستی پاسیگوی مسای خط مشی گذاری عمومی باشد

-

بسیاری از مقامات سیاسی بر این اعتقادند که مشدارکت بیشدتر شدهروندان در خدط مشدی
گذاری عمومی ،نق

خط مشی گذاران را دگرگون ساخته و از قدرت بنان کاسدته اسدت از

این رو باید به گونه ای عم شود که نق
-

مقامات سیاسی در خط مشی گذاری حفظ شود

یکی دیگر از نظرات میالفت با مشارکت عامه مردم ،زمان بر بودن و هزینه ساز بودن ایدن
مشارکت است طب این نظریه ،شهروندان در مشارکت خود موجب میشوند تا فرایند خدط
مشی گذاری عمومی طوالنی شده و پیچیددگیهدا و هزینده هدایی بده بن تحمید گدردد
(کریگتون)1981 ،
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برخی از نظریه پردازان خط مشی گذاری عمومی ،تصمیم گیری عقالیی و تصدمیم گیدری
مردم ساالرانه را در دو قطب متضاد میبینند که دو هدف میالف هم را دنبال مینمایند در
تصمیم گیری عقالیی هدف کارایی است ،در حالی که در تصمیم گیری مردم ساالر هددف
رضایت شهروندان و پاسخ گویی به نیازهای بنان است (فیشر)1995 ،

-

موافقان مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی اعتقاد دارندد کده متیصصدان و
کارشناسان نمی ت وانند وسعت نظر عامه مردم را در خط مشی گذاری منعکس سازند و بایدد
تدبیری اندیشیده شود که عامه مردم بتوانند در خط مشی گذاری عمومی مشدارکت داشدته
باشند و دامنه وسیعی از نظرات که نگرش ک جامعه را نشان میدهد ،مطرح سازند (فارمر،
)1995

-

گروه دیگری از موافقان مشارکت عامه مردم ،به شک گیری قوای حکومتی توجه کدرده و
متیصصان اداری را متولی وضع خط مشی نمی دانند ،بلکه معتقدند این نماینددگان مدردم
هستند که واضعان اصلی خط مشی محسوب میشوند؛ بنابراین،مردم به طری اولی باید در
خط مشی گذاری مشارکت داشته باشند

ایفای نق

تصمیم گیری عمومی از سوی کارشناسان و متیصصان با روح مردم سداالری در تضداد

بوده و تصمیم گیری عقالیی که وسیله ای به شمار می بمده است ،به صورت هدف در بمدده و ایدن
وضعیت شایسته حکومتهای بزادمن

و مردم ساالر نیسدت (سدال )1992 ،ایدن گدروه معتقدندد

اختیار تصمیمگیری در قوه مجربه به صورت فن ساالرانه مواف با اصول جامعه مرکب و مردم ساالر
نیست
اهداف مشارکت شهروندان را میتوان در پنج دسته خالصه کرد:
 -1کشف و شناخت مسای عمومی؛ جست و جو برای یافتن مشکالت و مسای عمومی؛
 -2بموزش؛ بگاه شدن شهروندان از مسا عمومی؛
 -3سنج

دیدگاهها؛ اطالع از دیدگاهها و نظر شهروندان راجع به مسای جامعده و راه حد هدای

بن؛
 -4انگیزش؛ ایجاد انگیزه در شهروندان برای تفکر در مورد مسای جامعه و راه ح یابی برای بنها؛
 -5پذیرش و ایجاد مشروعیت عامه؛ ایجاد پذیرش در جامعه نسبت به خدط مشدیهدا و توجده بده
نرمهای جامعه در خط مشی گذاری (الوانی و شریف زاده)1383 ،
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مراح فرایند خط مشی گذاری و هدف از مشارکت شهروندان در هر یک از مراح
مراح فرایند خط مشی گذاری
احساس مشک
ادراک مشک
تعیین معیار سنج
احصای راه ح ها

ارزیابی راه ح ها

انتیاب اصلح و اخذ تصمیم

هدف مشارکت
بگاهی از مشکالت به کمک مشارکت مردم
کمک گرفتن از عامه در ریشه یابی مشکالت و بگاه ساختن بنان از مشکالت
یاری گرفتن از مردم در تعیین معیار سنج
یاری گرفتن از مردم برای تدوین راه ح ها
بگاه ساختن شهروندان از مسای عمومی
بگاهی از نرمهای جامعه در مورد راه ح ها
بگاهی از دیدگاههای شهروندان راجع به مسا عمومی و راه ح بنها
بگاه ساختن شهروندان از راه ح های مشکالت
بگاهی از میزان سازگاری راه ح ها با نرمهای جامعه
انگیزش شهروندان در اجرای راه ح انتیابی
پذیرش شهروندان نسبت به راه ح انتیابی
تطبی راه ح انتیابی با نرمهای جامعه

(الوانی و شریف زاده)1383 ،
تعام دولت با شهروندان
تعام شهروندان با دولت را می توان به چند گونه طبقه بندی کدرد بدر اسداس یکدی از ایدن طبقده
بندیها ،تعام دولت – شهروندان به دو سطح تقسیم میشود:
 .1تعام منفعالنه دولت -شهروندان که به گفته سدانوف (« )2000شدبه مشدارکت» ندام دارد و
صرفاً به در جریان قرار دادن شهروندان از تصمیمهای اداری مدیریت دولتی دربداره برنامدههدا،
قوانین و مقررات اشاره دارد
 .2تعام فعاالنه دولت -شهروندان یا «مشارکت قاب اعتماد» (کینگ  )317 :1998کده در بن
شهروندان ،به مثابه مالک به جای مشتری ،در تصمیم گیریهای اداری تاثیر گذارند
اگرچه در تعام منفعالنه شهروندان برای کسب اطالعات در خصدوص تصدمیمهای اداری در نقد
مشتری ظاهرمیشوند،در تعام فعاالنه شهروندان مالکانی اند که فعاالنه در تصمیم گیریهدای اداری،
در مقام تصمیم گیرنده ،مشارکت میکنند (پلین و همکاران )579 :1998
در طبقه بندی دیگر ،تعامالت دولت -شهروندان را باز میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد:
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 .1تعامالت غیر هم زمان که از طری نامه ،نامههای الکترونیک و میزگردهای دیجیتالی در زمینه
سیاستها انجام میشود
 .2تعامالت هم زمان که به ارتباط هم زمان بین شهروندان و دولتها از طری تلفن ،گفت و شدنود
رودررو ،جلسات عمومی و گفت و شنودهای دیجیتدالی در زمدان واقعدی اشداره دارد بده علدت
ویژگیهای ماهوی تعامالت هم زمان ،دولتها مجبورند فوراً به شهروندان پاسخ دهند ،اگرچده در
برخی از موارد پاسیها ممکن است حداق باشند در مقاب تعام هم زمان ،در تعام غیر هدم
زمان در چهار حالت به شهروندان پاسخ میدهند )1 :شهروندان پاسیی دریافت نمیکنند (نبود
پاسددددخ)؛  )2شددددهروندان پاسددددیی کلددددی دریافددددت مددددیکننددددد (پاسددددخ کلددددی)؛
 )3شهروندان پاسخ اطالعاتی مسدتقیمی دریافدت مدیکنندد (پاسدخ اطالعداتی مسدتقیم)؛ )4
شهروندان را به جای دیگر ارجاع میدهند تدا پاسدخ خدود را دریافدت کنندد (پاسدخ اطالعداتی
ارجاعی به دیگران) (دانایی فرد)1388 ،
ویژگیهای حاکمیت مشارکت جویانه
 .1دسترسی دولت و شهروندان به اطالعات متوازن؛
 .2دستور کار باز دولت در تعام با شهروندان؛
 .3زمان کافی مورد نیاز برای بررسی موضوعات بحث برانگیز دولدت و مجلدس بده صدورت
گسترده؛
 .4فارغ بودن از توس به زور یا دستکاری طرفین (دولت و شهروندان)؛
 .5چهارچوب مبتنی بر قواعد برای بحث طرفین؛
 .6مشارکت با نمونه کاملی از شهروندان؛
 .7قلمرو تعام بزادانه بین دولت و شهروندان؛
 .8به رسمیت شناختن تفاوتهای بین طرفین و رد پی

داوریها بر اساس جایگاه شهروندان و

دولت (کلمن و گوتز )2005
در حال حاضدر ،برگشدت بده اندیشده «حاکمیدت مشدارکت جویانده» در ایدران اهمیدت دارد ،زیدرا
مشارکت جویی یکی از مبانی اصلی در تشکی حاکمیدت مدردم سداالری اسدت بده عبدارت دیگدر،
مدیریت دولتی مشارکت جویانه پیوند مستقیمی با مردم سداالری مشدارکت جویانده دارد مشدارکت
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جویی به معنای اندیشیدن ،بحث و جدال منطقی بر سر مسا عمومی و تصمیمهای عمومی اسدت
فرایند مشارکت جویی به بحث و بررسی مسا عمومی توسط گروهی از افراد (دولت -شهروند) بدر
اساس طرح عل له و علیه اشاره دارد بر این اساس ،مشارکت جویی یعنی فرایند مشاوره با دیگدران
در فرایند دستیابی به نوعی تصمیم که با اتکا بدر علد منطقدی و مندابع مشدترک طدرفین محقد
می شود وقتی عل الزم برای اتیاذ یک تصمیم در دست اسدت ،امدا هدم زمدان در اتیداذ تصدمیم
جانشین نیز عللی مطرح است به معنای بن است که نوعی بی اطمینانی به نوعی تصمیم وجود دارد
بنابراین ،مشارکت جویی ضروری است مشارکت جویی نوعی فرایند پژوه

اجتماعی اسدت کده در

بن طرفین در پی درک خود و دیگران اند ،به این امید که یکدیگر را قانع کنند (دانایی فرد)1388 ،
بدین ترتیب ،یکی از شالودههای فرایند مشارکت جویی ماهیت ارتباطات درگیر در مشدارکت جدویی
است طرفین میکوشند فراتر از مبادله برد -باخت بیندیشند ،چه بسا در گذر زمان به گفدت و شدنود
باردازند و حتی به اجتماعی یاد گیرنده تبدی شوند از مشدارکت کننددگان در فراینددهای مشدارکت
جویی انتظار میرود که به تغییر در نگرشها ،اندیشهها و مواضع خود با دیده باز بنگرند ،اگرچه چندین
تغییری پیامد الزامی مشارکت جویی نیست مشارکت جویی فرایندی است که میتواند هدم در گدذر
زمان شهروندان را رشد دهد ،و هم ظرفیت قضاوت عملی و هنر زندگی با دیگران را در بسدتر نبدود
تواف پرورش دهد تحم ویژگی محوری در زندگی عمومی است (اسمیت و هانتسمن )1997
مدیریت دولتی مشارکت جویانه
از بنجا که مدیریت دولتی بازوی اجرای حاکمیت است ،به نظر میرسد شک گیری مدیریت دولتدی
مشارکت جویانه می تواند زمینه سداز عرضده خددمات بدا کیفیدت بده شدهروندان باشدد و انتظدارات
شددهروندان را از طرید سدازوکارهایی ،همچددون نشسددتهای عمددومی مدددیریت کنددد و بددا اسددتمرار
مشارکت جویی با شهروندان سرمایه اجتماعی کشور را ارتقا دهد و مشارکت مردمدی را بندابر فلسدفه
اخالقی (نه ابزاری و مدیریتی) محق سازد اگر مدیریت مشارکت جویانه را متغیدر مسدتق در نظدر
بگیریم ،میتوانیم با استفاده از مدل «پاسیگویی عمدومی -رضدایتمندی -اعتمداد عمدومی» مددل
مفهومی جدیدی برای پیوند مردم و حکومت ،که ن

صریح چشم انداز بیست سداله کشدور اسدت،

شک دهیم
این بستر همانا چیزی جز مدیریت دولتی مشارکت جویانه در کشور نیست با شک گیری ایدن ندوع
مدیریت ،به طور خودکار پاسیگویی عمومی (قدانونی ،اخالقدی ،عملکدردی ،مدالی ،مدردم سداالر و
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سیاسی) نهادینه میشود ،و با نهادینه شدن پاسیگویی عمومی ،میزان رضایتمندی شدهروندان ارتقدا
می یابد و به تبع بن نیز اعتماد عمومی جلب میشود در پایان ،جلب اعتماد عمومی در هدر سدطحی
نهایتاً به تحق چشم انداز کشور کمک خواهد کرد (دانایی فرد)1388،
همکاری
مبتنی بر
اعتماد متقابل
دولت-
شهروند

تحق چشم
انداز کشور

اعتماد
عمومی

رضایتمندی
شهروندی

پاسخگویی
عمومی

مدیریت
دولتی
مشارکت
جویانه

مدل پیوند مردم با دولت و رابطه بن با چشم انداز ملی کشور
چگونه میتوان به شک گیری مدیریت دولتی مشارکتجویانه در ایران کمک کرد؟

 -1تدوین منشور شهروندی
سند منشور شهروندی سند ح و حقوق شهروندی نسبت به دولت است ،ایدن سدند بیدانگر حرمدت
شهروندان در نظام سیاسی و مجموعه حکومت است بند بند بن مدیتواندد بدر حد شدهروندان بدر
حکومت و ح دولت بر شهروندان تاکید کند تدوین این منشور میتواند تاثیر مهمدی در بازشناسدی
حقوق شهروندان از سازمانهای دولتی و نظام سیاسی داشته باشد این سند تجلدی مشدارکت جدویی
شهروندان با دولت است (دانایی فرد)1388 ،

 -2تدوین چهارچوب مشارکت شهروندان در مدیریت دولتی
منظور از این اص فراهم بوردن چهارچوبی با این مضمون است که مشی

شود عامه مردم در چه

زمینهها و سطوحی و با چه عمقی در مددیریت دولتدی بایدد مشدارکت کنندد عمدده مزیتهدای ایدن
چهارچوب عبارت اند از:


ایجاد روابط مثبت با عامه مردم و تشوی تدبرو اندیشیدن در میان شهروندان؛



انعکدداس دادن دامندده وسددیعی از نگرانیهددای شددهروندان و نیددز راه حلهددا در فرایندددهای
تصمیمگیری؛



افزای

اعتماد و اطمینان عمومی به تصمیمات و فعالیتهای سازمانها و وزارت خانه ها؛
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افزای

یادگیری متقاب دولت و شهروندان و عامده از طرید تسدهی اطالعدات ،دادههدا و

تجارب؛


ح تنشها و تفاوت دیدگاهها به صورت اثربی



بهبود طراحی برنامه و عرضه خدمات از طری تشوی مشارکت شهروندان

و مبتنی بر اعتماد متقاب ؛

(دانایی فرد)1388 ،
استراتژیهای بینده مدیریت دولتی
مدیران دولتی در بینده باید دیدگاهی «شهروند محدور» پیددا کنندد و مشدارکت جدویی را جدایگزین
نگرش سنتی سلسله مراتبی نمایند با این دو استراتژی است که بنان خواهند توانسدت نقد
واقعی خود را در بینده ایفا کنند

 -1شهروند محوری
در گذشته ،مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهای درون بوروکراسی معطوف مدیداشدت و
عمدتاً مشکالت درونی بوروکراسی را مسئله اصلی میپنداشت و تالش سازمانهای دولتی در جهدت
تحوالت و اصالحات تشکیالتی و رفتار شاهدی بر این مدعا بود در بینده مدیریت دولتی باید کانون
توجه خود را مورد تجدیدنظر قرار داده و نگاه خود را متوجه بیرون بوروکراسی دولتی بنماید و مسا
شهروندان و شهروندی را دغدغه ذهنی و عملی خود بداند
سیاست «شهروندان اولویت اول در تمامی امورند» ،سیاست رایج کشورهایی گردیده که نگاه خود را
از درون بوروکراسی دولتی بر گرفته و به بیرون پرداخته اند (دنهارت )1990 ،این سیاسدت موجدب
شده تا مشارکت سازنده و مبنی بر اعتمادی میان دولت و شهروندان به وجود بید و شهروندان نسبت
به مسا محیطی و دیگر شهروندان احساس مسئولیت کنند و همین طور دولتمدردان و کدارگزاران
بوروکراسی این الزام را درک کنند که باید به انتظارات و خواستههای شدهروندان گدوش فدرا داده و
ارضاء نیازها و انتظارات شهروندان را اولویت نیست فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند این حرکدت
بغاز دیدگاه شهروند محوری در نظام مدیریت دولتی است
سیاست «شهروندان الویت اولند» با تمایز قا شدن میان «مشتری» و «شهروند» بده وجدود بمدده
است زمانی که افراد را به صورت مشتری می نگریم بنها یک شیوه عم دارند و زمانی که به بنها به
صورت شهروند نگاه می کنیم شیوه عم متفاوتی از خود بروز میدهند «مشتری» به خواسدتههدا و
نیازهای محدود خود مشغول است و در پی بن است که بنها را به بهترین نحو ارضداء کندد ،درسدت
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همانند مشتری در بی

خصوصی ،در حالی که شهروند به مصلحت عامه میاندیشد و خواستههدای

خود را در کنار خواستههای دیگر شهروندان میبیند و بربورده شدن نیازهای خود به همراه نیازهدای
دیگر افراد جامعه مدنظر دارد سیاسدت «شدهروندان اولویدت اولندد» ،افدراد را ترغیدب مدیکندد تدا
مسئولیتهای اجتماعی خود را به عنوان یک شهروند بشناسد و از سوی دیگر ،مددیران دولتدی نیدز
دریابند که چگونه باید نسبت به نظریات و مطالب بنان حساس و پاسخ گو باشند
در این سیاست تنها سازوکار انتیاب نیست که مردم را به دولت پیوند میدهدد ،بلکده طراحدی کد
ساختار اداره جامعه در شک گیری و اجرا به صورتی است که شهروندان و دولت را به هدم نزدیدک
کرده و اهداف بن را به هم تلفی و ترکیب میکند
اصوالً به کارگیری لفظ «مشتری» که در بی
دولتی صحیح نیست ،زیرا در بی
خدمت یا کاالی خود را از بی
بی

خصوصی عاریه گرفتده شدده در بید

عمدومی و

خصوصی مشتریان کامالً شناخته شده اند و بده طدور مشیصدی
خصوصی دریافت کرده و هزینه بن را میپدردازد ،در حدالی کده در

دولتی کلیه شهروندان باید مشتری محسوب شوند ،اگرچه همگی خریددار و خواهدان خددمت

خاصی از دولت نیستند همچنین در بی

خصوصی هر که پول بیشتری باردازد از خدمات بهتر و با

کیفیتتری برخوردار می شود ،در حالی که ،در بی

دولتی چنین عملی ناپسند بوده و بی عددالتی و

تبعیض محسوب میشود بدین ترتیب ،مالحظه می شود که کاربرد لفظ مشتری برای اعضاء جامعده
در مقاب دولت چندان واژه رسا و گویایی نیست (دانایی فرد والوانی)1388 ،
تنزل دادن شهرونداندرحدمشتریان بی

خصوصی ،پیامدهای ناخوشایندی را در جامعه دموکراتیدک

ایجاد خواهد کرد باید هم اعضاء جامعه خود را در مقاب سدازمانهدای بید
شهروندی احساس کنند و هم کارگزاران دولتی به بنان در نق

عمدومی در جامعده،

شهروندان نگاه کنند این طرز تلقی

موجب خواهد شد تا هم شهروندان احساس مسئولیت کرده و خود را در سرنوشت جامعه سهیم بدانند
و مدیران دولتی نیز خود را در مقاب نیازها و انتظارات بنان مسئول احساس کنند علت این که گروه
زیادی از اعضاء جامعه به سازمانهای دولتی بی اعتمادند ،تنها در زمینده ناکاربمددی و پدایین بدردن
بهره وری بن سازمانها نیست ،بلکده عددم اعتمداد شدهروندان ناشدی از ایدن احسداس اسدت کده
سازمانهای دولتی به نیازها و خواستههای بنان حساس و پاسخ گو نیستند و در زمینده هدایی چدون
انتظارات و ارزشهای احتمالی پایبنددی چنددانی از خدود نشدان نمدی دهندد بدرای کسدب اعتمداد
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شهروندان باید سازمانها پاسخ گو و حساس به انتظارات شهروندان بشوند و بنان نده تنهدا مشدتری
بلکه شهروند در نظر بورند همان گونه که هنری گفتده اسدت سدازمانهدای خدود را سدازمانهدای
شهروندی بدانند و بنها را متعل به شهروندان بدانند مشتری صاحب سازمان نیسدت در حدالی کده،
شهروندان صاحبان سازمانهای دولتی اند و این مسئله مهمی است کده بایدد ملکده ذهدن مددیران
دولتی شود
این نتیجه گیری برای مدیران رهنمودهای مهم و مفیدی را به همراه دارد در گذشته اگدر سدازمان
دولتی در برابر ارباب رجوع خود به گفتن این که «بله» این خدمت را برایتان فراهم خواهیم بورد یدا
این خدمت را نمی توانیم برایتان تدارک ببینیم پسند میکردند در این رویکدرد مددیران دولتدی بایدد
بیاموزند که پاسخهای بله و خیر جواب امروز جوامع نیست؛ بلکه باید گفت «بیایند با مشدارکت هدم
ببینیم چه میتوانیم انجام دهیم» نق
سیاق مدیران بی

مدیران دولتی فراتر از ارا ده دهنددگان خددمت بده سدبک و

خصوصی است بله بنان نق

میدانجی ،بشدتی دهندده ،و احقداق حد کنندده

شهروندان را ایفا می کنند و این نقشی است در خور مدیران بی
اضافه کنیم که ایفای این نق

عمدومی در دوران حاضدر ،و بایدد

مستلزم تفسیر تلقی و نگرش در کسب دان

است که با رویه های سنتی گذشته تطبی نمی کند مدیران بینده بایدد در داند

و مهارتهای جدیدی
و مهدارت مدذاکره

کردن ،میانجی گری ،ح تناقض و تضاد به درستی بهره مند باشند ،تدا بتوانندد بده تحقد رسدالت
خطیر خود توفی پیدا کند (دانایی فرد و الوانی)1388 ،

 -2دیدگاه مشارکت قوی به جای دیدگاه سلسله مراتبی
شاید ابتدا این گونه به نظر بید که شیوههای متمرکز و کنترل شده در سداختار دولتدی جدواب گدوی
نیازهای بیشتری از شهروندان است ،اما در شدرایط کندونی و بدا توجده بده گسدتردگی و پیچیددگی
فعالیت های دولت بدون مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک سداختار مشدارکتی راه دیگدری
برای ادامه حیات در مدیریت دولتی وجود ندارد با بهره گیری از نیروهای مردمدی و مشدارکت دادن
شهروندان چرخه فعالیتهای دولت سرعت گرفتده و انجدام رسدالتهدای بید

عمدومی بده نحدو

کاربمدی ممکن خواهد شد به منظور نی این هدف باید الگوهای ساختاری دولت تغییر یابد واژگان
مدیر و ر یس باید با واژه هماهنگ کننده جایگزین شوند بنچه مورد نیاز است نوع جدیدی از نگرش
و تفکر درباره رهبری و مدیریت است در گذشته سبک مددیریت وابسدته بده قددرت و مقدام بدود و
کسانی که ادعای مدیریت داشتند ،ابتدا باید موقعیت و نظام مدیریتی را اشغال میکردندد تدا قددرت
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کافی برای اداره زیردستان بدست بورند این سبک مستبدانه و بمرانه بود و تاکید بر کنترل و هدایت
برای مدیریت افراد داشت
مدیریت دولتی در بینده باید تاکید خود را بر گروه هایی از افراد بگذارد که با هم کار میکنند و با هم
رشد میکنند رهبری و مدیریت را باید به عنوان فرایندی برای توسعه و بالندگی در نظر بورد
فرایندی که در درون گروههای انسانی شک میگیرند و در بن همه افراد سدازمان درگیرندد و تنهدا
یک فرد به نام مدیر نق

هدایت را بر عهده ندارد رهبری در این حالت هنگامی که هر عضو گدروه

در سازمان سایرین را برمی انگیزد و هر فرد با مشارکت دیگران نیروهای بالقوه را برای عملکردهای
سازمانی بالفع می سازد رهبری و مدیریت جمعی انرژی زا و نیروافرین است هر فردی که در جمع
تولید نیرو انرژی میکند به نوعی رهبری مینماید و رهبری میت

فردی خاص در سازمان نیست

در دیدگاه سنتی رهبری باید به هدایت و بسیج نیروها اقدام میکرد و در مورد اقدامات اصدلی گدروه
اخذ تصمیم می نمود و نفوذ خود را برای کنترل و نیز ساختارهای اعضاء گدروه بده کدار مدیبدرد در
برخی اوقات این سبک کارساز بود و گروه به فعالیت هایی که در مدنظر سازمان بود میپرداخت ،اما
در حاالتی که مدیریت و رهبری سازمان نق
نیروبیشی کاه

کنترلدی قدوی بده خدود مدیگرفتندد اندرژی زایدی و

مییافت و انسجام گروهی در جهت اهداف سازمان از میان میرفت

سازمانها در بینده باید مدیران و رهبرانی داشته باشند که به گروه کمک کند تدا نیازهدا و نیروهدای
خود را بشناسد ،برمانهای گروهی مشترک بوجود بورند ،و به عنوان عامد ترغیدب کنندده محدرک
گروه عم کنند در این حالت دیگر فقط مدیر« ،ر یس» نیسدت و ریاسدت نمدی کندد ،بلکده همده
میتوانند در نق

رهبری قرار گیرد و نیروبفرینی کنند

در دیدگاه مشارکت جویانه ،مدیریت دولتی باید بکوشد تا همگان را در امر مدیریت شریک و سدهیم
سازد و نق

مهمی به مدیریت دولتی بدهد اگر توجه به حقوق انسانی و اعتقاد بده بگداهی و عقد

انسانها در مدیریت دولتی دمیده شود ،بن گاه همه شهروندان حدا ز شدرایط مشدارکت در مددیریت
دولتی بوده همراه هم در فعالیت ها ،تصمیم ها ،ارزیابیها و نظارت نق

داشدته باشدند رابطده مدا-

شما یا دولت -ملت جای خود را به رابطه همه با هم میدهد که هم افزایی فدراوان داشدته و بدرای
رویارویی با شرایط دشوار فرداهای مدیریت دولتی مناسب ترین شیوه اسدت (داندایی فدرد و الدوانی،
)1388

جایگاه ونق

مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی

103

104
43

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه بزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره

بحث و نتیجه گیری پیشنهادات:
مشارکت جویی عناصر اساسی مردم ساالری ناب است دولت بر اساس موافقت افراد تحت حاکمیت
باید در پی یافتن راه هایی برای بهره گیری از این تواف و «پاالی

و غنی سازی دیدگاه عمدومی»

باشد (اسمیت و گوتز  )182 :2005این امر مستلزم بحث پیوسته میان شهروندان بدرای دسدتیابی
ب ه نوعی دستور کار به منظور تصمیم گیری در باب موضوعات بحث برانگیدز عمدومی ،پیشدنهاد راه
حلهای گوناگون برای ح مسا موجود در دستور کارها ،حمایت از بن راه حلها بر اسداس علد  ،و
تصمیمگیری درباره یک راه ح است
این مراح تجلی نوعی فرایند عمومی است که مشارکت و قضاوت شهروندان را میطلبد
بسیاری از کشورها بدرای سدنج

رضدایتمندی شدهروندان از خددمات سدازمانهای بید

سنجه هایی تدوین کرده اند نتایج حاص از این سنج

دولتدی

بیشترین ضریب اهمیت در پاداش دهی بده

سازمانهای دولتی را در بر دارد به عبارت دیگر ،نظر به ماهیت بی

عمدومی ،کده در بن شداخ

کارایی بعضاً باید فدای اثربیشی و ارزشهای مردم ساالر شدود ،سدازمانهای دولتدی بایدد بدر اسداس
شاخ

میزان رضایتمندی شهروندان بودجه عمومی و موارد دیگر را دریافت کنند

بهبود شیوههای کاری دولت و سازمانهای دولتی در اعتمادسازیو احیای اعتماد موثر است ،ولی کدافی
نیست باید برای مردم تشریح شود که دولت و کارهای دولت در زمینههای گوناگون به بنهدا کمدک
کرده اند ،زیرا فلسفه دولت تامین رفاه و امنیت برای شهروندان است
در نهایت ،باید مسئولیت مدنی شهروندان را برای بنها تشریح کرد شهروندان باید ضرورت مشارکت
در فرایند سیاسی را به خوبی درک کنند و نیک بدانند که دولت اثربی

در رابطه ای دوطرفده قدادر

به فعالیت است و بدون حمایت و مشارکت عامه مردم نمی تواند به خوبی از عهده وظدایف

بربیدد

در این صورت ،مردم دولت را از خود میدانند و به یقین مدیرسدند کده مدیتوانندد در دولدت تداثیر
بگذارند بنابراین ،احساس میکنند دولت با زندگی بنها رابطه و پیوند تنگاتنگی دارد
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