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Abstract
Social systems are known as one of the most complex
system and their management is an important and
challenging job. Specially if a wise oriented theory
could be a strong support for government's actions and
interventions. So presenting governance theory in
interdisciplinary and multidisciplinary circumference for
supporting government and administration style is
necessary. Because government is not only
multidimensional feature,but also faced territories for
its interventions in many complex and various arenas.
The important point is that, government interventions
need theorethical supports, and this theoretical support
could not configurate comprehensivly and clearly in
none of the Politics Economics, Social sciences or
Management school. This article has been written to
emphasize the compasses and diversity of correct
actions of government, with the aim of integrated
administration theory configuration for guidance of
governance and elucidation of action path way for three
branches of government. We can consider the necessity
of this school in light of many real story that
distinguish correct narrations from incorrect ones about
mission of public administration discipline.
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چکیده
سیستمهای اجتماعی از پیچیدهترین سیستمهای شنااتت شندهانند و
 امری تطیر و پر چالش است؛ ب وینهه ارنر نیرین تردمادانن ای،اداره آنها
پشتوان عمل و اقدام دولت باشد؛ باابراین ارائ نیری حکمرانی در فضنایی
 و چاد رشت ای برای حمایت از شیوه حکومت و اداره ضرورت،میانرشت ای
 قلمروهای پنیش رو،دارد؛ زیرا از سویی حکومت چادبعدی است و از سویی
 نکتن مهنم. پرتاوع و در هم تافت اند، بسیار پیچیده،برای عمل و اقدام آن
این است ک عمل حکومت نیازماد پشنتوان نینری اسنت و اینن پشنتوان
 و، اقتصناد و علنوم اجتمناعی،نیری در هیچیک از رشت های علوم سیاسی
 این مقال با تأمنل بنر.مدیریت ب طور صریح و جامع صورتبادی نمیشود
 باهدف صورتبادی،رستره و تاوع حوزههای عمل و اقدام درست حکومت
یک نیری اداری ماسجم برای داللت بر حکمرانی و روشننسنازی مسنیر
. نگارش یافت اسنت، عمل دستگاه اداری دولت و حکومت در قوای س ران
 روایتهای، مقال با روایتگری داستانهای چادران با وجهی پدیدارشااسان
 و بر،نادرست از رسالت رشت علمی اداره دولت و حکومت را ب نقد میکشد
.این اساس تصویر «دانشکده حکومت» را پردازش کرده است
واژههاي کليدي
، ماافع ملنی، مطالعات چادرشت ای، نیری حکمرانی،تطمشی پهوهی
هویت رشت اداره دولت و حکومت
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مقدمه
اکاون چادین هزاره از رویآوری آدمیان ب حیات اجتماعی
میرذرد و در این سیر همچاان چالش اداره حکومت یکی از
مهمترین چالشهای حیات بشری است .تاوع سبکهای
حکمرانی و اداره در جهان از این مهم حکایت دارد ک
میبایست درباره شیوه بهتر حکمرانی و حکومت اندیشیده شود
تا بتوان ب الگوهای نسبتاً بهتری برای عمل و اقدام
سیستمهای حکومتی دست یافت؛ الگوهایی ک کلیت جامع را
بهتر و با کارآمدی و اثربخشی بیشتر ب اهداف ماتخب تود
برساناد؛ در این رویکرد ،حکومت دستگاهی است ب مثاب ابزار
جامع ک برای تمرکز بر مهمترین اهداف آن طراحی میشود
(هچ  .)5331 ،بدیهی است ک هر چ این دستگاه ،توش-
تراشتر ،هدفمادتر ،برنام ریزیشدهتر ،با قابلیتهای ماعطفتر
و متاوعتر و با استحکام بیشتر طراحی شود ،نیل ب اهداف
ماتخب اجتماع ،امکانپذیرتر تواهد بود .باابراین طراحی
ساتتار حکومت باید مبتای بر نیری ای جامع ناظر بر ابعاد
رونارون عمل و اقدام حکومت انجام پذیرد.
ضرورت صورتبندی نظریه واحد
نیری حکومت ،مباای فهم فلسف سیاسی و نحوه داللت آن
بر تطمشیهای اقدام دولت است .درواقع دانش حکومت و
اداره ب یک پیکره ماسجم علمی نیاز دارد تا نیری های
رونارون معطوف ب جاب های رونارون عمل اداری و
حکمرانی را تلفیق نماید و نیری ای تاص و ویهه و متمرکز بر
مسائل و مشکالت حکومت را صورتبادی کاد و در مسیر
تکامل قرار دهد.
بدین ترتیب ،رویا ضرورت دارد ک پیکرهای از دانش حول
مسئل حکمرانی و اداره شکل بگیرد؛ پیکرهای ک اکاون وجوه
رونارون آن در اکثر دانشگاههای کشور ،در قلمرو دانشکده-
های اقتصاد ،حقوق و علوم سیاسی ،علوم اجتماعی ،مدیریت و
علوم اداری ،ب طور ناقص ،بخشی و ناماسجم ارائ میشود.
واضح است ک سیر موجود ،در بهترین حالت ب بهیا سازی
بخشی در تولید دانش میانجامد .این کار شبی درمان بیمار
توسط پزشکان متعدد در اتاقهای جداران است .برای مثال،
یک پزشک درریر درمان قلب میشود و دیگری درریر درمان
قاد و یکی ب ازدحام چربی در بدن میپردازد ،درحالیک
Hatch

اعصاب و روان ،مشکل اصلی بیمار است!
در اینرون موارد ،مصلحت در آن است ک تحت رهبری
پزشکی ک مهمترین بیماری بیمار را درمان میکاد ،کار ب
یک کمیسیون پزشکی متشکل از پزشک مغز و اعصاب ،قلب،
داتلی و نیایر آن وارذار شود تا ترکیبی از تجویزهای کم
عارض را درمجموع ،ب بیمار توصی کااد .نکت این است ک
در غیاب این کمیسیون پزشکی ،ممکن است تجویزهای
مستقل هر پزشک ،ضمن درمان وجهی از دردهای یک بیمار،
نتیج حاصل از درمان یک پزشک دیگر را تخریب یا تضعیف
نماید .در سطح حکومت و حکمرانی نیز ارر دانشماد اقتصاد،
بدون اعتاا ب هشدارهای دانشماد علوم سیاسی و روانشااسی
و علوم اجتماعی ،ب درمان پدیده تورم بپردازد ،ب احتمالزیاد
شکست تواهد تورد؛ ضمن ایاک دولت (بیمار) ،سردررم
تواهد شد ک ب توصی های کدام متخصص اولویت دهد.
شکلدهی بسته خطمشی
با بررسی تجارب عیای مشخص میشود اهتمام ب تدوین
تطمشیهای مستقل و مافرد ،معموالً رهگشا نبوده ،سیر
اصالحات اجتماعی را تباه میسازد .برای مثال ،تطمشی
فقرزدایی میبایست با مالحیات روانشااسی اجتماعی و
تدوین برنام های آموزشی مااسب و نیز تدابیر درمانی و تأمین
مسکن مقتضی صورت پذیرد؛ باابراین پرداتتن ب مسئل و
مشکل پیچیده و کهنسال فقر ،اهتمام مشترك چادین وزارت
تان را طلب میکاد و ضرورت تدوین بست تطمشی را در
کانون توج قرار میدهد .تدوین بست تطمشی فقرزدایی
احتماالً وزارتخان یا حوزههای وظیف ای زیر را درریر میسازد:
وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
وزارت صاایع و معادن ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت مسکن،
راه و شهرسازی ،وزارت دفاع ،وزارت آموزشوپرورش ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فااوری ،وزارت فرهاگ و ارشاد اسالمی ،و
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی .این امر حتی ب
وزارت کشور و وزارت امور تارج نیز مرتبط میشود؛ زیرا
بسیاری از وجوه فقر ،ماشأ تارجی دارند .همچاین واحدهایی
چون سازمان حفاظت از محیطزیست ،سازمان مبارزه با مواد
مخدر ،کمیسیونهای مجلس و قوه قضایی  ،با این مسئل
پیچیده مرتبطاند .درصورتیک این وزارت تان ها و سازمانها،
تطمشیهای تود را صرفاً با اتکا ب قلمروهای ویهه تود و
دانشهای مرتبط با آنها تدوین کااد ،پیامدهای مصیبت باری
عاید کشور میشود.
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رویا تدوین هر الیح جدی ،اقدامات کارشااسی مجموع
هیئت دولت را میطلبد؛ ازاینرو تأکید بر تحدید ساتتار
حکومت و شکلدهی تعداد معدودی وزارتخان ارشد برای
ساماندهی ب امور آموزشی و فرهاگی ،امایتی و سیاسی،
اقتصادی و مالی ،اداری و تدماتی و مدیریتی ضروری ب نیر
میرسد .فهم این مهم ،نیازماد شکلریری یک بدن مستقل
دانش است ک تشکیل «دانشکده حکومت» روش مااسبی
برای تحقق آن است.
روش تحقیق
این مقال با استفاده از روایتگری چادین داستان پدیدار شده و
واقعی مبتالب مسائل و مشکالت اداره دولت ،با وجهی
پدیدارشااسان ضرورت ایجاد دانشکده حکومت را رصد
میکاد .برای فهم بهتر و پردازش موضوع «دانشکده
حکومت» ،توج ب هشت «داستان پدیداری» مهم و ضروری
است.
داستان اول :بهينهسازي بخشی در ساحت دانش
در سال  ،5934با داعی کمبود نیروی انسانی و نیاز کشور ب
کادر درمانی و همچاین ضرورت عمل ماسجم بدن بهداشتی
کشور ،دانشکدههای پزشکی از پیکره دانشگاههای جامع جدا
شدند .این عمل با ادعای افزایش کیفیت بهداشت و ارتقاء
سطح پزشکی و درمان ،ب سان کشورهای پیشرفت ای چون
کوبا و نیایر آن رخ داد! داستان چاان شد ک بوروکرات ها بر
دانشمادان فائق آمدند؛ زیرا بوروکراتها بر البی مسلط بودند و
دانشمادان اهل علم و بحث و پهوهش .بوروکراتها دارای
تریبون بودند و دانشمادان دارای کرسی تدریس؛ بوروکراتها
پشتیبانی بودج ملی را داشتاد و دانشمادان پشتیبانی وجه
علمی .مجلس و مسئوالن وقت ،تحت تأثیر استادان
بوروکرات ،5با نادیده ررفتن حریم دانش و تجرب استادان
دانشماد ،2ب ادعای بوروکرات های آن دوران رأی دادند و
دانشگاههای علوم پزشکی از سایرین تفکیک شدند .نکت مهم
این است ک مهارت بوروکرات ها ،مسئل را ب نادرستی
جهتدهی کرد و نحوه تدوین دستور کار و مفروض انگاشتن
رزیا های نادرست ،شکل تاصی از تصمیم را صورتبادی
Bureaucrat professors

 .2پدیدهای ماحصرب فرد ک دانشگاههای ایرانی را ب حیات تلوت
سیاستمداران تبدیل کرده است.
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نمود و بدان معایبخشی کرد (ر.ك ویک .)5313 ،
درحالیک مسئل اصلی ،عدم هماهاگی رشت پزشکی باکار
بورکرات های وزارت بهداشت نبود ،بلک مسئل عدم
هماهاگی کلی رشت های علمی بود .این تصمیم دال بر این
ماطق بود ک باید سایر رشت ها نیز از دانشگاهها اتذ شده،
رشت جغرافیا ب سازمان محیطزیست ،رشت شهرسازی ب
وزارت مسکن ،راه و شهرسازی ،رشت اقتصاد بین دو وزارت
تان اقتصاد و بازررانی ،بهتر است دوتک شود و ب همین
ترتیب! البت سایر رشت های علمی بی متولی نیز میتواناد
ب مثاب دانشها و علوم بیسرپرست در دانشگاههای وابست ب
وزارت آموزش عالی باقی بماناد .ارر در آن مقطع تصمیم
ررفت میشد ک حوزههای وظیف ای آموزش و کار و بهداشت
و درمان ،تحت نیر وزارت ارشد رفاه و تعالی امور اجتماعی
قرار ریرد ،نیازی ب اینرون جرحوتعدیلهای نساجیده نبود.
ب هرحال ،فقدان نیری ناظر بر ساتتار دولت و عدم مراجع ب
متخصص مدیریت دولتی سببساز رسستی سی سال در میان
دانشگاههای کشور شد و جامعیت آنها را تدش دار کرد .این
عمل غیرعلمی ،هرچاد ماجر ب افزایش کیفیت بهداشت و
پزشکی کشور نشد؛ ولی قدرت بوروکراتهای وزارت بهداشت
را افزون ساتت!
داستان دوم :اقتصاد روبهزوال
در سالهای آغازین انقالب ،برای مهار پدیده کسری بودج و
ب ویهه بحرانهای مالی حین جاگ ،در جهت بازتعریف رابط
ریال و ارز ،برای تقویت بای اقتصادی دولت اقداماتی انجام
شد ک رویا ب تدریج سات شدند! این اعمال بدون مالحی
نیازهای رونارون و حاالت رفتاری متفاوت مردم رخ دادند و
دانشی ضمای را برای شهروندان ایجاد کردند ک هرراه دولت
چاین و چاان کاد ،قیمت ارز باال میرود.
این سیر ،نوعی تابلی ذهای را بر اندیش اقتصادی دولتهای
متوالی مستولی ساتت؛ ب رون ای ک با الگو ریری از نیری -
های کیاز و بسان متخصصان مکانیک ،درصدد چارهجویی
سختافزاری از مسئل پیچیده تورم برآمده ،سرنوشت ملت را
درررو تدابیر ناقص و ناپخت تود قرار دادند .ارر در آن مقطع،
اتذ هر تصمیم پولی و مالی ،ب شااسایی و رصد حاالت روانی
و جریانهای اقتصادی تعیینکااده کشور در فضای اقتصاد و
بازررانی و صاعت و کشاورزی و بیم رصد میشد ،تدابیر
Weick
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پخت تری در قالب بست های تطمشی قابل اتخاذ بود .این
ظرفیت در هیچیک از دانشکدههای موجود کشور ب شکل
ماسجم در دسترس نبود و هر حوزه از دانش میتوانست فقط
ب بخشی از مسئل بپردازد .درحالیک رجوع ب مفاهیم
روانشااسی اجتماعی و روانشااسی سیاسی در کاار تطمشی
عمومی و اقتصاد و علوم اجتماعی ،احتماالً تصویر صحیحتری
از مسئل و مشکل جاری کشور عرض میداشت.
داستان سوم :استحاله مطالبات رهبري
سالهاست ک رهبری کشور در ابتدای سال ،نامی را ب مثاب
اهداف کالن یا چشماندازی ک باید سرلوح اقدامات ملی قرار
ریرد ،مطرح مینمایاد ،این نام ب صورت شعاررون توسط
دیگران تکرار میشود و رویا از باالترین سطح تا پایینترین
سطح اجرایی ،این شعار را صرفاً در حد تشریح اهمیت آن در
سخارانیها تاکید میکااد و یا نهایتاً ب بررزاری سمیاار،
سمپوزیوم یا پهوهشهای مداحان با محوریت آن شعار تاکید
میکااد!
دریغ از یک اهتمام جمعی برای نیل ب اهداف این شعار
چشمانداز رون رهبری کشور! مگر از سوی ملتی ک ن
بوروکراسی را در اتتیار دارد و ن بودج و ن قدرت نفوذ
رسان ای را! بدین ترتیب دستورات مهمترین مرجع
تصمیمریری کشور ،در پیچوتم بوروکراسی یا ب برنام های
تبلیغی استحال میشود یا در قاب شعارهای فرو کاهاده
مستهلک میرردد یا فراموش میشود .توج شود ک این
اهداف توسط یک رهبر واقعبین مطرح میشوند ک عمالً
سالها مجری برنام های حکمرانی بوده 5و مرز آرمانررایی تا
واقعبیای را ب توبی درك میکاد و میداند.2
ارر این اهداف کالن (نامهای سالهای متوالی) ،در یک
مجموع فکری ماسجم ،در قالب یک دانشکده یا برنام ملی
میانرشت ای ،و متعهد ب موضوع و عالق ماد برای حل
مسئل  ،پیگیری شوند و سلسل مراتب اهداف آرمانی تا اهداف
عملیاتی برای آنها ترسیم رردد ،میتوان امیدوار بود ک
بوروکراسی ،ب جای تکرار شعار و ادعای هواداری یا سپرسازی

از رهبری ،ب کار اجرایی بپردازد.
روی سپرسازی از رهبری ،در هر س قوه مشاهده میشود؛
ب طوریک معموالً در تاگااها و شدت یافتن بروز چالشها و
تهاجم مخالفان داتلی و تارجی ،ب جای کار صریح و سریع،
موضع انفعالی ررفت میشود ،ب جای اطاعت از رهبری و
اهتمام و پاسخگویی ب مطالبات وی و مردم ،ب سپرسازی از
رهبری روی آورده ،بخشی از سخاان ایشان را مطرح کرده،
بخشی را نادیده میریرند و ب جای کار مسئوالن  ،ب اظهار
وفاداری ب ایشان پرداتت  ،از پاسخگویی طفره میروند .9وجود
دانشکده حکومت میتواند ب ایجاد ظرفیتی جامع برای
رسیدری ب مطالبات جامع مردم و رهبری کمک نماید.
داستان چهارم :اثر بومرنگ در مراوده دانشمند و
بوروکرات
فقدان سیستم پاسخرویی و پاسخ طلبی و حساب پس دهی
صریح ،بوروکرات ناتوان را برمیانگیزد ک برای دوران کوتاه-
دستی از مقامات بوروکراتیک ،کاری بکاد .رویا بهترین جایگاه
دانشگاهها هستاد ک ب اقامتگاه ورشکست های سیاسی تبدیل
میشوند .این رویآوری افراطی بورورکرات ها ب اتذ مدرك
دکتری و جذب در هیئتعلمی دانشگاهها کار را ب
دادوستدهای ناپاك در بسیاری از دانشگاههای کشور رساند و
ب ویهه این بحران در برتی از دانشکدههای مدیریت کشور ب
اوج رسید.
روال دنیا این است ک دانشماد ،نیری ها رونارون را
میشااسد و آنها را ارزیابی میکاد و بر اساس آنها ،در مقام
مشاور ،ایدههای رونارون را در اتتیار بوروکرات ها قرار
میدهد و بوروکرات ،با مسئولیت تود ،ایده یا سااریوی علمی
تاصی را برمیرزیاد؛ اما هجم بوروکرات ها یا سیاسیون
ورشکست  ،4دانشگاهها را محل بحثهای بیسروت از

 5حداقل تجرب دو دوره چهارسال  ،مسئولیت ریاست جمهوری کشور

9در اینرون موارد ،تمایل ب مداحی و تعریف و تمجید از سخاان رهبری
چاان قوت میریرد ک عمل ب دستورات ایشان فراموش میشود.

2جالب آنک هرراه شبی دعاوی رهبری ،از سوی دانشگاهیان مطرح
میشود ،دانشگاهیان از سوی بوروکرات ها ب ایدهآل ررایی ،عدم واقعبیای
یا آرمانررایی متهم میشوند و بدین طریق موضوع را از دستور کار تارج
میکااد.

 .4واضح است ک ارر این افراد احساس ورشکستگی نمیکردند ،هررز ب
دانشگاه نمیآمدند ،کما ایاک در دوران ریاست ،دانشگاه کمترین محل
اعتاای آنها بود و اساساً در دانشگاه نیستاد و فقط اتاقی را ب نام کردهاند و
ظرفیتی را اشغال!
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تجرب های نارس ساتت است.5
تطر بزرگ آن است ک این تجرب های شکست« ،تجرب
اقدام» انگاشت میشود و این تجرب بر علم تفضل مییابد!
غافل از ایاک «تجرب فوق علم» ،تجرب عالم و دانشماد است
ن تجرب بوروکرات شب دانشماد! حاصل این دادوستد تجرب ،
شکلریری «انگاره هوسانگیز» استاد مجرب است ک
تباهیهای ذهای دانشجوی بیپااه را در پی دارد.
بدین ترتیب ،زندانی از ذهایتهای تودساتت  ،دانشجوی
دانشکدههای های مدیریت را اسیر میسازد ک ب جای نقد
بیپروای بوروکرات ،از او الگو بگیرد! تطر این وضع ،آن است
ک دانشجوی فعلی و استاد جوان دانشگاه ،چاین میآموزد ک
طریق نخبگی عملی ،دررذر بوروکراسی هموارتر است! زیرا
ارر ب تیل بوروکرات ها بپیوندد و در نقش «عالم درباری
بسیار محترم» ،توجی رر ناشایستگیهای وزرای موجود یا نقاد
عملکرد وزرای پیشین شود ،ب ثروت و قدرت بیشتری دست
مییابد ک میتواند تأل کمدانشی را با استثمار یا استعمار یا
فریب دانشجویان ،جبران نماید و اینچاین است ک مراوده
بوروکرات و دانشماد ،اثر بومرنگی مخرب تود را نشان
میدهد .بوروکرات کمدانش ب کرسی دانشگاهی دست می-
یابد و ب اصطالح تجرب فروشی میکاد و دانشماد درباری
اجیر بوروکرات میشود و ب اصطالح علم فروش میشود .پس
روایت بومرنگی شکل میریرد:
الف) حکمران بوروکرات میتواهد دانشگاهی شود تا دوران
بازنشستگی یا ورشکستگی سیاسی را با امایت سپری کاد.
ب) دانشگاهی درباری میتواهد با بوروکرات پیوند بخورد تا
ب میانبرهای اتذ نخبگی سیاسی دست یابد.
بدین ترتیب ،رفتوبررشت این مراوده ،انگاره جهل مرکب را
زیات میبخشد .بوروکرات دکتری میریرد و دانشگاهی نیز
مشاور او میشود و حکایت استادان بدون نیری  ،ولی مدعی
تجرب تکرار میشود و ماابع مالی یا پستهای اداری
بیتالمال وج المصالح این رفتوبررشتهاست .وجود
دانشکده حکومت کمک میکاد تا این چرت باطل رسست
شود و حل مشکل یا مسئل حکمرانی ،ب مثاب بیمار ،روی میز
جراحی دانشمادان حکمرانی و اداره دولت قرار ریرد.

5تجرب های این افراد معموالً روایت شکست است ک هرچاد سودماد
است ،ولی معموالً تراژیک و بهان ساز جلوه میکاد و بیشتر ب درد توجی
عملکرد ضعیف ورشکست های بعدی میتورد.
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داستان پنجم :داستان دانشها و علوم بخشی نگر
و نقد نگاه جامع کلنگر
در دانشکده حکومت ،امکان شکلریری دانش متراکم و
متمرکز درباره حکمرانی و اداره حاصل میآید .آنچ اکاون در
دانشکدههای مدیریت ،علوم سیاسی و اقتصاد صورتبادی
میشود و عرض میرردد ،تمرکز بر حل کلیت مسئل دولت
ندارند ،بلک متمرکز بر بخشهایی از مسئل بوده استعارههای
ماشین و سیستم سیاسی (مورران  )2003 ،را تداعی میکااد.
این نگاه بخشی نگر ،ب قول مولوی ،مکرراً ب تجزی شااتتی
و نقص ادراکی ماجر میرردد .آنجا ک میروید:
پیل اندر تانۀ تاریک بود
عرض را آورده بودنش هاود
تا آنجا ک میروید:
از نیر ر رفتشان شد مختلف
آنیکی دالش لقب داد این الف
و آنجا ک تأکید میکاد:
در کف هر کس ارر شمعی بُدی
اتتالف از رفتشان بیرون شدی
(مثاوی معاوی ،دفتر سوم)
همانرون ک مورران ( )2003و هچ ( )5331تأکید کردهاند،
کاربست استعارههای بخشی درباره عملکرد یا کارکرد یا وجوه
رونارون سازمان دولت ،ب شکلریری نوعی نگاه بخشی و
ناقص از ماهیت عملکرد و عرص اقدام سازمان دولت و
حکومت میانجامد.
داستان ششم :جزءنگريهاي مقدس انگاشته
روشی
حضور رشت مدیریت دولتی در کاار رشت مدیریت بازررانی و
صاعتی سبب شده است ک مصیبت روشی این دو رشت ک
عارض ناشی از استقراض ساتی از رشت های روانشااسی و
علوم تربیتی است ب رشت مدیریت دولتی نیز تحمیل شود.
بارها دیده میشود ک در جلسات تحصیالت تکمیلی،
مقول های واقعی مدیریت دولتی مجادل برانگیز میشوند؛
ب ویهه هاگامیک سایر اعضای شورای تحصیالت تکمیلی با
مدیریت دولتی بیگان باشاد ،استادان مدیریت دولتی را ب سوی
روشهای اثباتررایان متداول سوق میدهاد .بدین ترتیب

Morgan
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مدیریت دولتی از حیث موضوع شااسی (پورعزت و هاشمی
کاسوایی )5931 ،و روششااسی ،وابست یا همگرا یا همنوا با
رشت های مجاور شده ،از موضوعات محوری تود بازمیماند؛
موضوعاتی ک مجبور است آنها را با روشهای متداول در
دانشکدههای کسبوکار یا رشت های مجاور و همسای
موردمطالع و پهوهش قرار دهد .پس میپذیرد ک روی
موضوعات و مقول های محدود و مرتبط با سایر رشت های
علمی کار کاد.
بدین ترتیب این رشت عمالً از کار ویهه 5تود بازمیماند و ب
مقول ها و موضوعات مشاب کسبوکار در محیط سازمانهای
دولتی راغب میشود! امید است تأسیس دانشکده حکومت ،ب
نوآوری روشی متااسب با رسالت این رشت ماجر شود.

Function
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داستان هفتم :احساس صالحيت متخصصان

و نقاد عملکرد حکومت ،در تدمت جامع قرار

055

میدهد9.

مديريت عمومی 0براي اظهارنظر درباره مديريت
دولتی
درحالیک هر رشت علمی کار ویهه و حریم تخصصی تود را
دارد ،رویا مدیریت دولتی فاقد حریم شااتت شده است؛
ب طوریک از متخصصان علوم میکروبی و متالوژی ررفت تا
فالسف و متخصصان علوم دیای و مهادسان راه و ساتتمان و
ترافیک و مدیران کسبوکار درباره آن اظهارنیر علمی
میکااد و آراء و احکام شب علمی صادر مینمایاد!
این وضعیت ،رشت مدیریت دولتی را در تاگاای استحال و فرو
کاهیدری هویت قرار داده است .امید است وجود دانشکده
حکومت این امکان را فراهم آورد ک حریم میانرشت ای و چاد
رشت ای مدیریت دولتی ،اداره و حکمرانی ،ب درستی و همراه با
حقوق ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،روانشااسی سیاسی ،جامع شااسی
سازمان ،و علوم اجتماعی ب درستی تعریف رردد و از استحال
هویت آن در رشت های مجاور نییر مدیریت بازررانی (پولیت ،
 )100 ،5333جلوریری شود .حاصل این ررایش ب حوزههای
پیرامونی اغتشاش مفاهیم و معانی و اصطالحات و بروز آلودری
زبانی و فرو کاهیدری معانی در سطح نازلتر رشت های پیرامونی
است؛ تا حدی ک راهی رشت مدیریت دولتی در نگاه رشت های
همجوار ،مبتذل سرا ب نیر میرسد؛ زیرا برای مثال با سطح
توان کمتر از رشت های بازررانی و اقتصاد ،ب تحلیل اقتصادی یا
امور بازررانی و کسبوکار میپردازد ک اساساً رسالت آن نبوده
است .چ بسا با توسع دانشکده حکومت در فضای میانرشت ای
و چاد رشت ای مرتبط ،زمیا ماسجم شدن فرهاگ واژران
رشت در تااسب با کارکرد آن فراهم آید و از مبتذل سرایی
فاصل ررفت شود.

بحث و نتیجهگیری
رصد داستانهای موفقیت و عدم موفقیت دستگاه اداری
کشور ،از دوران شروع ب مدرن شدن در اواتر دوران قاجار و
آغاز دوران پهلوی تاکاون ،این نکت را ب ذهن متبادر میکاد
ک نیری توسع ویهه کشور ،نیاز ب بازنگری دارد؛ ب ویهه
بامالحی این مهم ک ایران ،بیشترین ماابع مالی مورداستفاده
تود برای حیات را از تام فروشی مواد اولی و ماابع طبیعی
حاصل مینماید و بخش تصوصی آن ،علیرغم فضاها و
فرصتهای مکرری ک ب ویهه پس از انقالب پیش رویش
رشوده میشود ،همواره ناکام و ناتوان جلوه کرده است؛
ازاینرو ادعا میشود ک این حوزه عمل و اقدام اجتماعی ،نیاز
ب بازپردازی نیری پشتیبان اداره دولت و حکومت دارد؛
نیری ای جدید با رویکردی ماسجم و کالن نگر و کلنگر
نییر حکمرانی تعالی ررا (پورعزت.)211 ،5932 ،
در این مقال با تحلیل داستان بهیا سازی بخشی در ساحت
دانش ،مالحی میشود ک فقدان نیری درباره ساتتار مااسب
دولت ب شکلدهی آن انجامیده است .داستان اقتصاد
روب زوال حاکی از آن است ک نگاه تکرشت ای ب اقتصاد
کالسیک ،نسخ های تطرناك صادر میکاد؛ داستان استحال
مطالبات رهبری داللت بر این دارد ک فقدان متولی علمی ،ب
استهالك فرمان در سلسل مراتب قدرت میانجامد؛ داستان
اثربومرنگ مراوده دانشماد و بوروکرات بر سطحی شدن
رفتمان دانش اداره در مراوده سیاستمدار بیسواد و دانشماد
درباری داللت دارد؛ داستان جزءنگری مقدس انگاشت روش،
ب انحراف روششااسی و موضوع شااسی رشت مدیریت
دولتی در اثر مجاورت با مدیریت بازررانی و صاعتی پرداتت

داستانهاي بعدي :داستانهاي مکرر شکست
بوروکراسی بدون ارزشيابی
نمون ها و شرححالها این داستانها ب حدی زیادند ک در این
مجال و در این مقام نمیراجد .چ بسا طرحهای شکست
توردهای ک با درصدی ترمیم هزیا موفق میشدند ،ولی رها
شدند و چ بسا طرحهای بیسرانجامی ک ب فراموشی سپرده
شدند .وجود دانشکده حکومت ،قدرت نیارت بر عملکرد کالن
دولت را افزایش میدهد و دانشگاه را ب مثاب حلق بازتور دوم

General Management
Pollit

 .9بسیار قابلتأمل است ک هر آنک در دانشگاهی معتبر ب رتب استادی
میرسد باید نیری ای یا نقدی یا کوالژواژهای یا روشی را ابداع کرده و
معرفی نموده باشد .برای مثال میتوان ب نیری عدالت حق مدار
(پورعزت )5935 ،یا جهیزی سیاسی (داناییفرد )5932 ،اشاره کرد.
همچاین میتوان ب کوالژ واژههای عدالت احساسی (قلیپور و پیراننهاد،
 )5911یا عدالت زبانی (پورعزت5935 ،ب) اشاره نمود .در همین امتداد
ابداع روشهایی چون طراحی سازمان هولوررافیک (سرلک )5911 ،یا
سیستم برنام ریزی سلولی عصر مدار (پورعزت  )5913یا داللت پهوهی
(داناییفرد )5931 ،مدنیر قرار میریرد؛ باابراین رسیدن ب رتب استادی
باید با شااس های قابل دفاعی در عرص چالشهای علمی همراه باشد.
تیل استاد تمامهای بدون دستاورد یا دیدراه نیری ویهه ،راوی حکایت
مصالح فزایاده بوروکراسی و دانشگاه است.
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است؛ داستان هفتم نیز از تمایل متخصصان رشت های
رونارون ب اظهارنیر در حریم این رشت فاقد متولی میروید؛
داستانهای مکرر شکست بوروکراسی بدون ارزشیابی نیز این
مهم را مدنیر قرار میدهد ک فقدان متولی ثبت و ضبط و
انسجامبخشی تجرب ها ب تکرار احتمال تجرب شکست
میانجامد.
بر اساس آنچ رفت شد ،میتوان چاین ادعا کرد ک ایجاد
دانشکده حکومت ب چاد دلیل ضرورت اجتاابناپذیر دارد:
 )5صورتبادی نیری چاد رشت ای و میانرشت ای اداره و
حکمرانی و تلفیق ادبیات رشت های رونارون
 )2تدوین فراررد شکلدهی بست تطمشی با مالحیات
رونارون و درعینحال مرتبط با تطمشی رذاری عمومی
 )9ایجاد امکان آزمون تطمشی پیش از اجرا
 )4اهتمام ب حل مسائل و مشکالت فوق پیچیده اعم از
اجتماعی اقتصادی ،سیاسی ،فرهاگی و اداری
 )1تمرکز بر مسئل اداره و حکمرانی
 )3مسئولیتپذیری درباره پیامدهای اجرای تدابیر و ارائ
بازتوردهای اجتماعی مااسب
بدین ترتیب بدن دانش حکومت و اداره ،باید ب صورت ماسجم
توسع داده شود تا ب ارائ راهکارهای جامع و درعینحال دقیق
بیاجامد .دانشکدههای حکومت میتواناد در سراسر کشور ،با
ایجاد ظرفیت و تمرکز بر مسئل عمومی و مشکل عمومی،
فرصتهای ارزندهای را برای توسع مراکز تطمشی پهوهی و
آزمایشگاههای تطمشی در جهت بازنگری و بازپردازی
روشهای کالسیک حل مسئل و مشکل در دولت ایجاد
نموده ،امکان تمرکز بر مسئل حکمرانی و اداره را در ساحت
کلی آن فراهم آورد.
با توج ب داستانهای نقلشده ک دررذشت ب ارائ شب
نیری ها و شب رویکردهای بخشی پرداتت و موجب ناکامی
دولت و ملت در نیل ب اهداف تود شدهاند ،رویا زمان آن
رسیده ک با قاطعیت ،از اهمیت و ضرورت شکلریری
دانشکده حکومت دفاع شود؛ دانشکدهای ک بتواند ب طور
تخصصی و مسئوالن ب بررسی و تحلیل مسئل حکومت و
دولت و اداره بپردازد.
این مقال صرفا جهت طرح بحث از ضرورت ایجاد دانشکده
حکومت نگارش یافت است؛ لذا ،امید است نقدهای تکمیلی و
ارشادی پهوهشگران بعدی ،معطوف ب اصالح دیدراههای
نگارنده ،پیشاهاد ساتتار و کارویهه دانشکده حکومت ،نحوه
تعامل رشت های دانشکده باهم جهت توسع علم ،نحوه تعامل
دانشکده با دولت و حکومت ،و ارائ راههای غلب بر موانع

احتمالی اثربخشی آن باشد .مهم این است ک بتوان دانشکده
ای با اثربخشی نهایی و پیامدهای تسلسلی باال 5طراحی و ایجاد
کرد.
منابع
پورعزت ،علی اصغر .)5913( ،مدیریت راهبردی عصر مدار؛
رویکرد آیادهپهوهان ب ماافع عمومی ،انتشارات دانشگاه امام
صادق (ع).
پورعزت ،علی اصغر-)5935( ،الف .عدالت حق مدار :آراهی،
رفاه ،امایت .انتشارات علمی و فرهاگی.
پورعزت ،علی اصغر-)5935( ،ب .عدالت زبانی ،نقط عطف
روایت عدالت اجتماعی .انتشارات بایاد نهجالبالغ .
پورعزت ،علی اصغر .)5932( ،مبانی مدیریت دولتی ،سازمان
مطالع و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها.
پورعزت ،علی اصغر ،هاشمی کاسوایی ،میاا سادات.)5934( ،
بازشااسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره .پهوهشهای
مدیریت عمومی .سال  ،1شماره .1-95 ،90
داناییفرد ،حسن .)5932( ،.ب سوی فهم نیری جهیزی
سیاسی در مدیریت بخش دولتی :شالودههای نیری ،روایت
مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی .اندیش مدیریت
راهبردی ،سال  ،1شماره  ،5پیاپی .1-95 ،59
داناییفرد ،حسن .)5931( ،روششااسی مطالعات داللت
پهوهی در علوم اجتماعی و انسانی :بایانها ،تعاریف ،اهمیت
رویکردها و مراحل اجرا ،فصلاام علمی-پهوهشی روش-
شااسی علوم انسانی ،سال  ،22شماره .93-15 ،13
سرلک ،محمدعلی .)5911( ،یادریری سازمانی از طریق
طراحی سازمانهای کلررا یا هلوررافیک ،پیک نور ،دوره ،3
شماره .532-515 ،2
قلیپور ،آرین ،پورعزت ،علی اصغر .)5930( ،تبیین نهادی
نحوه شکلریری ساتتاری هیدرولیک در ایران ،مدرس علوم
انسانی ،پهوهشهای مدیریت در ایران ،دوره  ،51شماره ،2
.599-510
قلیپور ،آرین ،پیراننهاد ،علی .)5911( ،ارتقای اعتماد عمومی
و دموکراسی الکترونیکی ،تبیین نقش دولت الکترونیک.
فصلاام مدرس علوم انسانی ،دوره  ،52شماره .253-213 ،5
مولوی ،محمد بلخی ،جاللالدین ،مثاوی معاوی ،دفتر سوم،
بخش  ،43شبک بر تط راجور.
Outcome, impact & consequences

 تصویرپردازی از دانشکده حکومت:پورعزت

Hatch, J. Mary., (1997). Organization
Theory: Modern Symbolic and Postmodern
Perspectives. Oxford University Press.
Morgan, Gateth., (2006). Images of
Organization. 8age.
Pollit,
Christopher.
(1996).
Public

051

Administration. In Kuper & Kuper (Eds),
The Social Science Encyclopedia, (2nd
Edition). Rutledge.
Weick, Karel E. (1979). The Social
Psychology of Organization, 2nd ed. Random
horse.

فصلاام علمی پهوهشی مدیریت سازمان های دولتی ،دوره  ،4شماره  ،2بهار 5931

051

بيوگرافی علمی نويسنده:
دکتر علی اصغر پورعزت استاد تمام رروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران ،و عضو هیئت مؤسس و هیئتمدیره
انجمن مدیریت دولتی ایران است .وی صاحبنیر و نیری پرداز در حوزه مباحث حکمرانی و مدیریت اسالمی
است .دکتر پورعزت همچاین یکی از بایانرذاران رشت آیادهپهوهی در ایران است و اولین پهوهشگر ایرانی
است ک در این حوزه در مجالت معتبر بینالمللی (از سال  )5912ارائ نیری کرده است .برتی از افتخارات
علمی ایشان ب شرح ذیل است:
 رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران از سال  5934تاکاون جزء پر تولیدترین پهوهشگران علوم انسانی کشور بر اساس اعالم پایگاه استاادی جهان اسالم ()ISC اثر شایست تقدیر ششمین جشاواره بینالمللی فارابی برای کتاب عهدنام امیر (ع) ،جانمای ترد معاوی در حکمرانی و سات انبیاء5939 ، اثر بررزیده سوم در دومین جشاواره بینالمللی فارابی برای کتاب مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهجالبالغ امام علی (ع)5911 ، رتب اول جشاواره بینالمللی نهجالبالغ برای رسال دکتری5914 ، رتب اول فارغالتحصیالن دکتری تطمشی رذاری عموی دانشگاه تربیت مدرس5912 ، نیری پردازی «تصویرپردازی از آیاده ب مثاب راهبرد اقدام در سیستمهای اجتماعی» نیری پردازی «عدالت حق مدار» مفهومپردازی «مدیریت راهبردی عصر مدار» مفهومپردازی «سیستم پشتیبان تطمشی» مفهومپردازی «سیستم پشتیبان ارزشیابی» مفهومپردازی «مثلث سازی قدرت» مفهومپردازی «عدالت مشاهدهای» مفهومپردازی «عدالت زبانی» طراح «سیستم هوشماد قانونرذاری» طراح «سیستم برنام ریزی سلولی عصرمدار» طراح «استفاده از داستان ب مثاب ابزار تحول اجتماعی» ارائ کااده نحوه صورتبادی و طراحی «بست تطمشی» ابداع روش استفاده از «نمودارهای جریان اطالعات» برای طراحی سیستمهای حکمرانی تصایف و نگارش بیش از بیست کتاب علمی (برتی ب صورت مشترك با همکاران) -نگارش و چاپ بیش از سیصد مقال علمی در مجل ها و سمیاارهای معتبر داتلی و بینالمللی

