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ضرورت توجه به اصالحات بنیادی

ــــــــــسرمقاله

عمر دولت وحدت ملی
دراز است
محمدرضا هویدا
دولت وحدت ملی پس از آن به وجود آمد که انتخابات ریاســت
جمهوری به بن بست واقعی رســید .هیچ راهی برای گذر از آن
وجود نداشــت تا اینکه طرح دولت وحدت ملی ریخته شــد .با
تشکیل دولت وحدت ملی ،مشــکالت زیادی فراروی این دولت
قرار داشته ،که بارها آن را به مرز سقوط نزدیک کرده است ،اما در
عمل دولت وحدت ملی هیچ وقت به بن بست واقعی نرسیده است.
هر گاهی که اختالفات و مشــکالت دولت وحدت ملی باال گرفته،
راهی برای عبور از آن یافته شده و دولتمردان وحدت ملی با خیال
راحت به راهی که در پیش گرفته بودند ،ادامه داده اند.
چندی پیش ،با سخنان گالیه آمیز ریاست اجرائیه و به دنبال آن
پاسخ هایی از ســوی ریاست جمهوری ،باری دیگر رهبران دولت
وحدت ملــی یکدیگر را متهم به کــم کاری ،بی توجهی و زیاده
خواهی نمودند و ســیلی از رجز خوانی ها و اتهــام ها را حواله
یکدیگر کردند .هواداران دو طرف به صــف آرایی پرداخته ،و با
تمام توان به حمایت از مواضع خویــش و حمله بر مواضع طرف
دیگر همت گماشتند و حتا عده ای نیز گمان بردند که عمر دولت
وحدت ملی کوتاه اســت و این آخرین روزهای عمر دولت وحدت
ملی خواهد بود که در این شکل و شمایل بر افغانستان حاکمیت
داشته باشد.
اما روزهای گذشته ،برای رهبران دولت وحدت ملی روزهای مهمی
بود .آنان در جلســات متعددی روبروی هم نشستند و در مورد
اختالفات شــان حرف زدند ،و احتماال از منافعی که در این شکل
دولت دارند و ضررهایی که در تغییر شکل این دولت و یا نبود این
دولت به آنها خواهد رسید ،حرف زدند.
در نهایت ،به نظر می رسد که دولت وحدت ملی به توافق رسیده
اند تا این دولت به همین شکل و شمایل ادامه یابد .عوامل متعددی
سبب شده تا دولت وحدت ملی به همین گونه که هست ادامه یابد.
یک؛ نشست بروکســل در چهارم و پنجم ماه اکتوبر سال روان
میالدی به هدف جلب همکاریهای اقتصادی برای افغانســتان
در بلجیم برگزار میگردد .افغانســتان پس از نشست وارسا که
کشــورهای جهان تعهدات قابل توجهی برای حمایت افغانستان
کردند ،برای بروکســل آمادگی گرفته است .افغانستان از حمایت
جامعه جهانی در نشست بروکســل نیز تا حدودی مطمین شده
است .البته افغانستان تمام تالشش را برای رضایت جامعه جهانی
انجام داده اســت و هنوز هم در کوشش است تا بتواند با آمادگی
کامل دربروکسل حاضر شود .دولت افغانستان تالش های وسیعی
انجام داده تا هر چه خاطر مقامــات دولت های کمک دهنده به
افغانســتان را می آزارد برطرف کند و به آنها اطمینان بدهد که
افغانســتان برای عمل به تعهداتش جدی است و کار می کند .در
صورتی که دولت وحدت ملی مســئله مشروعیت و ادامه حیات
خود را در همین شــکل نتواند حل کند ،حضور در بروکسل برای
آنها به هیچ صورت به نفع نخواهد بود.
دو؛ دولت وحدت ملی دشــمنان زیادی دارد ،از دشــمنانی که
در دور و بر دولتمردان وحدت ملی به عنوان دوســت ظاهر می
شوند گرفته ،تا طالبان و گروه های تروریستی که کمر به بربادی
این دولت بســته اند .دولت وحدت ملی فرصت کافی ندارد تا به
اختالفات پیش آمده بپــردازد و در آنها بماند .دولت وحدت ملی
فرصت زیادی ندارد تا نقطه اختالف را برجســته تر نماید .بدین
جهت حفظ دولت وحدت ملی به همین منوال حد اقل این دولت
را نگه خواهد داشت .در غیر این صورت ،اگر اختالفات برجسته
تر شود ،گروه هایی که خود را بدیل این حکومت می دانند و گروه
های مخالف مسلح و غیر مسلح ،که در انتظار برای سقوط حکومت
نشسته اند ،برای براندازی حکومت فعالتر خواهند شد.
بدین ترتیب دولتمردن وحدت ملی به توافق رســیده اند تا عمر
دولت وحدت ملی را درازتر کنند و با قرار گرفتن در کنار یکدیگر
زمینه و بهانه برای حضور رقبا را کاهش دهند.

حکومت افغانســتان برای آماده شدن به
کنفرانس بروکسل« بورد مشترک نظارت و
انسجام برای نشست بروکسل» را ساخته
است .در افتاحیه این بورد مقامات حکومت
از عمــل کردن به تعهداتــی که به جامعه
جهانی در کنفرانس لندن در ســال 2014
داده بودند گفتند و انتظارات شــان را از
نشست بروکسل مطرح کردند.
در کنفرانس لندن رهبران حکومت وحدت
ملی به جامعه جهانی وعده داده بود که در
راســتای اصالحات در ارگان های دولتی،
مبارزه با فســاد اداری ،بلندبردن میزان
عواید ،از بین بــردن فقر اقتصادی ،بهبود
وضعیت حقوق بشــر و تامین حقوق زنان
و کودکان ،تالش می کنند .اکنون آنها می
گویند که توانسته اند به این تعهدات شان
عمل کنند و از جامعه جهانی در کنفرانس
بروکســل انتظار دارند که یکبار دیگر به
ادامه کمک های شان به افغانستان متعهد
شوند.
کنفرانــس های مهم بیــن المللی همواره
فرصتی خوبی بوده است برای جلب کمک
های بیشتر برای مردم افغانستان ،اما آنچه
که در گذشته مشاهده شده است و اکنون
نیز مشاهده می گردد ،این است که حکومت
افغانستان در آســتانه ی چنین کنفرانس
های همواره تالش کرده است که خود را پر
دست آورد و متعهد به انجام اصالحات در
امور حکومت داری نشــان دهد و از بهبود
وضعیت اقتصادی کشور سخن بگویند؛ در
حالیکه زندگی واقعی شــهروندان کشور
دقیقا برعکس گفته های مقامات حکومتی
جریان دارد و آنها با هزاران مشکل دست و
پنجه نرم می کنند.
در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام
برای کنفرانس بروکســل ،وزیر مالیه گفته
اســت حکومت در زمینه بهبود وضعیت
اقتصادی تالش های اثر بخشی را انجام داده
است و بررسی های شان نشان می دهد که
وضعیت اقتصادی کشور نسبت به دو سال
گذشته بهتر شده اســت .این سخنان در
حالی ایراد می شود که فقر اقتصادی و نبود
زمینه کار ،یکی از عوامل اساسی مهاجرت
قاچاقی شهروندان افغانستان به کشورهای
اروپایی اســت و زندگی مردم عادی کشور
نه تنها بهبود نیافته است بلکه با دشواری
های زیادی اقتصادی همراه شده است.
حکومت افغانســتان گفته است که میزان

مهدی مدبر

عوایــد حکومت افزایش یافته اســت اما
حکومت بــا وجود این هم بــدون کمک
های جامعه جهانــی نمی تواند که خالهای
اقتصادی اش را پــر کند و انتظار دارد که
جامعه ی جهانی در کنفرانســل بروکسل
کمک هایش را در ســطح گذشته ،تمدید
کند .اما افزایــش عواید داخلی هیچ اثری
بر دســترخوان های شــهروندان عادی
افغانســتان نداشته اســت و زندگی آنها
را بهبود نبخشیده اســت ،با وجود اینکه
شهروندان هر روز بیشــتر از پیش دچار
مشکالت شدید اقتصادی می شوند ،چگونه
می شود حرف مقامات حکومتی را در رابطه
به افزایــش عواید داخلی کشــو و بهبود
وضعیت اقتصادی ،باور کرد؟
آنچه که تا اکنون روشن شده است که این
است حکومت افغانستان همواره در آستانه
ی کنفرانس های بیــن المللی تالش کرده
اســت که اقدامات نمایشــی در عرصه ی
اصالحات و حکومت داری خوب ،انجام دهد
و طرح های را برای ارائه در این نشســت
ها ،آماده کند .اما همین که از این نشست
ها دوباره به افغانســتان بازگشتند ،تمام
برنامه های شــان فراموش شان می شود
و تا کنفرانــس دیگر نه حرفی از اصالحات
است ،نه از بهبود وضعیت اقتصادی و نه از
حکومت داری خوب.

به باور اکثر شــهروندان کشور ،از زمان
روی کار آمدن حکومــت وحدت ملی،
نه تنها وضعیت اقتصادی کشــور بهبود
نیافته اســت ،بلکه بدتر هم شده است.
بسیاری از کسبه کاران و دوکان داران از
کاهش خرید و فروش و کساد شدن بازار
خبر می دهند و نارضایتی شــان را ابراز
می دارند ،آنها دلیل این وضعیت را نبود
کار و فقر شــدید اقتصادی می دانند و
می گویند وقتی کار وجود نداشته باشد،
مردم نمی توانند پول به دست بیاورند و
خرید کنند.
حکومت وحدت ملــی در حالی از عمل
کردن به تعهداتــی که در کنفرانس لندن
داده بود خبر می دهد که در عرصه مبارزه
با فساد ،تنها کاری که کرده است ،ایجاد
مرکز عدلــی و قضایی مبارزه با فســاد
اســت که آن هم در همیــن چند هفته
پیــش کارش را آغاز کــرد و هنوز هیچ
دســت آوردی ندارد و معلوم نیست که تا
چه اندازه می تواند در راســتای مبارزه با
فســاد در ارگان های دولتی افغانستان،
موثر واقع شود و فســاد اداری را کاهش
دهد .از جمله وعده های حکومت وحدت
ملی در راستای مبارزه با فساد ،رسیدگی
به پرونده ی کابل بانک بود ،اما مشــخص
نشد که پرونده ی این بانک به کجا رسید.

شهرک هوشــمند و جارو جنجال های که
این شهرک ایجاد کرد ،با برکناری مشاور
حقوقــی رئیس جمهــور از یادها رفت و
همچنان به ده ها پرونده ی بزرگ فساد،
هنوز رســیدگی صورت نگرفته است .آیا
تنها ایجاد یک مرکز مبارزه با فســاد می
تواند به عنوان نماد مبارزه با فســاد برای
جامعه جهانی قابل قبول باشد؟
همچنان اصالحــات در عرصه ی حکومت
داری اصلن انجام نشــده اســت .هنوز
از سرنوشــت تذکره هــای الکترونیکی
خبری نیســت ،اصالحات انتخاباتی هنوز
بوجود نیامده است ،زمان دقیق برگزاری
انتخابات مجلس نمایندگان و شــوراهای
والیتی هنوز مشــخص نیست ،تنش های
درون حکومتی هر روز بیشــتر می شود
و انتقادات از انحصار قدرت توسط رئیس
جمهور غنی افزایش می یابد .آیا حکومت
افغانستان در نزدیک به یک ماه دیگر می
تواند به تمام این کارها رسیدگی کند؟ آیا
می توانیم امیدواریم باشــیم که در طول
این یک ماه اصالحــات انتخاباتی انجام
شــود ،کمیشــنران تعیین گردد و زمان
برگزاری انتخابات مشخص شود؟
از ســوی دیگر جنگ و نــا امنی هر روز
افزایش می یابد ،خشــونت ها علیه زنان
بیشــتر شده اســت ،رســانه های آزاد

با مشــکالت فراوان روبرو شــده است و
خشونت علیه خبرنگاران نیز افزایش یافته
است .افزایش جنگ ،نا امنی و خشونت می
تواند اقتدار حکومــت را با چالش مواجه
سازد ،همچنانکه سقوط ولسوالی ها در یک
ماه اخیر نشان می دهد که مخالفین مسلح
حکومت این قــدرت را دارند که در بعضی
مناطق کشــور اقتدار حکومت را به چالش
بکشــند و ادارات حکومتی را در تصرف
خود دربیاورند .این موارد نشــان می دهد
که حکومت وحدت ملی چنان که ادعا می
شود ،در راستای عمل به وعده هایش موفق
نبوده است و نتوانســته است که وضعیت
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی کشور را بهبود
ببخشد.
نگاه پروژه محور بــه اصالحات ،هیچگاه
نمی تواند مشــکالت اقتصادی ،سیاسی و
امنیتی افغانســتان را برطرف کند .تجربه
پانزده ساله نشــان داده است که حکومت
افغانســتان با اینگونه نــگاه به اصالحات
و حکومــت داری ،بــه کنفرانس های بین
المللی رفته است و سعی کرده است که به
هر نحوی شده است کمک ها را جلب کند،
اما متاســفانه از این کمک ها برای بهبود
وضعیت کشــور ،بصورت شایسته و خوب
استفاده نشده اســت و در چرخه ی فساد
دولتی حیف و میل شده است.
حکومــت داری در افغانســتان نیــاز به
اصالحات بنیادی دارد .این اصالحات زمانی
به وجود مــی آید که مقامــات حکومتی
متعهد به انجــام آنها گردند و تالش ورزند
تا به عنوان یک نظام سیاســی نه تیم های
سیاسی مجزا ،در راســتای اصالحات کار
کنند؛ چیزی که متاسفانه در عمر دو ساله
ی حکومت وحدت ملی مشــاهده نشده
اســت و تنش های درون حکومت همواره
باعث شده اســت که روند حکومت داری
با چالش مواجه گردد .نباید فراموش کنیم
که تا چند ماه قبــل ارگان های امنیتی بر
اثر همین اختالفات درونی حکومتی توسط
سرپرست ها اداره می شد.
حکومت وحدت ملی شــاید از کنفرانس
بروکســل با موفقیت و به اصطالح با دست
پر برگردد ،امــا زمانی که تعهد برای انجام
اصالحات بنیادین وجود نداشته باشد ،طرح
ها و برنامه های پروژه ی حکومت هیچگاه
نمی تواند ثبات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
را بوجود بیاورد و آینده ی بهتر را رقم بزند.

الگو و پارادایم مدیریت دولتی نوین ( ) NPM
مقدمه :
در تاريخ بشــريت بندرت نهــادي مهم را
مــي توان يافت كه به ســرعت « مديريت
» پا به عرصه وجود گذاشــته باشــد و يا
چنين تاثير شــگرفي را داشته باشد  .در
كمتر از  150ســال مديريت بافت اجتماعي
و اقتصادي كشــورهاي پيشرفته جهان را
دگرگون ساخته است  ،يك اقتصاد جهاني
را بوجــود آورده و قوانين جديدي را براي
كشــورها وضع نموده اســت كه همگي به
طور يكســان و برابر در آن اقتصاد حضور
مي يابند  .خود مديريت نيز دگرگون شده
است  .مديران بندرت درك مي كنند كه آيا

 کارتون روز

qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

حسن قاسمي شاد
مديريت درست يا غلط را اعمال مي نمايند
 .در نتيجه آنها آمادگي چنداني براي مقابله
با چالش هاي بزرگي كه اكنون با آن مواجه
مي باشــند را ندارند  .در واقع مشــكالت
عمده اي كه مديران با آن رودررو هســتند
بواسطه فناوري و يا سياست نيست  .منشاء
اين مشكالت در خارج از مديريت و سازمان
قرار ندارد  .مشكالت و مسايل دقيق ًا نتيجه
نامطلوب اعمال مديريت خود آنان اســت
 .بايد پذيرفت كه وظيفه و نقش اساســي
مديريت يعني ايجــاد قابليت و آمادگي در
كاركنان به منظور ارايه عملكرد مشترك از
طريق اهداف مشترك  ،ارزش هاي مشترك
 ،ساختار مناسب و آموزش و بهسازي مورد
نياز آنان در انجام كار و نشان دادن واكنش
مناســب در برابر تغيير  ،يكسان باقي مي
ماند  .اما همين مفهوم و معني از اين وظيفه
و نقش نيز تغيير كرده اســت  ،الاقل به اين
دليل كه عملكــرد مديريت نيروي كار را از
يك مجموعه افراد غير متخصص و ماهر به
مجموعه اي از افراد بسيار تحصيل كرده و
ماهر تبديل نموده است .
ظهور و پيدايش مديريت دولتي نوين
مديريــت دولتي نوين يــا مديريت گرايي
راهكاري بــود در جهت اصالح الگوي اداره
امور عمومي كه ســعي دارد سازوكارهاي
بخش خصوصي را در بخــش دولتي پياده
كنــد  .پاليت (  ) Pollittدر ســال 1994
جنبش مديريت دولتــي نوين را به عنوان
سيســتم فكري ايدئولوژيــك مطرح مي
كند كــه با ويژگي به كارگيــري ايده هاي
بخش خصوصي شناخته مي شود  .ويرتانن
( ) Virtanenدر ســال  1996معتقد است
مديريت دولتي نوين ريشــه در تزويج دو
جريان مختلف دارد -1 :اقتصاد بنياد گرايي
نوين  -2 ،مديريت گرايي مبتني بر بازار ( .
هود  ( . ) 1991 ،هوپ  ) 2002 ،پايه بنيادين
شــكل گيري مديريت دولتــي نوين را در
كاربرد بازار اقتصادي به عنوان مدلي براي
روابط اداري و سياســي خالصه مي كند .
بطور كلي مديريت دولتي نوين از دو نظريه
علــم اقتصاد و مديريــت بخش خصوصي
ارتــزاق مي كند  .هر چند بين بخشــهاي
دولتي و خصوصي تفاوت هاي اساسي وجود
دارد  ،اما اين به معني آن نيست كه فنون و
نظريه هاي بخش خصوصي در بخش دولتي
كاربرد ندارد  .تمركز بــر نتيجه و توجه به
برنامه ريزي استراتژيك در بخش دولتي از
بخش خصوصي اقتباس شده است .
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اصول و عناصر مديريت دولتي نوين
يكــي از ويژگي هاي ايــن الگوي جديد
مديريت  ،خلق مفاهيم بازار  ،شــبه بازار
و رقابت جويي در بخش دولتي اســت  .به
ســخن ديگر  ،اين تاكيــد وجود دارد كه
انحصارات دولتي بايد از طريق سازماندهي
مجدد جاي خود را بــه بازارهاي رقابتي
بدهند  .ديگر ويژگي عمده مديريت دولتي
نوين بر جامعه مدني اســت  .اصول جديد
مديريت در بخش دولتي مستلزم تعريف
مجدد نقش ها  ،مســئوليت ها و سطوح
تعاملي بين خط مشــي گذارها  ،مديران و
جامعه مدني به عنوان مشتري است .
شدلر (  ) Schedlerو پرولر ( Proeller
) در ســال  2002در قالب يك طبقه بندي
 ،عناصر عمومي مديريت دولتي نوين را به
شرح زير فهرست كرده اند :
ازسازي سازماني  :تفويض اختيار و كاهش
سلسله مراتب
ابزارهاي مديريتي  :كارآفريني و كارآيي
اصالح بودجه ريــزي  :نزديكي به بخش
خصوصي
مشاركت  :درگير شدن شهروندان
مشتري مداري و مديريت كيفيت  :كسب
مشروعيت در ارائه خدمات و باز مهندسي
بازارگرايي و خصوصي سازي  :تحديد بخش
دولتي و ارتقاي كارآيي از طريق رقابت
ســازمان توســعه و همكاري اقتصادي (
 ) 1995 ، OECDعناصر مديريت دولتي
نوين را به شرح زير فهرست كرده است :
تامين استقالل و انعطاف پذيري
تضمين عملكرد  ،كنترل و جوابگويي
تامين خدمات مورد تقاضاي شهروندان
بهبود مديريت منابع انساني
مطلوب سازي فن آوري اطالعات
بهبود كيفيت مقررات
تحكيم وظايف راهبردي در حوزه مركزي
كشورهاي موفق در پياده سازي مديريت
دولتي نوين
بطور كلي خاســتگاه الگــوي اداره امور
عمومي اروپا اســت هر چنــد آمريكا در
بسط و تكميل آن نقش عمده اي ايفا كرد
 .خاســتگاه الگوي مديريت دولتي نوين
نيز انگلستان است و كشورهاي زالندنو ،
استراليا  ،سنگاپور در پياده سازي اصول
مديريت دولتي نوين موفق عمل نمودند و
در اين راه گامهاي خوبي برداشتند و تجربه
موفق كشورهاي مزبور پيش روي ماست .
البته ساير كشورهايي كه اقتصاد و دولت

قوي داشــتند در انتخاب اصول مديريت
دولتي نوين دست به گزينش زدند  .بانك
جهاني و صندوق بين المللي پول همواره
پذيرش اصــول مديريت دولتي نوين را به
كشورهاي در حال توسعه توصيه مي نمايد
.
زالندنــو (  : ) New Zealandمديريت
نوين دولتي در عمل
طرفداران مديريت نوين اغلب از كشــور
زالندنو به عنوان يك نمونه از كشورهايي
كه در اصالح اداري خود اين روش را به كار
بســتند  ،ياد مي كنند  .الگوي زالندنو در
اواسط دهه  1990شامل اين عناصر بود :
حفظ قدرت و مسئوليتهاي كليدي دولت
در دولــت مركزي و تفويــض محدود به
دولتهاي محلي  ،با وجــود توجه زياد به
تفويض قدرت و اختيارات در دهه . 1980
تاكيد زياد بر استفاده از ابزارهاي انگيزشي
بــراي ارتقاي عملكرد  ،در هر دو ســطح
سازماني و فردي .
استفاده زياد از قراردادهاي شفاف و معموال
مكتوب كه ماهيت عملكــرد مورد نياز و
الزامات عامالن و مســئوالن را مشخص
سازد .
توسعه برنامه ريزي استراتژيك يكپارچه
و نســبت ًا پيچيده و نظامهاي عملكرد در
سراسر خدمات دولتي .
حذف روابط پاسخگويي دوگانه يا چندگانه
در درون بخــش دولتي تا حــد امكان و
اجتناب از كنترل هاي دمكراتيك خدمات
دولتي كه مشترك ًا توسط سطوح مركزي و
محلي انجام مي شود .
تفكيــك نهادين وظايف تجــاري و غير
تجاري  :جداسازي وظايف راهنمايي  ،ارائه
و تنظيمــي و همچنين تفكيك نقش هاي
مؤسسان  ،خريداران و تامين كنندگان .
نهايت عدم تمركــز در زمينه تصميمات
مرتبط با توليد و مسائل مديريتي  ،بويژه
با توجه به انتخــاب و خريد دروندادها و
مديريت منابع انساني .
بطور كلي داده هاي گردآوري شده مبين
آن است كه كشورهاي تعقيب كننده اين
الگو توانســته اند هزينه هــاي دولتي را
به ميزان زيادي كاهــش دهند و خدمات
عمومي را بهبود بخشند .
مدلهاي پياده ســازي پارادايم مديريت
دولتي نوين
در دنيا چهــار مدل براي پياده ســازي
پارادايم مديريت دولتي نوين شناســايي

شده است كه بر پايه تعميم اصول مديريت
بخش خصوصي و علم اقتصاد به حوزه هاي
اداره امور عمومي صورت گرفته است كه
عبارتند از  -1 :مــدل كارآيي  -2 ،مدل
برتري جويي  -3 ،مدل كوچك ســازي ،
 -4مدل خدمت گرايي .
درمدل كارآيي بر چنــد اصل تاكيد مي
شود كه عبارتند از  :كاربرد اصول مديريت
بخش خصوصــي در بخش دولتي  ،كنترل
هاي مالــي و حرفه اي  ،مديريت بر مبناي
سلســله مراتب  ،تاكيد بر خواسته هاي
مصرف كنندگان  ،مقررات زدايي ،افزايش
سرعت كار  ،كاهش قدرت حرفه اي  ،هدف
گذاري روشــن  ،كنترل هاي عملكردي
 ،توانمند ســازي مديــران كارآفرين و
باالخره به كارگيري اشكال جديد حاكميت
سازماني .
مدل برتري جويــي نيز بر محوريت دانش
 ،يادگيري ســازماني  ،تشخيص فرهنگ
به عنوان يك عامل چســبندگي  ،تمركز
گريزي  ،قضاوت عملكرد بر مبناي نتايج ،
برنامه ريزي فشرده آموزشي براي تربيت
مديران اســتراتژيك  ،تدوين استراتژي
هاي ارتباطات و رهبري كاريزماتيك تاكيد
دارد .
مدل كوچك ســازي بر موارد زير تاكيد
دارد  :برون ســپاري  ،گسترش شبه بازار
در بخــش دولتي  ،انتقــال از مديريت بر
مبناي سلسله مراتب به مديريت بر مبناي
قــرارداد  ،تفكيك وظايف اســتراتژيك
و وظايــف عملياتي  ،كاهــش اليه هاي
سازماني و تراكم زدايي سازماني  ،حركت
از مديريت دستوري به سمت سبك هاي
جديد مديريت و جايگزيني خدمات متنوع
و انعطاف پذيري با خدمات استاندارد .
مدل خدمت گرايي به طور عمده بر كيفيت
خدمات و محصوالت ارائه شــده توســط
بخش دولتــي تاكيد دارد به گونه اي كه با
جوابگويي به نيازها و انتظارات شهروندان
و مشتريان بتوان رضايت آنها را جلب نمود
نتيجه گيري
ادعــاي مديريت دولتي نوين اين اســت
كه اجراي اصول فوق هــم در عرصه هاي
مديريتي و هم در عرصه اقتصادي منجر به
افزايش رقابت سازنده  ،افزايش آزادي عمل
و ايجاد فرصت هاي برابر مي شود  .این به
نوبه خود به كاهش فساد  ،توسعه شفافيت
 ،تبعيض زدايي  ،كاهــش رانت خواري ،
افزايش مشاركت بخش خصوصي  ،افزايش
اثر بخشــي دولت  ،افزايش مشروعيت و
مقبوليت حكومت منجر مي شود .
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