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 چکیده

 نموده دولت جاجابهبازرگانی  وکارکسبمرزهای نظریه کارآفرینی را از  اخیراًکه  هایییکی از حوزه
ن کارگرفت. بارزتریاصول بازرگانی را در جهت بهبود خدمات اجتماعی به توانمیعا شده است که است. ادّ

ر عمگذشت بیش از دو دهه از  باوجودبرای این ادعا، نظریه بازآفرینی دولت است که  شدهطرحچارچوب 
 راهکارهاییاستخراج نگردیده است. هدف این پژوهش،  پذیریآزمونباید وارد حیطه  کهچنانآنآن، هنوز 
. این امر از طریق یک هدایت نمودبه سمت کارآفرین شدن  رارفتار دولت  هاآناز طریق بتوان است که

 رواییجش و سن تأییدیلی رویکرد تحقیقی کاربردی و نیز مدل یابی معادالت ساختاری برای تحلیل عام
استان آذربایجان شرقی است که با استفاده از توزیع  هایفرمانداریسازه انجام گردید.جامعه آماری شامل 

متغیر نهایی مدل  1نفری مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه اینکه  712پرسشنامه در میان یک نمونه 
متغیر احراز گردید. متغیرها  1این  راهکار عملی تحقق عنوانبه شاخص بومی 71 مجموعاًو  شناسایی

، ایهحرفی، اشاعه اخالق ت محوری، مشتری مداری، تمرکززدایی، رسالتند از: تعلق به مردم، بازارگرایعبار
 .توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی
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 مقدمه. 1

، اما بدیامیکه تعبیر توماس کوهن از دگرگونی در نحوه دیدن با عبارت پارادایم نمود حالیدر
جماع ا نبوداست که در مدیریت دولتی چیزی به نام پارادایم وجود ندارد. علت آن هم  نیا تیواقع

از نظریات است. در  ایمجموعهو اجتماعات عمومی بر روی  هادولتو توافق واحدی در دل 
با گولمبیوسکی در این توصیف همنوایی نمود که در حوزه مدیریت  توانمیحالت  ترینبینانهخوش

ست اگفت که هنوز به کمال نرسیده  توانمیغیرممکن است  اگر نگوییمدولتی، ظهور پارادایم 
تالش برای ایجاد یک پارادایم، بر ایجاد چندین  جایبهاست که  . بنابراین از دید وی، بهتر این[3]

مختلف از رویکردهای متعددی برای اداره جوامع  هایدولتکه  روازاینمینی پارادایم متمرکز شد. 
ارف متع مبانی نظریپارادایم در  یجابه «شبه پارادایم»که عبارت  هاستمدت، برندمیخود بهره 
 شده است.

غربی  ایهدولت المللیبینو رقابت  شدنجهانیمانند فناوری،  هاییچالشضرورت پرداختن به 
ین شبه ا نمایندجدید منشعب از نهضت اداره  هایپارادایمشبه  طرحرا بر آن داشته است تا اقدام به 

دات آن ع ایرارفجهت که بعد از بروز انتقادات نسبت به الگوی سنتی اداره امور عمومی و  هاپارادایم
 :شوندمیشبه پارادایم زیر معرفی  ۵مطرح شدند، در قالب 

 .شبه پارادایم مدیریت دولتی نوین7

 .شبه پارادایم دولت الکترونیک2

 .شبه پارادایم حکمرانی خوب3

 .شبه پارادایم خدمات عمومی نوین4

 .[9] )دولت کارآفرین( 7. شبه پارادایم بازآفرینی دولت۵

فرینی یعنی شبه پارادایم بازآ هاپارادایماین شبه  زتمرکز بر بررسی و آزمون یکی اپژوهش حاضر با 
مدیریت دولتی طراحی گردیده  روزبهالگوهای علمی و  سازیبومیدولت در جهت ایجاد زمینه برای 

ادشده شبه پارادایم ی پدیدآورندگانتوسط  شدهارائهمدل  کارگیریبهاست. این کار با استفاده از 
طرح اولیه و تعدیل آن با استفاده از روش دلفی در چند دور مطالعه تحقیقی و شناسایی  عنوانهب

اداری کشور اجرا گردیده  هایسازماندر  کارگیریبهدارای قابلیت  هایشاخصمتغیرها، ابعاد و 
 ،[22] یکراسدموهبود است. البته رویکردهای دیگری نیز نسبت به کارآفرینی دولتی مطرح است: ب

 جهت تالش کارکنان در راستای اهداف آگاهانه رییتغ ،[74کار ]و نیروی  هافعالیت سازیکوچک
های دولت در جهت کسب ییتر از داراو اثربخش کاراتر یاستفاده، [27] یسازیخصوص ،[71]

 .[72بازار ]مشتری محوری تحت نیروهای رقابتی  ،[72] درآمد بیشتر

یاری از . شاید این عبارت بسکنیممیما از عبارت دولت کارآفرین برای توصیف نظم جدید استفاده 

                                                      
1. Reinveniting Government 
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 وکارکسبمردان و زنان اهل  عنوانبهو فقط کارآفرین را فقط  هاآنسازد زیرا خوانندگان را متحیر 
ومی ش عممنظور، آن دسته از نهادهای بخ کنیممی. وقتی از کارآفرینان دولتی صحبت دانندمی

شتر و ثمربخشی خود را بی کاراییتا  کنندمینو استفاده  هایشیوهاست که همواره از منابع خود به 
 هایایده، هررویبه.»[4هدف ]از نوع ابزار است نه از جنس  هادولتکنند. ناکامی اصلی امروز 

 .[23]«بر تفکرات مرتبط با تحول در بخش دولتی اثرگذار بوده است 32بخش خصوصی از دهه 

 

 اهمیت توجه به دولت کارآفرین در کشور
دچار عوارضی  ساالردیواننظام اداری کشور گویای آن است که این نظام  شناسیآسیب

 ،یریناپذانعطافو  ییتمرکزگراجویی، مشارکتو  پذیریمشارکتنامطلوب همچون فقدان روحیه 
اپذیری نسبت به نتیجه کار، مسئولت ن اعتنایینجام امور، غلبه روحیه بیبودن ا وخمپرپیچو  یکند

 الهسستیانداز بچشم هایآرماننگاهی به با  .پائین و ناکارآمدی است وریبهرهو فرافکنی و 
سیر . این مشودمیضرورت هدایت کشور به مسیر صحیح و روز آمده شده توسعه بیشتر احساس 

خورشیدی برساند، یعنی به دورنمایی که با توجه  7424آرمانی  هاینقطهو  اندازچشمباید ما را به 
ن ا، فضای نوین اقتصادی جهالمللیبینقانون اساسی، تحوالت  هایآرمانو الزامات  هابه ضرورت

و نقطه آرمانی این دورنما تبدیل جمهوری اسالمی  شدهترسیمنو  هایفناوریو تجربیات علمی و 
ی مهم آن بسترساز هایهدفایران به قدرت اول علمی، اقتصادی، صنعتی و فناوری منطقه است و 

و ایجاد مشاغل مولد و درآمدزای کشور، کاهش فاصله با کشورهای نوخاسته و صنعتی و ارتقای 
 گذاریسرمایهدرصد،  1/۵ایران است و برای نیل به آن رشد اقتصادی ساالنه  المللیبینموقعیت 

آن  نیازپیشو  شدهطراحیدرصد  ۵درصد و تورم حدود  1درصد، کاهش نرخ بیکاری به میزان  77
ی اختالل عنوانها بهبرنامه در اینوجود شکاف درصد در سال است.  4/4به میزان  وریبهرهرشد 

و ضرورت پژوهشی با پیشنهاد راهکارهای اصالحی را متذکر  شودمیدر جریان عملکرد دولت ظاهر 
را در مسیر ارتقاء رفاه عمومی نیاز غفلت شده به یک دولت مبتکر  وضوحبهاین امر .گرددمی

 هاسازمانر امفهومی مبتنی بر نوآوری، خالقیت، استقر عنوانبه، کارآفرینی درواقع. »گرددمیمتذکّر
در این  .[27]«دهدمیروی  هادانشگاهو  هادولت، هاشرکتبازارها،  در جدید و نوین، هایفعالیتو 

 هایشاخصاز متغیرها و  یککدامپاسخ داده شود که  سؤالتا به این پژوهش تالش گردیده 
ادشده در جامعه آماری ی کارگیریبهدر مسیر طراحی مدل بومی دولت کارآفرین، قابلیت  آمدهدستبه

 ؟ چگونه است هاشاخصاین  کارگیریبهرا دارد؟و اولویت 
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری. ۲

 دولت کارآفرین



 2۵31ـ پاییز  ۵3مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره      211

 

و در اوج نارضایتی مردم از دولت و  متحدهاالتیادر 7در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون
فدرال، ایاالتی و محلی،  هایدولتدولتی، برای تعدیل بوروکراسی روز حاکم بر  هایسازمان
ه از سوی این جنبش ک»ای تشکیل شد تا مبنای ایجاد جنبش بازآفرینی دولت را شکل دهد. کمیته

اه دولت از یک دیدگ هایفعالیتاوزبورن و گیبلر مطرح گردید، تالشی است در راستای تغییر 
 .[73] کنندگانهاستفادبر نیازهای  تأکیدبه رویکردی نتیجه گرا با  نگردرون

اساس و عامل ناپیدای پیدایش این نوع ظهور دولت است. که  میکنیمرا معرفی  یلوما اص» 
 کپارچهی ایمجموعهباهم  هااین. داردمیاست که چرخ جدید را سرپا نگه  هاییپرّهدر حکم  هااین

ما را برطرف نخواهند  هایگرفتاری، نوع جدیدی از دولت را. این اصول همه دهندمیرا تشکیل 
 هاییگرفتاربیشتر  دهدمینشان  اندبستهکه این اصول را به کار  هاییسازمانکرد، اما تجربه 

 .[4]«شودمیناشی از دولت بوروکرات رفع 

دولتی رسالت نیست، بودجه و  هایسازمانعامل حرکت بیشتر .۲دولت رسالت محورآ.
در یک سازمان رسالت محور، کارکنان اجازه » ،کهحالیدرکند.یمرا معلوم  هاآنمقررات تکلیف 

 .[23]«دپیگیری نماین شناسندمیمسیری که  تریناثربخشسازمانی را از طریق  تمأموریدارند تا 
این در حالی است که از دید راسل و ویسست، بیشتر شهروندان مشارکتی در تحقق امورات دولتی 

 .[24]»ندارند
عبارت مشتری داده است، و  را بهامروز واژه شهروند جای خود  ». 3دولت مشتری مدارب.

 .[77] «به خدمات تلقی نمود هادسترسیمشتریانی واجد تمام حقوق و  عنوانبهرا بایستی  هاآن
مشتری »بیشتر  هادولتمشتری خواهان استفاده از خدمات دولت هستند. عنوانبهبرای اینکه مردم 

 این امر از طریق گوش» که بند ناف بخش خصوصی به مشتری وصل است.هستند حال آن« پران
 .[7۵]مدنظر مشتریان قابل انجام است  هایگزینهدادن به 

تحوالت از سوی  و سرعت سویکامروز با گسترش آگاهی کارکنان از . 4دولت نامتمرکزج.

از زنجیره فرماندهی باال  هاگیریتصمیمدیگر، زمانی برای منظر ماندن وجود ندارد تا اطالعات و 
متوسل  «نامتمرکز»غریزی به روش  طوربهرود و پایین بیاید. در چنین شرایطی رهبران کارآفرین 

 کنند.یمها شریک گیریتر در تصمیمرا بیش« کارکنان»شوند و یم

است.اگر دولت بتواند « تعیین ساختار بازار»بهترین روش اداره کردن کشور . 5بازارگرادولت د.

ن اثر هزاران اثر بگذارد، ای شودمیها تصمیمی که در بازار گرفته یلیونمهایی پدید آورد که بر یزهانگ

                                                      
. Bill Clinton1 

2. Mission-Driven Government 

3. Customer-Driven Government 

4. Decentralized Government 
1. Market Oriented Government 
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 .هاستبرنامهمالی  تأمینبار بیشتر از 
که اشتیاق  هاآندان، امور به خود در شهرون نفساعتمادبهبا ایجاد . 1دولت متعلق به جامعهه.

در  گیراوپدست، خروج از بوروکراسی هاآنتا با ایجاد حس مالکیت در  شودمیبیشتری دارند واگذار 
 و افزایش کیفیت خدمات تسهیل گردد. هاهزینهکنار کاهش 

رای امروز یک مدل ب عنوانبه، به اعتقاد اوزبورن و گیبلر اندیشه بازآفرینی دولت بایستی درهرحال
تئوریک،  رواییدارا بودن یک  باوجود ، این اصولحالدرعین .[22] ردیگو فردای جهان مدنظر قرار 

 .[2۵] «نیست پندارندمی پردازاننظریهقابلیت اجرایشان به آن آسانی که » 

 

 عدالت اجتماعیو.

 هدگاـیدآن از  عایتر و گرددمی بمحسوی، رـبش نتمد سقامو در هاواژه ترینمهم از لتاعد
 .دیآیمر ماــش هــب روــما نیتریضرور از ای،هرــلفطالیمــسن اـنسا رـه

 در لتادـع .دهدینم ارقر رنکاا ردمو را عموضو ینا (باشد ستمکار د،خو هرچند) نسانیا هیچ
 بارهنیدرا حتاصر با آنقر .ستا هشد ادقلمدا ـنبیا تـبعث لیـصا یهاهدف از یـیک ریمـک آنقر
 و نیناقو یعنی ان،میز آنرـق در .«یمدفرستا شنرو الیلد با را دخو نگادفرستا اـم»: دیفرمایم

 بشر نمیا در لتادـع صلا و کنند رفتار لتاعد به بشر ادفرا همه کهنیا ایرـب ،النهدعا راتمقر
 (.بالقسطسلناا ملیقو) ددگر اربرقر

 یاگونه به جامعه دحاآ که ستا م آنتلزـمس ،جتماعیا لتادـع به افتنیدست ، هایک نظر به
 یا ادفرا نمیا خاصی یهاسهم به شودیم تولید جامعه در که را آنچه انبتو که وندـش یدهسازمان

 نماآر انبتو تا ددگر دیلـتب دـفمنهد نمازسا به باید جامعه گرید عبارت به .دوـنم یمـتقس هاگروه
 .یدـبخش تحقق را جتماعیا لتاعد

 

 ایحرفه.اخالق ز
 هایارزشبه دن توجه کرز نیا، ستاتغییر ل حاهای در که هر پدید یفنّاورت و تباطاارعصر در 

، یاحرفهق خالا. حاکمیت شودیمس حسااگذشته از بیش ، مانیزساو نسانی ت اتعامالدر خالقی ا
و  تفاهم جوّیش ازــف، اطــبد رواوــبهب یهاجنبهو از ی ـخلدابعد ن از مازساای برری منافع بسیا

ی ـناش یهانهیهزکاهش ن و کناربیشتر کا یریپذتیمسئولو د ــیش تعهازــف، اهاتعارضاهش ــک
یش افزاز راه اجتماعی نیز امسئولیت ه یدگا، از دیاحرفهق خالات ـحاکمی، ینـهمچنل دارد. رـکنتاز 

، مددرآیش افزن، انفعاذیهمیت اتوجه به در خالقی ام التزت آن، اماادـقن و امازاـعیت سومشر
 .دهدیمار تحت تأثیر قررا مانی زتوفیق ساو...، ابتی ـقرمزیت د بهبودآوری و سو

                                                      
2. Community-Owned Government 



 2۵31ـ پاییز  ۵3مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره      211

 

 .مدیریت جهادیح
 .به معنای مشقت و نهایت تالش و کوشش است« دجه»ای عربی از ریشه کلمه« جهاد»واژه 

شود؛ بلکه جهاد از منظر دینی، عبارت است از اما از منظر دینی به هر تالشی، جهاد اطالق نمی
 .بذل جان، مال و توان خویش در راه اعتالی کلمه اسالم و اقامه شعائر ایمان

 و مبانی فکری و هافرضشیپهای مدیریتی در تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام
ی و راهبردی برای زندگ عنوانبهدر این نظام مدیریتی، احکام دین مبین اسالم . عقیدتی آن است

ازی سو هدف این نظام مدیریتی، پیاده شدهگرفتهشاخصی برای سنجش حیات مطلوب در نظر 
رایی، گهادی با مصرفمدیریت جت. اسبه کیفیت زندگی  هاآنتبدیل  منظوربهها در جامعه ارزش

لکه با گرایی ایمانی، تغایر داشته و بحالی و انحراف از مسیر آرمانگری، سستی، تنبلی، بیاشرافی
 کند؛آن مبارزه می

 

 پیشینه پژوهش
 سابقه تحقیقات داخلی در ارتباط با موضوع

 ییافزاهمالف. کارآفرینی در بخش دولتی: رویکرد 

در سازمان شهرداری  7332الوانی و همکاران در سال  یمهد دیساین پژوهش توسط دکتر 
و  ختهداپرآن  همیتو ا عمومی فرینیرآکا تبیین به یبررس نیدر ا هاآن .است گرفتهانجامتهران 

 یافزاهم یپژوهش الگو نی. در ادهندیم ئهارا عمومی بخشدر  فرینیرآکا تحقق ایبر لگوییا
 یدولت ینیاثرگذار بر کارآفر یشده است که شامل سه بعد کل یمعرف یدر بخش دولت ینیکارآفر

 جهینت عمومی بخشدر  فرینیرآکا یشزا که دهدیم ننشا هاافتهی. استفرد، گروه و سازمان  یعنی
و در  هم اههمر به ملاعو ین. استا محیطو  نمازسا د،فر( صفر عمجمو بطهرا نه) یافزاهم رابطه
 بیشتر عنصر سه اكشترا نقطه چه هر ،ینابنابر. هستند فرینیرآکا موجد افزاهمو  یرابطه تعامل یک
 دبهبو به منجر فرینیرآکا ،تاًینها. ستا ترمحتمل لتیدو بخشدر  فرینیرآکا و توسعه یشزا ،باشد

در  فرینیرآکا کهداد  ننشا هشوپژ یهاافتهی نی. همچنگرددیم( شهروندان تیرضا) دعملکر
. از ستا محیطو  نمازسا د،فر یعنی ملاعو ستهد سه« یافزاهم بطهرا» لمحصو عمومی بخش

 لتیدو بخشدر  فرینیرآکا توسعهو  یشزا ،باشد بیشتر سه عنصر اكشترا نقطه چه هررو،  ینا
 به وجودرا  فرینیرآکا ییتنهابه کدامچیه محیطیو  مانیزسا دی،فری هایژگیو .ستا ترمحتمل

. هستند فرینیرآکا موجد افزاهمو  تعاملی بطهرا یکو در  هم اههمر به عوامل نیا بلکه ،آورندینم
. ابدیینم شدر فرینیرآکا ،نگیرند ارقر مدنظر ملاعو سایرو  دشو دیتأک عامل یک بر رگا ینابنابر

 ،یچون مشارکت شهروندان، مسائل مال ییرهایمدل به لحاظ دارا بودن متغ نیا یبعد سازمان
 حاضر دارد. قیبا تحق قیتطب یبرا یمناسب یهاتیقابل اهداف و ... یچندگانگ
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 ارائه چارچوب تحلیل ـ ادراکی از کارآفرینی دولتیب. 

 سیربر به یاکتابخانه منابع از یریگبهره با 7337سمیعی پاقلعه و همکاران در سال محبوبه 
 ختهداپر راهبردی فرینیرآکا بر تأکید با و (لتیدو فرینیرآکا) لتدو بدنه در فرینیرآکا هجایگا و نقش

 لتدو قابلیت دیجاا فهد با را لتیدو فرینیرآکا از مقتضی کیادرا بچورچا یک نهایتاً و ستا
مدل تحلیل ـ ادراکی  عنوانبه 7شکل مربوط،  مباحثپس از بررسی  .[7] ستا داده ئهارا فرینرآکا

 تحقیق ارائه شده است:
 

 
 مدل تحلیل ـ ادراکی تحقیق. 7شکل 

 
 و سیاست به ودمحد لتدو نقش سنتی طوربه ،مبنای مطالعات مرتبط با چارچوب یادشدهبر 

 راتمقر و نیناقو ینا ینکها تضمین و مناسب راتمقر و نیناقو ایجرا یعنی ؛ستا دهبو رموا اداره
. ددگر دیجاا مترقی و باثبات جامعه یک ایبر زمال یهانهیزم تا شوند شتهاگذ اجرا به مناسبی طوربه
 دصددر یاندهیفزا طوربه هادولت ،یریپذرقابت از هایآگاه یشافزا و جهانی دقتصاایش اپید با
 در نوین دییکررو لتیدو فرینیرآکا. فرینیرآتوسعه کا و ورشپر یعنی هستند ییگرد ظیفهو منجاا

 ذتخاا طریق از توانندیم لتیدو بخش یهاسازمان و شودیم بمحسو لتیدو یهاسازمان مدیریت
 لتدو ینیبازآفر. هندد ئهارا دخو مختلف نینفعاذ به را یجدید هایارزش ،فرینانهرآکا دیکررو یک

 یتغییر بلکه ،نیست مدیریت هشیو در یجزئ تفسیر یا دهسا دنظریتجد یک ،فرینرآکا دیکررو با
 جایگزین را یگرتیهدا که ستا انندوشهر و لتدو بین بطهرا و جامعه تیرینقش مد در جانبههمه
 هاداده جهیبر نت را دخو و توجه لتدو مدیریت هشیو در تغییر فرینرآکا لتدو. کندیم یگریتصد

 فرینرآکا ایبر. متمرکز هستند هاداده بر که کیبوروکرات یهادولت فبرخال ستا متمرکز کرده
 فرینرآکا به نندابتو ادفرا تا دشو دهماآ لتیدو یهاسازمان مانیزسا یطاشر باید لتیدو منظا دنکر



 2۵31ـ پاییز  ۵3مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره      211

 

 به لتیدو سیستم در مانیزسا یطاشر ثرابر تجربه هاسال طی ادفرا ستا گرچه ممکن ،شوند تبدیل
 و گیدخمو از را ادفرا ر،کا تغییر فرهنگ با توانمی ماا ،باشند هشد تبدیل کارمحافظه هایانسان

 ضعیتو که دنمو نبیا گونهاین باید نیز نمارکشو لتیدو هایسازمان صخصو در. دکر رجخا دکور
 .است فرینانهرآغیرکا و سنتی ،هاسازمان ینا در حاکم

 سابقه تحقیقات خارجی در ارتباط با موضوع

پژوهشی را  7331در سال و نورما ام. ریکوچی  تامسونفرانک جی. دولت. الف. بازآفرینی 
 است متحدهاالتیاشامل ارائه یک سنتز و ارزیابی انتقادی از جنبش بازآفرینی در طراحی کردند که 

ح شده این جنبش تشری کنندهفیتعر. با تمرکز بر روی کار دیوید آزبورن، موضوعات کلیدی [23]
یا آ . دیدگاه اول بر این مسئله اشاره دارد کهکندمیرا از دو دیدگاه عمده ارزیابی  هاآنو سپس 

لتی فراهم دو هایسازمانبرای بهبود کارایی و اثربخشی  قبولقابل اینسخهایدئولوژی بازآفرینی 
. دومین دیدگاه به استفاده از بازآفرینی برای پاسخگویی و توجهات دموکراتیک مربوط کندمی

 مکه ریشه در سطوح مختلف نظا رسدیمکه بازآفرینی به نظر  ایدرجه متمرکز است. همچنین
ی آخرین جنبش بازآفرینی را نبایست ج تحقیق،اینتبر مبنای فدرال دارد مورد توجه قرار گرفته است. 

ه شمار بمنبعی از فرضیات محتمل  آن راکنار گذاشت، بلکه باید  در نظر گرفت و آن را مد زودگذر
اسی م سیکه سیست دهندمیهمچنین نشان  هاآن. باید بیشتر مورد آزمایش قرار گیردکه آورد 

 .دهدمیراه حفظ بازآفرینی قرار  ( درقابل عبور ریغ لزوماًآمریکا، موانعی را )نه 

خدمات شهری از دیدگاه  و سیستممدیریت دولتی نوین  ب. بازآفرینی دولت،

کرنی و استیون دبلیو هیز انجام  توسط ریچارد سی. 7331در سال  ی کهپژوهش در. المللیبین
که پیامدهای بالقوه منفی  رودبه شمار میبازسازی دولت یک جنبش فرا ملی مهم است،  یافته

دارا است. این مقاله به بررسی توسعه جهانی جنبش بازآفرینی دولت  ایحرفهبرای خدمات مدنی 
 به قدرت بوروکراتیک و خدمات از حمله، با این استدالل که حداقل در یک بخش، نشانی پردازدمی

ی، تمرکززدایی، شامل بوروکراسی زدای- با هر یک از مقوالت اصلی خود یاحرفهعمومی 
خدمات عمومی مهم دارد.  هایارزشدر برابر  هاییچالش - مدیریت گراییو  سازیخصوصی

 طرفداران آن، موجب ترینسرسختاستدالل ما این است که بازآفرینی دولت، بر خالف شعارهای 
دموکراتیک مدرن شده  هایدولتتوسط خدمتگزاران مردم در  به خطر افتادن نقش مهم ایفا شده

 .از این استدالل در حال کاوش هستند ایگستردهو پیامدهای 

ز توسط هولم ی کهپژوهش در ج. تحول در مدیریت بخش دولتی: همگرایی یا واگرایی؟
ت الاز مقا ایمجموعه یبنا بر مطالعهکه  شودمطرح میخالصه چنین  طوربه است، انجام یافته ام

از یک اجماع در حال ظهور در سراسر جهان از نیاز به بهبود  مرتبط با موضوع، بیشتر شواهد، حاکی
 هایفرهنگاز توسعه با  ایمرحلهعملکرد بخش دولتی است. این امر در همه جای دنیا و در هر 
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مربوط به  هایبحثدر  7. جیاکیافتدمیسازمان اقتصادی اتفاق  بسیار متفاوت و اشکال مختلف
اصالحات در چین، اشاره به خواست عمومی دارد که در آن دولت با ورودی کمتر و با بهترین نتایج 

که مورد توجه  رسدمیمنتشر شده، به نظر  تازگیبهعمل کند. کتاب بازآفرینی دولت که 
ن ار گرفته و اشاره دارد بر ای)با برخی از دلیل خوب( قر متحدهایاالتو بوروکراستها در  گذارانقانون

 هستند. در استرالیا، اصالحات اداری «عملکرد بیشتر در ازای پول کمتر»خواستار  هاآمریکاییکه 
در زیر چتر یک برنامه بهبود مدیریت مالی قرار دارد که به دنبال تغییر نگرش در بخش عمومی به 

 هانآیج مربوط به منابع به دستیابی به مداوم این نتا طوربهو  شودمی سمت حصول نتایج بیشتر
 این است که یک زبان مشترك در منطقه از نتایج وجود دارد. مسئله. بدون شک شودمیاعمال 

 

 شناسی پژوهش. روش3
 تحقیق اخیر در دو فاز کلی به شرح زیر انجام یافته است:

برای دولت : با هدف طراحی یک مدل بومی مفهومی دلفی صورتبهفاز نخست  .الف
افه حذف و اض صورتبهمبنا و تعدیل آن  عنوانبهاوزبورن  و کارآفرین با استفاده از مدل گیبلر

ه نظرات خبرگان. این فاز در س کارگیریبهو متغیرهای سازگار با شرایط بومی با  هامؤلفهنمودن 
 پایه انجام فاز دو به کار رفت. عنوانبهدور انجام گرفت و نتیجه حاصله 

فی دلضای روش انتخابی برای گزینش اع. شکیل پانل علمی پژوهش در فاز اولت

که در این اصالحات و عالیق( بود  ریتأثبر اساس قضاوت انسانی و تحت ) یراحتمالیغ صورتبه
 بودند. شدهعیتوز 7جدول  صورتبهنفر  32تحقیق، تعداد 

 
 تعداد تفکیکی اعضاء خبرگان دلفی. 7جدول 

 جمع اداری علمی تحصیالتنوع پانل 

 73 73 ـــ ارشد

 74 7 73 دکتری

 3 7 2 دانشجوی دکتری

 32 7۵ 7۵ جمع کل

 
س در دو مرحله بر اسا هاشاخصپس از اجرای دور سوم دلفی و در سنجش تفاوت بین میانگین 

و بنابراین لزومی به  وجود ندارد هانیانگیممشخص گردید که تفاوت معناداری از نظر  tآزمون 
تشریح شده در باال حاصل  ریّمتغ 1وجود نداشت. در نهایت  منطقاًتکرار مجدد نظرسنجی از خبرگان 

                                                      
1 Jiaqi 
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و  فی( تعرراهکار 71عملی یا راهکار )به تعداد  هایشاخص رهایمتغگردید که برای هر یک از این 
 در فاز دوم آزمون گردید.

آزمون مدل حاصله در فاز نخست و حصول مدل  با هدف. پیمایشی صورتبهفاز دوم  ب.
که از طریق توزیع  و راهکارهای عملی بازآفرینی دولت هاشاخصو استخراج  نهائی تحقیق

 و تحلیل آن در یک دور به انجام رسید. بررسیپرسشنامه در جامعه آماری و 

 اداری کشور هایسازمان برای بازآفرینی استخراج راهکارهای روند

استراتژی بازآفرینی دولت از سوی خبرگان علمی و اداری  یهاگام عنوانبهکه  یریمتغهشت 
عملی جهت تحقق بودند که از  ییهاشاخصبردارنده د، آزمون و تثبیت گردید هر یک درپیشنها

 عنوانهب درواقعو  انددهیگرددرون مطالعات متون پذیرفته شده و نیز پیشنهاد خبرگان استخراج 
. ندگردیماداری کشور در جهت کارآفرین شدن مطرح  یهادستگاهنه دای تعدیل براهکارهایی بر
 2در جدول مورد در جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفتند که  71به تعدد  مجموعاًاین راهکارها 

 .اندشدهارائه

 
 اداری کشور هایسازمانبازآفرینی  هایراهکار. 2جدول 

متغیره

 ا

 هاشاخص
 متغیرها

 هاشاخص

دم
مر

ه 
ق ب

عل
ت

 

های محلی و ی تشکیل سازمانسازنهیزم
 مردمی

کنترل  افتهیسازمان هاییتجمعتشکیل 
 خدمات

 ی ملیهارفراندومبرگزاری 

 پایبندی به تعهدات

 پاسخگویی

 داشتن صداقت ارتباطی

 در دسترس مردم بودن

 احترام به مردم

دم
مر

ه 
ق ب

عل
ت

 

های محلی و ی تشکیل سازمانسازنهیزم
 مردمی

 کنترل افتهیسازمان هایجمعیتتشکیل 
 خدمات

 ی ملیهارفراندومبرگزاری 

 پایبندی به تعهدات

 پاسخگویی و داشتن صداقت ارتباطی

 در دسترس مردم بودن

 احترام به مردم

ی
رای

رگ
ازا

ب
 

 هضتعیین کف عر

بخش  کنندگانعرضهی برای سازنهیزم
 خصوصی

 تثبیت قدرت خرید مردم

 اضو تقا هضعر هاییسممکانع ضو

 ع قوانین تنبیهیضو

 ع قوانین تشویقیضو

فه
حر

ق 
ال

اخ
ه 

اع
ش

ا
ی

ا
 

 جبر حکومتی نفی سلطه و

نفی استفاده از امکانات حکومتی برای 
 اهدافی غیر از خدمت به مردم

 الالمتیبحفظ  در قبال پذیریمسئولیت

 ییخونرم آزاداندیشی و

 ارزیابی نامحسوس

 باط کاریضی و داشتن انکاردوبارهپرهیز از 

 مسئولیتیپاسخگویی به مردم در عرصه 

ر اس ل م ت ح و ر  ی

وت دارخیتار از قانوناستفاده  س ع ه  م د ی ر ی ج ت ه ا د  ی

 داشتن نیت و تقوای الهی
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متغیره

 ا

 هاشاخص
 متغیرها

 هاشاخص

 ع قوانین جدیدضحذف قوانین قدیمی و و

 های منسوخبازنگری فعالیت گروهتعیین 

 پرداخت، تعلیق و ترفیع مبتنی بر عملکرد

 الزم ریغی بودجه هافیردساالنه  حذف

ی هافیردمنعطف سازی محل هزینه کرد 
 بودجه

 اعتماد و توکل به کمک الهی

 ی و دوری از اختالفاتشناسدشمن

 ور مردمی )عزم ملی(ضح

 اعتماد به توان خویشتن

 عزم راسخ )توان(

 تمایل حرکت مبتنی بر علم(خدمت )شوق 

 هاتیظرفاستفاده از تمام 

 کارگیری نگاه نقادانهبه

ی
دار

ی م
تر

ش
م

 

 ی از جامعهنظر پرستماس با شهروند و 

 ی شهروندانهاانجمنایجاد 

آموزش خدمت به شهروندان برای  ارائه
 خدمتگزاران

 حق انتخاب خدمتگزاران به مردم ارائه

 منابع به مردم و مهار کنترل اریاختواگذاری 

 انتخاب نوع خدمات() یرفراگمدیریت کیفیت 

ی نحوه ارتباط با سازشفافمعرفی سازمان و 
 آن

 های استانداردخدمت بر مبنای شاخص ارائه

 رعایت حقوق مراجعین

 دریافت بازخورد و رسیدگی به شکایات

ی
اع

تم
اج

ت 
دال

 ع
ی

رار
رق

ب
 

 ساده زیستی مسئوالن

 مقابله با ظلم به مردم

 کاهش شکاف طبقاتی

 از بین بردن فقر و تعدیل ثروت

 ایجاد رفاه برای همه

 استعدادهای افراد جانبههمهپرورش 

 هامسئولیت ضی در تفویساالرستهیشا

 استقالل و آزادی مردم تأمین

 

 آزمون راهکارها معه آماریجا
استان آذربایجان شرقی و شامل  هایفرمانداریر ضحابخش آزمون تحقیق جامعه پژوهشی 

مربوط به  نفر 723که از این میان، تعداد  است نفر 777کارکنان فرمانداری با تعداد کل  27
ان . از میباشندیمبوده و خارج از شمول این پژوهش  هایفرماندارمرکزی مستقر در  یهایبخشدار

 جامعه آماری تعریف شدند: عنوانبه( با شرایط زیر نفر 411کارکنان )سایر 
نیروهای قراردادی  درواقع) یرسمعیت استخدامی ضـ دارندگان حداقل مدرك کارشناسی با و

 (ویت چندانی به سازمان مورد بحث ندارند از شمول تحقیق خارج شدندضی که تعلق و عو شرکت
 جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. عنوانبهنفر  372 تعداد مجموع درو... که 

تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از جدول  یریگنمونهدر این تحقیق از روش . نمونه آماری

نفر بود، بنابراین تعداد  372مورگان استفاده شد و با توجه به اینکه تعداد کارکنان جامعه آماری 
 .نمونه انتخاب گردید عنوانبهنفر  712
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سنجش  هایهگزینشامل  یاپرسشنامه. همبستگی متغیرها و مسیر لیو تحلتحلیل عاملی 

پرسشنامه بین اعضای جامعه  234شاخص مورد مطالعه تهیه و بر مبنای جدول مورگان، تعداد  71
 712 تعدادیتاً نهاتصادفی ساده بود که  صورتبه یریگنمونهمورد مطالعه توزیع گردید. روش 

رای بقبل از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق،  دست آمد.هپرسشنامه معتبر جهت تحلیل ب
 یمعنادار. اگر مقدار سطح کلموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد از آزمون هادادهنرمال بودن  آزمون

باشد، حاکی از آن است که توزیع مشاهدات با  2۵/2از  تربزرگدست آمده برای سازه مورد نظر هب
ود. استفاده نم توانمیهای پارامتریک برای آزمون این سازه توزیع نرمال شباهت داشته و از روش

باشد، فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات رد و بایستی از  2۵/2داری کمتر از اگر مقدار سطح معنی
 .(3)جدول  های ناپارامتریک برای تحلیل این سازه مورد نظر استفاده نمودروش

 
 اسمیرنوف-. نتایج آزمون کلموگروف3جدول 

N )تعداد نمونه( 

 سؤاالت

 پرسشنامه

17۲ 

 
 پارامترهای نرمال

 771/4 )میانگین(

 112/2 (اریانحراف مع)

 بیشترین تفاوت اختالف

 271/2 (قدرمطلق)

 7۵3/2 )مثبت(

 -271/2 )منفی(

 247/7 اسمیرنوف-آماره کلموگروف

 732/2 (یمعنادار)سطح 

 
 تربزرگپرسشنامه به علت  سؤاالتمربوط به  یهادادهاست که  نیاز انتایج جدول حاکی 

ده بعدی استفا یهاآزمون نیو بنابراکرده نرمال پیروی  عیاز توز 2۵/2از  یمعنادار مقدار سطحبودن 
 ( انجام خواهد گرفت.هادادهبا فرض نرمال بودن توزیع ) کیپارامترمبنای  شده بر

 

 آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق

 پرسشنامه آورده شده است. سؤاالت، ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مرتبط با 4در جدول 
 

 . آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیر4جدول 

مرتبط به هر متغیر در  سؤاالتتعداد  متغیرهای پرسشنامه

 پرسشنامه

ضریب آلفای 

 کرونباخ
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 14/2 1 تعلق به مردم

 17/2 7 بازارگرایی

 11/2 7 رسالت محوری 

 17/2 77 مشتری مداری 

 14/2 7 تمرکززدایی

 1۵/2 3 یاحرفه اخالق اشاعه

 32/2 72 توسعه مدیریت جهادی

 عدالت برقراری

 اجتماعی

3 13/2 

 17/2 71 کل پرسشنامه

 
. گرددمیید یتأبا توجه به نتایج حاصله، پایایی پرسشنامه تحقیق برای همه ابعاد پرسشنامه 

توسط هایر و همکاران( باالتر  شدهیمعرف)مالك  7/2 از عددچراکه ضرایب آلفای کرونباخ جدول 
 .شودمی دییتأپرسشنامه تحقیق  دهندهشکلبوده و از این نظر پایایی ابعاد 

 املیع تحلیل یطورکلبه. تأییدیاز طریق تحلیل عاملی تحقیق ی هاشاخصآزمون 
 وجود نشانگرها از مجموعه یک داخلی مطالعه ساختار برای که است ییهاروش از یک تأییدی

 بار هرچه .شودمی تفسیر دیگری همبستگی هرگونهمانند  فن این در شدهمحاسبه عاملی بار .دارد
در  .داد شاخص آن به بیشتری وزن ریتفس هنگام در باید باشد بیشتر یک عامل در شاخص یک

استفاده شده و نتایج حاصل  ۵/1 زرلیل افزارنرماز  هاشاخصاین تحقیق جهت محاسبه بار عاملی 
 آزمون یدیتائی عامل تحلیل از استفاده با و ارائه ضمنی برای هر یک از ابعاد پرسشنامه مجزا طوربه

شکل  در متغیر هر عاملی و بار شدهگرفتهدرصد در نظر  3۵ یمعنادار. در این آزمون سطح شودمی
 داشته 37/7از  تربزرگ Tکه  ییهابرای شاخص . در این سطح اطمینان،گرددمی بیان استانداردشده

زمون گانه آ 71 هایشاخصمورد هر یک از  در این تحقیق در است. معنادارو  قبولقابل باشند،
 بودند/. 7دارای بار عاملی باالی  هاشاخصتمامی تحلیل عاملی انجام گردید که با توجه به اینکه 

درصد(،  3۵)مربوط به سطح اطمینان  37/7از مقدار  Tو نیز با توجه به باالتر بودن مقدار آماره 
 .در نظر گرفته شدند معنادار هاآنتمامی 

 چکیده نتایج تحلیل عاملی

 است: شدهارائهو کمترین بار عاملی هر یک از متغیرها  نیشتریبا ب هایشاخص ۵در جدول 
 

 نتایج بار عاملی دور چهارم .۵جدول 

 کمترین بار عاملی بیشترین بار عاملی متغیر مربوطه
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 تعلق به مردم

 حترام به مردما

 و محلی هایسازمان تشکیل یسازنهیزم ملی یهارفراندوم برگزاری

 مردمی

 بازارگرایی
 خصوصی کنندگانعرضه برای سازیزمینه

 مردم خرید قدرت تثبیت
 تقاضا و عرضه هایمکانیسم وضع

 رسالت محوری
 بر مبتنی ترفیع و تعلیق پرداخت، منسوخ هایفعالیت بازنگری کمیسیون تعیین

 جدید قوانین وضع با قدیمی قوانین حذف نه ارشدیت عملکرد

 مراجعین حقوق رعایت شهروندان هایانجمن یجادا مشتری مداری

 تمرکززدایی
شکوفاسازی استعداد  برای تالش ایپروژه هایگروه

 درجه 372 رزشیابیا کارکنان

اخالق اشاعه 

 ایحرفه

 و یتیمسئول عرصه در مردم به پاسخگویی

 آزاداندیشی مدیریتی

 نامحسوس رزیابیا

توسعه مدیریت 

 جهادی

 نقادانه نگاه یریکارگبه
 راسخ عزم

 الهی نیت داشتن

برقراری عدالت 

 اجتماعی

 استعدادهای جانبههمه پرورش فقر بردن بین از

 مردم آزادی و استقالل تأمین افراد

 

 و پیشنهاد یریگجهینت. 5
دور نظرسنجی  3بود، پس از انجام  شدهطرحاز ده متغیری که در شروع کار و در پرسشنامه اول م

در  دییتأمتغیر پس از  3باز خبرگان،  یهاپاسخاز طریق  حالدرعینمتغیر حذف گردید و  ۵دلفی، 
مدل نهایی  ماندهیباقمتغیر  ۵متغیرهای بومی دولت کارآفرین در کنار  عنوانبهدورهای دوم و سوم 

 .نهایی شدند دییتأتعریف و  عملی یا راهکار شاخص 71 مجموعاًمتغیر  1را شکل دادند. برای این 
از کتاب بازآفرینی دولت که شامل نتایج کامل  ناًیعمتغیر مدل اصلی  ۵شاخص مربوط به  31

 صورتهببومی پیشنهادی خبرگان  هایشاخصاما ؛ بلر است استخراج گردیدتحقیقات اوزبورن و گی
 توزیعی زیر استخراج شدند:

شاخص برای بعد ترویج  4، ایحرفهشاخص مربوط به متغیر اشاعه اخالق  3از  -7
 اخالقی از قرآن کریم. یبعدهاشاخص برای بعد رعایت  ۵و  [3]ه غالبالاز نهج یریپذتیمسئول

بعد خدامحوری، بصیرت،  4شاخص مربوط به متغیر توسعه مدیریت جهادی که در  72هر -2
 مقام معظم رهبری یهادگاهیدبودند از  شدهمیتقسخودباوری و اقدام عملیاتی 
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بعد عدالت سیاستی، عدالت  3که در  [2] یاجتماعشاخص مربوط به متغیر برقراری عدالت  3هر  -3
 یع شده بودند از اندیشه حضرت امام خمینی )ره(اقتصادی و عدالت حقوقی توز

رگان باز خب یهاجوابمتغیر اولیه مربوط به مدل اصلی، ابعادی نیز به شرح زیر از  ۵نکته: در مورد 
 ابعاد بومی طرح و مورد سنجش در مراحل دلفی قرار گرفت: عنوانبه

برای آن تعریف گردید و  [7شاخص ] ۵برای متغیر تعلق به مردم، بعد اعتمادسازی عمومی که 
 برای آن استخراج گردید. زیشاخص ن ۵که  رجوعارباببرای متغیر مشتری مداری، بعد تکریم 

 

 مدل پیشنهادی تحقیق
 دهد.، مدل پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان می7طرح ارائه شده در نمودار 

 

 
 . مدل پیشنهادی تحقیق بر مبنای آزمون مسیر7نمودار 

 

 کاربردیپیشنهادهای 
پرسشنامه و با در نظر گرفتن نمرات مربوط به  یهادادهبا توجه به نتایج حاصله از تحلیل 

 هاتمیآبا بهبود برخی  توانمیدر قیاس با یکدیگر و در مواردی که  هاشاخصمیانگین و بار عاملی 
 .گرددمیزیر ارائه  یهاشنهادیپنسبت به تقویت کلی مدل حاصله اقدام نمود، 
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احترام به مردم در راستای تقویت متغیر تعلق به  راهکاراتخاذ تمهیدات الزم برای ارتقاء  

 مردم

زمینه برای ورود بخش خصوصی جهت همیاری در  سازیآمادهتالش در جهت  

 ییعمومی در راستای تقویت متغیر بازارگرا رسانیخدمت

تعدیل و حذف و اضافه  برای بازنگری در قوانین موجود سازمانی در جهت یگروهایجاد  
 نمودن مقررات در راستای دوری از نگرش روزمرگی و تحکیم متغیر رسالت محوری

مردم برای  یی در جهت استفاده از توان اجتماعشهروند هایانجمنو  هاگروهتشکیل  

 عمومی در راستای تقویت متغیر مشتری مداری رسانیخدماتهمیاری در 

عمومی  رسانیخدمتدر  ایپروژه هایگروهده از پتانسیل تقویت روحیه و گرایش به استفا 

 اداری تمرکززداییدر راستای بهبود و ارتقاء متغیر 

برای  مدیریتی ومسئولیتی  عرصه در مردم به پاسخگویی هایمکانیسمایجاد و بهبود  

عمومی در راستای تقویت متغیر  رسانیخدمتدر  دقتبهجلب اعتماد عمومی نسبت 

 ایحرفهاشاعه اخالق 

 انیرسخدمت هایرویّهتقویت استفاده از نگاه نقادانه به عملکرد خویش در جهت بهبود  

 متغیر توسعه مدیریت جهادی بهبودعمومی در راستای تقویت و 

ت ویبرای اقدام در جهت مبارزه با فقر در راستای تق هاییمکانیسمتالش برای ایجاد  

 متغیر برقراری عدالت اجتماعی
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