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چکیده :
واژه کار آفرینی ،معموال با فعالیت های کسب و کار کوچك و متوسط در بخش خصوصی ،درارتباط است ،ولی نمی توان گفت
که کارآفرینی ،صرفاً پدیده بخش خصوصی است ،زیرا کارآفرینی با سرعت زیادی طی دودهه گذشته در ادبیات مدیریت
دولتی(عمومی) وارد شده و اکنون در ادبیات بخش دولتی به وفور دیده می شود .از اینرومباحث زیادی در خصوص وجود
ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است ،بطوریکه به عنوان راهکاری برای مرتفع ساختن مشکالت مزمن
خدمات اداری و دولتی مطرح شده است.
روش تحقیق مطالعه حاضر فرا تحلیل بوده و به لحاظ ماهیت نظری مباحث مطرح شده از روش کتابخانهای و اسنادی استفاده
شده است .در این نوشتار ضمن بیان ویژگیهای دولت کارآفرین و اصول و مفاهیم مربوطه ،انتقادات وارد برآن بررسی می گردد
و در ادامه به تحلیل موانع کارآفرینی در سازمانهای دولتی و ارائه راهبردهایی در جهت مقابله با موانع پرداخته می شود.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،دولت ،دولت کارآفرین ،موانع و چالش ها
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مقدمه
کارآفرینی از جمله موضوع هایی است که به نظر برخی صاحب نظران ریشه درمؤسسه های کوچك و بخش خصوصی دارد ،اما
با توسعه ی آن در سازمان های بزرگ،توجه محققان و مدیران زیادی را به سوی خود جلب کرده است .زیرا پدیده ی
کارآفرینی ،عاملی است که می تواند پویایی سازمانی را با ارائه ی روش های جدید وایجاد مزیت نسبی به ارمغان بیاورد
(جهانگیری و همکاران .)8811
در واقع دولتهای عصر صنعت ( با بوروکراسیهای گسترده و متمرکز ) ،نمیتوانند از پس چالشهای جامعه به شدت متغیر
عصر اطالعات و اقتصاد مبتنی بر دانش ،برآیند .اکنون ما در جامعهای زندگی میکنیم که مردمان آن با همان سرعت به
اطالعات دسترسی دارند که رهبران .مشکالت امروز با افزایش یا کاهش هزینهها یا با ایجاد بوروکراسیهای جدید یا خصوصی
کردن بوروکراسیهای موجود ( چیزی که امروز بسیار شایع است ) رفع نمیشوند .اسرافکاریهای دولتی حیرت آور است؛ ولی
نمیتوان با حذف ردیفهای بودجه از شر آن نجات یافت .همچنین ،برای رسیدن به موفقیت بازار و حفظ مزیت رقابتی ،شرکتها
نیاز به بهره برداری از فرصت های جدید ،توسعه محصوالت و خدمات بازار دارند .در نتیجه ،در چند سال گذشته محققان کلیه

رشته ها عالقه وافری به مباحث مشتری محوری ،نوآوری و سازمان کارآفرین پیدا کرده اند(.)Tajeddini ,2010
از طرفی دنیای حاضر ،شاهد تغییرات سریع علوم ،فناوری وتنوع درمحصوالت جدید میباشد .امروزه برای رویارویی با رقابت
جهانی،تنها کارآفرین نمودن بخش خصوصی کافی نیست بلکه بخش دولتی نیز باید کاراتر و اثربخشتر از قبل در جامعه حاضر
شود .اکنون دولت های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز دریافته اندکه در عصرحاضر مشکالت جامعه تنها با افزایش
یا کاهش هزینه های دولتی یا با ایجادبوروکراسی های جدید یا خصوصی کردن بوروکراسی های موجود ،بدون کارآفرینی رفع
نمیشود .سازمانهای دولتی با هدفمند نمودن فعالیتها ،سالم سازی ساختارها ،خلق مزیت نسبی در فنآوریهای برتر ،افزایش
قابلیت انعطاف و پذیرش تغییرات سعی در ایجاد عامل رقابتی پویا و هوشمندانه ای دارند تا بتوانند عملکردی کاراتر و اثربخش
تر از خود در جامعه نشان دهند.در واقع امروزه سازمان هایی قادر به بقا هستند که پویا بوده و بتوانند در هر مقطع زمانی و
درمقابل تغییرات ؛ تطبیق پذیری ،انعطاف پذیری و عکس العمل مناسب از خود نشان دهند .برای تحقق این موضوع ،توجه به
کارآفرینی دولتی ،ساعتها ،روزها و ماهها طول میکشد( .جهانگیری .)8811 ،
چگونگی تحقق دولتی کارآفرین ،مسئلهای است که باید برای نیل به آن ،ابتدا ویژگیهای دولت کارآفرین را شناسایی و ابعاد آن
را بیان نماییم و موانع و چالشها را تبیین نماییم در جهت گسترش ،تسهیل ،تسریع و اثربخشی فرایندکارآفرینی درسازمانهای
دولتی برنامهریزی و اقدام شود.
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مبانی نظری :
کارآفرینی

دانشمندان متعددی درباره ی کارآفرینی بحث و بررسی کرده اند اما ریشه ی آن ازکلمه ی فرانسوی آنترپراندر  8به معنای
"وارد شدن در " و "به عهده گرفتن" اخذ شده افرادی مثل سی ،شومپیتر ،کانتیلون و فیلیون است (.احمد پورداریانی.)8818 ،
هررر کرردام بررر اسررا

روش شناسرری کررار تحقیقرراتی خود،تعریررف هررای خاصرری را عرضرره کرررده انررد.کررارآفرینی را معررادل

نرروآوری تعریررف مرری کنررد .افرررادی مثررل سرری و کررانتیلون مرردعی هسررتند کرره کررارآفرینی یررك عامررل توسررعه ی اقتصررادی
است زیرا در صورت وجودکرارآفرینی ،منرابع از حروزه ای کرم بهرره ور بره طررف حروزه هرای برا بهرره وری زیراد سرو داده
می شروند (سرادلر .)0222 ،استیونسرن کرارآفرینی را فراینرد ایجراد ارزش از طریرق همکراری بره عنروان یرك دسرته منرابع
بی نظیر بررای بره دسرت آوردن فرصرت تعریرف مری کنرد( .سرادلر )0222 ،کرارآفرینی را یرك جهرت گیرری راهبرردی مری
داند و دستیابی بره موقعیرت هرا و فرصرت هرا را عامرل مرؤثر در کرارآفرینی تعریرف مری کنرد.دیویرد جانسرون (  ) 0228برا
جمع بندی تعریف های مطرح شده ،کارآفرینی را به شرح زیر تعریف می کند:
• عملی خال است که به وسیله ی آن چیزی که در گذشته وجود نداشته است ایجادمی شود.
• نوآوری مبتنی بر درك و یافتن فرصت از یك محیط نامشخص.
• ساخت و ایجاد فرصت با استفاده از منابع یا جستجوی منابع جدید.
• فعالیت در برگیرند ه ی خطر به دلیل نو بودن که امکان محا

به ی ارزش افزود ه ی آن مشکل است.

• کارآفرینی منجر به ایجاد ارزش در شخص ،گروه و جامعه می شود .
• کارآفرینی در برگیرندهی فعالیت های مخرب خال است (جانسون)0228 ،
این تعریف ها روزنهی کوچکی است به پارادایم کارآفرینی .بر این اسا ،کارآفرینی مفهومی است که از یك کسب وکار کوچك
به سازمان های بزرگ وپیچیده و سیس تم های دولتی گسترش پیدا کرده است .جمع بندی کلی در مورد این تعریف ها آن
است که  :کارآفرینی در برگیرندهی ایجاد فرصت ها و استفادهی از آن ها،اقدام های خطرپذیر ،عمل خال و نوآور ،ایجاد چشم
انداز در مورد آینده و ارزش می باشد.
کار آفرینی سازمانی ،در برگیرنده شرایطی است که در آن (الف) یك سازمان ،وارد کسب و کرار جدیردی میشرود (ب) فررد یرا
افرادی به ایجاد نظریههای جدید در سازمان میپردازند و (ج) فرهنگ کارآفرینی درکل سرازمان نفروم مری کنرد (لعلری سررای
 .)8838سازمانهای کارآفرین ،سازمانهایی هستند که بیشتر ،روی لبه شایستگیها و صالحیتهای خود عمرل میکننرد و بخرش
زیادی از منابع خود را به جای حفظ دانستههای فعلی ،صرف چیزهایی میکنند که ترا بره حرال برا آن هرا رو بره رو نشرده انرد.
سازمانهای کارآفرین ،بیشتر به فرصت ها توجه دارند تا تهدیدها.
1. Entreprendre
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این سازمان ها همیشه به آینده توجه دارند و خود رابا استانداردهای قبلی نمی سنجند .بنابراین ،همیشره آمراده ،مایرل و قرادر
هستند که خود را با تغییرات محیط خارجی وفق دهنرد (موالفقراری( )8811 ،لیرد بیترر  )8331معتقرد اسرت درك اصرطالح
کارآفرینی دولتی در حیطه خط مشی گذاری دولتی ،تصمیمگیری و فعالیتهرای بخرش دولتری ،بسریار ضرروری و مهرم اسرت.
کارآفرینی دولتی را میتوان به عنوان ابزاری برای مدیریت سازمانهای دولتی در نظر گرفت .کاروانا و همکاران ( )0220معتقدنرد
سازمانهای دولتی میتوانند از طریق اتخام یك رویکرد کارآفرینانه نسبت به منابعی که تحت کنترل دارند ،ارزش جدیردی را بره
مینفعان مختلف خود ارائه دهند.

ماهیت فعالیت دولت :
در اقتصاد نئوکالسیك ،دولت را موسسه عرضه کننده مهم در ارائه خدمات و کاالی عمومی و قوانین می دانسرتند و همچنرین
معتقد بودند که موسسات دولتی حق دارندکه اقتصاد را تعدیل و در راستای افزون بودجه هایشان تالش کنند .
) yu , 2001و .) Tony fu, Lai.دولت های بهره جو در فعالیت هایی شرکت می کنند که با به دست آوردن سهم یرا سرود
سازگار باشد .البته فعالیت های دولت های بهره جو صرفا"بیهوده نیست بلکه بیشتر ناشی از رقابت برین گرروه هرا رایزنری و یرا
قوانین و مقررات است ( .) Zweig, 2000موضوع دیگر در تئوری مداخله دولت در ابتردای پیرایش اقتصراد نئوکالسرك از آن
غفلت شده بود و افرادی مثل شانگ و رودریگ () CHANG & RODRIC ,1994بره سررعت در مترون اقتصرادی قطعری
مطرح کردند شناخت مشکل اطالعات در تصمیم گیری است .یکی از رویکردهای اصالحی که دولت هرا بره سرمت آن گررایش
پیدا کرده اند مدیریت دولتی نوین است که از تغییر بخش دولتی در جهرت کارآمرد محوری،حمایرت مرینمایرد .براسرا

ایرن

رویکرد،استراتژی های سازمانهای مبتنی بر بازار با هدف انجام موثر وظایف دولت،برای بخش دولتی معرفی شده اند که عبارتنرد

از خصوصی سازی ،مشارکت بخش دولتی و خصوصی،برون سپاری و کارآفرینی دولتی )Morris , 1999(.
دیدگاه شهروندان به دولت :
فرایند تصمیم گیری در دولت پیچیده است و سرعت کمتری دارد و اغلب دلیل آن را احتیاط و کنترل های مجردد مری داننرد
.اما شهروندان وقتی سازمانهای دولتی و بازرگانی را مقایسره مری کننرد انتظرار دارنرد عملکررد سرازمانهای دولتری نسربت بره
سازمانهای خصوصی بهتر باشرد .) Fetzer ,2000( .خواسرته هرای شرهروندان از یرك طررف و تغییررات عمیرق و مواجره برا
تکنولوژی جدید دولت ها و سازمانهای دولتی را مجبور کرده است به جای اینکه ارائه دهنده صرف خدمات باشند به عنوان یك
مجموعه مدیریت عمل کند .پیتر دراکر معتقد است که برای پاسخگویی به مردم و تغییرات محیطی باید دربراره دولرت تفکرری
متفاوت داشت  -8درست نیست بگوییم شغل اصلی دولت اداره سازمان است  -0در عصر اطالعراتی اطالعرات غلرط و زیراد بره
مدیریت تحمیل می شود -8 .درك و محاسبه کردن عوامل و متغیرهای خارجی که عامل ورشکسرتگی شررکت هرای بازرگرانی
است در بخش دولتی مصدا ندارد)Blake, 1999( .
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تفاوت کارآفرینی بخش خصوصی و دولتی :
ایده کارآفرینی دولتی ،ایده جدیدی نیست( .واگنر ) 8311 ،در مطالعه خود کارآفرینی سیاسی را به عنوان اقدامات گروه بزرگی
از افراد تعریف کرد که به دنبال منافع سیاسی جمعی و گروهی هستند(.حق شنا

و همکاران .)8811:،ظهور پدیده کارآفرینی

در بخش دولتی یك بحث جالبی را در ادبیات مدیریت دولتی در مورد مسئولیت دموکراتیکی مدیران دولتی و سیاستمداران
مطرح کرده است .در ادبیات علوم سیاسی سنتی ،تاکید شده است که تفاوت های مجزایی میان سازمان های خصوصی و دولتی
وجود دارد( .همان منبع )
ک رارآفرینی دولترری فرآینرردی سررازمانی اسررت کرره در بردارنررده بهبررود و توسررعه خرردمات وبرنامرره هررای کنررونی و جدیررد،
نرروآوری تکنولرروژیکی(فنررون ،رویرره هررا و قرروانین و فرآینرردهای اداری و انتخررابی جدیررد) ،و نرروآوری سررازمانی (فرآینرردهای
مرردیریتی جدیررد و شرریوه هررای سرراختاردهی جدیررد) در بخررش دولترری از طریررق بکررارگیری الگرروی نرروین تخصرریص منررابع
جهت خلق ارزش برای شهروندان است(.الوانی و همکاران.)8832،
از طرفرری حررق شررنا

در مقالرره ای کررارآفرینی دولترری را رویکررردی نرروین در مرردیریت سررازمانهای دولترری مرری دانررد و

سازمانهای بخش دولتی مری تواننرد از طریرق اتخرام یرك رویکررد کارآفرینانره ،ارزشهرای جدیردی را بره مینفعران مختلرف
خود ارائه دهند( .حق شنا .)8811،
از اواسط 8332توجه بیشتری به این تفاوت ها و تاثیر بالقوه این تفاوت ها روی چارچوب هایی برای ظهور کارآفرینی در بخش
دولتی یا عمومی متمرکز شده است .کارآفرینان دولتی به گرفتن قدرت سیاسی خود به طور جدی و دنبال کردن اصول نظریه
دموکراتیك درطراحی و پیاده سازی سیاست نیاز دارند .کارآفرینان دولتی همچنین نیاز دارند با رویکرد فعال تری با مسئولیت
های اجرایی ارتباط برقرار کنند که شامل کمك به افزایش تسهیل آموزش شهروندان و مشارکت آنان است .این بیشتر توسط
بویت مورد توجه قرار گرفته که در تعریف کارآفرینی در بخش دولتی پاسخ این پرسش ها را دنبال می کند که کارآفرینی
دولتی" چه زمانی"" ،چرا" و "توسط چه کسی" صورت پذیرد( .)Kearney C et al ,2009کارآفرینی در بخش دولتی
جایی که در آن محیط نامشخص وجود دارد ،رخ می دهد .انتقال قدرت ،و هم زمان اختصاص مالکیت منابع ،به واحد مدیریت
سطوح مختلف آن توسط افراد ،بویژه " تحت نفوم درآوردن" سهامداران و میل به سطح باالیی از" خود رضایتی" اجتماعی،
مفاهیمی است که در تعریف کارآفرینی دولتیدنبال می شود .چه کسی این توانایی را دارد تا فرصت های بازار را تشخیص دهد
و چه کسی قادر است به این مفاهیم جامه عمل بپوشاند ( .)Ibid:29مرور مبانی نظری در این زمینه نشان می دهد که فرایند
جدید کارآفرینی در حال ظهور است و نتیجه نهایی آننوآوری ،ریسك پذیری و رفتار فعاالنه و اثرگذار می باشد .کارآفرینی به
عنوان یك فرایند که می تواند در سازمان هایی با هر اندازه و هر نوع جایگزین شود ،مفهوم سازی شده است ( Burgelman R.A

 .)et al ,1983این فرایند به معنای ایجاد ارزش از طریق گرد هم آوردن یك ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره برداری
از فرصت است .با این حال ،شناختن تفاوت های قابل توجهی که در واقعیتهای سازمانی وجود دارد ،مهم است .این امر بیانگر
منحصر به فرد بودن اهداف ،محدودیتها ،روشها و نتایج مرتبط با کارآفرینان موفق در بخش دولتی است .برخی از تفاوت های
کارآفرینی بخش دولتی و خصوصی در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول  :1تمایز بین کارآفرینی بخش خصوصی و دولتی()Kearney C et al,2009:29

اهداف

کارآفرینی بخش خصوصی(مستقل)

کارآفرینی بخش دولتی

تعریف روشن اهداف و مقاصد ،سازگاری بیشتر در میان

مقاصد خیلی متنوع ومتعدد ،تعارض زیاد بین مقاصد

مقاصد(سادلر)2000،

(بن فیلد1975 ،؛ رینی و همکاران1976؛ کورن وال و
پرلمن)1990

اختیار

دموکراتیرررك ترررر ،غیرمتمرکزترررر (میلرررر ،1983کرررورن وال و

اختیار بیشتر،متمرکز تر یا کنترل مرکزی (دونس،1967

پرررلمن ،1990سررلوین و سرروین  ،1990مررایلز و آرنولررد،1991

پوگ و همکاران )1969

جننینگز ،1994روسل)1999
تصمیم گیری

انعطاف پذیری و اختیار بیشتر در فرایند تصمیم گیری ،مشارکت

انعطاف پذیری و اختیار کمتر در تصمیم گیری ،توجه

و دیوید 1983 ،؛

بیشتر به مراحل و عملیات ،موضوعیت بخشیدن به

و استقالل بیشتر در تصمیم گیری (پیر
جنینگزو لیومپ کین )1989

نظارت دولتی ،تصمیمات اصلی باید شفاف باشند (رینی
وهمکاران ،1976رینی)1997

پاداش/
انگیزش

نوآوری

ریسك پذیری حساب شده ،ظرفیت سرمایه شخصی در کسب و

مشو های مالی کمتر ،سهیم نبودن در سود کارآفرینی

های مالی باالتر ،سودآوری مبنایی برای تولید

(رمامورتی،1986موریس و جونز ،)1999تعهد و رضایت

درآمد(رمامورتی 1986 ،و هورنسبی و همکاران )2002افزایش

شغلی کمتر(رهین هرت و همکاران  ،1969بیو

سطح تعهد و رضایت شغلی(رهین هرت و همکاران)1969

چانون ،1974رینی1983و بوین)2002

ایجاد ارزش از طریق نوآوری و کسب فرصت بدون توجه به اینکه

مدیران دولتی ،از جهاتی کارآفرینانی هسرتند کره برا

چه منابعی وجود دارد (انسان و سرمایه) منابع تولید یا منابع

گرایش به اقدام فرصرت طلبری ریسرك مری کننرد و

موجود برای افزایش پتانسیل برای ایجاد ثروت (چرچیل)1992

آگاهانه بر موانع سیاسی و اداری که نوآوری آنها با آن

کار ،مشو

روبه رواست ،غلبه می کنند (سانگرو لوین)1992
ریسك پذیری

ریسك پذیری عامل اولیه در ویژگی و عملکرد کارآفرینانه است؛

ریسك پذیری حساب شده ،ریسکپذیری های نسبتاً

به عهده گرفتن ریسك مالی و شخصی مهم است اما تالش برای

بزرگ سازمانی بدون درنظر گرفتن ریسك های بزرگ

حداکثر کردن آنهاست(مك سیلند ،1961پالمر1971 ،

شخصی(موریس و جونز )1999

تایمونز ،1978ویلز وویت)1981
پیشگامی

به دنبال فرصت بودن ،بدون در نظر گرفتن منابع مورد کنترل ،استفاده از هر فرصتی برای تشخیص سرمایه گذاری
توجه نسبی به نیروهای موقعیتی(تایمونس ،1994باتمن و دولتی و شیوه رهبری از آنچه که در بخش دولتی هنجار
گرنت)1993

است .درك کسب و کار به همان اندازه حمایت از فرصت
برای توسعه ورشد کسب و کار(رمامورتی)1986

سرمایه گذاری و سود

آیا می توان سود کم را مورد توجه قرار داد ،دسترسی و به دست

بی توجهی به سود کم ،به دست آوردن ساده تر بودجه

آوردن دشوار بودجه برای پروژه هایی که دارای ریسك است،

برای پروژه های ریسك دار ،افزایش آسان سرمایه،

افزایش مشکل سرمایه ،سودگرایی(رمامورتی )1986

نداشتن انگیزه برای کسب سود ،هدایت آنها توسط
اهداف سیاسی و اجتماعی (رمامورتی،1986موریس
وجونز )1999
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ادبیات کارآفرینی عمدتاً بر شرکتهای سنتی صنعتی مبتنی است و رهنمودهای اندکی در خصوص کاربرد کارآفرینی در سایر
زمینه ها ،به خصوص در بخش دولتی ارایه شده است .به نظر میرسد کارآفرینی بخش دولتی ،شباهت زیادی با کارآفرینی در
شرکت های بزرگ داشته باشد .هر دو نوع سازمان ،دارای سلسله مراتب رسمی هستند ،گروههای مینفع متفاوتی دارند ،فرهنگ
سازمانی در آنها بسیار ثابت و غیر قابل تغییر است ،قواعد و رویههای فراوانی برای هدایت و تنظیم فعالیتها دارند ،مدیران
سیستم های غیر منعطفی را برای کنترل های مالی ،تخصیص هزینه ها و پاداش به کارکنان به کار می گیرند .این مدیران از
استقالل عمل زیادی برخوردار نیستند .البته بایستی توجه داشت که تفاوت های قابل توجهی بین سازمان های دولتی و سایر
سازمانها وجود دارد .سازما نهای دولتی عموماً انگیزه سودآوری ندارند ،در عوض اهدافی اجتماعی و سیاسی داشته و به ویژه
اینکه به دنبال تحقق اهداف چندگانه و متنوعی هستند که سنجش آنها نیز بسیار دشوار است .سازمانهای دولتی کمتر در
معرض مسائل بازار و انگیزه های آن برای کاهش هزینه ها و تخصیص کارآمد منابع قرار دارند .منابع موجود بیشتر براسا
مالحظات اجتماعی و فشارهای سیاسی تخصیص مییابند؛ تعیین و تعریف دقیق مشتری در بخش دولتی بسیار مشکل است.
سازمان های دولتی با مینفعان متعددی سر و کار دارند و شدیداً در معرض دقت و توجه عموم مردم و رسانه ها میباشند.
بنابراین ،تصمیمات کالن باید شفاف اعالم شوند و براسا

اجاع نظر گروههای مختلف اتخام شوند(حق شنا

و

همکاران.)8811،

موانع و چالش ها دردولت کارآفرین:
تالش ها برای تعقیب دولت کارآفرین با موانع متعددی مواجه بوده است برطبق دیدگاه کورنوال و پرلمن برخی از مهمترین
موانع عبارتند از :
-8کثرت و ابهام هدف که باعث فلج شدن مدیریت میشود.
 -0استقالل مدیریتی محدود شده توام با استعدادهای باالی مداخله جویی ها که باعث سرخوردگی و مایو

شدن از نوآوری

میگردد.
 -8از انجا که اقدامات مدی ران دولتی در معرض دید مردم قرار دارد نتیجه آن افزایش رفتار مدیریتی محافظه کارانه میشود .
 -4سیستم پاداش نامناسب که باعث بی انگیزگی در ریسك پذیری می شود .
-5کوتاه مدت نگری که باعث تضعیف تفکر بلند مدت نگری شده است .
 -1قید و بندهای مربوط به خط مشی ها و سیاست های پرسنلی که منجر به کاهش توانایی مدیران برای برانگیختن زیر
دستان میشود (.) Sadler, 1999
بورینس نیز موانع کارآفرینی در بخش دولتی را عمدتاً نشات گرفته از عوامل درون سیستمی بخش دولتی می داند تا عوامل
بیرونی ویا دخالت های سیاسی و در این میان مهمترین مانع را فعالیت در درون ساختار بوروکراتیك می داند .و موانع را به
شرح میل بیان می نماید :
 -8ماهیت ماتی سازمانهای بزرگ
 -0گرایش به منافع کوتاه مدت
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 -8عدم وجود استعداد کارآفرینانه
 -4شیوه های نامناسب پاداش
برنامه راهبردی برای مقابله با موانع :
مدیری که بدنبال تحقق کارآفرینی در چارچوب سارمان باشد با پنج موضوع متمایز امرا مررتبط روبروسرت کره بررای موفقیرت
فرایندکارآفرینانه تمام عوامل پنج گانه زیر باید مورد توجه قرار گیرد .
 -8تعهد سازمان به مفهوم کارآفرینی
 -0تعیین مدل کارآفرینی سازمانی
 -8ایجاد فرهنگ کارآفرینانه
 -4شناسایی کارآفرینان سازمانی

 -5ایجاد جدول جبران خدمات کارآفرینی سازمانی (.)fry ,1993,pp.377-87
فرایند کارآفرینی در سازمانهای دولتی :کارگزاران دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که آینده قابل کنترل باشند طبق
تئوری شوتزین مراحل زیر برای کارآفرینی دولتی وجود دارد :
 -8طرح ریزی ایدهی فرصت
 -0انتخاب جهت دار
 -8ایجاد یك فرصت
 -4تصمیم برای قبول یك پروژه جدید
 -5تغییر خط مشی (یادگیری،حذف اشتباهات و بازبینی برنامه ها )(fu &ya,2001).

دولت کارآفرین :
بخش دولتی،تعهدات،پاسخگویی و اهداف متفاوت از بخش خصوصی دارد و مفروضات تقلیدی از بخش خصوصی در معرض
مناظره جدی است پایه و اسا

این مفهوم و گسترش آن را افرادی مثل بورین ،فوستر،گراهام ،نارگر و بویت فراهم آوردهند.

بخش عمومی اغلب تصور می شود مجموعه ای است بوروکراتیك،محافظه کار و غیر شفاف و این تصویر باعث می شود که
نتیجه گرفته شود که بخش دولتی نمی تواند کارآفرین باشد( .جهانگیری و همکاران .) 8812
اصالحات اخیر بوروکراتیك این امکان را فراهم ساخته تا اقدام های کارآفرینانه به طور منطقی شبیه سازی شود زیرا دولت ها
در سراسر جهان در بخش های عمومی از فقدان رفتارهای کارآفرین اظهار تاسف می کنند پیتر دراکر اظهار می کند که
ابتکارهای اجتماعی بزرگ مستلزم همزمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سیاستهای اجتماعی و موسسات قدیمی ارائه
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دهنده خومات عمومی را به طور منظم جهت واگذاری سازماندهی کرد به نظر او کارآفرینب بیشتر در بخش عمومی بوده است
تا در بخش خصوصی( .همان منبع )
با وجود رشد قابل توجه در مورد این پدیده ،هنوز تعریف عمومی پذیرفته شده ی کارآفرینی در بخش دولتی وجود ندارد ،اما
با توجه به متون موجود تعاریف زیر ارائه شده است:
"نگرشرری فعررال برره مسررئولیت اداری کرره شررامل فررراهم کررردن منررابع جدیررد درآمررد ،خرردمات جدیررد و تسررهیل افررزایش
تحصیالت شهروندان و مشرارکت آن هرا مریشرود .تالشری مسرتمر بررای بره کرارگیری منرابع در راههرای جدیرد بره طروری
کرره کررارایی واثربخشرری مؤسسررههررای دولترری افررزایش یابررد .در واقررع کررارآفرینی در بخررش دولترری را هکرراری اسررت برررای
خلق ارزش،ثروت و مزیت رقابتی پایدار (بلیندا.)0221 ،
این تعریف ها نشران مری دهرد کره کرارآفرینی فراینردی اسرت رو بره جلرو (پریش رونرده ) ونتیجره ی نهرایی آن رفتارهرای
اثرگذار و خال است .خانم بویت اولرین کسری برود کره ترالش کررد بره طرور عملری فراینرد کرارآفرینی را در بخرش دولتری
معرفی نماید .طبرق نظرر سروتاریس و زربینراتی ،تعیرین یرك فرصرت ،ارزیرابی منرابع مرورد نیراز ،بره کرارگیری منرابع بررای
مرردیریت و راه انرردازی کررار مخرراطر ه آمیررز ،کررارآفرینی تلقرری مرری شررود .تعریررف استیونسررون از کررارآفرینی دولترری عبررارت
است از  :فرایند خلق ارزش بررای شرهروندان از طریرق ترکیرب بری نظیرر آن هرا در قالرب منرابع عمرومی و خصوصری بررای
کشررف فرصررت هررای اجتمرراعی (مرروریس و جررونز .) 8333کررارآفرینی دولترری یررك روش افررزایش کررارایی و اثربخشرری
مدیریت دولتی است( .لیولین)0222 ،
طبرق یافترره هررای شررومپیتر ،وظیفرره ی کرارآفرین ،نرروآوری اسررت و از نظررر کریررزر کشرف فرصررت هررای بررازار برره وسرریله ی
افراد براهوش ،انجرام اقردام هرای خطرپرذیر در سرا یره ی دیردن فرصرت هرا و توانرایی همراهنگی فعالیرت هرای سرایر افرراد
برررای اجرررای اهررداف.کارآفرینرران دربخررش دولترری برره طررور فعررال فرصررت هررا را برررای تغییررر پویررا در خررط مشرری و امررور
سیاسی دنبال می کنند( .همان منبع )

وظایف دولت کارآفرین :
وظیفره دولرت کررارآفرین اسرت کره یررك چرارچوب سرازمانی تعیررین کنرد ترا برروروکراتهرا و کرارگزاران بتواننررد بره صررورت
کرارآفرین عمرل کننرد و تقاضرا بررای نرروآوری و اسرتقالل و پاسرخگرویی زیراد شررود .ارائره خردمات عمرومی در سرطح خرررد
منجر به افزایش تقاضا برای مشتری مرداری مری شرود کره در ایرن صرورت بهبرود بهرره وری و حرفره گرایری در سرازمان هرای
دولتی ضروری است.
برای درك بهتر کارگزاران کارآفرین ،دولتها باید نقشهای زیر را به خوبی ایفا کنند :
 نقش قانونگذاری در جامعه. نقش تامین کننده مالی پاسخگویی و تسهیل کننده فعالیتهای بخش غیردولتی. -تامین کننده کاالها و خدمات برای شهروندان با ماهیت کارآفرینی و به عاریت گرفتن ویژگیهای کارآفرینی.
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برای کارآفرین کردن نظام دولتی باید شرایط سازمانی سازمانهای دولتی آماده شود تا افراد بتوانند به کارآفرین تبدیل شوند،
گرچه ممکن است افراد طی سالها تجربه براثر شرایط سازمانی در سیستم دولتی به انسانهای محافظهکار تبدیل شده باشند،
اما میتوان با تغییر فرهنگ کار ،افراد را از خمودگی و رکود خارج کرد(.جهانگیری.)8812،
 در دولت کارآفرین،هدف جستجوی راه های مدیریت موثر و کاراست و تنها استراتژی منطقی برای حکومت داریخوب،جهت دهی به فعالیتهای کارآفرینی است ()Osborn,1992

مدل بازآفرینی دولت :
در سال  8330کتابی به نام برازآفرینی دولرت توسرط آزبرورن و گیلبرر نوشرته شرد .آنهرا معتقرد بودنرد پرارادایم جدیردی بره
عنوان ((دولرت کرارآفرین)) را مطررح کردنرد کره در رویرایی برا مشرکالت درنظرام سرازمانی و بخرش دولتری راهری خرال را
ارائرره مرری دهررد .آنهررا بررا نقررد بوروکراسرری آن را مناسررب دنیررای جدیررد نمرری داننررد و ده پیشررنهاد برررای اصررالحات بخررش
دولتی ارائه می دهند .
 –8دولت تسهیل گر  :سکانداری کردن ،نه پارو زدن

دولررتهررای کررارآفرین ،کارهررای مربرروط برره سیاسررت پررردازی ( سررکانداری ) را از کررار ارائرره خرردمات ( پررارو زدن ) جرردا
کررردهانررد .آنهررا بررا ایررن کررار نقررش خریرردار مرراهر را بررازی مرریکننررد و از تولیدکننرردگان مختلررف برررای اجرررای سیاسررتهررا
استفاده میکنند این امر باعرث مری شرود از حربره (( رقابرت )) میران ترامین کننردگان خردمات بره نفرع مرردم بهررهبررداری
شود .
دولرت هررا نقرش هررای متفراوتی را در اجتمرراع برازی مرری کننررد ماننرد آمرروزش دهنرده،تحقیق کننررده،قانون گرذار .امررا بایررد
بررین نقررش هررای هرردایت و اجرررا تمررایز شررد .دولررت هررای کررارآفرین تصررمیمات سیاسررتگذاری (سررکان داری )را از خرردمت
رسانی (پاروزنی ).
هم چنین برا توجره بره پیچیردگی م تغییررات شردید محیطیردر دنیرای امروزی،نهادهرای عمرومی نیازمنرد انعطراف پرذیری
بیشرتری هسررتند و دولرت هررا اگرر برره انحصرارخود در عرصرره ارائره خرردمات اراذ دهنرد انعطرراف پرذیری را از بررین خواهنررد
بررررد .در صرررورتی کررره ایرررن رهرررا سرررازی اجرررازه بررریش ترررری بررررای رقابرررت در خررردمت رسرررانی ایجررراد مررری کنرررد
()Shojaei,2016
 -0دولت متعلّق به جامعه :توان افزا کردن به جای خدمتگزاری

دولت بوروکراتیك در حل مشکالت متکی به تخصص گرایی است در صورتی که دولت کارافرین متکی به اجتماع است .دولت
کارآفرین این پیش فرض را قبول کرده است که افراد اگر کنترل بیش تری روی محیط داشته باشند نسبت به وقتی که تحت
کنترل دیگران هستند مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان می دهند پس موقعی که اجتماعی توانمندی حل مشکالت خود
را دارد بیش تر مسئلیت پذیر است،در صورتی که دولت های پوروکراتیك اعتماد به نفس شهروندان را از بین می برند و نوعی
وابستگی ایجاد می کنند .در یك دولت کارافرین هدف سازمانهای عمومی ایجاد بستر و ظرفیت های جدیدی است که از طریق
مشارکت دموکراتیك بتواند به توان مندی شهروندان کمك کند (.همان منبع )
 – 8دولت رقابت  :تزریق رقابت در ارائه خدمات
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یکی از مشکالت اساسی دولت های بوروکراتیك انحصار و غیر رقابتی بودن آنه است که این امر نارسایی های بسیاری را پدید
می آورد .شاید رقابت درمان تمامی دردهای ما نباشد اما رقابت ،شایسته ساالری و خالقیت را در خدمت رسانی ایجاد می کند
.دولت ها هم می توانند در تهیه و تدارك نیازهای خود شرایط رقابت را ایجاد کنند هم در خدمات داخلی خود مانند
حسابداری ،مخابرات ،دفاتر فروش و ...زمینه را برای ورود بخش خصوصی مهیا سازند.
 – 4دولت رسالت مدار  :متحول کردن سازمان های قانون مدار

دولت های بوروکراتیك به وسیله قروانین و بودجره هردایت مری شروند یعنری هرر سرازمان دولتری بایرد دو رکرن را مرد نظرر
داشته باشد :یکی عمرل دقیرق بره قروانین و دیگرری تبعیرت از مرواد هزینره ،امرا سرازمانهای کرارآفرین هرر دو رکرن را کنرار
گذاشررته و ماموریررت اصررلی خررود را دوبرراره تعریررف کرررده انررد .سررپس قرروانین و بودجررهای را طرررح ریررزی کررردهانررد کرره
کارکنان را در رسیده به ماموریت آزاد می گذارد (.الوانی)8812 ،
دولت ها به حجم کمی از قوانین نیازمند می باشند اما وقتی حجم قوانین زیاد شد تمام نیروی سازمان صرف توجه به قوانین
می شود  .از طرف دیگر قوانین در بخش خصوصی عملکرد حمایتی داشته و به مدیران کمك می کند اما در قولنین عملکرد
کنترلی داشته و حرکت مدیریت را کند می نماید ( .شجاعی)0281،
مقررات نظام بودجه ،نظرام کرارگزینی ،نظرام خریرد و نظرام حسرابداری .وقتری دولرت مقرررات زائرد را از دسرت و پرای ایرن
نظام بر میدارد ،شکوفا میشوند ،زیرا برای پویایی کارکنان انگیزه فراهم میشود( .همان منبع )
متحول کردن نظام بودجه :بودجه ،همه فعالیتهای سازمان را مهار میکند .بیشتر بودجهها پول هر سازمان را در چندین
حساب جداگانه ،که اصطالحاً ردیف بودجه نامیده میشود ،نگه میدارند .نظام بودجه نویسی متداول ،مدیران را تشویق به هدر
دادن پول میکند .
بودجه کنترل مخارج  :اسا

بودجه کنترل مخارج ،برداشتن حصار ردیفهای بودجه است .در این روش ،مدیران موظف به

حفظ استقالل ردیفهای بودجه نیستند و اجازه خواهند داشت پس اندازها را نگه دارند .این روش ،نحوه نگرش مدیران به
اعتبارات را عوض میکند .بودجه کنترل مخارج سازمانها را توانمند میکند تا دنبال رسالت خود بروند و پاییبند به قیود نشوند .
متحول کردن نظام کارگزینی مقرراتی  :مخربتر از نظام بودجه ردیفی ،نظام کارگزینی مبتنیبر قانون استخدام کشوری است
.در این نظام فرآیند استخدام طوالنی و وقتگیر است و مالك پذیرش ،نمره قبولی در آزمون استخدام کشوری است .مدیران
دولتی نمیتوانند مانند مدیران بخش خصوصی کارکنانی را که الزم دارند استخدام کنند .مالك پرداخت در این نوع نظام رتبه
و پایه است ،نه عملکرد .اخراج کارکنان دولت دشوار است و فرجام خواهی فرد اخراجی نیز بسیار وقتگیر .
توجه به نکات زیر جهت تحول در نظام کارگزینی راهگشا است :
• طبقهبندی فراگیر و دسته بندی حقو و دستمزد .
• پرداخت حقو به روال بازار .
• پرداخت مبتنی بر عملکرد .
• گره زدن ترفیع یا تعلیق به عملکرد نه ارشدیت سنی و شغلی .
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• فراهم ساختن فرصت استخدام کارکنان با صالحیت برای مدیران .
• گزینش جسورانه بهترینها .
• سادهسازی روال فرجام خواهی کارکنان اخراجی (الوانی)8812،
 – 5دولت نتیجه محور  :سرمایه گذاری در ستاده ،نه در داده

دولتهای بوروکراتیك تمامی تاکید و توجه خدورا روی ورودی های سیستم متمرکز کرده اند و تمامی شیوه های ارزیابی و
پاداش دهی از این قاعده پیروی می کند .چون اطالعات کمی در مورد نتایج وجود دارد دولت ها کارکنان خود را بر اسا
عوامل غیر واقعی تشویق و تنبیه می کنند .
اما دولت های کارآفرین می دانند که وقتی روی نهاده ها سرمایه گذاری شود دیگر دلیلی برای کوشش و عملکرد بهتر وجود
ندارد چون اگر نتوان نتایج را ارزیابی نمود نمی توان موفقیت ها و شکست ها را از هم متمایز کرد و وقتی موفقیت ها مشخص
نشود،نمی توان از آنها یاد گرفت و به آن ها پاداش داد .هم چنین اگر قصور و ناکامی ها مشخص نشود تصحیح و اصالح و تنبیه
بی معنی می شود .در دولت های کارآفرین به این منظور از سه ابزار مدیریت برمبنای نتایج،مدیریت کیفیت فراگیر و بودجه
نتیجه محور استفاده می شود
 -8بعضی سازمانها پرداخت پول را منوط به حاصل کار میکنند ( مدیریت هدف بین ).
 - 0عدهای اطالعات عملکرد را عمدتاً به مثابه ابراز مدیریت میبینند و با این ابزار دائماً عملیات خود را بهتر میکنند ( مدیریت
معطوف به عملکرد ) .
 - 8عدهای هم خرج کرد خود را منوط به نتیجهکار میکنند ( بودجهنویسی نتیجه بین ) .
آنها که سرآمد کارآفرینانند ،میکوشند هر سه کار را با هم انجام دهند (.الوانی) 8812،
 – 1دولت مشتری مدار  :تأمین نیاز مشتری به جای تأمین نیاز بوروکراسی

دولتهای بوروکراتیك با توجه به ساختارها و فرایندهای خود انعطاف پذیری را از دست داده و توجهی به مشتریان خود
ندارند ،اما دولت کارآفرین به علن رویارویی با تغییرات انبوه محیطی با دقت به ارباب رجوع خود توجه کرده و شرایطی را به
وجود آورده است که مشتریان حق انتخاب خدمات را داشته باشند .تمامی نویسندگان مدیریت از پیترو واترمن تا دراکر و
دمینگ لزوم اهمیت مشتری گرایی را گوشزد کرده اند و دولت های کارآفرین با تبعیت از شرکت های بخش خصوصی به سمت
مشتری محوری رفتهاند .

 – 1دولت درآمدزا  :ایجاد درآمد به جای هزینه :
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در بیشتر دولت ها ،شمار کسانی که عالوه بر اداره های دارایی و مالیه به درآمد زایی فکر می کنند ،ناچیز است .هیچ کس در
فکر (( سود )) نیست.ناگفته پیداست دولت های ما واژه سود را واژه ای مطرود و اهریمنی می دانند) Shojaei,2016(.
این درست است کره بیشرتر خردمات دولرت بایرد از سرود مبررّا باشرد ،امّرا ایرن بردان معنرا نیسرت کره دولرت نبایرد در پری
کسب درآمد باشد.شراید مطمرئن تررین راه افرزایش درآمردهای غیرر مرالی ،گررفتن کرارمزد از کسرانی اسرت کره از خردمات
دولترری بهررره منررد مرری شرروند .گرررفتن کررارمزد از کرراربران دو مزیّررت دارد  :کسررب درآمررد و کرراهش تقاضررا برررای خرردمات
همگانی.
در یك دولت کارآفرین مدیران به هزینه ها به مانند یك سرمایه نگریسته و تاکید آن ها روی حداکثر کردن برگشت آن می
باشد که گاهی برگشت آن به خود جامعه می باشد .اما برای پدید آوردن دیدگاه هزینه به عنوان سرمایه ما نیازمند تغییر
ساختار بودجه ،ساز و کارهای تشویقی و سیستم های حسابداری و آموزش مدیران می باشیم( .الوانی)8812 ،
 – 1دولت پیشگیر  :پیشگیری به جای درمان

توانایی پیش بینی و پیشگیری در دولت های بوروکراتیك سنّت گرا ضعیف است.آنها برای مقابله با مشکالت به عرضه خدمات
متوسل می شوند .برای مقابله با بیماری ها ،هزینه خدمات بهداشت و درمان را تأمین می کنند .برای مقابله با جرم و جنایت ،بر
بودجه نیروی انتظامی می افزایند...پارهای از دولت ها نه تنها میکوشند جلوی مشکالت را بگیرند ،بلکه می کوشند آینده را
پیش بینی کنند.
اما دولت های کارافرین در رویارویی با مشکالت به جای خدمت رسانی به دنبال پیش بینی کردن هستند چون آنها می دانند
پیش گیری از مشکالت ،هم ساده تر است و هم ارزانتر و به همین دلیل آنها در تصمیمات خود به دنبال پیش گیری از بروز
مشکالت هستند برای رسیدن به پیشنهادهی زیر ارائه شده است  -8:برنامه ریزی استراتژیك -0بودجه بلند مدت -8بودجه
بین واحدها -4کمیته های آینده نگر -5تغییر در تفکر سیاسی
 –3دولت نا متمرکز  :از نظام سلسله مراتبی تا مشارکت و کار گروهی

دولت های کارآفرین به دنبال عدم تمرکز از طریق تفویض اختیار و مدیریت مشارکتی هستند .هم چنین آن ها به دنبال کوتاه
کردن سلسله مراتب سازمانی می باشند( .الوانی)8812 ،
 –82دولت بازار گرا  :دگرگون سازی با اهرم بازاربهترین روش اداره کردن کشور (( تعیین ساختار بازار )) است .انگیزش افراد
برای حرکت در مسیر مورد نظر جامعه و سپردن مسئولیت بیشتر تصمیم ها به عهده خودشان .اگر دولت بتواند انگیزه هائی
پدید آورد که بر میلیون ها تصمیمی که در بازار گرفته می شود اثر بگذارد ،این اثر هزاران بار بیشتر از تأمین مالی برنامه
هاست.ساختاردهی به بازار جهت تأمین خواست جامعه با (( سپردن امور به دست بازار )) کامالً متفاوت است .ساختاردهی به
بازار در واقع نوعی (( مداخله )) در بازار است .تنظیم ساختار بازار یك ابزار اقتصادی پرقدرت است که دولت ها می توانند به
منظور تحقق اهداف خود از آن استفاده کنند.امّا وقتی با مسئله ای روبرو می شویم ،دولتی ها بطور غریزی دنبال راه حل اداری
می گردند .آنها معتقدند وظیفه دولت (( گردش امور )) است ،نه تنظیم بازار.
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دیوید ازبورن و گابلر با طررح ایرن ده اصرل اسرتدالل مری کننرد کره کرارآفرینی در نظرام سرازمانی و یرا دولتری موجرب مری
شود تا کارآفرینران دولتری از طریرق محقرق شردن ایرن اصرول بتواننرد اصرالحات عمرده و گسرترده ای را در بخرش دولتری
ایجاد کنند .
الگور ( )Algoreدر برنامه مدونی به نام مروری بر عملکرد ملی به عملیاتی کردن این مدل ها پرداخت و محورهای عملیاتی
خاصی را برای اصالح مدیریت دولتی مطرح کرد این محورها عبارتند از :
 -8تغییرات ساختاری
 -0استفاده از سازو کارهای بازار
 -8تغییر در ارتباط واحدهای دولتی
 -4تغییر در قدرت و اختیار
انتقادات وارد بر اصول دولت کارآفرین :
(ویلیامز )0222عقیده دارد که تفکرات اصالحی پنج توصیه اساسی برای اصالح در بخش دولتی ارائه کرده است که با هم در
تعارض هستند این توصیه ها شامل رقابت ،خصوصی سازی،عدم تمرکز ،خالقیت و توانمند سازی می باشد .
-8رقابت :ازبورن و گیلبر معتقد هستند که رقابت باید عالوه بر بخش خصوصی در بخش دولتی هم عامل اصالح و جلوگیری از
انحصار باشد .اما آنها رقابت در میان دولت را قبول ندارند و آنرا موجب اتالف منابع می دانند .
-0خصوصی سازی :ازبورن و گیلبر در جایی توصیه به خصوصی سازی به معنی از صورت ملی خارج کردن دارند اما در جای
دیگری تقلید از بخش خصوصی
-8عدم تمرکز  :در کتاب بازآفرینی دولت تاکید بر عدم تمرکز در دولت می باشد و در جای دیگر اشاره به برنامه ریزی
استراتژیك و بودجه بلند مدت.
-4خالقیت  :اوزبورن و گیلبر برای ظهور خالقیت در دولت ها به کنترل محدودتر و توجه به نتایج اشاره می کند و از طرف دیگر
خواهان کاهش فساد در دولت ها هستند درصورتی که این توصیه ها امکان بروز فساد در دولت ها را افزایش می دهد.
-5توانمند سازی  :ازبورن و گیلبر پیشنهاد می کنند که هم کارکنان و هم شهروندان باید قدرت زیادی داشته باشندد در صورتی
که توانمند سازی با تکنیك های تصمیم گیری عقالیی در تضاد هستند( .ویلیامز)0222،
دیگر منتقدان به اختیار رسمی مشروعیت سازمان های دولتی ،نقش قوانین و تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی اشاره می
کنند.سازمان های دولتی باید به گروه های هدف مختلف خدمت می کنند .این سازمانها باید مشورت و گاهی اوقات در میان
آنها انتخاب کنید( .لین) 8331 ،
تبدیل نیازهای عمومی به کاالهای عمومی دشوار است و طیف گسترده ای از خدمات عمومی که آنها به سختی می توانید
ارجاع داده شود به عنوان محصوالت در اغلب موارد است ،تقاضای روشن در مورد کاالها و خدمات عمومی وجود ندارد .این
کاالها و خدمات بر شهروندان تحمیل شده است گاهی اوقات این خدمات عمومی منجر به وضعیت مطلوب و گاهی اوقات
نوآورانه ،بیش از حد میشود .
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دولت ،فرهنگ ،قوانین و عادات دارد .این فرهنگ حقوقی،فضای کمی برای قوانین توجه به مشتری مداری فراهم می کند.
دولت در مورد نتایج فکر نمی کند .در بسیاری از موارد اندازه گیری عملکرد دولت دشوار است زمانی که ،بیش از یك گروه
هدف وجود دارد ،انتخاب استراتژیك برای دولت دشوار است چرا که می توان آن را به عنوان تبعیض در نظر گرفت( .شجاعی،
.)0281
برخی به زمینه های سیاسری مردیریت دولتری اشراره مری کننرد کره در مردل براز آفرینری مرورد غفلرت قررار گرفتره اسرت.
(الوانی  .)8812اداره بره عنروان سربك زنردگی مشرخص ،متضرمن یرك برنامره اخالقری خراص و یرك سرازمان فرردی ویرژه
اسررت(کرره مخررالف خصررلت هررای کارآفرینانرره اسررت .برررخالف چنررین واکررنش هررای قرروی منتقرردان همچنررین بررا گسررترش
رفتار کارآفرینانه در خدمات دولتی مخالفند 2010 (.و ) Nick Llewellyn

نتیجه گیری :
نقش کارآفرینی در خدمات دولتی هنوز بحث برانگیز مانده است .در این مقاله ابتدا مفهوم کارآفرینی از نظر اندیشمندان این
حوزه مطرح گردید و اقتصاددانان نئوکالسیك با دید متفاوت ماهیت دولت و انتظارات شهروندان را مورد بررسی قرار دادند .به
شباهت ها و تفاوت های کارآفرینی در بخش عمومی و خصوصی پرداخته شد .
در دو دهه اخیر مدل باز آفرینی دولت با به زیر سوال بردن ساختارهای بوروکراتیك،دولت کارآفرین را که دارای پایه های
فکری ده گانه ای بود مطرح ساخت .اما این مدل در سطح مراکز علمی مورد بحث و موشکافی قرار گرفته و منتقدان آن را مورد
نقادی علمی قرار دادند از جمله می توان به نادیده گرفتن خدمت دهی دولت و نادیده گرفتن زمینه های سیاسی و دموکراتیك
اشاره نمود .آنچه که در این مقاله برای ما اهمیت دازد این است که به خوبی این تفکرات اصالحی و انتقادی همراه با ریشه های
پیدایش آن ها را بشناسیم و در کاربرد آنها ضمن توجه به نقاط ضعفشان ،شرایط اقتصادی،سیاسی و فرهنگی،اجتماعی و
تاریخی خود را در نظر داشته باشیم.
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