
 

 

 مقدمۀ مترجمان

اقاد م    هی نیمل اصسی وأمین م ننقۀ خدمیت اوتماینی م نماسمی باسره     از نذتته ویکیسنی رملت
ا   هی  اوتماینی غیناقتتاینیی بیشاتن قالاش بیتایه       ر  این بینی بخش خصسصی م به میژه بخش

 غ  ویادایش وااسپت ودیاد ر  مادینیت رملتایی میقیاد        اقد. ر  بیل بیقن قیز نسی  ایتی کنره
های همچیاین باه میزلاۀ نسامال اصاسی         وسیی ا تصیر ی رملت دیز  م صنهه  کسچک هی   دییدت
رهیاد. ر  نصان بکمناقای     اوتماینی م نماسمیی باه هعیلیات خاسر اراماه مای        رهیدنین خدمیت

های    هی  ویش  می مدینیت رملتی قینزین به و ت س   مش  نمسمی قسین م ر  وید  به چیلش
هی  اوتمینی  هی ا زش تمینی ادت. بییبناین بنخی از رملتبنا  ننقۀ خدمیت او   ون  خ  یقه

 اقد.  هی  ودا کیت اوتمینی نی یقده  م نمسمی خسر  ا ر   یلب دییدت
وانین بخاش    های  رملتایی باز      ر  بیل بیقن ر  بنخی از کشس هیی رملات م دایزمین  

نی م نماسمی  کییدة بسروهی ودا کیت خسر  ا اهنی مه  بانا  رداتییبی باه اهاداف اوتمای      مصنف
قتعی کنرن ودا کیت از طنیق اقایهه کانرن ویمعاۀ مادقی م      هی بی چید ذ   نینقد. رملت ر قظن می
های    هی  اوتمینی بیشاتنقد. دایزمین   هی  اوتمینی به هنایید ودا کیتی به رقییل وسلید ا زش ا زش

ی هاای  اوتمااینی رملاات   نمااسمی از واادا کیت اوتمااینی باانا  ردااتییبی بااه اهااداف م دییداات   
مکی های    قظینکیهش هالنی ای یر اتتغیل بنا  زقین م معساسپنی وسداعۀ ماسایی کماک باه ک اب      

کییاد. باه    هی  خیص ادتتیره مای   کسچکی بن نا   ندالتی بتظ مایط زی تی بمییت از ننمه
هاای م  همااین نساات میاایقی م متاایهی  واادا کیت اوتمااینی م چ،ااسق،ی کی ب اات آن ر  دییداات   

ناذا ان اوتماینی  ا وساب     ی بیشاتن از نذتاته وسواه مادینان م دییدات     هی  اوتمینی  یز  بنقیمه
کنره ادت. هن چید که ویکیسن ر  خصسص ودا کیت اوتمینی مطیلب مختستای باه  تاتۀ وانیان     

 میدان به این مسقسا به خسبی وأمین قشده ادت. ر آمدهی هننز قییز م اقتظی ات ن  ه
سی  ا ر  زمییاۀ وادا کیت اوتماینی باه     کتیبی که ر  ویش  م را ید واسیل ویمع م کایم 

کید. این کتیف بیم  اط نایت ودیاد م ا زتامید  بانا  اداتیرانی       خساقیدنین خسر ا ائه می
هی  نسسی اوتمینی به خصاسص مادینیت رملتای م     راقش سیینی ماالالین م متخصصین ر  بسزه

 نذا   نمسمی ادت. مشی خط
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به متن اصسی آن بتظ تسر م قمن ر  بنننران هی دی کتیف دعی تده ادت مهیرا   
ا  دایره م متهاسی باه زباین      را   ماتسا  کتیف م مطیلب آنی به تایسه   نییت صدا ت م امیقت

هی دی ونومه تسر. متنومین امیدما قد که بی این ونومهی خدمت کسچکی به نساسی مادینیت م   
یق  آزیتای ا تایر  م   مدینیت رملتی ر  اینان کنره بیتید. متنومین از مینادتی  کتیف دنکی  خ

همچیین م یسپن م کی کیین دیزمین دمت به رلیل قالشی که ر  ا والی  کمی م کیتای م چای    
 کیید. اقدی والدین م وشکن می  این ونومه راتته

 
 نیت، محمد صفری دشتکی  رضا زارع، علیرضا پاک



 

 

 

خنیاد   مطانح کانری وصامی  دایخت     1937از زمیقی که کسزی قظنیۀ بی،یه ا تصیر   ا ر  دیل 
بایلی   رهی م و ش بنا  ردتییبی به کی اییی راتته ادت. بای ایان   اهمیت ب یی  زییر  ر  دیزمین

هی دایخت یای خنیاد اق ایی      خنید م اهنار  که بی آنهی  اخینی ر  مس ر تیسة دیخت یی  ر  دیل
 مز از  تسری ق،ناقی بیشتن  موسر را ر. ر  ایان کتایف ودیاد م وایمعی واسیال نمیاق م باه        می

اقدازهی م مییقی متعدر م چیدنیقه ر  مس ر میازان اهمیات وادا کیت م     ودا کیت اوتمینیی چش 
 تسر. به کی نین  آن ا ائه می  وییمدهی  اوتمینی

 ینین اوفلین، استاد دانشگاه ملبورن استرالیاج
 

 قاس ایان   سم ه  تیک بی اکتی ویکیسنی یاوتمینونین متسن ر  مس ر ودا کیت  ر  یکی از ویمع
های  رملتایی ویمعاۀ مادقی م اقتتاینی وسداعه ییهتاه ر یاق           مقد ر  بیل اهزایش  ا که ر  بخش

های ر  کشاس هی     لعیت قظان  م واسیال آن  هی بی مالیی ه م ونکیب قتییج مطی اقد. آن بن دی کنره
های  ایان م این     هانر م نمیالای ر  خصاسص امکیقایت م چایلش      اقداز میاصان باه    مختسف چش 

 کیید. آهنییی اوتمینی مطنح می تدة ا زش قیتییخته م کمتن مطیلعه
 جنل، ا. کرلین، دانشیار، دانشگاه ایالتی جرجیا، امریکا

 
اقااداز ی خنیااد م واادا کیت از ریاادنیه واادا کیت  هر  ایاان کتاایفی ر قهییااتی ر  خصااسص  ا

های م   تسر. بای ونکیاب بیایش    اوتمینیی ا زش اوتمینی م ا زش نمسمی به طس  ویمع واسیل می
های  قظان  م نمسایی کتایف بیقاان اط نایت ا زتامید  بانا  ماالالاین م همچیااین          ریادنیه 

 متخصصین را ر.
 ، بریتانیاایرد، استاد بازنشسته، دانشگاه بیرمنگهاموتونی بو
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هی  اخینی و ت س  خدمیت نمسمی میتکناقاه م قاسآم ی مانویط م واذاف ر  مالیای        طی دیل
باانا  ماساایی بااه یااک کیمیاای  ودیااد ویاادیل تااده اداات. واادا کیت اوتمااینیی یااک  میکاانر 

هی  نماسمی م ا زش اوتماینی از طنیاق خنیاد کیپهای م خادمیت ادات م ر          دیز  هزییه بیشییه
وساقیاد   های( مای   هی )بی،یه هی م تنکت هی  اخین وسوه زییر  به آن وسب تده ادت؛ زینا رملت دیل

واسان   اهزایش م والسیت مزایی   د ت خنید  ا اهزایش م ا والی رهید. به ن مهی بی این دایزمکی  مای  
 رار. وسدعه 1هی  بخش ریلث هی  اوتمینی م دیین دیزمین بیزا هییی  ا بنا  بی،یه

مشای م ن  اۀ متخصصاین باه وادا کیت اوتماینیی ق،انش و نبای یای            غ  وسدعۀ خط نسی
متهسمی ق یتیً کمی ر  خصسص این م یسه میتشن تده ادت. ر  این متن قسآم اقه م ابتکی   بای اوخایذ   

آنیهیقهی  میکنرهی  قسظهس  م ودید به ودا کیت اوتمینی ر  زمییۀ بکمناقای نماسمی    میکنر  
 تسقد.   تمیلی م ادتنالیی بن دی میامنیکیهی  ودا کیت اوتمینی ر  ا مویی  م قیز تیسه 2قسین

های    های  وادا کیت اوتماینی م اقاساا ا زش     بی ر قظن نانهتن امکیقایت م ماادمریت   
های  و نبای ر  خصاسص     های م بیایش   ر  این کتیف قیاز ریادنیه   بیصل از ودا کیت اوتمینیی

نین  ودا کیت اوتمینی م مادینیت   هی  اقدازه نیقۀ ودا کیتی چیلش  یبسیت کی بنر ا کین ده
تسقد. این کتیف بنا  همۀ اهانار   هن رم بعد  اهینر  م نمسییوی هناییدهی  ودا کیتی مطنح می

 ملتی م بی،یه اوتمینی ا زتمید خساهد بسر.مید به خدمیت اوتمینیی بیکمیت ر ن  ه
ادتیر م مدین منکز وأرینات اوتمینی دسییینن ر  راقش،یه هییم   داسییینن  جو باراکت، 

 ادتنالییدت.
 یاز  بانا     مشای م بنقیماه   ادتیر م  ئیس تیکۀ واالیالیت مشای کتی: خاط  رابین کیست، 

 ا  ر  راقش،یه کنا  ویسبی ادتنالییدت. وییدا   میطاله
رمداتی م غیناقتتاینی اداتنالیی ر  راقشا،یه      مد   منکاز مطیلعایت قاسا   رنو، وریگ فک
 ادتنالییدت. کسئییزلیدهییم   

                                                                                                                                              
1. third-sector organisations 

2. New Public Governance (NPG) 



 

 

 
 

 

 مطالعات انتقادی انتشارات راتلج در زمینۀ مدیریت دولتی
 ویرایش استیفن نزبورن

 
میالی ر  دنادن رقیی  نا  ننهتاه ادات.   مطیلعه م اونا  مدینیت نمسمیی وات وأرین وغیینات ن

 ای : دیل ویییقی  نن بی ت ی تیهد مسا ر زین بسره 25ر  طی 

نیاسان یاک چای چسف هنانیان بانا  ننقاۀ خادمیت         اهزایش قالد مدینیت رملتی باه  
 نمسمیی  

نیاسان یاک وای ارای  قسظهاس  م      ظهس  )م ا زییبی اقتالیر ( مدینیت نماسمی قاسین باه    
 خدمیت نمسمیی   ودید بنا  ننقۀ

 بخشیی   ویدیل بخش نمسمی به ودا کیت خدمیت نمسمی میین 

نیسان یاک مللتاه م نیصان قانم         تد بکمناقی م مدینیت  مابط بین دیزمیقی به 
 ر  ودا کیت م ننقۀ خدمیت نمسمی.

زمین ر  کیی  دیین وغییانات   این وغیینات بی وغیینات ری،ن ویی،زین قشده ادتی بسکه ه 
مشی نمسمیی یک مسقسا مطیلعیوی مه ی کیای  نذاتاته قشاده ادات م      هنایید خط  نا  را ر 

دیزمیقیی بنا  ننقۀ کی آمد خدمیت نماسمی پزی م قانم   ادات م  ماباط      مدینیت ر من
 اکیسن بنا  ننقۀ ملرن این خدمیت قنم   ادت. بین دیزمیقی م بین بخشی

های م اط نایت بیصال از     ن مهی اننچه مطیلعۀ مدینیت رملتی بی طیف مدیعی از ریادنیه  به
بیلی این مطیلعیت مسوب غیای تادن ایان     مییبع م مطیلعیت مدینیتی متداملی غیی تده ادتی ر نین

 اقد. قتعین تده زمیقیی قسآم   م قظنیۀ ذ هی م مشی کت بین دی هییی قظین تیکه مییبع ر  زمییه
تاسقد. ر  ایان    هی  مها  م مطیلعایت و نبای معنهای م قالاد مای       ر  این م مسنهی قظنیه

تسر که باه کشاف م ا زیایبی میهیات قسظهاس  م ر  بایل  تاد         هییی میتشن می م مسنهی کتیف
های    ا وییط بی  تاته مدینیت رملتیی مدینیت م بکمناقی )از ریدنیه قظن  م نمسی( م بن دی 

 اقد. تییدی دیزمیقی ونراخته مدینیت م ویمعه
هی  میتشنتده ر  این م مسنهی بنا  متخصصین م ماالالین ر  این  تته م زمییاهی   کتیف

رهیاد م   راقش سییقی که مطیلعیت ویشنهته  ا بنا  رم ة کی تییدی یی کی تییدی ا تد اق یی مای 
  خساهد بسر.نذا ان م متخصصین دسرمید  قیز دییدت
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مکای    هی  ک اب  ودا کیت اوتمینی ر  بیل والسیت م وسدعه ادت؛ زینا رملتی ویمعه م بخش
های  خنیاد باه رقیایل      همه بنا  ردتییبی به اهداف اوتمینی م ا تصیر  از طنیق اص ح هعیلیت

مشای نماسمی م ها  دایزمکی       یسان خاط ن هی  ودیدقد. هدف ودا کیت اوتمینیی ه  به تیسه
( کایم ً مشاخص ادات:    NPGواسیل م ننقۀ خدمیت نمسمیی ر  بکمناقای نماسمی قاسین )   

هی  ودا کیت اوتمینی بن  مابط ر  منزهی  دیتی متعدری ویدا  باه    وأکید  س  اهداف م تیسه
هی  قسظهس   هی م وسدعۀ مشی کت رملتی. تیسه والیقی   مزاهزمن بنا  و هی  هزییه م م یسلیت

رهید که ودا کیت اوتمینی قسآم    ا و اهیل م زمییاه بانا   دایدن باه وییادا    ا        قشین می
 هی  اونا  آن زییر ادت. بیلی هیسز چیلش کیید. بیاین همسا  می

های    هاییی از  ماباط ویچیاده م نایهی میطاق      بکمناقی نمسمی قسین که بن مییی  تیکه
نین  ودا کیت اوتماینی هاناه     ا بنا  رم  بعد  تکلقهیر  متیی ض ادتی تنایط مییدب  

ویهای از بکمناقای نماسمی قاسین      کید. ر  صاس ت اوانا  مییداب وادا کیت اوتماینیی قاه       می
های    های م زق یانه   دایز  ایان تایکه    کیش م یکدی چاه   تسری بسکه معیی   بنا  بنه  بمییت می

تاده قی ات م    مواه و امین   های   بیلی ایان مسهالیات باه    وأمین خدمیت هناه  خساهد کنر. بیاین
 تنایط م ابتمیل اونا  مسهق ودا کیت اوتمینی بیید بن دی تسقد. 

ا  بانا    نیسان تایسه  ر قتی هی ر  بیل بیقن بی وأکید میژه بن این م مسنه  میکنرهی به
واسیل م ا ائۀ وییمدهی  اوتمینی م نمسمی ا زتمیدی وسوه  مزاهزمقی به وادا کیت اوتماینی   

هی  قسینی مادینیت نمسکانر    بیلی کی بنر ویمع ودا کیت اوتمینی قییزمید تیسه بیاینتسر.  می
مشی م تیسة ودا کیت  هی  ودید ادت. خط نذا   م م مسنه مهی ت قسین م ابزا هی  دنمییه
 قتعین وسدعه ییبد. هی   مزاهزمن از طنف ذ  دس بی اقتظی ات م هشی  اوتمینی بیید هس اً ه 

هی  قسین ر  ودا کیت اوتمینیی مطیلب زییر  قستته تده ادت؛ نیه  ر  مس ر ویشنهت
های    های  نمسای م رملتای م ر  م ا ت تایسه      نمدة این مطیلب ر  مییبع خیک اتن  نازا ش  

اقد. م مسنۀ راقشای وایمعی پزی ادات وای مطیلاب م اط نایت        ودا کیت خیصی نی یقده تده
هی  واسیسای ودیاد  ا بانا  وستاش رارن      سفرهد م چی چ زمییۀ وی یخی  ا کیی  ه   نا   ویش
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بنا  اونا ر  بکمناقی نمسمی قسین مدمن دیزر. ر  این کتیف ودیاد   قییز مس رنییصن ودید 
هی  مطنح تاده ر  ایان کتایفی باه بن دای بیشاتن بانا  ر ک         ر صدر بل این چیلشی . باث

قسین قیایز را قاد.   هی  خنید معیصن ر  وید  به والیقیهی  بکمناقی نمسمی  نمسکنر م مانک
میاد ر  زمییاۀ    این کتیف بی ادتالییل ب ایی   مساواه تاده م وسواه راقشا سیین م ماالالاین ن  اه       

 ودا کیت اوتمینی م ننقۀ خدمیت رملتی بدان وسب تده ادت.
 

 پرفسور استیفن نزبورن
 الملل رئیس بخش مدیریت دولتی بین
 مدیر مرکز تعالی ددمات

 نبورگ اسکاتلندوکار دانشگاه ادی دانشکدۀ کسب
 

  


