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 به مربوط خدمات بر تأکید با) شهروودان به عمومی خدمات ارائه در دولت وقش 
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 چکیده

تَلی ه ّب دٍلت درٍالغ .ببشذٍا یب بب ًظبرت ٍا هی ٍسیلِ ِبٍیژگی سبسهبًی در هفَْم خذهبت ػوَهی دخبلت دٍلت ٍ اًجبم خذهبت  تزیي هْن
هببحث را در حَسُ حمَق اداری ِب خَد اختظبص  تزیي اطلی، ّوچٌیي ایي خذهبت اًذ بَدٍُ هسئَل اراِئ خذهبت ػوَهی بِ شْزًٍذاى 

ًبگَى اس سٍایبی است. دادُ اختظبص خَد ِب را هختلفی هببحث سیبسی ٍ حمَلی گًَبگَى ّبیًظبم در ػوَهی دادُ است. خذهبت -هی گَ

تزیي خذهبتی اجتوبػی، یکی اطلی تأهیيی رفبُ ٍ خذهبت ػوَهی در حَسُ داد. لزار تأهل ٍ هَردبزرسی را ػوَهی خذهبت هسئلِ تَاى
-جبهؼِ داشتي اهزٍس، در دًیبی اسآًجبکِهٌبفغ ٍ ایجبد رفبُ ٍ آسبیش هزدم خَد ِب آى تَجِ ٍیژُ دارًذ،  تأهیيّب در راستبی است کِ دٍلت

 رفبُ ِب غبلببً گذاراىسیبست هزداى ٍدٍلت هتوبدی بَدُ ٍ سبلیبى دشَار بسی اجتوبػی، رفبُ م کبرآهذًظب رشذ بذٍى ِب رٍ ٍ پَیب ای

ٍلتتَسؼِ درحبلٍ بخظَص در کشَرّبی  کزدًذ هی تَجِ ای اجتوبػیهسئلِ هثبِب ِب تٌْب اجتوبػی ّب ّوَارُ در راستبی ارائِ خذهبت ، د

بب رٍیکزدی تَطیفی  ، هطبلؼِ حبضزهسئلِ، ًظز ِب اّویت ایي اًذ بَدُهؼضالتی رٍبزٍ  ٍ رػبیت ػذالت اجتوبػی بب هشکالت ٍ ػوَهی
اجتوبػی؛ هطبلؼِ تطبیمی  تأهیيبز خذهبت هزبَط بِ رفبُ ٍ  تأکیذًمش دٍلت در اراِئ خذهبت ػوَهی ِب شْزًٍذاى )بب تحلیلی ِب بزرسی 

ٍلتی ایزاى ٍ فزاًسِ( پزداختِ است. ٍ ًمش دٍلت در ارائِ  ػوَهیخذهبت  پزداسی هفَْمٍّش، ضوي تبییي ٍ در ایي پژ در دٍ ًظبم د
ِ،  ّبی بخشیکی اس  ػٌَاى ِبٍ رفبُ اجتوبػی،  تأهیيخذهبت ػوَهی، حَسُ  ٍ  ّب ریشی بزًبهٍِ  لزارگزفتِ هذًظزبسیبر هْن ٍ حیبتی جبهؼ

 هَردبزرسیاجتوبػی سِ الیِ( بَدُ  تأهیيػی ٍ اجتوب تأهیيّبی هحَری دٍلت در ایي سهیٌِ کِ شبهل )ًظبم جبهغ گذاریسیبست
سِ  ّب بزًبهًِگبّی ًیش بِ  ، ّوچٌیيلزارگزفتِ ، آًچِ هشخض است، این داشتٍِ چگًَگی ارائِ خذهبت ػوَهی در حَسُ رفبُ اجتوبػی در فزًا

سِ، هؼضل اجزای  وبٌّگی بخش ّب ٍ، تؼذد دستَرالؼولّب بزًبهِدر کشَری چَى ایزاى، در همبیسِ بب ًظبم فزًا  دررُاّبی اجزایی ػذمّ 

ًبم حوبیت اجتوبع. ّوچٌیي ببشذ هیاجتوبػی  تأهیيرفبُ ٍ  تأهیيارائِ خذهبت ػوَهی در حَسُ  ٌبختِ  ًظبم رفبّی کِ در فزاًسِ بب  ش
، لذا استفبدُ شَد هیگذاردُ دلیك ِب اجزا  ّبی ریشی بزًبهِکِ بب  شْزًٍذاى است ای بیوٍِ غیز  ای بیوِ ّبی شبخِّوِ  دربزگیزًذُشَد،  هی

ٍ تَسیغ یکسبى  بِ دٍلت ٍ بزًبهِ ریشاى را در راستبی تحمك ػذالت اجتوبػی، رفغ فمز ٍ ًببزابزی تَاًذ هیاس تجزبِ چٌیي کشَرّبیی 
ًٍذاى کوک شبیبًی ًوبیذ.  خذهبت ِب شْز

 

 .اجتوبػی، رفبُ اجتوبػی تأهیيخذهبت ػوَهی، دٍلت، هاي کلیدي:  واژه

 



 هطبلؼبت هذیزیت ٍ کبرآفزیٌی

773 -737، طفحبت 7331 پبییش، 3، شوبرُ 4دٍرُ   

 

 


