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مقدمه  . 1
عنوان نظریه حکمرانی، بر حاکمیت شهروندان بر امور عمومی و نه طبقه، گروه دموکراسی به

این مفهوم در کنار تضمین . عنوان دارنده یگانۀ اقتدار تأکید داردخاص اجتماعی یا شخصی به
ردارنده و همتا بر فراز جامعه از طریق انتخابات، دربعنوان اقتدار سیاسی بیحاکمیت شهروندان به

هایی متنوع در ارتباط با حوزه عمومی است، چه حاکمیت شهروندان برجامعه، بدون ارزشمستلزم
برابري آنان در مقابل قانون و نظارت آنان بر فرایند اعمال قدرت، ممکن نخواهد شد یا 

یی که فرایند اداره جامعه براي جامعه شفاف نباشد یا نهادهایی براي تضمین پاسخگودرصورتی
توان شهروندان را برخوردار از حق حاکمیت و حاکم بر کنندگان موجود نباشد نمیاداره

.سرنوشت خود دانست
ها اشاره شد و هایی که به آنهاي دموکراتیک در کنار نهادهمچنین عملکرد موفق نظام
این در . تاي کارآمد دانسته شده اسپذیر در گرو وجود ادارهالبته شهروندانی آگاه و مسئولیت

حالی است که منابع مادي و غیرمادي که بوروکراسی براي انجام کارکردهاي خود در اختیار 
هاي بزرگ، تجهیزات فنی، اطالعات و دانش و تخصص، اقتداري مستقل از دارد، مانند بودجه

با این اوصاف، با درنظرداشتن اینکه در. کنندجامعه و نهادهاي سیاسی را براي آن فراهم می
عنوان اقتدار یگانۀ موجود بر هاي دموکراتیک، اقتدار شهروندان از طریق نمایندگان آنها بهنظام

شود و منابعی مستقل از جامعه براي اقتدار هر نهادي در تعارض با فراز جامعه پذیرفته می
عنوان یک سیستم اداره امور عمومی هاي دموکراتیک خواهد بود، آیا بوروکراسی بهارزش

عنوان نظریه حکمرانی قرار گیرد؟تواند در تعارض با دموکراسی بهنمی
شده این امر با درنظرگرفتن مبانی پذیرفته. شوددر این متن به کنترل اقتدار بروکراسی پرداخته می

در خصوص مناسبات سیاست و بوروکراسی و از سوي دیگر، مفهوم کارآمدي خواهد بود، چه 
و . کننده داشته استش و اعمال سازماندهی بوروکراتیک اثر تعیینکارآمدي بروکراسی، در پذیر

از . درواقع در دو دوره مختلف، موجب افزایش اقتدار بوروکراتیک و کاستن از آن شده است
تواند با ورود بوروکراسی با برخورداري از ایدئولوژي سازمانی و منابع مستقل اقتدار میطرف دیگر، 

.اي گسترده در اعمال اقتدار سیاسی تاثیرگذار باشدهاي سیاسی به گونههاي نهادبه حوزه صالحیت

بوروکراسی و ضرورت کنترل دموکراتیک. 2
چه . گیري مفهوم دولت در جهان مدرن بوده استترین عوامل در شکلبوروکراسی از مهم

ی ایده دولت با قابلیت تفکیک میان شخصیت حاکم و ویژگی غیرشخصی ترتیبات و مناسبات
مردمان باستان با تمییز میان خصوصی و . شدها حکم او اجرا میظهور یافت که از رهگذر آن
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رو میان مالکیت و حاکمیت، تفکیک قائل آشنا بودند و ازاین- اوئیکوس و پولیس-عمومی
ارائه تعریفی از . شدند اما در ارجاع به جمع، صرفاً مفاهیم عامه و مردم را در اختیار داشتندمی

. منصبانش تا اوایل دوران مدرن، طول کشیدمنزله هویتی متمایز از اتباع و صاحبولت بهد
گیرد از درون شوندگان و حاکمان قرار میمثابه نهادي که میان حکومتمفهوم دولت به

اداري مشخص براي ) نظام(اي از ترتیبات و مناسبات هاي فکري براي ارائه مجموعهتالش
تنها شخصیت خصوصی و عمومی حاکم باید و بر اساس آن تفکرات، نهحکمرانی سر برآورد 

اي از مناسبات هاي عمومی او نیز باید از طریق مجموعهاز هم تمییز داده شود، بلکه صالحیت
.)1392:48الگلین،(غیرشخصی اعمال شود

ترین مندي، مهمقانون. غیرشخصی بودن برورکراسی در ارتباط مستقیم با ابتناي آن به قانون است
گفته است، بروکراسی با باور به قانون از موزلیسگونه که است و همان1خصوصیت بوروکراسی

در سازماندهی بوروکراتیک، (Mouzelis, 2000: 19).شوددهی متمایز میهاي سازمانسایر روش
االتخاذ درارتباط با حل الزمزمان انجام کار، نحوه اقدام و راهکننده، نوع اقدام، مدتمقام اقدام

ترتیب اقدامات اینو بهشده استکارکردهاي سازمان، به طور پیشینی به موجب قانون مشخص
ها همواره در مقابل رویدادها و اي که سازمانیابند به گونهسازمان شکلی مکانیکی و روتین می

لید را به حالت مکانیکی در گونه که ماشین توهاي مشابهی خواهند داشت و همانمسائل مشابه پاسخ
(Morgan,1996:15). آورده است، بوروکراسی نیز در ارتباط با اداره این اثر را داشته است

که ثبات، کارآمدي و بازدهی بیشتر خصوصیت غیرشخصی بودن بروکراسی عالوه بر این

در نیمه نخست قرن بیستم  جامعه شناس آلمانیماکس وبردهی، توسط مفهوم بروکراسی به عنوان یک نظام سازما. 1
تئوریزه شده است، هر چند پیدایش و کاربرد آن، در بیان خصوصیات دستگاه اداري دولت به عنوان سازمانی باثبات و 

، بروکراسی، برخالف کاربردهاي پیشین، وبردر نظریه . مستقل از شخصیت حاکمان، حدود دو قرن پیش از آن بوده است
مراتب سخت مبتنی بر قانون، تکیه بر اسناد ها بر اساس قانون، سلسلهتعیین صالحیت. فته استآل و علمی یاماهیتی ایده

اي گیري، استخدام و ترفیع بر اساس شایستگی، استخدام حرفهشخصی بودن، محدودیت ابتکار افراد در تصمیممکتوب، غیر
هاي اصلی سازماندهی بروکراتیک ده، از ویژگیکار گرفته شهاي نیروهاي متخصص بهو رسمی و استفاده از تمام ظرفیت

« سنتی«مطرح گردیده است که در مقابل اقتدار » عقالنی-قانونی«ذیل اقتدار وبربروکراسی در نظریه . باشندمیوبردر نظریه 
مهم ترین «.بروکراسی در کنار عقالنیت از عوامل مهم دگرگونی جامعه سنتی استوبراز نظر . است» کاریزماتیک«و اقتدار 

هاي جهان نیز سرایت مظهر و فرایند عقالنی شدن در تاریخ غرب پیدایش بروکراسی عقالیی بوده است که به دیگر بخش
هاي باستانی مزیت و برتري فنی دارد و امور را به صورت منظم و سریع انجام رو بر همه تمدنتمدن غربی از این. کرده است

نتیجه عوامل بسیاري بوده است که از آن جمله باید به پیدایش نظام حقوقی عقالیی، اقتصاد توسعه این عقالنیت در . دهدمی
در سلطه و سیاست بروکراتیک . پولی، توسعه امکانات ارتباطی و به ویژه تحول فکري به سوي عالیق دنیوي تاکید گذاشت

هاي خاص قدیمی و نه برپایه ویژگیحکم و اطاعت نه براساس سنن. شخصی استو عقالیی، رابطه حکم و اطاعت غیر
هاي عقالنی سیاست بروکراتیک بر کنش. شخصی قرار دارد بلکه مبتنی بر هنجارهاي قانونی یعنی تفکیک وظایف است

هاي گسترش چنین کنشی در جهان معاصر در همان حوزه بروکراسی ظاهر هدفمند استوار است و در واقع یکی از حیطه
). 61-1392:60بشیریه،(» شودمی
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قابلیت -ایج آنهاسازمانی و نتبا توجه به تعین اقدامات درون-کند و سازمان را تامین می
که ) Hughes, 2012: 29(شود، ینی، قطعیت و تداوم اقدامات در سازمان را موجب میپیش

تواند مطلوب هر نظام سیاسی اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک است، به لحاظ نظري، می
مقابل چراکه تحقق حاکمیت قانون، برابري در . باشدالزمه استقرار ارزش هاي دموکراتیک نیز 

عنوان عناصر بنیادین در تحقق طرفی سازمان حکومت در مقابل شهروندان، بهقانون و بی
.شوددموکراسی، بدون وجود دستگاه اداري مستقل از شخصیت حاکمان ممکن نمی

در کنار خصوصیت غیرشخصی بودن، در ارتباط با صاحبان مناصب سیاسی، بروکراسی 
ها با استفاده از تخصص، ا که اداره تنها به اجراي سیاستاین معنبه. خصوصیتی ابزاري دارد

شده در هاي تعیینپردازد و در این خصوص باید اهداف و سیاستدانش و سازماندهی خود می
. وزیران و وزیران را به بهترین نحو اجرا کندقالب مصوبات پارلمان یا مصوبات هیات

توان بروکراسی در از این جهت نیز می.گذاري بر عهده صاحبان مناصب سیاسی استسیاست
چراکه مانع از تاثیرگذاري نهادهاي . هاي دموکراتیک دانستارزشکنندهتامینراوبرنظریه 

.شودانتصابی در صالحیت هاي نهادهاي دموکراتیک می
در - هاي گفته شده توان به ضرورتاما در بررسی مناسبات بروکراسی و دموکراسی، نمی

روابط عملهاي مشترك میان آنها بسنده نمود و درو ارزش- کارآمدي و بازدهیارتباط با 
این عوامل عبارتند از منابع . پذیردبروکراسی و دموکراسی از متغیرها و عوامل دیگري نیز تاثیر می

هاي بروکراتیک براي انجام کارکردهاي خود در اختیار دارند و نیز مادي و غیر مادي که سازمان
عنوان خصوصیات سیستماتیک بودن، بهبودن و ابزاريغیرشخصی. لوژي سازمانی بروکراسیایدئو

.در ساختار بوروکراسی، باید در کنار این متغیرها بررسی گردند
ترین بخش منابع قدرت بوروکراسی را بخشیدن به بوروکراسی، مهمقوانین با مشروعیت

هاي اند و از این راه، فعالیتن قانونی دولتها مأموران و نمایندگابوروکرات. دهندشکل می
ها، اعمال تنبیهات، اعطاي پاداش، تعقیب کیفري و اقداماتی آنان، اعم از برقراري محدودیت

با . شودشود از طرف شهروندان، مشروع شناخته میکه در جهت نظارت و حفاظت انجام می
بروکراسی از مفهوم اقتدار و نه توجه به همین ویژگی قانونی بودن است که در بیان قدرت 

.کندبروکراسی در تمامی اقدامات خود به قانون استناد می. شودصرف قدرت استفاده می
گران اطالعات و مشاورین در هاي بسیار بزرگ، تجهیزات فنی، اطالعات، تحلیلبودجه

براي مقامات اداري هاي اداري گیري قدرتی فراتر از اداره و سازمانهاي مختلف، امکان شکلحوزه
این در حالی است که، صاحبان مناصب سیاسی و شهروندان به دلیل انحصار ارائه . کنندرا فراهم می

این وابستگی اهمیت بوروکراسی را به دلیل توانایی . اندخدمات در دست بوروکراسی به آن وابسته
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)Hill, 1992: 235(.هددها در انجام سریع حجم زیادي از امور روتین افزایش میبوروکرات
ترین منابع قدرت بوروکراسی، برخورداري از دانش و تخصص بیشتر در مقایسه با یکی از مهم

در ) ویژه بعد از جنگ جهانی دومبه(ها افزایش مسئولیت دولت. صاحبان مناصب سیاسی است
یش خدمات عمومی همراه با این امر، افزا. ها بوده استنسبت مستقیم با افزایش حجم بوروکراسی

تر کرده، آن را به گذاري را پیچیدهکه باید توسط دولت ارائه شود، عالوه بر اینکه فرایند سیاست
کارگیري دانش و تخصص، تبدیل کرده است و چون دانش و تخصص مورد فعالیتی مستلزم به

وروکراسی و ترشدن بتدریج، زمینه بزرگها بوده است بهها در اختیار بوروکراتنیاز حکومت
)Heywood, 2007b: 271. (تاثیرگذاري بیشتر آن در امور عمومی را فراهم کرده است

روز در حال افزایش اي و رسمی که در جوامع مدرن، روزبهافزون بر این، استخدام حرفه
صاحبان (برخالف دیگر عوامل حکومت . ها شده استبوده، موجب استقالل بیشتر بوروکراسی

طور موقت در اختیار دارند، هاي سیاسی را بهکه بنابر اصول دموکراسی، پست)مناصب سیاسی
.شودها میها از ثبات برخوردار است و همین امر موجب تداوم قدرت آنمشاغل بوروکرات

این ایدئولوژي از . ها ایدئولوژي سازمانی خود را دارنددر کنار این منابع قدرت، بوروکراسی
. اندشود که در سازمان ایجاد شده و توسعه یافتههایی تشکیل میو سیاستها ها، برنامهنگرش

ها با تحلیل منافع خود در ارتباط با سازمان، افکاري درخصوص اقداماتی دارند که بوروکرات
هاي ها و سیاستآنان در کنار حفظ و توسعه نگرش. حکومت باید انجام دهد یا نباید انجام دهد

هاي جدید به نهادهاي سیاسی تالش فعالیت خود براي تحمیل سیاستهاي موجود در حوزه
ها در مقابل تحوالت قانونی و سازمانی نشانمقاومت بروکراسی)  Peters, 2000: 222(.کنندمی

دهنده وجود این ایدئولوژي سازمانی است و با توجه به اینکه موجب یکپارچگی فرهنگی سازمان 
.شودراسی نیز محسوب میشود از منابع قدرت بروکمی

اگر بوروکراسی، با در نظر گرفتن منابع قدرت و ایدئولوژي سازمانی آن از منظر دموکراسی 
هایی در روابط دو مفهوم تنشارزیابی شود، از این جهت که تهدیدي علیه نظام دموکراتیک است،

تباط با مناسبات نخستین مسئله در مناسبات بوروکراسی و دموکراسی، در ار. شودآشکار می
بوروکراسی در این معنا، بر اقتدار مأمورین عمومی در مقابل اقتدار . بوروکراسی و سیاست است

بر جامعه یا به نوعی از حاکمیت اشاره دارد که در آن با ) صاحبان مناصب سیاسی(شدگانانتخاب
بر جامعه، نه در دست اقتدار حاکم ) دموکراسی غیرمستقیم(وجود نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی
کارگرفتن و این زمانی خواهد بود که بوروکراسی با به1هاستنمایندگان، بلکه در دست بوروکرات

، بر تعارض بروکراسی با دموکراسی تاکید شده است، چه اگر به ادبیات همزمان با توسعه دستگاه اداري دولتاز نظر تاریخی نیز، .1
براي نمونه، . موجود در زمان پیدایش مفهوم بروکراسی بنگریم، این مفهوم همانند نوعی از انواع اقتدار در نظر گرفته شده است
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اش، در عرصه اقتدار مقامات سیاسی وارد شده منابع در اختیار خود و در راستاي ایدئولوژي سازمانی
.باشد

هاي اقتدار سیاسی است و نمودگذاري عمومی و تعیین سرنوشت جامعه از بارزترین سیاست
در . شود، حق تعیین سرنوشت استها به شهروندان واگذار میدرواقع، آنچه در دموکراسی

شود و درمقابل، آنان به نسبت اختیاراتی شدگان واگذار میدموکراسی، حق شهروندان به انتخاب
ها ند لیکن بوروکراتها دارند در مقابل شهروندان، مسئولیت سیاسی دارگذاريکه در سیاست

ها از طریق ارائه و تحلیل اطالعات، مشاوره و نظایر توانند در فرایندهاي قبل از سیاست گذاريمی
آنکه از جانب آن و نیز در فرایندهاي اجراي سیاست ها، در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر باشند بی

عالوه بر . داشته باشندشهروندان برگزیده شده باشند و در مقابل آنان، مسئولیتی سیاسی
هاي گفته شده، در تصمیمات و اقدامات خاص ها از راههاي عمومی، بوروکراتگذاريسیاست

گذاري عمومی دانست لیکن ها را سیاستتوان آنمقامات سیاسی نیز مؤثرند؛ تصمیماتی که نمی
.شوندلمللی اتخاذ میاهاي مختلف، اعم از داخلی و بیندر راستاي اعمال اقتدار سیاسی در حوزه

شدن بوروکراسی به عنوان یک ابزار از حوزه کنترل نهادهاي در هر دو حوزه، مسئله، خارج
.کندسیاسی و تبدیل شدن آن به قدرتی است که اهدافی خودبسنده و مستقل را دنبال می

روکراسی البته مسئله موجود در ارتباط با مناسبات بوروکراسی و دموکراسی تنها در روابط بو
هاي بروکراتیک با و سیاست نیست و مسائل مربوط به عملکرد دموکراتیک در روابط سازمان

. هاي بوروکراتیک، از نقاط تنش در روابط دو مفهوم هستندشهروندان و نیز در درون سازمان
بوروکراسی که حیات شهروندان را از زمان تولد تا مرگ، تحت کنترل دارد، خواهد توانست با 

ها ها و آزاديمیمات و اقدامات خود و با استناد به قانون، در برخورداري شهروندان از حقتص
ها باید در تمامی اقدامات خود به در این ارتباط باید گفت، هرچند بروکرات. تأثیرگذار باشد

اي انجام قانون استناد کنند اما آنان براي تأخیر در انجام کارها و جلوگیري از روند عادي امور یا بر
ها در جهت تأمین منافع خود نیز عمدتاً به قوانین پناه برده و از پذیرش مسئولیت اجتناب آن

داند که در قرن هجدهم، بوروکراسی را نوع پنجم از انواع اقتدار می) Baron de Grimn(بارون دو گریمنسوي، فیلسوف فران
فیزیوکرات )Vincent de Gourny(دو گورنیوینسنت) Eryigit, 2012: 2(.ها قرار داردتحت حاکمیت بوروکرات

در Bureucracy.داندبروکراسی را شکلی از اشکال حاکمیت مینیز به عنوان مبدع مفهوم بروکراسی، ) 1759- 1712(فرانسوي
معناي میز که به Bureauاین واژه در زبان فرانسوي از دو کلمه. در زبان فرانسه اتخاذ شده استBureaucratieزبان انگلیسی از

ریشه اي التینی است، در زبان واژه اخیر که از . (تشکیل شده استبه معناي حاکمیتCratieکار و دفتر کار است، و کلمه 
همچنین متفکرینی مانند . توان آن را به معناي حاکمیت کارکنان ادارات عمومی دانستو می) شودخوانده میCracyانگلیسی

در اواخر )Gaeteno Mosca(گائتانو موسکا و ) Vilfredo Pareto(ویلفردو پارتو) Roberto Michels(روبرتو میشلز 
هاي ناگزیر اولیگارشیک در بوروکراسی، معتقد گرایانه خود با تأکید بر گرایشوایل قرن بیستم، در نظریات نخبهقرن نوزدهم و ا

اینان بروکراسی را نه ) See,Mouzelis, 2000: 27(.یابدبودند بوروکراسیِ در حال افزایش، به جایگاه قدرت حاکم ارتقا می
.اندط با قدرت سیاسی و حاکمیت در نظر گرفتهمانند نوعی از انواع سازمان بلکه در ارتبا
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این معنی که اقدام و نحوه اقدام ناپذیر است؛ بهباید توجه داشت که بوروکراسی انعطاف. کنندمی
به طور کلی . تهاي مأموران، عمدتاً تکلیفی اسها از پیش معین شده و در آن، صالحیتسازمان

ها را ها و آزاديهاي دموکراتیک مانند فردیت، مشارکت، ابتکار فردي و حقبروکراسی، ارزش
. دهددر درون سازمان و در روابط خود با شهروندان در مخاطره قرار می

ها که کاستن آنها مستلزم کنترل دموکراتیک بروکراسی است و رغم وجود این تنشعلی
هاي بروکراتیک همچنین در میان آنها و شهروندان، براي ایندهایی در سازمانوجود نهادها و فر

ها کند، در مدل بوروکراسی وبر، مسئولیت بوروکراتهاي دموکراتیک را ایجاب میتامین ارزش
از سوي . و محدود به سلسله مراتب اداري استدر مقابل مقامات سیاسی مبتنی بر حقوق است

این امر در نظریه براي تامین . کندارچوب اصول بروکراسی اقدام میدیگر، اداره تنها در چ
هاي سیاست و به طور کلی هنجارهاي کارآمدي اداره عمومی ضروري است و با تفکیک حوزه

. گرددها ممکن میگذارياز اداره به عنوان نهاد اجرا کننده سیاستبوروکراسی،خارج از اصول 
بر امکان و فراتر از آن، لزوم 1وودرو ویلسونن دیگر مانند ، برخی از متفکریوبرعالوه بر 

طرفی هدف از این جدایی، تأمین بی. اندهاي سیاست و بوروکراسی قائل بودهجدایی میان حوزه
کننده جامعه و جلوگیري از تأثیرات مخرب سیاست بر هاي اقتدار ادارهاداره در مقابل سیاست

طرف که در خدمت تمامی جامعه است است متخصص و بیبوروکراسی، سازمانی . اداره است
طرفی نباید تغییرات موجود در اقتدار سیاسی در آن تأثیرگذار و از سوي دیگر به دلیل همین بی

در شکل) See,Farazmand, 2010: 251(. ترین تضمین براي اداره استطرفی بزرگبی. باشد
. یادین داشته استگیري این نظر، مفهوم کارآمدي اداره، اهمیت بن

طلبان وي و اصالح. جدایی سیاست و اداره را مطرح کرده است1887اي در در مقالهویلسون
، در اداره آمریکا را پذیرفته و 2»نظام غنایم«فکر با او، مسائلی مانند فساد و ناکارآمدي ناشی از هم

ده براي حکومت یعنی دموکراسی شاند که اگر منشأ این امر در نظریۀ پذیرفتهچنین استدالل کرده
برداشت پیشین از . نیست، دلیل آن را باید در تفسیر آن نظریه و نهادسازي براي آن جست

) در ارتباط با اداره(دموکراسی بر لزوم مشارکت شهروندان در انجام  وظایف و قدرت حکومت 
سی بر اداره را ها و ترجیهات سیاتأکید داشت که وجود سازوکارهایی براي گسترش خواسته

طلبان، تقسیم گسترده قدرت، موجب نامشخص و که از نظر اصالحکرد، درحالیایجاب می
1. Woodrow Wilson.

2 .Spoils System به معناي نظام غنایم، نظامی است که در آن حزب پیروز در انتخابات، مناصب اداري را میان بستگان
ر گسترده در دارندگان زمان با تغییرات بسیاکند و درواقع تغییر صاحبان مناصب سیاسی همو اعضاي حزب خود تقسیم می

قرار دارد که در آن مناصب اداري » نظام شایستگی«به معناي Merit Systemاین نظام در مقابل . مناصب اداري نیز هست
.شودهاي سیاسی و حزبی  به افراد واگذار میبر اساس شایستگی و نه تعلقات و وابستگی
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البته از نظر والدو تفکیک ) Demir,2011:65(. شدرفتن حس مسئولیت میشدن آن و ازبینمبهم
ه از مریکاست، جدایی اداراترین عنصر در نظم اساسی و دموکراسی ناپذیر قوا که مهمانعطاف

موجب قانون اساسی، اختیارات زیادي کرد چرا که در این کشور، کنگره بهسیاست را مشکل می
. ها داشتها، بودجه و کارکنان آنهاي اداري و صالحیتدر تأسیس و سازماندهی سازمان

)Rosenbloom, McCurdy, 2007: 3(
اند که دموکراسی بودهطلبان در ضمن تأکید بر وابستگی خود به دموکراسی معتقداصالح

طور کلی بر کارآمدي و کننده بر اداره و تولید رفاه است و بهداراي تأثیرات مخرب و ویران
درواقع، . بدون اینکه این امر را در تناقض با وابستگی خود بدانند. بازدهی در اداره اثر منفی دارد

اوتوکراسی در ساعات کار، همانند یافتن به اداره کارآمد،بیان کرده، براي دستوالدوکه چنان
. شدبایست براي دموکراسی در خارج از ساعات کار پرداخت میشد که میاي دیده میهزینه

,Waldo(. آل دموکراسی در اداره، نمودي نخواهد داشتاز نظر طرفداران این نظریه، ایده

1952: 86-87& Demir, 2011: 66(هاي پایانی قرن نوزدهم در طلبان دههبنابراین در نظر اصالح
این امر در عین اینکه اداره را از . اي غیرسیاسی بوده استمریکا نیز  بروکراسی پدیدهآ

هاي اداري را از تعلقات سیاسی حزب پیروز در انتخابات دور داري حزبی و نیز سمتجانب
کنترل کند با قرار دادن کارآمدي و بازدهی نظام اداري در مقابل مطلق سیاست، می

.   رساندترین حد ممکن میرا نیز به کم) اعم از نظارت پارلمانی(دموکراتیک بروکراسی 
الزمه . از جدایی میان اداره و سیاست، دفاع شده است1940در ادبیات سیاسی غرب تا دهه 

هاي داري حزبی در سازماندهی و فعالیتاین امر نیز دورکردن اداره و نهادهاي سیاسی از جانب
هایی نظري براي بیان در مخالفت با نظریه غالب، تالش1930باوجود این، از دهه . داره بوده استا

از عدم امکان جدایی اداره عمومی، 1936در 1هرینگپیوستگی سیاست و اداره آغاز شد، چه 
ویژه پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافته و با ها بهاین تالش. سیاست و تحزب دفاع کرده است

اي گونهنظریه کالسیک در خصوص جدایی اداره و سیاست، تأثیر خود را به1950روع دهه ش
با . ترین دالیل این تغییر بوده استگسترش اندیشه دولت رفاه یکی از مهم. جدي از دست داد

هاي اقتصادي کینزي، دولت دیگر نهاد ناظر و داراي کارکردهاي تنظیمی گسترش اجراي سیاست
درنتیجه، با توسعه . صورت فعال در ارائه کاالها و خدمات عمومی مشارکت کرده استنبوده و به

ها نیز نقشی دستگاه اداري دولت، این اندیشه که در کنار دارندگان مناصب سیاسی، بوروکرات
هاي عمومی دارند تقویت شده و به دنبال آن، ضرورت نظارت گیري سیاستمستقیم در شکل

)Demir, 2011: 66-67. (وکراسی مطرح شده استسیاسی کارآمد بر بور
1. Herring.
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آل از نظر وي، ایده. پرداز پیوستگی اداره و سیاست استترین نظریهشدهشناختهدوایت والدو
هاي علمی این ادعاي متفکرین کالسیک که روش. اندیشه کالسیک، بیش از اندازه علمی است

هاي شدن نهادارائه کند موجب انباشتههاي عینی تکنیکیحلتواند براي مسائل عمومی راهمی
جاي مشارکت شهروندان با ابزارهایی مانند دموکراسی به. عمومی از کارکنان عمومی شده است

گیري قوه نتیجه ناگزیر این امر نیز شکل. انتخاب کارشناسان و نمایندگان اداري اداره شده است
ست که با قانون اساسی این کشور با اي بسیار قدرتمند و متمرکز در آمریکا بوده امجریه

)Rosenbloom, McCurdy, 2007: 3(.درنظرگرفتن جایگاه قدرتمند پارلمان در آن متعارض است
آنچه با روح . داندگرایانه نمیتقسیم کارکردهاي حکومت به سیاسی و اداري را واقعوالدو

هاي عموم از به خواستهپاسخگویی . دموکراسی سازگار است همکاري و نه رقابت بین قواست
شده از هاي مقامات انتخابها و دغدغهطرف که در ارزشطریق گروهی از متخصصین بی

هاي شهروندان مشارکت ندارند در تعارض با ها و دغدغهجانب عموم و به عبارت دیگر، ارزش
گرایی بوروکراتیک منجر صورتی ناگزیر به نخبهاین خط فکري به. روح دموکراسی است

هاي اداري سازمان. که اندیشه دموکراسی باید به مؤسسات اداري نفوذ کندخواهد شد، درحالی
شوندگان را در نظر وفصل مسائل عمومی، ترجیحات و رضایت حکومتباید در زمان حل

)Krane, Marshal, 2003: 3(.داشته باشند
ها و فرایندهاي تیک و ارزشهاي دموکراها و فرایندسعی در شناخت مناسبات میان ارزشوالدو

هاي چالش در اداره عمومی است و ترین حوزهمقابله میان این دو، یکی از اساسی. اداري داشت
عنوان اي با بوروکراسی بهگونهعنوان امري ضروري براي تحقق حاکمیت ملت باید بهدموکراسی به
گر قلب دولت مدرن، اداره است در ا. نشین شودناپذیر براي تحقق اداره کارآمد، همامري اجتناب

هاي اخالقی نظریه دموکراسی باید اداره را نیز دربرگیرد، چه از بنیان) و بعد از آن(قرن بیستم 
نه مانند ) عنوان صاحبان اصیل قدرت سیاسیبه(مؤسس دموکراسی این اصل کانتی است که افراد

)Waldo, 1952: 86-87& Demir, 2011: 69(.ابزار، بلکه باید مانند هدف در نظر گرفته شوند
وي با این . است» بازدهی«بر آن تأکید داشت، مفهوم والدوترین مفاهیمی که یکی از مهم

هاست و اینکه بازدهی و طلبان که بازدهی مفهومی خنثی و مستقل در مقابل ارزشادعاي اصالح
گرفتن جاي. دت مخالفت کردشجمع نیستند و فراتر از آن، دو امر متضادند بهدموکراسی قابل

از نظر او، بازدهی یک ارزش . تواند به استبداد انجامدمفهومی خنثی در مرکز علم اداره می
در این ارتباط . گیري شودخودبسنده نیست و وجود یا عدم آن باید با توجه به اهداف اندازه

هاي ه تنها بر شاخصگونه بازدهی کشدن اداره باشد، عدم کفایت آناگر هدف، دموکراتیزه
)Waldo,1984:187-193 & Demir, 2011: 70(.مالی تکیه دارد روشن است
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ضرورت نفوذ روح و ایدئولوژي دموکراسی بر تمام سطوح دستگاه لویتاندر همین جهت، 
از . طرف باشدها بیتواند از نظر ارزشسازماندهی و فنون اداري نمی. اداري را بیان کرده است

بودن کومت دموکراتیک دربردارنده اداره دموکراتیک نیز هست و دموکراتیکنظر وي، ح
نقایص . اصول حکومت در صورت فقدان سازوکار اداري دموکراتیک، معنایی نخواهد داشت

تواند با رفتار انسانی و عقالنی اداره جبران شود اما براي جلوگیري از اعمال خودسرانه قانون می
دادن به تنها راه پیشگیري از این امر، شکل. وکاري حفاظتی وجود نداردساز) نقض قوانین(اداره 

وي ضمن بیان اینکه اداره داراي نظمی متفاوت از سیاست . آگاهی دموکراتیک در اداره است
طور کلی از نظر وي، اداره به. داندصورت کامل، قابل تفکیک از یکدیگر نمیها را بهاست آن

البته او این . راي اجراي تصمیمات سیاسی و تحقق اهداف دولت استابزاري در اختیار دولت ب
خصوصیت ابزاري اداره در ارتباط با هرگونه هدف دولت و هرگونه سیاست را امري خطرناك 

)Levitan, 1943: 352-355 &Demir, 2011:66-67 & Levitan,1946: 87(. کندتوصیف می
توان علم اداره را نمی. نند جدا از یکدیگر باشندتوانیز اداره و سیاست نمیکینگزلیاز نظر 

ترین این اهداف نیز تحقق اراده عموم مهم. هاست تصور کردبدون اهدافی که در خدمت آن
عالوه بر این، بازدهی و اهداف اقتصادي نیز بر . تنهایی یک هدف نیستکردن بهاداره. است

که کمی ناکارایی، هزینه کوچکی است دیگر اهداف مانند تحقق دموکراسی تقدم ندارند، بل
البته این نگرش، تضاد آشکاري با نگرشی دارد که . که باید در مقابل دموکراسی پرداخت شود

بنابر آن، اوتوکراسی در ساعات کار، عوضی است که باید در مقابل دموکراسی در خارج از 
)Kingsley, 1944: 88 & Demir, 2011: 67(.ساعات کار پرداخت شود

بوروکراسی به همان اندازه که داراي لویتان،و کینگزلی، والدوبنابراین در نظر کسانی چون 
نقش اداري است از نقش سیاسی نیز برخوردار است و عنصري است که در درون فرایند 

مراتب، اینان مناسبات سیاست و اداره را عالوه بر ابتناي آن بر سلسله. گذاري قرار داردسیاست
از این منظر، برخورداري . دانندتنیده میکنندة هم و مبتنی بر تعامل و درهمتکمیلعقالنی، 

.ها از نقشی فعال در جامعه و سیاست در جهت عدالت، برابري و منافع عمومی استبوروکرات
پذیرفته شود، تبعاً نباید با خواست ) والدوو (کینگزلیو لویتانکه نظر درصورتی

از نظر (فکرهاي هممبنی بر همکاري با بوروکرات) مناصب سیاسیصاحبان(شدگانانتخاب
اگر اعتقاد به زندگی . ها مخالفت کردها بنا بر تعلقات سیاسی آنو انتصاب بوروکرات) سیاسی

هاي هاي منصوب نباید در تضاد با خواستدر یک دموکراسی وجود دارد، رفتار بوروکرات
عالوه بر این، بایستی نهادهایی براي ) Demir, 2011: 67(.شده باشدمقامات عمومیِ انتخاب

هاي دموکراتیک در اداره همچنین در روابط آن با شهروندان تاسیس گردند تامین ارزش
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چراکه اداره تنها تابع اصول اداره علمی و بروکراسی نیست و همانند نهادهاي سیاست گذار در 
ها و شده، با ارزشهاي تدویناگر سیاستخدمت اهداف جامعه و دموکراسی است تا جایی که

اصول دموکراتیک در تعارض باشد بوروکراسی باید از اجراي آن سرباززند، چه روح 
. دموکراسی باید در اداره نفوذ کند

انتصابات سیاسی. 2-1
هاي معین در موارد زیادي ها و منافع مرتبط با سیاستها به ارزشوابستگی بوروکرات

هاي سیاسی از جانب ها و برنامهشکالت جدي در اداره و اعمال وزارتخانهموجب بروز م
هاي اي که رهبران سیاسی در موارد زیادي براي تغییر اولویتگونهشود بهنهادهاي سیاسی می

تر نیز اشاره شد که در طول زمان، پیش. شوندرو میها روبهسیاسی با مقاومت بوروکرات
توانند دچار چالش با هاي ایدئولوژیک سازمان مییرد و ارزشگفرهنگی سازمانی شکل می

ویژه مشکل احزابی است که پس از ماندن در اقلیت این امر به. هاي رهبران سیاسی شونداولویت
هایی که در شدن بوروکراتجایگزین. گیرندبراي مدت طوالنی، قدرت سیاسی را در دست می

توانند به مطالبات دولت د با کارکنانی جدید که میکننهاي جدید مقاومت میمقابل سیاست
دهد و هاي عمومی را افزایش میجدید پاسخ دهند، سازگاري میان نتایج انتخابات و سیاست

تواند همانند یک سازوکار براي نظارت دموکراتیک باشد که انعکاس اراده عمومی بر می
)Peters,Pierre, 2004: 4 & Demir, 2011: 79(.کندپذیر میبوروکراسی را بیشتر امکان

رفتن جدایی بورورکراسی و سیاست، چنین ادعا کرده است که در صورت ازمیانلویتان
. طرفی اداره از میان برداشته شوددر این ارتباط باید مفهوم بی. بوروکراسی دموکراتیزه خواهد شد

از . ت عموم را مدنظر قرار دهندکنند باید ترجیحاکه کارکنان عمومی به عموم خدمت میازآنجایی
صورت تجدیدنظر در بوروکراسی به. ها نیز باید تغییر کنندکنند ابزارنظر وي اگر اهداف تغییر می

بخش سیاسی (ویژه در زمان تغییر حکومتمداوم با درنظرگرفتن اهدافی که در خدمت آن است به
صالحیت «مفهوم کالسیک لویتان،آثار امروزه هفتاد سال پس از انتشار. ضروري است) قوه مجریه

ترین مفهوم براي خدمات عمومی را از دست داده و جاي خود را به خصوصیت مهم1»طرفبی
طور خاص، بنیانی نظري براي انتصابات سیاسی از این مفهوم به. دهدمی2»صالحیت پاسخگو«مفهوم 

اعمال تغییرات اساسی در در جهت) شدگانانتخاب(گران اصیل در اداره عمومیجانب کنش
هایی که با هدف حفاظت از مأموران در برابر تغییرات و درواقع، سازوکار. کندسیستم فراهم می

1. Natural Competence.
2. Responsive Competence.
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هاي سیاسی ایجاد شد بعدها به عواملی مهم براي اقتدار بوروکراسی و تضعیف اقتدار سیاسی در فشار
تعبیر 2»خرابکاري اداري«ن را آ) 1937(1برشتاین وضعیت که . ها تبدیل شدمقابل بوروکرات

هایی مانند ها از راهکرده است دربردارنده پیشگیري از اجراي نیات رهبران سیاسی توسط بوروکرات
. در اداره است)بودنروتین(هاي مشابهمشابه در موقعیتکاغذبازي و با استفاده از خصوصیت اقدام 

ات سیاسی تضمین نشود و از طرف دیگر به که پیروي کارکنان عمومی از ترجیحات مقامدرصورتی
کارگیري اشخاصی ها نباشد، بههاي نظام استخدام کارکنان عمومی، امکان تغییر آندلیل محدودیت

ها، در کنار بوروکرات» مشاور«هایی مانند که داراي خصوصیات سیاسی بیشتري هستند در سمت
)Demir, 2011: 79. (ندتواند تا حدودي کنترل سیاسی موردنظر را فراهم کمی

هاي مستقل اعمال یکی دیگر از ابعاد نظارت سیاسی بر بوروکراسی از طریق سازمان
امروزه به دنبال اصالحاتی که در چارچوب نگرش جدید بر اداره عمومی انجام شده . شودمی

. شودمستقل ارائه میهاي مستقل و نیمهاست، بسیاري از خدمات عمومی از طریق سازمان
هاي رژیم استخدام هاي سیاسی، افرادي را که تابع محدودیتتوانند با انگیزهمقامات سیاسی می

بنابراین با .شده انتصاب کنندهاي مدیرة مؤسسات گفتهعمومی نباشند براي عضویت در هیئت
صورت سنتی در اختیار دولت بوده است به مؤسسات مستقل، انتقال ارائه خدمات عمومی که به

)Demir, 2011: 80(. ها وجود خواهد داشتن نظارت سیاسی مؤثرتر بر روي آنامکا
مریکا، بهترین سازوکار کنترل اویژه در برخی از از نویسندگان، انتصابات سیاسی را به

هاي کالسیک مانند کاهش بودجه، قانونگذاري و بوروکراسی قلمداد کرده و آن را از روش
توانند به رفتار سازمانی با شده میرهبران انتخاب. انددتر دانستهدهی مجدد اداره، کارآمسازمان

مریکا ادر 1978مطابق قانون اصالح خدمت عمومی مصوب .هاي سیستماتیک شکل دهندروش
تواند مدیران اداري در سطوح باال را بر اساس سازگاري با برنامه سیاسی مریکا میارئیس جمهور 

ن، براي تسهیل فرایند اداري، امکان کاستن از نیروي کار یا انتقال عالوه بر ای. خود انتخاب کند
به این ترتیب، انتصابات سیاسی براي کنترل بوروکراسی . هاي دیگر وجود داردکارکنان به سازمان

طرفی کارکنان عمومی نیز بیپترزاز نظر . اي قانونی یافته استاز طرف رئیس قوه مجریه، زمینه
اي صد امریکن پذیرفته شده است، تنها سابقه- هاي آنگلوزش در دموکراسیعنوان یک ارکه به

قوه مجریه براي اینکه . تر و شاید قدرتمندتر استساله دارد و خواست وفاداري سیاسی، قدیمی
ها را ترجیح هاي خود را اجرا کند، همکاري با کارکنان عمومی سازگار با آنبتواند سیاست

نتصاب و عزل کارکنان، همانند یک سازوکار کنترل سیاسی بر روي هاي ادهد و صالحیتمی
1. Brecht.
2. Bureaucratic Sabotage.
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تر از تبعاً در این میان، وفاداري و ایدئولوژي، جایگاهی مهم. شودبوروکراسی به کار برده می
)  Demir, 2011: 80 & Peters, 2001: 209(.یابدخصوصیات دیگر می

سطحی قابل قبول از مداخله وجود دارد هاي استخدام کارکنان عمومی، تقریباً در تمام رژیم
. کنندهایی از این دست، پیوسته استفاده میکنندگان قوه مجریه از صالحیتویژه اعمالو به

هاي اداريِ مؤثر در حال افزایش بوده و نیز براي امروزه نیز تعداد انتصابات سیاسی در سمت
هایی مانند استفاده از دن روشکاربرهاي استخدام عمومی، بههاي نظامگذر از محدودیت

درنتیجه، تضعیف نظام استخدام عمومی توسط . کارکنان قراردادي در حال گسترش است
)Demir, 2011: 84(.نگرش جدید ادارة عمومی، مانند یک امتیاز براي نظارت سیاسی است

هاي ادارياصول و آیین. 2-2
بوروکراسی که کاربرد آن عمومیت شده براي کاستن از اقتدار یکی دیگر از روش مطرح

1اصول اداري،. هاي اداري استکارگرفتن اصول و آیینیافته و تاکنون ادامه یافته است، به

ها و مؤسسات عمومی و نیز هاي اداري سازمانهنجارهاي عینی قانونی است که در انجام فعالیت
قدام برخوردار از آثار کنند، هرگونه اها اقدام میاشخاص حقوق خصوصی که از جانب آن

با اعمال اصول اداري در اقدامات اشخاص عمومی، نظارت نهادهاي . باشدحقوقی باید تابع آن
خوبی تعریف و معین شده ها و اصولی که بهشود چرا که آیینسیاسی بر بوروکراسی ممکن می

هاي استها و سیرا در جهت خواسته) هابوروکرات(گران غیراصیلاست اقدامات کنش
از طرف دیگر، اصول . دهدقرار می) شهروندان از طریق اعضاي قوه مقننه(گران اصیلکنش

اصول . کندهاي اداري را تأمین میدر فعالیت) مطابق قواعد عینی(اداري، اقدام مطابق با حقوق
گیري به شخص یا هاي دموکراتیک با دادن حق مشارکت در فرایند تصمیماداري در نظام

. شدن بوروکراسی استاصی که در ارتباط با اقدامات سازمان هستند در جهت دموکراتیکاشخ
وفصل اختالفات مابین اداره و شهروندان، کردن امکان حلهاي اداري، فراهمفایده دیگر آیین

)Demir, 2011: 75(.بدون مراجعه به فرایندهاي قضایی است
توان به در این خصوص می. شودننه تدوین میاصول اداري در قالب قوانین از جانب قوه مق

و نیز قوانینی با عناوین مشابه در استرالیا، ایتالیا، آلمان و اسپانیا ) 1946(مریکااقانون اصول اداري 
ویژه در ارتباط با پاسخگویی کارکنان، بینی اصول عینی بهتمامی این قوانین با پیش. اشاره کرد

هاي کننده ارزشگیري تضمینکت شهروندان در فرایند تصمیمشفافیت تصمیمات اداري و مشار
.استبر امور عمومی بوده ) صاحبان قدرت سیاسی(دموکراتیک، مانند نظارت شهروندان

1. Administrative Procedures.
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نظارت پیشینی، . کندبینی میپیش2»پسینی«و 1»پیشینی«اصول اداري دو گونه نظارت، شامل 
وص نظارت توسط قوه مقننه، پیش از اقدام اتخاذ تصمیمات مربوط به نظارت و اقدام در خص

کنندگانبراي نمونه، در چارچوب اصول اداري به برخی از انتخاب. اداري مربوطه است
از طریق (شدننفع که در فرایند قانونیهاي ذيگروه. شودحق اظهارنظر داده می) شهروندان(

کننده خدمات ساختار نهاد ارائهاند باید نمایندگانی درفعال بوده) مشاوره و ارائه اطالعات
ها از اعمال تغییراتی که با هدف نخستین به این صورت در سیاست. عمومی مربوط داشته باشند

کنندگان کردن ترجیحات انتخابشود و امکان داخلقانونگذار در تعارض باشند جلوگیري می
. یابدافزایش میهاهاي سازمانی از طرف بوروکراتدر تصمیمات بوروکراتیک و سیاست

شده یا در هاي اعمالها و تحقیقات در خصوص سیاستهاي پسینی نیز انجام بررسینظارت
ها ازجمله دربردارنده اقدامات تنبیهی مانند کاستن از بودجه سازمان این آیین. جریان اجراست

)Demir, 2011: 76 & Balla, 1998: 664(.است

سی نظریه نمایندگی در بوروکرا. 2-3
با درنظرگرفتن 1944پردازان پیوستگی سیاست و اداره است در که از نظریهکینگزلی

لویتانسازمان اداري انگلستان، نظریه نمایندگی در بوروکراسی را مطرح کرد و به دنبال آن، 
هاي ها و نظارت بر تضمین ارزشبا تأکید بر لزوم کنترل درونی بر رفتار بوروکرات) 1946(

ک در عملکرد بوروکراسی، آن را همانند یک جایگزین براي نظام بوروکراتیک در دموکراتی
این نظریه بر لزوم وجود نمایندگان هر طبقه اقتصادي، ) Demir, 2011: 29. (مریکا ارائه کردا

در . ها تأکید دارددر بوروکراسی به نسبت تعداد اعضاي آن) گروه قومی(منطقه، دین و اتنیک
. امر، اختیارات بوروکراسی نباید منبع نگرانی هیچ فردي در جامعه باشدصورت تحقق این 

هاي ناشی از تعلقات دینی، داوريها و پیشنظریه نمایندگی در بوروکراسی، انتقال نگرش
رو ازاین. گیردها را مفروض میها به حوزه اختیارات و وظایف آنطبقاتی و قومی بوروکرات

هاي متفاوت در بوروکراسی نمایندگانی داشته باشند منافع و نیازها که تمامی گروهدرصورتی
ها و منافع متفاوت شود ارزشاین نمایندگی موجب می. تواند توجه الزم را کسب کنندآنان می

به این . ها در نظر گرفته شودها و تدوین سیاستگیريآسانی اظهار شده و در تصمیمها بهگروه
.یابده دلیل مشارکت تمامی جامعه، مشروعیت میشکل، تصمیمات اتخاذشده ب

)Demir, 2011: 75 & Sumbramaniam, 1967: 1010(

1. Ex-Ant.
2. Ex-Post.



23ترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمديبررسی کن

هاي کالسیک مانند کاهش بودجه، نظارت و قوانین را براي کنترل یک نظریه نمایندگی، روش
یا عدم - کارگیري مداوم اینترین دلیل این امر نیز عدم بهمهم. داندبوروکراسی قدرتمند کافی نمی

هاي هاي قانونی باید به روشجاي روشدر این وضعیت به. هاستروش- استمرار کنترل در این
عنوان یک کل که بوروکراسی نماینده جامعه بهدرصورتی. توسل جست» شناختیروان- درونی«

. دهاي اجراي تصمیمات در آن، سازگار با منافع عموم جامعه خواهد بوباشد، طبعاً اقدامات و روش
ها از دانش و تخصصی بیشتر از عموم جامعه نیز براي در همین راستا برخورداري بورورکرات

)  Demir, 2011: 75 & Meier, 1975: 528. (ترشدن تصمیمات و اقدامات اداره مفید استعقالنی
نمایندگی . تواند داراي ابعاد اجتماعی سیاسی و فکري باشدنمایندگی در بوروکراسی می

هاي ها و زنان و تعقیب و اجراي سیاستهاي خاص، مانند اقلیتسیاسی دربردارنده ورود گروه
رو موجب توجه به مفاهیمی مانند هاست و ازاینهاي آنخاص در جهت تأمین خواسته

ها یا نمایندگی نظري و فکري نیز نمایندگی نگرش. شودیی و تنوع میگراچندفرهنگی، کثرت
شدن عدم تبعیض، پرداخت درآمد یکسان براي کار یکسان و فرهنگ برابري و بر درونی

رو قدرتمندترساختن بوروکراسی عمومی ازاین. هایی از این قبیل تمرکز داردعدالت و ارزش
هاي حلی سازگار با دموکراسی و روشانند راهبا واردکردن مفهوم نمایندگی به آن، هم

)Farazmand, 2010: 256(.شوددموکراتیک دیده می
در ) فنی- علمی(نقدي که به این نظریه وارد شده است در ارتباط با لزوم وجود شایستگی

در صورت تعارض میان اصل نمایندگی در . افراد براي ورود به خدمات عمومی است
یک باید ترجیح داده شود؟ آیا باید براي مبتنی بر شایستگی، کدامبوروکراسی و انتصاب 

رو توجهی روربهبودن با بیاينمایندگی در بوروکراسی، اصولی مانند دانش، تخصص و حرفه
هاي متنوع، داراي منافع متنوع و متعارض باشند و که گروهشود؟ عالوه بر این، درصورتی

ر اساس، منافع گروه را مبناي عمل خود قرار دهند آیا ها در بوروکراسی، دنمایندگان آن
,Demir(شده و ناکارآمد نخواهد بود؟ آید، تقسیماي که در نتیجه آن به وجود میبوروکراسی

2011: 75 & Sumbramaniam,1967: 1014  (

مدیریت عمومی نوین و تضعیف اقتدار بروکراتیک. 3
که در آن به دنبال غلبه نظریه 1970ا پایان دهه کم تنگرش پیوستگی سیاست و اداره، دست

، مجدداً بر جدایی سیاست و اداره تأکید 1گراییعامل و مدیریت-انتخاب عمومی، نظریه اصیل
توان گفت این نگرش با درواقع، می) 160: 1391نفري،. (شد، نگرش غالب در غرب بود

1. Manageralism.
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رفتن توافق عمومی در خصوص پیدایش و توسعه دولت رفاه در غرب طرح شده و با ازمیان
.دولت رفاه، تأثیر خود را از دست داده است

کننده شد، تأمینتر انگاشته میگونه که پیششده، دولت، دیگر آنهاي گفتهبر اساس نظریه
خیر . گران آن، همانند هر فرد دیگر، منافع خود را در نظر دارندخیر عمومی نیست و کنش

شود در فرایندي از رقابت میان فردي اعضاي جامعه تشکیل میعمومی که درواقع از منافع 
از سوي دیگر، . کننده کاالها و خدمات عمومی تأمین خواهد شدهاي تولیدکننده و ارائهکانون

اند همانند یک وکیل و عامل، پاسخگو گران اصیل که شهرونداندولت باید در مقابل کنش
ها بر اساس این سازوکار. یی دولت، کافی نیستندکننده پاسخگوهاي تأمینباشد و سازوکار

هاي اند، حال آنکه پاسخگویی مؤثر، نیازمند سنجش عملکرد نهادفرایندها و قوانین، توسعه یافته
.هاستها و ستاندهشده و به عبارت دیگر، بر اساس نتیجهعمومی با توجه به اهداف تعیین

به » جویی اقتصاديصرفه«و » اثربخشی«، »مديکارآ«ها را براي تأمین هر دو نظریه، دولت
سوي جدایی کارکردهاي سیاسی از کارکردها و فرایندهاي اداري و مدیریت امور اداري با 

در . اي که در بخش خصوصی وجود داشت، رهنمون شدندگونهها و فنونی متمایز بهروش
کارآمدي و اثربخشی، هاي پیشین در خصوص مناسبات سیاست و اداره، تنها راه تأمیننگرش

شد، حال آنکه در نگرش جدید، این انگاره فرو ریخت و گذر از بوروکراسی انگاشته می
این امر از دو طریق صورت . ها قرار گرفتساختارهاي بوروکراتیک در دستور کار دولت

هاي مدیریت بخش سازي و کاستن از حجم دولت و اجراي فنون و روشخصوصی: گرفتمی
تعبیر شد که البته هر دو در جهت کاستن از » گراییمدیریت«بخش عمومی که به خصوصی در

.انداقتدار بوروکراتیک بوده
در مقابل بوروکراسی که در مرکز نظام اداره عمومی سنتی است، نگرش مدیریت عمومی 

ر از درواقع، براي گذ. است1»قراردادگرایی«کند که در راس آن، جدید، پیشنهادهایی ارائه می
ساختار مبتنی بر قواعد سخت حقوق عمومی در بوروکراسی، به توسعه ابزارهاي جدیدي نیاز 

به این ترتیب، موانع موجود در راه ارائه . تواند با قراردادگرایی برآورده شوداست و این نیاز می
رود و مرزهاي میان بخش عمومی و خدمات عمومی از جانب بخش خصوصی از بین می

و با تولید و ارائه کاالها و خدمات ) Lane, 2000: 305(میان برداشته خواهد شد خصوصی از 
ها و مؤسسات خصوصی و غیرانتفاعی از حجم سازمان دولت عمومی از طریق پیمانکاري

شدن از مداخالت دولت در اجتماع نیز موجب کاهش اقتدار بوروکراسی کاسته. شودکاسته می
.شودبر جامعه می

1. Contractarianism.
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عنوان سی در راستاي کاستن از بوروکراسی به بازتعریف شهروندان بهرهبران سیا
هدف از تبعیت از . اندهاي فردي خدمات عمومی تالش کردهکنندگان جمعی و مشتريمصرف

ها بنابراین در بسیاري از حوزه. افزایش گستره انتخاب شهروندان است1قواعد مناسبات بازار،
و هم ) در موضوعاتی مانند مدرسه و بیمارستان(میان خودکنندگان خدمات عمومی، هم ارائه

با نظام ) همان گونه که در مناقصات و قراردادها چنین است(میان خود و بخش خصوصی
رهبران سیاسی در مقابل نظامی که بوروکراسی به وجود آورده است از . اندرو شدهرقابت روبه

اند که میان بوروکراسی و منافع متنوع داشتهبردن پیوندهایی طریق این نگرش، سعی در ازبین
)Aucoin, 1996: 646(. یافته وجود داشته استنفع سازمانهاي ذيگروه

تأثیرگذاري بخش خصوصی در اداره عمومی، تنها در کاستن از حجم دولت از طریق 
هیمی مانند که با مفا2در نگرش نوین به اداره عمومی، با مفهوم اداره. قراردادگرایی نبوده است

جایگزین 3»مدیریت«در ارتباط است، مفهوم )اجراي قانون(بازرسی، نظارت و امور اجرایی
شده است که دربردارندة انجام خدمت، کنترل نتایج و پذیرش مسئولیت فردي براي دستیابی به 

است که 6»مدیریت عمومی«به 5»اداره عمومی«این تحول، تغییر جهت از 4.نتایج است
هاي خصوصی و تجاري در اداره امور عمومی ها، فنون و اصول مدیریت بنگاهرنده روشدربردا

هاي هاي اصالحات براي تبدیل ساختار اداره عمومی به ساختاربا این تحول، تالش. است
پذیر، غیرمتمرکز و با ، انعطاف)مینیمال(کوچک بازارمحور در جهت دولت حداقلی 

هاي در این نگرش، حکومت، خصوصیاتی همانند بنگاه، چه مراتب نرم آغاز شده استسلسله
محور است؛ اند؛ مشتريکند؛ شهروندان صاحبان آند، ازجمله رقابت میبیاخصوصی می

)Hughes, 2012: 27(.نگر است؛ بازارمحور است و کارآفرین استآینده
ت چه اداره اسکردن اداره عمومی بودهتمامی اینها در جهت کارآمدي و دموکراتیزه

شدن بیش به دنبال بزرگ- ها و ساختار بازوي اجرایی دولت اشاره داردکه بر فعالیت- عمومی 
شدنِ هرچه بیشتر بوروکراسی توان آن را دوران گستردهکه می- از اندازه در دوران دولت رفاه

عقالنی و عنوان روشی با توسعه اقتدار بوروکراتیک و ناکارآمدي، از مبناي خود به-دانست
.شداي که همانند یک بحران توصیف میگونهمبتنی بر قانون دور شده بود به

مراتب هاي دولتی، مبتنی بر مدل وزارتخانه و سلسلهدر مدیریت عمومی جدید، سازمان
1. Marketization.
2. Administration.
3. Managment.

ال آنکه مدیریت با کنترل نتایج و دستیابی به اهداف از راه اداره با پیروي از قوانین و کنترل فرایندها در ارتباط است، ح. 4
.خالقیت فردي

5. Public Administration.
6. Public Managment.
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. شوندمستقل تشکیل میصورت مستقل یا نیمهتر بههاي کوچکعمودي نخواهند بود و سازمان
همچنین مخارج و . یابدها افزایش میت در فرایندها و بازدهی سازماندر این صورت، شفافی

هاي ها با حوزهکنند بیشتر از وزارتخانهها که در یک حوزه مشخص فعالیت میهاي آنهزینه
توان در جهت تقویت این امر را می) Peters, 2001: 214. (پذیر استمتنوع فعالیت، نظارت
. می ارزیابی کردهاي عموپاسخگویی در سازمان

ها به واحدهاي گیري اداري با توزیع اهداف و تفویض صالحیتساختار سنتی تصمیم
بخش هماهنگ بوده و عدم مختلف اداري ناسازگار است و بیشتر با تمرکزگرایی وحدت

اما در نظام نوین اداره عمومی، نیازي به . داندتمرکز را مانع کارایی و پاسخگویی مؤثر می
مراتبی نیست و هر واحد اداري یا سازمانی که گیري و پاسخگویی خطی و سلسلهتصمیمساختار 

داراي هدف مشخص و معینی باشد در رابطه با اختیاراتی که به آن واگذار شده، یک واحد 
منظور پاسخگویی مؤثرتر، قدرت و اهداف به عبارت بهتر، به. شودمسئول و پاسخگو شناخته می

هاي هاي اجرایی تقسیم شده و هریک از آنان باید به سازمانان، بین سازماناداري تا سرحد امک
)145: 1380زارعی،(.اجرایی دیگر حساب پس بدهند

ها مراتب مبتنی بر وزارتخانهها از سلسلهکردن سازمانگرایی، خارجدر چارچوب مدیریت
گیري به ختیارات تصمیمهاست در کنار اعطاي اگیري به آنکه مستلزم اعطاي ابتکار تصمیم
به این ترتیب، آن بخش از منابع . شودمراتب سازمانی انجام میمدیران در سطوح مختلف سلسله

رو بوده است و از شود با کاهش روبهها که از ترتیبات قانونی ناشی میقدرت بوروکراسی
هاي قانونی و صالحیتهایی مانند فرار از مسئولیت و تأخیر در انجام امور که بر تعینسوءجریان

.شودتکلیفی متکی بود کاسته می
سازي به مستخدمین و مقامات دولت مرکزي درواقع، گروه اندکی هستند که در تصمیم

هاي اجرایی کنند و مدیریت و نظارت بر وظایف، اهداف و عملکرد سازمانوزیر خدمت می
ها وجود دارند که از سازماناز سوي دیگر، طیفی . عمومی و غیردولتی را بر عهده دارند

کنند و براي ارائه خدمات ویژه بر اساس تقسیم مسئولیت مأمورانشان را خود استخدام می
اثر چنین . کنندهاي غیرمتمرکز، به امور اجرایی اقدام میها و سازمانشده بین وزارتخانهتعریف

هاي غیرمتمرکز مانتقسیم وظایفی این است که پاسخگویی وزرا در رابطه با وظایف ساز
یابد نه اینکه اجرایی فقط به مسئولیت توضیحی در مورد کارایی و مدیریت مالی کاهش می

در . شود، مسئولیت داشته باشندها انجام میها و اقداماتی که توسط آننسبت به کلیه تصمیم
مساوي در طورها و زوایاي آن بهنگرش نوین، کلیه ارکان ماشین دولت در کلیه سطوح، الیه

امروزه بسیار . ها و شهروندان پاسخگو هستندهاي پارلمانی، دادگاهبرابر پارلمان، کمیسیون
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هاي عالی اداري و طور مشترك توسط وزرا، مقامواضح و منطقی است که قدرت اجرایی به
)142- 143: 1380زارعی،. (گیردهاي حکومتی مورد استفاده و اعمال قرار میسایر مقام
هایی تالش1990ه بر این، براي افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت عمومی از دهه عالو

همراه با . شودگیري نهادهاي اداري انجام میبراي واردکردن عوامل جدید در فرایندهاي تصمیم
عنوان اند، شهروندان بهگذر از دولت رفاه، در نهادهایی که تنظیم بازار را به عهده داشته

تقسیم اقتدار با بخش خصوصی و جامعه مدنی . اندجدید از طریق حکومت وارد شدهگران کنش
گیري را کاسته کننده بوروکراسی در فرایندهاي تصمیمکننده، قدرت تعییندر نهادهاي تنظیم

در سوئد و دیگر کشورهاي حوزه اسکاندیناوي معموالً شهروندانی که در گروه مشتري . است
شده است در بارت دیگر، زندگی و کارشان در ارتباط با خدمات ارائهگیرند و به عقرار می

هاي مستقل عضویت دارند و حتی در بعضی موارد، اکثریت اعضاي هاي مدیره سازمانهیئت
گرا که مشارکت و پاسخ گویی را این روش نتیجه. اندمدیره را به خود اختصاص دادههیئت

. نفع نام گرفته استهاي ذيناي اداره سازمان از طریق گروهبه مع1کورپوراتیسمکند، نشین میهم
)Demir, 2011: 78(

طراحی . ریزي عملیاتی استعامل دیگر در جهت کاستن از اقتدار بوروکراسی، بودجه
اي بوده است که پاسخگویی مدیران را گونهریزي عملیاتی یا مبتنی بر بازدهی بههاي بودجهنظام

. بازدهی بر اهدافی مانند کارآمدي و اثربخشی تمرکز دارد. کندفراهم میدر باالترین سطح آن 
هاي واقعی خواهند بود که بر عملکرد هاي آن، نه ترجیحات سیاسی بلکه دادهرو شاخصازاین

هایی براي استفاده مقامات سیاسی از اطالعات مربوط به در صورت توسعه روش.اندبهینه مبتنی
ها و اتخاذ تصمیمات مربوط گذارين خواهند توانست در فرایند هدفهاي بازدهی، آناشاخص

داشته ) هابوروکرات(ریزيگران سهیم در بودجهبه بودجه، نقش فعالی در کنترل دیگر کنش
کردن محور، فراهمریزي عملیاتی و نیز اداره نتیجهیکی از اهداف عمده نگرش بودجه. باشند

الحصول و نظارت هایی براي تعیین اهداف روشن و ممکنارزمینه جهت ایجاد و توسعه سازوک
در غیر این صورت، ممکن است . ها از طرف مقامات سیاسی استهاي دستیابی به آنبر فرایند

این . ها و اهداف پیش بیایدها، رقابت و چالش میان خواستهها در سازمانبودن نقشمسئله نامعین
هاي موجود در در میان کاستی)OCED(ي و توسعه امر از جانب سازمان همکاري اقتصاد

) Blondal, 2003: 37(.کشورهاي عضو، دانسته شده است
گیر است که از جزئیات فنی زیادي برخوردار ریزي، فعالیتی بسیار وقتریزي و بودجهبرنامه

ایش تردید برتري دارند، تحوالتی در جهت افزها درآن بیاست و در این حوزه که بوروکرات
1. Corporatism.
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هاي ها در فرایندبراي کاستن از تأثیرگذاري بوروکرات. قدرت مقامات سیاسی رخ داده است
باید . ها براي دستیابی سریع، آسان و قابل فهم به اطالعات مورد نیاز ادامه داردبودجه، تالش

کرات در تقابل باها براي افزایش حجم ادارات و منابع مالی خود بهتوجه داشت بوروکراسی
ها براي افزایش کند، بوروکراتبیان می1نیسکاننچنانکه . گیرندنهادهاي سیاسی قرار می

درآمدهاي مالی، دستیابی به قدرت، اعتبار و منزلت و اختیارات وسیع استخدامی و با این هدف 
ترکردن ادارات راحتی برطرف کنند براي بزرگاند بهکه نیازهاي سازمانی را که در رأس آن

وي براي کاستن از مسائل و اصراف ناشی از ) McNutt, 1996: 135(.کنندالش میخود ت
.کنددادن به رقابت بین ادارات در بخش عمومی را پیشنهاد میساختار بوروکراتیک، شکل

)Lamba, 2014: 49(
که بوروکراسی در ارتباط با موضوعات مربوط به کارکردهاي دولت، عمدتاً تنها ازآنجایی

هاي دادن به خواستهطالعات است، مدیران سیاسی در بسیاري موارد، ناگزیر از تنمنبع ا
هاي دولت الکترونیک، چون امکان دسترسی مستقیم اما با توسعه برنامه. شوندها میبوروکرات

کند، مدیران سیاسی خواهند توانست از اطالعات موردنیاز خود، ها را فراهم میبه تمامی داده
کاغذبازي و کندي در . واسطه آگاهی یابندطور بیها نیازي داشته باشند بهبوروکراتآنکه به بی

حال، پناهگاهی براي فرار از مسئولیت انجام امور که از نقدهاي وارد بر بوروکراسی و درعین
انجام بسیاري از امور . هاي دولت الکترونیک، کاهش یافته استکارکنان است با اعمال برنامه

رسانی و امور نام در فرایندهاي مختلف، امور تأمین اجتماعی، اطالعور بانکی، ثبتمانند ام
هاي الکترونیکی موجب افزایش سرعت در انجام امور و رضایت وظیفه از طریق شبکهنظام

کردن فرایندهاي بوروکراتیک، موجب ها ضمن تسهیل و کوتاهاین برنامه. شهروندان شده است
)Lamba, 2014: 30(. اندهاي عمومی نیز شدهکاهش ارتشاء و هزینه

افزارها، نظارت با انعکاس فرایندهاي انجام امور در فضاي الکترونیک و در سایه برخی نرم
. بر مصرف بودجه و دسترسی به اطالعات قابل اطمینان در ارتباط با بودجه، تسهیل شده است

یی در زمان و منابع، افزایش کیفیت جوطور کلی، دولت الکترونیک در اموري مانند صرفهبه
تر نهادهاي تر و ارزانتر، سریعخدمات و بازدهی، شفافیت فرایندهاي اداري، دسترسی آسان

کننده و شهروندان به اطالعات قابل اطمینان، کاهش فساد، افزایش اعتماد به نهادهاي نظارت
)Lamba, 2014, 30(.تر از استعمومی و مهم

هاي پست بوروکراتیک، عنوان یکی از خصوصیات برجسته سازمانتعامل بهگفتگو، اقناع و 
انحصار اطالعات در نزد . گذاردن منابع سازمانی و اطالعات عملیاتی استمستلزم به اشتراك

1. Niskanen.
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عنوان یکی از منابع قدرت آنان با مدل سازمانی پست بوروکراتیک ناسازگار ها بهبوروکرات
داوري شدن پیشبرداشتهري از منابع اطالعات مستقل، موجب ازمیانعالوه بر این، برخوردا. است

در این خصوص، عالوه بر دولت الکترونیک، . شودبوروکراتیک در ارتباط با اطالعات می
استفاده از نهادهاي جایگزین براي کسب اطالعات، مانند استخدام مشاورین غیررسمی یا استفاده 

ها و خدمات مربوط در زندگی و جامعه مدنی که سیاستنفع درهاي ذيهاي گروهاز ظرفیت
)Peters, 2001: 247(.اي آنان تأثیرگذار است اهمیت زیادي داردهاي حرفهفعالیت

هاي عمومی، همان گونه که در انسجام برنامه و بودجه مؤثر ریزي راهبردي در سازمانبرنامه
ریزي راهبردي در برنامه. نقش دارداست در تأسیس یک نظام مدیریت و هزینه کارآمد نیز 

هاي سیستماتیک براي دستیابی به اهداف و به همان نسبت، افزایش مداوم کیفیت افزایش تالش
هاي عملکرد، موجب انجام دادن به شاخصریزي راهبردي با شکلبرنامه. خدمات، مؤثر است

نین امر نظارت بر همچ. شودها در جهت اصول کارآمدي، شفافیت و پاسخگویی میفعالیت
که منابع موردنیاز ازآنجایی. کند و در توسعه مدیریت مشارکتی مؤثر استاداره را تسهیل می

هاي عملیاتی در جهت برنامه بوروکراسی ازجمله در سطوح مالی و انسانی از طریق برنامه
بردي که سازگار با اهداف راهها درصورتیاست، مطالبات بوروکراتراهبردي تعیین شده 

)Lamba, 2015: 53(. پاسخ خواهد ماندنباشد و جزو اهداف عملیاتی قرار نگیرد، بی
، نظارت سنتی که بر اساس ورودي و فرایندها انجام )کارایی(با نظارت بر اساس عملکرد 

دهد که در آن، بازرسی و نظارت بر اساس اهداف و سطح شد، جاي خود را به نگرشی میمی
صورت رسمی که امنیت عالوه بر این، کارکنان عمومی نه به. شودانجام می)خروجی(دستاوردها 

پذیر و بر اساس صورت قراردادي و انعطافکند، بلکه بهصورت سنتی فراهم میشغلی آنان را به
معیارهاي کارایی در جهت نگرش موجود در مناسبات کاري بخش خصوصی به کار گرفته 

به این ترتیب، وابستگی بوروکراسی به . ی سابق برخوردار باشندآنکه از امنیت شغلشوند، بیمی
)Lamba, 2015: 53(.شودنهادهاي سیاسی افزایش یافته و ارائه خدمات عمومی، شهروندمحور می

ها در خصوص فرایندهاي هاي راهبردي، اطالعات موردنیاز پارلماناز طریق برنامه
اطالعات . ها قابل دسترسی استاداري، براي آنبوروکراتیک در سایه اصل شفافیت فرایندهاي

هاي موجود مورد نیاز براي نظارت بر اداره که الزمه اصل پاسخگویی اداره است نیز از گزارش
هاي عمومی انجام شده است، قابل برداشت در خصوص اقداماتی که در جهت اعمال سیاست

ر رسمی که از منابع قدرت بوروکراسی ، با روند مخفیانه امور و اسرا»شفافیت«ازآنجاکه . است
در مقابل نهادهاي سیاسی و شهروندان است در تعارض است سهم بزرگی در کاستن از اقتدار 

)Lamba, 2014: 35(. بوروکراسی دارد
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نتیجه. 4
، براي تامین کارآمدي و بازدهی در ویلسونوودروو وبرماکسدر نظر متفکرانی مانند 

شود و اداره و سیاست به لحاظ ماهیت اي غیرسیاسی انگاشته میی پدیدهاداره عمومی، بروکراس
رو کارکردهاي اداري در استقالل از از این. و کارکردها، دو حوزه مستقل از یکدیگرند

شود و لزوم کنترل دموکراتیک بروکراسی نیز هاي سیاسی انجام میکارکردهاي نهاد
ها صرفاً در محدوده گرش مسئولیت بوروکراتدر این ن. دهدموضوعیت خود را از دست می

همچنین اداره تنها در چارچوب اصول . مراتب اداري خواهد بود و مبتنی بر حقوق استسلسله
کند و در روابط خود با شهروندان و نیز در مناسبات بروکراسی و اداره علمی اقدام می

در حالی است که ایدئولوژي این .سازمانی تابع هیچ ارزش فراتر از این اصول نیستدرون
کند که در جهت حفظ و سازمانی بروکراسی، آن را به سازمانی داراي منافع معین تبدیل می

کارگیري منابع اختصاصی خود مانند اطالعات، دانش و تخصص، به حوزه توسعه آن منافع، با به
ط سازمان با از سوي دیگر اصول بروکراسی در رواب. شوداقتدار مقامات سیاسی وارد می
هاي دموکراتیک مانند فردیت، ابتکار فردي، سازمانی، ارزششهروندان و نیز در روابط درون

غیرشخصی بودن و . دهدها را در مخاطره قرار میها و آزاديمشارکت، پاسخگویی و حق
ابزاري بودن به عنوان خصوصیاتی که بروکراسی را در جهت تامین ارزش هاي دموکراتیک 

. دهند، بایستی در کنار این عوامل بررسی گردندقرار می
تواند در استقالل از امر سیاسی باشد و امر اداري نمیوالدو،اما در نگرش متفکرینی چون 

فراتر از این امر، نگرش هنجاري . ها با امور سیاسی در هم تنیده شده استاختیارات بوروکرات
کند بر ضرورت مداخله بوروکراسی در تمام ن میبیاعلی فرازمندچنانچه ) طرفیدر مقابل بی(

تخصص . هاي اجتماعی تأکید داردموضوعات مرتبط با جامعه و توجه آن به تمام ارزش
اداره عمومی تنها عرصه علم ) Farazmand, 2010: 251. (شودطرف، یک توهم انگاشته میبی

نه که بازدهی نیز یک ارزش گوهمان. حال، بخشی از سیاست استاداره نیست و اداره درعین
در این جهت براي پیشگیري از . خنثی نیست و بایستی در خدمت اهداف جامعه باشد

گیري اقتداري مستقل از نهادهاي سیاسی براي بوروکراسی باید میان ایدئولوژي شکل
هاي اقتدار حاکم، هماهنگی کامل برقرار شود و بر اداره نظارت سیاسی بوروکراسی و سیاست

هاي اکثریت هاي دموکراتیک است، چه خواستهاین امر در جهت تأمین ارزش. شودمال میاع
عالوه بر این، در نگرش هنجاري فراتر از . شهروندان در نهادهاي سیاسی نمود یافته است

هاي معینی در انجام کارکردهاي خود تبعیت کند؛ هماهنگی سیاسی، اداره باید از ارزش
هاي نده عدالت و انصاف، مشارکت شهروندان و دیگر ارزشهایی که دربردارارزش
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.  دموکراتیک هستند
هاي دموکراتیک در توان در جهت تأمین ارزشهاي اداري را میدر این راستا اصول و آیین

اصول اداري، هنجارهاي عینی است که اداره باید در تمام اقدامات و تصمیمات . اداره دانست
در این ارتباط . کند به کار بندداست و زندگی شهروندان را متأثر میی خود که داراي آثار حقوق

هاي دموکراتیک باشد، کارکنان اداره خواهند شده در تعارض با ارزشهاي تدویناگر سیاست
کننده در کنار آن، اصول اداري تأمین. توانست با تکیه بر قانون، از اجراي آن سرباز زنند

اند و همین امر را د پاسخگویی و شفافیت، در روابط اداره و شهروندانهاي دموکراتیک ماننارزش
بودن فرایندها و فرار توان در جهت کاستن از اقتدار بوروکراتیک دانست که ازجمله بر مخفیمی

نمایندگی در بوروکراسی و انتصابات سیاسی در سطوح باالي مدیریت . از مسئولیت تکیه دارد
.هاي دموکراتیک در سازمان اداري هستندکننده ارزشمینهاي تأاداري، دیگر راه

در مدیریت عمومی نوین نیز اداره عمومی و سیاست، دو حوزه متمایزند با وجود این باید 
کننده اقتدار بوروکراسی در مقابل توجه داشت که در اداره عمومی سنتی، جدایی موصوف، تأمین

ریت عمومی نوین، جدایی سیاست از اداره، براي که در مدینهادهاي سیاسی بوده است درحالی
هاي اعمال اصول بوروکراسی و اصول مدیریت نهادهاي خصوصی در سازمان تفکیک حوزه

ها از طرف مقامات سیاسی مشیگذاري و تعیین اهداف و خطدر این نگرش، سیاست. دولت است
ها و اجرا و تعقیب سیاستشود لیکنهاي موجود در اداره عمومی انجام میو با اصول و روش

.هاي مدیریت موجود در بخش خصوصی خواهد بودها با روشاهداف و برنامه
هایی مانند سازماندهی مبتنی بر مؤسسات مستقل و در مدیریت عمومی نوین، روش

گیري، جاي سازماندهی مبتنی بر وزارتخانه، عدم تمرکز در فرایند تصمیممستقل موازي بهنیمه
جاي نظارت فرایندمحور، اهبردي، نظارت بر اساس کارایی و دستاوردها بهمدیریت ر

ریزي عملیاتی، تجدیدنظر در رژیم هاي کارایی و بازدهی و بودجهپاسخگویی بر اساس شاخص
پذیر، در کنار تأمین کارآمدي نظام اداري در استخدامی بر اساس استخدام قراردادي و انعطاف

درواقع، . اندویژه از طریق تسهیل پاسخگویی آن بودهتیک بهجهت تضعیف اقتدار بوروکرا
دستیابی به کارآمدي در نگرش جدید، از طریق واگذاري تولید و ارائه کاالها و خدمات 
عمومی به بخش خصوصی و از این راه، کاستن از حجم دستگاه اداري دولت و از سوي دیگر، 

با بیان . شدن از اقتدار بوروکراتیک شده استگرایی در سازمان دولت، موجب کاستهبا مدیریت
کننده اقتدار توان گفت که کارآمدي در اداره عمومی سنتی، تأمینتر، چنین میروشن

. کننده اقتدار دموکراتیک بوده استبوروکراتیک و در دوران جدید، تأمین
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