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 ده یچک
 و سازمانی یفرایندها طریق   از نو قان اجرای به ای است کهدولتی نوین اندیشه مدیریت 

گیری و تقویت  شکل هدف اصلی دولتی، مدیریت  در نوین هایگفتمان در .دارد تمرکز مدیریتی
 ،دهدمی رخ هادولت  عملکرد نیز و ساختار  در  که تحوالتیتمامی    .است  اداری نظام ترینکارامد

به  نهایت در   نهضت دشو منجر   هادولت  اثربخشی و یکارامد  ارتقای باید  به   بازآفرینی .  اداره 
در  هایی  های اداره دگرگونیای اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرده کای آموزهات

امروزه  پی  تخصص  و  مهارت قدرت، از  بتواند که  شودمی  محسوب مد اکار دولتی  داشت. 

مداخله بهره ،هستند  که فعالیتی و صنف و رده هر در خود شهروندان  هدفمند و فعال ببرد. 

تصمیم  ها سیاست  تنهانه  مدیریتی، عمومی  هاییریگ تصمیم  در شهروندان  توقعات با را هاو 

برایآن  از  عمومی اقبال بلکه ،سازدمی ترهماهنگ عمومی وثیقی  تضمین  عملیاتی  و اجرا ها، 
 هایآموزه کهاست   شده موجب  دولتی مدیریت  دانش نگاه ویژه به .است مات اداره  تصمی شدن

اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب  ی کارامد با هدف   عمومی نیز حقوق
رای  های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که باندیشه

ایران،   اداری  نظام  در  نوین  دولتی  مدیریت  پاسخگویی،    هایمؤلفه تحقق  اصل  چون  مهمی 
فسا باید   مداریقانون،  ساالریشایستهمحوری،  مشارکت تیزی،  سدشفافیت،  تمرکززدایی  و 
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 مقدمه
همهم با  دولت زمان  موجسویی  با  مدرنیتهها  مختلف  اداری  1های  حقوق  حقوق   منزلهبه، 
برنامه  تشکیالت  کنندهتنظیم  دولت  و  تحوالت  اراد  منظوربههای  از  نیز  عمومی  امور  ه 
های  ه، اندیشهها و افول دولت رفاهای مالی دولت سازی مصون نماند. پس از ظهور بحرانمدرن 

ت در  کوچکجدیدی  ایجوجیه  دولت،  دخالت سازی  برای  رویکردهایی  و  ساختارها  زدایی،  اد 
بر این اساس، دولت از  .  حوزه اقتصاد و بازار مطرح شد  ویژه دربازبینی معیارهای حکمرانی به

 کندمیسازی عمومی دعوت  شهروندان و بخش خصوصی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم
مبتن  نیز  اداری  حقوق  مفاهیم  می  یو  بازتعریف  تازه  معیارهای  این  مثال    .شوندبر  برای 

نخبه قالب صرفاً  از  د و و ص   شودمیگرایی خارج  دموکراسی،  مشارکتی میرت   ، یابدموکراسی 
 سازان است. حقوق اداری مدرن، ملزم به حفظ پیوند خود با تصمیم چراکه

 با مقایسه  در دولتی هایسازمان نامناسب  رسانیخدمات از عمومی هاینارضایتی

 ،دولت  تعهدات  و مالی بار گسترش و هادولت  بودجه کسری خصوصی، بخش هایسازمان
 رفت برون برای  .ساخت  آشکار رفاه لت دو رؤیای تحقق در را کالسیک تیلدو مدیریت  ناکامی

 واگذاری بازارگرایی،  بر آزاد اقتصاد ایدئولوژی وبچارچ در  نوین دولتی مدیریت  بحران،  این از

 بخش در گراییمشتری  عمومی، خدمات سپاریبرون و خصوصی بخش به دولتی هایت شرک 

شدن  و دولتی  کشورها از  بسیاری  .شد معرفی  دولت  عملیاتی و اجرایی وظایف محدود 

 خصوصی، هایبخش  به ومیعم خدمات واگذاری قالب  در را نوین دولتی مدیریت  اصالحات

دنبال خصوصی بخش تجارب انتقال عملکرد، مدیریت   ...  و 1۹۸0 دهه  اواخر در  .دندکر و 
 دقیق . شکلداد  رخ پیشرفته کشورهای  دولتی امور هایبخش در تحوالتی  1۹۹0 دهه اوایل

 داشت، را مسلط لت حا بیستم سده هایسال ربیشت طی که اداره  بوروکراتیک و مراتبیسلسله

 تبدیل و  تغییر این تبدیل شدند.  ربر بازا  مبتنی و پذیرانعطاف  دولتی  مدیریت  نوعیبه  ریجدتبه

نمی  مدیریت  شیوه در جزئی تغییر  یا ساده تجدیدنظر   در جانبهه مه تغییری بلکه شد،قلمداد 

 . (5۷: 1۳۹5)برهانی،  است  شهروندان و دولت  بین رابطه و جامعه مدیریت  نقش
ه مدیریت  ویژنظریه مدیریت دولتی نوین، در ابتدا و اصالتاً در عرصه دانش مدیریت و به

، لیکن آشکارا دامنه خود را تا حقوق عمومی و  یابدمیدولتی یا مدیریت عمومی معنا و مفهوم  
مطالعه    خصشمطور  به که  اداری  فرایند مدیریت نظام حقوقی  شاخه حقوق  اداره و  بر  حاکم 
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ن  رفته، جایگاهی شایسته در حقوق اداری مدرعمومی کشور را به عهده دارد، گسترانیده و رفته
ارتقای   بر  نوین،  دولتی  مدیریت  حقیقت،  در  است.  در    هامؤلفهیافته  مدیریتی  عناصر  و 

 .کندیمز ک و ادارات تمر  هاسازمان
پی و حقوقی بیاتاد فقدان  در   و تجلیات و دولتی نوین مدیریت  به مربوط منحصر 

 الگوی ن یا با ایران  اداری حقوق نظام نسبت  بررسی و تحلیل لزوم  و سو یک از  آن  مقتضیات
  ،ایمدیریتی، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه جدید

مطا آلدرصدد  بازتاب  اندیعه  مدیریت  ثار  نوینشه  اداری  دولتی  از همین رو   در حقوق    است. 
 پس از مطالعه مفهومی اندیشه مدیریت دولتی نوین، بررسی مبانی نظری و ارزیابی جایگاه آن

اداری پرداخته خواهد شد. در   پایانی بخش  در حقوق اداری، در   به اقتضائات اصالح ساختار 
مصادیق آن در سامان   چنینو هم  یدیکل هایمؤلفه کری این نظریه وف مبانی در خصوصادامه، 

 بحث شده است. اداری ایران 
 . چارچوب مفهومی ۱

آن  حقوقی بسترهای  تحقیق، اصلی مفاهیم  تبیین پژوهش، ضمن  پیشینهآشنایی با    منظوربه
 ه قرار گرفته است.  موضوع مطالع نیز در این مبحث 

 ی نوین ت. مفهوم نظریه مدیریت دول۱-۱
امروزه  ین اساس استوار شده است که  مدیریت نوین دولتی بر ا در مفهوم حقوقی، الگوی  

با دریافت خدمات  انتظار  دولت کیفیت  شهروندان،  بنابراین  دارند.  بایدرا  برای  قابلیت   ها  هایی 
  تری داشته عمومی مشارکت فعال  عرصه ها بتوانند در  ند تا آننفعان فراهم آورشهروندان و ذی

 و ارائه  دولت الکترونیک  امکاناتی چوناز    مندیبهرها نیازمند  هگویی به این چالشپاسخ.  باشند
عه است. با  در سطح کالن جام  با هدف استقرار الگوی حکمرانی خوب  خدمات عمومی نوین

دو  این  وجود مدیریت  حاضر  حال  هردر  فرهنگ  لتی  به  توجه  با  جوامع،  از    اجتماعی یک 
خود  سیاسی یک  است   مکنم،  موجود  امکاناتاز  این  از    ببرد بهره    هاآنمجموع    ا ی  ی 
 . (4۷ :1۳۹2زاده، )حاجی

و    براساس  منسجم  مجموعه  باید  اداری  حقوق  دولتی،  نوین  مدیریت  از  حقوقی  درک 
اجرا و تحقق همه  یند  ابربرداشته باشد تا از    نی و موازین و عناصر را دراز اصول و مبا  منظمی
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معنایهاآن  به  دولت  بتواند  ،  کلمه،  باال  عام  و  خدمات بهترین  کیفیت  و  میزان  و  سطح  ترین 
   .(2۷۳: 1۳۹4)شجاعیان، کند  ریق نهاد اداره به شهروندان ارائهعمومی را از ط

ویژه در دیدگاه  ساالری مدرن بهاالری مفاهیمی مدرن هستند؛ دیوانسحقوق اداری و دیوان
اس  2اندیشمندانی چون وبر مفتبر عنصر عقالنیت  اومانیسم،    اهیمی چونوار شده است. ظهور 

ادوار مختلفی را  شد. مدرنیته  منجر  ای از مدرنیته  به دریافت تازهگرایی و لیبرالیسم همگی  عقل
گذاشته   سر  اداپشت  حقوق  نیو  مدرن  چالشری  این  از  در ز  تحول  است.  نمانده  مصون  ها 

پاسخروش کنترل و  تغییر نقش حمایتی و مراقبهای  تغییر مفهومی تگویی،  اداره و    ی دولت و 
امر دارد.  داللت  مدرن  اداری  حقوق  رشد  به  رو  حرکت  بر  جایگاه  »حکمرانی«  از  اداره  وزه 

سهم شهروندان در جریان    شناختن   رسمیت   بهده و با  نشینی کرگیری عقب انحصار در تصمیم 
ت و  فافیشی،  کارامدافزایش    همچونحکمرانی خوب    هایمؤلفهسازی، درصدد تحقق  تصمیم 

 .(41: 1۳۹۳ )هداوند، گویی است پاسخ
و تغییر مناسبات بازتعریف نقش و جایگاه دولت  مدیریت نوین دولتی در نگاه حقوقی، بر  

که حقوق اداری کالسیک بر   ی ا ه ی اول   ی هام ی پارادا س،  ن اسابر ای مبتنی است.    شهروندان با  دولت  
اصول مدرن  . اند کرده  پر  جدید ا را الگوهای  ه شده و جای آن  یخته ردرهم  ، ها بنا شده است پایه آن 

اداری حقوق  در  که  هستند  ارزشمندی  هنجارهای  اداری،  و ر  بیشت   حقوق  پیشرفته  کشورهای 
 کارامداداره منظور نیل به  به   ،چنی هم   سعه حقوق اداری ویافته شناسایی شده و در جهت تو توسعه 

 .( 1۶۶:  1۳۹1خواه،  )نجابت  روند می  ار ک ه ب بنیادین شهروندان   یها ی کننده حقوق و آزاد و تضمین 
. دارند نظر  اختالف نویسندگان  ی مدیریت نیز  ها ه ی نظر ره مفهوم دولت در  ناگفته نماند که دربا 

از    کهدرحالی  دولت ها آن برخی  به را صر   ،  دولت  کابینه  دیگر،  اصطالح  به  یا  مجریه  قوه  در  فًا 
ه دیگری، عد ،  کنند ی م یران( خالصه  در ا  هورمج رئیس   برای مثال مقام اجرایی )  ن ی تر ی عال ریاست  

مجموعه  را  نهادها،  دولت  از  می ها دستگاه و    هاسازمان ای  عمومی  اقتدار  اعمال  که ی  شناسند 
منحصربه یندهای  ا فر  گاه،  برامشخص و  اقتدار  فرد مدیریتی را  شهروندان   در خصوص ی اعمال 
د دوم، دیریت، قائل به رویکر یشمندان م د غالب ان   . (2۷:  1۳۹4،  ران همکا )ویژه و    رند ی گ ی م   کار به 

در مدیریت دولتی، دولت، فقط قوه مجریه به   ترتیب بدین د.  یعنی رویکرد مفهوم عام دولت هستن 
ن کلیت نظام سیاسی را که درصدد اعمال حدود توا می   جای آن، به معنای خاص کلمه نیست و  

 .(۳۳  -  2۹: 1۳۹2  وند،)فرج   دولت نامید   ، مومی بر شهروندان است مشخصی از اقتدار ع 
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ویژه  ی« در مدیریت دولتی باید افزود دولت در ادبیات مدیریت دولتی بهید »دولتدرباره ق
بلکه به کلیت حاکمیت    ،ه مجریهقو  به  فقطنهمدیریت دولتی نوین نیز،    در خصوصدر ادبیات  

یریت دولتی  د. این رویکرد ادبیات حقوقی، به مشودیمل اقتدار عمومی اطالق  و سیستم اعما
یافته  راه  نیز  دولت  نوین  از  مقصود  نوین،  دولتی  مدیریت  درباره  حقوقی  ادبیات  در  ،  است. 

دولت   مراد،  بلکه  نیست؛  مجریه  قوه  یعنی  کلمه،  معنای خاص  به  یعنی دولت  عام  معنای  به 
تصور کرد که اقتضائات مدیریت نوین دولتی، درباره    توانینم همان حاکمیت است. در واقع،  

ایفای اقتضائات مدیریت نوین دولتی قلمداد زم به اجرا و  و این قوه، ملد  شو مجریه لحاظ    هقو 
شوند  ،شود امر محسوب  این  از  مستغنی  قوا  دیگر  عین حال،  در  با    .(Cohen, 2016: 131)  اما 

برای معرفی یک مجموعه حکومتی مشتمل    توانیمواژه دولت را  ،یادشدهعنایت به توضیحات 
ت دولت  أبرای معرفی قوه مجریه از اصطالح هی  د وبر  کار بهریه، مقننه و قضاییه  جبر سه قوه م

که  زمانی  یا شاخه اجرایی دولت در برابر شاخه قضایی و شاخه تقنینی آن استفاده کرد. بنابراین،
دو مدیریت  دانش  گفته  در  سخن  دولت  از  اعمال شودیملتی،  حوزه  سه  هر  بر  واژه  این   ،
در ادامه، مبانی اندیشه مدیریت دولتی    . (1۷:  1۳۹۶)نرگسیان،    لت داردالحاکمیت و حکومت د

 . دشو یمنوین بررسی 
 مبانی نظریه مدیریت دولتی نوین .  ۱-2

در دانش مدیریت، مبانی نظری خاص  ای فکری  نحله  عنوانمدیریت دولتی نوین، به  نظریه
.  دهندیمشکیل این نظریه را ت یی فکری و عقیدتهاشالودهخود را دارد. این مبانی، در حقیقت، 

 ست از:  ا عبارت  ،که درباره این الگو مطرح شده نظریاتی نیترمهم
 نظریه انتخاب عمومی  .۱-2-۱

طور  پردازان انتخاب عمومی به. نظریهستا  جان بِنِدیکتسور  پیشگام طرح این نظریه، پروف
بیشترین نقش بر  شودیم  عایدند که زمانی بیشترین بهره  اکلی برآن کمترین   که  بازار و    عهده 

اهنقش بر عه از  تعبیر دیگر، یکی  به  انتخاب عمومی ده دولت باشد. در حقیقت،  نظریه  داف 
ایکوچک  مقدمات  آوردن  فراهم با  ن نظریه خوشسازی دولت است. در عین حال،  بین است 

تر  م پاگیر ک وی دست هایبوروکراس  سو یکسازی دولت، از به تعبیر دیگر چابک سازی یا کوچک
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از سوی   نتایج حشده و  پدیده کوچک  اصلدیگر،  نهایت  از  در  افزایش  سازی،    هایکارامدبه 
 . ((Ermakov & Krasnikova, 2018: 162 دشو منتهی 

عمومی  نظریه  براساس  سیاستمداراانتخاب  فدای  ،  را  خود  زندگی  دولتی،  کارگزاران  و  ن 
آنان کم  کنندینممنافع شهروندان   بازرگانان و صنعتگران  تبیش شبیه  وو رفتار  و  است؛  اجران 

، آن کار برای خود آنان نیز منافع  دهندیمهروندان انجام  معنا که اگر آنان کاری به نفع شبدین
در نیسک  مستقیمی  ویلیام  توضیح  بردارد.  بوروکرات  دهدیم انن  ترجیحات  که  و  منافع  ها 

تعقیب   را  ان  کنندی مشخصی خود  گسترش  و  بودجه  افزایش  در  منافع  دو  نیز  سازمانشان  ازه 
ر دارند.  خود  نظر  در  که  ظریهناین    براساسا  پنداشت  و  کرد  اعتماد  دولتی  مقامات  به  نباید   ،

دولت، ساختارهای رقابتی و    سازیبه سمت کوچک. بنابراین باید  کنندیمبه نفع مردم کار    هاآن 
 . (Andrews, 2015: 178) ی و اثربخشی دولت گام برداشت کارامدارتقای 

تب راستای  در  که  دیگری  مدنظریه  نظریه  تعمیق  و  شده، یین  مطرح  نوین  دولتی  یریت 
  .که در ادامه به آن خواهیم پرداخت   ی است موسوم به نظریه دموکراسی نمایندگیاهینظر
   نظریه دموکراسی نمایندگی  .۱-2-2

بِرکانپروفسور   کسانی    ارنست  نخستین  به  ست  ااز جمله  میل  استوارت  از جان  پس  که 
نظریه دموکراسی   .( Kaushlendra, 2014: 152)  پرداخته است   اسی نمایندگیبیین اندیشه دموکرت

بدنه و ساختار درهم که  باور است  این  بر  بهنمایندگی  بیشپیچیده دوهمتنیده و  باید   از   لت، 
جای تمرکز تمام امکانات و  رود بهپیش رود و انتظار می  ترکوچکی  هایدموکراسپیش به سود  

ی محلی و هایدموکراسدموکراسی از جمله  اهر و مصادیق  دولت، دیگر مظی در  ابودجهابع  نم
این رویکرد،  امنطقه  در  محلی و  هایدموکراسی، جایگزین دولت شوند.  واقع  در  ی،  امنطقه ی 

رفته را  مرکزی  دولت  نقش  که  هستند  عهده  آلترناتیوهایی  بر  بیشتر    گیرندمیرفته  دولت،  و 
 . (Kaushlendra, 2014: 155) افت گرانه خواهد ینظارتگرایانه و جایگاهی تصدی

 مندی حداکثری نظریه رضایت  . ۱-2-3
از تشکیل دولت، ، پیشگام طرح آن بوده، هدف  سیمون پراست این نظریه که لُرد    براساس

رضایت   تأمین تضمین  این  و  موجب  به  ظاهراً  است.  شهروندان  حداکثری  نظریه،  مندی 
مطلوب   محقق  زحکمرانی  بتواد  شو میمانی  دولت  مکه  بیشترین  و  ند  مطلوبیت  یزان 
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مندی را برای شهروندان خود فراهم آورد. بر این اساس، دولت و حکمرانی موفق و  رضایت 
این    ،کارامد ناموفق،    ،داردتوفیق    نهزمیدر  و حکمرانی  دولت  ای  تواندینمولی  ن وضعیت به 

، دولت و  از دولت   شهروندان  بیشترمندی  راز رضایت حدست یابد. بنا بر این دیدگاه، در فرض ا
ارزیابی   در غیر    شوندمیحکومت موفق و مطلوب  را  صورت  اینو  باید دولت و حکومت   ،

   .(Zehr, 2013: 271) ناکام دانست 
بر   اندیشه،  این  استانداردهای  با  تمام  مبنای همین معیار مطلوبیت و رضایت مطابق  مندی، 

بای فرایندها  و  به  دالگوها  راستای  تعریف  رضایت   میزان   رساندن  حداکثر  در  مندی شهروندان 
دقیقاً مشخص    وندش نظریه  این  البته  درآیند.  اجرا  به  ارتقای    کندینمو  راهکارهای  یا  راهکار 

مصادیق متعددی در این زمینه مطرح   رسدیم نظربهلیکن  ،ی عمومی چه هستندهایمندت یرضا
مفهوم وصف  .(Zehr, 2013: 272)  اندشده درباره  هر صورت،  مدیریت    در  عبارت  در  »نوین« 

است.    توانیمنوین    دولتی گرفته  قرار  کالسیک  و  سنتی  وصف  مقابل  در  وصف  این  گفت 
رویکرد  بنابراین در  آنچه  نوین  هر  دولتی  در  شودیمگفته    مدیریت  که  است  مواردی  مقابل   ،

ن مدیریت دولتی نوی  نظریه  .(4۷:  1۳۹۳)برمن و همکاران،    مدیریت دولتی سنتی مطرح است 
، اقتضائاتی را مدنظر دارد. در قسمت بعد، این اقتضائات  کارامددولت  دوباره  ریزی  برای طرح

 د شد.بررسی خواه
 ی نوین لت. اقتضائات مدیریت دو2

و   ساختارها  نوین،هاهیرو »اصالح  دولتی  مدیریت  اندیشه  در  مدیریتی«   نیتریاصلاز    ی 
یا مدیریت دولتی نوین، رویکردی است    اصالح اداری  وزه مطالعاتی است.حمباحث مطرح این  

ی اخیر، همراه با  هاسال. در  دهدیمتغییر اساسی در قالب فکری مدیریت سازمانی  که خبر از  
یی چون احیای دولت، مهندسی  ها واژهشدن اصالح مدیریت دولتی، فرهنگ جدیدی از    مطرح

تجدید حیات خدمات عمومی، مدیری  مجدد،  و  سازمانی  بنیادین  ایجاد  تغییر  کیفیت جامع  ت 
شدن بوروکراسی    تراثربخشکه جملگی از تمایل اندیشمندان برای هرچه کاراتر و  ه  شده است  
 . ( Schachter, 2015: 177) دهندیمدولتی خبر 

می را  دولتی  مدیریت  اصالح  راستای  اهداف  در  نظام    کاراییتوان  و  دولت  اثربخشی  و 
گفت اصالحات بخش اداری و دولتی در دو بعد    نتوایمیف کرد. در توضیح بیشتر  صاداری تو 

اداری  توانیمشود. رویکرد خرد را  خرد و کالن بررسی می نظام  آن،    اصالح  نامید که هدف 
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است.    راییاک  دولت  و    کهدرحالیعملیات  دولت  اصالح خود  بر  کالن  رویکرد  اصلی  تمرکز 
از طریق   آن،  به   کردن  متناسب اثربخشی  تا چه    اینکه  اندازه دولت است. پاسخ  »وجود دولت 

نحوه اصالح ساختارها را    ،ناب کند؟«حد الزم است و دولت از دخالت در چه اموری باید اجت
 . (Andrews, 2015: 179) کندتبیین می

نگاهی به تحوالتی که حقوق اداری مدرن براساس الگوی مدیریت نوین دولتی در کشورها  
و معیار اصلی بر    مؤلفهست، حاکی از حاکمیت چند  ی حقوقی پیشرفته به خود دیده ااهنظام و  

در   مهاگفتماناداره  این  ی  مجموع،  در  است.  از    هامؤلفهدرن  که  را  معیارها   نیترمهمو 
نیز   نوین  دولتی  مدیریت  تئوری  در  اداری  نظام  اصالح  )راهکارها(ی  سازوکارها  و  اقتضائات 

 : دکربه شرح زیر ارائه و بررسی   انو تیمشوند، شناخته می
 جای دولت مجری ت ناظر به دولت و تبدیل آن به دول  کوچک شدن  .2-۱

کوچک برای  ایده  ناظر«  »نهادی  به  آن  تبدیل  و  دولت  نهسازی  »دولِت    ادنکنار  تلقی 
 :کندیمشخص را دنبال م مجری«، خود چند راهبرد

 ابتخان اولین اغلب   که انسانی نیروی   کاهش راهبردانسانی:   نیروی کاهش راهبرد  (الف

 سریع و اثر فوری با مدتهکوتا حلیراه ،کنندیم سازیکوچک به که اقدام است  ییهاسازمان

ترغیب  و کار از موقت  برکناری بازخرید، گی،بازنشست  کارکنان، انتقال شامل و شودی م تلقی
 با همراه اخراج داوطلبانه، یا یجایی اجبارجابه چنینهم  است. سازمان از خروج به کارکنان

بدون یابی وکار  کاهش اجرای که در هستند ییهاروش جمله از کاریابی، به  کمک اخراج 

کارکنان  از حمایت  موجب کاهش نوعیبه هاروش از این یک. هرشوندیم استفاده کار نیروی
اینمی سازمان در راهبرد شود.  منابع   و یاسسا یهامهارت حفظ به توجه بدون و هاتمام 

 هنگام که کندیم بیان. منتزر  دانجامیمکاهش شایستگی نیز   به که شودیم لاعما حیاتی انسانی

 روش نیتراثربخشرکنان،  ا ک  مختلف سطوح با یکسان برخورد جایبه نیروی انسانی، کاهش

 و هنآگاها د،شون گذاشته کنار سازمان از باید که که افرادی است  آن کارکنان، تعداد کاهش
 . (۸2: 1۳۹4)مددی،  شوند انتخاب بادقت 
 تعداد کاهش جایبه  کار حجم ، کاهشراهبرد این  کار: هدف مجدد طراحی راهبرد  (ب

ی است  کارکنان وظایف، حذف با و شودیم تلقی مدتمیان راهبردکه   سطوح تدریجی 

 آید.درمی اجرا به هفتگی کار  ساعات کاهش و واحدها مراتب،سلسله
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 ایجاد اطمینان این در کارکنان که است   آن راهبرد این اصلی مند: هدف نظام  راهبرد  (ج

 راهبرد بود.  نخواهد تکراری و مستمر شکل به انسانی نیروی  کاهش  آینده در که شود

 جمله از سازمان واحدهای و کاری یهانهیزم  همه کردن ساده به را سازیکوچک ،مندنظام 

 تمام کلی طوربه  و تولید یهاروش  بازاریابی، طراحی، هایدفراین اولیه، مواد کنندگانتأمین

تعیین  بر تکیه  موجود، وضع تغییر بر راهبرد این .سازدیم  مرتبط سازمان و   زمان  فرهنگ 

 .(۸4: 1۳۹4)مددی،  کندیم تأکید بلندمدت ایپیامده بر  و دارد هتوج اجرا برای مناسب 

مستقل راهبرد  سه این باننیست یکدیگر از  الزاماً  می این  د.  انتظار   ربیشت رودهمه، 

 از یک مختلف، یهانهیگزاز   استفاده جایبه ،کنندیم سازیکوچک  به اقدام که ییهاسازمان

 از  که دارد همراهبه  چندی منافع انسانی، نیروی کاهش ،هاراهبرد بین کنند. از استفاده راهبرد

 وضعیت  به همکاران همه توجه جلب  سازمان، سریع  کردن  جوروجمع به توانیم جمله

 به  باقیمانده کارکنان توجه جلب  و روزمره  عملیات هزینه در جوییصرفه سازمان، بطلو نام

 . (۸۶: 1۳۹4)مددی،  درک  اشاره بعدی،  شدنیبینیپیش یهاکاهش و تغییرات
 ی و اثربخشی دولت کارامد.  2-2

ور محرکه از سوی دولت  تو اثربخش، از یک طرف ایفای نقش مو   کارامدمنظور از دولت  
در عملیات دولت در جهت عرضه بهتر خدمات و تولید کاالها از طرف دیگر است    کاراییو  

و اثربخشی مالزم است. میزان    کاراییبا    معمولطور  بهی  کارامد.  انجامدیموری ملی  هرهکه به ب
 شود: طح میسطور معمول در دو بهی دولتی هادستگاهی و اثربخشی در کارامدو معیارهای 

در حوزهکارامد.  1 اعمال  سیاست  ی  را  دولت  نقش  اگر  بهااست یسگذاری:  به  یی  که  دانیم 
اقتصادی  امجموعه اهداف  از  مشخص  برای  پذیرفته  اغلب ی  شود،  منتهی  ارزیابی  شده 

باید  هااست یس دولت  بهی  اثرگذاری  نحوه  میزان  و  دولت  اختیار  در  ابزارهای   ها آنکارگیری 
شوند. تصمیمصورتیدر  بررسی  دولتی  که  قبال  سازان  اتخاذ  هااست یسدر  که  ، کنندیمیی 

ی  کارامد،  گذاریجو و شهروندمحور باشد، در حوزه سیاستپاسخگو باشند و دولت، مشارکت 
 گیری وجود خواهد داشت.  شمنحو چبه

دیوانکارامد.  2 حوزه  در  ضعف  ی  اساساً  عمومی  هادستگاهساالری:  رفاه  دیوانی  ی 
بهنشهرو را  میدان  نشانه  اینگیردراحتی  بر  جدید  مطالعات  مفروضه    کنندیم  تأکیدنکته    . 
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دیوان نیست »کیفیت  درست  همیشه  ندارد«  اجرایی  مقررات  مضامین  بر  تأثیری  را  یز  ،ساالری 
علیه ساختار    جرائم وقتی این تأثیرگذاری ملموس باشد، منافع حاصل از دریافت رشوه یا دیگر  

دیو  نظام  را  ن ادولت،  قوانیبهساالر  تصویب  هداسوی  نه نی  که  کرد  خواهد  ی  ادغدغهتنها  یت 
زمینه و ساختار    نیترمناسب ی و اثربخشی نداشته باشد، بلکه برعکس به  کارامدبرای ارتقای  

آثار منفی د  شو گیری و دیگر مفاسد اقتصادی تبدیل  دهی و رشوههای پرورش زمینه رشو بر و 
)عطار و    شیده نیست ، بر کسی پو ظام مدیریتیاثربخشی دولت و نو    یکارامداین امر در کاهش  

  ۹، ۸توان در مواد ساالری را میی در حوزه دیوانکارامد( انعکاس مفهوم 54: 1۳۹۷زاده، کمالی
مشاهده  قا  10و   کشوری  خدمات  مدیریت  قانوندکرنون  تفکیک  حوزه.  میان  های  گذار 

از   نشان  زیربنایی  و  اجتماعی  داشحوزه  بودن  اصی تصخاحاکمیتی،  هر    تبعبهته و  های مذکور 
 گذاری اختصاصی دارد.حوزه اقتضای سیاست

و   اثربخشی  مجموع،  تعریف  کارامددر  و  ارزیابی  معیاری  و  سنجه  هر  با  دولت  ، دشو ی 
تفکیک  تردیدیب و  جداناپذیر  جزء  مؤلفه  دو  نویناین  مدیریت  در   نشدنی  است؛  دولتی 

مله معیارهای اساسی، اثربخشی و  یت نوین دولتی ارائه شده، از جرالگوهایی که در تعریف مدی
ی است و منظور از آن، نیل نظام دیوانی به وضعیتی است که در آن، دولت در معنای کارامد

گذاری سیاستند باالترین سطح بازدهی کاری و اثرگذاری مثبت بر سطوح کیفی  عام کلمه بتوا
ی کارامداثرگذاری و  اس، برخی اندیشمندان این حوزه  سعمومی را از خود نشان دهد. بر این ا

دانند؛ یعنی هم در  ساالری میشرط بقایی نظام دیوان  نوعیبهبلکه    ،شرط بنایی  فقطنهدولت را  
بقا در  هم  و  اثر  یبنیان  باید  دولت  مدرن،  مدیریتی  و  نظام  و    کارامدبخش  اثربخش  و  باشد 

 . (Shaoguang, 2012: 242) بماند کارامد
 گویی دولت پاسخ  .2-3

و بسیاری از اندیشمندان این   شودیمی مهم دموکراسی محسوب  هاشاخصهاز    ۳گوییپاسخ
نوین دولتی تلقی    ت شده براساس تز مدیریریزیی حکمرانی خوب پایههامشخصه از  اصل را  

اداری  ندکنیم مقامات  اصل،  این  مطابق  خصوص.  اقدام هام یتصم  در  و  اتخاذی   هایی 
باید در اجرای قوانین، رو  ازاینفی پاسخگو هستند.  در برابر نهادها و اشخاص مختل  هگرفتانجام

ان  ی نهایت دقت را نشکارامدارتقای    ی شهروندان، تحقق عدالت وهایآزادرعایت حقوق و  
چنین پذیرش انتقاد از  و هم  دنکر  توجیه، توضیح و  بودن  جوابگو گویی به معنای  دهند. پاسخ
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است.   باالاین ساز  موجب   بهسوی دیگران  نهاد  نهاوکار یک  کار و عملکرد  بر  دیگر  دست،  د 
توضیح،   ارائه، هااعتراضو   هاپرسشبه  پاسخ دادن. دنک یمرا محدود و قدرت آن کرده  نظارت 
گویی است. در تاریخ  پاسخ  الزمهی جبران  هانظام، جبران اشتباهات و انواع  هازنشرستحمل  

و نهادهای    اه دولت ت  است که ضمن پذیرش اِعمال حاکمی   شده حقوق عمومی همواره سعی  
با ابزارهای مختلف و از طرق گوناگون تعدیل، کنترل و مهار شود. یکی   هاآن عمومی، قدرت  

روش این  پاسخاز  مگویها،  است ی  دولتی  مطابق    .(24:  1۳۷۶)دومیشل،    قامات  که  اختیاراتی 
موج  است  ممکن  شده،  اعطا  عمومی  مقامات  به  ایجاد    ب قانون  قدرت،  از  سوءاستفاده 

ویژه در اعمال صالحیت  بر تمایالت شخصی )به  و اتخاذ تصمیمات متضاد و مبتنی  ومرججهر
شود.   عملرو  ازاینتخییری(  صحت  از  اطمینان  ممانبرای  و  اداری  مقامات  اتخاذ کرد  از  عت 

پاسخ بهتصمیمات خودسرانه،  عدالت و تضمیگویی  برای رعایت  راهکاری  حقوق و    نعنوان 
گویی تضمینی برای تحقق بنا بر این استدالل، پاسخ  .شودیمن مطرح  ای شهروندهای آزادتحقق  

است  نمایندگی  اصل  و  قانون  مقام  ،حاکمیت  دموکراتیک،  در جامعه  بهزیرا  عنوان  ات عمومی 
  آگاهیهستند که این امر در نهایت موجب افزایش    هاآنگویی به  ردم ملزم به پاسخنمایندگان م

 نهیزماجرای قوانین و مقررات خواهد شد و    نحوهدولتی و    رد مقامات ان درباره عملکشهروند
گیری از فساد و  ر پیشچنین د. همدسازیمامور عمومی فراهم   ادارهرا در   هاآن آگاهانهمشارکت 

 دارد. مؤثری سوءاستفاده از قدرت نقش 
 شفافیت دولت .  2-4

عملکرد دولت    وهحنو    ها است یس  نهیزمعاتی در  طالا  که شهروندانصورتیبدیهی است در
گویی  را ملزم به پاسخ  هاآنی دولت بپردازند و  هات یفعالبه انتقاد از    توانندینم  ،نداشته باشند
تجربه به  اطالع که است  آن از حاکی اداری فساد با مبارزه در موفق هایکشور کنند.  رسانی 
ا  نان،آ  سازیآگاه  وشهروندان   عو لیصاز جمله  ادترین  فراگیری فساد  است.امل   این در اری 

اطالع نیترنهیهزکم  و نیترمهم میان،   رو ازاین  هستند. هارسانه  و مطبوعات  رسانی،سازوکار 
گزارش دولتی یهات یمحدود اعمال و مطبوعات و اهرسانه متمرکز مالکیت   و دهیبر 

جامعهاطالع  کردن  پاسخگو و   اداری فساد  یشافا در سازوکار این یتوانای  از را رسانی، 

ماده    .(۸2:  1۳۸۹)خضری،    کندیم محروم بوروکراسی موضوع،  این  اهمیت  به  توجه    1۹با 
 ن یا و    دارد  انیب  یهر کس حق آزادکه  ت  اسده  کرالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر  میثاق بین
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چنین کد هم  4.(۳4:  1۳۹0)انصاری،    است   عه اطالعاتو اشا  ل یتحص  ،تفحص  یحق شامل آزاد
ا رفتار خوب  ماده  اروپایی  در  نیز  دستر   2۳داری  را  حق  اطالعات  و  اسناد  به  شهروندان  سی 

 رسمیت شناخته است.  به
مستلزم   اطالعات،  به  دسترسی  دسترس   نگرفت  قرارآزادی  در  دولتی  اسناد  و  اطالعات 

است  موارد  عموم  در  استثنایی(  )جز  و  زمینه  ؛خاص  امر  شفافیت این  تقویت  جامعه  در    ساز 
است.   دیگرارعب بهدموکراتیک  مقامات    ،ت  کنترل  امکان  اطالعات،  آزاد  جریان  و  شفافیت 
فراهم   را  هم   سازدیمعمومی  افراو  فعاالنه  و  آگاهانه  مشارکت  موجب  و    شودمید  چنین 

 . (Verhoeven, 2009: 14) بخشدیمگیری ارتقا تصمیمی ندهایا فری را در کارامدعقالنیت و 
ذکر  اطالعا   شایان  باید  است  شکل مان ساز و    بندی دسته ت  به  سپس  و  شوند  دهی 

زیرا انتشار اطالعات بدون نظم و ترتیب موجب   ، د ن شده در اختیار شهروندان قرار گیر بندی طبقه 
نامنظم اطالعات، ای از اطالعات روبه ی گسترده اعه مجمو دان با  رون شه  شود ی م  انتشار  رو شوند؛ 

حاشیه   دولتی  مقامات  و    اطالعات   تا   سازد می منی  ا برای  اطالعاتی   کاربردی مهم  میان  در  را 
 . ( Pasquier  & Villeneuve, 2015: 156)   سازند و از دسترس عموم خارج  ه  کرددفن   اهمیت بی 
 دولت  فسادستیزی.  2-5

به که  انحصاراتی  اجتناباختیارات و  طبیعی و  ادارات  طور  کارمندان  به مسئوالن و  ناپذیر 
. از همین  آوردیمفراهم    هااستفادهبرای انواع سوءصورت بالقوه، زمینه را  به،  دو شیمدولتی داده  

اداری   نظام  در  که  و  کشورها،    تمامیروست  نظارت  برای  متعددی  مقررات  و  سازوکارها 
به پیچیدگی روندهای اداری یا تعدد  اغلب    یگیری فعل و انفعاالت مالی وضع شده است کهپ

 . ( Shams, 2007: 112)  شودمیمنجر یستم اداری اندک س یو خروجمراحل ارائه خدمت 
و دولت  از  برخورداری  فس   بدون  از  عاری  و  سالم  اداری  توسعه نظام  به  دستیابی  اد، 

اداره،   کاراییاز: کاهش    اندعبارتزای فساد اداری،  مدهای آسیب ترین پیاپذیر نیست. مهمامکان
و   درآمدها  ناهمگون  شدن،  هاثروتتوزیع  روند    شدن  کندوکراسی،  ور ب  بزرگ 

ی دولتی و از  هاسازماندولت و  یریت پیمانکاری، بدبینی شهروندان به  ها و مدسازیخصوصی
 بین رفتن فضای اعتماد جمعی.

روی،   همین  و ثر  ؤ می  هاروش از  عرضه  مدل  چارچوب  در  باید  اداری  فساد  با  مبارزه 
 :دربرداشته باشد ز نتایج زیر رااکه حداقل یکی طوریبهتقاضای فساد اداری صورت گیرد؛ 
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)شهروندان برای انجام امور خود به پرداخت رشوه یا    تقاضا برای فساد اداریکاهش    (الف
 ؛ (ندارائه خدمات غیرقانونی نیاز کمتری داشته باش

فساد  هانهیهزافزایش  (  ب خدمات  ارائه  مسئوالن  ی  و  کارمندان  مثال، برای  )برای 
 ؛ (دشو اعمال  برای مرتکبان فساد اداری ترنیگ سنی هامهیجرها و مجازات

حسابرسی(  ثر ؤ می هاروش)مانند امکان کشف و دستگیری عامالن فساد اداری افزایش  (ج
 . (44: 1۳۸۸)فرهمندفر، 

اداربرای مبارزه   که مطالعه آن ی روشبا فساد  پیشنهاد شده است  این های متفاوتی  ها در 
 گنجد.  مقال نمی 

 ت دول ریمحو   مشارکت  .2-6
ی هستیم که فارغ از یک نگاه  ایاداردنبال نیل به دولت و نظام  بهدر مدیریت دولتی نوین،  

ه نهادهای مدنی موجود  تفویض اختیارات سیاسی و اقتصادی ب  در پیمآبانه و پدرساالرانه،  قیم
ی،  ساجتماعی و سیا اعی جامعه باشد. بنابراین رشد و تقویت جامعه مدنی در نظام  در بدنه اجتم

تحقق گرو  وجود  در  و  بر    اصالحات  معقولی  چیرگی  سطح  که  است  حداقلی  دولت  یک 
ن، شهروندا  مشارکت دادنگیری از نیروهای مردمی و  دارد. با بهره  مناسبات و تعامالت جامعه

انجام   کارامدنحوی  ی بخش عمومی بههارسالت و    ردیگ یمی دولتی سرعت  هات ی فعالچرخه  
است گرفت خواهد   بدیهی  توجه  .  روح  به حقوق    اگر  عنایت  و و  آگاهی  به  اعتقاد  و  انسانی 

در    هاانسانعقل   مشارکت  حق  حائز  شهروندان  همه  آنگاه  شود،  دمیده  دولتی  مدیریت  در 
نقش   اهنظارتو    هایابیارز، تصمیمات،  هات یفعالبا هم در    توانندیممه  ند و هامدیریت دولتی

  .(1۸۸: 1۳۹0)پورعزت،  داشته باشند
بهکارامددولت    رد ب  جای وجود یک،  در  بازیگر حکومتی  بازیگران مختلفی  نام دولت،  ه 

سیاست  هایریگ تصمیم  برخی  گذاریو  دارند.  نقش  دولتی  و  های  حکومتی  نهادهای  بازیگران، 
غیرحکومتیی  عضب نهادهای  نهادهادیگر،  غیرحکومتی  اند.  سیاسی  اداره  تی  حکومت  وسط 

وجود  بهد  ی اجتماعی برای حفظ و صیانت از منافع خو هاگروهافراد و    توسط بلکه    ،شوندنمی
سیاسی،    .ندیآیم احزاب  مثال،  محسوب    نیترمهمبرای  غیرحکومتی  سیاسی   .شوندیمنهاد 

تحول   زمینه  در  متحد  ملل  سازمان  برنامه  بازیگران  کارشناسان  معتقدند  اداری،  نظامات  در 
 ند:های زیرغیرحکومتی شامل گروه
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 مقننه، خدمات عمومی و ارتش و پلیس؛ قضاییه،    مجریه،   ای قو ی( متشکل از  دولت )ملی و محل   . 1
مدنی شامل  2 غیردولتی،  ها سازمان. جامعه  مح هاسازمانی  و  ی  داوطلبانه  هاسازمانلی  ی 

همراه   تحقیقاتی،  مردمی  و  دانشگاهی  نهادهای  جمعی،  هارسانهبا  و هاگروهی  مذهبی  ی 
 ی مدنی؛ هاسازمان
ی  ها انجمنو    هاهیاتحادی کوچک، متوسط و بزرگ،  هاشرکت   . بخش خصوصی شامل۳

 . (Cohen, 2016: 189) ی چندملیتیهاسازمانگذاری، اتاق بازرگانی و تجاری و سرمایه
نها  نیترمهماز   این  است.  وظایف  مردم  و  حکومت  میان  ارتباط  برقراری    ها آندها، 
مبادرت    شانیها خواستهوری و بیان  و به گردآ  دهندی می خود را به حکومت انتقال  هاخواسته

نهادها    معمولطور  به.  ورزندیم این  پیتمام  ارتباط   اندموظف  هاآن کسب قدرت هستند.    در 
تحریف  درست  سیاست   یانشدهو  میان  اخذ  را  با  حاکمان  تا  کنند  برقرار  مردم  و  سازان 

ی اهداف خود راهبری  سو بهد جامعه را  تصمیمات درست و منطبق با نیازهای جامعه، هم بتوانن
با  د  کنن نظام سیاسی را گسترش بخشند  کارایی  دادن  نشانو هم  )پورعزت،    خود، مشروعیت 

از ایجاد انحصار و  گیرینون مدیریت خدمات کشوری دولت را به پیشقا  15ماده    .(11۸:  1۳۹۷
اده  چنین ماست. هم  ده کر  ویژه در حوزه اقتصادی مکلفتشویق به ایجاد فضای رقابت سالم به

 است. ه  اختسزمینه مشارکت بخش غیردولتی ملزم  نساختمهیا دولت را به  این قانون 22
 ساالری دولت   شایسته.  2-7

اطالقهاروش و هات یفعال مجموعه بهساالری  شایسته  افراد طریق آن  از که شودی م یی 
 همان بر نیز هاآن  ترفیع و شو پاداشوند  می گزینش هاسازمان در کار برای شایستگی براساس

 نیترمناسب  در فرد بهترین گرفتن  رقرا از است  عبارت ساالری. شایستهردیگ یم انجام اساس
 انسانی منابع عملیات کردن  یکپارچه  برای  یاوهیش  عنوانبه تواندیم شایستگی یهامدلجایگاه. 

 . (۳4: 1۳۹۶)اکبرپور و محمدزاده رستمی،  رود کاربه
 از:   عبارت است  ساالریشایسته ندی افر محورهای و لتی، اجزات مدیریت نوین دودر ادبیا

شایسته1 شایسته.   نمود جامعه گفرهن در اجتماعی، ارزش یک عنوانبه خواهیخواهی: 
شایستهابدییم  آن اصالح و سخت  کاری آن دگرگونی و است  فرهنگی یامقوله خواهی. 

 نیاز فرهنگی دگرگونی برای مستمر و رپیگی درازمدت، شیکوش به روازاین خواهد بود.   تدریجی
 . (DeSario, 2009: 479) است 
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حفظشایسته و شناسیشایسته.  2  شایستگان یهایمندتوان و هایژگ یو سوابق، گزینی: 
ویژه امروزهدارد  اهمیتی   اطالعاتی، یهابانک ایجاد و افزارسخت  و افزارینرم  توسعه با . 

شا مربوط اطالعات  و هاآزمون براساس تخصصی، و عمومی ندیتوانم حسب  یستگانبه 
 متناسب  علمی معیارهای مبنای بر . شایستگانشوندیم و ذخیره کسب  ساختارمند، یهامصاحبه

 اختصاص ایشان به درخوری جایگاه تحلیل اطالعات با و شوند می انتخاب  شغلی، شرایط با
  .(۷۹:  1۳۹۷)غمامی و حسینی،  ابدییم

و  فردی فرهنگی، منافع یهانهیزم وجود بدون شایستگان، گماردن رکا ی: بهگمارسته. شای۳
باید   روازایندارد.   پی در را شکست  خطر نسنجیده اقدام . هرگونهاندازدیم خطر به را گروهی

 & Ahmadi Orkami)  شوند ایجاد الزم حمایتی قوانین و فرهنگ ابتدا و شود عمل محتاطانه

Others, 2015: 122 ) 

 افراد قابلیت  گسترش و استعدادها شکوفایی برای فضایی ایجاد معنای  بهروری:  پشایسته.  4
شایسته الف بعد دو دارای پروریاست.    ( ب  و  شایسته افراد یهایتوانمند یارتقا  (است: 

 یها ت یقابل پرورش یهانهیزم نساختفراهم   با ساالرشایسته شایسته جدید. نظام  افراد پرورش
 دهد سوق توانمندی و آگاهی بینش، باالتر مراتب  به را آنان کارکنان، در ت بالقوه مدیری و لبالفع

)گلکار و    سازد آماده جدید ظایفو اثربخش ایفای و ترنیسنگ یهات ی مسئولپذیرش   برای و
 . (۸5: 1۳۸1فرد، ناصحی

شایسته5  با رون ازایدارد؛ آنان جذب و جلب  از یشتریب اهمیت  شایستگان  داری: حفظ. 
  کرد جلوگیری سازمان از شایسته افراد خروج از توانیمبرابری،   و عدالت  رعایت   و شفافیت 

   .(54: 1۳۹4یحیی وقار، ؛ 54: 1۳۹5)شفیعی سردشت، 

داد:   قرار ناظرت در انسانی منابع یهاستمیرسیز با  توانیم را ساالریشایسته مدل مراحل
ست  معنا آن به خواهیدارد. شایسته اشاره ساالریتهشایس فرهنگ ایجاد به مدل این اول محور

 و سوم  دوم، یابند. محورهای دست  ساالریشایسته به  که بخواهند و  کنند باور درون از  همه که
 یهات یفعال با  متناظر توانیم را پنجم دارد. محور اشاره سازمان استخدام و جذب به ارمچه

ا  کارکنان آموزش و توسعه به مربوط  تحقق موجب   مذکور گانهپنج محورهای جرایدانست. 
 . (1۳2: 1۳۹2)پیری،  شد خواهد سازمان در ساالریشایسته مفهوم
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 دولت  مداریقانون   .2-8
شکلی از  در برداشت  ون دو برداشت شکلی و ماهوی ارائه شده است.  از اصل حاکمیت قان

و  همیت اساسی دارد  حاکمیت قانون، تبعیت از قانون موضوعه یا تضمین اصل قانونی بودن ا
حاکمیت قانون محسوب    نظریهعدالت و رعایت حقوق بشر، جزئی از    مانندمعیارهای اخالقی  

ت و اختیارات مقامات  ست که صالحیبه این معنا 5نبود قانونی. در این برداشت، اصل شودینم
مبتنی باید  هم  اداری  باشد.  دولتی  مقررات  و  قوانین  هنگامامکلف  هاآنچنین  بر  اتخاذ   ند 

مطابق این برداشت،    .(144:  1۳۸0)زارعی،    تیبات و شرایطی قانونی را رعایت کنندتصمیم، تر 
قق حاکمیت قانون در  ود ندارد و امکان تحمیان حاکمیت قانون و دموکراسی ارتباط مستقیم وج

ت  در حقیق .( Richardson, 2014: 132) هر نظامی اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک وجود دارد
در بر تحدید و چارچوبهدف اصلی  قانون  از حاکمیت  اقتدارات دولت،  داشت شکلی  بندی 

است تا    عی و اقتصادی و....بینی اوضاع و احوال اجتما برقراری نظم در اجتماع و امکان پیش
 ی خود بپردازند.هابرنامهبینی شرایط جامعه به تنظیم اهداف و شهروندان قادر باشند با پیش

برداش  حاما  اصل  از  ماهوی  دارد.ت  برداشت شکلی  از  بیشتری  اهمیت  قانون،  در    اکمیت 
شکلی(  رویکرد   رویکرد  )برخالف  قانونماهوی  خدمت    ،حاکمیت  در  که  است  اصلی 

آزاد  بشر حقوق    همچون  یتریبنیاد  یهارزشا این    .است   شهروندان  ی هایو  در  بنابراین 
مانند عدالت، ح ی هایآزادحقوق و  قوق بشر و رعایت  برداشت، اصول و معیارهای اخالقی 

الینفک   جزء  محسوب    نظریهافراد  قانون  دیگرشودیمحاکمیت  سخن  به  این    ،.  طرفداران 
زم چیزی بیش از حاکمیت قانون موضوعه بوده و دارای  ن مستلبرداشت معتقدند حاکمیت قانو 

بلندپروازانه بن اهداف  است.  در جامعه  امور  اداره  و  نظم  برقراری  از    ابراین صرف رعایتتری 
این   روازاین،  کندینماصل قانونیت و اعمال قانون موضوعه برای تحقق حاکمیت قانون کفایت  

همه و  وثیق  ارتباط  به  قائل  است انجبرداشت  دموکراسی  و  قانون  حاکمیت  میان  )مرکز    به 
   ۶.(۶۸: 1۳۸5مالمیری، 

برداشت،   دو  هر  طرفداران  ح  دنکر  محدودهدف  مقامات  اعمال اقتدارات  در  کومتی 
لیکن در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون رعایت و تضمین حقوق و    ،ختیارات خویش است ا

جداییهایآزاد جزء  شهروندان  اصلی  این  ماهوی،    ناپذیر  برداشت  نمونه  برای  بود.  خواهد 
برگزیده   آزاد  و  سالم  انتخابات  طریق  از  که  را  مردم  نمایندگان  از سوی  قانون  ، اندشدهوضع 
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منعکستا    دنک ی متضمین   برداشت  ها دگاهیدکننده  قوانین  مطابق  بنابراین  باشد.  شهروندان  ی 
بندی  و مقامات اداری را چارچوباقتدارات اداره    دبایماهوی، قانون مصوب نمایندگان ملت  

 . دکنو اداره باید از این قانون که بازتاب حاکمیت و اراده مردم است، تبعیت  کرد
های حاکم بر اصل ه و ایدئولوژی بر مردم با ارزش میل یک نوع اندیش تح بدیهی است که  
: 1۳۸0رعی،  )زا   هویت و حرمت انسانی ناسازگار است احترام به استقالل،    حاکمیت قانون مانند

رویکرد    . ( 52 قانون  حاکمیت  از  ماهوی  برداشت  و  ترجامع بنابراین  حقوق  به  ی ها ی آزاد ی 
دارد  همکاران   شهروندان  و  که   توان ی م   رو این از   ۷. (5۸:  1۳۸۹،  )هداوند  رسید  نتیجه  این  به 

لی طور ک نند عدالت، برابری، حاکمیت مردم و به ی مهم اخالقی ما ها ارزش حاکمیت قانون، دارای 
نحو صحیحی به تحدید اقتدارات دولت و ی شهروندان است تا بتواند به ها ی آزادحقوق بشر و  

 از سوی دیگر بپردازد.اساسی شهروندان    و حفظ حقوق   سو یک ی دولتی از هاسازمان 
 عدم تمرکز دولت  .2-9

اداری دارای دو صو یا سرزمینی که در   ؛رت است عدم تمرکز  نخست عدم تمرکز محلی 
و    هاآنو ادارات تابعه    هاوزارتخانهصورت متمرکز از طریق  ور ملی در سراسر کشور بهآن، ام

دوم، عدم   ؛ شودیماداره  محلی منتخب مردم  شوراهای    وسطت صورت غیرمتمرکز  امور محلی به
غیرس یا  فنی  تصمیم تمرکز  اختیار  و  استقالل  واگذاری  همان  که  یک  رزمینی  به  سسه  ؤ مگیری 

به   عمدتاًدلیل مالحظات فنی و سازمانی بوده و قالب سازمانی  بهمومی معین  امر ع  ادارهبرای  
 عمومی است.   مؤسساتی دولتی و هاشرکت دو صورت 

اس تمرکززدایی  بدیهی  که  دموکراسی  ت  تحقق  برای    ،ودش یمموجب  را  فرصت  این  زیرا 
ریت صحیح  تا با توجه به مشکالت و معضالت محل خود، برای مدی  دسازیمشهروندان فراهم  

. این روش در نهایت  ندکن خدمات عمومی مشارکت    ارائهمنابع و اتخاذ روش مناسبی جهت  
 ازآنجا  .(Petronela & Irina, 2009: 162)  خواهد شد  موجب ارتقای سطح رضایت شهروندان نیز

  نه یبه  تأمینصورت فقدان نوآوری، عدم مشارکت و عدم  به  معمولطور  بهکه آثار تمرکز اداری  
پیدا  ن تجلی  مجدد   روازاین،  کندیمیازهای عمومی  توزیع  و  تمرکززدایی  طریق  از  است  الزم 

کننده در  وامل مشارکت مرکز به ع  هایرتو قدرت، واحدهای محلی را از شکل مجری صرف دس
 کردن حکومت گام برداشت.  سوی مردمیامور عمومی درآورد و به اداره
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از دولت   بودن  محلیدلیل  بهی محلی  هاحکومت چنین  هم بیش  مردم محل،  با  نزدیکی  و 
پاسخ و  آشنا، حساس  نیازهای محلی  درباره  معایب مرکزی  دیگر  از  اداری    گو هستند.  تمرکز 

که  ای است  تشریفات ساالریدیوان عهتوس  سبب ن  خود که شودیماداری   و   کاهش هب این 

مالی و وقت  اتالف گیری،تصمیم سرعت  بنابرا منجر منابع  شد.  ی  هایبوروکراسین  خواهد 
ردی از  ف بر در تمرکز اداری توسعه خواهد یافت و در چنین شرایطی ابتکاراتگسترده و هزینه
مقامات مرکزی )که    هایو تبعیت از دستور ورانهکورک  صرف اطاعت  و  شودمیکارمندان سلب  

بدون   ضاًبعطوالنی و    تأخیرهایدلیل تراکم زیاد وظایف دولت مرکزی، دارای  به  معمول  ورطبه
 . ابدیی م رواج هاآن بین بررسی و تدبیر الزم اتخاذ شده است( در

مب بر  در  همواره  نیز  خوب  حکمرانی  بنابراشودیم  دتأکی  ۸تمرکززداییاحث  به  .  توجه  با  ین 
تمرکز    یادشدهدالیل   عدم  کاربست  دموکراتیک  اداری  اصول حقوق  از  یکی  که  است  بدیهی 

پر موجب  که  است  در  شد  تر رنگاداری  مردم  نقش  عمومی    ادارهن  سخن  شودیمامور  به   .
ت بهدیگر،  و  اداری  قدرت،  مرکز  تمرکز  کلی  شد. بی  سبب طور  خواهد  مردم  شدن  نقش 

را نیز    کاراییسطح    توانیمارتقای سطح مشارکت عمومی  بر  افزونززدایی،  با تمرک   کهرحالید
بخشید م  ،ارتقا  مشکالت  از  صحیحی  درک  مرکزی  مقامات  ندارند،  زیرا  محل  رو این ازردم 

مقامات محلی برداشت    کهدرحالیاز واقعیات موجود در جامعه فاصله دارد.    هاآنی  هام یتصم
شهرتبینانهواقع مشکالت  از  شناخت  بهو    رندداوندان  ری  می  ترقی دق دلیل  انتظار  رود  مسائل، 

 .دکنناتخاذ  هابحرانی را برای حل ترموفقتدابیر اجرایی 

 گیری نتیجه 
نوین،   دولتی  مدیریت  به  به که است یادهی ارویکرد  اثربخشی  کارامدوضوح،  و    هرچه ی 

دولتی    ت ل اصلی بحث مدیری ه است. هرچند محمی اداری توجه داشتهانظامو    هادولت   بیشتر
ی اجرایی و مدیریتی  هانظام دولت،  که بحث از    ازآنجا  ،نوین، دانش مدیریت دولتی بوده است 

کارکردهای   بیهاآنو  شأن  از  چون،  نیز  حقوق  از  شاخه  این  است،  عمومی  حقوق  وچرای 
 است. نمانده  تأثیربیمباحث مطرح در حوزه مطالعاتی مدیریت دولتی 

تر و  کارامدناظر بر »چرایی مدیریت  ارزشمند ی هاآموزه ت دولتی نوین، تمامیمدیری نظریه
 و  جذب خود  در را مدرن « در عصرتراثربخشتر و  کارامد« و »چگونگی مدیریت  تراثربخش

. کندیم عرضه را یترجامع مفاهیم ،هاآن بازتولید از طریق و دهدمی آشتی را هاآن  کرده، هضم
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سوی دیگر، بر   از و کندیم تأکیدداری  ی اهانظام در   کارامد بر مدیریت  سو یکن اندیشه، از  ای
در   را  دولت  است  در  هابخشآن  و  مختلف  متعدهاطهیح ی  تصدیی  و  مدیریتی  گری،  د 

ی و اثربخشی بیشتر  کارامدبرای تحقق    الزم  یهانهیزمو    هامؤلفه. بنابراین تمام  دساز  تراثربخش
چنینی به نحوه مدیریت در نهاد دولت، مقوالت  ، در رویکرد اینیی مدیریتهانظام   و  هادولت 

بشر،   جمله حقوق  ؛ ازندشو یمفرد برخوردار  دیگری نیز از اهمیت و جایگاه خاص و منحصربه
پاسخهایآزاد و هاحق عملکردی،  شفافیت  بنیادین،  شهروندان، ی  برابر  در  دولت  نهاد  گویی 

برابری و عدم تبعیض نسبت به شهروندان و... نیل به    ین آزادی وو تضم  تأمینحکومت قانون،  
اشند، ممکن و  و تضمین شده ب  تأمیننحو کامل  بهخوبی و  در آن به  هامؤلفهوضعیتی که این  

آنکه همزمان،  ،تصور نیست   قابل   در نیز حکومت ابزارهای  و  ساختارها نهادها، اصالح مگر 
 در دستور کار قرار گیرد.  عمومی هایگذاریو سیاست هااست یس  اثربخشی و یکارامد جهت 
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 ها یادداشت 

 هداوند،:  ر.ک  ته،یگوناگون مدرن  یها موج  ن،یچن و هم  یحقوق ادار  اتیادوار مختلف ح   یلیمطالعه تفص  یبرا.  1

 . 42 -20: 1ج  ،1۳۹۳

2. Max Webber. 

3. Accountability. 

اعمال این حقوق ممکن  دن کی. میثاق مقرر م4 قانون    که  به    ینی مع  یها تی با محدوداست طبق  هم چون احترام 
حقوق ایران  مواجه شود. در    ی، سالمت و اخالق عمومی، نظم عمومیمل   تی دیگران، حفظ امن   تی ثی حقوق و ح
دسترسی به اطالعات عمومی را  شخص ایرانی حق    ، هرقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  2مطابق ماده  

هم باشد.  کرده  منع  قانون  آنکه  مگر  ماده  دارد،  مقرر    5چنین  قانون    اند مکلفعمومی    مؤسساتاست  ده  کراین 
 . در دسترس مردم قرار دهند یضبدون تبعرا در حداقل زمان ممکن و اطالعات موضوع این قانون 

5. Legality. 

ند که در برداشت شکلی، حکومت با ادعای رعایت قانون  ن معتقداز حاکمیت قانو  طرفداران برداشت ماهوی.  ۶
در قالب    ،دهد یرا که انجام م  آنچهل  و در عین حاد  کن شهروندان اقدام    یها یممکن است به نقض حقوق و آزاد

،  شودیده نمقانون جلوه دهد. بنابراین در برداشت شکلی، قانون با معیارهای عدالت، اخالق و حقوق بشر سنجی 
 ه اراده حاکم، جایگزین حکومت قانون خواهد شد. بلک

قانون و تضمین حق .  ۷ منابع حق  یهایها و آزادبرای تحقق حاکمیت  حدود    کنندهیینتع   وقیشهروندان، وجود 
ارچوب  باید در چ  ترنییقاعده پا  ین چنهمها ضرورت دارد.  میان آن  مراتبسلسلهها و روشن شدن  و حق   هایآزاد

میان   مراتبسلسلهبرتر وضع شود و نباید آن را نادیده بگیرد یا نقض کند. برای تضمین رعایت    هو منطبق با قاعد
از جمله مهم  بینییشپ   سازوکارهایی  دبایمنابع و مراجع   نظارت  آن  نیترشود که  نظارت قضایی  استها  مانند   .

ب پارلمان با قانون اساسی و نظارت  طباق قوانین مصوبر ان  داریتصالح قانون اساسی یا سایر مراجع    یهادادگاه
 اداری یا عادی بر تصمیمات و اقدامات مقامات و کارگزاران عمومی. یهاهدادگاقضایی 

ت.  ۸ این  عدم  به  مدیریت  اصطالح  در  سازمانی  تمرکز  عدم  دارد.  تفاوت  سازمانی  تمرکز  عدم  با  اداری  مرکز 
مانندمعنا برنامه  ست که بخشی از وظایف مدیریت  ی، کنترل و رهبری در دست  ، هماهنگسازمان دادنا،  هتنظیم 

سای ؤرتا آزادی عمل    گذار شودادارات و دوایر تابع وا سای  ؤرسرپرست سازمان باقی بماند و بخشی از آن نیز به  
مختلف   سطوح  در  سازمان  دیگربهشود.    تأمینواحدهای  سازمانی تصمیم  ،عبارت  هرم  باالی  در  نباید  گیری 

گیردص سلسلههبلکه    ،ورت  در  باید  مدیری  بتواند  ر  خود  وظایف  و  اختیارات  حدود  به  بسته  سازمانی  مراتب 
 . دکنگیری تصمیم
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 . اول چدادگستر، 
اند»،  (1۳۸0)  حسینزارعی، محمد.  11  مجله ،  «سیاسی و حقوقی  یهاشهیحاکمیت قانون در 

 .2۶قم، ش، دانشگاه مفید نامه مفید 
در حقوق اداری: مطالعه   بودن  یی عقالاصل    قلمرومفهوم و    ،(1۳۹4)  شجاعیان، خدیجه.  12 

 . د بهشتی، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهیبر رویه قضایی تأکید یقی با تطب 
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جعفرش.  1۳  سردشت،  دیوانشایسته»،  (1۳۹5)  فیعی  و  د،  «ساالریساالری    ی هادگاهی مجله 
 .۹ ش، چهارمسال ، نوین در مدیریت دولتی

، رهیافتی سیاسی  مثابه ظرفیت دولت ی بهکارامد»،  (1۳۹۷)  زاده، سعید و محمد کمالیعطار.  14
 .2۳ ش، مجله پژوهش سیاست نظری، «یکارامدبه مفهوم 

م.  15 و  غمامی،  حقوق شایسته»،  (1۳۹۷)  حسینی  حسن  یدسحمدمهدی  نظام  در  گزینی 
 .15 ش، پنجم، سال فصلنامه حقوق اداری، «استخدامی ایران و آمریکا

 . هفتم، چ  فروزش، مبانی مدیریت دولتی(، 1۳۹2وند، اسفندیار ). فرج1۶
حیدر.  1۷ پس  »،  (1۳۸۸)  فرهمندفر،  ایران  قانونگذار  کنو الزامات  به  الحاق  سازمان  از  انسیون 

 .۷ ش، دوم، سال مجله کارآگاه، «ملل متحد برای مبارزه با فساد
ناصحی.  1۸ وحید  و  بهزاد  شایستهمرو»،  (1۳۸1)  فردگلکار،  مفاهیم  بر  مجله ،  «ساالریری 

 . ۳۹ ش، توسعه مدیریت
بهروز.  1۹ کوچک،  (1۳۹4)  مددی،  موازین  و  معیارها  رابطتحلیل  و  دولت  با  سازی  آن  ه 

اداریارتقای   نظام  پایانکارکردی  تهران ،  دانشگاه  عمومی،  حقوق  ارشد  کارشناسی    نامه 
 . )پردیس فارابی(

مرکز    تهران: ،  ها، مبانی و برداشتاکمیت قانون: مفاهیمح،  ( 1۳۸5)  مرکز مالمیری، احمد.  20
 .دومچ مجلس شورای اسالمی،  یهاپژوهش

ن21 قضای   یهاروش،  (1۳۹1)  مرتضی  خواه،جابت .  و  جبرانی  ایران  اداری  حقوق  در  ی 
 . ، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتیانگلستان

 .سوم نگاه دانش، چ، نشر ت دولتیی مدیری هایتئور(، 1۳۹۶. نرگسیان، عباس )22
همکاران.  2۳ و  مهدی  اداریتصمیم  ی هانییآ،  (1۳۸۹)  هداوند،  حقوق  در  )مطالعه    گیری 

 .اول چخرسندی، : تهران، تطبیقی(
 . چهارم سمت، چتهران: ، 2و  1، ج حقوق اداری تطبیقی(، 1۳۹۳. ـــــــــــــ )24
مجد،  تهران: تهران:  ،  ساختار دولت حقوقی  نی ومبا(،  1۳۹4)   . ویژه، محمدرضا و دیگران25
 .اول چ

محمدیحیی.  2۶ شایسته(1۳۹4)  وقار،  راهکارهاساالری؛  ،  و  موانع  چ  ویژه،  آ  تهران:،  مفهوم، 
 .اول
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