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 مديريت دولتي تطبيقي: مباني نظري و الگوها 

 (فرل هدي )، مبنايي براي مقايسهبوروكراسي

هاي متعددي وجود دارد كه از ميان براي بررسي وضعيت موجود دانش مديريت دولتي در جوامع مختلف روش

براي  1گران سياست تطبيقيايم. بسياري از پژوهشآنها، نهاد بوروكراسي دولتي را به عنوان ابزار مقايسه برگزيده

اند. از اين رو را در اولويت قرار داده 2اي( يا غيرساختاريهاي سياسي، رويكرد كاركردي )كارويژهتحليل نظام

هاي مديريت تطبيقي، به جاي استفاده از رويكرد كاركردي، ساختار يا نهاد طرح اين پرسش كه چرا در تحليل

بوروكراسي انتخاب شده است، پرسشي بجاست. تأكيد بر رويكرد ساختاري در بررسي مديريت دولتي تطبيقي به 

هاي سياسي نيست بلكه اين تصميم با رويكرد كاركردي اركردي در بررسي نظامدليل رجحان آن بر رويكرد ك

هاي تطبيقي مديريت دولتي است. بايد به اين نكته توجه داشت كه هدف ما مقايسه مبناي بهتري براي تحليل

لتي، هاي سياسي آنها. براي پژوهشگران مديريت دومديريت دولتي جوامع مختلف است نه مقايسه مجموعه نظام

 هايي چند در بردارد. ساختار بوروكراسي نسبت به وظيفه اجراي قانون يا هر نوع رويكرد كاركردي ديگر، مزيت

آفرين خواهد بود، خواه رويكرد مورد استفاده كاركردي هاي سياسي مشكلهر نوع تحليل تطبيقي ناقص از نظام

گيرد و وظايفي كه درون آنها صورت ميباشد، خواه ساختاري. چون در كشورهاي غربي بين ساختارها 

آميز نيست اما در كشورهاي در همبستگي بااليي وجود دارد، استفاده از هر يك از رويكردها به تنهايي مخاطره

حال توسعه، كاربرد هر دو رويكرد، مشكالت جدي خواهد داشت. مقايسه بر مبناي كاركرد يا وظيفه در نظريه 

ن رو اين خطر را در پي دارد كه در عمل براي مقايسه كاركردها، ساختارهايي مبهم يا تر از عمل است. از ايآسان

نامرتبط را انتخاب كنيم. از طرف ديگر مقايسه بر مبناي ساختار، خطراتي در پي دارد كه به سادگي قابل 

يشه وظايف فرض نادرست كه ساختارهاي مشابه هماند نظير فقدان نهادهاي پايدار و تصور اين پيشتشخيص

                                                           
1. Comparative Politics  
2. Unstructural Approach 
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شدني است در صورتي كه نهاد يا نهادهاي مورد بررسي امدهند. مقايسه بر مبناي ساختار انجمشابهي انجام مي

هاي مختلف هاي سياسي تحت مطالعه عيناً وجود داشته باشد و در نقش كاركردي اين نهادها در نظامدر نظام

 تفاوتهايي وجود داشته باشد. 

گونه به چي است كه به دقت و تا حدي مفصل بررسي كنيم كه اصطالح بوروكراسي قبل از ادامه بحث، ضرور

نجا منظور ما از وسيله افراد مختلف، استفاده شده است و همچنين ابهامات در معنا و مفهوم آن چيست و در اي

 بوروكراسي چيست؟

 مفاهيم بوروكراسي 

رسيده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است. همه اين  اي مبهم و دردسرساز به نظربوروكراسي از آن جهت كه واژه

اي است كه نشان داده ماندني است. حتي اند. ولي با اين وجود، بوروكراسي واژهايرادها در جاي خود صحيح

اند كه حفظ آن نسبت به رها كردن آن، سودمندتر است. مأخذ پيدايش اين بيشتر منتقدين به اين نتيجه رسيده

اي فرانسوي دارد ولي در مدعي است واژه بوروكراسي ريشه 3كامل روشن نيست. مورشتاين ماركس واژه به طور

كند كه اين واژه، گذشته بسيار دور از زبان التين به زبان فرانسه آمده است. مورشتاين ماركس خاطر نشان مي

هاي فرانسه در مفهوم فعاليتبه وسيله وزير بازرگاني « bureacratie»نخستين بار در قرن هجدهم تحت عنوان 

در آلمان اشاعه پيدا كرد و « burokratic»دولتي به كار برده شد. سپس در خالل قرن نوزدهم تحت عنوان 

ها راه يافته است. به عنوان يك موضوع پژوهشي دانشگاهي، اكنون به درون زبان انگليسي و تعدادي ديگر از زبان

هاي وي در مورد بوروكراسي ( كه نوشته1864ـ1920ي همراه است )شناس آلمانجامعه 4با نام ماكس وبر

 ناپذيري در زمان معاصر و آينده بوده است. هاي پايانسرآغازي براي پژوهش

                                                           
3. Morstein Marks 
4. Max Weber  
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طور از نظر شود و همينبه كار برده مي« واژه نامطلوب سياسي»در زبان عاميانه، بوروكراسي غالباً به عنوان يك 

اعي، بوروكراسي مطرود و ناخوشايند است. بيشتر دانشمندان علوم اجتم« دولت رفاه»يا « دولت بزرگ»مخالفان 

ا تأييد يا رد ركنند بدون اينكه به طور ضمني آن هاي بزرگ و پيچيده تعريف مياي مرتبط با سازمانرا پديده

اي نه به عنوان پديده اي خوب وكنند. يكي از تعاريف متداول، تعريفي است كه بوروكراسي را نه به عنوان پديده

ي از سازمان كند. اين توصيف بوروكراسي كه ارزش مدار نيست آن را به عنوان شكلشوم و دردسرزا معرفي مي

 هاي خاصي دارد. كند كه ويژگياجتماعي معرفي مي

تعيين ها و كوتاهي در هاي موجود در رويكرد توصيف اين ويژگيابهام در نظريه بوروكراتيك، ناشي از تفاوت

تواند به تعاريف وبر از بوروكراسي برگردد و عليرغم توافق رويكرد مناسب از ميان اين رويكردهاست. اين ابهام مي

هاي بوروكراسي وجود دارد، اين ابهام تا زمان حاضر نيز ادامه يافته ها و ويژگيزيادي كه نسبت به برخي از نشانه

هاي مهم ساختاري سازمان است. عريف آن بر مبناي ويژگياست. گرايش غالب براي تعريف بوروكراسي، ت

هاي اصلي سازمان بوروكراتيك را است كه ويژگي 5ترين تعريف بر اساس اين گرايش تعريف ويكتور تامسونكامل

نظران و داند. از وبر به بعد، صاحبوجود سلسله مراتب بسيار دقيق همراه با تقسيم كار بسيار مشخص مي

روكراسي، ابعاد ساختاري بوروكراسي را با تغييراتي بسيار جزئي در محتوا و اجزاء آن برشمرده و نويسندگان بو

 اند ولي نوعي توافق اساسي در مورد تعريف بوروكراسي بين آنها وجود داشته است. مشخص كرده

هاي ر ويژگيكناهاي رفتاري است )يا قرار دادن اين ويژگي در گرايش دوم، تعريف بوروكراسي بر حسب ويژگي

 شود. هاي رفتاري، الگوي رفتار بوروكراتيك تلقي مياي از ويژگيساختاري( كه بر اين اساس، پاره

                                                           
5. Victor Thompson  
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ود دارد. يك راه، در خصوص اين كه كدام رفتار، نماد رفتار بوروكراتيك است، اختالف نظرهاي نسبتاً عميقي وج

تيك ارتباط انجام با تحقق اهداف سازمان بوروكراهاي طبيعي مطلوب و كاركردي است كه سرتأكيد بر ويژگي

 كند. يهايي نظير عينيت، دقت و ثبات و مسئوليت تأكيد ممثبتي دارد. براي مثال، فردريش بر ويژگي

راند كه يك بوروكراسي ممكن است در تعامل با محيطش ايجاد كند. از نوعي تعادل پويا سخن مي 6آيزن شتات

گوني ساختاري آن و بارز بودن بوروكراسي از ساير نهادهاي اجتماعي به دليل گونهدر چنين محيطي، استقالل 

 شود. نمايان مي

هاي رفتاري خورد، بر نوعي از ويژگيتري كه در آثار تعدادي ديگر از نويسندگان به چشم ميتعريف متداول

و در راه رسيدن بوروكراسي به اهدافش  رسان و متعارضندها اساساً منفي، ناكارآمد، آسيبتأكيد دارد. اين ويژگي

يكي از نويسندگاني است كه اين ديدگاه كالسيك را ارائه كرده است. او به اين  7كنند. مرتنايجاد مانع مي

تعدادي از عناصري كه به طور اعم بايد به كارايي بيانجامد، در مواردي خاص، عدم »كند كه واقعيت توجه مي

گيرانه از مقرراتي همچنين منجر به نوعي توجه بيش از حد به تبعيت سخت« ورندآكارايي را به ارمغان مي

تأكيد بر غير شخصي بودن روابط منجر «. شودساالرانه ميكاري و رفتار فنموجب ترسويي، محافظه»شود كه مي

اري خاص كه گيريهاي رفتگردد. جهتكنندگان خدمات بوروكراسي ميبه تعارض در روابط با مشتري يا دريافت

غالباً ذكر گرديده عبارتند از فرار از مسئوليت، كاغذبازي، خشكي و نامنعطفي، رسميت )غيرشخصي بودن( بيش 

كاري بيش از اندازه، عدم عالقه به تفويض و عدم تمايل به كسب حق فرمانروايي اختيار. استنباط از حد، مخفي

أكيد بيش از حد بر عقاليي بودن سازمان بوروكراتيك نشأت تر است كه از تساالرانهاين است كه رفتاري ديوان

اي كند كه بر ويژگيانجامد و بر اين اساس مدلي براي رفتار بوروكراتيك ارائه ميمي گيرد و به ناكارآمدي مي

هايي به يابد. ماركس از چنين ويژگيكند. اين وضعيت، به صورت سوگيري معمول تداوم ميمتعراض تأكيد مي

                                                           
6. Eisenstadt  
7. Merton  



 

6 
 

دهد كه سازمان بوروكراتيك، درون خود كند و آن را به اين صورت توضيح ميياد مي« ناخوشي سازمان» عنوان

در كتاب ارزشمند خود  8سازد. مايكل كروزويهاش دور ميدهد كه آن را از هدف اصليهايي پرورش ميويژگي

دي سازمان نگاشته شده است. او داند كه براي درك بهتر اين ناكارآمرا تالش علمي مي« پديده بوروكراتيك»

هايي است ها يا به بيان مرتن ناكارآمديدهد كه منظور وي از پديده بوروكراتيك، ناسازگاريها، نارساييتوضيح مي

 آيد.هاي انساني به وجود ميكه درون سازمان

ساالرانه ديوان ا كمترشود كه بيشتر يبه تمايزاتي ميان الگوهاي رفتاري منجر مي هر كدام از اين رويكردها،

شده است اين گونه هستند. بنابراين، تا زماني كه رفتاري كه نماد رفتار بوروكراتيك است، به طور واضح درك ن

 انگيز خواهد بود. هاي رفتاري، ابهامتوصيف

 ، وي بوروكراسي را بر حسب تحققمطرح شده است 9روش سوم توصيف رفتار بوروكراتيك به وسيله پيتر بال

سازد يا نهادي سازماني است كه كارايي را حداكثر مي»كند. بر اساس اين تعريف بوروكراسي هدفش تعريف مي

ها به ايجاد بال معتقد است بوروكراسي«. دهداست كه رفتار اجتماعي را در راستاي كارايي اداري سامان مي

كنند ولي اين ديدگاه را رد گرايش پيدا ميداشان باز ميالگوهاي رفتاري كه آنها را از تحقق اهداف قانوني

آيند ناكارآمدند. كنند يا به نظر غيرعقاليي ميپذيردكه همه رفتارهايي كه از انتظارات رسمي انحراف پيدا مينمي

نامند. هم مي« غيرعقاليي وي )شايد( هدفمند»كند كه آن را اي متفاوت از اين نوع رفتاري مطرح مياو گونه

هاي ساختاري بوروكراسي تا حدي متغيرند، زيرا محك زدن ميزان بوروكراتيك فتاري و هم ويژگيهاي رويژگي

بودن يك سازمان، ميزان تحقق اهدافش است و عناصر ساختاري و رفتاري كه الزمه تحقق هدف است، ممكن 

 است از زماني به زمان ديگر و مكاني به مكان ديگر متغير باشند. 

                                                           
8. Michel Crozier  
9. Peter Blau  
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هاي اي وجود دارد ولي در مورد ويژگيهم ساختاري بوروكراسي، توافق قابل مالحظههاي مدر خصوص ويژگي

رفتاري آن، توافق چنداني وجود ندارد. براي ترسيم و طراحي الگوي رفتار بوروكراتيك سه راهكار ارائه شده است. 

رود و اتيك انتظار مييكي از اين سه، رفتار طبيعي كاركردي مطلوبي است كه به طور طبيعي از عمليات بوروكر

كند كه احتماالً از سوگيري عقاليي بوروكراسي مورد قبول واقع شده است. ديگري بر رفتار ناكارآمدي تأكيد مي

گيرد. راهكار سوم، درستي رفتار را به محيط هاي ساختاري طراحي شده براي حفظ آن نشأت ميو ويژگي

شود كه بر اساس آن رفتار از لحاظ كاركردي بودن تر منتج ميفدهد و به استاندارد منعطبوروكراسي ارتباط مي

 شود.آن، بوروكراتيك تلقي مي

ها را دارا باشد. در نظر ناميم كه اين ويژگيبوروكراسي شكلي از سازمان است. وقتي سازماني را بوروكراسي مي

ها از ا نيست كه همه بوروكراسيگرفتن بوروكراسي به دليل وجود ويژگي يا مشخصه ساختاري سازمان، بدان معن

توانند به عنوان ابعاد ساختار سازماني سازي عناصري كه ميلحاظ ساختاري يكسان و مشابهند. براي مفهوم

هاي بندي سازمان روي يك طيف بر اساس هر كدام از اين ابعاد، تالشمدنظر قرار گيرند و همين طور رتبه

س، موضع يا جايگاه يك سازمان از نظر اين ابعاد، وضعيت ساختار آن اميدبخشي صورت گرفته است. بر اين اسا

گيرد، تواند براي توصيف سازماني كه مبناي مقايسه قرار ميدهد. سپس اين وضعيت ساختاري ميرا نشان مي

 استفاده شود. 

همه الگوهاي  دهد،هاي ساختاري در تعريف بوروكراسي اين است كه به ما اجازه ميمزيت اصلي انتخاب ويژگي

رفتاري را كه در بوروكراسي نام رفتار بوروكراتيك زيبنده آنها است، مدنظر قرار دهيم. اين طور نيست كه از ميان 

ها، يكي به عنوان الگوي رفتار بوروكراتيك انتخاب شود و بقيه الگوها به الگوهاي رفتاري موجود در بوروكراسي

روكراتيك توصيف شوند. اين كار در گذشته ماخذ سردرگمي و ابهام بوده عنوان رفتار غيربوروكراتيك يا كمتر بو

 تواند برطرف شود. است كه مي
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هاي رفتاري است تا عناصر ساختاري. ها از يكديگر بيشتر مبتني بر ويژگيحقيقت آن است كه تمايز بوروكراسي

لگوهاي عمل آنها، در كشورهاي جهان اند كه ساختارهاي بوروكراتيك و ابه طور شهودي افراد هميشه فرض كرده

دانند و هرگز اي متفاوتند. مردان عمل اين را ميغرب و حتي بين كشورهاي غربي و شرقي، به طور قابل مالحظه

اند. توصيف هايي توجه نكردهگيرند. اما انديشمندان علوم اجتماعي معاصر، به چنين مقايسهآن را ناديده نمي

كند ولي حداقل بايد بخشي از اين ابهام را برطرف كند تا نهايي اين مشكل را حل نميساختاري بوروكراسي به ت

 تر كند. پيشرفت را تا حدي ساده

 

 عموميت بوروكراسي دولتي 

هايي با چنين ويژگيهايي اساسي در همه ها كدامند؟ آيا بوروكراسيهاي ساختاري مشترك در بوروكراسيويژگي

كه مبناي واقعي براي مقايسه مديريت دولتي كشورها فراهم  هاي سياسي جهان وجود دارنديا بيشتر نظام

هايي از ساختار يا كنند، چه جنبههاي امروزي يكسان و مشابه عمل ميها در حكومتسازند؟ اگر بوروكراسي

طور كه قبالً ذكر شد، تقريباً به تعداد رفتار آنها بايد انتخاب شود كه براي مطالعه تطبيقي مفيدتر هستند؟ همان

هاي متعددي در مورد اند، نظريههاي بنيادي بوروكراسي قلم فرسايي كردهنويسندگاني كه در خصوص ويژگي

هاي ساختاري يا سازماني كه محور اصلي راسي وجود دارد. با اين وجود، توافق بر ويژگيهاي بنيادي بوروكويژگي

طور تركيب هاي ساختاري و هميناند، بسيار اساسي است. تفاوتها، اساساً از نحوه توصيف ويژگيمقايسه

وان به سه ويژگي تهاي ساختاري اصلي را ميگيرد. ويژگيهاي ساختاري نشأت ميهاي رفتاري با ويژگيويژگي

( شايستگي يا صالحيت. احتماالً 3گرايي و ( تفكيك وظايف يا تخصص2زير كاهش داد: ا( سلسله مراتب  

مهمترين ويژگي، سلسله مراتب است كه با تأكيد بر هدف به كارگيري عقالنيت در وظايف اداري، مرتبط است. 

به عنوان سطوح و « سلسله مراتب»وصيف كرد. او به ماكس وبر، اين ويژگي را منشاء شكل بوروكراتيك سازمان ت

كند اي از فرا و فرودستي ايجاد ميشدهبنديكند كه نظام كامالً ردهراني اختيار اشاره ميبندي فرماناصول رتبه
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در سازمان نتيجه تقسيم كار است « گراييتخصص»كنند. تر نظارت ميهاي پايينهاي باالتر بر ردهكه در آن، رده

هاي انساني به قصد تسلط بر محيط و رسيدن به اهداف ضروري است. كه در جاي خود، براي موفقيت همكاري

)اشاره به اين وظايف يا نقشها دارد( به اين معني است كه متصدي نقشي خاص بايد صالحيت « شايستگي»

دار نقشي خاص زش كافي، عهدههاي بسيار پيشرفته افراد با آمواحراز آن را دارا باشد. نوعاً در بوروكراسي

ها نسبتاً پيراموني هستند يا شود، ولي اين ويژگيهاي ساختاري ديگري نيز همواره اشاره ميشوند. به ويژگيمي

هايي كه قبالً ذكر شد، ارتباط دارند. نظير مجموعه قوانين حاكم بر رفتار اعضاء، نظام ضبط و ثبت، نظام با ويژگي

 ها براي انجام كار، اندازه يا حجم كافي كارها براي ايجاد واحدهاي سازماني. ها و دستورالعملرويه

وبر متفاوت « شرفتهكامالً پي»يا « نوع آرماني»بايد متذكر شد كه اين تحليل بوروكراسي اساساً از بوروكراسي 

هاي خاصي ويژگي كه است. بوروكراسي آرماني وبر، هدفش ارائه واقعيت سازماني نبود بلكه مفهومي انتزاعي بود

  توان آن را يافت.بود كه به طور تجربي در جهان واقع نمي« اي ذهنيسازه»كرد، را برجسته مي

هاي فعاليت بوروكراتيك بايد تأكيد كرد تا بتوان اطالعات در دسترس و قابل اتكاء را ها و كدام جنبهبرچه بخش

اي سياسي جهان امروز بدست آورد؟ براي آغاز بحث آنچه را ههاي دولتي در نظامبراي مقايسه ميان بوروكراسي

كنيم. بوروكراتهاي مورد نظر من، كند، استفاده ميتعبير مي« پذيربوروكراسي انعطاف»از آن به  10كه الپالومبارا

هاي مديريتي دارند، كساني كه نقش هدايت و رهبري دارند و در ادبيات مديريت عموماً آنهايي هستند كه نقش

 نامند. مي« عالي»يا « مياني»دولتي آنان را مديران 

رسم متداول در متون مديريت دولتي تأكيد بر بوروكراسي كشوري بوده است نه نظامي. اين سنتي قابل درك و 

هاي دموكراتيك غربي بوده است. در عين حال، ناديده گرفتن مقبول براي مطالعه مديريت دولتي در نظام

                                                           
10. La Palombara 
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تواند غفلتي جدي باشد، زيرا در تعدادي از كشورها چه ر انجام مقايسه در سطح جهاني ميبوروكراسي نظامي د

 اند. در گذشته و چه حال، نيروهاي نظامي تابع رهبري سياسي كشوري نبوده

با شناخت اين پيشينه، و درك اين امر كه موضوع مورد بررسي بسيار پيچيده است و منابع اطالعاتي موجود 

هاي هاي نظام سيستمهاي كشوري و در زمان مناسب بوروكراسيمقايسه مديريت عالي بوروكراسيمحدودند، به 

 آيد:هاي ذيل به نظر مناسب ميپردازيم. بدين منظور طرح پرسشمختلف موجود مي

هاي هاي عملياتي بوروكراسي كه نشان از بافت، ترتيبات ساختاري، الگوي تخصص گرايي و گرايشويژگي .1

 آن دارد كدامند؟رفتاري 

مشي عمومي هاي مربوط به خطبوروكراسي به غير از وظايف اجرايي تا چه حد در وظايف ديگري چون تصميم .2

 دخالت دارد؟

 اند؟ابزار بيروني عمده نظارت بر بوروكراسي كدامند و اين كنترلهاي بيروني تا چه حد اثربخش .3

شود بلكه در دهد، توجه ما به مقايسه تغييرات ساختاري محدود نميهاي فوق نشان ميطور كه پرسشهمان

ها ها نيز هستيم. قبل از تالش براي پاسخ دادن به اين پرسشجستجوي تفاوت الگوهاي رفتاري ميان بوروكراسي

بوروكراتيك را به طور قابل  هايهاي نظامهاي سياسي متفاوت، بايد به دو عامل كلي كه ويژگيدر نظام

دهند اشاره كنيم. يكي از عوامل كامالً مرتبط، محيط سازماني مديريت دولتي اي تحت تأثير قرار ميمالحظه

هاي دولتي است كه شامل بندي واحدهاي دولتي و وضعيت اشتغال افراد در بخشاست كه شامل الگوي بخش

هاي دولتي است. عامل ديگري كه كمتر غال افراد در بخشبندي واحدهاي دولتي و وضعيت اشتالگوي بخش

تر است، ولي از اهميت بيشتري برخوردار است، محيط سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيرامون ملموس و پيچيده

 شود. نام برده مي« شناسي مديريت دولتيبوم»بوروكراسي است و غالباً از آن به نام 
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 محيط سازماني 

 ها ساختار وزارتخانه

يكي از پيامدهاي ضروري سلسله مراتب و تخصصي كردن وظايف در سازمان بزرگ، ترتيب منظم واحدها به 

بندي در كشورهايي كه از نظر سوگيري سياسي تر است. اين فرآيند گروهتر و جامعهاي بزرگبنديصورت گروه

گرفته است. واحد اصلي وزارتخانه است هاي نظام اداري متفاوتند، به روش يكسان و مشابهي صورت و ساير جنبه

پنج حوزه اصلي دولت در اروپاي پيشين را  11شود. برين چاپمنكه زير بخش اصلي مديريت دولتي محسوب مي

داند كه ريشه در نظام مديريت دفاع و جنگ، امور داخلي( مي هاي )امور خارجه، دادگستري، ماليه،وزارتخانه

هاي جديدي ا زدرون وزارت امور داخلي ها و خدمات دولتي، وزارتخانهمسئوليت اند. با افزايشها داشتهرومي

 پديد آمد كه عمدتاً در زمينه آموزش و پرورش، كشاورزي، حمل و نقل و اخيراً بهداشت و تأمين اجتماعي بودند.

آنچه از بررسي  بنديهاي اساسي در تعداد وزارتخانه و پديد آمدن برخي الگوهاي متمايز گروهعليرغم تفاوت

هت دارد تا آيد داللت بر نوعي يكساني و شباهاي فعلي در بسياري از كشورها بدست ميمجموعه وزارتخانه

ها در دولت مركزي شوند، تعداد وزارتخانهاختالف يا تفاوتي فاحش. در كشورهايي كه به صورت ايالتي اداره مي

اي تخصصي يا است: ميزان تمايل كشور به ايجاد واحده است كه متكي به عوامل زير 30تا  12معموالً بين 

ساير عوامل. بنا  وهاي برنامه دولت، جمعيت كشور، مالحظات ايدئولوژيك، مكان جغرافيايي تركيبي، دامنه حوزه

ه داليل آن، اندازه كبه گفته چاپمن، دولت سوئيس با تعداد هفت وزارتخانه كمترين تعداد وزارتخانه را داراست 

و تأكيد كشور، حيطه محدود مداخالت دولت و وجود دولتي فدرال است كه بر استقالل استانهاي عضكوچك

 دارد. 

 

                                                           
11. Brian Chapman  
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 اشتغال در بخش دولتي 

عامل ديگر محيطي تغييرات در ميزان و توزيع اشتغال در بخش دولتي است كه از كشوري به كشور ديگر 

در مورد كشورهاي در حال توسعه، دشوار است. ولي متفاوت است. گردآوري اطالعات موثق و به روز، خصوصاً 

هاي اخير اطالعاتي در مورد كاركنان شاغل در بخشهاي دولتي بيست كشور توسعه در سال 12دونالد سي. رووات

 31/16يافته و شش كشور در حال توسعه گردآوري كرده است. باالترين سطح اشتغال كل در بخش دولتي 

 درصد است.  6و  5درصد در بوراندي و متوسط آن بين  83/0ترين درصد در سوئد و پايين

درصد  8حدود دهد، ميزان اشتغال در بخش دولتي كشورهاي توسعه يافته )طور كه آمارهاي فوق نشان ميهمان

تفاوت مهم  درصد جمعيت( بيشتر است. 4اي از كشورهاي در حال توسعه )حدود جمعيت( به طور قابل مالحظه

ه در گروه خورد اين است كرهاي توسعه يافته، كه در فهرست دونالدسي. رووات به چشم ميديگر ميان كشو

كه در كشورهاي  هاي ايالتي و محلي اشتغال دارند در حاليها، كاركنان دولتي بيشتري در حكومتتوسعه يافته

ه بن است در حال توسعه بيشتر كاركنان در دولت مركزي مشغول به كارند. از اطالعات موجود ممك

د ولي هاي دولتي بزرگتري دارنهايي چند برسيم نظير اين كه كشورهاي توسعه يافته، بخشگيرينتيجه

 هاي دولتي كوچكتري دارند ولي متمركزند. نامتمركزند و كشورهاي در حال توسعه، بخش

 شناسي مديريت بوم

 1920گيرد. وي در دهه ، نشأت مي13م. گاسهاي جان اشناسي به مديريت دولتي، معموالً از نوشتهرويكرد بوم

اين پديده را كه به مفهوم وابستگي متقابل زندگي انسان و محيط پيرامون آن است از آثار جامعه شناسان 

شناسان و جانورشناسان عاريه گرفته بودند كه در پي تبيين نحوه شناسان نيز آن را از گياهاقتباس كرد. جامعه

شناسي كليدي هان و جانوران با محيطشان بودند. گاس در آغاز به شناخت عوامل بومهاي گياسازگاري اندام

                                                           
12. Donald C. Rowat 
13. John M. Gaus 
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مديريت دولتي معاصر آمريكا عالقمند شد و فهرستي از عواملي كه به زعم او مفيد بودند تهيه كرد كه عبارت 

 خصيت. ها، فاجعه و شآلآوري اجتماعي، آمال و ايدهآوري فيزيكي، فنبودند از: مردم، مكان، فن

لزم شناخت طور ساير نهادهاي سياسي و اجتماعي مستها و هميننكته مهم اين است كه درك بهتر بوروكراسي

 دهنده و تغييردهنده آنها است. شرايط پيراموني آنها، تأثيرات و نيروهاي شكل

ر مركز آن دراسي اي از دواير متحدالمركز تصور كرد كه بوروكتوان به صورت مجموعهمحيط بوروكراسي را مي

وروكراسي بيشتر بشوندد، اهميت و تأثيرشان بر قرار دارد. هر يك از اين دواير كه به بوروكراسي نزديكتر مي

ايره بعدي، نظام دتوان به عنوان نماد همه جامعه يا نظام اجتماعي در نظر گرفت. است. بزرگترين دايره را مي

كه خرده نظام  دهد. دايره دروني، نظام سياسي استي را تشكيل ميهاي اقتصادي نظام اجتماعاقتصادي يا جنبه

 گيرد. اداري و بوروكراسي را به عنوان يكي از اجزاء خود دربرمي

ها بايد ررسيهاي آنها است. در اين ببندي اوليه از كشورها و بوروكراسيتحليل تطبيقي مستلزم نوعي طبقه

 داد. تر را مورد توجه قرار عوامل محيطي مهم

ستند و مورد هاي اصلي مورد استفاده در اين جا جديد نيستند، بلكه در سطح وسيعي شناخته شده هبنديطبقه

اي از مجموعه است كه به« در حال توسعه»و « توسعه يافته»بندي نخست، جوامع گيرند. طبقهاستفاده قرار مي

توسعه »يا « ماندگيعقب»يافتگي مقابل ي توسعههاي )عمدتاً اجتماعي و اقتصادي( اشاره دارد كه براويژگي

تأثير آن بر  وبندي، مبتني است بر دواير محيطي بيروني ياد شده باال شود. اين طبقهاستفاده مي« نيافتگي

 بوروكراسي اهميت كمتري دارد. 

كرد ساختاري ـ هاي اجتماعي، از رويكه براي مطالعه نظام 14شناساني نظير تالكوت پارسونزجامعهبه اعتقاد 

گرا بوده و وظايف گرا، خاصكنند، جوامع سنتي و كمتر توسعه يافته، اغلب نسبيتكاركردي استفاده مي

                                                           
14. Talcott Parsons  
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ها به پيشينه خانوادگي يا موقعيت موروثي دهند. به عبارتي ديگر، توزيع مقامات و منصباي را انجام ميپراكنده

هاي اجتماعي توسط گروه معدودي امعي اتخاذ تصميمهاي فردي. در چنين جووابسته است تا كسب موفقيت

شود و ساختارهاي اجتماعي موجود به جاي اجراي وظايف تخصصي خود وظايف متعددي انجام انجام مي

 اند. گرا و داراي وظايفي تخصصيطلب، كلييافته، موفقيتدهند. از طرف ديگر جوامع جديد و توسعهمي

رسد به كار اند. به نظر ميكشورهايي دارد كه در حال گذار از اين تحول اجتماعياشاره به « در حال توسعه»واژه 

نيافته، كمتر توسعه يافته، مانده، فقير، توسعهگرفتن اين اصطالح براي اين كشورها از صفات ديگري نظير عقب

 نوظهور، در حال گذار و حتي در انتظار، بهتر است. 

امع در دو گروه متضاد نيست، بلكه فقط آنها را در طول يك پيوستار جاي بندي جومفهوم توسعه به معني دسته

گيرند. كشورهايي كه به دهد. هدف ما مقايسه كشورهايي است كه در دو سر يك پيوستار توسعه جاي ميمي

ليسي المنافع انگاند، شامل بريتانيا و تعداد معدودي از كشورهاي مشتركطور كلي كامالً توسعه يافته فرض شده

نظير كانادا و استراليا، اكثر كشورهاي اروپاي غربي، آمريكا، روسيه و از ميان ملل موسوم به جهان غيرغرب، ژاپن 

 گيرند. قرار مي« در حال توسعه»شود. اكثريت بااليي از كشورهاي فعلي دنيا در طبقه مي

و گروه كشورهاي توسعه يافته و در بندي براي هر دبندي نظام سياسي است. اين طبقهبندي دوم، طبقهطبقه

هاي سياسي متفاوت، اثرات مستقيم و رود. فرض بر اين است كه عوامل محيطي در نظامحال توسعه به كار مي

 تري بر بوروكراسي دارد. غيرمستقيم

هاي سياسي تبديل شده است. فرهنگ مفهوم فرهنگ سياسي به صورت ابزار كليدي براي متمايز ساختن نظام

ها و ها و باورهايي است كه مردم در مورد سياستها، افسانهگيريها، جهتها، نگرشاسي به معناي ارزشسي

حكومت و خصوصاً در مورد مشروعيت حكومت و رابطه خود با دولت، دارند. فرض بر اين است كه فرهنگ 
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هاي بندي نظامبراي طبقه دهي توسعه سياسي كشور دارد و ديدگاههاي متعددياي بر جهتسياسي تأثير عمده

 هاي سياسي آنها مطرح شده است. سياسي بر اساس فرهنگ

انجام شده  16تحت عنوان تحوالت سياسي در جهان سوم كه بر اساس مدل ديويد آپتر 15مطالعه اخير آندرين

ساالرانه، انهاي خويشاوندي، اقتدارگرايانه و ديوهاي سياسي جهان سوم )نظاماي براي نظاماست مدل چهارگانه

گذاري مشيدهد كه در هر يك، اعمال قدرت سياسي و فرآيند خطكننده( ارائه ميجويانه و بسيجمصالحه

 1960بندي جوامع در حال توسعه است كه به سال متفاوت است. اين الگو يكي از تازه ترين الگوها براي طبقه

 گردد.برمي

نشان دادن تنوع  اً هاي سياسي مهم نيست، بلكه صرفي از همه نظامذكر اين موارد، تالش براي ارائه الگوي جامع

هاي راسيراهكارهاي موجود است. پيش فرض ما اين است كه در تبيين تفاوت ميان الگوهاي رفتاري بوروك

 هاي رژيم سياسي به عنوان يك متغير تأكيد خاص صورت گيرد. دولتي، بايد بر ويژگي

كه نوع رژيم  فرض استوار نيستهاي دولتي بر اين پيشتأكيد بر اهميت نوع رژيم سياسي براي درك بوروكراسي

عامل محسوب  كننده تفاوت رفتار بوروكراتيك است يا اينكه در هر وضعيت مهمترينسياسي تنها متغير تبيين

يگر تغيير ها، از كشوري به كشور دشود. بدون شك، عوامل ديگري وجود دارند كه به همراه ساير متغيرمي

ساالرانه، ميراث هاي تاريخي، رفتار ديوانكند. صرف نظر از مسائلي كه قبالً مورد مطالعه قرار گرفت سنتمي

هاي چندمليتي، قابل ذكر المللي يا شركتهاي خارجي، نهادهاي بيناستعماري، ناكارايي سازماني و فشار دولت

م سياسي، ها آن است كه نوع رژيهاي سياسي و بوروكراسيوابط بين انواع رژيماست. دليل توجه خاص به ر

 اي برخوردار است. العادهمتغيري است كه هميشه وجود دارد و از اهميت فوق

                                                           
15. Andrain  
16. David Apter 
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 الگوهاي نظام اداري 

ري و سازد كه گردآوهاي عمومي و روابط متقابل آنها را به روشي برجسته مييك الگوي انتخابي مناسب، ويژگي

تفسير اطالعات در مورد موضوع تحت مطالعه را تسهيل كند. ضرورت استفاده از چنين الگوهايي براي مطالعه 

هاي اجتماعي، اغلب مورد تأكيد قرار گرفته است. مشكل، انتخاب الگويي است كه چنان به واقعيت منظم پديده

 ها كمك كند. نزديك باشد كه ما را در درك پديده

اي از الگوهاي پيشنهادي در مديريت دولتي و رفتار بوروكراسي در كشورهاي مختلف، مجموعهبراي بررسي 

تر براي اند و برخي ديگر به طور مستقيماختيار داريم كه برخي از آنها به قصد كاربرد جهاني پيشنهاد شده

گيرد. وي بر خست جاي مياند. الگوي اخير هپر در طبقه نكشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه طراحي شده

اين الگو  1كند. جدول اساس ويژگي دولت چهار نوع حكومت و شش نوع بوروكراسي متناظر آن را مشخص مي

 دهد. را نشان مي

است كه قبالً مورد بحث قرار گرفته « كالسيك»ترين الگوي بوروكراسي، الگوي بوروكراسي وبر يا الگوي كاربردي

شود( كه مصاديق اصلي است. اين الگو، اساساً در كشورهاي اروپاي غربي )اگر چه به آنها محدود نمي

هاي ساختاري سازمان يك نه تنها ويژگيرود. اين الگوي كالساند، به كار ميهاي نوين يا توسعه يافتهحكومت

هاي مرتبط رفتاري و بوروكراتيك يعني سلسله مراتب، پيچيدگي و شايستگي را دربردارد، بلكه تركيبي از ويژگي

دهد، قانوني ساختاري است. پيش فرض اساسي آن است كه الگوي فرمانروايي )اختيار( كه به نظام مشروعيت مي

كاريزماتيك و ديگر آنكه براي اجراي دستورات صاحب مقام از ابزار عقاليي  ـ عقاليي است نه سنتي يا

بوروكراسي استفاده خواهد شد. بوروكراسي، شكلي از سازمان است كه به مفهوم عقالنيت و رفتار اداري بر مبناي 

بيروني  دانش، به كار رفته است. بوروكراسي، واحدي مستقل از نظام سياسي نيست بلكه پاسخگوي نظارتهاي

 مقامات سياسي است اگر چه گرايشاتي به طرف گريز و خودفرماني در آن وجود دارد. 
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  حکومت عقيدتي  حکومت فردي
حکومت 

 آزادمنشانه

حکومت 

 محافظ

 دولت = حاكم 

 بوروكراسي 

 خادم حاكم 

 دولت = حاكم

بوروكراسي 

 ماشيني 

 دولت = بوروكراسي

 بوروكراسي 

 ناپلئوني 

 دولت = حزب 

 بوروكراسي حزبي با 

 بوروكراسي سنتي 

 بجامانده از گذشته

 نبود دولت مقتدر 

 بوروكراسي 

 عقاليي ـ

 قانوني وبر

نبود دولت 

 بوروكراسي 

مبتني بر هرج 

 و مرج 

شبيه جامعه 

 مدني 

 هگل 

 

ستفاده شده اها در كشورهاي امروزي اين الگوي ساده شده، به طور وسيعي براي توصيف و مقايسه بوروكراسي

 دهد. است، اگر چه، توصيف دقيقي از آن بدست نمي

كالسيك  گيرند، عدم كفايت الگويهاي كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار ميهنگامي كه بوروكراسي

ين است كه اشود، زيرا فرض بر اغلب به نفع الگوهاي منتخب ديگر، كنار گذاشته ميشود كه چنان آشكار مي

ترين آنها الگوي الگوهاي ديگر با واقعيات جوامع در حال توسعه، تطابق بيشتري دارند. مشهورترين و كامل

وين كرده است. دفرد ريگز است كه براي كشورهاي در حال توسعه و نظام اداري آنها ت« منشوري ـ بوروكراتيك»

 ايم. در اين فصل به ابعاد و كاربردهاي آن پرداخته
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شود از يك الگوي قياسي ريگز براي نشان دادن رابطه ميان ساختارها و تعداد وظايفي كه به وسيله آنها انجام مي

امد و نمي 17آميختهدهد درهماي انجام ميكند. ريگز ساختاري را كه وظايف متعدد و پراكندهاستفاده مي

 نامد. مي 18دهد تفكيك شدهساختاري را كه وظايف محدود و مشخصي انجام مي

 دارند.  در جهان واقعي ساختارها در برخي از جوامع به الگوي اول و برخي ديگر به الگوي دوم شباهت

در  شده كه الگوي منشوري ريگز با اين قصد طراحي شده است كه وضعيتي ميان شرايط درهم آميخته و تفكيك

اي از نظر شود كه بين جامعهاي اطالق ميدو طيف يك پيوستار قرار دارند ارائه دهد. الگوي منشوري به جامعه

هاي گياي تفكيك شده قرار دارد. چنين نظام اجتماعي به طور نسبي ويژآميخته و جامعهساختاري درهم

توان اي را نميروشن است كه هيچ جامعهطور تفكيك شده را دارد. اين نكته آميخته و هميني درهمجامعه

اي منشوري ونهآميخته و تفكيك شده شباهت داشته باشند. همه جوامع به گيافت كه به دو الگوي كامالً درهم

 گيرند. هستند يعني در داخل پيوستار و نه در دو انتهاي آن قرار مي

الگوي »راي با ارائه مضاميني جديد ب« هجامعه منشوري تجديد نظر شد»ريگز در اثر بعدي خود تحت عنوان 

بعدي و اشتباه اش را رويكردي تكسازي اوليهكند. او مفهومتر ميمسائل و موضوعات را پيچيده« منشوري

 كند. تعريف جديدي از جامعه منشوري مطرح مي« دوبعدي»كند و بر اساس رويكردي قلمداد مي

ف كامالً تفكيك ساختارها مورد توجه بود كه دامنه آن را وظاي در الگوي يك بعدي ريگز سطح تفكيك وظايف در

نها را تفكيك آداد و الگوي متناظر با آن جوامعي است كه او شده، نيمه تفكيك شده و تفكيك نشده تشكيل مي

 نگاه كنيد(.  1آميخته نام نهاده بود )به شكل شده، منشوري و درهم

                                                           
17Fused.  
18 Differentiated.  
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اي كه ساختارهاي آن متمايزند هماهنگي ميان ساختارها در جامعه كند به سطحبعد دومي كه اكنون معرفي مي

آميخته دارند كاربرد ندارد زيرا در آن جوامع ساختارها از يكديگر اشاره دارد. اين بعد در جوامعي كه الگوي درهم

از يكديگر اند تا اساساً ناهماهنگي بين ساختارهاي اجتماعي بروز كند. در شرايطي كه ساختارها متمايز نشده

 اند امكان هماهنگي كمتر يا ناهماهنگي ميان ساختارهاي اجتماعي وجود دارد. متمايز شده

دهد. ريگز اين مسأله را با اشاره به هماهنگي صداي سازهاي تخصصي مختلف در يك اركستر سمفوني نشان مي

زمان جاي خود را ا به طور همكند صداي سازهموقعي كه رهبر اركستر ميان سازهاي مختلف هماهنگي ايجاد مي

هاي توان نظامطور ميشود. همينسازهاي مختلف وحدت ايجاد ميدهد و در آهنگصدايي و هارموني ميبه هم

 بندي كرد. اجتماعي را كه ساختارهاي متمايز دارند روي پيوستار ناهماهنگ و هماهنگ درجه

اند اختارها در جوامعي كه ساختارها تفكيك شدهبحث بر سر آن نيست كه ممكن است سطح هماهنگي ميان س

هاي شديدي بروز كند. اند ناهماهنگيمتفاوت باشد يا در مواردي كه ساختارها كامالً از يكديگر متمايز شده

اي ترسيم كرده است كه دشواري مدل ريگز در آن است كه وي مدل منشوري تجديدنظر شده خود را به گونه

 گيرد. فكيك شده و در عين حال ناهماهنگ را نيز دربرميجوامعي با ساختارهاي ت

اي دارد كه از نظر ساختار متمايز و در عين حال تفسير جديد ريگز از الگوي جامعه تفكيك شده اشاره به جامعه

توان بر روي يك پيوستار بر اساس سطح هماهنگ است. از اين رو مدل منشوري و مدل تفكيك شده را نمي

اي استفاده شود كه به راي جامعهتفكيك نشان داد. بر اين اساس پيشنهاد كنوني آن است كه اين واژگان ب

آميخته دانست زيرا در جوامع منشوري ميان ساختارها ناهماهنگي توان آن را مصداق جامعه درهموجه نميهيچ

اند. پيشنهاد ريگز آن است كه به جوامع منشوري وجود دارد حال آنكه ساختارهاي جوامع تفكيك شده هماهنگ

دهنده سطح تفكيك ساختاري جوامع مختلف باشد. اين تغيير در د تا نشانو تفكيك شده پيشوندهايي اضافه شو

 دهد. بعدي و شكل دوم دوبعدي را نشان مينشان داده شده است. شكل نخست مدل تك 1واژگان در شكل 
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حي از به زعم ريگز مزيت رويكرد دو بعدي آن است كه شرايط منشوري را براي جوامع مختلف در هر سط

يافته وسعهتتوان به كشورهاي كمتر داند و اين كه چنين شرايطي را ميي كه باشند محتمل ميتفكيك ساختار

ه است بلكه چه ريگز را مجذوب مدل منشوري كرده تنها اين نيست كه يك چالش روشنفكراننيز تسري داد. آن

 مك كند. ابزاري است كه ممكن است ما را به درك بيشتر رفتار اداري در جوامع در حال گذار ك

وعي جامعه كند، مدعي است مدلش كماكان بر نعليرغم تجديد نظري كه ريگز در ترسيم الگوي اوليه خود مي

ي از مدلش، منشوري تأكيد دارد كه نيمه تفكيك شده و ناهماهنگ است، يعني بر آنچه وي در آخرين بازنگر

اي كه ريگز آن شوري اساساً به نوع جامعهجامعه منشوري متداول ناميد. براي روشني در بحث پيرامون مدل من

رسد اين امر با ظر مينامد، اشاره خواهيم كرد. به نرا در ابتداي امر، منشوري ناميد و اكنون منشوري متداول مي

ه و اطالعات اوليه تأكيد وي در گفته ذيل، كامالً مطابقت دارد: چون شرايط حاكم در كشورهاي جهان سوم، انگيز

برخي از  بهتر بتواند وضعيت« منشوري متداول»رسد عنوان ل منشوري فراهم كرد، به نظر ميبراي خلق مد

 د. كشورهاي جهان سوم را كه ساختارهايي تفكيك شده و در عين حال ناهماهنگ دارند را توصيف كن

ياسي و اداري هاي سها و رفتار اجتماعي مرتبط است ولي به جنبهمدل منشوري در كليت آن با بسياري از پديده

توجه خاصي دارد. به عبارت ديگر، مدلي است كه به بوم شناسي اداري جامعه خاصي مرتبط است. اين مدل به 

طور ماهواي داراي تناقض است. ريگز به توصيف بخش اقتصادي جامعه منشوري )كه به الگوي بازار تشبيه 

هاي نمادين و (، ساختارهاي اجتماعي، نظامكنندهايي كه مدام رنگ عوض ميكند(، نخبگان جامعه )گروهمي

پردازد و براي پردازد. آنگاه به طور خاص به مديريت دولتي در جامعه منشوري ميالگوهاي قدرت سياسي آن مي

كند. بر اساس پيكربندي كلي مدل منشوري، وظايف اداري در چنين را تدوين مي 19هاي اداري الگوي ساالنظام

اند و هم به به وسيله ساختارهاي واقعي كه عمدتاً براي انجام اين وظايف ايجاد شده اي ممكن است همجامعه

 اند، انجام شود. وسيله ساير ساختارهايي كه عمدتاً براي انجام چنين وظايفي طراحي نشده

                                                           
19Sala.  
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ون يروشنم  هلحرم 

يروشنم هلحرم 
يروشنم شيپ  هلحرم 

هدش كيكفت  شيپ  هلحرم 

( زيامتم هدش ( هتخيمآكيكفت  مهرد 

هدش كيكفت  شيپ  هلحرم 

ديدج هدش  كيكفت  هلحرم 

هدش هدشكيكفت  كيكفت  هدشنهمين  كيكفت 

هدش هتخيمآيروشنمكيكفت  مهرد 

 

 شده( منشوريها در مدل يک بعدي )اوليه( و دوبعدي )تجديدنظر : انواع موقعيت1شکل 

 

هاي او متفاوتند، معطوف بود. ريگز معتقد است كه ها و اين كه چگونه در مدلعالقه ريگز به بوروكراسي

اي را بر عهده اند وظايف متعدد و كامالً پراكندهآميخته شبيههاي سنتي در جوامعي كه به مدل درهمبوروكراسي

دهد كه امور اقتصادي و سياسي و اداري جامعه را تحت ميشماري انجام هر متصدي، امور و وظايف بي»دارند 

اند، به الگوي تفكيك شده نزديكند، دهد. در جوامعي كه ساختارها كامالً تفكيك شده و هماهنگتأثير قرار مي

دهند. در حقيقت اند كه صرفاً وظايف اداري را انجام ميتر شدهاي تخصصيها از لحاظ وظيفهيعني بوروكراسي

كه به طور مؤثر به وسيله ساير نهادهاي « بوروكراسي بسيار تخصصي»كند كه چنين قوياً پيشنهاد مي ريگز

«. شود شرط الزم براي ايجاد هماهنگي در يك جامعه ساختاري تفكيك شده استسياسي كنترل مي
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دارند و به  ها در جوامع منشوري سنتي از لحاظ سطح تخصصي بودن وظايفشان در حد مياني قراربوروكراسي

هاي جامعه مؤثرند. ريگز در بحث پيرامون دليل ناسازگاري با ساير نهادهاي سيستم سياسي، در ايجاد ناهماهنگي

طور يك اصطالح كند و همينكانون عمل بوروكراتيك براي هر يك از سه مدل اصلي، اصطالحاتي پيشنهاد مي

كند. تر انتخاب ميرا براي معناي جامع« دفتر»دهد. واژه كلي يا عمومي براي در نظر گرفتن همه آنها، ارائه مي

كند. را براي جامعه تفكيك شده پيشنهاد مي« اداره»آميخته و واژه را براي دفتر در جامعه درهم« اتاق» واژه 

عربي و برد كه در زبان اسپانيولي و ديگر زبانها )از جمله را به كار مي« ساال»براي دفتر در جامعه منشوري واژه 

گيرد. بر اين اساس هايي دارد كه ادارات دولتي را دربرميشود و اشاره به انواع مختلف اتاقتايلندي( استفاده مي

توانيم آن را به عنوان دفتر جامعه منشوري اي اشاره دارد كه ميآميختههاي درهمبه ادارات تو در تو و اتاق

 مشخص كنيم. 

سي در ساال، آن طور كه ريگز تصوير كرد، اساساً بر تحليل وي از ساختار قدرت هاي اداري و نقش بوروكراويژگي

هاي او حكايت از آن دارد كه در جامعه منشوري قدرت بوروكراتيك از نظر در جامعه منشوري استوار است. يافته

هاي سه با مدلگيري در مقاياثربخشي در حد متوسط است اما ميزان تأثير اين قدرت از نظر مشاركت در تصميم

شود كه سيستم هايي ديده ميآميخته تفكيك شده بسيار بيشتر است. اين پديده به طور اخص در حكومتدرهم

اند. در جامعه منشوري، سطوح رشد بوروكراتيك خود را از كشورهاي تفكيك شده خارجي الگوبرداري كرده

وروكراسي در رقابت با ساير نهادهاي سياسي از اي بسياسي و رشد بوروكراتيك نامتوازن است. در چنين جامعه

اقتدار بيشتري برخوردار است. در نتيجه، نهادهاي سياسي آن طور كه در جوامع بيشتر تفكيك شده خواه 

شود قادر به كنترل بوروكراسي نيستند. قدرت بيش از حد بوروكراسي در تكثرگرا خواه توتاليتر مشاهده مي

 كند. ه دخالت در فرآيند سياسي ترغيب ميجوامع منشوري كاركنان را ب

فرضيه تكميلي و دوم در ارتباط با مديريت منشوري اين است كه قدرت نامتوازن بوروكراتيك كارايي اداري را به 

دهد. در نتيجه، چنين نظام اداري نسبت به نظامي كه در يك سيستم دليل تحميل هزينه سنگين كاهش مي
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با توزيع نابرابر خدمات، فساد نهادي شده، « ساال»جود دارد، كارآمدي كمتر دارد. آميخته يا تفكيك شه ودرهم

هاي خودپايايي است و به ناكارآمدي در اجراي قانون، پارتي بازي در استخدام، رفتار اداري اقليتي كه تابع انگيزه

مديريت اساساً « ساال»مدل  كند. درطور كلي فاصله عميق بين انتظارات رسمي و رفتار واقعي، ارتباط پيدا مي

شوند تا فساد اداري تشديد شود. ريگز اتالف منابع است. عوامل متعددي در جامعه منشوري با هم تركيب مي

 خيزد. اي است كه از منطق مدل منشوري بر ميكننده است اما نظريهگويد اين ديدگاه ديدگاهي مأيوسمي

ده است خصوصاً از جانب كساني كه نسبت به لحن بدبينانه ريگز بر مدل منشوري ريگز ايرادات زيادي وارد ش

كند كه مدل شود و ادعا ميمدل منشوري را يادآور مي« ويژگي منفي»اعتراض دارند. آر.كا.آرورا به طور مبسوط 

 20روكند. مايكل ال. مونهاي منفي رفتار جامعه منشوري تأكيد ميمنشوري ارزش مدار است و فقط بر جنبه

خواند كه تبلور ديدگاهي غربي است و ريگز را به خاطر اينكه مدارك و يه منشوري را استانداردهايي مينظر

داند. بدون شك اين كند، مقصر ميشواهد رفتار منشوري خود را از كشورهايي نظير آمريكا استخراج مي

جامعه منشوري »تحت عنوان ها موجب شد كه ريگز در نظرات پيشين خود تجديدنظر كند و در اثر خود واكنش

تغييراتي بدهد. در عين حال بايد متذكر شد كه ريگز هرگز مدعي نبوده است كه مدل ساالي « تجديدنظر شده

ها در مورد كاربرد مدل كند و در حقيقت بر نياز به پژوهشاو همه واقعيات جوامع سنتي موجود را توصيف مي

سازي وي به است. همه آن چه وي اظهار كرده، اين است كه مدل ساال در كشورهاي در حال توسعه تأكيد كرده

 ماند. باقي مي« زيربناي تجربه باوري»عنوان 

 

 

 

                                                           
20Michel L. Monroe.  


