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Abstract
Purpose: Design and validation of a scale to measure and position
administrative seats in the political-professional spectrum.
Design/Methodology/Approach: The present study has been done with
the deductive-inductive approach in two stages. In the qualitative stage, by
referring to the theoretical foundations and conducting structured
interviews with experts, scale items have been identified. In the quantitative
stage, using face and content validity and Cronbach’s alpha and test-retest
methods, the designed scale was validated.
Research Findings: After reviewing the literature and conducting
interviews and making corrections suggested by the experts, the initial
questionnaire was prepared with 72 items. In the face validity review, five
items were removed. After calculating the CVI, four items were removed,
and after calculating the CVR, another six items were removed, and thus,
the final questionnaire was adjusted with 61 items in 10 dimensions.
Limitations & Consequences: Lack of local field research on the subject
of study in order to use their findings in the research.
Practical Consequences: Using the introduced scale, it is possible to
determine the type of seats in the Iran administrative organizations, and
based on the obtained results, rewrite the descriptions of the political and
professional job description to each seat. The consequences of this work are
to prevent significant changes in administrative positions after each election
and the establishment of a program-based system instead of a personcentered one, and, as a result, the realization of the goals set out in the highlevel documents.
Innovation or value of the Article: Providing operational indicators to
determine the professional or political positions in the public administrative
system.
Paper Type: Research Article
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نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

مقدمه

1

بررسی رابطه بین سیاست و اداره در نظامهای مدیریت دولتی کشورهای مختلف یکی از موضوعات چالشبرانگیز
بهشمار میآید .سرآغاز مطرحشدن این موضوع را میتوان مقاله ارزشمند وودرو ویلسون 2در سال  1887با عنوان
«مطالعه اداره» دانست که وی در آن ضمن تمایز قائل شدن میان مسائل اداری و سیاسی معتقد بود که سیاست
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به هیچ عنوان نباید اداره را تحتتأثیر قرار دهد ) .(Wilson, 1887هدف ویلسون از طرح این موضوع محافظت

)13 (1

از نظام اداری در برابر فساد سیاسی و پیامدهای نظام تاراج 3بود ،زیرا از نظر او شکلگیری این نظام حاصل نبود
مرز مشترک بین مسائل سیاسی و اداری است (.)Haghshenas & Nargesian, 2018
سیاست و اداره در ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای برخوردار از قدیمیترین نظامهای مدیریت دولتی در
جهان ،مانند بسیاری از کشورهای دیگر در چالش با یکدیگر هستند ،بهگونهای که هم سیاست به دنبال کنترل
اداره است و هم اداره به دنبال راهی برای تسلط بر اجرای سیاستهاست .وجود نظام ریاستجمهوری و چرخش
قدرت در ایران سبب شده است که با رویکارآمدن رئیس جمهور جدید چارچوب حاکمیت در قوه مجریه اساساً
دچار تغییر شود .با تغییر رئیسجمهور پس از هر انتخابات ،نهتنها وزرای جدید بر مسند امور تکیه میزنند ،بلکه
این تغییرات سطوح معاونان ،مدیران کل ،رؤسا و حتی کارکنان و منشیها را نیز دربر میگیرد .این موضوع را
میتوان یکی از نشانههای سیاستزدگی 4اداره در کشور دانست .غلظت این سیاستزدگی در کشور در برخی
موارد آنقدر افزایش مییابد که به تصمیماتی در مورد انتزاع ،الحاق و ترکیب سازمانهای دولتی در دولتهای
مختلف نیز منجر میشود .بهعنوان مثال ،در سال 1378با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و
استخدامی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی بهعنوان قدرتمندترین سازمان در حوزه برنامهریزی و مدیریت ایجاد
شد .اما در سال  1387با تشکیل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و انحالل سازمان
مدیریت و برنامهریزی برخی از اختیارات نهاد مذکور به معاونت تازهتأسیس منتقل شد .با این حال ،این پایان
کار نبود و در سال  1392سازمان مدیریت و برنامهریزی مجدد احیاء شد .میتوان اینگونه برداشت کرد که
بخش قابل توجهی از این تصمیمات بیش از آنکه تحتتأثیر مطالعات ،بررسیها و تصمیمات کارشناسی و
حرفهای باشد متأثر از ابعاد سیاسی بوده است.
یکی از مهمترین پیامدهای این سیاست زدگی بوروکراسی در کشور تغییرات متعدد افراد پس از هر انتخابات
است که برخی از مهمترین نتایج آن عبارتاند از شیوع پدیده مدیریت اتوبوسی ،عدم استفاده بهینه از منابع و
اتالف آن ،ناکارآمدی خطمشیهای موضوعه و مصوب ،نادیدهگرفتن دانش و تخصص و حذف شایستهساالری،
تقدم اهداف سیاسی بر اهداف سازمانی و عدم انطباق برنامههای سازمانی با سیاستها و اهداف باالدستی
( .)Danaee Fard et al., 2015همچنین ،یکی از مهمترین مشکالت نظام اداری کشور را میتوان عدم
حاکمیت حرفهگرایی دانست ( .)Mir Mohammadi & Hasanpour, 2012توجه به رابطه سیاست و اداره،

 1پژوهش حاضر با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  INSFانجام شده است.
2

. Woodrow Wilson
. Spoils system
. Politicization

3
4

 | 17صفحه

دوره سیزدهم ،شماره 1

تنظیم روابط آنها و جدایی مشاغل سیاسی از حرفه ای از جمله موضوعاتی است که در اسناد باالدستی کشور
نیز مورد توجه قرار گرفته است .در ماده  141قانون برنامه چهارم توسعه چنین آمده است:
«دولت موظف است بهمنظور استقرار نظام شایستهگرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران در خصوص موارد
دوگانه سیاست-

ذیل الیحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید:

اداره :شناسایی و

الف) مشاغل مدیریتی را به دو بخش سیاسی و حرفهای تعریف و طبقهبندی نماید؛

طبقهبندی ...
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ب) در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه ای ،شرایط تخصصی الزم را تعیین نماید تا افراد از مسیر
ارتقای شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند .در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با انجام
ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی الزم ،انتخاب صورت پذیرد؛
ج) در خصوص عزل و نصب پستهای سیاسی اختیارات الزم به مقامات منصوبکننده داده شود».
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضمن نامبردن از سِمَتهای مدیریت سیاسی (ماده  )71سایر مدیران را
حرفهای دانسته و طبق ماده  54این قانون ،دولت مکلف است در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت
حرفهای ،شرایط الزم را تعیین نماید .بر این اساس ،دوره خدمت مدیران حرفهای  4سال بوده که تمدید آن
بالمانع است و عزل و نصب مدیران سیاسی نیز خارج از مسیر شغلی و از اختیارات مقام باالتر است.
علیرغم چنین تأ کیداتی و با توجه به این موضوع که انتصاب افراد مختلف یکی از حقوق طبیعی هر
رئیسجمهوری محسوب می شود و این تغییراتِ بیش از حد و غیرکارشناسی است که مشکالتی را فراهم نموده
و خواهد نمود ،و هنوز متر و معیار مشخصی در دسترس نیست تا با استفاده از آنها بتوان درجه غلظت حرفهای
و سیاسی بودن صندلیها را مشخص نمود و بر آن اساس اقدامات الزم را بهعمل آورد .هدف این مطالعه توجه
به این خأل پژوهشی بوده و به دنبال آن است تا مقیاسی را برای تعیین نوع صندلی یا سِمَت در طیف سیاسی -
حرفهای طراحی کند تا ضمن کمک به استقرار نظام شایستهساالری در مدیریت دولتیِ کشور ،زمینه الزم برای
جلوگیری از اتالف منابع و ناکارآمدی خطمشیها فراهم شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریتی دولتی را بهعنوان دولت در عمل ) (Shafritz et al., 2016که به دنبال ارتقای منافع عمومی است
) (Danaee Fard, 2013میتوان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد .دو بعد مرتبط با پژوهش حاضر ابعاد
سیاسی و حرفه ای هستند .تصور مدیریت دولتی بیرون از حوزه سیاست امری غیرممکن است و همین جنبه
سیاسی است که به مدیریت دولتی جنبه عمومی داده و آن را از مدیریت کسبوکارها و بخش خصوصی متمایز
ساخته است .از سوی دیگر ،مدیریت دولتی را باید بهعنوان مقولهای حرفهای در نظر گرفت (Shafritz et al.,

) . 2016دو کنشگر اصلی فعال در مدیریت دولتی که در ارتباط با این دو بعد هستند عبارتاند از سیاستمداران
که در حوزه سیاسی به فعالیت مشغولاند و بوروکراتها که افرادی حرفهای قلمداد میشوند .بهطور کلی،
بوروکراتها و سیاستمداران دو کنشگری هستند که از دیرباز تاکنون بهگونهای جداناپذیر در کانون حکمرانی و
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توسعه قرار داشتهاند ) .(Farazmand, 2009ازاینرو ،روابط بین آنها یکی از موضوعات مهم در علوم سیاسی
و مدیریت دولتی بهحساب میآید ).(Svara, 2006
در ادبیات مدیریت دولتی روابط بین سیاست و اداره بهطور کلی و دوگانه سیاست و اداره بهطور خاص محور
توجهات بسیاری بوده است .توجه به مدیریت دولتی بهعنوان بخشی جدا از سیاست ،نتیجه تالش عدهای است
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که به دنبال ایجاد رشته مدیریت دولتی بودند و بر این اساس علیرغم وجود همپوشانیهای آشکار بین این دو

)13 (1

حوزه به دنبال تفکیک نقشهای آنها رفتند ) .(Ikeanyibe et al., 2020این دوگانه یکی از هنجارهای
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نهادی مهم و تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان دولت بوده ) (van Dorp & ’t Hart, 2019که در اواخر قرن 19
و اوایل قرن  20تحتتأثیر آثار ویلسون ،گودنو و وبر معرفی شد ).(Overeem, 2017
حد پیش روی حوزه سیاست در اداره یا بالعکس و تعیین حوزه مشترک این دو مقوله از موضوعات اساسی مورد
بحث پژوهش حاضر است .با مرور ادبیات این حوزه چنین میتوان استنباط نمود که اجماع در این موضوع و
پذیرش گفتمان غالب از گذشته تاکنون همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد .با بررسی ادبیات نظری موجود در
این حوزه میتوان  4پارادایم را شناسایی کرد:
الف) پارادایم جدایی سیاست و اداره :بر طبق این پارادایم بین حوزه سیاست و اداره استقالل کامل برقرار است
و این دو برای ادامه حیات هیچ نیازی به همدیگر ندارند و بهتنهایی قادر به تحقق اهداف خود هستند .با این حال،
بررسیها نشان میدهد نمیتوان این دو حوزه را کامالً مستقل از هم در نظر گرفت و هیچگونه ارتباطی را بین
آنها متصور نبود .چنانکه یکی از پیشنیازهای مهم در حکمرانی ارتباط سازنده بین این دو حوزه است.
ب) پارادایم حاکمیت سیاست بر اداره :در این پارادایم اصالت با رأی مردم است و این آرای عموم مردم است که
منجر به انتخاب سیاستمداران می شود و به همین دلیل اداره باید کامالً از سیاست تبعیت کند .این طرز فکر
منجر به پدیدهای شد که از آن به سیاستزدگی بوروکراسی تعبیر میشود .منظور از سیاستزدگی بوروکراسی
«جایگزینی معیارهای سیاسی بهجای معیارهای شایستگی در جذب و استخدام ،ابقاء ،ترفیع ،انتصاب ،اخراج،
پرداخت پاداش و بهطور کلی انتظام بخشی به امور کارکنان اعم از مدیران و غیرمدیران در دستگاههای اداری
است» ( .)Peters & Pierre, 2004سیاستزدگی بوروکراسی به معنای افزایش دخالت سیاست در امور اداره
است که شاید یکی از نمونههای آن توجه بیشتر کارکنان بخشهای دولتی نسبت به قبل به مقوله سیاست و
فرآیندهای سیاسی باشد و یا اینکه آنها باید بهگونهای انتخاب شوند که به تحقق اهداف سیاسی خدمت کنند.

میتوان گفت سیاستزدگی بوروکراسی سبب میشود که اهداف بخشهای دولتی و خدمات عمومی تغییر کند
و به تعبیر مدیریتی جابهجایی اهداف اتفاق بیفتد.
ج) پارادایم حاکمیت اداره بر سیاست :در این پارادایم اعتقاد بر این است که چون بوروکراتها تماس نزدیکتری
با مشکالت دارند پس راهحلهای واقعبینانهتری میتوانند ارائه کنند و به همین دلیل خطمشیها باید با الهام
از حوزه اداری تعیین و تنظیم شوند .این نوع تفکر منجر به وضعیتی شد که از آن به ادارهزدگی سیاست تعبیر
میشود .نتیجه این طرز فکر استبداد دولتها و تغییر جایگاه آنها از تنظیمکنندگی به قدرت مطلق است.

دوره سیزدهم ،شماره 1
د) پارادایم تعامل حوزه سیاست و اداره :این پارادایم که توسط اسوارا معرفی شد ( & Haghshenas

 )Nargesian, 2018بر وجود همزمان فصل مشترک و تفکیک بین دو حوزه سیاست و اداره تأکید دارد .برخی
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حوزه
سیاست

حوزه
اداره

پارادایم جدایی سیاست از اداره

حوزه اداره

حوزه سیاست

حوزه

حوزه

سیاست

اداره

پارادایم حاکمیت اداره بر سیاست

پارادایم حاکمیت سیاست بر اداره

شکل  :1پارادایمهای چهارگانه رابطه سیاست و اداره

این رویکرد را بهترین توصیفکننده ارتباط بین سیاست و اداره میدانند ) .(van Dorp & ’t Hart, 2019بر
اساس این رویکرد برخی حوزهها کامالً مختص به به حوزه سیاسی و برخی کامالً در تسلط حوزه اداری بوده و
برخی از حوزهها هستند که در آنها هم حوزه سیاست و هم حوزه اداره به ایفای نقش مشغول هستند .شکل 1
این چهار پارادایم را نشان میدهد.
ازآنجاکه مشروعیت و مقبولیت اقدامات دولت با تأیید حوزه سیاست موضوعیت پیدا میکند که در ایران از طریق
نظام پارلمانی اعمال میشود ،پس دولت را نمیتوان از مقوله سیاست بهطور کلی منتزع نمود .بنابراین ،چنین
بهنظر میرسد که دکترین تعاملی درمقایسهبا سایر دکترینهای مطروحه از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده و
پژوهش حاضر نیز بر اساس این رویکرد انجام گرفته و در همین رابطه تالش میشود تا صندلیها و سِمتهای
دولت بهصورت پیوستار و طیفی شناسایی و جانمایی شوند .متعاقباً شاخصهایی طراحی میشود تا بتوان بر
مبنای آنها ماهیت ،ساخت و نوع صندلی مورد نظر را ارزیابی و آن را در قالب پیوستار بهصورت زیر جانمایی
کرد.
حرفهای

سیاسی

شکل  :1پیوستار ماهیت صندلیها در دولت

در پژوهش حاضر مراد از صندلیهای سیاسی ،سِمتها و موقعیتهایی در دولت هستند که غلظت ،اثرگذاری و
مداخله بخش سیاسی در عزل و نصبها ،تدوین برنامهها ،فعالیت و اقدامات اجرایی باالست .صندلیهای

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

حرفهای نیز آن دسته از مشاغل و سمت هایی هستند که جنبه بوروکراتیک داشته و تأثیرپذیری آنها از حوزه
سیاست پایین است.
بیمناسبت نیست که تصور کنیم در حال حاضر پس از هر انتخابات تکانها و لرزشهای ناشی از نتایج انتخابات
تا پایینترین سطوح سازم انی آثار خود را در سطح ملی ،استانی ،شهرستان ،شهر و بخش و حتی روستا جلوهگر

PAP

مینماید .چنانچه برگزاری انتخابات اعم ریاستجمهوری ،مجلس شورای اسالمی ،خبرگان رهبری ،شورای

)13 (1

اسالمی شهر و روستا را در نظر بگیریم آنگاه عمق آثار در یک کشور دائم در حال انتخابات و به تعبیری دارای
موتور همیشه روشن انتخابات بیش از پیش آشکار می شود ،زیرا پیامد این وضعیت آشفته همانا چیرگی نظام
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سیاسی بر حرفهای در قوه اجرایی کشور است .اگر آثار این غلبه ،که شوکها و تکانهای آن از حدود یک سال
قبل و بعد از هر انتخابات در کشور کامالً ملموس است ،را در نظر بگیریم آنگاه کامالً متوجه میشویم که کل
کشور در تمامی سطوح مدیریت به صورت مستمر و پیوسته از این مشکل بهصورت اساسی و دائمی رنج میبرد
که در اصطالح رایج از آن بهعنوان مدیریت اتوبوسی یاد میشود .بنابراین ،هرگونه اقدام منطقی و عملی در
جهت این تفکیک و کاربست آن در انتصابات در سمتهای دولتی بهعنوان یک الزام آنچنان خودنمایی میکند
که هرگونه درنگ خطایی بس بزرگ خواهد بود و تبعات منفی آن روز به روز بیشتر خواهد شد.
مرور پژوهشهای پیشین

در زمینه رابطه سیاست و اداره پژوهش های مختلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است .بیگدلی و
پورعزت ) (2009در پژوهشی نحوه تعامل دو خرده سیستم سیاسی و اداری در حکومت حقمدار علوی را مورد
کندوکاو قرار دادند .در این مدل خرده سیستم سیاسی در پی تأمین نظم ،امنیت و عدالت مترصد تعیین رسالت،
اهداف کلی و خطمشیهای حکومت است .درحالیکه خرده سیستم اداره عهدهدار اجرای برنامههای مصوب
خرده سیستم سیاسی است .نفری ) (2012در پژوهش خود به ارائه یک الگوی منعطف از روابط سیاسی -
اداری پرداخت .در الگوی تعاملی پیشنهادی این پژوهش ضمن اینکه هر کدام از دو حوزه سیاست و اداره حوزه
مشخص و مخصوص به خود را دارند ،یک فضای مشترک نیز در بین این دو وجود دارد که منطقه تعاملی
سیاست و اداره بوده و منجر به هماهنگی بین این دو بخش میشود .دانایی فرد ،صادقی و مصطفیزاده )(2015

در مطالعه خود به واکاوی و تحلیل پیامدهای سیاستزدگی بوروکراسی در نظامهای سیاسی پرداختهاند .بر
اساس نتایج این پژوهش سیاستزدگی بوروکراسی هم دارای پیامدهای اداری است و هم دارای پیامدهای
سیاسی .پیامدهای اداری این پدیده عبارتاند از بحران یادگیری ،نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی .پیامدهای
سیاسی نیز عبارتاند از بحران مقبولیت ،بحران مشارکت و بحران عدالت اجتماعی .محمدی و همکاران )(2017

در پژوهش خود مؤلفههای مؤ ثر بر بعد سیاسی نظام اداری ایران را شناسایی کردهاند .این ابعاد عبارتاند از
پاسخگویی ،ترویج جامعهپذیری سیاسی ،ارتقای حاکمیت کثرتگرا ،ارتقای سالمت نظام اداری ،توسعه مشارکت
عمومی و ایجاد اعتماد عمومی .مصطفیزاده و همکاران ) (2018نیز در پژوهش خود به بررسی ابعاد سیاست-
ز دگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان پرداختند .بر اساس نتایج این پژوهش سیاستزدگی اداره دارای 4
بعد فرهنگی ،مدیریت منابع انسانی ،ساختاری و قوانین و مقررات است .طبرسا و همکاران ) (2018در پژوهش

دوره سیزدهم ،شماره 1

خود به شناسایی و رتبهبندی شاخص هایی برای تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری پرداختند .بر اساس نتایج
بهدستآمده نیاز به چانهزنی و البیگری سیاسی ،نیاز به لحاظکردن ارزشهای دینی و ملی و ضرورت
پاسخگویی سیاسی سه شاخص مهم برای مشاغل سیاسی و شاخصهای ضرورت پاسخگویی حرفهای شغل،
دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و
طبقهبندی ...
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تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل سه شاخص مهم برای مشاغل اداری هستند.
گرنت (2014) 1در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداخته که مدیران منصوب سازمانهای دولتی چگونه
در بستر دوگانه سیاست  -اداره ،تأثیرات سیاسی بر رهبری خود را مدیریت میکنند .در این پژوهش مشروعیت
دوگانه سیاست  -اداره در دولت ایالتی فلوریدا بررسی شده و بیان میشود که این دوگانه کالسیک در فلوریدا
هنوز از مطلوبیت برخوردار است .کوناوتون (2017) 2در مطالعه خود بر نقش کارکنان سیاسی در سالهای
 2011الی  2016در دوره بحران اقتصادی و پیامدهای متعاقب آن در ایرلند تمرکز کرده است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که انتصاب های گسترده سیاسی در ایرلند نشانگر دخالت سیاست در اداره بوده و بر این اساس
میتوان سیاستزدگی بوروکراسی را در ایرلند مشاهده نمود .جوئنسو و نیرانن (2018) 3در پژوهش خود به
بررسی الگوهای تعاملی بین رهبران سیاسی و مدیران دولتی در دولتهای محلی فنالند پرداختند .به نظر آنها
با توجه به تغییرات سریع محیطی و آثار غیر قابل انکار این تغییرات بر سازمانهای دولتی ،الزم است بهمنظور
پاسخگوی مناسب به این تغییرات رهبران سیاسی و مدیران دولتی ضمن نادیدهگرفتن تفاوتهای سیاسی در
تعامل با هم اقدام نمایند .بر اساس نتایج بهدست آمده بین رهبران سیاسی و مدیران دولتی سه الگوی تعاملی
قابل مشاهده است :الگوی مبتنی بر اعتماد ،الگوی میانه و الگوی انتقادی .ایکیانییبه 4و همکاران ) (2020نیز
در پژوهش خود به بررسی کاربردهای مدیریت عملکرد در سیاست در نیجریه پرداختند .بر اساس نتایج این
پژوهش اگر تمرکز مدیریت عملکرد بر روی روشهای بهبود و تثبیت نتایج سیاست ،بر مبنای مفهوم دوگانه
سیاست  -اداره و نقش رهبری سیاسیون در این رابطه باشد ،نتایج بهتری بهدست میآید .به عبارت دیگر ،اگر
در رابطه سیاست  -اداره رهبری برعهده سیاسیون باشد مدیریت عملکرد به نتایج بهتری در عرصه سیاست
منجر میشود.
همانطور که ذکر شد ،پژوهش های مختلفی در داخل و خارج از کشور به بررسی مفهوم دوگانه سیاست  -اداره
پرداخته اند و این مفهوم را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند .با این حال ،جستجوهای نگارنده نشان
داد که تنها یک پژوهش به دنبال شناسایی شاخصهایی برای تمایز مشاغل سیاسی و اداری بوده (Tabarsa

) et al., 2018که آن هم از جامعیت الزم برخوردار نیست و تنها  14شاخص را شناسایی کرده است .همین
موضوع بر ضرورت و نوآوری پژوهش حاضر تأکید دارد و اهمیت آن را نشان میدهد.

1

. Grant
. Connaughton
3
. Joensuu and Niraanen
4
. Ikeanyibe
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

روششناسی
فرایند شناسایی گویهها و طراحی پرسشنامه در پژوهش حاضر در دو مرحله و بر اساس رویکرد قیاسی -
استقرایی 1انجام شده است .این فرایند طی سالهای  1398تا  1400انجام شده است .شکل  3این مراحل را
نشان میدهد:

PAP
)13 (1
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مرحله 2

تهیه
پرسشنامه
بهمنظور
سنجش

• روایی صوری ()n=5
• نسبت روایی محتوا
()n=7
• شاخص روایی محتوا
()n=11
• پایایی:
آزمون  -آزمون مجدد
()n=7
• آلفای کرونباخ
()n=30

گویهها

مرحله 1
مرور جامع ادبیات
مصاحبه
نیمهساختاریافته با
خبرگان ()n=18

شکل  :2مراحل و گامهای فرایند پژوهش

مرحله اول
مرور ادبیات

در این گام پس از جستجو در پایگاههای داخلی و خارجی از طریق کلیدواژههای «دوگانه سیاست ـ اداره»،
«دوگانگی سیاست ـ اداره» و ” “politics-administration dichotomyمقاالت مرتبط شناسایی و نسبت به
بررسی آنها اقدام شد .جستجوی کلیدواژههای فارسی در پایگاههای علمنت ،پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه
مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی انجام شد و پس از بررسی و حذف مقاالت تکراری تعداد  9مقاله انتخاب
شد .بهمنظور جستجوی مقاالت خارجی نیز پایگاه وب آو ساینس 2بهعنوان یکی از جامعترین پایگاههای علمی
انتخاب و کلیدواژه مورد نظر در بخش  Topicکه دربرگیرنده عنوان ،چکیده و کلیدواژگان اثر است مورد جستجو
قرار گرفت .بازه زمانی انتخابی از سال  1900تا  2020تعیین شد .پایگاه  WoSآثار علمی را از سال  1900نمایه
کرده و به همین دلیل این بازه انتخاب شد .اسناد بهدستآمده در گام بعد بر اساس نوع سند فیلتر شد .در این
گام تنها مقاالت پژوهشی انتخاب شدند؛ زیرا به دلیل طیکردن فرایند داوری و در دسترس بودن فایل آنها
مناسبترین نوع اسناد برای هدف این مطالعه بهشمار میروند .در پایان  47سند انتخاب شد .همچنین ،مقاله
ویلسون که مربوط به سال  1887است و در اسناد فوق مشاهده نشد نیز به مجموع مقاالت فوق اضافه شد و
در مجموع  57سند برای بررسی متن انتخاب گردید .پس از شناسایی پژوهشهای مرتبط و مطالعه آنها 61
1
Deductive-inductive
. Web of Science

2
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گویه شناسایی شد .سپس با توجه به فرایند تحلیل مضمون براون و کالرک (2006) 1نسبت به دستهبندی این
گویهها اقدام شد .بر این اساس  3گویه در ارتباط با ویژگیهای تعاملی صندلی 9 ،گویه در ارتباط با الزامات،
ماهیت و قلمروی تصمیمات دارنده صندلی 5 ،گویه در ارتباط با شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات 5 ،گویه
دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و
طبقهبندی ...
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در ارتباط با دانش و تجارب حرفهای 4 ،گویه در ارتباط با جذب و انتصاب 4 ،گویه در ارتباط با شرح شغل و
شرایط احراز شغل 4 ،گویه در ارتباط با ارزیابی عملکرد 3 ،گویه در ارتباط با ویژگیهای ساختاری صندلی14 ،
گویه در ارتباط با ویژگیهای صندلی و  10گویه در ارتباط با محیط نهادی و قلمروی فعالیت صندلی بود.
مصاحبه نیمهساختاریافته

پس از مرور ادبیات و شناسایی گویهها نسبت به انجام مصاحبه با خبرگان اقدام شد .بر این اساس  18مصاحبه
انجام شد .مدت زمان تقریبی مصاحبهها بین  30تا  45دقیقه متغیر بود .مصاحبهشوندگان متشکل از معاون
وزیر ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای هیئتعلمی در رشتههای مدیریت دولتی ،حقوق و علوم سیاسی
که دارای سابقه اجرایی در بخش دولتی بودند و مدیران کل وزارتخانهها و سازمانی دولتی بودند .اطالعات
مصاحبهشوندگان در جدول  1آمده است .پس از رسیدن به اشباع نظری انجام مصاحبهها پایان یافت .بهمنظور
اطمینان از روایی و صحت علمی دادههای حاصل از مصاحبه متن مصاحبهها مکتوب و به همراه یک کدگذار
همراه نسبت به کدگذاری آنها اقدام شد .در پایان این مرحله پس از شناسایی گویههای مشابه و حذف آنها
 5گویه جدید به مجموعه گویههای موجود اضافه شد.
جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
سابقه فعالیت در

شماره

سمت

جنسیت

مدرک تحصیلی

1

نماینده مجلس

زن

دکتری

4

2

معاون وزیر

مرد

دکتری

16

3

مدیرکل سازمان دولتی

مرد

کارشناسیارشد

18

4

هیئتعلمی

زن

دکتری

3

بخش دولتی

5

نماینده مجلس

مرد

دکتری

9

6

مدیرکل وزارتخانه

مرد

کارشناسیارشد

20

7

مدیرکل سازمان دولتی

مرد

کارشناسیارشد

18

8

هیئتعلمی

مرد

دکتری

10

9

هیئتعلمی

مرد

دکتری

15

10

نماینده مجلس

مرد

دکتری

7

11

مدیرکل وزارتخانه

مرد

کارشناسیارشد

14

12

هیئتعلمی

زن

دکتری

6

13

هیئتعلمی

زن

دکتری

9

14

معاون وزیر

مرد

کارشناسیارشد

22

15

هیئتعلمی

مرد

دکتری

12

16

هیئتعلمی

مرد

دکتری

9
. Braun and Clarke

1

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
17

هیئتعلمی

مرد

دکتری

5

18

هیئتعلمی

مرد

دکتری

13

مرحله دوم :اعتبارسنجی 1مقیاس

PAP
)13 (1

در این مرحله نسبت به بررسی روایی صوری ،محتوا و پایایی مقیاس طراحیشده اقدام شد.
روایی
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صوری2

روایی صوری در ارتباط با این موضوع است که سؤال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند
که برای اندازهگیری آن تهیه شدهاند ( .)Danaee Fard et al., 2015, p. 246روایی صوری در این پژوهش
به دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش کیفی گویهها بهمنظور بررسی سطح دشواری،
میزان عدم تناسب ،ابهام در عبارات یا نارسایی در معانی کلمات در اختیار  5نفر از متخصصان قرار گرفت .دو
نف ر از این افراد در حوزه مدیریت دولتی ،دو نفر در حوزه حقوق اداری و  1نفر در حوزه علوم سیاسی دارای
تخصص بودند .بر این اساس خبرگان از تمامی حوزه مرتبط با موضوع انتخاب شدند .جدول  2اطالعات
جمعیتشناختی این افراد را نشان میدهد .در بخش کمی میزان ضریب تأثیر هر گویه 3محاسبه شد .هدف از
این کار کاهش و حذف گویههای نامرتبط و تعیین میزان اهمیت هر گویه است .به این منظور ابتدا سؤاالت در
قالب طیف  5گزینهای بهصورت زیر تنظیم شد:
کامالً موافقم (امتیاز  ،)5موافقم (امتیاز  ،)4نظری ندارم (امتیاز  ،)3مخالفم (امتیاز  )2و کامالً مخالفم (امتیاز .)1
سپس ،پرسشنامه در اختیار همان  5نفر قرار گرفت و از آنها خواسته شد نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام
کنند .سپس ،از طریق رابطه زیر میزان امتیاز تأثیر هر گویه محاسبه شد:
ضریب تأثیر = فراوانی) ∗ (%اهمیت

(رابطه )1

فراوانی عبارت است از تعداد پاسخگویانی که به گویه امتیار  4یا  5میدهند و اهمیت نیز برابر است با میانگین
امتیاز گویه در مقیاس  1تا  .5در انتها گویههایی با امتیاز کمتر از  1/5حذف میشوند ( Ayre & Scally,

.)2014; Hosseini et al., 2015; Khanian et al., 2020
جدول  :2اطالعات جمعیتشناختی خبرگان مشارکتکننده در فرایند بررسی روایی صوری
شماره
مشارکتکننده
1
2
3

تخصص
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی
حقوق اداری

سابقه فعالیت اجرایی در حوزه
مدیریت دولتی
7
10
13

مدرک تحصیلی
دکتری
دکتری
دکتری
1

. Validating
. Face Validity
. Item Impact Score

2
3

دوره سیزدهم ،شماره 1
4
5

روایی
دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و
طبقهبندی ...
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حقوق اداری
علوم سیاسی

دکتری
دکتری

10
5

محتوا1

اعتبار محتوا به بررسی این موضوع میپردازد که یک سنجش تجربی تا چه حد انعکاسدهنده یک حوزه
محتوایی مشخص است ) .(Carmines & Zeller, 2019در پژوهش حاضر برای بررسی روایی محتوایی
پرسشنامه از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است .در بخش کیفی ابزار سنجش در اختیار  7نفر از
متخصصان دانشگاهی قرار گرفت و پس از دریافت نظرات اصالحی آنها ،تغییرات الزم بهعمل آمد .در بخش
کمی نیز نسبت به محاسبه شاخص روایی محتوا CVI 2و نسبت روایی محتوا CVR 3اقدام شد .محاسبه نسبت
روایی محتوا به بررسی اطمینان از اینکه مهمترین و صحیحترین محتوا انتخاب شده است یا خیر میپردازد.
شاخص روایی محتوا نیز بهمنظور کسب اطمینان از این موضوع است که آیا سؤاالت به بهترین نحو جهت
اندازهگیری محتوا طراحی شده است یا خیر ( .)Hosseini et al., 2015; Khanian et al., 2020جهت تعیین
نسبت روایی محتوا پرسشنامه در اختیار  11تن از خبرگان موضوع قرار گرفت و از آنها خواسته شد ضرورت
هر سؤال را بر اساس طیف «ضروری است»« ،ضروری نیست ،ولی مفید است» و «ضرورتی ندارد» مشخص
کنند .اطالعات جمعیتشناختی این افراد در جدول  3آمده است .میزان این شاخص از رابطه زیر محاسبه
میشود:
𝑁
2

𝑛𝐸 −

(رابطه )2

𝑁
2

= 𝑅𝑉𝐶

که در آن  nEتعداد کسانی است که به گزینه ضروری پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان است .ازآنجاکه
تعداد خبرگان  11نفر است ،بر اساس جدول الوشه )Lawshe, 1975( 4سؤاالتی که میزان  CVRآنها از
 0/59کمتر شود حذف میشوند .بهمنظور محاسبه شاخص روایی محتوا نیز از  10پاسخگو (همگی مشترک با
مرحله نسب روایی محتوا) خواسته شد هر یک از سؤاالت را بر اساس طیف زیر رتبهبندی نمایند:
غیرمرتبط ،تا حدودی مرتبط ،مرتبط ،کامالً مرتبط .میزان این شاخص از رابطه زیر محاسبه میشود:
(رابطه )3

مرتبط اما نیاز به بازبینی+کامالً مرتبط
تعداد پاسخگویان

= 𝐼𝑉𝐶

سؤاالتی که میزان  CVIآنها کمتر از  0/79شود حذف میشوند (.)Bausell & Waltz, 1981

1

. Content Validity
. Content Validity Index
3
. Content Validity Ratio
4
. Lawshe
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
جدول  :3اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در فرایند بررسی روایی محتوا
ردیف

تخصص

سابقه فعالیت در
بخش دولتی

جنسیت

1

مدیریت دولتی

5

مرد

2

مدیریت دولتی

6

زن

3

حقوق

12

مرد

4

حقوق

9

مرد

5

مدیریت دولتی

15

مرد

6

علوم سیاسی

8

زن

7

حقوق

10

مرد

8

علوم سیاسی

12

مرد

9

علوم سیاسی

3

مرد

10

مدیریت دولتی

18

مرد

11

مدیریت دولتی

14

زن

PAP
)13 (1
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پایایی1

پایایی یک سنجش اشاره به این امر دارد که تکرار آن سنجش تا چه حد به نتایج یکسانی منجر میشود .هرچند
به دلیل وجود خطای تصادفی دو سنجش ،هیچگاه به نتایج کامالً یکسانی منجر نمیشود .به همین دلیل هر
قدر همخوانی بین نتایج دو سنجش بیشتر باشد پایایی آن سنجش بیشتر است .بهمنظور بررسی پایایی
پرسشنامه در این مطالعه از دو روش آزمون ـ آزمون مجدد 2و همخوانی درونی استفاده شده است ( Carmines

 .)& Zeller, 2019در روش آزمون ـ آزمون مجدد یک آزمون معین پس از مدتی دوباره از همان افراد گرفته
میشود .سپس ،همبستگی بین نمرات دو اجرای آزمون محاسبه میشود .به این منظور پرسشنامه در یک بازه
یکهفتهای در اختیار  7تن از خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و میزان همبستگی محاسبه شد .در روش همخوانی
درونی برآورد پایایی تنها نیازمند انجام یک مرحله آزمون است که در آن برآورد واحدی از پایایی آزمون بهدست
میآید .به این گروه از ضرایب سنجههای همخوانی درونی گفته میشود که معروفترین آنها آلفای کرونباخ
است ( .)Carmines & Zeller, 2019بهمنظور محاسبه آلفا نیز پرسشنامه در اختیار  30تن از خبرگان
دانشگاهی و اجرایی قرار گرفت و میزان ضریب پایایی محاسبه شد .اطالعات جمعیتشناختی این  30نفر در
جدول زیر آمده است:

. Reliability
. Test & Retest

1
2

دوره سیزدهم ،شماره 1
جدول  :4اطالعات جمعیتشناختی پاسخگویان برای بررسی پایایی پرسشنامه
متغیر توصیفی
جنسیت

دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و

سن

طبقهبندی ...
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سابقه فعالیت در بخش دولتی

تحصیالت

سابقه مدیریت در بخش دولتی در
سطوح میانی به باال

درصد
80
20
3.3
36.7
56.7
10
13.3
43.3
33.3
23.2
76.7
30
36.7
16.7
16.7

طبقه
مرد
زن
زیر  40سال
 40تا  55سال
باالی  55سال
زیر  10سال
بین  10تا  20سال
بین  20تا  30سال
باالی  30سال
کارشناسیارشد
دکتری
زیر  10سال
بین  10تا  20سال
بین  20تا  30سال
باالی  30سال

تحلیل دادهها و یافتهها
یافتههای کیفی

پس از مرور جامع ادبیات و انجام مصاحبهها نسبت به کدگذاری و دستهبندی اطالعات گردآوریشده اقدام شد.
در پایان این مرحله که به کمک فرایند تحلیل مضمون ( )Braun & Clarke, 2006انجام شد  66کد
شناساییشده در قالب  10مضمون سازماندهنده و  3مضمون فراگیر دستهبندی شدند .نمونههایی از این کدها
در جدول زیر آمده است:
جدول  :5نمونههایی از کدها و مضامین سازماندهنده و فراگیر مرتبط با آنها

عبارت

عدم امنیت شغلی مدیران نسبت به
تصمیمات اتخاذشده سبب شده است
سطح ریسکپذیری مدیران در بخش
دولتی بهشدت کاهش یابد.
در نظام مدیریت دولتی ایران تسلط
تخصصی به شرح وظایف مربوطه برای
انجام وظایف حاکمیت کمی دارد و در
عوض مذاکرات چندجانبه ،البیگری و

مضمون پایه

وجود پشتیبانیهای
حقوقی و اداری
نسبت به تصمیمات
اتخاذشده از سوی
مدیران
ضرورت تسلط به
دانش و رفتارهای
حرفهای در جهت
انجام وظایف

مضمون
سازماندهنده

مضمون فراگیر

محیط نهادی و
قلمروی فعالیت

اکوسیستم صندلی
و سازمان

دانش و تجارب
حرفهای

شرایط ورود و
تصدی صندلی

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
ائتالف و توافق برای تصدی سمت
مدیریتی بیشتر موضوعیت دارد.

سمتهای دولتی که تأثیر آنها بر
فرایندهای سیاسی نظیر انتخابات اعم از
انتخابات ریاستجمهوری ،مجلس شورای
اسالمی و شوراهای شهر و روستا قابل
توجه است بیشتر در معرض عالقه
گروههای سیاسی است.

ضرورت تسلط به
فرایندهای سیاسی و
چانهزنی برای انجام
وظایف
وجود شرح وظایف
رسمی برای انجام
فرایندهای سیاسی
نظیر برگزاری و
نظارت بر انتخابات

PAP
شرح شغل و شرایط
احراز شغل

)13 (1

شرایط ورود و
تصدی صندلی
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 3مضمون محیط نهادی و قلمروی فعالیت ،ویژگیهای صندلی و ویژگیهای ساختاری صندلی زیرمجموعه
اکوسیستم صندلی و سازمان 3 ،مضمون ویژگیهای تعاملی صندلی ،الزامات ،ماهیت و قلمروی تصمیمات و
شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات زیرمجموعه تصمیمسازی و تصمیمگیری و  4مضمون دانش و تجارب
حرفه ای ،شرح شغل و شرایط احراز شغل ،جذب و انتصاب و ارزیابی عملکرد نیز بهعنوان زیرمجموعههای
مضمون شرایط ورود و تصدی صندلی تقسیمبندی شدند.
یافتههای کمی
روایی صوری

پس از شناسایی و تنظیم گویهها ،در مرحله کیفی بررسی روایی صوری ،پرسشنامه در اختیار  5تن از خبرگان
دانشگاهی و اجرایی قرار گرفت و پس از بررسی  6مورد از گویهها به پیشنهاد خبرگان به دو گویه مجزا تفکیک
شدند .در مرحله کمی نیز پرسشنامه اصالحشده در اختیار همان  5نفر قرار گرفت .پس از تکمیل پرسشنامه و
محاسبه ضریب تأثیر گویهها 5 ،1مورد از آنها ( )60 ،51 ،47 ،32 ،6به این دلیل که ضریب تأثیرشان از 1.5
کمتر شد کنار گذاشته شدند (( )Ayre & Scally, 2014جدول .)6
روایی محتوا

با محاسبه نسبت روایی محتوا  6 CVRگویه ( )56 ،47 ،40 ،28 ،16 ،10به این دلیل که امتیازی کمتر از 0/59
کسب کردند حذف شدند .سپس نسبت به محاسبه شاخص روایی محتوا  CVIاقدام شد .پس از محاسبه 4
گویه دیگر ( )65 ،43 ،25 ،17نیز با کسب امتیاز کمتر از  0/7رد شد .میزان  CVIکل پرسشنامه نیز 0/87
بهدست آمد .در پایان این گام  57گویه بهعنوان گویههای نهایی انتخاب شدند (جدول .)6

. Item Impact Score

1

دوره سیزدهم ،شماره 1
جدول  :6میزان ضریب تأثیر و شاخص و نسبت روایی محتوای گویههای پرسشنامه

ردیف

دوگانه سیاست-

1

اداره :شناسایی و
طبقهبندی ...

2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

گویه
لزوم برقراری ارتباط با رسانههای جمعی برای انجام وظایف
سازمانی
وجود تعامل (ارتباط) کاری با سازمانهای دارای ماهیت سیاسی
(نظیر مجلس شورای اسالمی و وزارتخانههای دارای ماهیت
سیاسی) برای انجام وظایف سازمانی
ضرورت اقناع افکار عمومی ،احزاب ،گروهها و سازمانهای
مردم نهاد در رابطه با تصمیمات اعم از تصمیمات گذشته ،فعلی
و آینده
استقالل حرفهای برای تصمیمگیری
لزوم و ضرورت ایجاد ائتالف و اجماع برای اتخاذ و اجرای
تصمیمات
رجحان تأمین منافع فردی ،گروهی و حزبی بر منافع سازمانی
وجود ساختارهای مشارکتی (نظیر کارگروه ،کمیسیون و شورا)
برای تصمیمگیری
لزوم رعایت اسناد باالدستی در تصمیمگیری
درنظرگرفتن آثار فرازمانی (بلندمدت) تصمیمات (آثار بلندمدت
تصمیمات)
توجه و درنظرگرفتن آثار فرامکانی (گستره آثار) تصمیمات
آثار بلندمدت (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی) تصمیمات
دارنده صندلی (تصمیمات راهبردی)
قدرت و نفوذ تصمیمات سِمَت از حیث توزیع منابع و امکانات
طینمودن فرایندهای عقالیی (تکنیکی) برای تصمیمگیری

میزان امنیت تصمیمگیرنده برای اتخاذ و اجرای تصمیمات
لزوم توجه به کانونهای قدرت در سازمان برای اعمال مدیریت
میزان نفوذ و قدرت سازمان غیررسمی درمقایسهبا سازمان
رسمی
وجود آشفتگی متنی در بازشناسی و جانمایی صندلیها در نظام
اداری
تمایز شفاف عمل اداری از عمل سیاسی در حوزه فعالیتهای
صندلی مورد نظر
حاکمیت شدید قوانین و مقررات برای انجام وظایف (مستند
هر عمل اداری مبتنی بر وجود قوانین و مقررات مربوط)
ممنوعیت عضویت دارنده سِمَت (صندلی) اداری در احزاب،
گروهها و دستههای سیاسی
اختیار و قدرت رسمی باالی سِمَت در توزیع منابع و امکانات در
سطح ملی
تقدم تعهدات حرفهای صندلی بر تعهدات سیاسی
تقدم تعهدات سیاسی صندلی بر تعهدات حرفهای
ضرورت تسلط به دانش و رفتارهای حرفهای برای انجام
وظایف
ضرورت تسلط به دانش و رفتارهای سیاسی برای انجام وظایف

ضریب
تأثیر گویه
3/2
2/4

CVR

CVI

0/63

0/81

0/63

0/90

3/2

0/81

0/90

1/8

0/81

0/81

2/4

0/63

0/90

1/12

-

-

3/36

1

0/90

2/16

0/81

1

3/2

0/81

0/90

3/36

1

0/81

2/28

0/27

0/81

3/2
4/6
2/4
2/28

0/81
0/63
0/63
1

0/81
1
1
0/90

2/16

0/63

0/81

2/16

0/09

0/36

3

1

0/36

3/52

0/81

1

3/04

0/81

0/90

2/04

1

0/81

2/28

0/63

0/81

2/04

0/81

0/81

2/16

1

1

2/28

0/63

1

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

ردیف
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

گویه
ضرورت دارا بودن دانش حرفهای برای انجام وظایف شغلی
صندلی درمقایسهبا دانش سیاسی و بالعکس
الزامات قانونی و حرفهای طیکردن مسیر ترقی شغلی برای
انتصاب به سِمَت مورد نظر (طینمودن سلسلهمراتب سازمانی
برای تصدی سِمَت)
لزوم دارابودن تجارب و سابقه شغلی مرتبط برای تصدی
صندلی
وجود نظام جذب ،انتصاب و ارتقاء بر اساس حرفهگرایی برای
تصدی صندلی
وجود معیارهای شایستگی دقیق و روشن برای تصدی سِمَت
وجود فرایندهای مشخص برای عزل از سِمَت اداری مورد نظر
نقش و سهم معیارهای انتصاب برای تصدی صندلی (معیارهای
سیاسی و معیارهای حرفهای)
وجود شرایط احراز شغل دقیق و شفاف برای تصدی سِمَت
مورد نظر
وجود فرایندهای انجام کار مشخص با ترتیب و توالی معین
برای انجام وظایف شغلی
وجود شرح وظایف رسمی برای انجام فرایندهای سیاسی (نظیر
برگزاری انتخابات ،ثبتنام کاندیداها ،تأیید صالحیت و )...
ذات و ماهیت سازمان از حیث غلبه وظایف حرفهای درمقایسهبا
وظایف سیاسی
وجود شرح شغل مشخص برای سِمَت مورد نظر
وجود شاخصهای و استانداردهای عملکردی مشخص برای
ارزیابی عملکرد دارنده صندلی
لحاظ آثار و نتایج ارزیابی در سرنوشت سازمانی نظیر ارتقاء،
تنزیل ،تشویق و تنبیه
سنجشپذیری (عینیبودن) عملکرد سِمَت (صندلی)
تأکید بر نتایج و خروجی در ارزیابی عملکرد
تعهد به عملکرد بهجای تعهد به حزب ،دسته و گروه
جایگاه و رده اداری صندلی سلسلهمراتب سازمانی
لزوم تبعیت از رفتارهای سلسلهمراتبی سازمانی (نظیر ارشدیت ،وحدت
فرماندهی ،اختیار و مسئولیت)
سهم و نقش رفتارهای سیاسی برای پیشبرد اهداف و انجام امور
سازمان
حرفهای و تخصصی بودن وظایف ،مسئولیتها ،تکالیف و اختیارات
سِمَت (صندلی)
محدود و مشخص بودن محیط فعالیت و تعامالت کاری صندلی
وجود تعهدات سیاسی به مراجع سیاسی در ماهیت و ذات صندلی
(سِمَت)
سهم رفتارهای سیاسی نظیر چانهزنی ،مذاکره و بده ـ بستان با
گروههای سیاسی برای انتصاب و تصدی سِمَت
میزان نفوذ و اثرگذاری تصمیمات صندلی مورد نظر در سطوح محلی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی)
هنجاریبودن صندلی از حیث لزوم پذیرش و انطباق با ارزشها،
هنجارها و ساختار حاکمیت

ضریب

CVR

CVI

2/28

0/63

0/27

1/92

0/81

1

1/52

0/81

1

2/16

-0/09

0/72

2/28
3/2

0/63
0/81

0/90
1

0/56

-

-

4/6

1

1

4/2

0/63

1

3/36

0/81

1

2/16

1

1

1/52

0/81

1

1/92

0/81

0/90

2/28

1

0/90

2/04
2/04
3/36
2/4

0/81
1
-0/27
0/81

0/90
0/72
0/90
0/90

2/36

1

0/81

3/04

0/63

0/54

3/36

0/63

0/90

1/2

-

-

4/2

0/63

1

3/52

1

0/90

2/28

0/27

0/72

-

-

تأثیر گویه
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ردیف

گویه

52

قدرت و توان جریانسازی سِمَت (صندلی) در فرایندهای سیاسی نظیر
انتخابات

53

دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و
طبقهبندی ...
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54
55
56
57
58
59
60

نفوذ و دامنه اختیارات صندلی به خارج از حوزه تحت مسئولیت
پاسخگویی سیاسی دارنده سِمَت به احزاب ،گروهها و مراکز سیاسی
قدرت
پاسخگویی حرفهای صندلی به مقامات در سلسلهمراتب اداری
غلبه ماهیت اجرای صندلی بر ماهیت سیاسی
غلبه ماهیت سیاسی صندلی بر ماهیت اجرایی
ظرفیت مستقیم (رسمی) سِمَت (صندلی) در یارگیریهای سیاسی
ظرفیت غیرمستقیم (غیررسمی) سِمَت در یارگیریهای سیاسی
تداخل کارکردی صندلیها و به تعبیری ماهیت دوگانه حرفهای و
سیاسی صندلی

61

میزان نفوذ و دسترسی صندلی به منابع قدرت سازمانی
عدم جایگزینی صاحب سِمَت به دلیل حاکمیت و نیاز محض به دانش
و تخصص حرفهای باال برای تصدی سِمَت
وسعت و گستره اکوسیستم (میدان عمل) فعالیتهای اداری صندلی
(سِمَت) در سطح منطقهای ،ملی و بینالمللی
ضرورت باور به هنجارهای ارزشی (تعهدات ایدئولوژیک) برای تصدی
صندلی

65
66
67

رعایت ارزشهای ایدئولوژیک در طول زمان تصدی صندلی

62
63
64

68
69
70
71
72

میزان پیوستگی و ارتباط کارکردی سِمَت (صندلی) با مقوله امنیت ملی
نقش و سهم البیگری برای اتخاذ تصمیمات مربوط به توزیع منابع
عالقه و توجه نهادهای صنفی ،مدنی ،سیاسی و سمنها به سازمان و
سِمَت مورد نظر
وجود رانت و فرصتهای استثنایی در تصمیمسازی و تصمیمگیری
(امضاهای طالیی)
میزان عالقه و فشار احزاب سیاسی برای تصدی صندلی توسط
اعضای خود
وجود پشتیبانیهای حقوقی از ناحیه حقوق اداری نسبت به تصمیمات
اتخاذشده توسط دارنده سِمَت
جایگاه سِمَت (صندلی) در مذاکره با سایر دولتها (اعم از مذاکرات
سیاسی ،تجاری ،فرهنگی و اقتصادی)

ضریب

CVR

CVI

2/04

0/81

0/81

4/6

0/81

0/90

3/2

0/81

0/90

4/4
2/16
2/28
4/6
2/16

0/63
1
1
1
0/63
-

0/90
0/90
0/90
0/81
0/81
-

3/52

0/09

0/90

3/04

0/63

1

3/36

0/81

0/90

2/28

1

1

2/16
3/04
3/2

0/81
0/81
0/81

0/81
0/90
1

2/4

0/63

90

2/28

0/81

0/81

2/16

0/63

0/63

2/28

0/81

1

2/04

1

0/90

تأثیر گویه

1/28

تنظیم پرسشنامه

پس از ارزیابی و محاسبه روایی صوری و محتوا پرسشنامه با  57گویه در  10دسته بهصورت زیر تنظیم شد:
•
•
•
•
•
•
•

ویژگیهای تعاملی (ارتباطی) صندلی (گویههای  1تا )3
الزامات ،ماهیت و قلمروی تصمیمات (گویههای  4تا )14
شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات (گویههای  15تا )17
دانش و تجارب حرفهای (گویههای  18تا )23
جذب و انتصاب (گویههای  24و )25
شرح شغل و شرایط احراز شغل (گویههای  26تا )30
ارزیابی عملکرد (گویههای  31تا )34

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

• ویژگیهای ساختاری صندلی (گویههای  35و )36
• ویژگیهای صندلی (گویههای  37تا )48
• محیط نهادی و قلمروی فعالیت (گویههای  49تا )57
پرسشنامه طراحیشده بهصورت دوطرفه (برای سنجش اهمیت هر گویه برای صندلیهای سیاسی و حرفهای)
بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت تنظیم شد (جدول .)8

PAP
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پایایی

 | 33صفحه

بهمنظور محاسبه پایایی و بر اساس روش آزمون ـ آزمون مجدد پرسشنامه در یک فاصله  10روزه در اختیار 5
نفر از پاسخگویان قرار گرفت و همبستگی نمرات بهدستآمده در پاسخگوییهای تکراری محاسبه شد .بر اساس
نتایج و محاسبات میزان پایایی پرسشنامه  0.88بهدست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب ابزار سنجش است.
میزان همخوانی درونی پرسشنامه نیز که به کمک آلفای کرونباخ محاسبه شد برای هر یک از صندلیهای
سیاسی و حرفهای در جدول  7آمده است:
جدول  7بررسی پایایی پرسشنامه
آلفای

نوع صندلی

کرونباخ
0/726
0/757

صندلی سیاسی
صندلی حرفهای

جدول  :8پرسشنامه نهایی

میزان اهمیت شاخص برای تعیین
سِمَت بهعنوان صندلی حرفهای
خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

میزان اهمیت شاخص برای
گویه

تعیین سِمَت بهعنوان صندلی
سیاسی
خیلی
کم

خیلی
کم

 )1لزوم برقراری ارتباط با
رسانههای جمعی برای انجام
وظایف سازمانی
 )2وجود تعامل (ارتباط) کاری با
سازمانهای دارای ماهیت
سیاسی (نظیر مجلس شورای
اسالمی و وزارتخانههای دارای
ماهیت سیاسی) برای انجام
وظایف سازمانی
 )3ضرورت اقناع افکار عمومی،
احزاب ،گروهها و سازمانهای
مردمنهاد در رابطه با تصمیمات

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

دوره سیزدهم ،شماره 1

میزان اهمیت شاخص برای تعیین
سِمَت بهعنوان صندلی حرفهای

دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و
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میزان اهمیت شاخص برای
گویه

تعیین سِمَت بهعنوان صندلی
سیاسی

اعم از تصمیمات گذشته ،فعلی
و آینده
 )4استقالل حرفهای برای
تصمیمگیری
 )5لزوم و ضرورت ایجاد ائتالف
و اجماع برای اتخاذ و اجرای
تصمیمات
 )6وجود ساختارهای مشارکتی
(نظیر کارگروه ،کمیسیون و
شورا) برای تصمیمگیری
 )7لزوم رعایت اسناد باالدستی
در تصمیمگیری
 )8درنظرگرفتن آثار فرازمانی
(بلندمدت) تصمیمات (آثار بلندمدت
تصمیمات)
 )9توجه و درنظرگرفتن آثار
فرامکانی (گستره آثار) تصمیمات
 )10قدرت و نفوذ تصمیمات سِمَت
از حیث توزیع منابع و امکانات
 )11طینمودن فرایندهای عقالیی
(تکنیکی) برای تصمیمگیری

 )12میزان امنیت تصمیمگیرنده
برای اتخاذ و اجرای تصمیمات
 )13لزوم توجه به کانونهای
قدرت در سازمان برای اعمال
مدیریت
 )14میزان نفوذ و قدرت سازمان
غیررسمی درمقایسهبا سازمان
رسمی
 )15تمایز شفاف عمل اداری از
عمل سیاسی در حوزه
فعالیتهای صندلی مورد نظر
 )16حاکمیت شدید قوانین و
مقررات برای انجام وظایف
(مستند هر عمل اداری مبتنی بر
وجود قوانین و مقررات مربوط)
 )17ممنوعیت عضویت دارنده
سِمَت (صندلی) اداری در
احزاب ،گروهها و دستههای
سیاسی
 )18اختیار و قدرت رسمی
باالی سِمَت در توزیع منابع و
امکانات در سطح ملی

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

میزان اهمیت شاخص برای تعیین
سِمَت بهعنوان صندلی حرفهای

میزان اهمیت شاخص برای
گویه

تعیین سِمَت بهعنوان صندلی
سیاسی

 )19تقدم تعهدات حرفهای
صندلی بر تعهدات سیاسی
 )20تقدم تعهدات سیاسی
صندلی بر تعهدات حرفهای
 )21ضرورت تسلط به دانش و
رفتارهای حرفهای برای انجام
وظایف
 )22الزامات قانونی و حرفهای
طیکردن مسیر ترقی شغلی
برای انتصاب به سِمَت مورد نظر
(طینمودن سلسلهمراتب
سازمانی برای تصدی سِمَت)
 )23لزوم دارابودن تجارب و
سابقه شغلی مرتبط برای تصدی
صندلی
 )24وجود معیارهای شایستگی
دقیق و روشن برای تصدی
سِمَت
 )25وجود فرایندهای مشخص
برای عزل از سِمَت اداری
مورد نظر
 )26وجود شرایط احراز شغل
دقیق و شفاف برای تصدی
سِمَت مورد نظر
 )27وجود فرایندهای انجام کار
مشخص با ترتیب و توالی معین
برای انجام وظایف شغلی
 )28وجود شرح وظایف رسمی
برای انجام فرایندهای سیاسی
(نظیر برگزاری انتخابات ،ثبتنام
کاندیداها ،تأیید صالحیت و)...
 )29ذات و ماهیت سازمان از
حیث غلبه وظایف حرفهای
درمقایسهبا وظایف سیاسی
 )30وجود شرح شغل مشخص
برای سِمَت مورد نظر
 )31وجود شاخصهای و
استانداردهای عملکردی
مشخص برای ارزیابی عملکرد
دارنده صندلی

PAP
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میزان اهمیت شاخص برای
گویه

تعیین سِمَت بهعنوان صندلی
سیاسی

 )32لحاظ آثار و نتایج ارزیابی
در سرنوشت سازمانی نظیر
ارتقاء ،تنزیل ،تشویق و تنبیه
 )33سنجشپذیری (عینیبودن)
عملکرد سِمَت (صندلی)
 )34تأکید بر نتایج و خروجی در
ارزیابی عملکرد
 )35جایگاه و رده اداری صندلی
سلسلهمراتب سازمانی
 )36لزوم تبعیت از رفتارهای
سلسلهمراتبی سازمانی (نظیر
ارشدیت ،وحدت فرماندهی ،اختیار و
مسئولیت)
 )37حرفهای و تخصصی بودن
وظایف ،مسئولیتها ،تکالیف و
اختیارات سِمَت (صندلی)
 )38وجود تعهدات سیاسی به مراجع
سیاسی در ماهیت و ذات صندلی
(سِمَت)
 )39سهم رفتارهای سیاسی نظیر
چانهزنی ،مذاکره و بده ـ بستان با
گروههای سیاسی برای انتصاب و
تصدی سِمَت
 )40قدرت و توان جریانسازی
سِمَت (صندلی) در فرایندهای
سیاسی نظیر انتخابات
 )41نفوذ و دامنه اختیارات صندلی
به خارج از حوزه تحت مسئولیت
 )42پاسخگویی سیاسی دارنده
سِمَت به احزاب ،گروهها و مراکز
سیاسی قدرت
 )43پاسخگویی حرفهای صندلی به
مقامات در سلسلهمراتب اداری
 )44غلبه ماهیت اجرای صندلی بر
ماهیت سیاسی
 )45غلبه ماهیت سیاسی صندلی بر
ماهیت اجرایی
 )46ظرفیت مستقیم (رسمی) سِمَت
(صندلی) در یارگیریهای سیاسی
 )47ظرفیت غیرمستقیم
(غیررسمی) سِمَت در یارگیریهای
سیاسی
 )48عدم جایگزینی صاحب سِمَت
به دلیل حاکمیت و نیاز محض به
دانش و تخصص حرفهای باال برای
تصدی سِمَت
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میزان اهمیت شاخص برای تعیین
سِمَت بهعنوان صندلی حرفهای

میزان اهمیت شاخص برای
گویه

تعیین سِمَت بهعنوان صندلی
سیاسی

 )49وسعت و گستره اکوسیستم
(میدان عمل) فعالیتهای اداری
صندلی (سِمَت) در سطح منطقهای،
ملی و بینالمللی
 )50ضرورت باور به هنجارهای
ارزشی (تعهدات ایدئولوژیک) برای
تصدی صندلی
 )51رعایت ارزشهای ایدئولوژیک
در طول زمان تصدی صندلی
 )52میزان پیوستگی و ارتباط
کارکردی سِمَت (صندلی) با مقوله
امنیت ملی
 )53نقش و سهم البیگری برای
اتخاذ تصمیمات مربوط به توزیع
منابع
 )54عالقه و توجه نهادهای صنفی،
مدنی ،سیاسی و سمنها به سازمان
و سِمَت مورد نظر
 )55وجود رانت و فرصتهای
استثنایی در تصمیمسازی و
تصمیمگیری (امضاهای طالیی)
 )56وجود پشتیبانیهای حقوقی از
ناحیه حقوق اداری نسبت به
تصمیمات اتخاذشده توسط دارنده
سِمَت
 )57جایگاه سِمَت (صندلی) در
مذاکره با سایر دولتها (اعم از
مذاکرات سیاسی ،تجاری ،فرهنگی
و اقتصادی)

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار سنجی مقیاسی بهمنظور تعیین نوع صندلی یا سِمَت در طیف سیاسی ـ
حرفهای و تفکیک صندلیهای سیاسی از حرفهای در نظام مدیریت دولتی کشور بود .در این فرایند با بهرهگیری
از رویکرد قیاسی ـ استقرایی ،در گام اول از طریق مرور جامع ادبیات نظری و انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته
با  18تن از خبرگان نسبت به شناسایی گویهها و دستهبندی آنها اقدام شد .در گام دوم بهمنظور اعتبارسنجی
و تنظیم پرسشنامه نهایی از روشهای روایی صوری ،روایی محتوا و پایایی به روشهای آزمون ـ آزمون مجدد
و آلفای کرونباخ استفاده شد .پرسشنامه نهایی متشکل از  57گویه شد که در  10طبقه دستهبندی و بهصورت
دو طرفه برای سنجش اهمیت هر شاخص برای صندلیهای سیاسی و حرفهای و بر اساس طیف  5گزینهای
لیکرت تنظیم شد.
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نتایج بهدستآمده نشان میدهد «ویژگیهای تعاملی صندلی» (سؤاالت  1تا  )3یکی از ابعاد متمایزکننده
صندلیهای سیاسی از حرفه ای است .این بعد درجه نفوذ و اهمیت صندلی را تابعی از گستردگی شبکه ارتباطی
آن صندلی اعم از ارتباطات رسمی یا غیررسمی میداند .بعد دیگری که در این پژوهش شناسایی شد «الزامات،
دوگانه سیاست-
اداره :شناسایی و
طبقهبندی ...
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ماهیت و قلمروی تصمیمات» (سؤاالت  4تا  )14است که در مؤلفههایی نظیر امنیت تصمیمگیری حرفهای،
اجماع ،آثار فرازمانی و فرامکانی تصمیمات ،انطباق تصمیمات با مبانی حقوقی ،رعایت جنبههای فنی در تصمیم-
گیری ،توجه به فرایندهای سیاسی یا همان بده ـ بستانهای کاری تجلی یافته و در جانمایی صندلیهای
مدیریتی در نظام مدیریت دولتی مورد توجه قرار می گیرد .بعد سوم به «شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات»
(سؤاالت  15تا  )17اشاره دارد .ازآنجاکه منابع و هزینههای سازمانهای دولتی از محل منابع عمومی تأمین
میشود هرگونه تصمیم و اقدام دارنده صندلی بایستی مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب باشد تا از هدررفت
منابع جلوگیری بهعمل آید .این موضوع میتواند از برخی پیامدهای سیاستزدگی همچون اتالف منابع و
ناکارآمدی خطمشیها که در پژوهش داناییفرد و همکاران ) (2015به آنها اشاره شده است جلوگیری کند.
«دانش و تجارب حرفهای» (سؤاالت  18تا  )23از دیگر ابعاد تفکیک صندلیهای سیاسی از حرفهای است و
دربردارنده تسلط به ماهیت ،محتوی ،کارکردها ،فنون و روشهای انجام کار برای انجام وظایف شغل مورد
تصدی است .در پژوهش طبرسا و همکاران ) (2018نیز تخصصیبودن فعالیت شغل یکی از شاخصهای مهم
در صندلیهای اداری و حرفهای بهشمار میآید .بعد دیگر «جذب و انتصاب» (سؤاالت  24و  )25است و به
وجود مسیرها و کارراهههای مشخص برای تصدی سمتهای حرفهای اشاره دارد که در مقابل گروهگرایی و
قبیلهساالری سیاسی میباشد .این امر با تعریف سیاستزدگی بوروکراسی که عبارت است از جایگزینی معیارهای
سیاسی بهجای معیارهای شایستگی در گزینش ،ابقاء ،ترفیع ،انتصاب و اخراج ( ،)Peters & Pierre, 2004قابل
تفسیر و تطابق است« .شرح شغل و شرایط احراز شغل» (سؤاالت  26تا  )30بعد دیگری است که در تمایز
مشاغل سیاسی و حرفه ای اهمیت دارد و مراد از آن همان مشخص ،شفاف و دقیق بودن وظایف ،اختیارات،
تکالیف ،مسئولیتها ،ارتباطات و بهطور کلی هر آنچه برعهده دارنده صندلی است میباشد .متعاقب آن تعیین
شرایط و ضوابط الزم برای تصدی سمت مورد نظر در کانون توجه قرار میگیرد .بهنظر میرسد شفافیت این
موارد برای مشاغل حرفهای بهمراتب بیشتر از مشاغل سیاسی است.
«ارزیابی عملکرد» (سؤاالت  31تا  )34اشاره به طینمودن فرایند ارزیابی بهمنظور بررسی میزان موفقیت یا
شکست دارنده صندلی در تحقق اهداف سازمان است و بهنظر میرسد شدت طیکردن این فرایند برای صندلی-
های سیاسی و حرفهای از تفاوت معنیداری برخوردار باشد« .ویژگیهای ساختاری صندلی» (سؤاالت  35و )36
به نهادهها یا همان ورودی های اصلی صندلی برای انجام وظایف و شرح شغل از حیث لزوم بروز رفتارهای
حرفهای ـ اداری ،رعایت سلسلهمراتب اداری ،ارشدیت ،وحدت فرماندهی ،شفافبودن نظام گزارشدهی و
گزارشگیری ،تعیین اختیار و مسئولیت و ب رقراری تناسب بین اختیار و مسئولیت اشاره دارد« .ویژگیهای
صندلی» (سؤاالت  37تا  )48از دیگر ابعاد مهم در جانمایی صندلیها در نظام مدیریت دولتی بهشمار میرود.
گستره و قلمروی عملکردی از حیث آثار کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت دارنده صندلی لزوم بروز و ظهور
رفتارهای سیاسی و یا حرفه ای برای انجام وظایف شغلی ،نفوذ آثار فراسازمانی تصمیمات صندلی در گستره ملی
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یا بینالمللی و جهانی ،لزوم رعایت ارزشها و هنجارهای ایدئولوژیک و بروز رفتاری آنها ،وفاداری سیاسی،
قدرت صندلی در ایجاد بلوکهای سیاسی و یارگیریهای حزبی از حیث تأثیرگذاری و نفوذ در فرایندهای سیاسی
نظیر پیروزیهای انتخاباتی از جمله مواردی هستند که پوششدهنده جایگاه و جانمایی صندلی در طیف حرفهای
تا سیاسی در بخش دولتی میباشد« .محیط نهادی و قلمروی فعالیت» (سؤاالت  49تا  )57آخرین بعد از ابعاد
دهگانه بهشمار میرود و به اکوسیستم فعالیت صندلی اشاره دارد .بهصورت عینی میتوان مشاهده نمود که برخی
سمتها در سازمانهای دولتی بیشتر در کانون توجه است درحالیکه در سازمان دیگر کمتر مورد پایش است،
درحالیکه عنوان هر دو سمت مثالً مدیرکل یا معاون وزیر است .دلیل این تفاوت در رصد تصمیمات و اقدامات
صندلی به اکوسیستم سازمانی که سمت اداری در آن فعالیت میکند برمیگردد.
نکتهای که در بهکارگیری مقیاس بهدست آمده باید به آن توجه کرد این است که برخی از شاخصهای این
مقیاس برای صندلیهای سیاسی و برخی برای صندلیهای حرفهای از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و برخی
از آنها برای هر دو صندلی از اهمیت نسبتاً یکسانی برخوردار است .بهرهگیری از این مقیاس برای تعیین نوع
صندلی ها در نظام مدیریت دولتی ضمن جلوگیری از اتالف منابع و ناکارآمدی و همچنین پدیده مدیریت
اتوبوسی ،میتواند به استقرار نظام شایستهساالری و ارتقای برنامهمحوری در مدیریت دولتی منجر شود .از سوی
دیگر ،با شناسایی نوع صندلی میتوان نظام ارزیابی عملکرد مدیران را بر اساس ماهیت صندلی مورد تصدی
اختصاصی کرد .همچنین ،این امر موجب می شود تا بتوان نظام آموزش و توسعه مدیران دولتی را متناسب با
ماهیت صندلی مورد تصدی طراحی و تنظیم و از ارائه آموزشهای عام و جهانشمول خودداری نمود.
بهکارگیری مقیاس طراحیشده بهصورت عملی در سازمانهای دولتی کشور بهمنظور تعیین نوع صندلی و
سیاستگذاری بر اساس آن و همچنین مطالعات بیشتر بهمنظور شناسایی ابعاد و شاخصهای جدید برای تفکیک
مشاغل سیاسی از حرفهای پیشنهاداتی است که میتوان برای پژوهشهای آتی مطرح کرد.

تقدیر و تشکر
نویسنده از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به دلیل پشتیبانی از پژوهش حاضر کمال تشکر و
قدردانی را دارد.
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