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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تبیین و سنجش مؤلفههای مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران اسـ .
در همین راسـتا ،بُعـد سیاسـی نظـام اداری ایـران از ریـ شـش مؤلفـه ،شـام پاسـویییی ،تـروی
جامعهپذیری سیاسی ،ارتقای حاکمی کثرتگرا ،ارتقای سالم نظام اداری ،تیسعه مشـارک ممـیمی و
ایجاد امتماد ممیمی میردسنجش قرار میگیرد .پژوهش حاضر ،کاربردی ،از نظـر راهبـرد ،پیمایشـی و از
لحاظ هدف ،تیصیفی اس  .جامعه آماری پژوهش را مدیران وزارتوانههای ایران تشـیی مـیدهـد کـه
برای نمینهگیری از روش نمینهگیری خیشهای استفاده شده اس  .در این پژوهش بهمنظیر تحلی دادهها
از روش فازی استفاده شد و بدینترتیب ،دادههای الزم در قالب زبان بیعـی از خبرگـان (مـدیران اخـذ
شده و میردتحلی قرار میگیرد .نتای پژوهش نشان میدهد که هر شش مؤلفـه بـر بُعـد سیاسـی نظـام
اداری ایران مؤثر هستند و بین وضـعی میجـید و مولـی بُعـد سیاسـی در نظـام اداری ایـران تفـاوت
معناداری مشاهده میشید.
کلیدواژهها :پاسخگويی؛ ترويج جامعهپذيری سیاسیی؛ ارتقیای حاکمییت کریر گیرا؛
ارتقای سالمت نظام اداری؛ توسعه مشارکت عمومی؛ ايجاد اعتماد عمومی.
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 .1مقدمه
1

قدم اداره امیر ممیمی  ،بهمنیان ییی از ابعاد فعالی اجتمامی ،بهاندازه قدم تشیی
نوستین دول ها و سیستمهای سیاسی برای اداره جیامع اس  .اداره امیر ممیمی کارآمد در
ایجاد تمدنها و بقای آنها نقش مهمی داشته و در مقاب اداره امیر ممیمی ناکارآمد به زوال و
نابیدی تمدنها منجر شده اس ( . Farazmand, 2002اداره امیر ممیمی در بسیاری از
کشیرها ،بوش حیاتی حییم محسی میشید و تحیل و دگرگینی در اداره امیر ممیمی
بهمنظیر بهبید ظرفی اداری برای اجرای خطمشیها و ارائه خدمات ممیمی امری الزم و
ضروری اس (. Jreisat, 2010
اداره امیر ممیمی در دهههای آینده با چالشهایی همچین رشد سریع دانش جدید و
نیآوریهای تینیلیژییی ،الییهای سازمانی منعوف ،افزایش انسجام ،کاهش امتماد به نهادهای
دولتی ،ازبینرفتن سلسلهمراتب و شی گیری مشارک نا  ،وجید تنیع در انتظارات و نیازهای
جامعه ،پذیرش فنین مدیری بوش خصیصی در بوش دولتی و نقشهای جدید رهبری مدیران
دولتی میاجه خیاهد بید (. Denhardt, 1999
برخی از صاحبنظران نظام اداری کشیر (الیانی1378 ،؛ داناییفرد1392 ،؛ معمارزاده هران،
1384؛ حقیقی1384 ،؛ شجامی 1384 ،معتقدند که نظام اداری میجید در ایران ،ناکارآمد بیده و
یک مانع جدی فرا روی تیسعه اس  .در راستای ناکارآمدی نظام اداری ایران میتیان به آمارهای
ارائهشده تیسط نهادهای معتبر بینالمللی ،مانند بانک جهانی ( ، 2015در خصیص شاخص
حیمرانی خی مراجعه کرد .ا المات بانک جهانی نشان میدهد ،نهتنها بهبیدی در وضعی
شاخصهای حیمرانی در ایران حاص نشده اس  ،بلیه در همه شاخصها وضعی بدتر هم شده
اس .
بررسی گزارش بانک جهانی (جدول  1نشان میدهد که ایران در بیشتر این شاخصها ،در
دهکهای پایین ردهبندی قرار دارد .همه امتیازهای اختصاصیافته به نماگرهای حیمرانی خی
بین  2/5و  -2/5قرار دارند .امتیازهای باالتر و مثب  ،بهمعنای میفقی بیشتر آن کشیر ،در زمینه
نماگر مدنظر اس .

)1. Public Administration (PA
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جدول  .1وضعی نظام اداری ایران در شاخصهای حیمرانی خی در سال (2015بانک جهانی (2016
تخمین حکمرانی

شاخص

رتبه

رسیدگی به صدای مردم و پاسویییی

5/42

-1/54

17/14

-0/91

47/12

-0/20

کیفی تنظیم مقررات

6/73

-1/28

حاکمی قانین
کنترل فساد

16/35
31/73

-0/95
-0/61

ثبات سیاسی و نبید خشین
اثربوشی دول

(از  -2/5تا )2/5

نتیجه پژوهشی با منیان «سنجش امتماد اجتمامی در ایران در دو بُعد اصلی ،شام امتماد به
مردم و امتماد به مسئیالن ،نشان میدهد که از نظر پاسویییان ،امتماد مردم نسب به هم در
مقیاس پن قسمتی بهترتیب از سوح خیلی کم تا خیلی زیاد مبارت اس از،9/8 ،18/4 ،76/8 :
 0/9و  3/2و همچنین امتماد مردم نسب به مسئیالن به همین ترتیب مبارت اس از ،44/2
 6/1 ،24/2 ،21/3و  .4/1این آمار نشاندهنده میزان باالی بیامتمادی مردم نسب به ییدییر و
شهروندان اس که شاید بازنمایی از پایینآمدن امتماد مردم به دستیاهها و ارگانهای رسمی
کشیر باشد (قلیپیر. 1392 ،
موالعه میدانی دییری با منیان « رح همایش ملّی ارزشها و نیرشها در  28استان
کشیر» نمایانیر گسترش شاخصهای بیامتمادی و بدبینی ،کاهش احساس همبستیی و پییند
اجتمامی ،افزایش احساس بیمدالتی اجتمامی ،امم از بیمدالتی قانینی و بیمدالتی در فرص ها،
افزایش بیامتمادی سیاسی ،بهویژه در امر رمای مالکهای شایستیی ،کاهش چشمگیر
احساس تأثیرگذاری سیاسی ،کاهش در نرخ مالقهمندی سیاسی ،کاهش امید اجتمامی و غیره
اس (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 1380 ،
هیچ نظام اداری بهآسانی و به یر همزمان قادر به مقابله با تمامی مسائ و مشیالت نیس
و نظام اداری کشیرها برای مقابله با مسائ و مشیالت نیازمند ایجاد تغییر در سیاس های
ممیمی هستند ( . Montgomery, 2006سازمانهای دولتی باید صرفنظر از مالی و منافع
شوصی خید ،صرفاً بر منافع و خیاستههای جامعه تمرکز کنند (. Ferederickson, 1999
سازمانهای دولتی باید نسب به منافع ممیمی و موالبات مردم حساس باشند و میزان میفقی
سازمانهای دولتی را باید بر اساس همین معیار ارزیابی کرد (. Denhardt, 1999
از منظر دانشیاهی رهیاف این پژوهش ،کامالً جدید اس و در پاییاههای ا الماتی آنالین
هیچ پایاننامه یا مقالهای که به بررسی و موالعه بُعد سیاسی نظام اداری کشیر بپردازد ،یاف
نشد .حتی موالب مفید و منسجم راجع به میضیع پژوهش حاضر در ایران ،بسیار کمیا اس  .از
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این منظر پژوهش حاضر ،پژوهشی تازه اس و میتیاند خأل پژوهشی در نظام اداری کشیر را
اندکی جبران کند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مدیری دولتی (ممیمی بهکارگرفتن نظریهها و فرآیندهای مدیریتی ،سیاسی و حقیقی برای
انجام اختیارات حییمتی در بوشهای قانینگذاری ،اجرایی و قضایی بهمنظیر اجرای وظایف
خدماتی و نظارتی برای ک جامعه یا برای بعضی از اجزای آن اس ( . Rosenbloom, 1989با
مبنا قرار دادن اص بههمتنیدگی سیاس و اداره ،مدیری دولتی را میتیان خطمشیگذاری
دانس که البته مستق  ،انحصاری یا جدای از سایر بازییران فرآیند سیاسی نیس  .در این نیاه
مدیری دولتی ییی از فرآیندهای سیاسی اس که از ری آن ،مردم حاکمی خید را محق
میکنند ( . Appleby, 1947مدیری دولتی خی  ،مدیریتی اس که مالوه بر اینیه خطمشی
را اجرا میکند ،به خیاس مردم نیز تیجه کند ( . Wilson, 1887:197روییرد سیاسی به
مدیری دولتی بر این فرض استیار اس که اداره امیر ممیمی چیزی جز اممال سیاس نیس و
اگر اداره امیر ممیمی بهمنیان فرآیندی سیاسی مورح شید ،کارآیی نظام اداری اهمی کمتری
مییابد و تأکید بر تحق اهداف سیاسی از اهمی بیشتری برخیردار میشید ( Appleby,
. 1947
نظام اداری را میتیان به لحاظ سیاسی از جنبه ساختار سازمانی ،تلقی از افراد و تلقی ملمی
بررسی کرد ( . Rosenbloom, 1989ساختار سازمانی ،نظام اداری را مقیاس کیچیی از ساختار
سیاسی جامعه میداند که باید منعیسکننده ارزشهای سیاسی باشد و در این چارچی حتی
کارکنان دول  ،مانند نمایندگان مجلس ،نمایندگان و منتوبان مردم هستند؛ بنابراین ساختار ثاب
و انعوافناپذیر سازمانی نمیتیاند پاسوییی نظامی سیاسی باشد.
روییرد سیاسی ،افراد را در گروههای ذینفع خاص بقهبندی میکند و منابع این گروهها را
در چارچی منافع سیاسی جامعه دنبال میکند و بهتبع در تأمین حقیق مردم ،افرادی که در یک
گروه و بقه خاص قرار دارند ،به یک چشم نیاه میشیند؛ ازاینرو در این نیرش ،شوصی
انفرادی میردنظر نیس ؛ بلیه فرد در چارچی گروه یا بقه خاص میردتیجه قرار میگیرد.
روییرد سیاسی ،هرچند به ملمیکردن دیدگاههای خید تیجه دارد ،ولی ارزشها و مقاید حاکم بر
فرهنگ جامعه را بر راهح های ملمی مقدم میشمارد .شفریتز و همیاران ، 2000( 1معتقدند
مدیری دولتی نمی تیاند خارج از زمینه و محیط سیاسی خید ،میجیدی داشته باشد و این محیط
اس که آن را دولتی و متفاوت با اداره امیر خصیصی میکند؛ درنتیجه نوستین تعریف اداره امیر
1. Shafritz, Russell & Borick
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دولتی باید بر ماهی سیاسی آن معویف شید و در همین راستا مفاهیم سیاسی زیر را برای
مدیری دولتی تبیین کردند:
مديريت دولتی کاری است که دولت انجام میدهد .والدو ، 1955( 1نوستین فردی بید که
اصرار داش تحلی گران ،اداره امیر را با تیجه به محیط آن بررسی کنند؛ زیرا این امر میجب
درک تفاوتهای میجید بین اداره امیر در جیامع موتلف خیاهد شد و چنانچه دیدگاه افراد نسب
به نیرش تحلی گرانه اداره امیر بر اساس مقاید کلی آن محدود شید ،شناخ آن پیچیدهتر و
تبیینناپذیر خیاهد شد.
مديريت دولتی بهصور مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود .در نیع مستقیم ،کارکنان
دول خدمات موتلف ،ازجمله بیمه ،وام مسین ،تحیی نامههای پستی و برقرسانی را به ممیم
مردم ارائه میدهند .در نیع غیرمستقیم ،دول به پیمانیاران خصیصی ،پیل میدهد تا کاال یا
خدمات به شهروندان مرضه کنند .ماهی رو به گسترش اداره امیر دولتی ،شعبهبندی آن به
بوشهای خصیصی و غیرانتفامی ،معنای جدیدی به واژه حاکمی داده اس  .واژهای که زمانی
مترادف با فرآیند حییم بید بهتدری تیسعه یاف و با استفاده از شبیههای متشی از افراد و
سازمانها به فعالی های بینسازمانی برای رفع مسائ فرامرزی مبدل شد.
مديريت دولتی مرحلهای از چرخه خطمشیگذاری عمومی است .خطمشیگذاری ممیمی
هرگز پایان نمییابد .دول ها همیشه در این تبوتا به سر میبرند که چه فعالیتی را انجام دهند
یا ندهند و آنچه که انجام میدهند یا نمیدهند ،یک خطمشی دولتی اس  .همه این تصمیمها
تیسط افرادی انجام میشید که قدرتهای سیاسی را کنترل میکنند و از ری مسئیالن و
مقامات اجرایی دستیاه اداری اجرا میشید.
مديريت دولتی تحقق منافع و مصالح عامه است .منافع ملّی یک برچسب متداول و جهانی
اس که بازییران سیاسی به خطمشیها و برنامههایی میزنند که در حمای از منافع آنها
اس  ..چین منافع ملّی ممیماً به کار خیبی تلقی میشید که میردقبیل همه اس  ،این مبارت هم
برای پیشبرد خطمشیهایی بهکار میرود که بهراستی میردقبیل ممیم مردم هستند و هم برای
پنهانکردن خطمشیهایی که شاید چندان هم میردقبیل همه نباشند.

1. Waldo
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کاری که دستگاه دولتی بهطور جمعی انجام میدهد ،بهطور انفرادی قابلانجام با اين

کیفیت نیست .هدف قانینگذاری دول خدم به مردم با انجام کارهایی اس که آنها نیاز
دارند انجام شید ،اما نمیتیانند انجام دهند ،یا بهتنهایی و با تیجه به امیانات و تیاناییهای
فردیشان نمیتیانند انجام دهند؛ بنابراین مدیری دولتی مظهر کاملی از روح جامعه اس  .آنچه
ابتدا بهمنیان خدمات داو لبانه شناخته میشد که بعدها وقتی مردم (از ری انتوابات ترجیح
دادند باب آن مالیات بپردازند ،نهادینه شد و جزو وظایف دول قرار گرف  .در ادامه هر یک از
مؤلفههای مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران به شرح زیر بررسی میشید:
پاسخگويی عمومی .پاسویییی مسئلهای مهم و چالشآور در نظامهای اداری و سیاسی بیشتر
کشیرها بـیده و اس ( . Breaux et al, 2009:307از دید جامعهشناسی میتیان پاسویییی
ممیمی را یک رابوه اجتمامی کـه در آن یک بازییر الزام دارد ،اقدامات و مملیرد خید را برای
دییران تیضیح دهـد و تیجیـه کند ،تعریف میشید ( . Romzek & Dubnick, 1998:6هر
دولتی نیازمند یک سیستم پاسویییی اس تا به ریقی مم کند که میردتأیید جامعه باشد.
پاسویییی مبنای هر جامعهای اس که ادما میکند ،دمیکراتیک اس  .الزمه دمیکراسی داشتن
یک سیستم پاسویییی مناسب اس  .سازمانهای دولتی بهوسیله مردم و برای مردم ایجاد
میشیند و باید در برابر آنها پاسویی باشند ( . Hughes, 1998مدیران دولتی پاسداران امتماد
مردم هستند و پاسویییی سازمانهای دولتی به مردم ،میضیع بسیار مهمی اس ؛ زیرا بسیاری
از فعالی ها در بوش دولتی ،زمینه زیادی برای فساد و زیرپانهادن منفع مامه فراهم میکنند
(. Farazmand, 2001
برای پاسوییکردن دول ها باید شهروندان از آزادیهای الزم برخیردار باشند (قاضی1384 ،؛
ابیالحمد1382 ،؛ منشیر حقیق شهروندی . 1392 ،در ایران ،مردم از ری همهپرسیها و
انتوابات در حاکمی کشیر حضیر و مشارک دارند؛ ولی این مقدار از فعالی سیاسی و اجتمامی
کافی نیس و مردم ح دارند در مرصه امیر سیاسی از ری نشریات و رسانههای خبری
شرک کنند و با دریاف ا المات درس با همفیری ییدییر مسائ کشیر را تحلی کرده و
دیدگاههای خید را به قیه حاکمه مرضه کنند (حقیقی. 1384 ،
ییی از شییههای پاسویییی و الییی نظارت همیانی بر بیروکراسی ،اص مهم امر به
معروف و نهی از منیر اس  .نظارت همیانی در ایران ییی از گینههای نیین نظارت ،بهخصیص
در سازمانهای ارائهدهنده خدمات ممیمی اس که بر مبنای اص هشتم قانین اساسی جمهیری
اسالمی ایران ( 1368و در راستای تحق اص مترقی امر به معروف و نهی از منیر شی گرفته
اس .
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توسعه مشارکت عمومی .مشارک به یر برجسته در نهض اداره امیر ممیمی (مدیری
دولتی از سال  1960تا  1970با آرمانهای دمیکراسی سیاسی مرتبط بیده اس ( Vasu et al.,
 . 1997امروزه مشارک در بستر جامعهای دمیکراتیک و مدنی صـیرتی نهادینـه بـه خـید
مـیگیـرد .مشـارک نهادینهشده در سه بستر جامعﺔ مدنی ،شهروندی و دمیکراسی شی گرفته
اس  .بر همین اساس ،افزایش مشارک ممیمی شهروندان در فرایند خطمشیگذاری ممیمی و
اداره امیر جامعه در سویح محلی ،منوقه و ملّی ،ییی از شاخصهای مهم در پیشرف جیامـع
دمیکراتیـک اسـ (. Nader, 2004
میضیع اصلی مشارک  ،تیزیع قدرت اس و کنش اجتمامی مشارکتی به یر گسترده
مستلزم دارابیدن قدرت جمعی مشترک سیاسی اس (داناییفرد و همیاران . 1392 ،تیسعه هر
کشیر باید به مشارک همیانی متیی باشد؛ چراکه حیوه و میزان مشارک شهروندان
تعیینکننده نحیه تیزیع قدرت در جامعه اس  .تیزیع قدرت نشانه تیانایی تأثیرگذاری بر فرد،
گروه یا حتی ک جامعه اس (. UNDP, 2003
دول ها میتیانند با ترغیب مشارک شهروندان در فعالی های دولتی که دول و اجتماع را
غنی میسازد ،در سرمایه اجتمامی نقش داشته باشند .مشارک بیشتر میتیاند به اتواذ تصمیم-
های سیاستی بهتر منجر شید .این امر ا مینان میدهد که ابتیارهای دول نیازهای بیشتر
شهروندان را برآورده میکند و احتمال تحق میفقی را افزایش میدهد .مشارک بیشتر
مشرومی دول را بهبید میبوشد ( . Putnam, 2000برخی از صاحبنظران ییی از
ویژگیهای بارز پس مدرنیسم 1را مشارک مردم در مرصه حییم داری میدانند؛ به مبارت
دییر آنان معتقدند که مردم باید در سیاس گذاری اثرگذار باشند ( Denhardt & Denhardt,
. 2000, Denhardt, 1999, Clapper, 1997, Dobuzinskis, 1997
ترويج جامعهپذيری سیاسی .در مبانی نظری ملیم سیاسی ،نظام تعلیم و تربی با روییرد
تربی سیاسی دارای دستاوردها و کارکردهای گیناگینی اس که تربی کارگزاران اداری الی و
شایسته بهمنظیر ایجاد ییانیی سیاسی در جامعه ،زمینهسازی برای تشیی نهادها و مؤسسههای
سیاسی و اداری و نیز اممال قدرت و کنترل اجتمامی و فیری جامعه از اهداف آن اس  .در
نظریه دمیکراتیک در تربی سیاسی ،آمیزش و پرورش جامعه ،مالوه بر آنیه نیمی جه گیری
محافظهکارانه دارد ،درمینحال بهدنبال تربی شهروندانی مستق و انتقادی نیز اس .
دییئی ( 1927از حامیان این نظریه اس که ب آن شهروند در یک نظام دمیکراسی باید
از سوح آگاهی باالیی در خصیص سیاس و رز کار آن برخیردار باشد و بتیاند به نقد سیاسی
1. Postmodernism
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بپردازد ،به بنیان و اساس حییم دمیکراتیک و نه لزوماً صاحبان میقعی ها و مقامهای سیاسی
وفادار باشد و نقش فعالی در مسائ جامعه ایفا کند .جامعهپذیری سیاسی روندی روبهپیش اس
و در اساس از آمیختههای اجتمامی و روند آمیزش تبعی میکند و ازاینرو تنها آن مناصری را
انتزاع میکند که با هدفها و ارزشهای سیاسی ارتباط و مناسب داشته باشد .آلمیند، 1978( 1
ضمن تأکید بر نقش جامعهپذیری سیاسی در نظام سیاسی یک کشیر ،بهدرستی یادآور میشید
که «به نظر میرسد بررسی جامعهپذیری سیاسی ییی از امیدوارکنندهترین رهیاف ها برای
شناخ ثبات و تیسعه سیاسی اس  .اهمی ویژه آن در جهان نی ،نتیجه دگرگینیهای بزرگی
اس که بر بسیاری از جامعههای معاصر تأثیر میگذارد» (مالم. 1386 ،
ارتقای حاکمیت کرر گرا .مدیران دولتی در میاجهه با تنیع خیاس ها و نیازها در یک جامعه
مرکب باید شییه هایی مناسب را در پیش بییرند .همیاره اداره جیامع متیثر یا مرکب مشی تر از
جیامع ییدس و متجانس اس ؛ اما این چالشی اس که مدیران و خادمان جامعه با آن میاجه
خیاهند بید .در راستای چنین امری شغ مدیران دولتی ،ارتقای کثرت و تیثر در جامعه از ری
ایجاد فرص هایی برای تعارضهای سازنده خیاهد بید تا از این ری بتیانند وجه تمایز افراد و
گروهها را حفظ کنند و میقعیتی برای گروههای متنیع بهوجید آورند .مدیران دولتی نقش اساسی
در حذف قوبیشدن جامعه ،آمیزشهای متنیع و گیناگین ،ایجاد ائتالفها ،احترام ،ح تنازمات،
مذاکره ،تأم و اندیشیدن ایفا خیاهد کرد؛ به مبارتی دییر ،کار اصلی مدیران ارشد دولتی،
ساختن جامعه اس ). Denhardt, 1999
3
نظریه کثرتگرایی 2در اص بهمنیان واکنشی منفی نسب به نظریه وحدتگرایی دول پیدا
شد .کثرتگرایان به نقد گستردهای از برخی از مفاهیم حاکمی  ،دول و حقیق پرداختند؛ هرچند
همیی مفهیم دول را رد نمیکردند .آنها در پی نظریهپردازی درباره اندیشه دول بهمنیان
ترکیبی از حداکثر تنیع زندگی گروهی و نیمی اقتدار مرکزی بیدند (بشیریه . 1387 ،در یک
جامعه کثرتگرا ،نظرها و مقاید موتلف بهوجید میآید و در چنین جامعهای ،تنیع وجید خیاهد
داش و درنتیجه پاسویییی شی میگیرد .خدمات کشیری در یک جامعه کثرتگرا به همه
اقشار و آحاد جامعه بها میدهد ( . Stowe, 1992راهبرد کثرتگرایی برای تیسعه ،جس وجی
برای یافتن راههای موتلف ارائه خدمات از ری استفاده از شبیههای خدمات چندسازمانی را
تشیی میکند (. Heady, 2001

1. Almond
2. Pluralism
3. Unitarianism
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ارتقای سالمت نظام اداری .کاهش چشمییر نابرابریها و مبارزه با فساد ییی از ویژگیهای
برجسته حیمرانی خی اس ( . Johnson & Miners, 2000فساد در بوش دولتی مبارت
اس از :استفاده از میقعی یا مناوین رسمی برای بهرهبرداریهای شوصی و خصیصی ،امم از
اینیه پایه و اساس شوصی یا جمعی داشته باشد و منافع ممیمی را نادیده انیارد و میجب زیرپا
گذاشتهشدن قیانینی میضیمه و یا نادیدهگرفتن مالحظات اخالقی شید و از این ری مداخله
مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند مسئیل بوش ممیمی بهوجید بیاید ،خیاه این مسئیالن از
رجال سیاسی باشند یا صاحبمنصبان اداری (. Shehu, 2004
ادما شده اس که مل اصلی فساد در نفیذ تاریوی دول در اقتصاد و امیر سیاسی ،ریشه
دارد ( . Robbinson, 2004فساد نشانه میاملی همچین سیاس های ضعیف اقتصادی ،سوح
پایین آمیزش ،جامعه مدنی تیسعهنیافته و پاسویییی ضعیف نهادهای دولتی اس  .این امر
نشئ گرفته از شرایط کشیرهای درحالتیسعه اس ( . World bank, 2004:5قیانین و
مقرراتی که سبب یالنیشدن فرآیند انجام کار در سازمانها میشید ،زمینه بروز فساد را بیشتر
میکند .این قیانین هم تقاضا برای فساد ایجاد میکند (مردم مای هستند هر چه زودتر از دس
این قیانین خالص شیند و هم مشیقهایی برای مرضه فراهم میآورد؛ زیرا کارکنان میتیانند با
استناد به این مقررات مانع از انجام امیر و سبب ایجاد تمای به پرداخ رشیه شیند ( Olkan,
. 2007
ايجاد اعتماد عمومی .امتماد 1مام مؤثر و مهمی در حاکمی قلمداد میشید .امتماد به دول
میتیاند سبب همراهی شهروندان با سیاس های دول بدون تیس به زور شید (الیانی و
داناییفرد . 1381 ،برخی از صاحبنظران ،امتماد را منصر مهم سرمایه اجتمامی 2میدانند
( . Putnam, 1995ییی از زمینههایی که مدیری دولتی را در دهههای آینده تح تأثیر قرار
خیاهد داد ،کاهش امتماد به سازمانهایی اس که به یر سنتی برای مقابله با چالشهای فرا
روی ،ساختاردهی شدهاند (. Denhardt, 1999
برخی از ییی از جنبههای بارز حرفهای بیدن مدیری دولتی را تالش در راستای ایجاد
امتماد ممیمی میدانند و بیان میدارند که سه بقه از میام وجید دارند که مدیران دولتی را
مجبیر میکند تا امتماد ممیمی را نقض کنند و این سه میام مبارتاند از :بدجلیهدادن منافع
ممیمی ،فساد ،توریب و خرابیاری صاحبنظران ( Farazmand, 2009 & Rosenbloom,
. 1995

1. Trust
2. Social Capital
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در اساسیترین سوح ،شهروندان از دول خید انتظار دارند که مشروع ،صادق و مسئیل و در
یک کالم قاب امتماد باشد .آنها از دول انتظار دارند که به اصیل دمیکراتیک احترام بیذارد و
حاکمی قانین را رمای کند و در خدم منافع جمعی باشد ( . Bourgon, 2007:21مقالنی
سیاسی بر این اص استیار اس که وقتی مق جمعی (رأیدهندگان دولتی را بر مسند قدرت
مینشاند ،مسائ میردنظر آن جمع باید در قالب سیاس هایی ح شیند .این سیاس ها باید به
نحیی تدوین و اجرا شیند که تداوم آن ،دول را تضمین کند ( . Snellen, 2002کاهش امتماد
ممین اس تا حدی بهدلی این ادراک فزاینده باشد که مقامات و مدیران منتوب بهجای کمک
به بیان یک دیدگاه مشترک برای جامعه ،به دنبال حداکثرسازی منافع شوصی خید هستند
(. Ruscio, 1996
1
در پژوهش حاضر سعی شده تا روییرد بیمشناسانه به نظام اداری میردتیجه قرار گیرد؛ زیرا
بدون داشتن دانش ممی درباره ویژگیهای سیاسی ،اجتمامی ،فرهنیی و اقتصادی یک کشیر،
نمیتیان هیچ تعمیم جهانشمیلی برای اداره امیر ممیمی قائ شد ( & Olsen, 2005
 . Feredrickson, 1999چنین روییردی نهتنها بهمنیان یک ابزار قیی برای آشیارکردن
بیماریهای نظام اداری بهشمار میآید ،بلیه به اصالح آنها نیز میپردازد ( . Peng, 2008نظام
اداری هر کشیری باید با تیجه به جنبههای بارز فرهنیی همان جامعه میردموالعه قرار گیرد؛ زیرا
نظام اداری هر کشیری در بستر فرهنیی همان جامعه تیسعه مییابد ( & Heady, 2001
. Gaus, 1920 & Riggs, 1994
همچنانکه فرهنگ یک جامعه میتیاند به بهبید نظام اداری و تیسعه کشیر کمک کند
میتیاند بهمنیان مانعی برای بهبید و تیسعه مملیرد سازمانهای دولتی نیز مم کند ( Haruna,
 . 2008 & Heady, 2001در پژوهش حاضر سعی شد تا ویژگیهای فرهنیی که میتیانند
بهمنیان مانع فراروی نظام اداری کشیر تلقی شیند ،میردمداقه قرار گیرد و در این راستا  21مانع
فرهنیی فرا روی نظام اداری ،شناسایی شد .در پژوهش حاضر ،ویژگیهای فرهنیی فرا روی
نظام اداری در یک پژوهش تجربی که حاص پژوهشهای داخلی و خارجی اس (جدول 2
میرد موالعه و تحلی قرار گرف و سپس با اخذ نظر خبرگان ،میانع فرهنیی فرا روی هر یک از
ابعاد چهارگانه نظام اداری شناسایی شد.

1. Ecological Approach
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جدول  .2ویژگیهای (میانع فرهنیی فرا روی نظام اداری ایران
ويژگیهای فرهنگی
اقتدارگرایی و اموای امتیاز به افراد صاحب قدرت
فردگرایی و تیجه به پییندها و ارتبا ات خانیادگی
مدمپذیرش دیدگاههای موالف
کمامتمادی نسب به دییران

مأخذ
Javidan & Dastmalchian (2003), Hofstede (2005),

همایین کاتیزیان1384( ،
)Bar (2004), Hofstede (2005), Heady (2001

سریعالقلم (1386
سریعالقلم (Javidan & Dastmalchian (2003) ، 1386
Javidan & Dastmalchian (2003), Bar (2004),

سریعالقلم (1386

اجتنا از مدما مینان

Bar (2004), Hofstede (2005),
)Azolukwan & Perkins (2009

ظرفی محدود فهم منافع و خیاستههای دییران

کاتیزیان ( ، 1384سریعالقلم (1386

سوح پایین آیندهنیری و گرایش کیتاهمدت
پارتیبازی و خییشاوندگرایی
بهادادن به سو کیشی و گریز از مسئیلی
بیثباتی نظام اجتمامی
کمامتمادی نسب به مقررات و اممال آن
مدمپییستیی دول و جامعه
کمی انصاف ،صداق و گذش
تقدیرگرایی
وجید تشی های غیررسمی در سازمان
دولتیبیدن اقتصاد ،فرهنگ غیرمقالیی ،ضعف در
حاکمی شایستهساالر ،نیاه ابزاری به دییران ،آشنا
نبیدن رقاب

)Bar (2004), Javidan & Dastmalchian (2003

کاتیزیان (1384
) ،Bar (2004), Haque (1997الیانی (1381
) ،Bar (2004رح ملی ارزشها و نیرشهای ایرانیان
(1382-1379
) ،Heady (2001فقیهی و داناییفرد ( ، 1385سریعالقلم (1386
همایینکاتیزیان ( ، 1384سریعالقلم (1386
همایینکاتیزیان (1384
رح ملی ارزشها و نیرشهای ایرانیان (1382-1379
الیانی ( ، 1381سریعالقلم (1386
الیانی (Haque (1997) ، 1381
سریعالقلم (1386

 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی

نظام اداری در محیطهای موتلف ،ویژگیهای متفاوتی دارد و از این رهیذر شناخ تأثیر و
تأثر متقاب نظام دییانساالری و نظام اجتمامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنیی محیط بر آن امری
ضروری اس  .پژوهشیران بهمنظیر تیسعه فرضیهها و بسط مدل مفهیمی ،محیط فرهنیی و
به یر ویژه میانع فرهنیی فرا روی نظام اداری ایران را میردمداقه قرار دادهاند .مدل مفهیمی
پژوهش حاضر مواب شی  ،1اس و سؤالهای پژوهش نیز بر این اساس تبیین میشید؛ به
مبارتی دییر پژوهش حاضر بهدنبال یک کشف ملمی و درصدد پاسخ به سؤالهای زیر اس :
سؤال اول پژوهش :مؤلفههای مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران کداماند؟
سؤال دوم پژوهش :میانع فرهنیی فرا روی بُعد سیاسی نظام اداری ایران کداماند؟
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سؤال سیم پژوهش :حد بهینه بُعد سیاسی نظام اداری ایران در وضعی میجید و مولی به چه
اندازه اس ؟

شی  .1مدل مفهیمی پژوهش

 .4روششناسی
پژوهش حاضر ،از نیع کاربردی اس ؛ زیرا پژوهشیران درصدد پاسخ به یک معض و مشی
مملی در نظام اداری ایران و تیسعه دانش کاربردی و کشف دانش تازهای در نظام اداری کشیر
هستند .این پژوهش از نظر راهبرد ،پیمایشی و از لحاظ هدف ،تیصیفی اس ؛ زیرا تصییر مشروح
و تشریح نظاممند از وضعی نظام اداری ایران ارائه میشید .روش پژوهش حاضر از نیع ترکیبی
اس .
پژوهش حاضر از این نظر کمّی اس که یک بُعد از نظریه مدیری دولتی شفریتز و همیاران
( 2000و روزنبلیم ( ، 1989یعنی بُعد سیاسی در نظام اداری ایران میردآزمین قرار میگیرد و از
این نظر کیفی اس که برای آشنایی با دیدگاه خبرگان و کسب ا المات الزم در میرد بُعد
سیاسی نظام اداری ایران ،از روش دلفی و مصاحبه استفاده شده اس  .در این پژوهش بهمنظیر
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سنجش بُ عد سیاسی نظام اداری ایران ،مالوه بر نظر خبرگان ،از نظر مدیران نیز بهره گرفته شده
اس  .جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتوانههای ایران تشیی میدهند که برای
نمینهگیری ،از روش نمینهگیری خیشهای استفاده شده اس  .به این ترتیب در مرحله نوس ،
تعدادی از وزارتوانهها با استفاده از گروهبندی مندرج در قانین مدیری خدمات کشیری ،بهمنیان
نمینه آماری انتوا شدند.
بهدلی گستردگی وزارتوانهها و همچنین وسع میضیع پژوهش و ا المات میردنیاز برای
انجام آن ،از هر یک از گروههای یادشده ،یک وزارتوانه که حاضر به همیاری در این پژوهش
شدند ،انتوا شد و به این ترتیب ،چهار وزارتوانه ،شام فرهنگ و ارشاد اسالمی (از گروه امیر
اجتمامی و فرهنیی  ،نف (از گروه امیر زیربنایی  ،دفاع (از گروه حاکمیتی و صنع  ،معدن و
تجارت (از گروه امیر اقتصادی  ،بهمنیان نمینه آماری پژوهش تعیین شدند.
در مرحله دوم ،از میان مدیران چهار وزارتوانه یادشده ،تعدادی با استفاده از روش نمینهگیری
تصادفی ساده انتوا شدند .ازآنجاکه ابزار اصلی در این پژوهش ،پرسشنامه اس و کلیه
سؤالهای مربیط به متغیرهای پژوهش از منابع معتبر استوراج شده اس  ،پژوهشیر در خصیص
روایی ابزار با مشی چندانی روبرو نشد .درمینحال ،بهمنظیر ا مینان بیشتر از روایی ابزار
سنجش ،از مصاحبه ،مشیرت با استادان راهنما و مشاور و تأیید آنها و نیز نظرخیاهی از چند تَن
دییر از استادن دانشیاه استفاده شد.
شاخص  GFIکه نشاندهنده امتبار پرسشنامه اس  ،در حد مولی  ،یعنی بیشتر از  90درصد
قرارد دارد .در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .این
روش برای محاسبه هماهنیی درونی ابزار اندازهگیری ازجمله پرسشنامهها یا آزمینهایی که
خصیصههای موتلف را اندازهگیری میکنند بهکار میرود که در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه
برابر با  0/873و مدد قاب قبیلی اس .
 .5تحلیل دادهها

در پژوهش حاضر بهمنظیر تحلی دادهها از روش فازی استفاده شده اسـ و دادههـای الزم
در قالب زبان بیعی از خبرگان اخذ شده و میرد تحلیـ قـرار گرفتـه اسـ  .بـهمنظـیر ارزیـابی
استقالل مؤلفههای پژوهش از آزمین کای دو استفاده شده اس و با تیجه به اینیه همـه مقـادیر
مربیط به مؤلفههای پژوهش از میزان ( 9/49میزان استاندارد در سـوح ا مینـان  0/05و درجـه
آزادی  4کمتر اس  ،فرض صفر که مبین استقالل مؤلفهها اس  ،تأیید میشید.
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جدول  .3مقادیر آزمین استقالل مربیط به مؤلفههای پژوهش
مؤلفهها

میزان کایدو

فرض استقالل

پاسویییی ممیمی
جامعهپذیری سیاسی
حاکمی کثرتگرا
سالم نظام اداری
ایجاد امتماد ممیمی
تیسعه مشارک ممیمی

7/02
8/23
5/54
4/34
5/03
3/65

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

برای محاسبه میانیین شاخصها و مؤلفههای بُعد سیاسی نظام اداری ایران ،ابتدا یف  1تـا
 9که با پن متغیر کالمی فازی خیلی کم ،کم ،متیسط ،زیاد و خیلـی زیـاد مشـوص شـده و بـه
منیان گزینهها در نظر گرفته شده اس  ،به امداد فازی نیاش میشید .در همین راسـتا ،جـدول
 ،4منوب بر نظر لوفیزاده ( 1975اس .
جدول  .4امداد فازی و مثلثی نظیر
عدد فازی مرلری نظیر

عدد فازی نظیر

متغیر کالمی (زبانی)

(1 ،1 ،3
(1 ،3 ،5

̃1
̃3
̃5

خیلی کم
کم
متیسط

(5 ،7 ،9
(7 ،9 ،9

̃7
̃9

زیاد
خیلی زیاد

(3 ،5 ،7

حال که امداد فازی و تعداد فراوانی برای هر گزینه مشوص اس  ،میتیان میانیین هر
شاخص را محاسبه کرد .حاص ضر مدد فازی هر گزینه در تعداد فراوانی آن ،امتیاز هر گزینه
برای شاخص و مجمیع امتیازهای تمامی شاخصها تقسیم بر تعداد پاسخها اس که میانیین
فازی را به شرح زیر در اختیار میگذارد:
]) 𝑖∑5𝑖=1[(𝑚𝑎1𝑖 ، 𝑚𝑎2𝑖 ، 𝑚𝑎3
18

=

̃
𝑖𝐴 𝑚 ∑5𝑖=1
𝑁=18

= ̃µ

پس از محاسبه میانیینهای فازی ،برای تجزیهوتحلی  ،با تینیک زیر فازیزدایی میشیند.
بدین ترتیب مقدار دقی و فازیزداییشده میانیین هر شاخص به شرح زیر بهدس میآید:
𝑎 𝑎1+ 4𝑎2+

3

6

= 𝐴 )قوعی( → ) 𝐴̃ = (𝑎1 ، 𝑎2 ، 𝑎3
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پس از محاسبه میانیین میتیان انحراف معیار را برای هر یک از مؤلفهها و شاخصهای بُعد
سیاسی نظام اداری به شرح زیر محاسبه کرد:
̅
̃ شاخص
) X = (𝐴1̅ ، 𝐴̅2 ، 𝐴̅3

و ب رابوه محاسبه انحراف معیار فازی داریم:
𝛴(𝑋− 𝑋̅)2
𝑁

√ =  Sدر حال

2

̅
̅
̅
√𝛴[(𝐴1𝑖 ، 𝐴2𝑖 ، 𝐴3𝑖 ) – (𝐴1 ، 𝐴2 ، 𝐴3 )
̃
=  Sدر حال
𝑁

قوعی

فازی

از ری موالعه مبانی نظری پژوهش و انجام مصاحبه و اخذ نظر از خبرگان ،شش مؤلفه
برای بُعد سیاسی نظام اداری ایران شناسیی شد و ی دو مرحله غربالگری درنهای هر شش
مؤلفه در الیی باقی ماندند.
جدول  .5میانیین و انحراف معیار مؤلفهها مبتنی بر نظر خبرگان
بُعد

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

سیاسی نظام اداری ایران

پاسویییی ممیمی
تروی جامعهپذیری سیاسی
ارتقای حاکمی کثرتگرا
ارتقای سالم نظام اداری
امتماد ممیمی
تیسعه مشارک ممیمی

7/16
7/16
6/97
6/88
7/18
6/69

2/36
2/39
2/31
2/45
2/03
2/64

بهمنظیر تعیین شاخصهای هر مؤلفه از روش آلفا ـ برش فازی استفاده شده اس
(لوفیزاده . 1975 ،این برشها مجمیمه امداد قوعی مرتبط با سویح ا مینان آلفا هستند که
امداد مجزایی از تابع مضیی را نشان میدهند ( . Hamrawi, 2011به یرکلی از یک مبنایی
برای تحلی مدد فازی شاخص استفاده میشید که در پژوهش حاضر مقدار مربی ه مدد  7تعیین
شده اس  .این شرط به این معنا اس که هر چه مقدار مدد فازی شاخص بزرگتر باشد و به
سم مقدار  9برود ،آن شاخص از اهمی بیشتری از نظر خبرگان برخیردار اس  .با تیجه به
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محاسبات انجامشده ،این روش با استفاده از برنامه متلب  2009روی رایانه شوصی کدنییسی
شد .تعداد شاخصهای حذفشده مواب با مقدار آلفای  0/5در جدول  ،6نشان داده شده اس .
جدول  .6تعداد شاخصهای حذفشده با استفاده از روش آلفا ـ برش
تعداد

مؤلفه

تعداد

مؤلفه
پاسویییی ممیمی

3

ارتقای سالم نظام اداری

حفظ تمامی شاخصها

تروی جامعهپذیری سیاسی

2

امتماد ممیمی

حفظ تمامی شاخصها

ارتقای حاکمی کثرتگرا

1

تیسعه مشارک

3

بهمنظیر توصیص ویژگیها (میانع فرهنیی به بُعد سیاسی نظام اداری ایران از میانیین
اندازه هر یک بهمنیان شاخص اندازهگیری استفاده میشید .بدین ترتیب با استفاده از فرمیل
فاصله مینییفسیی ،ویژگیها (میانع فرهنیی با مشابه فاصلهای بیشتر با بُعد سیاسی نظام
اداری ،در یک دسته منوب بر آن بُعد قرار میگیرند.
m

I

J

d ( X i , X j )  m  xi  x j
j 1 i 1

جدول  .7توصیص میانع فرهنیی به بُعد سیاسی نظام اداری ایران
فردگرایی ،اجتنا از مدما مینان ،دولتیبیدن نظام اقتصادی ،تقدیرگرایی ،آشنانبیدن با قیامد و مقررات
رقاب  ،وجید تشی های غیررسمی در سازمان ،سونیییی بهجای مم ،ظرفی محدود فهم منافع و
خیاستههای دییران.
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ارتقای سالم نظام اداری ،تروی جامعهپذیری سیاسی،
تیسعه مشارک ممیمی ،ارتقای حاکمی کثرتگرا ،امتماد
ممیمی ،پاسویییی ممیمی

بعد سیاسی

نظام اداری ایران

فردگرایی ،اجتنا از مدما مینان ،دولتیبیدن نظام اقتصادی،
تقدیرگرایی ،آشنانبیدن با قیامد رقاب  ،ظرفی محدود فهم
منافع و خیاستههای دییران
سونیییی به جای مم
وجید تشی های غیررسمی در سازمان

مؤلفه

میانع فرهنیی

شی  .2مؤلفهها و میانع فرهنیی فرا روی بُعد سیاسی نظام اداری ایران (الییی اولیه پژوهش

در پژوهش حاضر ،با استفاده از ایجاد تابع ریاضی چندهدفه و تبدی آن به یک تابع مجمیع
تکهدفه و با فرض خویبیدن رابوه ،مدل ریاضی درجه یک با بهرهجییی از مدل زلنی 1ساخته
شد .این مدل را به نام «برنامهریزی تجدیدپذیر  »De Novoمیشناسند .این مدل هنیام ح ،
بهجای تعیین مقدار بهینه میجید در سیستم بهدنبال جس جی در آن سیستم و راحی
سیستمهایی با بهرهوری باالتر و وجید چند معیار اس  .پژوهشیران در این مدل ،بهدنبال
اثربوشی باالتر با وجید ا المات جمعآوریشده هستند .مدل ممیمی برنامهریزی تجدیدپذیر به
شرح زیر اس :
Max Z = C1X1 + C2X2 + … + CnXn
a11X1 + a12X2 + … + a1nXn = Xn + 1
a21X1 + a22X2 + …. + a2nXn = Xn + 2
Am1X1+ am2X2 + … + amnXn = Xn + m
P1Xn + 1 + P2Xn + 2 + … + PmXn + m < = B
All Xj > = 0

1. Zeleny
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مواب شیبهای بهدس آمده در تحلی نمیدارهای کران پایین و باال ،نقاط بهینه از
محاسبات مدل ریاضی استوراج شد .این نقاط بهینه با تیجه به خروجی مدل ریاضی و بررسی
تغییر شیب در نقوه  0/5نتای  ،بهدس آمده اس  .ب جدول  ،7مقادیر کران پایین نمایانیر
میزان کمینه مولی بُعد سیاسی در نظام اداری ایران اس  .با تیجه به مقیاسهای  1تا  ،9میزان
بهینه کران پایین ترازشده بُعد سیاسی نیز در جدول  ،8نشان داده شده اس  .جدول  ،8میزان
بهینه برای کران پایین که نمایانیر نقوه هشدار ارزیابی برای بُعد سیاسی نظام اداری ایران اس
را نشان میدهد.
جدول  .8کران پایین و ترازشده بُعد سیاسی نظام اداری ایران
کران پایین

کران پایین ترازشده

18/99758

2/630434

فاصله بین وضع میجید و حد بهینه کران پایین که نشاندهنده شیاف بُعد سیاسی نظام
اداری ایران اس  ،در جدول  ،9مشاهده میشید .این جدول نشان میدهد که بین میانیین وضع
میجید ابعاد با حد بهینه کرانه پایین ابعاد ،تفاوت معناداری وجید دارد؛ به مبارت دییر ،بُعد سیاسی
در نظام اداری ایران در وضعی هشدار قرار دارد.
جدول  .9شیاف بُعد سیاسی در کران پایین
بُعد تعیین شکاف

سیاسی

میانیین وضع میجید
حد بهینه کران پایین
تعیین شیاف (وضعی هشدار

7/01
2/630434
4/37566

ب جدول  ،10مقادیر کران باال نمایانیر میزان بهینه مولی بُعد سیاسی در نظام اداری
ایران اس  .با تیجه به مقیاسهای  1تا  ،9میزان بهینه کران باال و ترازشده بُعد سیاسی در جدول
 ،10نمایش داده شده اس  .این جدول میزان بهینه برای کران باال که نمایانیر نقوه مولی بُعد
سیاسی نظام اداری ایران اس را نشان میدهد.
جدول  .10کران باال و ترازشده برای بُعد سیاسی نظام اداری ایران
کران باال

کران باال تراز شده

281/7202

8/613898
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جدول  ،11نشان میدهد که بین مقادیر میانیین وضع میجید بُعد سیاسی نظام اداری ایران
با حد بهینه کران باالی آنها ،تفاوت معناداری وجید دارد؛ به مبارت دییر ،بُعد سیاسی در نظام
اداری ایران در وضعی مناسبی قرار ندارد.
جدول  .11شیاف بُعد سیاسی در کران باال
بُعد تعیین شکاف

سیاسی

میانیین وضع میجید
حد بهینه کران باال
تعیین شیاف

7/01
8/613898
1/603898

بهمنظیر ارزیابی بُعد سیاسی نظامداری از دیدگاه مدیران از معادالت خوی چندگانه استفاده
میشید .با تیجه به چهار وزارتوانه در بوش مدیران ،دستیاه معادالت خوی بهصیرت زیر
راحی شده اس :
Y4= 4.8253X42

؛

Y3= 15.7119X32

؛

Y2= 6.0236X22

؛

Y1= 6.7108X11

به کمک معادالت باال ،وضعی میجید بُعد سیاسی برابر با متیسط ارزش میانیین هر بُعد در
وزارتوانههای موتلف اس  .وضعی میجید بُعد سیاسی از دیدگاه مدیران به صیرت زیر محاسبه
میشید:
(7.096+ 6.584+ 16.468+ 4.96)/4= 8.96

بهمنظیر محاسبه وضعی مولی  ،مسئله بهینهسازی زیر برای معادالت خوی چندگانه ح
میشید:
MAX Z = Y1
Y1= 16.3667X31+ 15.7119X32+ 16.468X33+ 15.9978X34
;5.85< X13< 8.33
;5.39 < X23 < 7.54
;7.18 < X33 < 8.75
;4.38 < X43 < 5.54
;X13+X23+X33+X43>35.84
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جدول  .12اندازه بعد سیاسی در وضعی میجید و مولی از دیدگاه مدیران
بُعد نظام اداری

موجود

مطلوب

سیاسی

8/39

7/25

ب جدول  ،13کران باال و پایین برای بُعد سیاسی در وضعی میجید و مولی از دیدگاه
مدیران نشان داده شده اس  .مبنای محاسبه بهکارگیری انحراف معیار در چهار وزارتوانه
میردموالعه ،بهمنیان فاصله ا مینان استاندارد و درج متیسط اندازه آنها در جدول  ،13ارائه شده
اس  .با مقایسه اندازه بُعد بهدس آمده در وضعی میجید و مولی مشوص میشید که اندازه
بُعد در فاصله کران پایین و باال قرار دارد و این مهم صح محاسبات انجامشده را تأیید میکند.
جدول  .13کران باال و پایین برای بعد سیاسی نظام اداری از دیدگاه مدیران
بعد وضعیت

سیاسی
کران پايین

کران باال

5/513
5/747

7/09
8/453

میجید
مولی

اندازه بُعد سیاسی نظام اداری ایران بهصیرت ییپارچه (ترکیب دیدگاه مدیران و خبرگان در
جدول  ،14نشان داده شده اس که بر این اساس ،الییی پژوهش مواب شی  ،3ارائه میشید.
برای محاسبه اندازه ییپارچه ابعاد که ترکیب دیدگاه خبرگان و مدیران اس از روش میانیین
میزون استفاده شده اس ؛ بدینصیرت که دیدگاه خبرگان و مدیران با اوزان  0/5با هم جمع
وزنی شد و سپس میانیین حاص بهمنیان اندازه ییپارچه نظام اداری ایران در نظر گرفته شد.
ب جدول  ،14شیاف در بُعد سیاسی معنادار اس .
جدول  .14اندازه بُعد سیاسی نظام اداری ایران حاص از ترکیب دیدگاه مدیران و خبرگان
بُعد نظام اداری ايران

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

شکاف

سیاسی

7/70

7/93

0/23

الییی پژوهش که در شی  ،3نشان داده شده اس  ،آمیوته ابعاد در وضعی های میجید و
مولی اس  .نظرهای خبرگان و مدیران در محاسبه اندازه بُعد سیاسی میرداستفاده قرار گرفته و
بهمنظیر پیشش مدما مینان در ابراز مقیده بهصیرت فازی لحاظ شده اس .
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وضعی مولی بُعد سیاسی
(7/93

وضعی میجید بُعد سیاسی
(7/70

شی  .3حد بهینه بُعد سیاسی نظام اداری ایران در وضعی میجید و مولی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

پیشرف و تیسعه و همچنین مقبماندگی جیامع به نظام اداری آنان بستیی دارد .دول ها
بهمنظیر تدوین و اجرای سیاس ها و مدیری بر جامعه و برای نی به اهداف تیسعه به نظام
اداری اثربوش نیاز دارند .هیلزر و لی ، 2002( 1اذمان میدارند ،یک جامعه بهرهور به یک دول
بهرهور وابسته اس و با تیجه به نظر آنها میتیان ادما کرد که ترقی ،پیشرف و سعادت جیامع
به اثربوشبیدن نظام اداری آنان وابسته اس .
اصلیترین رکن هر نظام سیاسی ،مردم هستند و اثربوشی نظام اداری هر کشیری میتیاند
میجب افزایش مشرومی حییم ها شید .الییی تبیین شده در پژوهش حاضر نشان میدهد که
بُعد سیاسی نظام اداری ایران در وضعی مولی باید دارای حد بهینه بیشتری در مقایسه با
وضعی میجید باشد و تیجه بیشتر بر این بُعد میتیاند میجب افزایش مشرومی حییم نیز
شید که این مهم میتیاند از ری بهبید مؤلفههای بُعد سیاسی در پژوهش حاضر ،نظیر بهبید
نظام پاسویییی ،تالش در زمینه افزایش سالم اداری و مزم جدی و سیاسی کارگزاران برای
مبارزه با فساد در سازمانهای دولتی ،تیسعه و بهبید مشارک آگاهانه آحاد مردم در مرصه
تصمیمگیریها ،تالش در راستای افزایش امتماد مردم و همچنین بهبید وضعی جامعهپذیری
سیاسی شهروندان و مدیران دولتی ،تحق یابد.
با تیجه به اینیه بُعد سیاسی در نظام اداری ایران و در وضعی مولی دارای وزن و ارزش
بهینه بیشتری اس  ،میتیان دیدگاههای اندیشمندان مرصه مدیری دولتی که مدمی هستند
مدیری دولتی مرصه سیاسی اس در نظام اداری ایران را نیز تأیید کرد ( & Wilson, 1887
. Waldo, 1975 & Appleby, 1949
1. Holzer & Lee
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در تبیین سیاس های کلی برنامه چهارم تیسعه جمهیری اسالمی ایران ( 1384-1388و در
راستای جه گیریهای مندرج در سند چشمانداز  ،1404بهمنظیر بهبید بُعد سیاسی بر اصالح
نظام اداری و قضایی از ری پیشییری از فساد اداری و مبارزه با آن ،گسترش و تعمی روحیه
مشارک ممیمی ،تالش در جه تبیین و استحیام مبانی مردمساالری دینی و نهادینهکردن
آزادیهای مشروع تأکید شده اس .
در راستای بهبید بُعد سیاسی در نظام اداری ایران باید بر این مهم تأکید شید که تحق
اهداف و آرمانهای میجید در برنامههای تیسعه کشیر و همچنین سند چشمانداز  ،1404بدون
ییپارچیی و پییند بین مردم و حییم امیانپذیر نویاهد بید و شهروندان برای همیاری باید
به حییم و نظام اداری آن ،امتماد داشته باشند .به همین دلی  ،مؤلفه امتماد ممیمی در
پژوهش حاضر در بُعد سیاسی نظام اداری ایران میردمداقه قرار گرفته اس ؛ زیرا ب نظر
پاپاداکی  ، 1999( 1کاهش امتماد ممیمی به سازمانهای دولتی کشیرها ،شاخص وجید نیمی
مشیالت اساسی در ماهی نظامهای سیاسی مردمساالر محسی میشید.

1. Papadakid
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