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مقدمه
رد؟ در شود و چرا باید مورد توجه قرار گیزدگی بوروکراسی چیست، از کجا ناشی میسیاست

زدگی کشورهاي مختلف چه تعاریفی از این پدیده ارائه شده است؟ چه فرایندهایی منجر به سیاست
اند؟زدگی بوروکراسی در کشورهاي مختلف کدامشود؟ پیامدهاي سیاستبوروکراسی می

نظران صاحب). Dahlstrom, 2012: 361(است 1رابطه بین سیاست و اداره، قلب حکومت
با هدف بهبود و اصالح شرایط کنونی مدیریت دولتی، همواره به دوگانگی یا مدیریت دولتی 

اي از دخالت در هر دولتی و در هر کشوري درجه. انداداره پرداخته-یگانگی فلسفه سیاست
از آنجا که فرض، جدایی سیاست از اداره یا یگانگی آن دو . سیاست در امور اداره وجود دارد

قابل توجهی از نسبتاًتعداد دهد،ر اداره امور عمومی را شکل میو اساس تولید علم داست
پژوهشگران و متخصصان اداره و سیاست با هدف افزایش افق دانش تخصصی در رشته مدیریت 

زدگی و مفهوم آن و همچنین تبعاتی هایی در زمینه شناسایی میزان سیاستدولتی به انجام پژوهش
زدگی اداره اند و این بدان معناست که سیاستجوامع دارد پرداختهها و که این پدیده براي سازمان

).Peters & Pierre, 2004: 2-11(زیادي غیرقابل اجتناب است تا حدامور عمومی و بوروکراسی 
هاي معاصرِ هایی است که در حکومتزدگی خدمات عمومی یکی از پدیدهسیاست
مداران نگاران و سیاستاز اندیشمندان، روزنامههاي صنعتی متداول شده است و بسیاريدموکراسی

گیري آن همچنان محل منازعه است در مورد وجود این پدیده مطمئن هستند اما شناخت و اندازه
)Peters & Pierre, 2004: 11 .(زدگی بوروکراسی این مطالعه به دنبال شناسایی مفهوم پدیده سیاست

ها به این ترتیب نوشته. شورهاي مختلف از این پدیده استاز طریق مطالعه تطبیقی تجارب و دانش ک
و تجارب موجود از مطالعات مختلف در شش کشور مورد بررسی عمیق قرار گرفت و نتایج این 

. شودکارکردها و پیامدها ارائه می- ها در سه بعد مفهوم، فرایندهابررسی
:باشدهاي پژوهش حاضر به شرح ذیل میرو پرسشاز این

هاي سیاسی مختلف چه معنا و مفهومی دارد؟ زدگی بوروکراسی در نظامتسیاس)1
گیري دهد و فرایندهاي شکلهاي سیاسی چگونه رخ میزدگی بوروکراسی در نظامسیاست)2

این پدیده چگونه است؟
هاي سیاسی مختلف چیست؟زدگی بوروکراسی در نظامپیامدهاي سیاست)3

1. Government
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مبانی نظري پژوهش
زدگی بوروکراسیمفهوم سیاست- الف

روشن است که در تمام کشورها حاکمیت سیاسی توسط عوامل مختلف دولتی و غیردولتی 
توانند تأثیر برخی از عوامل سیاسی هستند که بیشترین نفوذ را دارند و می. گیردتحت تأثیر قرار می

ین روابط بین بنابرا). Ingold & Leifeld, 2014: 1(گذاري داشته باشند بسیار زیادي بر سیاست
هاي مرتبط به این دو مجموعه یکی از ها و قدرتگزاران بخش دولتی و مدیران سیاسی آنخدمت
بر این اساس در نظریه سیاسی هر دو گروه از فعاالن . هاي اصلی در حاکمیت معاصر استچالش

).Peters, 2013: 13(گذاري دارند مشیتوانند ادعا کنند که نقش مشروعی در خطمی
. اي است که تعاریف متعددي از آن ارائه شده استی پدیدهامور عمومزدگی اداره سیاست

اند هاي مدیریت دولتی و علوم سیاسی از منظرهاي مختلفی به این موضوع پرداختهمتخصصان حوزه
ی که در میان تعاریف مختلف. اندهاي متنوع خود تعاریف متعددي را از آن ارائه دادهو با توجه به نگاه

عنوان یکی از تواند بهمییرپیو پیترززدگی اداره امور عمومی ارائه شده است تعریف از سیاست
زدگی ها معتقدند سیاستآن. ترین تعاریف از این پدیده مورد توجه قرار گیردترین و روشنملموس

ا، تشویق و تنبیه جایگزینی معیار سیاسی به جاي معیار شایستگی در انتخاب، حفظ، ارتق"به معناي 
. )Peters & Pierre, 2004: 2(است "اعضا و کارکنان در بخش دولتی

هاي اداري به تغییر تعداد زدگی سیستمکنند که سیاستبرخی دیگر از پژوهشگران استدالل می
Van(هاي اداري اشاره داردانتصابات سیاسی، رفتار سیاسی و نیز حساسیت سیاسی کارکنان دستگاه

der Meer, Steen & Wille, 2007: 41 (اي کارکنان عنوان تهدیدي براي وضعیت حرفهو آن را به
مداران را تغییر هاي اداري و سیاستاند که تعادل بین کارکنان دستگاهدستگاه اداري بازشناسی کرده

بل زدگی را در مقااز سوي دیگر، ولر سیاست). Doli, Korenica & Rogova, 2012: 668(دهد می
زدگی یعنی استفاده ، به این ترتیب سیاست)Weller, 1989: 370(فرض کرده است 1طرفی سیاسیبی

از بخش خدمات عمومی براي کسب اهداف سیاسی و یا انتصابات حزبی مدیران بخش دولتی 
)Mulgan, 1998: 3; Weller, 1989: 371; Williams, 1985: 48; Overeem, 2005.(

زدگی بوروکراسیستفرایندهاي سیا-ب
کنند کمبود قدرت خود بر مداران تالش میزدگی این است که سیاستمنطق اساسی سیاست

1. Political Neutrality
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هاي غیررسمی نفوذ مانند کنندگی را با استفاده از کانالگذاري و تنظیمموضوعات مربوط به قانون
).Ennser-Jedenastik, 2015: 6(هاي سیاسی جبران کنند انتصاب

کند و معتقد است که ن به دو روش تأثیرگذاري سیاست بر اداره اشاره میهمچنیداستروم
,Dahlstrom(بر اداره تأثیر بگذارد 2و ساختار1)کارمندگزینی(تواند از طریق استخدام سیاست می

، کنترل حزبی بر فرایندهاي استخدام و ترفیع در بخش خدمات عمومی روبانزعم به. )361 :2012
نفوذ سیاست در اداره از طریق . )Rouban, 2012: 363(زدگی است ترین نوع سیاستمتداول) اداره(

تواند غیرمستقیم این نوع نفوذ می. گیرداستخدام و به کارگیري نیروي انسانی به دو صورت انجام می
,Brans etal(و بلژیک ) Smith, 2011(، انگلستان )Lewis, 2008(باشد مانند آنچه در ایاالت متحده 

طور مستقیم اقدام به جایگزینی کارگزاران و گذاران بهمشیدر چنین حالتی خط. وجود دارد) 2006
کنند ها ایجاد میکنند بلکه یک سطح از مشاغل و پستمدیران دولتی با نیروهاي طرفدار خود نمی

خود کنندگیها به این ترتیب در نقش توصیهآن. تا طرفداران خود را در آن الیه قرار دهند
نوع . گذاران و خدمات عمومی هستندمشیعنوان رابط بین خطکارکردهاي مدیریتی نیز داشته و به

دیگر روش مستقیم است که در کشورهاي اروپاي جنوبی مانند ایتالیا، پرتغال و اسپانیا و همچنین 
در این ). Painter & Peters, 2010: 19-30(کشورهاي آسیایی مانند ژاپن و هند بسیار رایج است 

همچنین . شوندطور مستقیم جایگزین مدیران و کارگزاران دولتی میروش طرفداران حزب حاکم به
در صورتی که نهادهاي دولتی دچار . گذارندگذاران از طریق ساختار نیز بر اداره تأثیر میمشیخط

ایجاد ساختار . دتوانند با دخالت در ساختار به اصالح بپردازنگذاران میانحراف شوند سیاست
ها است، دهی رفتارهاي بوروکراتگذاران به منظور شکلمشیسازمانی که ابزار مناسبی براي خط

ها و دستیابی به اهداف، به آنها با هدف کنترل بوروکرات. باشدها میترین روشیکی از کم هزینه
).Whitford, 2012: 394(پردازند تغییر ساختارهاي سازمانی می

زدگی بوروکراسیامدهاي سیاستپی-پ
هاي سازد، انگیزهاعتبار میرویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، تخصص و حرفه را بی

فرد، دانایی(برد اي بدون هواداري حزبی را از بین میعلمی را منکوب کرده و امید پیشرفت حرفه
1392:29.(

3زدگی منجر به ایجاد تنشیاستزدگی، تأکید شده است که سدر اجماع تعاریف سیاست

1. Recruitment
2. Structure
3. Tension
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شود؛ چرا که از یک طرف ابزاري مفید براي رهبران است تا از طریق آن بتوانند بوروکراسی می
هاي منفی اصول حاکم بر اي است براي کاهش جنبهرا کنترل نمایند و از طرف دیگر وسیله

ي هاحلراهی و ارائه مراتب اداري؛ اصولی که شامل انتصاب و ارتقا بر اساس شایستگسلسله
). Bauer & Ege, 2012: 407(باشند گزاران دولتی میسیاسی پیشنهادي از جانب خدمت

تالش کرد گاي پیترزشود؛ اگرچه زدگی غالباً منفی تصور میبه این ترتیب پیامدهاي سیاست
عتقد است که از این هاي مثبت آن نیز بپردازد و حتی فراتر از آن مبا انجام مطالعات تطبیقی به جنبه

به همین دلیل است که به این پدیده . تري را نیز شکل دادتوان بوروکراسی متعهدانهطریق می
عنوان نوعی عارضه منفی صرف نپرداخته است و از واژه تبعات در مورد آن استفاده کرده است به
.)64: 1394فرد و همکاران، دانایی(

ی در کشورها و جوامع مختلف معانی نسبتاً مختلفی دارد زدگتوان گفت سیاستبه طور کلی می
در حقیقت معناي آن از یک کشور به کشور دیگر با توجه به . کندو اهداف متفاوتی را دنبال می

اینکه چه چیزي ماهیت واقعی اداره امور عمومی آن کشور را تعیین کند متفاوت است اما در کل 
براي . »دن معیار سیاسی به جاي معیار شایستگی استشجایگزین«زدگی، توان گفت سیاستمی

که در دنبال کنترل سیاست و اجرا است درحالیزدگی بهیافته؛ سیاستنمونه در کشورهاي توسعه
هاي حزبی نمود پیدا یابی براي اعضاي خانواده و یا گروهکشورهاي در حال توسعه با هدف شغل

بندي ی را با توجه به چهار سطح هرم حکمرانی طبقهزدگتوان سیاستاز منظر دیگر می. کندمی
هاي عمومی، راهبردهاي بخش عمومی و هاي کالن، خط مشیمشیبه این ترتیب سطح خط. کرد

زده ها نیز سیاستگیرند و ممکن است خود سیاست و خط مشیخصوصی مورد بررسی قرار می
.شوند

زدگی در ایرانپیشینه سیاست
گیري ساختارهاي شکل. هاي مدیریت دولتی جهان را داردترین نظامیایران یکی از قدیم

عنوان یکی امپراطوري ساسانی به. هاي حاکمیتی، تاریخی طوالنی در ایران دارداداري و مکانیسم
ها از دو امپراطوري قدرتمند آسیاي شرقی با دامنه گسترده حاکمیت، یکی از قدرتمندترین تمدن

. یک امپراطوري با سلسله مراتبی ویژه شامل سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه. کردرا براي ایرانیان بنا
هاي اداره عمومی گذشته و مفاهیم مدرن مدیریت و سازمان تکیه حکومت امروزي ایران بر سنت

عنوان یک کشور درحال توسعه و با نوع حکومت جمهوري ایران با طبیعت خاص خود به. دارد
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در . اندی خاص و متفاوتی دارد که اعتقادات مذهبی در آن بسیار دخیلاسالمی، اهداف سیاس
عالقه سیاست به کنترل اداره و تمایل اداره به . ایران سیاست و اداره در چالش با یکدیگر هستند

ها در ایران نیز مانند بسیاري از کشورها مشیها و خطتسلط و کنترل مطلق بر اجراي سیاست
.غیرقابل اجتناب است

در دوره سلطنت پهلوي و نظام دیکتاتوري، سایه سیاست بر تمام امور قابل مشاهده بود و نظام 
زدگی نمایان و سیاست. دادسیاسی امور اجرایی و اداري دولت را کامالً تحت تأثیر قرار می

آشکار بود و شکی نبود که یکی از دالیلی که باعث اعتراض مردم نسبت به نظام حاکم شده بود 
پس از انقالب اسالمی و با . ین پدیده بود که شاید مفهوم آن در آن دوره کمتر علمی شده بودا

رود که سایه سنگین شدن دموکراسی انتظار میروي کار آمدن جمهوري اسالمی و نهادینه
زدگی با مفهوم سیاست بر امور اجرا و اداره دولتی کمتر و کمتر شود و به تدریج پدیده سیاست

.یاست در تمام امور اداره کمرنگ شوددخالت س
اما در ایران امروز، مانند سایر کشورهایی که چرخش قدرت وجود دارد با روي کار آمدن رئیس 

رئیس جمهور جدید وزراي جدید تعیین . کندجمهور جدید چارچوب حاکمیت اساساَ تغییر می
کنند و گاهاً ان جدید انتخاب میکنند، معاونین جدید مدیرکند، وزرا معاونین جدید تعیین میمی

براي مثال وزیر کشور استانداران جدید . دهندها را تغییر میمدیران جدید رؤسا، کارکنان و حتی منشی
کنند و به این ترتیب حتی دورترین روستاها کنند و استانداران جدید بخشداران را تعیین میرا تعیین می

. زدگی استکنند و این آغاز سیاستیاثرات تغییر در ساختار حکومت را حس م
براي مثال . زده دانستتوان آنها را سیاستالبته برخی امور دولت اساساً سیاسی هستند و نمی

هاي مربوطه به مشیوزارت اطالعات و ارتباطات و وزارت کشور معموالً در کنار انجام خط
جدید، کاالها و خدمات جدید و هاي پردازند، اما ساختارهاي جدید، شرکتکارهاي سیاسی می

هاي شغلی جدید براي استخدام در ایران امر تعجب برانگیز و جدیدي همچنین ایجاد فرصت
ریزي یکی از بزرگترین نهادهاي دولتی در ایران است براي مثال سازمان مدیریت و برنامه. نیست

ام سازمان برنامه و و در ابتداي دوره ریاست جمهوري آقاي خاتمی از ادغ1378که در سال 
در سومین سال ریاست 1387بودجه و سازمان امور اداري و استخدامی ایجاد شد؛ اما در سال 

ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري نژاد با حکم وي معاونت برنامهجمهوري آقاي احمدي
در سال . قل شدریزي به این معاونت منتتشکیل شد و قسمتی از اختیارات سازمان مدیریت و برنامه

. ریزي را احیاء کرددولت روحانی مجدد سازمان مدیریت و برنامه1392
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شناسی پژوهشروش
تطبیقی روش - تحقیق تاریخی. تطبیقی است- این پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد تاریخی

یر گیري، تداوم و تغیمند به ردیابی و جستجوي چگونگی شکلمناسبی است براي کسانی که عالقه
ماکس وبر. گیري این ساختارها هستندساختارهاي اجتماعی در طول زمان و مقایسه فرایندهاي شکل

عنوان مبنایی براي رفتارهاي هایی که نهادهاي مذهبی به جاي شرایط اقتصادي بهبراي تحلیل زمینه
: 1391نوري و همکاران، (تطبیقی استفاده کرده است - اجتماعی مطرح شدند، از روش تاریخی 

گرایی است؛ زیرا در این پژوهش صرفاً از سوي دیگر، پارادایم حاکم بر پژوهش اثبات). 119
جامعه مورد مطالعه عبارت . هاي سیاسی منتخب مورد مطالعه قرار گرفته استوضعیت موجود نظام

یونان کشور اروپایی و امریکاي شمالی شامل دانمارك، آلمان، انگلستان، ایاالت متحده،6است از 
بودن این پژوهش و اینکه رویکرد آن توصیفی و از نوع مطالعه توجه به تطبیقیو فرانسه که با 

. گیري صورت گیرد کل جامعه موردنظر، بررسی شدپژوهی است بنابراین بدون آنکه نمونهمورد
ها یل آنباشد و در این راستا گردآوري اطالعات و تجزیه و تحلاستراتژي پژوهش، تحلیل محتوا می

ها، گفتگوها، مقاالت مطبوعاتی ها، مصاحبهاي منابعی مانند کتاب، نوشتهاز طریق مطالعات کتابخانه
شناسی پژوهش به این ترتیب روش). 3- 32: 1386فرد، دانایی(و اسناد تاریخی صورت گرفته است 

ندها و زدگی بوروکراسی، فرایهدف اصلی پژوهش درك مفهوم سیاست. کیفی است- تطبیقی
. هاي سیاسی مختلف استپیامدهاي آن در نظام

در برودي. اف. جرج ذداي مرحله4دست آمده در این پژوهش بر اساس الگوي اطالعات به
المللی اطالعات بر اساس این الگو در جریان مطالعات تطبیقی و بین1.مطالعات تطبیقی بررسی شد

این مراحل شامل توصیف، تفسیر، . گیرندیل قرار میمرحله مورد تجزیه و تحل4گردآوري شده در 
در مرحله اول، وضعیت نظام سیاسی ). 108: 1391عباسپور و دهقانی، (همجوارسازي و مقایسه است 

در مرحله دوم، . کشور مورد مطالعه، بر اساس منابع و اطالعات به دست آمده توصیف شد6
پس از آن در مرحله . و تفسیر قرار گرفتاطالعات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی

بندي بر روي اطالعات به دست آمده در مراحل قبل انجام شد و اطالعات در همجوارسازي، دسته
ها در قالب مفهوم، کیفیت یا بنديدر مرحله نهایی، نتایج حاصل از دسته. کنار یکدیگر قرار گرفتند

.قرار گرفت و در کشورهاي مختلف مقایسه شدزدگی و پیامدها مورد بررسی فرایندهاي سیاست

شناسی و تاریخ تحول دانش آموزش و پرورش تطبیقی و روش"براي مطالعه و شناخت بهتر الگوي مذکور به کتاب . 1
.نوشته احمد آقازاده مراجعه فرمایید"المللبین
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هاي پژوهشیافته
ی، فرایندها و پیامدهاي بوروکراسزدگی پژوهش مطالعه تطبیقی سیاستسؤالدر پاسخ به سه 

.هاي سیاسی مختلف صورت گرفته استآن در نظام
جام تالش کرد با انگاي پیترزشود؛ اگرچه زدگی غالباً منفی تصور میپیامدهاي سیاست

هاي مثبت آن نیز بپردازد و حتی فراتر از آن معتقد است که از این طریق مطالعات تطبیقی به جنبه
به همین دلیل است که به این ). Peters, 2004: 11(تري را نیز شکل داد توان بوروکراسی متعهدانهمی

ورد آن استفاده کرده در م1عنوان نوعی عارضه منفی صرف نپرداخته است و از واژه تبعاتپدیده به
هاي دیگر از جمله شوند نسبت به سازمانهایی که دچار این پدیده میسازمانمعموالً. است

این پدیده پیامدهاي سیاسی منفی نسبتاً زیادي در پی . باشندمحور کمتر کارا میهاي شایستهسازمان
هاي تري نسبت به بخشثبتبوروکراسی جایگاه مدر کشورهاي داراي دموکراسی پیشرفته، . دارد

یک پیامد نهایی . شوندمداران ضعیف ارزیابی میسیاسی حکومت دارد اگرچه از جانب سیاست
عنوان مداران بهوجود سیاست. شودزدگی این است که پاسخگویی بوروکراسی محدود میسیاست

جر به ها به بوروکراسی منشدن آنبخشی از سیستم پاسخگویی در بوروکراسی و نزدیک
عنوان یک نتیجه از نهضت مدیریت به. شودمحدودشدن معیارهاي پاسخگویی به معیارهاي عینی می

این. یی بیشتر تخصصی شده و بر اساس استانداردهاي کیفیت عینی استپاسخگودولتی جدید،
کردن چنین اهداف رسمی رضایت شود که رهبران سیاسی با دنبالتغییر از یک طرف منجر می

مداران در توزیع سیاستمیمستقبیشتري پیدا کنند و از طرف دیگر این کاهش در مشارکت خاطر
وجود دارد اما بدون 2بنابراین پاسخگویی عمومی. کاهدها نمیاز مسئولیت آن، مسلماًخدمات

.)Peters & Pierre, 2004: 9(کنترل واقعی 
متحدهاالتیافرانسه، بریتانیا، در این پژوهش، پس از انتخاب شش کشور دانمارك، آلمان، 

ها در هستند به مطالعه تطبیقی میان آن» 3دموکراسی صنعتی شده یا پیشرفته«امریکا و یونان که داراي 
پیامدهاي ) 3(زدگی و فرآیندهاي سیاست/ کیفیت) 2(زدگی، مفهوم سیاست) 1(سه محور عمده 

الزم به . شودارائه می1در جدول شده است کهزدگی در بخش خدمات عمومی پرداختهسیاست
حت تأثیر نهضت مدیریت دولتی جدید دچار تغییر و تحول ذکر است تمامی شش کشور انتخابی ت

.اندمدیریتی شده

1. Consequence
2. Public Accountability
3. Industrialized Democracies
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زدگیمطالعات تطبیقی کشورهاي منتخب در سه محور مفهوم، فرآیند و پیامدهاي سیاست: 1جدول 
)Christensen, 2004(دانمارك 

:زدگیمفهوم سیاست
دهی پاداشارتقا و حفظ،معیار سیاسی به جاي معیار شایستگی در انتخاب،جایگزینی

.کارکنان بخش خدمات عمومی
:زدگیفرآیندهاي سیاست/ کیفیت

براي حمایت از سیاست1هاي چند حزبیایجاد ائتالف
مدارانستهاي سیادهی به خواستهها براي ترغیب کارکنان در پاسخاستفاده از مشوق
 گذاريخط مشیکنار الزام مجریان دولت و وزرا به انجام امور مدیریتی در
هاي سیاسی محدود در بخش خدمات عمومی و ارتقا افراد بر اساس کار راهه شغلیپست
نیتأمساالري و انتخاب افراد واجد شایستگی الزم براي حمایت از اصول شایسته

انتخاب افراد سیاسیهاي مدیران سیاسی به جاي اولویت
هاي پرسنلیمشیها و خطگیريتأثیرگذاري زیاد مدیران عالی اجرایی دولت بر تصمیم

:زدگیپیامدهاي سیاست
زدگی وجود داردسیاستبه علت فقدان یک حزب حاکم قدرتمند میزان اندکی از

)Schroter, 2004(آلمان
:زدگیمفهوم سیاست

هاي وزارتی دولت سطح بخشدرهاي دولتی و اجرایی شکنندگان بخکارکنان و اداره
.دهندهاي شدیداً سیاسی انجام میفعالیت2فدرال

:زدگیفرآیندهاي سیاست/ کیفیت 
رتبه مرتبط کاري مقامات عالیبه همهاي زدگی نهادي و کارکردي نتیجه حوزهسیاست

از . هاستهاي بوروکراتگرشهاي سیاسی و نرفتار اداري نتیجه ارزش. سیاسی و اداري است
زدگی ها آماج سیاستدهد هر یک از بوروکراتزدگی حزبی رخ میآنجا که نوعی سیاست

.هستند
رتبه اداري را فدرالی، مقامات عالیي سیاسی حاکم بر فضاي اداري وزارتی وهاطیمح

ارند تا بتوانند هاي سیاسی دنیاز به مهارتکارکنان. کند که نقش سیاسی ایفا کنندمجبور می
.اطالعات مورد نیاز را به طور غیررسمی از واحدها کسب نمایند

هاي تالش. گرایی خدمات عمومی وجود داردزدگی کارکردي در کنار تخصصاستیس
.زیادي صورت گرفته است تا تغییرات سازمانی با سیستم حکومتی سازگار باشد

در سطوحف بوروکراسی وبر کارکنان جدایی بین سیاست و اداره معنا ندارد و بر خال

1. Multiparty Coalitions
2. Ministerial Departments of the Federal States
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.زده زیادي دارندباالي اداري رفتارها و عادات سیاست
به شدت ائتالفی میحکومتزده هستند، هاي اداري به شدت سیاستبراي نخبهمشاغل -

.هاي حزبی بسیار مهم استباشد و عمل بر اساس سیاست
مقامات باالي اداري اغلب عضو احزاب مختلف هستند.

:زدگیامدهاي سیاستپی
سطوح باالي بخش اجرایی و اداري وجود دارددرزدگی میزان باالیی از سیاست.
خط فرآیند هاي اولیه دارند و تسهیل مشیمدیران ارشد فدرالی کنترل کمی بر تنظیم خط

.مشی برایشان ارزشمند است
ساالري بر شایستهزده در کنار کارراهه شغلی بخش عمومی مبتنیبوروکراسی اداري سیاست

.وجود دارد
)Rouban, 2004(فرانسه

:زدگیمفهوم سیاست
فردي و ساختارهاي سازمانی استهاي زدگی نتیجه ترکیب استراتژيسیاست.
زدگی نوع جدیدي از کنش سیاسی است که تغییراتی که ناشی از عدم اطمینان در سیاست

.کندیحکومت معاصر است را منعکس م
:زدگیآیندهاي سیاستفر/ کیفیت

دهه اي که در اداره قلب سیستم سیاسی فرانسه است به گونه-موضوع دوگانگی سیاست
دچار تغییر شده و به 2000سال سال یعنی تا 20این ارتباط ساختاري بوده اما طی مدت1980

.زدگی استراتژیک تبدیل شده استسیاست
ها از هاي سیاسی مانع از حمایت آنگیريدر حالت ساختاري مشارکت اعضا در تصمیم

ها در این حالت به صورت شریک در کنار سیاسیون قرار آن. شودشان نمیاختیار تخصصی
.دهندهاي تخصصی میها مشاورهگیرند و به آنمی

گیرندگان هستند و هر دولت هاي تصمیمبخشی از هیئتگزاران دولتی خودخدمت
.را درك کندهافرانسوي باید وزن سیاسی آن

دانشگاهی به جاي بررسی زندگی واقعی بوروکراتیک هاي ها از چرخهگیريبراي تصمیم
.شودمدیران استفاده می

زدگی حزبی و وفاداري سیاسی است زدگی استراتژیک که ترکیبی از سیاستدر سیاست
گونه گفته اند و اینمشی درگیر شدهدرصد باالیی از مدیران ارشد بخش خدمات مدنی در خط

اند اما این به معنی از بین شان محو شدههاي سیاسیاي و فعالیتشود که بین زندگی حرفهمی
ها به مدافعه سیاسی مخصوصاً در تر آنگرایی نیست بلکه به معنی تعهد فعالرفتن تخصص

.گیري سیاسی استهاي تصمیمسطوح مدیریتی و تقویت چرخه
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:زدگیپیامدهاي سیاست
انداداره امور عمومی شدههاي اي وارد بخشافراد غیرحرفه.
تخصص زده هستند؛ بنابراین به دلیل عدم امکان ارتقا در یک پست، ها سیاستپست

.توجهی قرار گرفته و نادیده انگاشته شده استمربوط به آن پست به تدریج مورد بی
)Sausman & Locke, 2004(بریتانیا 

:یزدگمفهوم سیاست
مداران بر اي که حکومت و سیاستگونهزدگی از نوع باال به پایین است؛ بهسیاست

2و بلري1کنند و در هر دو حکومت تاچريها کنترل سیاسی زیادي اعمال میبوروکرات

.افزایش کنترل مرکزي بر بوروکراسی اصل اساسی است
:زدگیفرآیندهاي سیاست/ کیفیت

ها حق عضویت گیرد و آنها صورت میتوسط بوروکراتهاي سیاسی به ندرت فعالیت
.در احزاب را ندارند

گذاران دولتی وجود نداشتدر حکومت تاچري هیچ حزبی متشکل از خدمت.
دهندمشی ارائه میهاي غیرحزبی در مورد خطمدیران ارشد دولتی توصیه.
یجاد ساختارهاي ها از طریق اصالح ساختارهاي سنتی و اافزایش کنترل بر بوروکرات

اي که ساختار طوري باشد که اهداف حکومت و سیاست تحقق گونهگیرد؛ بهجدید صورت می
.براي مثال افزایش اندازه و کارکردهاي بخش خصوصی. یابد

ها و فرهنگ کارکنان منطبق بر هاي استخدام و ارتقا تغییر پیدا نکرده اما نگرشروش
.تي سیاسی تغییر کرده اسهايریگجهت
ها درجه تعهد کارکنان دولت و بوروکراتت بر بوروکراسی،به دلیل کنترل زیاد حکوم

.دهندنسبتاً برابري را به هر حکومتی دارند و هر چه که توسط حکومت ابالغ شود را انجام می
وجود دارند؛ زدگی سیاستزیادي براي نظارت و کنترل هايکمیتهها و در بریتانیا سازمان

.کمیته اداره عمومی، کمیته استاندارهاي زندگی عمومی و کمیته خدمات مدنیاز جمله 
:زدگیپیامدهاي سیاست

هاي سیاسی سیاستمداران و دهد که مرزهاي مربوط به توصیهگزارشات نشان می
گذاران عمومی در حال مبهم شدن است و ممکن است خطر آسیب رسیدن به استقالل و خدمت

کنندگان به جاي گفتگو با را در پی داشته باشد چرا که توصیهطرفی خدمات عمومیبی
.نشینندها به بحث و گفتگو میگذاران دولتی با سایر نهادها و سازمانخدمت

هاي بخش خدمات عمومی در خطر افتاده است؛ چرا که مقامات ها و سنتهمچنین ارزش
در حقیقت . ت و شفافیت صحبت کنندسیاسی با صداققدرتمندتوانند با مقامات عالی اداره نمی

1. Thatcher
2. Blair
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.هاي حکومت را ندارندشود و توانایی عمل بر خالف سیاستها گوش سپرده نمیبه آن
هاي اش افزایش اعطاي پستتوان ارمغان دولت بلر دانست که نتیجهزدگی را میسیاست

.سیاسی و شخصی شده است
ا که از یک طرف اهداف سیاسی زدگی در بریتانیا بسیار پیچیده است؛ چرفرآیند سیاست

مداران بسیار مورد توجه است و از طرف دیگر استخدام و ارتقا بر اساس شایستگی سیاست
!گیردصورت می

)Peters, 2004(امریکا متحدهاالتیا
:زدگیمفهوم سیاست

هاي سطح باال نسبت به ساز است و پستمسئلهمتحدهاالتیازدگی در مفهوم سیاست
توانند افراد مجموعه خود را اي سیاسی باز هستند به طوري که رهبران احزاب مختلف میهمقام

شود حکومت این باز بودن باعث می. ها را در سطوح باالي فدرالی قرار دهندانتخاب کنند و آن
.تر شودبه جامعه مدنی نزدیک

ی نیستند بلکه دهند لزوماً در بخش عمومکارکنانی که کار خدمات عمومی را انجام می
زدگی در این شکل بسیار توان گفت سیاسترو میکارهایشان از نوع عمومی است از این

.گیردماهرانه صورت می
زدگی را در امریکا جمهور موضوع سیاستوجود دو قطب سیاسی یعنی کنگره و رئیس

سیاسی هاي جمهور و مجریان را در ایجاد منصبمتفاوت کرده است؛ کنگره ظرفیت رئیس 
جمهور هم در کنترل کند رئیسکند و سیستمی مبتنی بر شایستگی را حمایت میمحدود می

.ها دخالت داردمشیاجرا و هم در تنظیم خط
:زدگیفرآیندهاي سیاست/ کیفیت

 حاکم بود که منجر به متحدهاالتیابر سیستم حکومتی 1نظام تاراج19قرن در ابتداي
کم نظام استخدام بر اساس البته کم. شدمداران میدم از طرف سیاستایجاد احزاب در بین مر

.شایستگی در سطوح پایین دولت به کار گرفته شد
 سیستم اداري امریکا ترکیبی پارادوکسیکال از انتخاب سیاسی شفاف و تعهد به عدم

.ساالري استو اجراي شایسته2زدگیسیاست
هاي عمومی از از طرف دیگر کارکنان بخشهاي باال سیاسی هستند واز یک طرف پست

ي سیاسی هايریدرگهاي مختلفی را در مورد طریق سیستم شایستگی انتخاب شده و محدودیت
.شوندمتحمل می

 هاي سیاسی در اداره بسیار زیاد استمتحده فشارها براي کاهش منصبدر ایاالت.
دهند که پست سیاسی نداشته میمتحده ترجیح افراد سیاسی حاضر در بوروکراسی ایاالت

1. Spoils System
2. De-Politicization
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هاي هاي سیاسی نباشند اما در حوزه خط مشی باقی بمانند و بیشتر مشاورهباشند و بازیگر صحنه
.سیاسی ارائه بدهند

توانند بر رفتارهاي افراد از کنند میکسانی که معیارهاي مدیریت عملکرد را تعیین می
.طریق سیستم پاداش و تنبیه تأثیر بگذارند

توان تغییر ماهیت ایدئولوژیک خط زدگی در امریکا را میی از دالیل افزایش سیاستیک
افزایش وجادیادانست که نشانه اصلی آن 2و ریگان1هاي امریکا آن هم از زمان نیکسونمشی

باشد؛ البته پس از این دو نفر مداران بر بوروکراسی میاحزاب و همچنین افزایش کنترل سیاست
.ینتون نیز اصالحات دیگري انجام شد که منجر به افزایش این کنترل شددر دوره کل

رو هاي اجتماعی هستند تا اقتصادي؛ از اینمشیهاي معاصر بیشتر به دنبال خطایدئولوژي
.ها در بوروکراسی بیشتر از پیش شده استلزوم حضور دموکرات

:زدگیپیامدهاي سیاست
 هاي سیاسی در اداره باعث معتقدند که افزایش پستاگراهعملهم افراد دانشگاهی و هم

.گذاران بخش دولتی شده استافزایش اعمال کنترل سیاسیون بر خدمت
شود هنوز تعداد هاي سیاسی در بوروکراسی میبا همه تالشی که براي کاهش پست

ست زیادي پست سیاسی در بوروکراسی وجود دارد و افزایش اهمیت معیار سیاسی باعث شده ا
دهنده افزایش که رفتارهاي کارکنان دولت تحت تأثیر این معیار قرار بگیرد و شواهد نشان

.متحده استزدگی در حکومت فدرال در ایاالتسیاست
متحده شده استدر ایاالت 3هاي فرهنگیهاي اجتماعی منجر به جنگمشیتعارض بین خط.

.ها پذیرفته شده استتوسط اکثریت بوروکراتهاي سیاسی موجود در ادارات مرکزيپست
سازي حزبی منجر به افزایش مشاغل فدرالی شده است ویژه خصوصیسازي بهخصوصی

زدگی را اي از سیاستکه سیستم خدمات عمومی را به تدریج تحلیل برده است و اشکال زیرکانه
.موجب شده است

)Sotiropoulos, 2004(یونان
:زدگیمفهوم سیاست

ها براي کسب آرا استفاده مشینخبگان سیاسی از سازوکار دولت به جاي اجراي خط
.کنندمی

کند و همراه با افزایش شدگان سیاسی نمود پیدا میزدگی در چرخه انتخابسیاست
.باشداستخدام در بخش خدمات عمومی می

ایش قوانینی تواند ناشی از افززدگیِ بیش از حد و در یک مفهوم ملموس، میسیاست

1. Nixon
2. Reagan
3. Culture Wars
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کند و این امر در بیشتر مواقع از باشد که نفوذ در بوروکراسی را توسط احزاب سیاسی تسهیل می
.کندباشد نمود پیدا میی که اتفاقاً بر اساس شایستگی نیز میرسمطریق استخدام کارکنان 

:زدگیفرآیندهاي سیاست/ کیفیت
ي جدید ساالرمردمین دو حزب زدگی ناشی از فرهنگ سیاسی دو قطبی شده بسیاست

.است2و سوسیالیست1رکامحافظه
اي از مقامات باالي دولت پرداخت و کار به حذف افراد حرفهساالر محافظهحزب مردم

تر کردن سطوح باالي مدیریتی دولت ايتر و حرفهحزب سوسیالیست بالعکس به مدرن
.پرداخت

تغییر رفتار طریق تعدیل ساختارهاي اداري،زدگی از باال به پایین در یونان از سیاست
زدگی از پایین به باال هاي خدمات عمومی و سیاستهاي جدید در بخشکارکنان و ایجاد پست

.یا شرکت دولتی استوزارتخانههاي کارگري در هر یی و تحرك اتحادیهجاجابهنتیجه 
یشتر و امکان استخدام ، مزایاي بترعیسرهاي دولتی براي ارتقاي فشار کارکنان بخش

.زدگی استهاي سیاستهایی از مکانیسمخویشاوندانشان نمونه
 اساس کارراهه سیاسی بود اما بعد از آن ها موقتی و براستخدام1990تا قبل از دهه

.تر شدمتمرکزتر و سخت
:زدگیپیامدهاي سیاست

ت به آن خو نسبمعمول شده است و شهروندان یونانی 3زدگی بیش از حدسیاست
.اندگرفته
 سه اصل متداول که در کنار هم در بخش دولتی یونان وجود دارند شامل مطلوبیت

ي به معناي اینکه هر کدام از شهروندان به یک اندازه رببرا. ساالري و برابريسیاسی، شایسته
ت شانس استخدام در بخش دولتی و خدمات عمومی را داشته باشند؛ اما احزاب سیاسی در پش

.هاي اداري دخالت کنندپرده در انتخاب افراد در بخش
آوري و کند فراگیر بودن، تابآنچه بوروکراسی در کشور یونان را متفاوت می

.مداري همراه با روح برابري استمشتري
ین عارضه در این کشور ریشه بدواندزدگی باعث شد اخوگرفتن جامعه یونان به سیاست.

گیري نتیجه
زدگی بوروکراسی به معناي دخالت سیاست در اداره تطبیقی حاضر نشان داد سیاستمطالعه

در . کندي متفاوتی بروز میهاوهیشاي است که در کشورهاي مختلف به ، پدیده)بوروکراسی(
1. Conservative New Democracy (ND)
2. Socialist (PASOK)
3. Over-Politicized
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سیاسی کارکنان در داًیشدهاي زدگی به معناي انجام فعالیتبرخی کشورها مانند آلمان؛ سیاست
و در برخی دیگر مانند دانمارك و یونان جایگزینی )Schroter, 2004: 55(بخش دولتی است 

کارگیري، ارتقا و پاداش کارکنان است که مفهوم معیار سیاسی به جاي معیار شایستگی در به
;Christensen, 2004: 15-28(دهد زدگی بوروکراسی را شکل میسیاست Sotiropoulos, 2004:

زدگی نیز متفاوت است براي مثال در آلمان چگونگی سیاستهمچنین کیفیت و ). 258-280
سیاسی هستند به این ترتیب اساساًچیزي به نام جدایی سیاست از اداره وجود ندارد و رفتارها 

زدگی از در یونان سیاست. شوداي معمول و متداول است و منفی تلقی نمیزدگی پدیدهسیاست
ییر و تعدیل ساختارهاي اداري و تغییر رفتارهاي کارکنان هاي سازمانی جدید، تغطریق ایجاد پست

متحده نفوذ سیاست در اداره به که در ایاالتدرحالی)Sotiropoulos, 2004: 258(گیرد انجام می
,Peters(هاي سیاسی گیرد تا پستهاي سیاسی صورت میصورت شفاف نبوده و از طریق مشاوره

وکراسی پیامدهاي مختلفی را نیز با توجه به تفاوت زدگی بورهمچنین سیاست. )1 :2004
هاي متحده تعداد زیاد پستدر ایاالت . فرایندهاي خود در کشورهاي مورد مطالعه داشته است

زدگی شده است زدگی است باعث تداوم و پذیرش عمومی سیاستسیاسی که نتیجه سیاست
)Peters, 2004: 135-137(هاي قدرتمند و تعدد احزاب ان حزباما در دانمارك به دلیل فقد؛

همچنین در برخی کشورها . )Christensen, 2004: 22(زدگی کمتر قابل مشاهده است سیاست
ها و کیفیت روابط این دو محل ابهام مانند بریتانیا هنوز جدایی سیاست از اداره و یا یگانگی آن

تگی است و از طرف دیگر بر اساس شایسهاانتصابها و است چرا که از یک طرف انتخاب
. )Sausman & Locke, 2004: 123(اهداف سیاستمداران بسیار مهم است 

اي از زدگی در کنار وجود درجهمطالعه نشان از تفاوت در نحوه سیاستاین در نهایت 
یافته و دموکراتیک زدگی در کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي صنعتی شده، توسعهسیاست

. ناپذیر استاي که با آن مواجه هستیم تا حد زیادي اجتنابدهد پدیدهیت نشان میدارد و این واقع
رسد شناخت آن است که این مطالعه تا حد زیادي نظر میرو در مرحله اول آنچه که الزم بهاز این

اي غیر قابل انکار با توجه به اینکه در کشور ما نیز وجود چنین پدیده. به این هدف پرداخته است
ست و از آنجا که تبعات منفی آن بیشتر از نتایج مثبت گزارش شده است و راهکاریابی براي آن ا

ها و مطالعاتی مبتنی بر واقعیات و مستندات موجود در الزم است، ضروري است که بررسی
عنوان اولین گام این مرحله به. به دست دهدجانبههمههاي اخیر صورت گیرد تا شناختی نسبتاً سال

رو زم است چرا که چگونگی برخورد با پدیده مذکور مستلزم شناخت اولیه آن است، از اینال
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.رسدانجام مطالعات مشابهی براي این پدیده در کشور ما نیز ضروري به نظر می
عنوان جمهوري عنوان یک کشور در حال توسعه از یک طرف و بهایران با طبیعت خود به
د محل بحث و مطالعه براي پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و تواناسالمی از طرف دیگر می

اهداف سیاسی متفاوت مبتنی بر اعتقادات دینی و مذهبی در کنار پیشینه . علوم سیاسی باشد
. دهدهاي محیطی، ایران را از نظر سیاسی کشور متمایزي جلوه میتاریخی دیرینه و سایر ویژگی

عالقه سیاست به . ست و اداره در چالش با یکدیگر هستنددر ایران نیز مانند سایر کشورها سیا
کنترل اداره و عالقه اداره به تسلط بر امور مربوط به اجرا در ایران مانند بسیاري از کشورها 

گیري سیاسی اداره امور عمومی یک موضوع بسیار مهم به این ترتیب جهت. ناپذیر استاجتناب
. کنداتژیکی که ایران دارد اهمیت بیشتري پیدا میاین موضوع در کنار موقعیت استر. است

اساسی در ساختار اداري راتییتغچرخش قدرت و روي کارآمدن یک دولت جدید بدون تردید 
دنبال دارد و تغییر افراد از مدیرکل گرفته تا کارشناسان معمولی ادارات دولتی گواهی بر این را به

دهد، وزرا معاونین جدیدي منصوب ا را تغییر میوزرکار آمدهروي جمهورسیرئ. ادعا است
مدیران کل در بسیاري از موارد . کنندکنند و معاونین جدید مدیران کل جدیدي را تعیین میمی

. کنندي جدید کارشناسان جدیدي را با خود وارد سیستم اداري میروسادهند و را تغییر میروسا
به . شود براي همگان قابل رؤیت استدولت ایجاد میتغییراتی که در ادارات دولتی در پی تغییر

. اي دور از ذهن نیست و پیامدهایی نیز داردزدگی اداره امور عمومی پدیدهاین ترتیب سیاست
زدگی رسد انجام مطالعاتی جامع به منظور شناسایی نحوه و چگونگی فرایندهاي سیاستنظر میبه

هاي پژوهشی در حوزه اداره امور عمومی جمله اولویتتواند ازاداره امور عمومی در ایران می
. باشد
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