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 یدولت تیریدر نظام مد ايو حرفه یاسیس هايیصندل ییجانما
  )اهو شاخص يمحتو ت،ی(ماه رانیا

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یدولت تیریاستاد، گروه مد   طبرسا یغالمعل

 
 چکیده

ضا يکه منجر به ناکارآمد یاز مشکالت یکی س یدر بخش دولت نفعانیذ یتیو نار ستیشده  اداره در  زدگیا
ضر طراح ست. هدف از پژوهش حا شاخص یکشور ا سیس هايیصندل کیبه منظور تفک هاییابعاد و  و  یا

 کردیبا رو راســت. پژوهش حاضــ گراییو حرفه ســاالريســتهیدر دولت به منظور اســتقرار نظام شــا ايحرفه
شاف یبیترک ساس طرح اکت ست. در بخش کا یمتوال یو بر ا شده ا ض لیاز روش تحل یفینجام  ستفاده م مون ا

ست. در بخش کم ص زین یشده ا ساس آمار تو ست آمده از مرحله ک هايشاخص یفیبر ا ساس  یفیبه د بر ا
ــندل يآنها برا تیاهم ــدند.  کیتفک یهر ص ــند 10و مرتب ش در دولت عبارتند از:  هایلبعد مرتبط با نوع ص

 مات،یو قلمرو تصم تیجذب و انتصاب، الزامات، ماه ،ايدانش و تجارب حرفه ،یصندل یتعامل هايیژگیو
 تیو حاکم تیشــفاف ،یصــندل يســاختار هايیژگیعملکرد، و یابیاحراز شــغل، ارز طیشــرح شــغل و شــرا

ـــندل هايیژگیو و تیو قلمرو فعال ينهاد طیو مقررات، مح نیقوان ـــان م جی. نتایص که به  دهدیپژوهش نش
ــت ب یطراح يهابرنامه نهیبه ياجرا نیدولت در تحقق اهداف و همچن ییمنظور بهبود کارا ــده الزم اس  نیش

سیس هايیصندل شد. در غ زیتما هیدر قوه مجر اي¬و حرفه یا صورتیا ریقائل  سترده راتییبا تغ ن که  ايگ
 .ل استمحتم يدولت امر يناکارآمد شودیم جادیپس از هر انتخابات در دولت ا

سیس یصندل واژگان کلیدي: س ،ايحرفه یصندل ،یا ستیدولت، دوگانه  اداره، حرفه-ا
 .گرایی

 انجام شده است. INSFاین پژوهش با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور   -
  :نویسنده مسئولG_Tabarsa@sbu.ac.ir 
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 مقدمه
توان همزمان با انتشــار اثر وودرو ویلســون در ســال ســرآغاز رشــته مدیریت دولتی را می

شدن بین تدوین و » مطالعه اداره«با عنوان  1887 ضمن تمایز قائل  ست که در آن وي  دان
کند که اجراي قانون به عنوان وظیفه حوزه اداري دشوارتر از تدوین قانون بیان میاجراي 

گذار ). همین امر پایه1887، 1گیرد (ویلســونقانون اســت که در حوزه ســیاســی انجام می
ـــت از اداره  ـــیاس یکی از مهمترین مباحث نظري در حوزه مدیریت دولتی یعنی جدایی س

ته مدیریت دولتی رابطه اداره با فرایند سیاسی یکی از گیري رششد. از همان ابتداي شکل
، 2آید (اســواراموضــوعات کلیدي در تعریف حوزه و ماهیت مدیریت دولتی به شــمار می

ـــت و اداره به عنوان یک ). به گونه676: 1999 ـــیاس اي که دنهارت از مفهوم جدایی س
ـــی مهم در نظریه مدیریت دولتی یاد می ـــیاس . در تمامی )1390 (دنهارت,کند میراث س

ستم سخهسی ستهاي خدمات عمومی نیز ن سیا صریح یا -اي از دوگانه  صورت  اداره به 
ته و نقش مهمی در  کل گرف ـــ هادي ش چارچوب ن یک  حت  که ت ـــمنی وجود دارد  ض

 ). 2019، 3پذیري و آموزش کارکنان دولتی دارد (وَن دراپ و هارتجامعه
ست از اداره بود، در ابتدا هدف از مطرح کردن این مفهوم تاک سیا ید بر جدایی کامل 

ست.  شان داد که جدایی این دو حوزه از یکدیگر تقریبا امري محال ا اما مطالعات بعدي ن
ـــوي دیگر پژوهش ـــان میاز س ـــتهاي مختلف نش ـــیاس زدگی اداره و چه دهد که چه س

سی ست موجب ناکارآمدي میبوروکرا سیا سیان، (حقشود زدگی  شناس گرگابی و نرگ
. نظام اداري ایران )1396، زاده و همکارانمصــطفی؛ 1394، دانایی فرد و همکاران ؛1396

ــوص ــت. به خص ــت و پنجه نرم کرده اس ــکل دس  هر از بعد نیز همواره به نوعی با این مش
 جابجا مجریه) ه(قو لتدرون دو ،ادفراز ا ديیاز ادتعد که ريیاست جمهور تنتخابادوره ا

یده رکشواداري  منظادر  ديیاز تمشکال موجب دخو ینا که میشوند ـــمن  و گرد ض
 بنتصاا البته .شده است صحیح جهتدر  حرکت معد موجبآن  وينیرو  انتواز  کاستن

ند منکر آن هیچ کس نمیو  دهبو طبیعی حقی رجمهو ئیسر هر ايبر مختلف ادفرا توا
سیر تحقق  شکالتی در م شود م شتر  صی بی شخ هاي رنامهبشود، اما اگر تغییرات از حد م

ی درســتکشــور ایجاد خواهد شــد. چنانچه بتوان تفکیک دو حوزه ســیاســت و اداره را به 

1 .Wilson 
2. Svara 
3  . Van Drop and Hart 
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ــت که برنامه محوري جایگزین مدیریت طراحی نمود تا حدود زیادي می توان انتظار داش
 شود.مبتنی بر سلیقه شخصی 

 اندشتهاندآن  ايبر پاسخیتا کنون  ان،ندیشمندو ا ينظر مبانی نچهآدهد ها نشان میبررسی
 وربه د سیاسی تخالامداز  باید نیلسوه وـگفت هـب اـبن کهاداري  مشاغل که ستا موضوعین ا

هادر  که شغلهایی  1ویالبیگفته  به بنا یاو  هستند مشاغل امکد ،باشند طه ن  ارقراداره  دحی
 دـمیگیرن ارقر سیاسی دنها حیطهدر  که مشاغلیرا از  نهاآ که نددار هایی یژگیو چه میگیرند

 که چیست هاي دولتیدر ســازمانسیاسی  شغل یک يیژگیهاو یگرد نبیا به. زدمیسا متمایز
 باشد ههرراکا تابع باید کهاداري  شغل یکو  ستا هشد پذیرفته سیاسی اتتغییر بادر آن  تغییر

 دارد؟ اییـیژگیهو هـچدارد،  ورتضردر آن  ارستمرو ا
ضر صلی تحقیق حا ساس هدف ا شاخص بر این ا  هایی به منظور تفکیکارائه ابعاد و 

هاي تابعه آن اســت تا بتوان مشــکل اي در دولت و ســازمانهاي ســیاســی و حرفهصــندلی
شه ضی که همری سبتاً غام اکنون نظام مدیریت دولتی ایران را در چنبره خود گرفتار دار و ن

ــاید بتوان ناکارآمدي نظام مدیریت دولتی که تم م نفعان خود اعام ذينموده حل نمود. ش
گــذار، کــارکنــان و ... را دلگیر و بــه تعبیري مــأیوس از دولــت، اربــاب رجوع، قــانون

زدگی مدیریت در حوزه دولت نســبت داد. در همین راســتا، این اســت، به ســیاســتنموده
هاي ســـیاســـی و اداري، پژوهش تالش دارد تا ضـــمن معرفی ابعاد متمایزکننده صـــندلی

منظور تعیین نوع صــندلی ارائه کند تا از این مســیر ضــمن کمک به هایی را به شــاخص
 .گرایی را در انتصابات مدیریتی تضمین نمودساالري بتوان حرفهاستقرار نظام شایسته

 پیشینه پژوهش
 پیشینه نظري

تا کنون،  گاهی مطرح شــــد  ـــ ته دانش ـــ یک رش به عنوان  یت دولتی  مدیر که  مانی  از ز
اند تعریف واحدي از آن ارائه کنند. براي حوزه نتوانســته پژوهشــگران و اندیشــمندان این

بعد چیستی اداره، کیستی اداره کننده، چرایی اداره و  4) بر اساس 1999( 2رادشلدرزمثال 
ـــفریتزچگونگی اداره به چارچوب ـــاس 2017و همکاران ( 3بندي آن پرداخته و ش ) بر اس

1. Willoughby 
2. Raadschelders 
3 .Shafritz 
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قه ندي روزنبلومطب مد 4از   1ب ـــی، حقوقی،  یاس ـــ به س فهجن به تعریف آن یریتی و حر اي 
دهد که مدیریت دولتی نه تنها داراي جنبه سیاسی است بندي نشان میپرداختند. این طبقه
توان به آن نگریســـت. یعنی دو بعدي که در کانون توجه این اي نیز میبلکه از جنبه حرفه

به طور کلی بوروکرات ند.  فهپژوهش قرار دار مدها (افراد حر ـــت یاس ـــ اران دو اي) و س
سعه اي جداناپذیر در کانون حکمرانی و توکنشگري هستند که از دیرباز تا کنون به گونه

). از این رو روابط بین آنها یکی از موضوعات مهم در علوم 2009اند (فرازمند، قرار داشته
) و دانشــمندان گوناگون از 2006آید (اســوارا، ســیاســی و مدیریت دولتی به حســاب می

ـــگر پرداختهمنظرهاي مخ ـــی الگوهاي مختلف ارتباطی بین این دو کنش ند اتلفی به بررس
 ).2018(رحمان، 

ها که در ادبیات مدیریت دولتی در اهمیت روابط بین ســـیاســـتمداران و بوروکرات
ست سیا ست که برخی -قالب دوگانه  شمندان قرار دارد به حدي ا اداره مورد توجه اندی

شکل دهند شالوده  ست و اداره منطق زیربنایی و  سیا ه مدیریت دولتی را همین دوگانه 
ـــون2018دانند (چوهان، می ـــت طبقه 2012و همکاران ( 2). فردریکس ) در اثر خود هش

ـــی و اداره امور عمومی را معرفی می ـــی بوروکراس ـــیاس کنند که دو طبقه آن کنترل س
ست و  سیا شکار با مفهوم دوگانه  ست بوروکراتیک بوده که در پیوند آ ست. اسیا داره ا

) با خالصه کردن متون نیمه دوم سده بیستم، چهار 1977( 3در اثري دیگر گولمبیوسکی
تمایز تحلیلی سیاست از اداره، کند: مرحله در اداره امور عمومی را به این شرح بیان می

ــت از اداره، علم مدیریت و جهت ــیاس ــوي خطتمایز قطعی س ــگیري فراگیر به س ی مش
ها را 1201(  4. هنريعمومی پارادایم اداره امور عمومی اولین آن ـــش  با معرفی ش ) نیز 

 داند. اداره می-دوگانه سیاست
دانند پاسخی بود به ) می1887دوگانه سیاست اداره که برخی سرآغاز آن را اثر ویلسون (

شکل ستم تاراج. تا جایی که گودنو دلیل  ستم تاراج را ناتوانی در تمایزسی سی قائل  گیري 
ویلسون در مقاله خود با تشبیه  .)111: 1900، 5سیاست و اداره بیان کرد (گودنو شدن بین

1. Rosenbloom 
2. Fredrickson 
3. Golembiewski 
4. Henry 
5. Goodnow 
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هاي قلمرو اداره را از نزاعها و کشــمکش«حوزه اداره به حوزه کســب و کار، ســعی کرد 
ست سیا سی معتقد » موجود در  سیا سائل اداري و  شدن بین م ضمن تمایز قائل  جدا کند و 

ـــت، وظایف ادا« بود که  ـــیاس قرار  تحت تاثیرکند، اما نباید آنرا ره را تعیین میاگرچه س
 ).210: 1887(ویلسون، » دهد.

ست 1والدو سیا سعه روایت رایج دوگانه  اداره -به عنوان یکی از مهمترین افراد در تو
که 2012، 2(اُوِریم قد بود  ماهیت و «) ، معت در تفکر اداره امور دولتی هیچ چیز مهمتر از 

سیاست و و این ) 130: 2011(به نقل از طهماسبی و موسوي،  »اداره نیست. روابط متقابل 
جه ویژه قرار گیرد. بر  ید مورد تو با به عملی نیز  که از جن به نظري بل ها از جن نه تن طه  راب

اداره، افراد اداري به هیچ وجه نباید در فرایندهاي تدوین خط -اســاس دوگانه ســیاســت
ها و فراهم کردن خدمات ها اجراي خط مشیمشی فعالیت نمایند بلکه در عوض وظیفه آن

ــت و انتظاري که از آنها می ــت که وظایف مربوطه را به گونهبا کیفیت اس اي رود این اس
طرفانه اجرا کنند. همچنین آنها باید به دقت تحت نظارت قرار گیرند و در برابر مقامات بی

سخگو  سی منتخب پا شند (دنهارت و دنهارتسیا ا این وجود بعدها بیان ب ).6: 2007، 3با
شد که جدایی واضح و مشخص بین سیاستگذاران و اداره کنندگان و بین سیاست و اداره 

گاه واقع گرایانه نبوده است. در واقع رابطه بین سیاست و اداره به آن سادگی که مدل هیچ
 ).0320، 4گاه هم اینطور نبوده است (هیوزکند نیست و احتماال هیچویلسون پیشنهاد می

اي با تمام این مباحث، یافتن حد مناسبی از الگوي تعاملی حوزه سیاست و اداره بگونه
ــو به هم افزایی ــوي دیگر  5که کارکرد تلفیقی این دو حوزه از یک س ــود و از س منجر ش

غرق شــدن و بلعیدگی حوزه ســیاســت توســط اداره و بالعکس روي ندهد از موضــوعات 
ست که از دی شه برانگیزي ا شمندان این حوزه قرار دارد. رباز در کانون بحثمناق هاي اندی

بر این اســـاس پژوهش حاضـــر تالش دارد با درك عدم اســـتقالل کامل این دو حوزه از 
ي در اهاي ســیاســی و حرفههایی را به منظور تفکیک صــندلییکدیگر ابعاد و شــاخص

ــایی کند. مرور مبانی نظري موجود در زمینه ارتباط  ــناس ــان دولت ش ــت و اداره نش ــیاس س
 دیدگاه در این زمینه است: 4دهنده وجود 

1. Waldo 
2. Overeem 
3. Denhardt and Denhardt 
4. Hughes 
5. Synergy 
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الف) دکترین جدایی سیاست از اداره: به طور خالصه طرفداران این دکترین معتقدند که 
دون اي که هریک بگونهرابطه استقالل یا بخشی بین حوزه سیاست و اداره وجود دارد. به

به دیگري می یاز  مهن یات خود ادا به ح ند  هداف مورد نظر  توان ند و ا خود را محقق ده
فرض اصـــلی حامیان این دکترین این اســـت که ســـیاســـت و اداره به عنوان نمایند. پیش

متغیرهایی مســـتقل بهترین عملکرد را داشـــته و این دو حوزه در صـــورت جدایی، بدون 
ند داشــــت کان بهبود عملکرد خود را خواه کار حوزه دیگر ام له در  مداخ یب و  ـــ  آس

  .)1988، 1ن(مارتی
ست بر اداره: نظریه سیا ه پردازان این دکترین معتقدند از آنجایی کب) دکترین حاکمیت 

سیاستگذاران عموماً از طریق آراي عمومی انتخاب می د شوناصالت با رأي مردم است و 
ـــت به فعالیت  ـــیاس بنابراین حوزه اداره باید با الهام و تبعیت از منویات و اهداف حوزه س

کلبپردازد ـــ به ش جه دکترین فوق منجر  عه. نتی یهگیري مجمو حت عناي از نظر وان ها ت
 هاي کنترل سیاسی بوروکراسی شد.نظریه

پردازان این حوزه نقش ارشـــادي را براي ج) دکترین حاکمیت اداره بر ســـیاســـت: نظریه
کنند. زیرا معتقدند از گذاري و ســیاســت نســبت به حوزه اداره تجویز میمشــیحوزه خط

تري نانهبیصورت واقعها از نزدیک با موضوعات در تماس هستند بهنجایی که بوروکراتآ
ن ها اقدام نمایند. ایگیري از فرصـتتوانند به حل و فصـل مشـکالت، تهدیدات و بهرهمی

ــتدکترین به پیدایش نظریه ــیاس ــد. در این نظریه تأکید هاي س هاي بوروکراتیک منجر ش
ي اهاي حرفهســیاســتمداران بدون تغذیه و مشــارکت بوروکرات گذاران وشــود قانونمی

برند. زیرا منبع اصـــلی اطالعات آنها براي وضـــع ســـیاســـت همانا عمالً راه به جایی نمی
 . )1391(نفري، ها هستند بوروکراسی و بوروکرات

ـــد  ـــوارا معرفی ش ـــط اس ـــت و اداره: دکترین تعامل توس ـــیاس د) دکترین تعامل حوزه س
ـــناس گ(حق ـــیان, ش پردازان آن به نحوي با الهام از تفکر و نظریه )1396رگابی و نرگس

ــتمی ــیس ــت و اداره  4را به جاي روابط علی و معلولی 3، روابط تعاملی2س ــیاس بین حوزه س
ـــونمطرح نموده ند (برایس کاران،   5ا مان2017و هم جام شــــده در ز عات ان طال ها و ). م

1. Martin 
2. Systems Thinking 
3. Interactive relationship 
4. Cause and Effect 
5. Bryson 
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ستم شان میسی سی مختلف ن سیا صیف دهد که هاي  ست و اداره تو سیا دکترین تعامل 
ست (وَن دراپ و  ست و اداره ا سیا کننده بهتري از قواعد حاکم بر روابط و تعامالت بین 

 هاي اشتراکی و به تعبیري هم فصل). به اختصار این رویکرد بر وجود حلقه2019، 1هارت
ــترك و هم تفکیک تأکید می ــت که برخی عمش ــهرنماید. منظور از تفکیک این اس ها ص

ست  ست ا سیا براي فعالیت دولت کامالً مختص قوه مجریه و برخی کامالً مرتبط با حوزه 
ها هســـتند که هم ســـیاســـت و هم اداره در آن فعالیت درگیر بوده و ایفاي و برخی حوزه

ـــت که چنانچه حوزه نقش می ـــارکت و تعامل در این رویکرد بدین معنی اس کنند. مش
بادل اطالعات و همکاري نداشته باشند عمالً اهداف دولت و سیاست و اداره با یکدیگر ت

ستگذاران محقق نمی سون و مبتنی بشود. این رویکرد را میسیا ر توان تکامل دیدگاه ویل
و هم  هاي حزبیطرفی دانست. به عبارتی این الگو هم بر جدایی اداره از سیاستاصل بی

شی با اداره تاکید می ضیح در پژوهش 2001سوارا، کند (ابر تعامل بین خط م ). با این تو
 عنوان رویکرد اصلی در دستور کار قرار گرفته است.حاضر دکترین تعاملی به

 پیشینه تجربی
ستبرخی از پژوهش سیا صورت گرفته در زمینه دوگانه  اداره در داخل و خارج از -هاي 

 کشور در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

1  . Van Drop and Hart 
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 هاي پیشین داخلی و خارجیپژوهش: بررسی 1جدول 

1. Jann and Veit 

 هایافته موضوع مولفین

صادقی 
)1388( 

بررسی رابطه سیاست با 
اداره در ایران در سالهاي 

 1388تا  1380

اید اي آن  باداره و تحقق اهداف توسعه-براي بهبود رابطه سیاست
هاي هماوردي بین دولت و مجلس کاســت و نســبت به از بازي

 همکاري اقدام نمود.هاي افزایش بازي

بیگدلی و 
پورعزت 

)1388( 

نحوه تعامل دو خرده سیستم 
سیاسی و اداري در حکومت 

 مدار علويحق

صد  سی در پی تامین نظم، امنیت و عدالت متر سیا ستم  سی خرده 
هاي حکومت اســت. در مشــیتعیین رســالت، اهداف کلی و خط

ــتم اداره عهدهحالی ــیس ــوب برنامهدار اجراي که خرده س هاي مص
 خرده سیستم سیاسی است.

و  پورقلی
 همکاران

)1388( 

بررسی اثرات محیط سیاسی 
بر رفتار سازمانی کارکنان و 

 مدیران

شهروندي گرایش سی مدیران و کارکنان دولتی بر رفتار  سیا هاي 
 سازمانی آنها تاثیرگذار است.

دانایی فرد و 
همکاران 

)1394( 

پیامدهاي واکاوي و تحلیل 
زدگی بوروکراسی سیاست

 هاي سیاسیدر نظام

ست ست و هم سیا سی هم داراي پیامدهاي اداري ا زدگی بوروکرا
داراي پیامدهاي ســیاســی. پیامدهاي اداري این پدیده عبارتند از: 
هاي  مد یا کارایی. پ یک و بحران  فاق بوروکرات یادگیري، ن بحران 

سی نیز عبارتند از: بحران مقبولیت، بح شارکت و بسیا حران ران م
 عدالت اجتماعی.

شناسی حق
گرگابی و 
نرگسیان 

)1396( 

بررسی دالیل مداخالت 
اداره در ایران و -مشیخط

مشکالت ناشی از این 
 مداخله

اداره در ایران در -مشــیگیري مداخالت خطعواملی که در شــکل
اند عبارتند از: عوامل نهادي نقش داشته 1392تا  1388دوره زمانی 

صیتی و فردي و عوامل  و شخ ساختاري، عوامل اجتماعی، عوامل 
 اقتضائات سیاسی.

زاده و مصطفی
همکاران 

)1396( 

ی زدگبررسی ابعاد سیاست
اداره امور عمومی از منظر 

 شهروندان

ست سانی،  4زدگی اداره داراي سیا بعد فرهنگی، مدیریت منابع ان
 ساختاري و قوانین و مقررات است.

 1جان و وِیت
)2010( 

بررسی این فرض که در 
سالیان اخیر بوروکراتهاي 
عالی رتبه بیش از پیش 

اند و زده شدهسیاست
همزمان سیاستمداران 

بیشتري از پیشینه 
 بوروکراتیک برخوردارند.

ها ضمن نفوذ به زدگی سیاست در آلمان که در آن بوروکراتاداره
ال به دنب حوزه سیاسی، مناصب مهم سیاسی را در دست گرفته و

 ها هستند.تامین منافع خود و سایر بوروکرات
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 .1جدول ادامه 

ـــد پژوهش ـــاهده ش ـــور به همانطور که مش هاي مختلفی در داخل و خارج از کش
ــت ــیاس ــی مفهوم دوگانه س اند و این مفهوم را از زوایاي مختلف اداره پرداخته-بررس

اند. با این حال جستجوهاي نگارنده نشان داد که هیچ پژوهشی داده مورد بررسی قرار
ــاخص ــایی ش ــناس ــندلیتاکنون به ش ــی از اداري در دولت هاي تفکیک ص ــیاس هاي س

ی که پژوهش حاضر به دنبال شناسایشود از آنجایینپرداخته است. بنابراین مشاهده می
موجود در زمینه دوگانه  ها اســـت داراي نوآوري بوده و به غناي ادبیاتاین شـــاخص

 شود.اداره منجر می-سیاست

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

 هایافته موضوع مولفین

 1گرنت
)2014( 

هاي مدیران منصوب سازمان
دولتی چگونه در بستر 

اداره، -دوگانه سیاست
تاثیرات سیاسی بر رهبري 

 کنند.خود را مدیریت می

ی فلوریدا بررساداره در دولت ایالتی -مشروعیت دوگانه سیاست
سیک در فلوریدا هنوز از شده و بیان می شود که این دوگانه کال

 مطلوبیت برخوردار است.

 2کوناوتون
)2017( 

تمرکز بر نقش کارکنان 
الی  2011سیاسی در سالهاي 

در دوره بحران  2016
اقتصادي و پیامدهاي 
 متعاقب آن در ایرلند

صاب شانگرانت سی در ایرلند ن سیا س هاي گسترده  سیا ت دخالت 
ساس می زدگی بوروکراسی توان سیاستدر اداره بوده و بر این ا

 را در ایرلند مشاهده نمود.

جوئنسو و 
 3نیرانن

)2018( 

بررسی الگوهاي تعاملی بین 
رهبران سیاسی و مدیران 

هاي محلی دولتی در دولت
 فنالند

کار این  بل ان قا ثار غیر ـــریع محیطی و آ به تغییرات س با توجه 
سازمان سخگوي تغییرات بر  ست به منظور پا هاي دولتی، الزم ا

ضمن  سی و مدیران دولتی  سیا سب به این تغییرات رهبران  منا
 هاي سیاسی در تعامل با هم اقدام نمایند.نادیده گرفتن تفاوت

و  4ییبهایکیان
همکاران 

)2020( 

بررسی کاربردهاي مدیریت 
عملکرد در سیاست در 

 نیجریه

ستاگر در  سیا شد -رابطه  سیون با سیا اداره رهبري بر عهده 
مدیریت عملکرد به نتایج بهتري در عرصــه ســیاســت منجر 

 شود.می
 

                                                            



 )1400( تابستان|  100شماره | 30سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 18
 

 روش
ـــر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت داده ـــت. بر این -ها کیفیپژوهش حاض کمی اس

اساس در پژوهش حاضر از رویکرد ترکیبی و از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی استفاده شده 
و در  1تحلیل مضـــمون). در بخش کیفی از روش 2018اســـت (کرســـول و پالنوکالرك، 

هاي شناسایی شده هاي آماري مناسب به منظور بررسی اهمیت شاخصبخش کمی از روش
ســیاســی اســتفاده شــده اســت. به منظور گردآوري -ايدر جانمایی صــندلی در طیف حرفه

صاحبه نیمهداده ست. هاي الزم براي تحلیل کیفی از روش م شده ا ستفاده  ه ب ساختار یافته ا
پس از مشـــخص شـــدن ســـوال پژوهش، رهنمود مصـــاحبه تدوین و مصـــاحبه این منظور 

شد. به منظور گردآوري داده صاحبه با آنان اقدام  سبت به انجام م اي هشوندگان انتخاب و ن
صاحبه 18الزم در این پژوهش  شد. مدت زمان م صاحبه انجام  دقیقه متغیر  45تا  30ها بین م

عاون وزیر، نمایندگان مجلس شــوراي اســالمی، بود. جامعه آماري مصــاحبه شــوندگان را م
شته ضاي هیئت علمی در ر سابقه اع سی که داراي  سیا هاي مدیریت دولتی، حقوق و علوم 

هاي دولتی تشکیل داد ها و سازمانخانهاجرایی در بخش دولتی بودند و مدیران کل وزارت
 مصــاحبه هجدهم که به صــورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شــدند. در انتهاي

ضمون جدیدي به تحلیل شباع نظري به این معنا که دیگر م ست آمد وا شد به د ضافه ن  ها ا
 ها پایان پذیرفت.فرایند گردآوري داده

ــتفاده به منظور تجزیه و تحلیل داده ــمون اس ــده از روش تحلیل مض هاي گردآوري ش
اي مرحله 5مدل شـــده اســـت. مدل مورد اســـتفاده براي تحلیل مضـــمون در این پژوهش 

) آشنایی با 1مراحل این فرایند عبارتند از:  ) است.2006تحلیل مضمون براون و کالرك (
) جســتجو و شــناخت مضــامین 4) جدول کفایت نظري، 3) ایجاد کدهاي اولیه، 2ها، داده

 ) جستجو و شناخت مضامین فراگیر.5دهنده، سازمان
پایایی کدگذاري پژوهش از  ـــبه  دو شـــاخص ثبات و تکرارپذیري به منظور محاس

ــازگاري طبقه ــاخص ثبات یا پایایی بازآزمون به میزان س ــد. ش ــتفاده ش ها در هبندي داداس
طول زمان اشاره دارد. این شاخص زمانی قادر به محاسبه است که یک کدگذار یک متن 
ــت  ــاخص از رابطه زیر به دس ــد. میزان این ش را در دو زمان متفاوت کدگذاري کرده باش

 :)1388(خواستار, آید یم

1  . Thematic Analysis 
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)1( 
درصد پایایی =  

2 ∗ تعداد توافقات

تعداد کل کدها
%100 

ــادفی انتخاب و در یک بازه یک هفته 3به این منظور  ــاحبه به طور تص ــمص ط اي توس
درصـــد پایایی  77پژوهشـــگر کدگذاري انجام شـــد. نتایج به دســـت آمده نشـــان دهنده 

ود. این شپایایی بین کدگذاران محاسبه میکدگذاري است. در شاخص تکرارپذیري نیز 
نند. این کاي اشاره دارد که دو یا چند کدگذار نتایج یکدیگر را تکرار میپایایی به درجه

. به منظور محاسبه این شاخص )1388(خواستار, آید شاخص نیز از رابطه باال به دست می
ذاران میزان پایایی بین کدگسه مصاحبه، انتخاب و توسط دو کدگذار، کدگذاري شد که 

 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب کدگذاري است. 70
یاسی و هاي سهاي تفکیک کننده صندلیدر پایان مرحله کیفی مضامین اصلی و شاخص

گویه طراحی شد. هدف از طراحی  57اي با اداري شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه
-ياهاي قوه مجریه در طیف حرفههر شاخص در جانمائی صندلیپرسشنامه تعیین اهمیت 

تن از  5ســیاســی بود. به منظور بررســی روایی محتوا، پرســشــنامه طراحی شــده در اختیار 
شد  سته  شد و از آنها خوا سابقه فعالیت اجرایی در دولت قرار داده  شگاهی با  خبرگان دان

شنامه بیان نمای س ند. پس از گردآوري نظرات خبرگان و نظرات خود را در مورد اعتبار پر
و  (کارمینزبررسی بازخوردها اصالحات الزم به عمل آمده و پرسشنامه نهایی طراحی شد 

  .)1398زلر، 
یزان آلفاي کرونباخ استفاده شد. بر این اساس مز به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز ا

و از به دست آمد.  0,757اداري و براي صندلی 0,726آلفاي پرسشنامه براي صندلی سیاسی 
 است نشان دهنده همخوانی درونی مناسب پرسشنامه است. 0,7آنجایی که بزرگتر از 

هاي ها براي صــندلیهاي الزم به منظور بررســی اهمیت شــاخصبه منظور گردآوري داده
ریت نفر از خبرگان اجرایی و عملی در حوزه مدی 30سیاسی و اداري این پرسشنامه در اختیار 

شد. نمونهدولتی قرار گرفت و نظرات آنها جمع ساس روش گلوله برفیآوري  در  1گیري بر ا
هاي مناســب آمار ها به منظور تحلیل آنها از روشدســترس انجام شــد. پس از گردآوري داده

1 Snowball Method 
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استفاده شد و بر این اساس مشخص شد که هر کدام از  IBM SPSS 26افزار توصیفی و نرم
ــاخص ــاخصها براي ش ــتري دارد و کدام ش ــاغل اهمیت بیش ها براي هر دو کدام یک از مش

 اي (به صورت مشترك) اهمیت دارد.صندلی سیاسی و حرفه

 هایافته
ها نســـبت به تجزیه و تحلیل و کدگذاري آنها اقدام ها و گردآوري دادهپس از انجام مصـــاحبه

ــد. در پایان این مرحله  ــد. در گ 61ش ــایی ش ــناس ــمون پایه ش پس از کدگذاري و ام بعدي مض
هنده اقدام دبندي این مضامین و شناسایی مضامین سازمانشناسایی مضامین پایه، نسبت به دسته

سته ضامین پایه آنها در قالب شد. پس از د سازمان 10بندي م ضمون  سته یا م بندي دهنده طبقهد
اي، ه، دانش و تجارب حرفهاي تعاملی (ارتباطی) صندلیشدند. این مضامین عبارتند از: ویژگی

جذب و انتصاب، الزامات، ماهیت و قلمرو تصمیمات، شرح شغل و شرایط احراز شغل، ارزیابی 
هاي ساختاري صندلی، شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات، محیط نهادي و عملکرد، ویژگی

امین در قالب مضــبندي این هاي صــندلی. در گام بعد نیز نســبت به دســتهقلمرو فعالیت و ویژگی
ــامین ده ــاس این مض ــد. بر این اس ــامین فراگیر اقدام ش ــمون فراگیر مض ــه مض گانه در قالب س

سته شکل د شدند.  شان می 1بندي  ضامین و ارتباط بین آنها را ن ضیح این م دهد. در ادامه به تو
 شود.درباره این مضامین پرداخته می

ــندلی: منظوالف) ویژگی ــندلی ار از ویژگیهاي تعاملی (ارتباطی) ص ین هاي تعاملی یا ارتباطی ص
ابد یاست که هر قدر شبکه ارتباطی یک صندلی اعم از ارتباطات رسمی و غیر رسمی افزایش می

شتر می صندلی نیز بی سانهدرجه نفوذ و اهمیت آن  اب، افکار ها، احزشود. لزوم برقراري ارتباط با ر
مراجع امنیتی، سیاسی، انتظامی و نظامی و مواردي از  هاي مردم نهاد، ارباب رجوع،عمومی، انجمن

صمیم صمیماین قبیل از حیث ت  هاي مورد نظر در این پژوهش برايگیري از جمله زمینهسازي و ت
 باشد.اي میجانمایی صندلی در طیف سیاسی تا حرفه

فه جارب حر یت، محتوي، ب) دانش و ت ماه به  ـــلط  نده تس ـــمون در بردار اي: این مض
هاي انجام کار براي انجام وظایف شـــغل مورد تصـــدي اســـت. دها، فنون و روشکارکر

اي و حرفه هاي فنیها در حوزه مدیریت دولتی نیازمند تسلط بیشتري بر جنبهبرخی سمت
ــلط در حوزه مذاکرات و بده ــه با تس ــتان-در مقایس ــت. در بس ــازمانی اس هاي اداري و س

ـــلط به جنبه ـــر تس انجام وظایف از حیث دارا بودن دانش و هاي فنی براي پژوهش حاض
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تجارب مرتبط و طی کردن مسیر شغلی براي تصدي سمت به عنوان مالکی براي جانمایی 
 باشد.هاي دولت (مدیریت دولتی) مد نظر میو بازشناسی صندلی

 دهنده و فراگیر پژوهش: مضامین سازمان1شکل 

 

هاي مشــخص براي کارراههج) جذب و انتصــاب: در پژوهش حاضــر وجود مســیرها و 
ه باشــد بســاالري ســیاســی میگرایی و قبیلههاي اداري که در مقابل گروهتصــدي ســمت

هاي مدیریتی و متعاقبا عنوان مضــمونی اصــلی براي جذب و انتصــاب در تصــدي ســمت
 اي بودن مد نظر قرار گرفته است.جانمایی صندلی از حیث سیاسی یا حرفه

 هایی نظیرو تصمیمات: در پژوهش حاضر این مضمون در مولفهد) الزامات، ماهیت و قلمر
ـــمیم یت تص فهامن باق گیري حر مات، انط ـــمی کانی تص مانی و فرام ثار فراز ماع، آ اي، اج

دهاي گیري، توجه به فراینهاي فنی در تصـــمیمتصـــمیمات با مبانی حقوقی، رعایت جنبه
هاي لیازشناسی و جانمایی صندهاي کاري تجلی یافته و براي ببستان-سیاسی یا همان بده

 مدیریت در حوزه خدمات دولتی مد نظر قرار گرفته است.
ه) شرح شغل و شرایط احراز شغل: در پژوهش حاضر مراد از این مضمون همان مشخص، 

لی هر ها، ارتباطات و به طور کشفاف و دقیق بودن وظایف، اختیارات، تکالیف، مسئولیت
باشد. متعاقب آن تعیین شرایط و ضوابط الزم براي است میآنچه بر عهده دارنده صندلی 

ـــمت مورد نظر در کانون توجه قرار می ـــدي س ـــواهد چنین میتص نمایاند که گیرد. ش
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اي که اي عموما داراي شــرح وظایف مشــخص و شــفاف بوده به گونههاي حرفهصــندلی
ـــئولیت ـــغلی در قالب اختیار و مس فرایندهاي اداري ابالغ هاي آنها براي انجام وظایف ش

هاي سیاسی، تفکیک وظایف و میزان پیشروي آنها در سایر شود در حالیکه در صندلیمی
 ها عموما از ابهام برخوردار است.حوزه

ضمون ارزیابی عملکرد همانا طی نمودن فرایند ارزیابی به منظور  و) ارزیابی عملکرد: منظور از م
ست دارند شک سی میزان موفقیت یا  ست. چنین به نظر برر سازمان ا صندلی در تحقق اهداف  ه 

ــندلیمی ــد که غلظت طی کردن فرایند ارزیابی براي ص ــی از تفاوتهاي حرفهرس ــیاس  اي و س
اي متفاوت ســازمانی براي صــندلی ســیاســی و حرفه 1داري برخوردار اســت، زیرا ذینفعانمعنی

 داري است.اي تفاوت معنیهستند و در نتیجه رضایت آنها از عملکرد سازمان نیز دار
ها یا همان هاي ســاختاري صــندلی: مضــمون ســاختار صــندلی همانا به نهادهز) ویژگی

شغل از حیث لزوم بروز رفتارهاي ورودي شرح  صندلی براي انجام وظایف و  صلی  هاي ا
سله-ايحرفه سل شفاف بودن اداري، رعایت  شدیت، وحدت فرماندهی،  مراتب اداري، ار

سب بین اختیار دهی و گزارشنظام گزارش سئولیت و برقراري تنا گیري، تعیین اختیار و م
ها در مدیریت دولتی توان گفت ســاختار برخی ســمتو مســئولیت اشــاره دارد. چنین می

سازمانخانهنظیر معاونت پارلمانی  وزارت ست، ها و  سی ا سیا ستقل داراي ماهیت  هاي م
صی و حرفکه در معاونتدر حالی ص سی کاهش و غلظت بعد ههاي تخ سیا اي غلظت بعد 

 یابد.اي افزایش میتخصصی، فنی و حرفه
شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات: از آنجایی سازمانکه منابع و هزینهح)  لتی هاي دوهاي 

ی هاي دولتشـــود بنابراین تاســـیس، ادامه فعالیت و انحالل ســـازماناز منابع عمومی تامین می
ـــتی مبتنی بر  ـــد. به عبارت دیگر در نظام مدیریت دولتی هر عمل بایس قوانین و مقررات باش

ــفافیت و حاکمیت قوانین و  ــمون ش ــد. مض ــتند باش اداري باید به قوانین و مقررات مربوطه مس
اي و ســیاســی از حیث رعایت و اســتناد هاي حرفهمقررات در بازشــناســی و جانمایی صــندلی

لی به قوانین و مقررات مصوب است که براي تعیین هرگونه تصمیمات و اقدامات دارنده صند
 هویت صندلی (سمت) اداري در بخش دولتی بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

ط) محیط نهادي و قلمرو فعالیت: مضمون فوق به اکوسیستم فعالیت صندلی اداري اشاره دارد. 
ن دولتی بیشتر در کانو هايها در سازمانتوان مشاهده نمود که برخی سمتبه صورت عینی می

1. Stakeholders 
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سازمان ست در حالیکه در  ست، در حالیکه عنوان هر دو سمت  توجه ا دیگر کمتر مورد پایش ا
مثال مدیر کل یا معاون وزیر اســت. دلیل این تفاوت در رصــد تصــمیمات و اقدامات صــندلی به 

زمانی که اگردد. مثال سمت سکند بر میاکوسیستم سازمانی که سمت اداري در آن فعالیت می
ستمی می سی سی نظیر انتخابات از حیث تعیین یا از نظر نهادي و اکو سیا تواند بر روي فرایندهاي 

ـــد از غلظت بیشـــتري در  رد صـــالحیت و نظارت بر عملکرد مجریان این فرایند اثرگذار باش
 جانمایی آن به عنوان صندلی سیاسی برخوردار است.

ضمون ي) ویژگی صندلی: هرچند این م ضمون قبلی یعنی محیط نهادي و قلمرو هاي  با م
ـــندلی ارتباط معنی داري دارد اما از حیث اهمیت باید آنرا به عنوان یک مقوله فعالیت ص

ـــتره و قلمرو عملکردي از حیث آثار  ـــندلی مورد توجه قرار داد. گس مهم در جانمایی ص
 ارهاي سیاسی وکوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارنده صندلی لزوم بروز و ظهور رفت

صندلی در گستره یا حرفه سازمانی تصمیمات  شغلی، نفوذ آثار فرا اي براي انجام وظایف 
یا بین یت ارزشملی  عا هانی، لزوم ر یک و بروز المللی و ج یدئولوژ هاي ا جار ها و هن

اي ههاي سیاسی و یارگیريرفتاري آنها، وفاداري سیاسی، قدرت صندلی در ایجاد بلوك
باتی از هاي انتخاتاثیرگذاري و نفوذ در فرایندهاي ســـیاســـی نظیر پیروزيحزبی از حیث 

ــندلی در طیف حرفه ــش دهنده جایگاه و جانمایی ص ــتند که پوش ا اي تجمله مواردي هس
 باشد.سیاسی در بخش دولتی می

شاخص شدن  شخص  شنامهپس از م س ضامین پژوهش پر گویه طراحی و در  57اي با ها و م
هاي قرار گرفت و از آنها پرســیده شــد اهمیت هر شــاخص را براي صــندلیاختیار پاســخگویان 

ه ها باي لیکرت مشخص نمایند. بر این اساس شاخصگزینه 5اي بر اساس طیف سیاسی و حرفه
شاخص شدند:  سته تفکیک  صندلیسه د شاخصهاي مهم براي  سی،  سیا هاي مهم براي هاي 

شاخصهاي حرفهصندلی ستند. جدول زیر  هایی که براي هراي و  صندلی داراي اهمیت ه دو 
 دهد:ها نشان میها را به تفکیک صندلیاولویت بندي این شاخص
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 ها به تفکیک نوع صندلیبندي شاخصاولویت. 2جدول 

 

 انحراف معیار میانگین شاخص ردیف
 ايهاي حرفههاي مهم براي شناسایی صندلیشاخص

 0000/0 0000/5 روشن براي تصدي سِمَتوجود معیارهاي شایستگی دقیق و  1
 49013/0 6333/4 اي صندلی بر تعهدات سیاسیتقدم تعهدات حرفه 2
 50401/0 5667/4 اي براي انجام وظایفضرورت تسلط به دانش و رفتارهاي حرفه 3
 56832/0 5667/4 وجود فرایندهاي انجام کار با ترتیب و توالی معین براي انجام وظایف شغلی 4
 50742/0 5333/4 اي در مقایسه با وظایف سیاسیذات و ماهیت سازمان از حیث غلبه وظایف حرفه 5
 57235/0 50000/4 لزوم دارا بودن تجارب و سابقه شغلی مرتبط براي تصدي صندلی 6
 62881/0 4667/4 اختیار و قدرت رسمی باالي سِمَت در توزیع منابع و امکانات در سطح ملی 7

8 
اي طی کردن مسیر ترقی شغلی براي انتصاب به سِمَت مورد الزامات قانونی و حرفه

 مراتب سازمانی براي تصدي سِمَت)نظر (طی نمودن سلسله
4667/4 62881/0 

 62606/0 4333/4 گیرياي براي تصمیماستقالل حرفه 9
 62606/0 4333/4 پذیري (عینی بودن) عملکرد سِمَت (صندلی)سنجش 10
 67466/0 4000/4 وجود شرایط احراز شغل دقیق و شفاف براي تصدي سِمَت مورد نظر 11
 61495/0 3667/4 ها، تکالیف و اختیارات سِمَتاي و تخصصی بودن وظایف، مسئولیتحرفه 12
 66868/0 3667/4 گیريطی نمودن فرایندهاي عقالیی (تکنیکی) براي تصمیم 13
 71116/0 3333/4 مراتب اداريمقامات در سلسله اي صندلی بهپاسخگویی حرفه 14

15 
ها و استانداردهاي عملکرد مشخص براي ارزیابی عملکرد دارنده وجود شاخص

 صندلی
3333/4 66089/0 

16 
عدم جایگزینی صاحب سِمَت به دلیل حاکمیت و نیاز محض به دانش و تخصص 

 اي باال براي تصدي سِمَتحرفه
3333/4 66089/0 

 74971/0 3000/4 غلبه ماهیت اجراي صندلی بر ماهیت سیاسی 17
 65126/0 3000/4 لحاظ آثار و نتایج ارزیابی در سرنوشت سازمانی نظیر ارتقاء، تنزیل، تشویق و تنبیه 18

19 
حاکمیت شدید قوانین و مقررات براي انجام وظایف (مستند هر عمل اداري مبتنی بر 

 وجود قوانین و مقررات مربوط)
2333/4 67891/0 

 68145/0 1333/4 وجود شرح شغل مشخص براي سِمَت مورد نظر 20
 84486/0 1000/4 هاي سیاسیها و دستهممنوعیت عضویت دارنده سِمَت اداري در احزاب، گروه 21
 21721/1 6333/3 وجود فرایندهاي مشخص براي عزل از سِمَت اداري مورد نظر 22
حقوقی از ناحیه حقوق اداري نسبت به تصمیمات اتخاذ هاي وجود پشتیبانی 23

 شده توسط دارنده سِمَت
5667/3 19434/1 
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 . 2جدول ادامه 

 

 میانگین شاخص ردیف
انحراف 

 معیار
 هاي سیاسیهاي مهم براي صندلیشاخص

1 
 هاي سیاسی برايبستان با گروه-زنی، مذاکره و بدهسهم رفتارهاي سیاسی نظیر چانه

 تصدي سِمَتانتصاب و 
6333/4 66868/0 

2 
هاي داراي ماهیت سیاسی (نظیر مجلس شوراي اسالمی و وجود تعامل کاري با سازمان 

 هاي داراي ماهیت سیاسی) براي انجام وظایف سازمانیخانه وزارت
5667/4 50401/0 

 73030/0 4667/4 سازي سِمَت در فرایندهاي سیاسی نظیر انتخاباتقدرت و توان جریان 3
 50742/0 4667/4 میزان نفوذ و قدرت سازمان غیررسمی در مقایسه با سازمان رسمی 4
 81720/0 4333/4 هاي سیاسیظرفیت مستقیم (رسمی) سِمَت (صندلی) در یارگیري 5
 61495/0 3667/4 هاي جمعی براي انجام وظایف سازمانیلزوم برقراري ارتباط با رسانه 6
 84418/0 3333/4 ارتباط کارکردي سِمَت (صندلی) با مقوله امنیت ملی میزان پیوستگی و 7
 60648/0 3333/4 گیري (امضاهاي طالیی)هاي استثنایی در تصمیموجود رانت و فرصت 8
 84418/0 3333/4 هاي ایدئولوژیک در طول زمان تصدي صندلیرعایت ارزش 9
 91539/0 3000/4 ها و مراکز سیاسی قدرتپاسخگویی سیاسی دارنده سِمَت به احزاب، گروه 10

11 
وجود شرح وظایف رسمی براي انجام فرایندهاي سیاسی (نظیر برگزاري انتخابات، ثبت 

 نام کاندیداها، تایید صالحیت و ...)
2667/4 86834/0 

 78492/0 2667/4 ها به سازمان و سِمَت مد نظرعالقه و توجه نهادهاي صنفی، مدنی، سیاسی و سمن 12
هاي اداري صندلی (سِمَت) در وسعت و گستره اکوسیستم (میدان عمل) فعالیت 13

 المللیاي، ملی و بینسطح منطقه
2333/4 67891/0 

 92476/0 2000/4 ضرورت باور به هنجارهاي ارزشی (تعهدات ایدئولوژیک) براي تصدي صندلی 14
 76112/0 2000/4 اتخاذ و اجراي تصمیماتلزوم و ضرورت ایجاد ائتالف و اجماع براي  15
 01992/1 1667/4 غلبه ماهیت سیاسی صندلی بر ماهیت اجرایی 16
 74664/0 1667/4 گري براي اتخاذ تصمیمات مربوط به توزیع منابعنقش و سهم البی 17
 77608/0 1333/4 تحت مسئولیت نفوذ و دامنه اختیارات صندلی به خارج از حوزه 18
 93710/0 1333/4 وجود تعهدات سیاسی به مراجع سیاسی در ماهیت و ذات صندلی (سِمَت) 19
 82768/0 0667/4 ايتقدم تعهدات سیاسی صندلی بر تعهدات حرفه 20
هاي مردم نهاد در رابطه با ضرورت اقناع افکار عمومی، احزاب، گروهها و سازمان 21

 آیندهتصمیمات اعم از تصمیمات گذشته، فعلی و 
000/4 64327/0 

 92289/0 9000/3 هاي سیاسیظرفیت غیر مستقیم (غیررسمی) سِمَت در یارگیري 22
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 . 2جدول ادامه 

 گیريبحث و نتیجه
شاخص سایی ابعاد و  شنا ضر  صندلیهدف از پژوهش حا سی از هاي تفکیک  سیا هاي 

تن از خبرگان و فعالین  18اداري در قوه مجریه بود. به این منظور پس از انجام مصاحبه با 
ام تحلیل مضمون نسبت به شناسایی این ابعاد اقددر حوزه مدیریت دولتی با استفاده از فن 

شد. در گام بعدي  61هاي گردآوري شده شد. پس از تحلیل داده سایی  شنا مضمون پایه 
سته ضمون فراگیر د سه م سازمان دهنده و  ضمون  ضامین در قالب ده م شدند. این م بندي 
ش سازمان،  صندلی و  ستم  سی شده عبارتند از: اکو سایی  شنا صلی  ضامین ا رود و رایط وم

 گیري. سازي و تصمیمتصدي صندلی و تصمیم

 انحراف معیار میانگین شاخص ردیف
 �̅�𝑥 σ �̅�𝑥 σ ايهاي مهم براي هر دو صندلی سیاسی و حرفهشاخص 

1 
ضرورت تسلط به دانش و رفتارهاي سیاسی براي انجام 

 وظایف
3333/4 71116/0 9667/3 80872/0 

2 
هاي قدرت در سازمان براي اعمال لزوم توجه به کانون

 مدیریت
1667/4 69893/0 8667/3 16658/1 

 62606/0 2333/4 69893/0 1667/4 گیريلزوم رعایت اسناد باالدستی در تصمیم 3

4 
قدرت و نفوذ تصمیمات سِمَت از حیث توزیع منابع و 

 امکانات
1667/4 74664/0 2333/4 77385/0 

5 
ها (اعم از جایگاه سِمَت (صندلی) در مذاکره با سایر دولت

 مذاکرات سیاسی، تجاري، فرهنگی و اقتصادي)
1333/4 73030/0 8000/3 80516/0 

6 
وجود ساختارهاي مشارکتی (نظیر کارگروه، کمیسیون و 

 گیريشورا) براي تصمیم
1333/4 81931/0 9333/3 08066/1 

 77608/0 1333/4 71840/0 0333/4 توجه و در نظر گرفتن آثار فرامکانی (گستره آثار) تصمیمات 7

8 
لزوم تبعیت از رفتارهاي سلسله مراتبی سازمانی (نظیر 

 ارشدیت، وحدت فرماندهی، اختیار و مسئولیت)
9333/4 01483/1 8000/3 84690/0 

9 
تصمیمات (آثار در نظر گرفتن آثار فرازمانی (بلندمدت) 
 بلندمدت تصمیمات)

9000/3 084486/0 0333/4 85029/0 

 67466/0 4000/4 81931/0 8667/3 تاکید بر نتایج و خروجی در ارزیابی عملکرد 10
 68947/0 2414/4 04826/1 7333/3 مراتب سازمانیاداري صندلی سلسله جایگاه و رده 11
 75886/0 1000/4 61316/1 5333/3 و اجراي تصمیمات گیرنده براي اتخاذمیزان امنیت تصمیم 12
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 هاي ساختاري صندلی درهاي صندلی، محیط نهادي و قلمرو فعالیت و ویژگیویژگی
سازمان جاي می صندلی و  ستم  سی سمت«گیرند. عباراتی چون زیر مجموعه اکو ها برخی 

ـــتگاه ـــترده برخوردار ودر دس یارات گس نات و اخت به تعبیري داراي  هاي دولتی از امکا
ـــاغل باعث تالش و توجه احزاب و  ـــتند. این ظرفیت در اینگونه مش ـــاي طالیی هس امض

شاندن همگروه سی در جهت ن سیا صندلیهاي  ست.حزبی خود بر این  شده ا شان » ها  ن
ه زیر ها بوده کگیريسازي و تصمیمهاي استثنایی در تصمیمدهنده وجود رانت و فرصت

 گیرند. و قلمرو فعالیت صندلی قرار میمجموعه محیط نهادي 
اي، شرح شغل و شرایط احراز شغل، جذب و انتصاب و ارزیابی دانش و تجارب حرفه

یکی «عملکرد ابعاد سازنده مضمون شرایط ورود و تصدي صندلی هستند. عباراتی چون 
ي اداري هااز مشـــکالت نظام مدیریت دولتی در ایران همانا ورود افراد به مقام و موقعیت

سازمان سازمان را از حیث در  سا نه تنها تجربه کاري در آنجا ندارند بلکه  سا ست که ا ها ا
ــئولیت ــند. به بیاها و تکالیف و اختیارات و اهداف کالن و خرد نمیوظایف، مس ــناس ن ش

فقدان «  یا» اند.هاي پایین سازمان مراتب ترقی به درجات باالتر را طی ننمودهدیگر از الیه
 هاي جدي استاي از آسیبام پایش، رصد و ارزیابی عملکرد مدیران به صورت حرفهنظ

ــود نقش البی ــله گرفته ش ــی در ارزیابی عملکرد و و هرقدر از این مقوله فاص ــیاس هاي س
شتر می صابات بی شاخص» شود.انت شان دهنده وجود  ستانداردهاي عملکردي که ن ها و ا

ص شخص براي ارزیابی عملکرد دارنده  شان دهنده اهمیت ارزیابی عملکرد م ست ن ندلی ا
سن ست. این بعد مطابق با پژوهش کاردونا و اریک صندلی ا ست که 23: 205( 1دارنده  ) ا

ــتمیکی از ویژگی ــیس ــتگی هاي س ــایس ــورها را ارزیابی ش ــیاري از کش هاي دولتی در بس
ـــتخدام و ارتقاء آنها می ـــويکارکنان به منظور مبنایی براي اس خت دیگر پردا دانند. از س

مبتنی بر عملکرد که در ارتباط با ارزیابی عملکرد است از نظر سیاسی جذاب بوده و نشان 
شت. از  شتري خواهد دا ست که هرکس عملکرد بهتري دارد دریافتی بی دهنده این منطق ا
نظر سیاسی پرداخت مبتنی بر عملکرد ممکن است نشان دهنده تمایل به پاسخگوتر کردن 

 تی از طریق ارزیابی سطح عملکرد آنها باشد.کارکنان دول
ــمیم ــمون تص ــمیممض ــازي و تص ــه بعد ویژگیس ــندلی، گیري نیز از س هاي تعاملی ص

ـــفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات. عباراتی چون  الزامات، ماهیت و قلمرو فعالیت و ش

1. Cardona and Eriksen 
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سانه« صویر از عملکرد یک مدیر ر سیما در ایجاد ت صدا و   عالی درهاي جمعی و به ویژه 
ـــطح مقامات باال نقش و تاثیر گذاري جدي دارد. بنابراین عدم توجه به افکار عمومی،  س

که  »تواند در موفقیت یا شکست مدیر نقش کلیدي ایفا نماید.ها و محافل خبري میرسانه
هاي جمعی براي انجام وظایف سازمانی است بر نشان دهنده لزوم برقراري ارتباط با رسانه

صحه میویژگیاهمیت  صندلی  سازمان هاي تعاملی و ارتباطی  سو با این یافته  گذارد. هم
کند که فراهم کردن ) نیز در گزارشــی بیان می1997( 1هاي اقتصــادي و توســعههمکاري

ـــندلی در بخش اطالعات براي عموم یکی از مهمترین ویژگی ـــت که دارنده ص هایی اس
 طرفی اداره است. دولتی باید دارا بوده و تضمین کننده بی

 30اي طراحی و در اختیار هاي معرف نوع صندلی پرسشنامهپس از شناسایی شاخص
شاخص را براي  شده تا میزان اهمیت هر  سته  تن از خبرگان امر قرار گرفت و از آنها خوا

ـــاس تحلیل ـــخص کنند. بر اس ـــندلی مش ـــورت گرفته هر ص ـــاخص براي  23هاي ص ش
شــاخص براي هر دو  12هاي ســیاســی و براي صــندلیشــاخص  22اي، هاي حرفهصــندلی

 صندلی اهمیت داشتند.
مدل تفکیک  با طراحی  که  یت این پژوهش از آن رو اســــت  لب فوق اهم طا نابر م ب

ولت، ها در داي در راسـتاي تمایز، تفکیک و شـناسـایی جایگاهصـندلی سـیاسـی از حرفه
شخصی  مدیریت مبتنی بر سلیقه توان اوالً استقرار مدیریت مبتنی بر هدف را جایگزینمی

گرایی و شــایســته ســاالري در نمود و دیگر اینکه خســارات مترتب از عدم اســتقرار حرفه
بخش دولت را حذف یا حداقل نمود که این وضـــعیت در بلند مدت به ارتقاي توانمندي 
ـــدن و مقبولیت  دولت در ارائه خدمات با کیفیت و اثربخش به مردم و در نهایت به نهادش

لت از منظر مردم منجر می فهدو به طور کلی حر ـــود.  ند ش یازم گرایی در بخش دولتی ن
ســاالري در مدیریت منابع انســانی و ثبات در مدیریت اســت کارگیري اصــول شــایســتهبه

دانایی فرد و همکاران ). این موضــوع همســو با نتایج پژوهش 2015(کاردونا و اریکســن، 
ــت که معتقدند از آنجایی1395( ــیکه مدیران دولتی در اجراي خط ) اس هاي عمومی مش

نقش بســـیار مهمی دارند ثبات یا عدم ثبات این مدیران نقش مهمی در موفقیت یا ناکامی 
 مدیریت دولتی خواهد داشت.

 توان ارائه داد:هاي پژوهش تجویزهاي سیاستی زیر را میبر اساس یافته

1  . OECD 
                                                            



 29 |طبرسا اي.../هاي سیاسی و حرفهصندلیجانمایی 

هاي هاي مدیریتی آن بر اساس شاخصیهاي دولتی و به تبع آن صندل) جانمایی سازمان1
 پژوهش حاضر؛

ــاخص2 ــاخص) لحاظ ش ــندلیها اعم از ش ــندلیهاي مرتبط با ص ــی و ص ــیاس هاي هاي س
 اي در انتصاب مدیران بر اساس ماهیت و طبیعت صندلی (پست) مورد تصدي؛حرفه

 ) اختصــاصــی ســازي نظام ارزیابی عملکرد مدیران بر اســاس ماهیت و محتواي صــندلی3
 اي بودن؛اي یا هم سیاسی و حرفهمورد تصدي از حیث درجه سیاسی یا حرفه

سب4 صندلی ) متنا سازي مدیران دولتی با ماهیت  سعه و توانمند سازي نظام آموزش، تو
 شمول؛هاي عام و جهانمورد تصدي و به تعبیري اجتناب از ارائه آموزش

سازمان) تخلیه حباب جنبه5 سی  سیا سوق صندلیهاي دولتی و هاي  هاي مدیریتی آن و 
هاي داراي غلظت پایین سیاسی ها براي سازماناي سازي صندلیدادن آن در جهت حرفه

 و بالعکس؛
ست) متعادل6 سیا سیسازي و برقراري موازنه بین  سیا سی (نظریه کنترل   زدگی بوروکرا

سی سی) و بوروکرا ستبوروکرا سیا ست (نظریه  سیا ف دهاي بوروکراتیک) با هزدگی 
 ارتقاء سطح خدمات عمومی و کیفیت آنها؛

ها و ســـازوکارهاي الزم با هدف جلوگیري از بروز امواج ها، برنامه) طراحی ســـیاســـت7
(جزر و مدهاي) سهمگین جابجایی، عزل و خاتمه خدمت مدیران ناشی از پیامدهاي قبل، 

 اي؛هاي حرفهحین و بعد از انتخابات به ویژه براي صندلی
ر هاي مدیریت مســیســازي ســیســتمذاري و اتخاذ تدابیر الزم با هدف بهینهگ) ســیاســت8

صندلیشغلی و برنامه ساس جانمایی و تعیین موقعیت  شینی بر ا سریزي جان سی و هاي  یا
 اي؛حرفه

ســـازي قلمرو نفوذ هاي مربوط به شـــفاف) تغییر، بازآرایی و چیدمان مجدد ســـیاســـت9
 اي سازي مدیریت دولتی.هدف حرفه سیاسیون در حوزه اداره و بالعکس با

هاي آتی نســـبت به مطالعه میدانی و بررســـی شـــود در پژوهشهمچنین پیشـــنهاد می
سازمانشاخص شده در  شتر به منظور افزودن هاي ذکر  شود. مطالعه بی هاي دولتی اقدام 

شگران آتی می ست که پژوه ضوعاتی ا وانند تابعادي جدید به ابعاد موجود نیز از دیگر مو
 به سراغ آن بروند. 
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 .9-34، 100،مطالعات مدیریت(بهبودوتحول)ها)، ایران (ماهیت، محتوي و شاخص
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تحلیل . “1390عابدي جعفري, حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد. 
مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد براي تبیین الگوهاي موجود در داده هاي 

 . 198-151): 2( 5 اندیشه مدیریت راهبردي” کیفی.
اثرات محیط سیاسی بخش دولتی بر . “1388قلی پور, آرین؛ منوریان، عباس؛ طهماسبی، رضا. 

 . 206-191): 4( 39 فصلنامه سیاست ”رفتار سازمانی کارکنان و مدیران.
نظریه سنجش در علوم اجتماعی ارزیابی پایایی و اعتبار. . 1398کارمینز, ادوارد, و ریچارد زلر. 

 .تهران: نشر نی
فهم ابعاد . “1396مصطفی زاده, معصومه؛ علی نقی، امیري؛ دانایی فرد، حسن؛ یزدانی، حمیدرضا. 

فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاري ” سیاست زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان.
 .104-79): 4( 3عمومی 
 مدیریت” اداره.ارائه الگویی نظري جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و . “1391نفري, ندا. 
 .172-152): 10( 4 دولتی

ا بمدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردي، سیر اندیشه ها، مفاهیم، نظریه ها.  .1389هیوز, آون. 
ترجمه سید مهدي الوانی, سهراب خلیلی شورینی و غالمرضا معمارزاده طهران. انتشارات 

 مروارید.
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