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چکیده
انتصاب مدیران با ویژگیهای هواداری سیاسی به مدیریت سازمانهای دولتی مزایاا و
معایبی برای سیاستگذاران به همارا دارد انتصااب مادیران اداری و اجرایای بارای
تضمین تعهد سیاسی به راهبردها برای افزایش کارآمدی نظام اجرایای از یا

ساو و

بروز سیاستزدگی جهند و درنتیجه کاهش کارآمدی نظاام اجرایای از ساوی دیگار
تناقضنماهایی جدی را در ادار امور اجرایی به نمایش میگذارد در این پژوهش کاه
بهصورت استقرایی و بر اساس روش داد بنیاد باا اساتداد از ابازار مصااوبه و اساناد
ثانویه به انجام رسید است تالش میشود رابطه تعهد سیاسی کارکنان نظام اجرایی و
کارآمدی نظام سیاسی محور بررسی قرار گیرد و پیامادهای مندای سیاساتزدگای بار
کارآمدی نظام اجرایی کشف و شناسایی شود سؤال اصلی که در این پاژوهش باه آن
پرداخته میشود این است که «پیامدهای سیاستزدگی نظام اجرایی کشور بر کارآمدی
آن چه میباشد؟» پیش از این میبایست باه ایان ساؤال پرداختاه شاود کاه «چگوناه
انتصاب سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی تأثیر میگذارد؟»
واژگان کلیدی :تعهد سیاسای سیاسات زدگای کارآمادی نظاام سیاسای پیامادهای
سیاستزدگی کارکنان اداری بروکراسی
 دکترای مدیریت دولتی و استادیار مدیریت

msalarkia@yahoo.com
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مقدمه
نظامهای اداری و اجرایی بازوی عملیاتی سیاستگذاران ارشد هر کشاور و پیشاانی هار نظاام
سیاسی در برابر مردم خود هستند سیاستگذاران منتخب زمان اندکی برای اجرای تعهداتشان
که در تبلیغات انتخاباتی قول و وعد آن را به رأیدهندگان داد اند در اختیار دارند باهمنظاور
اطمینان از تعهد ساختار اداری و بروکراتها به راهبردهای مشخصشد و تضمین اجراییشدن
آن سیاستگذاران افرادی را به منصب پستهای سیاسی میگمارند کاه باه وفااداری سیاسای
آنان خاطرجمع باشند بدین طریق سیاستگاذاران تاالش مایکنناد شاخصاههاای کارآمادی
راهبردها و نظام اجرایی و بهدنبال آن نظام سیاسی را تأمین کنند عموماً چارچوبهای اخالقی
سازمانی و سیاسی این انتصاب در این محدود باقی نمیماند و این تالش انواع سیاستزدگی
را چه در شکل فردی و چه در شاکل سااختاری را برجاای خواهاد گذاشات شاواهد نشاان
میدهد که این گونه سیاستزدگی تبعات مندی متعددی برجای میگذارد برای مثال اولاین و
واضحترین پیامد آنکه در جمهوری اسالمی ایران مشااهد مایشاود مثلاهشادن شایساتگی و
شایستهساالری در برابر جانبداری سیاسای و دچاار روزمرگای ساازمانیشادن و نااتوانی در
برنامهریزی بلندمدت است ازاینرو سؤال اصلی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ایان
است که «پیامدهای سیاستزدگی نظام اجرایی کشور بر کارآمدی آن چه میباشد؟» در ابتادا و
برای پاسخگویی به این سؤال الزم است تعریدی به نسبت مقبول از دو متغیر مستقل و وابساته
این سؤال یعنی سیاستزدگی و کارآمدی نظاام اجرایای ارائاه دهایم همچناین رابطاه میاان
انتصاب سیاسی و کارآمدی نظام اجرایی محور بررسی قرار میگیرد پیش از هماه مایبایسات
منظور از نظام اجرایی در این مقاله بیان شود
منظور از نظام اجرایی همان دستگا اجرایی مدنظر در ماد  5قانون خدمات کشوری است
طبق این ماد منظور از دستگا اجرایی عبارت است از« :تمامی وزارتخانهها مؤسسات دولتای
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و تمامی دساتگا هاایی کاه شامول
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی ندت ایران سازمان گساترش
و نوسازی صنایع ایران بان

مرکزی بانا هاا و بیماههاای دولتای دساتگا اجرایای نامیاد

میشوند» (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  2مهرما )۹۳21
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الف .سیاستزدگی
به رغم تمایل عمومی جهت پرداختن بهمدهوم سیاست زدگی در معنای عام آن کماکان تعریاف
پذیرفتهشد در میان همگان از اینکه سیاستزدگای دقیقااً چیسات و چگوناه مایتاوان باه آن
پرداخت وجود ندارد» (هارلمن گورا و واگنر  )89۹8با آنکاه سیاساتزدگای در شاماری از
سلسله مباوث متأخر دربار دستگا اداری مطرح گردید ؛ اما غالباً با تداسیر و تعاابیر متدااوتی
محور بحث قرار گرفته است (پیترز و پییر  )۹9 :۹۳21استدان ماارین نیاز تصاریح مایکناد
(« )51-۳8 :a 89۹۳واژ سیاستزدگی مدهومی است که بهخاوبی تعریاف مدهاومپاردازی و
عملیاتی نشد است»
به منظور سایالن محادود تعریاف و عملیااتیشادن سیاساتزدگای جنیدار گالدمان در
تصویرسازی از سیاستزدگی آن را «مشابه مه فرض میکند؛ با آنکه نمیشود آن را در دسات
گرفت یا مانند رنگ آن را به دیوار زد بااینوال وجود دارد امری واقعی است و بر رفتار افراد
تأثیرگاذار اسات» (مااارین  )۳1 :a 89۹۳در یا

معناای کلاای سیاساتزدگای ۹در فرهنااگ

آکسدورد «عمل یا فرایند سیاسای ساازی یاا استوارسااختن بار پایاه سیاسات اسات؛ در واقاع
سیاسیشدن چیزی است» (ریسته )۹29 :8990
بررسی ادبیات موضوع سیاستزدگی (که پرداختن به همه آنها در این مجال ممکن نیست)
واکی از این است که این واژ را میتوان در سه سطح طبقاهبنادی نماود :ساطح عاام؛ ساطح
مدیریت دولتی؛ سطح سازمان های اطالعاتی این ساه ساطح دارای زیربناای معناایی مشاتر
هستند وسعت معنایی این سه واژ در شکل  ۹به نمایش گذاشته شد است

 .1سیاستزدگی در عام
سیاست زدگی بهمدهوم عام عبارت است از «:انتقال موضوعات بهسمت زمینههای سیاسی؛ تغییر
موضوعاتی که پیشتر سیاسی نبود اند به موضوعاتی سیاسی در معنای کلای سیاساتزدگای
1. Politicization
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فرایندی است که طی آن سیاستگذاران و نمایندگان (منتخبین) مرتبط با آنها به تدسیر وقاایق
و شرایط در فضای سیاسی مدنظر خود میپردازند» (زورن )7۹-17 :89۹1
ازاینرو در سطح عام «سیاستزدگی عبارت است از :استداد از سیاست (ناسالم) باهشاکل
افراطی و سنجش تمام جنبه های زندگی شخصی و اجتماعی و هناری و ادبای بار اسااس آن»
(آقابخشی و افشاری راد  )587 :۹۳2۳بهعبارت دیگر اشخاص گرو ها و سازمانهایی که باه
آفت سیاستزدگی مبتال هستند شناخت محیط و مسائل پیراماون و افاق چشاماناداز خاود را
محدود به نگا از دریچه و روزنهای با شیشهای ت رنگ ی بعدی و با صبغه و لعاب جناوی
ساخته و تمایالت وزبی و سیاسی دستگا ادرا و استنباط آنان را در تشخیص و فهم صحیح
پدید ها با اعوجاج و اختالل جدی مواجه نمود است در ی

عبارت «سیاستزدگای عباارت

است :از همهچیز را سیاسی دیدن و الغیر» (افروغ )۹۳22

 .8سیاستزدگی در مدیریت دولتی
یکی از اهداف تأسیس نهاد دولت ارائه خدمات عمومی است در این راستا دولت بایاد طبقاه
دستاندرکار بروکراسی اداری را از میان افراد متخصص و باتجربه انتخاب کند و این امر منوط
به استخدام و انتصاب افراد بر اساس اصل شایساتهسااالری براباری و رقابات اسات (پتدات
 )۹۳08از آنجا که در بخش متناابهی از دولات و نظاام سیاسای پساتهاای اداری از طریاق
انتصابات سیاسی واگذار می شوند در سطح مدیریت دولتی سیاساتزدگای دساتگا اداری را
می توان جایگزینی معیارهای سیاسی بهجای معیارهای مبتنی بار شایساتگی در گازینش ابقاا
ترفیع پرداخت پاداش و انتظام بخشی به کارمندان دستگا اداری تعریف کارد (پیتارز پاییار
 )۹۹ :۹۳21سیاستگذار مقامات و کارشناسان مؤثر دستگا اجرایی را باهدلیال تعهدشاان باه
خطمشیای خاص به پست اداری منصوب میکنناد «چنانچاه انتصااب اصاول شایساتگی را
وجه المصالحه قرار دهد بهطور مشخص سیاست زدگی اتداق افتاد است» (گریگاوری )۹۳21
در این سطح کلیدورد و رایت سیاست زدگی را به دو گوناه تعریاف مایکنناد :اول افازایش
فعالیت سیاسی کارمندان دستگا اداری؛ دوم وجاود کنتارل شادید دولات بار دیاوانسااالران
(ساسمن و ال

)۹28 :۹۳21
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 .6سیاستزدگی در سازمان اطالعاتی
چنانچه گام به درون سازمان اطالعااتی باهعناوان یکای از دساتگا هاای اداری نظاام سیاسای
بگذاریم سیاستزدگی مهم تارین عارضاه ساازمانی ایان سارویس هاا باه شامار مایرود در
سازمانهای اطالعاتی سیاستزدگی در کنار محدودیتهای زمانی و مکاانی محادودیتهاای
سوگیری و محدودیتهای ساختار سازمانی چهار محدودیت و نقص مستمر و دائمی ساازمان
اطالعاتی را به خود اختصاص میدهند (ر

به :جکسون )17۹-158 :89۹9

رانسام سیاستزدگی اطالعات را اینگونه تعریف میکند« :هنگامی که اولویتهاای کاامالً
سیاسی بر فرایند تصمیم سازی واکم است فشارهای واضاح و دقیقای بار ساازمان اطالعااتی
اعمال میشود که نتیجه آن ابالغ اطالعات خودسر یا اطالعاات دلبخاواهی اسات کاه موجاب
تحریف واقعیت میشود» (رانسام )81 :۹027
در بافت اطالعات مدهوم رایج معنای سیاستزدگی فسااد در بایطرفای نظاام اطالعااتی
است؛ خوا از طریق دستکاری عمدی روند اطالعاتی توسط تصمیمگیرندگانی که میخواهند
اطالعاات و تحلیاال از گزیناه سیاساای خااص آنااان ومایات کنااد خاوا از طریااق اقاادامات
تحلیلگران اطالعاتی که برای تصمیمگیرندگان آن دسته از اطالعاتی را که تمایل دارند بشنوند
ارائه میکنند (مارین  )877 :8990عینیتگرایی ویژگی ذاتی فعالیاتهاای اطالعااتی باهویاژ
تحلیل های اطالعاتی برای سیاستگذاران است تحلیلگران اطالعاتی همانند دانشمندان علاوم
اجتماعی در راستای عینیتگرایی گاام برمای دارناد کاه در صاورت قرباانینماودن آن نتاایج
بهدستآمد بهشدت تحت تأثیر عناصر ساوگیرانه قارار مایگیارد (پایالر )121-178 :89۹9
همچنین سازمانهای اطالعاتی در بستر بزرگتری با نام بروکراسی اداری فعالیت مایکنناد کاه
رؤسای سازمان های اطالعاتی آن در زنجیر قدرت سیاسی قرار دارند وظیده مهم سازمانهاای
اطالعاتی پس از جلوگیری از وقوع غافلگیری پشتیبانی از سیاستگذاران اسات پشاتیبانی از
سیاستگذاری با طرفداری و جانبداری از ی

سیاست بهصورتی که عینیتگرایی در آن باه

فراموشی سپرد شد باشد متداوت است این نکتاه مهام اسات کاه فعالیات در محیطای کاه
همهچیز وول موضوع سیاست میچرخد و وتی سلسلهمراتبی برتر در اختیار دارد بدون آنکاه
از آن تأثیر پذیرد امری سخت به شمار میرود و اگر محیط سیاست بر اطالعات تاأثیر گاذارد
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بهنحوی که محصوالت آن را به رنگ و بوی خود آمیخته کند سیاستزدگی اطالعات به وقوع
پیوسته است

در سازمانهای اطالعاتی

در مدیریت دولتی

در عام

شکل  .1معنای سیاستزدگی در سطوح مختلف و وسعت معنایی آن

سیاست زدگی در سطح سازمان اطالعاتی از انواع سیاست زدگی است کاه نیازمناد بررسای
ویژ است این نوع سیاستزدگی بهعنوان مهمان مقیم ساازمانهاای اطالعااتی و «گناا کبیار
اطالعاات» ) (Johnson, 2017مای بایسات در قاوار خاود بازشناسای شاود در ایان مقالاه
سیاستزدگی دستگا های اداری بهعنوان سیاستزدگی در مدیریت دولتی در کانون توجه قارار
گرفته است و بررسی میشود

 .0انواع سیاستزدگی
میتوان گدت که دو دسته از سوگیریها منجر به سیاستزدگی میشوند :دسته اول سوگیریها
و برداشت های فردی کارشناسان و مدیران بروکراتی

و دسته دوم سوگیریها و برداشتهاای

ساختاری مسلط بر کارشناسان و مادیران دساتگاهی اسات سووگیریهوای فوردی ناشای از
تجربیات شخصی و برداشتهای افراد از منافع و مصالح خود و دیگران است در ایان والات
کارمند بهصورتی مغرضانه اقدام به انجام فعالیتهایی درجهات ومایات یاا مخالدات باا یا

سیاستزدگی و کارآمدی در نظام اجرایی

سیاست خاص ی

شخصیت سیاسی یا ی

01

طرز تدکر کلی مینماید هنگامیکه کارشناس یاا

ماادیری اداری منااافع سیاساای تعری افشااد خااانواد جناااح ی اا گاارو ماادنظر خااود را در
سیاستگذاری تصمیمگیری و اجرای کارکردهای نظام اجرایی دخالت میدهد میتوان گدات
که سوگیریهای ساختاری منجر به سیاستزدگی شد اند
بازشناسی دو نوع سوگیری فردی و ساختاری منجر به بازشناسی دو نوع سیاستزدگای در
سازمانهای اطالعاتی میشود :سیاستزدگی از پوایین و سیاسوتزدگوی از اواال منظاور از
سیاستزدگی از پایین دخالتدادن سوگیریهای فردی توسط کارمند اداری در فرایناد اجارای
وظایف است در این نوع از سیاستزدگی تحریف واقعیت از پایینترین سطح سازمان آغاز و
بهسمت سلسله مراتب سازمان ورکت میکند ازآنجااییکاه ساوگیریهاای فاردی اغلاب در
پوشش ظاهرسازیها پنهان میشوند شناسایی این نوع از سیاستزدگی بسیار دشاوار اسات و
بهراوتی نمیتوان میزان تحریف محصول تولیدشد در مقایسه با واقعیت موجود را سانجید از
سوی دیگر با عنایت به آنکه سوگیریهای فردی ممکن است بسیار متنوع باشاد (معماوالً هار
فرد سوگیریهای شخصی متداوتی با افراد دیگر دارد) محصوالت تولیدشد در چنین فضاایی
بهعلت تحریف های متنوع از ناویه سوگیریهای مختلف والتی کجومعوج به خود میگیرناد
وتی اگر بتوان وجود این نوع از سیاستزدگی را تشخیص داد بهدلیال آنکاه در عمال امکاان
اشراف کامل بر گرایشها و برداشتهای فکری ت ت

اشخاص وجود ندارد نمیتوان میازان

تحریف تولیدشد را سنجید و تصویر درست را از دل آن بیرون کشید
سیاست زدگی از باال وقتی اتداق میافتد که سااختارهای جنااوی گروهای و گدتماانی
برداشت مسالط و مادنظر خاود از پدیاد هاا و مناافع را از طریاق کارشناساان یاا مادیران
بروکراتی

بر فرایندهای درونی سازمان تحمیل نماید بارزترین شکل سیاست زدگای از بااال

زمانی است که کنشگران سیاسی کشور (مانند اوازاب گارو هاا و مقاماات عاالی) تاالش
میکنند سالیق و برداشت های سیاسی خود را در مدیریت ورفه ای سازمان مدنظر خاود در
ابعاد مختلف آن (اعم از مدیریت منابع انسانی مانناد اواراز صاالویت هاا گازینش ارتقاا
انتصاب مدیران یا دخالت در شیو برخورد با مسائل و ) دخالات دهناد بناابراین معماوالً
نهادها دستگا ها اشخاص فعاالن نیروها و اوزاب سیاسی که در مصادر قادرت اجرایای
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تقنینی یا قضایی قرار می گیرند بنابر دالیل مختلف تمایل دارند دامنه ندوذ و اشراف خاود را
به سازمان دولتی گسترش دهند

 .5سیاسیاودن و سیاستزدگی
بایستی توجه داشت که میان سیاسیبودن و سیاستزدگی تداوت وجود دارد بهطور کلای مارز
میان سیاسیبودن و سیاست زدگی را تمایالت سیاسی و منافع درون سازمانی و برونسازمانی و
منافع شخصی تعیین میکند در بطن سیاسیبودن رفتار منطقی و ورفهایگرایی وجود دارد در
والی که «سیاست زدگی نوعی عمل و مشارکت سیاسی است که شکل سالم و هنجارمند ندارد؛
بلکه بیمارگونه است » (فکوهی  )۹۳22رفتارهای سیاسی عادی و معقول است؛ اما رفتارهاای
سیاست زد آسیب زاست مقاام معظام رهباری(مدظلاه) ( ۹7دی  )۹۳2۳در تبیاین تدااوت میاان
سیاستزدگی و سیاسیبودن (با تمرکز بر روی استادان دانشگا ) میفرمایند:
« استاد بایاد سیاساتزد نباشاد؛ ناه اینکاه سیاسات ندهماد اماا سیاسات دانساتن و
سیاسیبودن غیر از سیاستزد بودن و سیاسیکاربودن است سیاسیکااری باد اسات اینکاه
مرتب همۀ کارهایش بر محور ی

انگیزۀ سیاسی باشد بسیار بد است؛ بهخصوص وقتای کاه

انگیز های سیاسی جنبههای جناوی و شخصی و وزبی پیدا میکند که این دیگر باد انادر باد
میشود »

 .3چرا سیاستزدگی؟
دستگا اداری ذاتاً مخلوقی سیاسی است به عالو آنکه ذاتاً درگیر در سیاساتهاا نیاز هسات
دستگا اداری تنها به این دلیل که ساختار عرضهکنند خدمات عمومی به شهروندان اسات در
تعیین اینکه چه کسی چه چیزی از بخش دولتی دریافت میکند نقش دارد گدته مایشاود کاه
الگوی توسعه سیاسی محافظت از دستگا اداری در برابر کنترل سیاسی آشکار با هدف افزایش
کارآمدی آن بهمنظور تضمین بیطرفی اش در برخورد با شهروندان است (تورستندال  ۹00۹به
نقل از :پیترز و پییر )۹۹ :۹۳21
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بنابراین با این تعریف اولین پیشفرض می تواند این باشد که تقریباً تمامی نظامهاای اداری
با سطحی از مداخله سیاسی مواجهاند این مداخله با انتصاب سیاسی مدیران آن مشهود اسات
دومین نکته این است که سیاستماداران هنگاامی کاه تصامیمی را اتخااذ مایکنناد هرگوناه
مخالدت و نظر غیر در خصوص آن را بهمنزله دشمنی با آن میپندارند و تاالش مایکنناد کاه
افرادی را به کار بگیرند تا اجرای تصامیمات را باا ساهولت و باا مقاومات کمتاری باه انجاام
برسانند در این صورت مدهومی با عنوان تعهد به میان می آید بخشی از این تعهد از وفااداری
سیاسی و عملگرایانه ناشی میشود سیاستگذاران بارای تضامین ارزش هاای مادنظر خاود
برخی از معیارهای سیاسی را برای انتخاب مدیران دیوانساالر خود در نظر میگیرند که نتیجاه
مدرط آن طی چرخهای فزایند بروز سیاستزدگی است

ب .کارآمدی نظام اداری
واژ کارآمدی ازجمله مداهیمی است که در ادبیات سیاسی مورد استداد قرار میگیرد و جاایی
در ادبیات مدیریت ندارد از آنجاکه کارورزان و پژوهشگران رشاته علاوم سیاسای باا مدااهیم
مدیریتی آشنایی اندکی دارند هنگامی که موضوع عملکرد عالی دولات و نظاام سیاسای را در
دستورکار قرار می دهند از واژ کارآمادی بهار گرفتاه و آن را معاادل قابلیات و لیاقات نظاام
سیاسی به کار میگیرند تاکنون این دسته تعریف واضحی از این واژ ارائه نداد اند همانگونه
که گدته شد این دروالی است که در مجموعه واژگان و اصطالوات مدیریت واژ ای باه ناام
کارآمدی بهصورتی علمی تعریف نشد است و وجود ندارد باهجاای ایان واژ اصاطالوات
دیگری وجود دارد که میتوان به مهمترین آن یعنی کارایی اثربخشای بهار وری و

عملکارد۹

اشار کرد پژوهشگران ووز مدیریت نه تنها تعریاف دقیاق علمای از ایان چهاار واژ ارائاه
کرد اند؛ بلکه شاخصهای سنجش این مداهیم را نیز بهگونهای عملیاتی تعریف کرد اند بهطور
کلی میتوان گدت هرکدام از این چهار مدهوم پیشگدتاه تعریدای مخاتص باه خاود دارد کاه
جایگزینکردن آن بهجای واژ کارآمدی نادرست به نظر میآید آنچنانکاه باا جساتجویی در

1. Efficiency, Effectiveness, Productivity, Performance
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ادبیات واژ کارآمدی می توان دید که برخی تالش نمود اند معنای این واژگاان پایشگدتاه را
بهجای واژ کارآمدی جای دهناد در واالی کاه الزم اسات کارآمادی باهصاورت مساتقل و
منحصربهخود تعریف شود وال بهصورت موجز در ود رفع نیازمندی این مقالاه باه تعریاف
واژ کارآمدی میپردازیم
در میان همه تعاریف موجود در کارآمدی می توان به تعریف سیمور لیپست ()۹1 :۹۳71
توجه کرد وی کارآمدی را تحقق عینی یا توان سیستم در تحقاق کارکردهاای اساسای یا
وکومت بهگونه ای که اکثریت ماردم و گارو هاای قدرتمناد درون نظاام آن را باهوضاوح
مشاهد کنند تعریف کرد است این تعریف خوبی است ولی مبهم است و عملیاتی نیست
بنابراین تالش می کنیم کارآمدی را با اتکا به ابعاد قابل تقسیم به مؤ لده و شااخص تعریاف
نماییم
بهطور کلی کارآمدی مبتنی بر عملکرد است به این معنا که عملکرد مناسب دولت و نظاام
سیاسی کارآمدی آن نام دارد عملکرد وکومت میزان دستیابی وکومت به اهداف و تکاالیف
تعریفشد خویش است و کارآمدی عالیبودن عملکرد وکومات بار اسااس ایان اهاداف و
تکالیف است بنابراین برای انداز گیری کارآمدی نظام سیاسی میبایست باه ابعااد عملکاردی
دولت نگا کرد بنابراین در تعریدی عملیااتی مایتاوان کارآمادی نظاام اجرایای یاا دولات را
«عالیبودن میزان تحقق ابعاد وکمرانی خاوب» تعریاف نماود ایان ابعااد عملکاردی کاه در
وکمرانی خوب به آن تأکید شد است شامل :اثربخشی و کارایی وقاوق مسااوی (عادالت)
مشارکت واکمیت قانون شدافیت پاسخگویی شکلگیری وفااق عماومی مسایولیتپاذیری
است وال با تعریف شاخصها و مؤلدههای این ابعاد که برخی کمی و بیشتر کیدی هستند کاه
میبایست قابل انداز گیری شوند میتوان بهطور دقیق کارآمدی دولات را اناداز گیاری نماود
این ابعاد در شکل  8به نمایش گذاشته شد اند
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مشارکت
حاکمیت

مسئولیت

قانون

پذیری

شفافیت

کارآمدی نظام

اثراخشی و

اجرایی

کارایی

عدالت

پاسخگویی
شکلگیری

وفاق عمومی

شکل  .8ااعاد کارآمدی نظام اجرایی ار اساس حکمرانی خوب

 .1تناقضنمای انتصاب سیاسی و کارآمدی دستگاه دولتی
همان گونه که گدته شد ساختارهای دولتی در همه انواع و اشکال آن بخشی از نظام سیاسی
به شمار می روند که در بستر راهبردهای آن با نظام سیاسی متبوع تعامل دارند بنابراین واق
نظام سیاسی و سیاست گذاران است تا با انتصاب افارادی کاه متعهاد باه راهبردهاای خاود
تشخیص می دهند در چارچوب قول ها وعهد هایی که با آن دست بیعات باا رأی دهنادگان
خود داد اناد کارآمادی خاود را تضامین نمایناد سیاسات گاذاران بارای تضامین اجارای
راهبردهایشان به کارمندان دولتی وابسته اند و درعینوال می بایست بخشی از اختیارات خود
و تصمیم گیری ها را به آنان تدویض نمایند سیاسات گاذاران از طریاق انتصاابات ساازمانی
خط مشی های عمومی را در کنترل راهبرد های خود قرار می دهند؛ چارا کاه ایان ساازمان هاا
می بایست هم به راهبردهای سیاست گذاران جدید متعهد باشند و مقاومت نکنناد و هام باه
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سؤاالت و نیازمندی های سیاستگذاران پاسخگو در اینجا این پایش فارض وجاود دارد کاه
« منصوبان سیاسی نسابت باه کارمنادان ورفاه ای دساتگا اداری د ر برابار رهباران سیاسای
پاسخگوتر هستند» (کریستنسن  )۳۳ :۹۳21سیاست گاذاران باا انتصااب مادیرانی از درون
کادر خود پایگاهی برای هرچه متعهدکردن دستگا اداری در میان آن جای می دهند و به آن
ضمیمه می کنند به این ترتیب ایان افاراد واداقل از قادرت قاانونی برخوردارناد در ایان
انتصاب به نظر می رسد دو وکم وجود دارد یکی مدنظر قرار دادن تخصص نامزد پست مد
نظر و دیگری درون سازمانی بودن فرد مدنظر تخصص معیار اصلی است انتصاب فردی که
تخصص موضوع را ندارد می تواناد نشااندهناد سیاسات زدگای افراطای باشاد همچناین
نظام هاای اداری سانتی باهطاور کلای انتصااب افاراد بارون از ساازمان خاود را نشاانی از
سیاست زدگی می دانند و در مقابل آن مقاومت می کنند بنابراین وابستگی سیاسی متعصبانه و
کورکورانه با تعهد به خطمشی ای خاص متداوت است
انتخاب سیاسی تنها بهدلیل تعهد انجام نمیشود؛ بلکه گاهی انجاام تحاول نیازمناد تغییار
فرهنگ نیز هست و از آنجا که عموماً فرهنگ سازمانی از باال به پایین ساخته مایشاود تغییار
مدیر دستگاهی بهمنزله تغییر فرهنگ و درنتیجه تحول سازمانی است گاهی این فرهنگ جدیاد
که در فرایند تحول سازمانی جایگزین فرهنگ قبلی میشود فرهنگی سیاستزد تار از قبال را
ایجاد میکند بازنشستهکردن کارکنان قبلی (وتی با دادن مزایاای بیشاتر) و اساتخدام کارکناان
جدید متناسب با فرهنگ مدنظر میتواند نوعی از سیاستزدگی را ایجاد کند
ازاینرو در اجماع تعاریف سیاستزدگی تأکید شد است که سیاستزدگی منجر به ایجاد
تنش میشود؛ چراکه از ی

طرف ابزاری مدیاد بارای رهباران اسات تاا از طریاق آن بتوانناد

بوروکراسی را کنترل نمایند و از طرف دیگر وسیلهای است برای کاهش جنبههای مندی اصاول
واکم بر سلسلهمراتب اداری اصولی که شامل انتصاب و ارتقا بر اساس شایساتگی و ارائاه را
ولهای سیاسی پیشنهادی از جانب خدمتگزاران دولتی میشاوند (داناایی فارد و همکااران
 ۹۳01به نقل از(Bauer & Ege, 2012

بنابراین اساساً سازمانهای دولتی با توسل به متعهدشدن هرچه بیشاتر سیاسای شاد و باه
اوتمال زیاد سیاستزد میشوند و این تناقض نمایی را با کارآمدی نظاام اجرایای باه نماایش
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میگذارد عینیتگرایی و ودظ فرهنگ ورفهای تضمینکنند کارآمدی نظام اجرایی اسات کاه
سیاست زدگی بهصورت مه آن را مایپوشااند بناابراین باین جانابداری سیاسای و فرهناگ
ورفه ای سازمانی تناقض وجود دارد شواهد و مسائل به وقوع پیوسته نشان میدهاد تغییار از
تعهد مدرط به سیاست بهسمت سیاستزدگی همچنان که پیشتار ذکار شاد باهنحاوی در ماه
سیاست به وقوع میپیوندد که نمی توان خط تدارق واضحی برای این تبادیل ذکار نماود تنهاا
میتوان در گذر زمان با اعتنا به شاخصهای رفتاری این ورکت از ورفهایگرایی ساازمانی باه
سیاستزدگی را تشریح کرد
در ی

جمعبندی می توان گدات نظاام اداری بارای هرچاه کارآمادترکردن خاود تاالش

میورزد کنترل دستگا اداری را به بهترین نحو در دسات داشاته باشاد ازایانرو باا انتصااب
مدیران سیاسی در پست های اداری این کار را به انجام میرساند؛ اما سوگیریها نگارشهاا و
رویکردهای سیاسی مدیران سیاسی منصوبشد از والت سیاسیبودن خارج شد و بهسامت
سیاستزدگی می رود آنچه در آغاز برای کارآمدی نظام سیاسی تعبیه شد بود خود باه تیغای
که کارآمدی نظام را هدف قرار داد است بدل میشود این تنااقضنماا در شاکل  ۳بار روی
محور کارآمدی و تعهد به سیاست بهطور خالصه به تصویر کشید شد است

زیاد
کارآمدی نظام
اجرایی
کم
سیاستزدگی

زیاد

کم

تعهد به سیاست
شکل  .6رااطه کارآمدی نظام اجرایی اا میزان تعهد اه سیاست و سیاستزدگی
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ج .روش پژوهش
در این مقاله با محور قراردادن ابعاد هشتگانه کارآمدی نظام سیاسی و دراختیارگذاشتن آن در
میان صاوبنظران ( ۹1ندر) از آنان خواسته شد تا تبعات سیاستزدگی بر این ابعااد را محاور
بررسی و تادقیق قارار دهناد ایان فرایناد باا رویکارد اساتقرایی بار اسااس روش داد بنیااد
(گرانددتیوری) به انجام رسید که درنهایت نتایج زیر واصل گردیاد هادف از ایان پاژوهش
اکتشاف و فهم پیامدهای سیاستزدگی نظام اجرایی کشور است ابزار اصلی بارای جماعآوری
داد ها مصاوبه و مدار ثانویه میباشد تأکید این مطلب الزم است کاه سیاساتزدگای را در
چارچوب سیستمی میتوان از منظر زمینهها فرایند وقوع و پیامدها بازشناسی کرد این تدکی
به در بهتر سیاستزدگی کم

میکند در این مقاله از پرداختن به زمینههاا و فرایناد وقاوع

صرف نظر شد است و تنها بر پیامدهای سیاست زدگی و تأثیر آن بار کارآمادی نظاام اجرایای
تمرکز شد است

د .تأثیر سیاستزدگی ار کارآمدی نظام اجرایی
با درنظرگرفتن شکل  ۳میتوان گدت خط باریکی و مبهمی میان نهایت تعهاد سیاسای و باروز
سیاستزدگی وجود دارد بهطور دقیق نمیتوان برای همه دساتگا هاای دولتای و هماه افاراد
تجویزی همگانی برای زمان بروز سیاسات زدگای ارائاه داد سیاسات زدگای رابطاه مثبتای باا
اوجگرفتن رفتارهای غیرسازمانی دارد به این معنا که هرچه سیاستزدگای در ساازمانی بیشاتر
شود رفتارهای غیرساازمانی افازایش مای یاباد و درنهایات شااهد اوج واداکثری رفتارهاای
غیرسازمانی خواهیم بود ازجمله این رفتارها میتوان موضاوعات ذیال را برشامرد :پوپولیسام
سازمانی (عوامگرایی)؛ آنارشیسم سازمانی (نظمگریزی و توجیهکاری اقدامات قاانونگریازی)؛
تسلط گرو های غیررسمی بر سازمان (رانت سازمانی)؛ اپورتونیسم ساازمانی (فرصاتطلبای و
سودجویی سازمانی) همه این رفتارها تأثیرات جدی مندای بار عملکارد دساتگا و درنتیجاه
کاهش کارآمدی نظام اجرایی میگذارد در ادامه تالش میکنایم در چاارچوب ایان مقاوالت
پیامدهای واضح سیاستزدگی بر کارآمدی نظام اجرایی را واکاوی نماییم
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 .1کاهش اعتماد عمومی در خصوص دستگاههای دولتی
فرض کلی این است که نظامهای سیاستزد ناکارآمدتر از نظامهای اداری شایسته و بیطرفاند
(پیترز و پییر همان) که اخالقیات رایج جامعه در آنها جااری و سااریاناد باه نظار مایرساد
مهمترین پیامد سیاستزدگی دستگا های دولتی ازدسترفتن اعتماد عمومی به بیطرفی نهادهاای
دولتی باشد چراکه نهادی که میبایست در خدمت خدمات عمومی باشاد در خادمت مصاالحی
دیگر (وزبی جناوی گروهی) قرار میگیرد اعتماد جزء اساسی و جدانشدنی روابط اجتمااعی و
«یکی از ارزشمندترین سرمایههای اجتماعی است که مخدوششدن آن هزینه بسایار سانگینی بار
نظام سیاسی تحمیال خواهاد کارد بار ایان اسااس افاول اعتمااد یکای از مساائل محاوری در
سیاستهای دولتهای امروزی است اعتماد عمومی برای دموکراسی وائز اهمیت است اعتمااد
شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که باید نمایندگان آنها باشند پیوند میدهد بدین طریق هم
مشروعیت و هم اثربخشی دولت دموکراتی

افزایش مییاباد» (الاوانی و داناایی فارد -5 :۹۳29

 )87اعتماد نوعی سازوکار انسجامدهند است که وودت را در سیساتمهاای اجتمااعی ایجااد و
ودظ میکند و بهمثابه پدید ای است تسهیلگر که باعث بهر وری بیشتر سازمانها میشود اعتماد
عامل بسیار مهمی در کارایی و اثربخشی هار گارو اجتمااعی اسات و همچناین در همکااری و
تعارض ارضای نیازها مشارکت ارتباطات اساترس و تحلیالرفتگای و قراردادهاای اجتمااعی
عاملی مهم به شمار میآید (دانایی فرد « )1 :۹۳28دو عامل مهم هستند که نهادهای قابلاعتماد را
مشخص میکنند؛ اول میزان انصاف به این معنی که دولت نیازمند ایجااد ایان ادرا عماومی در
مردم است که خواستهها و مطالبات همه ذیندعان مربوط مورد مالوظه قرار گرفتاه اسات و ایان
یعنی اینکه مکر و نیرنگی در کار نیست؛ دوم صالویت و شایستگی یعنی نهادهاای قابال اعتمااد
باید بتوانند آنچه از آنان انتظار میرود به انجام برسانند» (نجفبیگای و همکااران )89-2 :۹۳01
همچنین عملکرد دولت معموالً از طریق کاالی مدیریت عمومی ارزیابی میشود بر ایان اسااس
دولتی که مدیریت عمومی پر کیدیتی را با هزینههای اند ارائه میکند عملکارد بهتار و درنتیجاه
مقبولیت بیشتری خواهد داشت (همان) سیاستزدگی نظام اداری با تأثیرگذاری مندی بر دو عامل
میزان انصاف و صالویت و شایستگی از ی

ساو و کااهش عملکارد خاود اعتمااد عماومی را

کاهش داد و مشروعیت دولتی را به خطر میاندازد
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 .8کاهش انگیزه و اخالقیات کارکنان
هنگامیکه بروکراتها به این نتیجه میرسند که عالو بر اینکه میبایست ورفهایگرایای خاود
را ودظ کنند و در کنار تخصص به محدود قدرت نزدی

شوند تاا از مزایاای آن در ارتقاای

سازمانی بهر مند شوند بخشی از وقت خود را که میبایست در افزایش کارآمدی نظام سیاسی
بگذارند بیهود صرف تالشهای سیاسی و شرکت در کمپینهای جناوی میکنناد در ایان
موضوع که پرداختن به مسائلی غیرورفهای میتواند عاملی بارای رشاد و ارتقاا باشاد انگیاز
کارکنان در ارائه خدمات ورفهای و تخصصی تحت تأثیر قرار میدهد چارا کاه بروکاراتهاا
مالوظه میکنند که سیاستزدگی باعث ارتقای برخی از کارکنانی شد است کاه صاالویت و
شایستگی الزم را دارا نبود اند برخی از این افراد ارتقا یافته تنها بر جهیزیه سیاسی خود متکای
بود اند و صالویت الزم را نداشتهاند ۹در فرایند مدیریت مناابع انساانی ایان کااهش انگیاز
عالو بر کاهش کلی کارایی به موضوع نگهداری کارکنان نیز مربوط میشود در هماین واال
متخصصان و کارشناسان ورفهای بیرون از سازمان که متوجه این مشکل میشاوند رغبتای باه
استخدام در سازمان ندارند و درنتیجه پس از مدتی مالوظه خاواهیم کارد کاه ساازمان شاامل
جمعی از کارکنان و بروکراتهایی است که یا ارزشهای چندی نمیآفرینند یاا درگیار مساائل
سیاسیاند عالو بر اینکه در موضوع استخدام سازوکارهای سنتی استخدام و ارتقاء در دستگا
اداری کمرنگ میشود در کنار این دو شاهد کارشناسانی در سازمان خواهیم بود که باا تغییار
اشکال سیاسی در مرور زمان بهعلات یاد کشایدن اناگ هاواداری جنااوی باه انازوا رفتاه
عزلتنشین میشوند یا مجبور به خروج از سازمان هستند چراکاه مارز باین وظاایف دساتگا
اداری و وظایف هواداری از جناح سیاسی کمرناگ شاد اسات در ایان باین وساادتهاای
سازمانی نیز به این انگ که گاهی بیدلیل به افراد نسبت داد میشود مزید برعلات مایگاردد
این موضوع چرخه انتقام جویی سازمانی و شخصای را درپای خواهاد داشات کاه اخالقیاات
سازمان را به چالش میکشد به این ترتیب سازمان بیدلیل و نه از روی هدفگاذاری بخشای
از سرمایه خود را از دست خواهد داد و کارآمدی کاهش خواهد یافت

 ۹برای در بهتر مدهوم جهیزیه سیاسی رجوع کنید به دانایی فرد ۳۹-5 :۹۳08
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 .6تأثیرگذاری جریانات سیاسی ار اهداف نظام اجرایی
ساختارهای اداری منشأ توزیع خدمات دولتی به شمار میآیند بیش

تمامی ذیندعان مایال

به هرچه بهر مندترشدن از این خدمات بهنحوی ویژ تر هستند جریانات سیاسی برای تحکایم
و ودظ موقعیت و قدرت خود در همه اشکال تالش می ورزند در ادارات دولتای کاه باازوی
اجرایی به شمار می روند ندوذ و تأثیرگذاری داشته باشند این تأثیر میتواند از تصویب قاوانین
کمتر بیطرفانه تا عزل و نصب مدیران اجرایی وتی در مراکز وساس کارشناسان بر اساس نظر
جریانات ذیندع ادامه یابد در افراطیترین شکل راناتهاا شاکل مایگیارد و شاخصاههاای
کارآمدی نظام اجرایی ازجمله عدالت زیر سؤال میرود نگاهی به مراکز تصمیمگیری و توزیاع
خدمات اقتصادی دولتی گواهی بر این مدعاست

 .0سیاستها و راهبردهای ناپایدار
تأثیرگذاری شدید سیاسی در سازمان بهشکل سیاست زدگی باعث تغییر مداوم در اساتراتژی و
سیاستها شد و نظام اداری اجرایی ناپایداری را رقم میزند سیاستمداران باه محاض ورود
به سازمان آن را مطابق با آمال مدنظر خود تغییر داد و این تغییرات هزیناههاایی را از جیاب
مالیات دهندگان به نظام اجرایی تحمیل میکند این نوع تغییر که ازجمله تغییرات ساختاری به
شمار میرود بهصورتی مکرر و پیدرپی که در پرتو تغییر در سیاساتگاذاران اجرایای وااد
میشود بیثباتی سازمانی برای اجرای برنامهریزیهاای بلندمادت را در پایخواهاد داشات و
روزمرگی را به سازمان و کارکنان آن تحمیل میکند بیبرنامگی روزمرگی تغییرات فراوان در
همه اجزای سازمان تبعات این امر است

 .5تناقضنمای وفاداری کارکنان
چالش بین وفاداری به جریان سیاسی و هواداری از آن و ادار کارآمد دستگا اداری و انجام
وظایف ورفه ای از پیامدهای سیاست زدگی است درست است که ازجمله قدم های آغاازین
برای انجام تغییر می بایست کارکنان را همسو نمود اما میان تعهد و مجابشدن کارکناان باه
انجام راهبردی که مدنظر دستگا سیاسی است و تعهد کارمندان باا سیاسایشادن و هاوادار
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سیاسیشدن ف اصله است تعهد کارکنان در بی طرفی سیاسی است و این با بی طرفای راهبارد
جدید که می بایست نمادهای غیرسیاسی خود را ودظ کرد باشد متداوت اسات در ماوارد
متعددی دید می شود که وفاداری کارکنان به راهبردی خاص و ورفه ای نیز به سیاستزدگی
متهم شد است که این امر ناشی از وجود سیاست زدگای مکارر ایجااد مای شاود ایان امار
درنهایت کارکنان را در چالش قرار داد و کارآمدی نظام اجرایی را تحات تاأثیر خاود قارار
میدهد

 .3ایجاد و تکثیر دستگاههای موازی و تغییر ساختارهای رایج مدیریتی
هنگامی که سیاستگذاران از دستگا اداری که سیاستزد نشد است ناامید شاد و از شانیدن
توصیه ها و تقابل آنان از تصمیمات اخذشد خسته مایشاوند روباهتغییار سااختار گذاشاته و
سازمان های اجرایی دولتی و شبهدولتی دیگری را که اقدام موازی با دستگا مادر دارناد ایجااد
میکنند چراکه سیاستگذاران ساازمانهاای اجرایای را در تعهاد باه راهبردهاا قاوی بارآورد
نمیکنند ازاینرو گاهی برخی از مراکز تصمیمگیری را به خارج از ساختار دولتای و ورفاهای
منتقل میکنند در این شکل سیاستگذاران بهمنظور افزایش کنترل خود بر دساتگا اداری در
ساختارهای سنتی اداری دست برد و ساختارهای جدید که اهداف آناان را در شارایط جدیاد
تأمین نماید تأسیس و خلق میکنند تحول امری پسندید است اما برخی از این تغییرات تنها
بهعلت هرچه بیشترکردن میزان ندوذ سیاستگذران در میان سازمانهای دولتی به انجام میرسد
و رنگ و مایه سیاستزدگی دارد این اقدام در چارچوب سیستمی در «فرایند وقاوع سیاسات
زدگی» جای دارد بااینوال یکی از تبعات سیاستزدگی نیز به شامار مایآیاد در جمهاوری
اسالمی ایران معروفترین نمونه آن انحالل سازمان مادیریت و برناماهریازی در ساال ۹۳21
می باشد ایجاد انحالل و تغییر کاربری ساختارهای مدیریتی بدون برنامهریزی و آیند نگری و
تنها بهمنظور افزایش میزان ندوذ صورت می گیرد با فربه کردن دولات تکثار تصامیمگیاری و
برهمزدن فرایند کاری صحیح و قابل در

کارآمدی نظام سیاسی را کاهش میدهد
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 .7فراهشدن دولت
سیاست زدگی نظام اجرایی به سه طریق بازرگشادن دولات را باهدنباال خواهاد داشات اول
بروکرات هایی که در نظام اداری قبلی و در چارچوب راهبردهای گذشاته تعریاف مایشادند
وال جایی در نظام اداری جدید نداشته و بایستی طرد شد یا کنار گیری کنناد ایان دساته در
مراکز مشاور ای یا در مراکز تأثیرگذار خارج از قدرت نظام اجرایی واکم که میتاوان از آن باا
نام پارکینگ مدیران یاد کرد مشغول میشاوند بادون اینکاه بروناداد جالابتاوجهی (غیار از
تخریب و نه نظارت) داشته باشند در این روش وتی دولت برای بهکارگیری این دسته دسات
به تأسیس پستهای جدید و بالاستداد میزند یا مراکز دوردستتری را به آنان میساپارد کاه
تخصصی در آن ندارند ۹دوم دولت بهمنظور هرچه بهتر کنترلکردن نظاام اجرایای در جهات
تنظیم ادار در راستای سیاست ها و تضمین تبعیات آن ادارات نظاارتی و کنترلای جدیادی را
را اندازی میکند سوم همانگونه که گدته شد اگر سیاساتگاذاران نتوانناد دساتگا اداری را
بهطور کامل به زیر سیطر سیاستهای خود درآورند اقادام باه تأسایس ساازمانهاای جدیاد
میکنند که تکثر آن باعث فربه شدن دولت میشود این فربهشدن نظام اداری افازایش هزیناه
افزایش سلسلهمراتب اداری و افزایش بروکراسی زائد اداری را بههمرا تبعات شاناختهشاد آن
بههمرا خواهد داشت

 .2سکوت سازمانی و اروز سوگیری در وظایف
بروز سکوت سازمانی پیامد واضح سیاستزدگی اداری اسات؛ چارا کاه هرگوناه مخالدات و
اظهار نظر مخالف و متداوت در سازمان اداری بهمنزله دشمنی تلقی شد و منجار باه انازوای
سازمانی میشود در نظامهای اداری بهطور مکرر شاهد وذف کسانی از سیستم هستیم کاه بناا
به توصیه سیاستگذاران از پست خود عزل شد اند این امار شادافیت ساازمان را زیار ساؤال
میبرد؛ زیرا دیوانساالران از گدتن وقیقت به صاوبان قدرت ناتوان میشوند چرا که دیگر این
دو سو همکار هم نیستند؛ بلکه سیاستگذاران مشتریان دیوانساالراناند و این آخاری مباشار

 ۹به شرکتهای دولتی با تعریدی که وزیر اقتصاد سابق دکتر طیبنیا از آن کرد است توجه کنید
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صادق اولی نیست در این والت مصلحت جای وقیقت را در نازد بروکاراتهاا مایگیارد و
مشاوران صادق مزدورانی ولقه به گوشند تضارب آرا و چانه زنای بار سار مساائل ورفاهای
ازمیانرفته و اید های نو خلق رشدونمو نخواهد کرد درنهایت افراد متملق جای کارشناساان
صادق را خواهند گرفت ارائه آمارهای مشکو که هرازچندگاهی ساؤالبرانگیاز مایشاود یاا
وتی نادرست از سوی مراجع به سیاستگذاران نمونه بارز چنین وضعی در جمهوری اساالمی
ایران است عالو بر اینکه سوگیری بهسمت تمایالت اربابان سیاسی در دستورکار بروکراتها
قرار میگیرد

 .9پنهانکاری
پشتیبانی از سیاست و نه روناد سیاساتگاذاری از ساوی بروکاراتهاا گاا باه پنهاانکااری
میانجامد در این والت کارمندان سیاستزد هنگامی که میبایست افکار عمومی و ذیندعاان
از موضوع یا ماجرایی آگا شوند موضوع را پنهان کرد و وتی در زمیناههاایی زماانی کاه در
موضع پاسخگویی قرار میگیرند به دروغگویی متوسل میشوند پنهانکاری که ماانع شادافیت
و تحقق وکمرانی خوب است کارآمدی را کاهش میدهد ذکار ایان مطلاب الزم اسات کاه
پنهانکاری و سیاستزدگی خود چرخهای را سازمان میدهند کاه باه تقویات یکادیگر کما
میکنند این چرخه فزایند و خزند بهصورتی تصاعدی مانند گردبادی کارآمدی نظام اجرایای
را تخریب میکند (شکل )1

پنهانکاری

سیاستزدگی

تخریب کارآمدی نظام اجرایی

شکل  .0چرخه پنهانکاری – سیاستزدگی در نظام اجرایی
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 .14تغییر شیوههای رایج و ایطرفانه استخدام
سیاستزدگی افراطی میتواند وتی شیو های بایطرفاناه و مبتنای بار صاالویت ورفاهای در
انتخاب کارکنان را برهمزد و مصلحت اندیشی سیاسی را جاایگزین آن کناد در ایان شاکل
سیاست گذار باا دوراندیشای سیاسای تاالش مایکناد باا اساتخدام هاواداران سیاسای خاود
سیاسااتزدگاای ساااختاری را باار سااازمان بااهصااورت درازماادت تحمیاال نمایااد ایاان پیامااد
سیاستزدگی دیگر بهآسانی رفعشدنی نخواهد بود

 .11اازتولید فزاینده سیاستزدگی
شاید یکی از مهمترین تبعات سیاستزدگی تکثیر آن باشد چیزی که پیتار هنسای ()5 :۹005
از آن با نام «سیاستزدگی خزند » یاد میکند این خزندگی در دو بعد خود نشان میدهد بعاد
اول در رفتار سازمانی نمود مییابد انتقامجویی پنهاانکااری و رانات ساازمانی کاه محصاول
سیاستزدگی نظام اداری است خود منجر به بازتولید سیاستزدگی میشود و ایان چرخاه باا
سرعتی بیشتر از دفعه قبل به گردش ادامه می دهاد تاا جاایی کاه سارگیجه مادیریتی موجاب
اضمحالل نظام اداری شود از سوی دیگر توسعه انتصابات سیاسی از سطح تاراز اول دساتگا
اجرایی به سطوح پایینتر جریان مییابد که بعد دوم خزندگی سیاستزدگی است بارای مثاال
در جمهوری اسالمی ایران این توسعه از سطح وزرا به معااونین و مادیران کال کااهش یافتاه
است

 .18نظارت و کنترل ناموفق دستگاه اجرایی
بقای نظام اداری مرهون نظارت و کنترل آن است در غیر این صورت نظام اداری باا انحاراف
از اهداف عملکرد مناسب خود را از دست داد و کارآمد نخواهد باود یکای از تاأثیرات مهام
سیاستزدگی که مثالهای متعددی برای آن میتوان ذکر کرد ساوگیری و انحاراف کاارکردی
نظام نظارت و کنترل است از آنجاکه بسیاری از سازوکارهای نظارت درون دستگاهی هساتند
بیتردید آنها نیز تحت تأثیر سیاستگذاران به ترتیبی که در قبل بیان شد میتوانند سیاستزد
شوند وال این دستگا های نظارتی که وظیده خطیر ناوبری دستگا اداری را برعهد دارناد از
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کالیبر خارج و ترکستان را به ناخدای خود که همان سیاستگذار است بهجاای مقصاد واقعای
معرفی میکنند

نتیجهگیری
مرووم جالل آلاومد هنگامی که تالش میورزد غاربزدگای را معرفای کناد بیاان مایدارد
«غربزدگی میگوییم همچون وبازدگی و اگر باه ماذاق خوشاایند نیسات بگاوییم همچاون
گرمازدگی یا سرمازدگی؛ اما نه دستکم چیزی است در ودود سنزدگی دید اید که گنادم را
چهطور میپوساند؟ از درون پوستۀ سالم برجاست اما فقط پوست است عاین هماان پوساتی
که از پروانه ای بر درختی ماند به هر صورت سخن از ی

بیماری است عارضهای از بیارون

آمد و در محیطی آماد برای بیماری رشد کرد » (آل اومد  )۹۳ :۹۳25شاید بتوان گدت ایان
بیان استعار ای درخور برای سیاستزدگی نیز میتواند باشد
همانگونه که پیرز و پییر (همان )87 :پس از مطالعه  ۹8کشور نموناه تصاریح مایکنناد
سیاستزدگی فزایند دستگا اداری یکی از بدیهیات وکومتهای معاصر در مردمساالریهاای
صنعتی است این امر در جمهوری اسالمی ایران نیز رایج و بهخوبی مشهود است
شاخصه مردم ساالری دینی جمهوری اسالمی ایران نیز همان دو خصلتی که ابربچ و راکمن
( )۹022در خصوص دموکراسی غربی ذکر میکناد دارا مایباشاد :دولات اداری مایبایسات
افزایش عقالنیت اداری را که پیشفرض آن تقویت ارزشهایی چاون کاار تخصصای تاداوم
تجربه اجرایی و بازدهی است به تصویر بکشاد از ساوی دیگار ارتقاای دموکراسای سیاسای
مستلزم استحکام عقالنیت سیاسی در جایی است که مسیولیت و رهبری سیاسی محترم شامرد
میشوند این دو عقالنیت میتوانند شیو های متداوتی از رفتار در باالترین سطوح هرم اجرایی
را بهدنبال داشته باشند اما هم تحقیق ابربچ و راکمن ( )8999و هم شواهد متعدد در جمهوری
اسالمی ایران نشان میدهد گرایش وسیعی وداقل در ایران بهسوی انتصاب بازیگران دورگه در
قله هرم مدیریتی وجود دارد
چنانچه بخواهیم سیاست زدگی نظام اجرایی و تبعات آن بر کارامدی آن را جمعبندی کنایم
باید بگوییم سیاستگذارانی که قدرت را طی انتخابات به دسات گرفتاهاناد تاالش مایکنناد
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بهمنظور پیشبرد شعارهایی که در طول انتخابات ابراز کرد و بر اساس آن رأی جمع کارد اناد
کنترل نظام اداری و اجرایی را در دست بگیرند باهطاورکلی سیاساتگاذاران جدیاد اعتمااد
چندانی به مدیران سازمانی قبلی و بروکراتهای ورفهای ندارناد ایان بایاعتماادی دیاواری
کارکردی میان سیاستگذاران و بروکراتهای ایجاد میکند که کارآمدی نظام اجرایای و اداری
را تحت تأثیر قرار میدهد این سیاستگذاران بهمنظور تعقیب راهبردهای مدنظر خود نداوذ و
تأثیرگذاری در ادارات اجرایی را اولین دستورکار خود قرار میدهند نگاهی باه ادارات دولتای
در جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که مدیران دورگه سیاسای -ورفاهای تقریبااً در رأس
تمامی هرم این سازمانها قرار دارند این امر میتواند به اطمینان از پیشبرد راهبردهای سیاسای
و کنترل ساختار اجرایی و بروکراتها در این راستا کم

کناد ایان افاراد عمومااً باهصاورت

انتخاب شخصی منصوب میشوند و عامل اصلی در انتخاب آنها وفاداری سیاسی اسات ایان
وفاداری سیاسی و سوگیریهای وزبی و جناوی تأثیرات عمد ای بر کارآمادی نظاام سیاسای
برجای میگذارد بیش

برند تناقضنمای میان کارآمدترکردن و بهار ورترسااختن دولات و

نظام اجرایی و پاسخگوترکردن و متعهدساختن ساختارهای اجرایی باه نظاام سیاسای باه نداع
سیاستزدگی به پایان میرسد که تبعات مندی چندی را برجای میگذارد

منااع
افروغ عماد ( )۹۳22/0/8آفات سیاستزدگی روزنامه مردمساالری شمار 8880
آقابخشی علی و افشاری راد مینو ( )۹۳2۳فرهنگ علوم سیاسی تهران :نشر چاپار
آلاومد جالل ( )۹۳25غربزدگی قم :نشرخرم
پتدت آرین ( )۹۳08سیاستزدگی دستگا های اداری و ارائه راهکارها برای جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی پاکستان
چین انگلیس) مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
پیترز گی و پی یر جان ( )۹۳21رویکردی تطبیقی به سیاست زدگی دستگا اداری تالش برای کنترل ترجمه :محماد صادار
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
دانایی فرد وسن ( )۹۳28اعتماد عمومی به سازمان های دولتی :طراوی مدلی برای تقویت اعتماد عمومی نسبت به مادیریت
دولتی رساله دور دکتری مدیریت دولتی دانشکد مدیریت و وسابداری دانشگا عالمه طباطبایی.

دانایی فرد وسن ( )۹۳08به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی :شالود های نظری روایت مدهاومی و
پیامدهای سازمانی و ملی اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت) :دور  , 7شمار ( ۹پیاپی )۹۳
دانایی فرد وسن؛ صادقی محمدرضا؛ مصطدیزاد معصومه ( )۹۳01واکاوی و تحلیل تبعات سیاست زدگی بوروکراسای در
نظام های سیاسی اندیشه مدیریت راهبردی سال نهم شمار دوم پاییز و زمستان  10۳۹شمار پیاپی  1۹صص 75 ۹2
ساسمن شارلوت و ال

ریچل ( )۹۳21دستگا اداری انگلیس :بررسی مسیله سیاست زدگی در بی گی پیترز و جان پای یار

(ویراستاران) رویکردی تطبیقی به سیاست زدگی دستگا اداری تالش برای کنترل ترجمه محمد صدار سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور.

قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب هشتم مهرما  )۹۳21قابل دسترس از:
https://www.usb.ac.ir/FileUpload/7768_2017-3-8-12-49-47.pdf

کریستنسن یورگن گرونگاارد ( )۹۳21پاساخگویی سیاسای در بروکراسایای شایساته در بای گای پیتارز و جاان پاییار
(ویراستاران) رویکردی تطبیقی به سیاست زدگی دستگا اداری تالش برای کنترل ترجمه محمد صدار سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور.
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) انتظارات فوق العاد در عین گذارهای نامحسوس؟ سیاست زدگی و دساتگا اداری نیوزیلناد در۹۳01( گریگوری روبروت
بی گی پیترز و جان پییر (ویراستاران) رویکردی تطبیقی به سیاستزدگی دستگا اداری تالش برای کنترل ترجمه محمد
.صدار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

۹2  رضا زبیب فرهنگ و توسعه سال چهارم شمار: ) مشروعیت و کارآمدی ترجمه۹۳71 لیپست سیمور ام (خرداد و تیر
-رهنمودهاای-بار- ماروری:) دیدار با جمعی از رؤسای دانشگا ها قابل دسترس از۹۳2۳  دی۹7( )مقاممعظمرهبری (مدظله
http://www.mehrnews.com/news/2852587/ ها- دانشگا-در-سیاسی-فضای- دربار-انقالب-رهبر

) راهکارهای ارتقا عمومی به سازمانهاای۹۳01 نجف بیگی رضا؛ جابرانصاری محمدرضا؛ الوانی سیدمهدی (پاییز و زمستان
۹1  شمار1 دولتی دوفصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم دور
55  شمار۹1 ) مدیریت دولتی و اعتماد عمومی دانش مدیریت سال۹۳29 الوانی سیدمهدی و دانایی فرد وسن (زمستان
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