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 چکیده

 فشار آور و حل قابل غیر حد به هر کشوری... و اقتصادی اجتماعی، اداری، سیاسی، معضالت و هاآسیب چنانچه

 تهدید به خود نماید، دوم،می فراهم تهدید یک ورود برای را اول، بستر :آیدمی پیش حالت دو برسد، مردم بر

 امحاء اقتصادی، خطر هایبحران شغلی، هایفرصت تناسب عدم نظیر شد. عواملی خواهد تبدیل امنیتی

 هایدغدغه و تشویش در را جامعه درآمد، و هاهزینه بین تناسب عدم اداری، جامع نظام در موجود هایفرصت

 ملی منافع بر گروهی و فردی منافع ترجیح پذیری،جامعه عدم گریزی،نظم دیگر، سوی از. است داده قرار وممدا

 آن و فصل حل به توجهیبی صورت در که شودمی جامعه سیاسی ثباتیبی و تنش موجب سیاسی نخبگان بین در

کشوری،  هر اداری نظام گرفت. ساختار هدخوا قرار خطر معرض در ملی و اداری امنیت قانونی، ساز و کارهای با

 لحاظ به امروزه. است شده تعیین پیش از که است هاییهدف به نیل برای هافعالیت کننده کلیهتنظیم سیستم

 احساس دیگری زمان هر از بیش کشور اداری نظام در تحول ضرورت ایران، المللیبین موقعیت و داخلی شرایط

 و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اهداف و اجتماعی بنیان و ساختار به اداری نظام اینکه به توجه با شود.می

 هایمؤلفه تاثیر به توجه بنابراین با .پرداخت آن به انتزاعی به صورت تواننمی و است وابسته کشور اقتصادی

 بررسی به ضرحا ءمقاله اداری، نظام اصالح بر سیاسی توسعة نهادهای و سیاسی نظام خصوص به ،گفته پیش

 پرداخته شده است. اداری جامعة نظام کارآمدی بر مدنی -سیاسی نهادهای توسعة تأثیر
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 مقدمه
 در که ریادا نظام مسائل از یکی. دارد راهبردی و کننده تسهیل نقشی آن اجزای و اداری نظام توسعة سیاسی، فرایند در

 سازمانی ساختارهای اصولی مندکردندارد. نظام بسزایی اهمیت هامأموریت دادنانجام و اهداف به دستیابی و کارایی

 ارتباطی چارچوب در اداری نظام و سیاسی ساختار که است آن بیانگر عمومی امور مدیریت عرصة  در است. تحوالت

 و تأثیرپذیرند دیگر یک از اداری و توسعة سیاسی عبارتی، به. دارند مومیع گذاریسیاست عرصة در ایبهینه نقش متقابل

 .(Dahlstrom, 2012: 361) دهندمی تشکیل را حکومت قلب

 توجه دو این متقابل ارتباط : نظریة اول، بهاست مطرح نظریه دسته سه اداری نظام و سیاسی ساختار ارتباط مورد در

 بر یک هر بر اولویت که نظریات از ایدارد؛ نظریة سوم، دسته تأکید سیاسی و داریا نظام جدایی دارد؛ نظریة دوم، بر

 . (Demir, 2010: 3)کند می اشاره دیگری

 ادارة اندیشمندان دغدغة. گیردمی شکل سیاسی ساختار بستر در اداری نظام و است سیاسی اساساً اداریعملکرد 

 اداری کارکنان( موضع) کارکرد بوکرت، و پولیت نظر از است. خوب امعةج یک ایجاد سیاسی پردازاننظریه مانند عمومی

 ,Eicher)پیمایند می را مجزایی شغلی مسیرهای ارشد مقامات و سیاستمداران که زمانی حتی سیاسی است؛ حدودی تا

 پای، ینلوس چون مختلفی اندیشمندان. ندارد وجود یکسانی آرای توسعة سیاسی هایشاخص مورددر . (372 :2013

 توسعة سیاسی برای هاییشاخص هانتیگتون و السول، هارولد اپتر، دیوید واینر، مایرون بایندر، لئونارد آلموند، گابریل

 و معیارها شامل سیاسی روابط و حکومت شدن دموکراتیک بر عالوه توسعة سیاسی(. 231: 1382عالم، ) اندبرشمرده

 سیاسی گفتارهای و فرهنگ تعادل سیاسی، هایتشکل توانمندی سیاسی، نخبگان و حکومت کارآمدی چون هاییمالک

 (. در401: 1394دالوری، ) است امور دهیسامان در افزاهم و هماهنگ مشارکت برای شهروندان توانمندی سرانجام و

 کشور توسعة سیاسی موجب توانندمی چگونه مدنی -سیاسی نهادهای (الف است: مطرح عمده سؤال دو پژوهش این

 ها،پرسش این دنبال به گذارند؟میتأثیر  کشور اداری جامع نظام کارآمدی بر چگونه مدنی -سیاسی نهادهای (؟ بشوند

 ایجاد سیاسی، مشارکت گسترش چون متفاوتی کارکردهای با مدنی -سیاسی ی: نهادهاشودمی مطرح هافرضیه ینا

 سیاسی پذیری جامعه و ها،بحران و منازعات مدیریت اجتماعی، انسجام و ملی یکپارچگی ایجاد حکومت، برای مشروعیت

 مردم، سیاسی آگاهی گسترش به کمک با مدنی -سیاسی نهادهای ین،. همچنشوند کشور توسعة سیاسی موجب توانندمی

 صالحم تبیین و دهیشکل در ترتیب بدین و دهندمی سوق جمعی فعالیت و همبستگی و انتقادی زندگی به را شهروندان

گذارند. هدف از این تحقیق میتأثیر  کشور اداری جامع نظام کارآمدی بر و گذارندمی جای بر سودمند تأثیری ملی و دینی

 و هاآسیب چگونه اینکه و است اداری جامع نظام عملکرد با مدنی - سیاسی نهادهای توسعة نسبت و بررسی رابطه

 .شد هدخوا تبدیل تهدید یک به اداری فساد هایچالش

 نظری مبانی
 در که اداری نظام اجزای از یکی. دارد راهبردی و کنندهتسهیل نقشی آن اجزای و اداری نظام توسعة سیاسی، فرایند در

 سازمانی ساختارهایِ اصولیِ دهیِسازمان است، بسزایی اهمیت دارای هامأموریت انجام و اهداف به دستیابی و کارایی

 نقش متقابل ارتباطی چارچوب در اداره و سیاست که است آن بیانگر عمومی امور ریتمدی عرصة در تحوالت. است

 قلب و تأثیرپذیرند دیگر یک از اداری و توسعة سیاسی عبارتی، به. دارند عمومی گذاریسیاست عرصة در ایبهینه

 سیاسی بستر در اداره و است سیاسی اساساً اداریعملکرد . (Dahlstrom, 2012: 361)دهند می تشکیل را حکومت

 و پولیت نظر از. است خوب جامعة یک ایجاد سیاسی پردازاننظریه مانند عمومی ادارة اندیشمندان دغدغة. گیردمی شکل
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 مسیرهای ارشد مقامات و سیاستمداران که زمانی حتی است؛ سیاسی حدودی تا اداری کارکنان( موضع) کارکرد بوکرت،

 دورة در بشری جوامع زندگی ضروریات از یکی احزاب ،امروزه .(Eicher, 2013: 372)پیمایند می را مجزایی شغلی

 اجرایی و گیریتصمیم روندهای بر تأثیرگذار نهادهای مؤثرترین از عنوان یکیبه که طوریبه شوند؛می محسوب مدرن

هم تقریباً کنونی سیاسی هایمنظا و جوامع در کنند.می عمل سیاسی حاکمیت و مردم بین رابط حلقة عنوانبه و کشور

زیباکالم، ) شودمی یاد دموکراسی ماشین دندة چرخ عنوانبه احزاب از و دارد وجود حزب ضرورت به نسبت کاملی اندیشی

 کردن عملی برای و گیرندمی شکل خود خاص فرهنگ و ارزشی بنیادهای اساس بر سیاسی هاینظام(. 2: 1393

 خاص کارکردهای نهادها و ساختارها از یک هر. دهندمی شکل را خود مناسب حکومتی اینهاده و ساختارها ها،ارزش

 (.1: 1395ساجدی،  عسگری) کنندمی یاری هاارزش و هاهدف تحقق در را سیاسی نظام و گذارندمی اجرا به را خود

انضباط  نهاد؛ مردم هایزمانسا سیاسی؛احزاب  توسعة سیاسی؛: از عبارت است است بحث محور  آنچه مقاله این در

 شود:پرداخته می هاآن از هر یک تعریف به اینجا اداری. در سالمت و فساد با مبارزه مالی؛ –اداری

 سیاسی توسعة

 جمله از متعددی است؛ معانی شامل وی فهرست. آورد گرد را توسعة سیاسی مختلف معانی از کاملی فهرست پای لوسین

 دولت یک عملیات ای،توده بسیج و مشارکت دموکراسی، ساختن قدرت، و بسیج به منظم تحول و ثبات سیاسی، نوسازی

. قانونی و اداری توسعة و اجتماعی، تحول چندجانبة فرایند از بعدی اقتصادی توسعة برای الزم سیاسی شرایط ملی،

 هاییویژگی دارای که مدرن اسیسی جامعة به رسیدن از است عبارت توسعة سیاسی که بر آن است روستو واردو روبرت

 سازمان بر حاکم خاص کارکردی سیستم و تنوع ها،گیریتصمیم بر دنیوی و عقالنی شیوة حاکمیت است همچون

 احساس اداری، و سیاسی تصمیمات زیاد گسترة حکومتی، ساختار درون در یکپارچگی و همگرایی باالی میزان حکومتی،

 حقوقی نظام یک مبنای بر قضایی و کنترل فنون قرارگرفتن ملی، هویت و سرزمین تاریخ و بسیار زیاد با همبستگی

 ضابطه طریق از سیاسی هاینقش تخصیص و سیاسی، نظام در دخالت و گسترده محلی منابع و غیرشخصی و دنیوی

 (.7: 1378یمی، )رح

 کارآمدی چون هاییمالک و معیارها سیاسی شامل روابط و حکومت شدن دموکراتیک بر عالوه توسعة سیاسی،

 توانمندی سرانجام و سیاسی گفتارهای و فرهنگ تعادل سیاسی، هایتشکل توانمندی سیاسی، نخبگان و حکومت

 (.401: 1394 دالوری،) است امور دهی سامان در افزا هم و هماهنگ مشارکت برای شهروندان

 جوامع در احزاب عملکرد و نقش ایفای چگونگی

 و حکومت با گاه و احزاب دیگر با رقابت همچنین را بر عهده دارند، انتخابات در شرکت و عمومی سیجب کلی نقش احزاب

 یک مختلف هایالیه سیاسی مشارکت بر هوادار یافتن هم عضوپذیری طریق از هم احزاب. دیگر خاص هاینقش نیز

 و مرام به نزدیک فکری هایگرایش دارای که را جامعه یک نخبة افراد احزاب. گذارندمی مستقیم تأثیر سیاسی جامعة

 با را حزب هواداران دیگر سطح در و گمارندمی سیاسی مقامات به را هاآن آموزش، با و، کنندمی جمع بوده حزب عقاید

 برگزار سیاسی مشارکت همگانی آموزش نوع یک انتخابات ایام در ویژه به و کل در و کنندمی آشنا سیاسی مسائل

 کنند.می

 پارچگییک حفظ به طریق این از که باشندمی نیز عملی هاینقش دارای ،نظری کارکردهای بر عالوه احزاب،

 یا آگاهانه احزاب. کنندمی کمک سیاسی هاینظام کارکردهای تداوم و درونی، انسجام سیاسی، مشارکت همگانی،

 آن تصور حزب وجود بدون که کنندمی ایجاد هجامع برای یمنافع و شوندمی جامعه در کارکردهایی موجب ناآگاهانه
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 باشند نداشته همراه به منافعی تنها نه که باشند داشته نیز کارکردهایی است ممکن دیگر سوی از چند هر. نیست ممکن

 (.88: 1381نوذری، ) باشند نیز مضرات دارای بلکه

 نهادمردم هایسازمان

 که دارد اشاره خصوصی هایسازمان به تعریف ترینیج( در رانهاد مردم یهاسازمانها )سمن یا دولتی غیر هایسازمان

 اساسی نقش اجتماعی معضالت کاهش در و شوندمی ایجاد زندگی سطح ارتقای و مردم آالم و هاگرفتاری رفع برای

 هیچ به وابسته معموالً که دانغیرانتفاعی عمدتاً سازمانی یا فردی داوطلبانة هایگروه غیردولتی هایسازمان دارند. برعهده

 و رازقی) اندگرفته شکل عمومی گذاریسیاست یا رسانی خدمت برای المللیبین یا ی،مل محلی، سطح در نیستند و دولتی

 (.1397خاچکی،  لطفی

 فساد با مبارزه و مالی -اداری انضباط

 باز دارند، مأموریت عمومی بخش در کنترلی نهادهای عنوانبه زیادی مؤسساتکشورها  مالی و اداری ساختار در اگرچه

(. 31: 1387دهکردی،  مبینی) نیست دست در عمومی بخش در مالی انضباط حاکمیت و وجود از معقولی اطمینان هم

 در و ندارد وجود فساد دربارة همگانی قبول قابل تعریف اصوالً. است الزامی فساد با مبارزه انضباط، این تحقق در لکن،

 در قانونی و اخالقی هنجارهای از تخطی و هنجارشکنی نوعی به و است مشترک شده ارائه آنچه اصوالً فتعاری همة

 از تابعی آن تعریف و فساد که روست این از و است غیردولتی اشخاص با ارتباط در دولت مستخدم سازمانی عملکرد

 در جهانی بانک. است متفاوت دیگر کشور به ریکشو بنابراین، از شود.می فرهنگ و جامعه هر در قبول مورد هنجارهای

 یترجامع تعریف شفافیت وبگاه اما دانسته، شخصی نفع برای عمومی منصب از سوءاستفاده» معنی به را آن فساد تعریف

 میعمو و گروهی قدرت از استفاده مالی فساد. داندمی اقتصادی -سیاسی استفادةسوء هرگونه را فساد و داده ارائه فساد از

 به انحصاری دسترسی و عمومی منابع کنترل بر حکومت انحصار. است شخصی منافع یا افزونه آوردندستبه برای

 تعاریف به توجه با. کندمی فراهم دولتی بخش در مالی فساد گسترش جهت در را مناسبی بستر و زمینه خاص اطالعات

داد  قرار واحد مجرمانة فعل یک عنوانبه را آن تواننمی و ستا مختلفی و متنوع مصادیق دربردارندة مالی یادشده، فساد

 (56: 1395نژاد، فاضلی)

 اداری سالمت

 سالم سازمان. است سازمان کارکنان مجموع هایواکنش و هاکنش برآیند که است اجتماعی واقعیت یک اداری سالمت

 بر الزم تغییرات ایجاد برای خالقیت و انعطاف قابلیت دارای است؛ اعتماد مورد اطالعات مبادلة در که است سازمانی

 آزادی از ترس و داخلی حمایت دارد. وجود تعهد و یگانگی سازمان اهداف به نسبت است؛ آمده دستبه اطالعات حسب

 جای به و دهدمی کاهش را انعطاف قابلیت رساند،می آسیب سالم و خوب ارتباط به تهدید زیرا آورد؛می فراهم را تهدید

 (.1369زاده، عباس) کندمی تحریک را خود از حفاظت نظام کل به القهع

 مثبت انگیزش و خشنودی، جسمی، فکری، آسایش و رفاه به که است شاد و کارآفرین نظامی سالم اداری نظام یک

 سودآوری و آن کمیت و کیفیت به توجه با و مشتری واقعی نیاز براساس خدمت ارائة و کاال تولید کنار در انسانی نیروی

 سازمان اهداف جهت در سازمان عوامل کلیة که است پذیرامکان صورتی در وضعیتی چنین به دستیابی. دارد توجه منطقی

 در تقلب ارتکاب وسوسة زمینة فناوری رشد جغرافیایی، پراکندگی ها،بنگاه شدنبزرگ(. 1393خلیل، حاجی)کنند  حرکت

به که است واقعیتی فساد و تقلب. است کرده فراهم را هابنگاه و هاسازمان با مرتبط بیرونی افراد و کارکنان، مدیران،
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 کسب هزینة نتیجه در و افتد خطر به اداری نظام سالمت شودمی موجب که معضلی پوشید؛ چشم آن از تواننمی راحتی

 (.1395یگانه و همکاران،  حساس) فراگیرد را جامعه اعتمادیبی فضای و رود باال کار و

 تحقیق مفهومی مدل

 کیفی تحقیقات در دلفی تکنیک نظری چارچوب .1 نمودار

 در که است گروهی دانش کسب هایروش از یکی دلفی یک. تکناست دلفی مدل از برگرفته پژوهش مفهومی مدل

 و ماهیت شناسایی و دارد اکتشافی جنبة که کیفی، هایپژوهش در. دارد کاربرد نیز کیفی مسائل پیرامون گیریتصمیم

 ساختارمند فرایندی دلفی تکنیک. کرد استفاده دلفی تکنیک از توانمی است، مطالعه محور پدیده یک بنیادین عناصر

 نظری چارچوب یک مطالعه این در. است گروهی اجماع نهایت در و متوالی راندهای طی در اطالعات برای گردآوری

 روشن صورتبه شده،ارائه نظری چارچوب در. است شده ارائه کیفی هایوهشپژ در دلفی تکنیک کارگیریبه برای جامع

 تکیه با منابع مدیریت در راهبردی نگرش. است شده بیان کیفی تحقیقات در دلفی تکنیک در اجماع و کارگیریبه اصول

 شرایط وقوع و آینده گهانینا پیشامدهای از زمینه این در مؤثر هاینظام و ساختارها، ها،سیاست ها،دیدگاه مجموع بر

 و رابطه چگونگی به دستیابی تحقیق این از هدف. شد خواهد منابع پایدار توسعة موجب و کندمی پیشگیری بحرانی

 است. اداری جامع نظام عملکرد و مدنی -سیاسی نهادهای توسعة بین نسبت

 پژوهش روش
، هاکتابر کارآمدی نظام جامع اداری با استفاده از ب مدنی -در این تحقیق نخست عوامل تأثیرگذار نهادهای سیاسی

ی رسمی و هاهینشر(، هالیتحل، جداول، هانقشه، هاگزارش، هانامه، اسناد دولتی )نظیر هارسالهمقاالت علمی، مجالت، 

ده از مراجعه به مراکز علمی و استفا باشده در فضای واقعی  شده است. اطالعات ذکر تهیه هاآمارنامهدولتی، و 

، هاگاهیپاوجو در ها و در فضای مجازی با استفاده از شبکة اینترنت، جستسازمان و هادانشگاهی موجود هاکتابخانه

 شرایط کاربرد تکنیک دلفی

 ترکیب و حجم پنل خبرگان

 تعیین میزان اتفاق نظر

 گردآوری دیدگاه خبرگان

 نظر وجود دارد اتفاق

 گزارش آماری نتایج

 خیر

 شدهبازخور کنترل
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 نامهپرسشآوری شد. همچنین، برای تنظیم ی دیجیتالی داخلی و خارجی جمعهاکتابخانهی اطالعاتی و هابانک

ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق دارند انجام پذیرفت. با توجه به نتیجة  یی با شهروندان و مسئوالن اداراتی کههامصاحبه

منظور یافتن اشکاالت و رفع اشکاالت بین چند نفر از دبیران نامة مقدماتی تنظیم و بهو آرای مسئوالن، پرسش هامصاحبه

 مة نهایی تنظیم شد. اینناو چندین کارشناس خبره توزیع شد و بعد از چندین بار اصالح و بازنگری پرسش احزاب

 پیمایشی و اسنادی -ایکتابخانه هایداده بر مبتنی هاداده گردآوری شیوة نظر از و کمی هایپژوهش نوع از پژوهش

استادان  رتبه،عالی کارمندان شامل فن اهل و نظرانصاحب برای الکترونیکی ةنامپرسش 470پژوهش  ایندر  است.

دادند که از این  پاسخ هانامهپرسش به نفر 137 که شد فرستاده ها NGOو سیاسی یهاحزب اعضای و دبیران دانشگاه،

 بررسی و تحلیل شده است. روش دلفی شوندگان با استفاده از پاسخ ارسالی با لحاظ تخصص و تجربة پرسش 100تعداد 

 پژوهش هاییافته
. است شده تعیین پیش از که است هاییهدف به یلن برای هافعالیت کلیة کنندةتنظیم سیستم کشوری هر اداری نظام

 اداری نظام و روندیم شمار به کشور آن عمومی مشی خط واضعان و گذارانسیاست کشوری هر در سیاسی نهادهای

 نقاط فهرست و شناسایی اندآن دنبال به مقاله نگارندگان در این آنچه. است مشی خط واضعان و هاسیاست آن مجری

 کارشناسان و متخصصان از شدهآوریجمع اطالعات به توجه با ایران اداری و سیاسی نظام تهدید و فرصت، ضعف، قوت،

 کشور توسعة سیاسی موجب چگونه مدنی -سیاسی نهادهای توسعة شد پرسیده متخصصان از نامهپرسش. در است

 شود؟می

 است: آمده 1 جدول در پرسش این به هاآن پاسخ 

 توسعة سیاسی موجب در زیر هایشاخص ترتیب به کارشناسان، و متخصصان نظراز  شود،می دهمشاه که گونههمان

 :شوندمی کشور

 نهادمندی؛ و اقتدار، ی،آزاد .1

 ها؛آن آزادی و مطبوعات فعالیت یزانم .2

 شهروندی؛ حقوق شدن المللی ینب .3

 ارتباطات؛ وسیع شبکة و عمومی هایرسانه گسترش ورشد  .4

 جهانی؛ ساختار به پیوستنضرورت  .5

 جهان؛ سطح در مدنی نهادهای و هاسازمان مهم نقش یفایا .6

 ؛(فرهنگی و سیاسی گفتمان در تحول) سازشگفتی یک عنوانبه ایران در اسالمی انقالبوقوع  .7

 انتخابات؛ در مردم مشارکت یزانم .8

 کشور؛ توسعة سیاسی بر هادولت میان قدرت روابط شدنیمدن .9

 مدنی؛ -سیاسی نهادهای و احزاب رقابت وتکثر  .10

 جهانی. جامعة مدنی یگیرشکل .11

 را کشور اداری جامع نظام کارآمدی بر گذارتأثیر عوامل بود شده خواسته پژوهش شوندگانپرسش از همچنین،

 است: آمده 2 جدول در پرسش این به هاآن. پاسخ کنند مشخص
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 توسعة سیاسی موجب چگونه مدنی -سیاسی نهادهای توسعة سؤال به دهندگان پاسخ فراوانی درصد و فراوانی میزان .1جدول 

 شود؟می کشور

 آمار توصیفی سؤاالت ردیف
 کامالً

 موافقم
 مخالفم حدوداً موافقم

 کامالً

 مخالفم

1 
تکثر و رقابت احزاب و نهادهای سیاسی مدنی بر توسعة سیاسی 

 است. تأثیرگذارکشور 

 10 10 10 40 30 یفراوان

 10 10 10 40 30 درصد فراوانی

 10 20 30 70 100 درصد فراوانی تجمعی

2 
 -و نهادمندی از وجوه مثبت نهادهای سیاسی ،آزادی، اقتدار

 .استو از ارکان اصلی توسعة سیاسی  مدنی کشور

 0 0 10 50 40 فراوانی

 0 0 10 50 40 درصد فراوانی

 0 0 10 60 100 درصد فراوانی

 .است تأثیرگذارمیزان فعالیت مطبوعات بر توسعة سیاسی کشور  3
 0 0 10 40 50 فراوانی

 0 0 10 40 50 درصد فراوانی

 0 0 10 50 100 درصد فراوانی تجمعی

4 
میزان مشارکت مردم در انتخابات بر توسعة سیاسی کشور 

 .است تأثیرگذار

 10 10 10 30 40 فراوانی

 10 10 10 30 40 اوانیدرصد فر

 10 20 30 60 100 درصد فراوانی تجمعی

5 
بر توسعة سیاسی کشور  شدن حقوق شهروندیالمللیبین

 است. تأثیرگذار

 0 0 10 50 40 فراوانی

 0 0 10 50 40 درصد فراوانی

 0 0 10 60 100 درصد فراوانی تجمعی

6 
ی کشور بر توسعة سیاس ضرورت پیوستن به ساختار جهانی

 است. تأثیرگذار

 0 10 10 40 40 فراوانی

 0 10 10 40 40 درصد فراوانی

 0 10 20 60 100 درصد فراوانی تجمعی

7 
بر  نهادهای مدنی در سطح جهان ها وایفای نقش مهم سازمان

 .استگذار تأثیرتوسعة سیاسی کشور 

 0 10 20 30 40 فراوانی

 0 10 20 30 40 درصد فراوانی

 0 10 30 60 40 رصد فراوانی تجمعید

8 
بر  وسیع ارتباطات ةعمومی و شبک یهارشد و گسترش رسانه

 .است تأثیرگذارتوسعة سیاسی کشور 

 0 0 10 40 50 فراوانی

 0 0 10 40 50 درصد فراوانی

 0 0 10 50 100 درصد فراوانی تجمعی

9 
 ثیرگذارتأبر توسعة سیاسی کشور  گیری جامعة مدنی جهانیشکل

 است.

 10 10 20 30 30 فراوانی

 10 10 20 30 30 درصد فراوانی

 10 20 40 70 100 درصد فراوانی تجمعی

10 
ساز )تحول  عنوان یک شگفتیوقوع انقالب اسالمی در ایران به

 تأثیرگذار( بر توسعة سیاسی کشور در گفتمان سیاسی و فرهنگی
 .است

 0 10 20 30 40 فراوانی

 0 10 20 30 40 فراوانی درصد

 0 10 30 60 100 درصد فراوانی تجمعی

11 
بر توسعة سیاسی کشور  هادولت میان قدرت روابط شدنمدنی

 .استگذار تأثیر

 0 0 20 50 30 فراوانی

 0 0 20 50 30 درصد فراوانی

 0 0 20 70 100 درصد فراوانی تجمعی

 نگارنده: مآخذ

 کشور اداری جامع نظام کارآمدی بر تأثیرگذار عوامل به دهندگانپاسخ فراوانی درصد و فراوانی . میزان2 جدول

 آمار توصیفی سؤاالت ردیف
 کامالً

 موافقم
 مخالفم حدوداً موافقم

 کامالً

 مخالفم

 تأثیرگذاری بر نهادمندکردن ضوابط سالمت نظام اداری 1

 0 0 10 50 40 فراوانی

 0 0 10 50 40 درصد فراوانی

 0 0 10 60 100 درصد فراوانی تجمعی

 ارتقای سالمت فردی و نهادی در جامعه 2

 0 0 10 30 60 فراوانی

 0 0 10 30 60 درصد فراوانی

 0 0 10 40 100 درصد فراوانی تجمعی

 سازی ساختار سازمانیمطالبة مناسب 3

 0 0 20 40 40 فراوانی

 0 0 20 40 40 درصد فراوانی

 0 0 20 60 100 وانی تجمعیدرصد فرا
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 کشور ینظام جامع ادار یبر کارآمد یرگذاردهندگان به عوامل تأثپاسخ یو درصد فراوان یفراوان یزان. م2جدول ادامه 

 آمار توصیفی سؤاالت ردیف
 کامالً

 موافقم
 مخالفم حدوداً موافقم

 کامالً

 مخالفم

 یهای کارپیشنهاد برای اصالح و بهبود برخی از رویه 4

 0 0 10 50 40 فراوانی

 0 0 10 50 40 درصد فراوانی

 0 0 10 60 100 درصد فراوانی تجمعی

 سازیهای تعدیل ساختاری و خصوصیاعمال سیاست 5

 0 0 20 30 50 فراوانی

 0 0 20 30 50 درصد فراوانی

 0 0 20 50 50 درصد فراوانی تجمعی

 گویی به شهروندانو پاسخ هاملت–دولت ةتغییر در رابط 6

 0 0 10 20 70 فراوانی

 0 0 10 20 70 درصد فراوانی

 0 0 10 30 100 درصد فراوانی تجمعی

7 
مدنی در  ةاستراتژی دولت حداقلی و جامع یریگشکل

 سایر کشورها

 0 0 30 50 20 فراوانی

 0 0 30 50 20 درصد فراوانی

 0 0 30 80 100 درصد فراوانی تجمعی

 هاها و انتصابساالری در انتخابراری نظام شایستهبرق 8

 0 0 0 20 80 فراوانی

 0 0 0 20 80 درصد فراوانی

 0 0 0 20 100 درصد فراوانی تجمعی

 هبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمیب 9

 0 0 10 20 70 فراوانی

 0 0 10 20 70 درصد فراوانی

 0 0 10 30 100 درصد فراوانی تجمعی

10 
تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتـی بـا رفـع 

 هــای اقتــصادی،یــتموانـع انحــصاری در فعال
 کشور توســعه و اجرایــی

 0 0 10 30 60 فراوانی

 0 0 10 30 60 درصد فراوانی

 0 0 10 40 100 درصد فراوانی تجمعی

11 
رزه بـا دوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبـات

و  ،فـساد و افزایش سالمت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات
 دولتی و عمومی یهاسازمان هاییتفعال

 0 0 10 30 60 فراوانی

 0 0 10 30 60 درصد فراوانی

 0 0 10 40 100 درصد فراوانی تجمعی

12 
های دینی و بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش

 لی کارکناناخالقی در رفتار سازمانی و شغ

 0 0 20 40 40 فراوانی

 0 0 20 40 40 درصد فراوانی

 0 0 20 60 100 درصد فراوانی تجمعی

 نگارنده: مآخذ

 گذارند:تأثیر کشور اداری جامع نظام کارآمدی بر زیر هایشاخص کارشناسان، این نظر از

 ها؛انتصاب و هاانتخاب در ساالریشایسته نظام یبرقرار .1

 شهروندان؛ به گوییپاسخ و هاملت –دولت رابطة در رتغیی .2

 جامعه؛ در نهادی و فردی سالمت یارتقا .3

 مردمی؛ نظارت تقویت و عمومی فرهنگبهبود  .4

 سازی؛ خصوصی و ساختاری تعدیل هایسیاستاعمال  .5

 توسعة و اجرایی اقتصادی، هایفعالیت در انحصاری موانـع رفع با غیردولتی هایبخش فعالیت و مشارکت یتتقو .6

 کشور؛

 و اقدامات، تصمیمات، اتخاذ در سالمت افزایش و فـساد بـا مبـارزه و پیشگیری برای مؤثر حقوقی نظام ینتدو .7

 عمومی؛ و دولتی یهاسازمان هاییتفعال

 سازمانی؛ ساختار سازی مناسب ةمطالب .8

 اداری؛ نظام سالمت ضوابط کردن نهادمند .9
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 کارکنان؛ شغلی و سازمانی رفتار در اخالقی و دینی هایارزش تقویت و سازمانی فرهنگ بهبود .10

 کاری. هایرویه از برخی بهبود واصالح  .11

. دهندمی زیادی اهمیت ساالریشایسته نظام به کارشناسان و متخصصان که است این سؤال این یافته مهم نکتة

 ایجاد و همگانی تالش با شوند کهمی محسوب هاسازمان منابع ارزشمندترین انسانی منابع که استالزم ذکر این نکته 

 این. بخشید تحقق را سازمانی اهداف توانیم سازمان اجزای دیگر و آنان از صحیح کارگیریبه و هاآن میان همگانی

 این به یابی دست و شوندیم لتبدی فعل به سازمانی محیط در که هستند یابالقوه هاییتقابل و هاییتوانا دارای منابع

 در که مواردی از یکی. است تالش و کار برای مناسب شرایط کردن فراهم و هاانسان کامل شناخت و درک نیازمند مهم

 در فرایند اینکه  هاستآن قابلیت و تجارب و توانایی با مناسب هایجایگاه در افراد قراردادن است بررسی قابل زمینه این

 از پیچیده یامجموعه و بدیع موضوعی منزلةبه شایستگی سامانة. است شده بررسی ساالریشایسته نظام قالب

شایسته الزمة. یابد استقرار هاسازمان و ادارات در سنجیده و علمی، بلندمدت، فرایندی طی باید که است سازوکارهایی

 در ساالریشایسته استقرار. است و سازمانی ی،انونق ی،نگرش ساختاری، نظر از مربوطه زیربناهای آوردنفراهم ساالری

 درواقع،. یابدیم تداوم داری شایسته با و تکامل، پروریشایسته و گزینیشایسته با شروع، دوستی شایسته با سازمان یک

 دگرگونی ی. برادارد نیاز فرهنگی و اجتماعی دگرگونی برای مستمر و پیگیر، درازمدت، کوششی به ساالریشایسته اجرای

 درماده  9 بر مشتمل ساالریشایسته الیحة کشورمان در. شوند گرفته کاربه زمانهم طوربه مختلف هایینهزم باید هم

 به قانونی مراحل طی برای ریزیبرنامه و مدیریت سازمان سوی از توسعه چهارم برنامة قانون 141 مادة اجرای راستای

 کند:یم دنبال را زیر اهداف الیحه این که است شدهرائه ا 1384 ماه مرداد در وزیران هیئت

 ساالری؛شایسته استقرارنظام .1

 مدیران؛ خدمات در ثبات ایجاد .2

 ها؛انتصاب در عدالت رعایت .3

 .مدیران انتصاب و انتخاب در سیاسی تغیراتتأثیر  کاهش .4

 و مهم یامسئله ییگوپاسخ است؛ شهروندان به گوییپاسخ مسئلة گرفته قرار کارشناسان توجه مورد که بعدی مورد

 گوییپاسخ تحقق عمومی و ارائه خدمات «ساالریمردم» ارزیابی برای یارهامع ترینمتداول از یکی و است آورچالش

 و کنندگانحاکمیت یا مردم و مسئولین میان شکاف رفتن بین از موجب شفافیت ایجاد با گوییپاسخ. است عمومی

 یهاسازمان آن موجب به دهد کهمی  شکل را گوییپاسخ سیستم شهروندان و دولت شود. رابطةیم ندگانشو حاکمیت

 حد از وکیل اینکه بر مشروط شوند، انجام وظایف این دهندیم اجازه شهروندان و دهندیم انجام را خود وظایف دولتی

 دولتی یها. سازماناست مناسب گوییپاسخ تمسیس یک دموکراسی داشتن الزمة. باشد گوپاسخ و نکند تجاوز خود

 ابزارهای از یکی گویی(. پاسخ1392هیوز، ) باشند گوپاسخ هاآن برابر در باید و شوندیم ایجاد مردم برای و مردم وسیلةبه

 فساد و مستبد و سویهیک نباشند، گوپاسخ هاقدرت اگر. است قدرت از استفاده سوء با مقابله و قدرت بر نظارت و کنترل

 نخواهد مفهومی شهروندی و دموکراسی اعتمادیبی در و است اعتمادیبی موجب گوییپاسخ فقدان.  شد خواهند انگیز

 ..داشت

 پاسخ. کنند مشخص اداری را نظام تهدید و مردم نارضایتی عوامل که بود شده خواسته پژوهش شوندگان پرسش از

 :است آمده 3 جدول در پرسش این به هاآن
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 اداری نظام تهدید و مردم عوامل نارضایتی به دهندگانپاسخ فراوانی درصد و فراوانی . میزان3 جدول

 آمار توصیفی سواالت ردیف
کامال 

 موافقم
 مخالفم حدوداً موافقم

کامال 

 مخالفم

 آمیز امور در نظام اداری روند تبعیض 1

 0 0 10 40 50 فراوانی

 0 0 10 40 50 درصد فراوانی

 0 0 10 50 100 درصد فراوانی تجمعی

2 
های موجود در نظام عدم تحقق برخی استانداردها و رویه

 اداری 

 0 0 20 40 40 فراوانی

 0 0 20 40 40 درصد فراوانی

 0 0 20 60 100 درصد فراوانی تجمعی

3 
ی محوله هاتیمسئولعدم تناسب میان تخصص نیروها و 

 به آنان 

 0 0 10 20 70 فراوانی

 0 0 10 20 70 درصد فراوانی

 0 0 10 30 100 درصد فراوانی تجمعی

4 
عدم انطباق در انتصاب مدیران مبتنی بر اصول شایسته

 ساالری

 0 0 0 20 80 فراوانی

 0 0 0 20 80 درصد فراوانی

 0 0 0 20 100 درصد فراوانی تجمعی

 داریفقدان طول عمر مدیریتی مناسب در نظام ا 5

 0 0 20 30 50 فراوانی

 0 0 20 30 50 درصد فراوانی

 0 0 20 50 100 درصد فراوانی تجمعی

6 
توسط اخالقی  -اداریقواعد و هنجارهای عدم رعایت 

 خدمات به مردم ئةکارکنان و مسئوالن در ارا

 0 0 20 30 50 فراوانی

 0 0 20 30 50 درصد فراوانی

 0 0 20 50 100 درصد فراوانی تجمعی

7 
امکان انتقاد و طرح ایرادها به مدیران و مقامات عدم 

 مربوطه

 0 0 20 30 50 فراوانی

 0 0 20 30 50 درصد فراوانی

 0 0 20 50 100 درصد فراوانی تجمعی

8 
ی با همکاری مدیران و کارکنان در اشبکهوجود فساد 

 سطوح مختلف

 0 0 20 30 50 فراوانی

 0 0 20 30 50 درصد فراوانی

 0 0 20 50 100 درصد فراوانی تجمعی

 در نظام اداری هاواسطهو  هاداللحضور برخی از  9

 0 0 20 30 50 فراوانی

 0 0 20 30 50 درصد فراوانی

 0 0 20 50 100 درصد فراوانی تجمعی

 ة غیرقانونی از اطالعات سازمانیاستفاد 10

 0 0 30 30 40 فراوانی

 0 0 30 30 40 اوانیدرصد فر

 0 0 30 60 100 درصد فراوانی تجمعی

 نگارنده: مآخذ

 نظر. از است مطرح هم اداری نظام از شهروندان نارضایتی و ناکارآمدی ةلئمس اداری، جامع نظام کارآمدی مقابل در

 کند:می فراهم را اداری جامع نظام ناکارآمدی موجبات زیر عوامل ،متخصصان

 ساالری؛ شایسته اصول بر مبتنی مدیران انتصاب در قانطباعدم  .1

 آنان؛ به محوله هایمسئولیت و نیروها تخصص میان تناسبعدم  .2

 اداری؛ نظام در مناسب مدیریتی عمر فقدان طول .3

 مردم؛ به خدمات ارائة در مسئوالن و کارکنان توسط اخالقی - اداری هنجارهای و قواعد رعایتعدم  .4

 مربوطه؛ مقامات و مدیران به ایرادها طرح و انتقاد انامکعدم  .5

 مختلف؛ سطوح در کارکنان و مدیران همکاری با ایشبکه فسادوجود  .6

 اداری؛ نظام در امور آمیزتبعیضروند  .7

 اداری؛ نظام در هاواسطه و هادالل از برخیحضور  .8
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 اداری؛ نظام در موجود هایرویه و استانداردها برخی تحققعدم  .9

 سازمانی. اطالعات از غیرقانونی ةاستفاد .10

 توجه عدم دارد مدیران برخی مدیریت به شهروندان اعتمادی بی در ریشه که فاکتورها ترینمهم از یکی بگوییم اگر

و  ایی،قض فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، یهاعرصه در آن فقدان زیرا یم؛انگفته بیراهه است، ساالری شایسته به

 زیرکامالً  شایستگی و استحقاق معانی و دارد دنبال به هایتفعال پیشبرد در مدت دراز در را منصب صاحبان ناکامی... 

 تخصص کنار در که صورتی در و شودمی محسوب اداری نظام عامل ترینیاساس انسانی نیروی طرفی،از  رود.می سؤال

 مبتنی و عدالتبی را خصوصی و دولتی یهاسازمان و رسدنمی خودباوری به نشود داده بها اششایستگی به وی مهارت و

 هایمنصب و هاپست ولو مدیریتی هایپست از بسیاری در حاضر حال در که موضوعی کند؛می قلمداد ساالریرابطه بر

 نه که افرادی اکارآمدین با اداری نظام و است داده ضابطه به را خود جای رابطه و هستیم شاهدش مقام باال و کشوری

 و خویشاوندی روابط پایة بر فقط و سست و ضعیف ایبدنه با الزم، هوش و تحصیل نه و تجربه نه دارند کافی تخصص

 .رودمی پیش دوستانه

 با مدنی نهاد. باشیم داشته نظر مد باید نیز را مدنی -سیاسی نهادهای توسعة درمؤثر  عوامل مسئلة میان این در

 سمت به جامعه که زمانی. گیردیم شکل مدنی نهادهای وجود با مدنی جامعة و آیدمی وجود به مدنی جامعة یریگشکل

 در جدید ساختارهای باید دلیل، همین به دادند؛ دست از را خود کارکردهای قدیمی ساختارهای ،کرد حرکت شدن مدرن

 به مدنی نهادهای آن در که شودیم نامیده گذار دورة مدرن به سنتی حالت از جامعه عبور دورة. شدیم ایجاد جامعه

 نهادهای توسعة در گذارتأثیر عوامل پژوهش این در پرسش مورد کارشناسان خصوص این در. شدند تشکیل تدریج

 .کردند بندی دسته زیر جدول مطابق را مدنی -سیاسی

 ند:مؤثر مدنی -سیاسی نهادهای توسعة در زیر عوامل متخصصان نظر از

 ؛جامعه در موجود فرهنگی و سنتی موانع با مقابله منظور به آموزش امر بهتوجه  .1

 ؛اینترنت( المللی، بین و فرامرزی هایرسانه وجود ،هارسانه افزایش) جامعه در عمومی فضـای شـدن شـکوفا .2

 ایران؛ جامعة در تحصیالت و سواد سطح رفتن باال .3

 ؛جامعه در موجود فرهنگی و سنتی موانع با مقابله رمنظو به آموزش امر بهتوجه  .4

 ؛هاآن حذف نه دیگر نهادهای با رقابت برای نهادهاتالش  .5

 ؛دارد مستقیمی تأثیر هاآن عملکردی استقالل در دولتی بخش به مدنی نهادهای و احزاب وابستگیعدم  .6

 است؛ توسعة سیاسی اصلی ارکان از و کشور دنیم -سیاسی نهادهای مثبت وجوه از نهادمندی و ،اقتدار ی،آزاد .7

 کشورها؛ سایر در مدنی جامعة و حداقلی دولت استراتژی گیری شکل .8

 ؛ایران در جوان جمعیت گسترش و و رشد ایران در جمعیتی هاییدگرگون .9

 جدید؛ اجتماعی هایجنبش گیری شکل .10

 . ؛دولتی غیر هایتشکل و احزاب گیریشکل صخصو در متولی هایدستگاه الزم مساعدت و همکاری .11

 . دولتی غیر هایتشکل و احزاب از واصله هایگزارش خصوص در نظارتی هایدستگاه الزم تعامل و همکاری. 12
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 مدنی -سیاسی نهادهای توسعة در زیر عوامل به دهندگانپاسخ فراوانی درصد و فراوانی میزان .4 جدول

 یآمار توصیف سؤاالت ردیف
 کامالً

 موافقم
 مخالفم حدوداً موافقم

 کامالً

 مخالفم

1 
ی متولی همکاری و مساعدت الزم در هادستگاه
دولتی  ی غیرهاتشکلی احزاب و ریگشکلخصوص 

 .آورندیمعمل را به

 10 20 20 30 20 فراوانی

 10 20 20 30 20 درصد فراوانی

 10 30 50 80 100 درصد فراوانی تجمعی

2 
ی واصله هاگزارشی نظارتی در خصوص هاهدستگا

دولتی همکاری و تعامل  ی غیرهاتشکلاز احزاب و 
 الزم را دارند.

 10 20 40 20 10 فراوانی

 10 20 40 20 10 درصد فراوانی

 10 30 70 90 100 درصد فراوانی تجمعی

3 
عدم وابستگی احزاب و نهادهای مدنی به بخش 

مستقیمی  تأثیر هاآن دولتی در استقالل عملکردی
 دارد.

 0 20 20 30 30 فراوانی

 0 20 20 30 30 درصد فراوانی

 0 20 40 70 100 درصد فراوانی تجمعی

4 
 نهادهای مثبت وجوه از نهادمندی و ،اقتدار آزادی،

توسعة  اصلی ارکان از و کشور مدنی -سیاسی
 .است سیاسی

 0 10 20 40 30 فراوانی

 0 20 20 30 30 درصد فراوانی

 0 20 40 70 100 درصد فراوانی تجمعی

5 
رشد و گسترش و جمعیتی در ایران  هاییدگرگون

 جمعیت جوان در ایران

 0 0 30 50 20 فراوانی

 0 0 30 50 20 درصد فراوانی

 0 0 30 80 100 درصد فراوانی تجمعی

 ایران ةاالرفتن سطح سواد و تحصیالت در جامعب 6

 0 0 20 40 40 فراوانی

 0 0 20 40 40 درصد فراوانی

 0 0 20 60 40 درصد فراوانی تجمعی

7 
شـدن فضـای عمومی در جامعه )افزایش  شـکوفا
المللی، های فرامرزی و بینها، وجود رسانهرسانه

 (اینترنت

 0 0 10 50 40 فراوانی

 0 0 10 50 40 درصد فراوانی

 0 0 10 60 100 درصد فراوانی تجمعی

 های اجتماعی جدیدگیری جنبششکل 8

 0 20 30 30 20 فراوانی

 0 20 30 30 20 درصد فراوانی

 0 20 50 80 100 درصد فراوانی تجمعی

9 
تالش نهادها برای رقابت با نهادهای دیگر نه حذف 

 هاآن

 10 10 10 40 30 فراوانی

 10 10 10 40 30 درصد فراوانی

 10 20 30 70 100 عیدرصد فراوانی تجم

10 
منظور مقابله با موانع سنتی و توجه به امر آموزش به

 جامعه فرهنگی موجود در

 0 0 10 40 50 فراوانی

 0 0 10 40 50 درصد فراوانی

 0 0 10 50 100 درصد فراوانی تجمعی

11 
مدنی  ةگیری استراتژی دولت حداقلی و جامعشکل

 در سایر کشورها

 0 10 40 30 20 فراوانی

 0 10 40 30 20 درصد فراوانی

 0 10 50 80 100 درصد فراوانی تجمعی

 نگارنده: مآخذ

 گیرینتیجه
 تأثیرگذاری و یطة نفوذح از که گرفت درنظر کشور مردمی ةبدن با مرتبط حاکمیتیِ دستگاه یک توانمی را اداری نظام

 به نیل برای هافعالیت کلیة تنظیم در توانمی را نظام این دکارکر ینتر. مهماست برخوردار عمیقی و وسیع بسیار

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هایبرنامه و تصمیمات همة حقیقت، در. کرد خالصه هادولت شدةطراحیازپیش هایهدف

 تمایز وجوه ینترمهم از یکی امروزه،. نیست پذیرتحقق اداری نظام پشتیبانی بدون حاکم سیاسی نظام یا دولت فرهنگی و

 بخش بنابراین، هاست.آن مدیریتی و اداری نظام هایخصیصه و هاویژگی توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهای

 است. آن اداری نظام و مدیریت اثربخشی و کارآیی به وابسته کشوری هر پیشرفت و توسعه از ایعمده
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 که اداری نظام اجزای از یکی. دارد راهبردی و کننده هیلتس نقشی آن اجزای و اداری نظام توسعة سیاسی، فرایند در

 سازمانی ساختارهای اصولی دهیدارد سازمان بسزایی اهمیت هامأموریت دادنانجام و اهداف به دستیابی و کارایی در

 شنق متقابل ارتباطی چارچوب در اداره و سیاست که است آن بیانگر عمومی امور مدیریت عرصة در تحوالت. است

 حکومت قلب و تأثیرپذیرند یکدیگر از اداری و توسعة سیاسی عبارتی، به. دارند عمومی گذاریسیاست عرصة در ایبهینه

 دهند.می تشکیل را

 کند؛یم تهدید بلندمدت در را هادولت کارآمدی و مشروعیت اداری نظام در فساد و عمومی هایخواسته به توجهیبی

 کشوری هر ادارینظام  .کندمی مواجه مشکل با را آنان بقای و حیات ادامة و است یطمح در هاسازمان شکست عامل

 هر در سیاسی نهادهای. است شده تعیین از پیش که است هاییهدف به نیل برای هافعالیت کلیة کنندةتنظیم سیستم

 و هاسیاست آن مجری اریاد نظام و روندیم شمار به کشور آن عمومی مشی خط واضعان و گذارانسیاست کشوری

 جمهوری نظام اهداف تحقق ابزار عنوانبه کشور اداری نظام در تحول ایجاد و اصالحضرورت  ..است مشی خط واضعان

 این در اما ،است گرفته قرار ایران اسالمی جمهوری دولت توجه مورد اسالمی انقالب از پس که است مواردی از اسالمی

 بر مبتنی مدیران انتصاب در انطباق عدم متخصصان و کارشناسان نظر از موانع این ینترهمم دارد: وجود زمینه موانعی

 تاریخی مسیر یکدر  است. آنان به محوله هایمسئولیت و نیروها تخصص میان تناسب عدم و ساالری شایسته اصول

 ایران در ساالری شایسته اصل رقراریب موانع درحقیقت که خوریمبرمی چند عواملی به کشورمان معاصر تاریخ در ویژهبه

 قانونمند هایروش فقدان باندبازی، بازی،جناح تبارساالری، چون مقوالتی به توانمی موانع میان این در. آیندمی شماربه

 کرد. اشاره کارآمد سیاسی احزاب و فقدان شایسته، افراد پرورش برای مناسب بستر نبودنفراهم استخدام، نظام در

 هایمدل اساس بر توسعه یهابرنامه این که است این کشورمان درها برنامه شکست علت ترینمهم ،شک بی

 نظارت هیچ و بوده محدود بسیار هاآن در شایسته اقتصاددانان و مدیران و افراد نقش لی و اند،شده طراحی سنجی اقتصاد

 برای دلیل این به اغلبو  است نداشته وجود اجرا رد افراد شایستگی میزان گیری اندازه همچنین و دقیق و علمی

 خاصی ظاهری خصوصیات دارای یااند کرده عبور خاصی گزینشی یلترهایف از کهاند شده انتخاب نظر مورد یهاپست

 ورکش در شایستگی رشد مانع که موانعی باید اقدام اولین در ،اساس این بر. کنندمی شرکت خاصی اجتماعات در یااند بوده

 موفق سازمانی و است وابسته آن انسانی منابع صحیح کاربرد و مدیریت نحوة به سازمان هر کارآیی. شود برداشته است

 هایجایگاه در شایسته افراد. انتصاب باشد داشته را خود اهداف به دستیابی توان مجرب مدیران از استفاده با که است

 شود.می بررسی ساالریشایسته نظام قالب در که است فرایندی هاآن هاییتقابل و ،تجارب توانایی، با مناسب

 برای سیاسی نظام ظرفیت افزایش. اگر کندمی ایفا ایعمده نقش ادارینظام  توسعة سیاسی، فرایند در حال، عین در

 سیاسی، را ثبات و مشارکت و برابری برای درخواست ویژهبه جامعه، فزایندة تقاضاهای قبال در مناسب گوییپاسخ
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