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فهم ابعاد سیاستزدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان
معصومه مصطفیزاده
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
علینقی امیری
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استاد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن دانایی فرد

استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا یزدانی

استادیار مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 96/9/24 :تاریخ پذیرش)96/11/21 :

چكيده
سیاست و اداره دو جزء اصلی هر نظام سیاسی هستند .سیاستزدگی اداره امور عمومی پدیدهای است که
ناشی از افز ایش دخالت سیاست در امور اداره است و منجر ب تغییر اهداف بخش دولتی میشهود .در پهووهش
حاضر مقصود گسترش دامن نگاه ب پدیده سیاست زدگی از نگاه شهروندان ب عنوان مهمترین بازار هدف دولت
است .بدین منظور با استفاده از روش پووهش ترکیبی در مرحل نخست با انجام مصاحب ههای کیفهی و تننیه
کدگذاری و مقول بندی ،ابعاد ،مؤلف ها و شاخصها ی سیاسهت زدگهی اداره امهور عمهومی از منظهر شههروندان
شناسایی شدند و در مرحل کمّی با استفاده از آزمونها ی آماری روایی و پایایی آنها تأیید شده و مدل نهایی در
قاله هههار بعهد فرهنهد ،مهدیریت منههاب انسهانی ،سهاختار و قهوانین و مقهررا  12 ،مؤلفه و  38شههاخص
ارائ گردید.

واژگان كليدي:

سیاست ،سیاست زدگی ،اداره امور عمومی ،شهروندان ،شاخص روایی محتوا
 ) Email: anamiri@ut.ac.irنویسنده مسئول( 1-
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مقدمه
پدیده سیاستزدگی اداره امور عمومی همواره و مخصوصاً در هند ده گذشت  ،مورد

توج بسیاری از پووهشگران حوزه اداره امور عمومی بوده است ( برای نمون اسمیت2011 ،1؛

اویدجی2016 ،2؛ ایمتیاز2014 ،3؛ پیترز2012 ،4؛ پیترز و پیر2004 ،5؛ جورجی و سندُر2014 ،6؛

روبان2012 ،7؛ مولگان1998 ،8؛ مینتز و درلین1989 ،9؛ ولر1989،10؛ ویدن .)2011 ،11سیاست-
زدگی اداره امور عمومی ب معنای افزایش دخالت سیاست در امور اداره است ک ممنن است
منجر ب تغییر اهداف بخش دولتی و خدما عمومی شود (پیترز و پیر.)11: 2004،
پووهشگران حوزه مدیریت دولتی و علوم سیاسی ب منظور شناسایی ابعاد مختلف

سیاستزدگی اداره امور عمومی دست بندیهای مختلفی ارائ کردهاند .آنچ نویسندگان را برای
انجام پووهش حاضر ترغی کرده ،اهمیت نگاه شهروندان ب این پدیده بوده است .بر اساس

نهضت خدما عمومی جدید ( )New public serviceاولویت هر دولتی ارائ خدما
است و این شهروندان هستند ک هنین خدماتی را دریافت میکنند.

عمومی

بدین ترتی مهمترین هدف بخش دولتی و اداره امور عمومی تأمین نیازهای شهروندان
است و هر عاملی ک منجر ب تغییر جهت این هدف شود ،ب نوعی منجر ب عدم تأمین مناس
و صحیح خواست های شهروندان میشود و درنهایت نارضایتیشان را ب دنبال خواهد داشت.
سیاست زدگی میتواند ینی از این عوامل باشد .توج ب این ننت ضروری است ک
شهروندان همواره ه ب طور ضمنی و ه ب طور صریح ب ارزیابی دولت ،سازمانهای دولتی و
هگونگی ارائ خدما عمومی میپردازند و برداشتهای مختلفی از کمیت و کیفیت آن دارند.
اهمیت شهروندان و نگاه آنان در کنار سیاست زدگی اداره امور عمومی میتواند این واقعیت را
ب ذهن متبادر کند ک شهروندان ممنن است ابعاد متفاوتی را نسبت ب آنچ در ادبیا
سیاست زدگی وجود دارد ،ب عنوان نمودهای سیاست زدگی در بخش دولتی بدانند .ازاینرو
فهم و شناخت ادراکا مختلف از معنا و مفهوم «سیاستزدگی» میتواند برای جامع مدیریت

دولتی و مدیران دولتی و سیاستمداران کشور مفید باشد.

1- Smith
2- Oyedeji
3- Imtiyaz
4- Peters
5- Pierre
6- György & Sándor
7- Rouban
8- Mulgan
9- Mayntz & Derlien
10- Weller
11- Weiden
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استالبرگ )1987( 1پنج نوع جهتگیری سیاست زدگی را شناسایی کرده است .از منظر
سوم وی معتقد است میتوان ب سیاست زدگی در ارتباط با عموم مردم اشاره کرد ،هرا ک
بوروکراسی پاسخگوی مردم است و بوروکرا

ها نباید جدا از مردم باشند .در این مقال با

تأکید بر این منظر یعنی ارتباط مردم با سیاست زدگی هدف شناسایی ابعاد و مؤلف های سیاست
زدگی اداره امور عمومی از نظر شهروندان شود .ب این ترتی سؤال اصلی پووهش حاضر ب

شرح ذیل است:
ابعاد سیاست زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان کدامند؟

ب منظور پاسخگویی ب پرسش پووهش ،با انجام مصاحب های اکتشافی ،بررسی پیشین

پووهش و استفاده از شیوه پووهش ترکیبی ،ابعاد و مؤلف های سیاست زدگی اداره امور عمومی
از منظر شهروندان شناسایی و متناس با آنها توصی های سیاستی ارائ میشود.

پيشينه پژوهش
ب زعم پیترز و پیر ( )2012وقتی صحبت از دولت میشود ،معموالً مردم موضوعاتی مانند
انتخابا و خطمشی گذاران را ب خاطر میآورند ،یعنی فعالیتهایی ک برای اعمال حاکمیت
(خط مشی گذاری) انجام میشوند اما مجموع دیگری از تالشها نیز برای تبدیل خطمشیها
ب فعالیتهای اجرایی و خدمترسانی ب شهروندان صور میگیرند ک معموالً کمتر ب هشم
میآیند ،درحالیک بسیار ضروری و حیاتی هستند .در حقیقت این کارگزاران دولتی هستند ک

2

بین شهروندان و دولت قرار میگیرند و راه ارتباطی آنها هستند .3اگر خطمشیگذاران بهترین
قوانین و لوایح را تصوی کنند اما بخش دولتی یعنی مدیران و کارکنان دولتی آنها را اجرایی
نننند ،هیچ ارزشی نخواهند داشت (صص.)3-2
از طرف دیگر سیاست در ی دموکراسی جدل بین گروههای رقی برای کس مناف
است .هارتلی 4و همنارانش ( )2015معتقدند ادبیا موجود معانی مختلفی را برای مفهوم

سیاست در نظر گرفت اند و برخی از نویسندگان این حوزه ی دامن از تعاریف را پیشنهاد
دادهاند (ابربچ و راکمن  ،19885لفتیچ ،20046استوکر .)20067السول .)1935( 8همچنین
سیاست را ب معنای اینن ه کسی ه هیزی را ه زمانی و هگون و هرا ب دست میآورد،

 - 3ب عنوان مهمترین مثال میتوان ب بوروکرا

1- Stahlberg
2- Governing

های سطح خیابان ک در ارتباط مستقیم با شهروندان هستند ،اشاره کرد.

4- Hartley
5- Aberbach And Rockman
6- Leftwich
7- Stoker
8- Lasswell
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میداند .سیاست هم جا وجود دارد .برخی تصمیما انسانی سیاسی نیستند اما تصمیماتی ک
هندین گروه در آن دخیل هستند همواره رگ هایی از سیاست را دارند .در این میان آریستوتل
معتقد است ک حتی انسان در حقیقت ی

1

حیوان سیاسی است (اویدِجی.)2: 2016 ،
2

3

رابط بین سیاست و اداره قل حنومت است ( داستروم  .)361 :2012 ،در مطالع اداره
امور عمومی ،دوگانگی سیاست -اداره ب عنوان ی دوگانگی بنیادین 4شناخت شده است

(اُوِریم )2012 ،5و برخی آن را موضوع بسیاری از مباحث معاصر در اداره امور عمومی
میدانند .از نظر تاریخی جدایی سیاست از اداره ایدهآلترین حالتی است ک میتواند رخ دهد
و بسیار مطلوب است ،در حالی ک این جدایی ه در تئوری ه در عمل بسیار مسئل برانگیز

است (راگ .) 229 :2013 ،6ب هر حال در ی سیستم کامالً کارا هماهنگی بین سیاست و اداره
بسیار مطلوب است اما دالیل زیادی وجود دارد ک هرا این اتفاق در شرایط دنیای واقعی رخ
نمیدهد ،ب گون ای استعارهای میتوان گفت سیاست مغز 7و اداره بدن  8حنومت است
(داستروم .)361 :2012 ،نتیج دخالت سیاست در اداره هیزی نیست جز پدیده سیاست زدگی
ک میتوان ادعا کرد تمام نظامهای اداری درج ای از آن را تجرب میکنند .برخی معتقدند
سیاستزدگی ب معنای «جایگزینی معیار سیاسی ب جای معیار شایستگی در انتخاب ،حفظ،
ارتقا ،تشویق و تنبی اعضا و کارکنان در بخش دولتی» است (پیترز و پی یر .)2 :2004 ،باوئر و
اگ )2012( 9نیز آن را «جایگزینسازی بیطرفی از طریق گنجاندن مالحظا سیاسی
(غیرشایست ساالر و غیرعینی) در فرایند تصمیمگیری در باب مدیریت مناب انسانی و رفتار
کارکنان اداری» میدانند .یاننو )2013( 10سیاستزدگی را ب صور تغییرا مناص اجرایی
اداری در احزاب سیاسی تعریف

و مدیریت عالی بر اساس دالیل سیاسی و عضویت مقاما
کرده است.
پووهشگران حوزه اداره امور عمومی ب منظور شناسایی ابعاد و مؤلف های سیاستزدگی
اداره امور عمومی اقدام ب انجام پووهشهایی کردهاند .مطالعا نشان میدهد سیاستزدگی

پدیدهای ت بعدی نیست ک بتوان آن را ب وسیل الگوهای مشاب بیان و با استفاده از ابزارهای

1- Aristotle
2- The Heart Of Government
3- Dahlstrom
4- Founding Dichotomy
5- Overeem
6- Rugge
7- Mind
8- Body
9- Bauer And Ege
10- Iancu
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سیاسی-اجرایی ینسان پیادهسازی کرد (دولی 1و همناران .)2012 ،در ادام و در جدول 1
ابعاد و انواع سیاست زدگی از منظر هندین پووهشگر ارائ شده است.
جدول  -1ابعاد و انواع سیاست زدگی اداره امور عمومی در پووهشهای انجامگرفت

ردیف

پووهشگر

ابعاد  /انواع

1

فریز ()1975

نگرشی و رفتاری
انتصاب سیاسی مقاما

ون در میر و همناران ()2007

اداری ،مناب مشاوره و

تخصص خارجی جایگزین بخش اداری ،ساختارشننی
بوروکراسی ینپاره  ،تغییر ارزشهای اداری

2
3

ایچبام و شاو ()2008

ذاتی و روی ای

4

آلمندارس ()2011

نهادی و رفتاری

5

باوئر و اگ ( )2012و شوان

6

پیترز ()2013

مستقیم ،حرف ای ،زائد ،پیشنگران  ،دوگان  ،اجتماعی

7

کِهوین و هاک ()2015

رسمی و مادی

و ابینگر ()2006

مستقیم یا رسمی و حرف ای یا کارکردی

روش پژوهش
روش یا راهبرد پووهش حاضر از نوع ترکیبی است .آن هنان ک کرسول ( )2007بیان
میکند در واق پووهش بر اساس شیوههای ترکیبی نوعی استراتوی پووهشی یا روششناسی

برای گردآوری  ،تحلیل و ترکی دادههای کیفی و کمی است ک برای فهم مسائل پووهشی در
زمان انجام ی پووهش مورد استفاده قرار میگیرد (داناییفرد و همناران1391 ،ب.)231 :
زمانی استفاده از راهبرد پووهش شیوههای ترکیبی قابل توجی است ک فهم بهتر مسئل
پووهش ،ضرور بهرهگیری از دادههای کمی و کیفی را ایجاب کند یا پووهشگر میخواهد و

می تواند از نقاط قو ی روینرد برای جبران نقاط ضعف روینرد دیگر بهره جوید .از این
طریق پووهشگر تصویر بسیار قدرتمندی از پدیده مورد بررسی خواهد داشت (داناییفرد و
همناران1391 ،ب .)242-243 :روینرد پووهش حاضر استقرایی است هرا ک با بررسی ابعاد
موجود سیاست زدگی اداره امور عمومی در صدد ارائ دست بند ی جدید از منظر شهروندان
هستیم .هدف اصلی پووهش اکتشاف و فهم ابعاد و مؤلف هاست ک برای رسیدن ب این هدف،

از ابزار مصاحب برای گردآوری دادهها و پرسشنام خبرگان برای کس
دادههای دست بندیشده (ابعاد و مؤلف ها و شاخصها) استفاده شده است.

روایی محتوای

1- Doli
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از آنجا ک هدف پووهش شناسایی ابعاد و مؤلف ها از نگاه شهروندان است ،بدین ترتی
انجام مصاحب های اکتشافی ب عنوان اصلیترین راهبرد جهت گردآوری دادههاست .در شنل 1

نحوه انجام پووهش ب اختصار آورده شده است.

ادبیا

مصاحب با شهروندان

موجود

تعریف کدهای نهایی

(شاخصها)
دست بندی کدهای مشاب
تعیین مفاهیم (مؤلف ها)
تعیین مقول ها (ابعاد)
تعیین روایی و پایایی

شنل  -1گامهای انجام پووهش.

فرایند پژوهش
گردآوري ،تحليل و كدگذاري دادههاي كيفی
ب منظور گردآوری نظرا شهروندان ب عنوان اصلیترین منب برای تعیین شاخصهای
سیاست زدگی اداره امور عمومی در این پووهش مصاحب های اکتشافی انجام گرفت .فرایند
تدوین و ب کارگیری مصاحب های پووهش کیفی ههار مرحل دارد ک عبارتند از تعریف مسئل
پووهش ،تدوین رهنمود مصاحب  ،انتخاب مصاحب شوندگان و انجام مصاحب (داناییفرد و
همناران1391 ،ب.)192 :
پس از تعریف مسئل پووهش ،رهنمود مصاحب (پروتنل مصاحب ) با کس نظر و پیشنهاد
از استادان و متخصصان روششناس ی تدوین شد .پروتنل مذکور با مقدم مختصری از موضوع
مورد بحث آغاز شده و در ادام هدف پووهشگر از انجام مصاحب بیان شد .پس از آن با
پرسش درباره مدرک تحصیلی فرد مصاحب شونده نظر وی را در مورد سؤاال ک شامل ههار
سؤال ب شرح ذیل میشد ،جویا شدیم.
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سیاسی حساس هستید و اخبار مربوط ب این

 -1آیا نسبت ب سیاست و تصمیما
موضوعا را دنبال میکنید؟
 -2آیا دولت یعنی آن دست از وزارتخان ها و سازمانهای دولتی ک عموماً مراجعان آنها

شهروندان هستند ،وظیف اصلی خود یعنی خدمترسانی را در اولویت کار خود قرار میدهند

یا جهتگیری سیاسی دارند؟ آیا فنر میکنید سیاست عاملی است ک باعث میشود
سازمانهای دولتی خدما درست یا کافی ب شما ارائ نننند؟ هرا اینگون فنر میکنید؟

 -2ه پدیدههایی در سازمانهای دولتی مشاهده کردهاید ک باعث شده است فنر کنید ک هم
کارها سیاسی است؟ ب مواردی ک ب شما این احساس را میدهد ب صور موردی اشاره کنید؟

 -3ه تصمیما  ،رفتارها و یا کنشهایی در مورد سازمانهای خدماتی عمومی را سیاسی

تلقی میکنید؟ ب عبار دیگر و ب عنوان مثال وقتی ب عنوان ی شهروند و اربابرجوع ب
سازمانهای دولتی و ارائ کننده خدما مراجع میکنید ه مواردی را ممنن است نوعی رفتار
سیاسی تلقی کنید؟ کدام نوع از این موارد و رفتارهای سیاسی شما را آزار میدهد؟ از
تجربیا خود در این باره بفرمایید.
الزم ب ذکر است پرسش اول ب عنوان آغازی برای ادام مصاحب بود هرا ک مقصود
مصاحب با آن دست از شهروندان بود ک نسبت ب سیاست و تصمیما سیاسی در دولت
حساس بودند ،بنابراین در صورتی ک پاسخ منفی میبود ،مصاحب ادام پیدا نمیکرد .همچنین
با توج ب اینن مفهوم سیاست زدگی اداره امور عمومی برای شهروندان و مردم عادی ی

مفهوم نسبتاً مبهم و کمتر در عرف تعریفشده و شناخت شده بود مصاحب کننده مجبور بود هر
ی از سؤاال را ب زبانهای قابل فهم تر و واضحتری تشریح کند .از این جهت در برخی
موارد مصاحب شونده نمیتوانست بیش از ی پرسش را مطرح کند و یا تمام پرسشها را در
ی جمل بیان کند .جامع آماری در بخش کیفی این پووهش شامل شهروندان شهر تهران بود.
برای این منظور با استفاده از نمون گیری هدفمند شهروندانی را ک نسبت ب سیاست و
تصمیما سیاسی حساس بوده و آن را دنبال میکردند از بخشها و اقشار مختلف انتخاب
کردیم و در جدول  2مشخصا آنها آورده شده است .منظور از نقش در جدول مذکور
موقعیت یا شغل فرد در زمان مصاحب است .نمون آماری  44نفری از شهروندان برای
مصاحب انتخاب شدند و پووهشگر بدین دلیل مصاحب ها را پایان داد ک دادهها تنراری شد و
ب حد اشباع نظری رسیدیم .مصاحب هایی رودررو و عمیق با آنها ب مد  15تا  30دقیق

انجام شد.
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جدول  -2فهرست مشخصا

شهروندان مصاحب شده

کد
مصاحبهشونده

تحصیالت

نقش

کد
مصاحبهشونده

تحصیالت

نقش

سینل

پارکبان

1

دانشجوی دکتری
مدیریت دولتی

کارمند شرکت مادر
تخصصی تولید برق
حرارتی

23

فروشنده

2

فوق لیسانس
مدیریت مناب
انسانی

کارمند شرکت مادر
تخصصی تولید برق
حرارتی

24

لیسانس عناسی

3

فوق لیسانس صنای

کارمند شرکت مادر
تخصصی تولید برق
حرارتی

25

دکتر داروساز

رئیس داروخان

4

لیسانس مدیریت

مراجع کننده ب شرکت
توزی برق تهران بزرگ

26

لیسانس کارشناسی
اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل

5

دانشجوی فوق
لیسانس MBA

مراجع کننده ب شرکت
توزی برق تهران بزرگ

27

دیپلم

رئیس صرافی

6

فوق لیسانس
مدیریت آموزشی

کارمند شرکت
مادرتخصصی توانیر

28

لیسانس عمران

مراجع کننده ب شهرداری
منطق 11

7

دانشجوی فوق
لیسانس تربیت بدنی

مراجع کننده ب سازمان
تربیت بدنی

29

لیسانس برق

مراجع کننده ب شرکت
مخابرا لبافی نواد

مراجع کننده ب سازمان
ثبت احوال

30

دیپلم ریاضی

مراجع کننده ب سازمان
راهنمایی و رانندگی رودکی

31

لیسانس مدیریت
دولتی

مراجع کننده ب سازمان
راهنمایی و رانندگی رودکی

32

لیسانس مدیریت

مراجع کننده ب مرکز
تعویض پالک شعب اتحاد

مراجع کننده ب بان
پاسارگاد

33

لیسانس علوم سیاسی

مراجع کننده ب مرکز
تعویض پالک شعب اتحاد

مهر

34

دانشجوی علوم
اقتصادی

بازاریاب

35

لیسانس مدیریت
گمرک

دکترای حقوق کیفری

کارمند مجتم قضایی شهید
بهشتی
مراجع کننده ب مجتم
قضایی شهید بهشتی

8

لیسانس ادبیا

9

دیپلم ریاضی

راننده تاکسی

10

لیسانس کامپیوتر

مراجع کننده ب سازمان
امور مالیاتی

11

دانشجوی دکتری
مدیریت صنعتی

12

فوقلیسانس
مدیریت دولتی

13

لیسانس برق

کارمند شرکت
مپنا(مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران)

14

دانشجوی دکتری
مدیریت مناب
انسانی

کارمند شرکت
مپنا(مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران)

36

15

لیسانس معماری

مراجع کننده ب وزار
ارشاد

37

فوق لیسانس مدیریت
دولتی

16

دیپلم تجربی

مراجع کننده ب پلیس
10+

38

لیسانس حقوق

کارمند بان

مراجع کننده ب مجتم
خدما قضایی النترونی

وکیل پای ی

دادگستری
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مراجع کننده ب مجتم
خدما قضائی النترونی

17

فوق لیسانس حقوق
بینالملل

مراجع کننده ب پلیس
10+

39

لیسانس حقوق

18

دکترای حرف ای

کارمند بنیاد شهید و امور
ایثارگران

40

دانشجوی هتلداری

کارآموز آژانس مسافرتی

19

لیسانس صنای
غذایی

مراجع کننده ب بنیاد شهید
و امور ایثارگران

41

لیسانس صنای

کارمند شرکت خصوصی

20

فوق لیسانس علوم
سیاسی

مراجع کننده ب بیمارستان
آتی

42

دیپلم

بازنشست فرهنگی

21

لیسانس علوم
اجتماعی

مراجع کننده ب بیمارستان
نینان

43

دیپلم

بازنشست شرکت نفت

22

دیپلم ریاضی

مراجع کننده ب شهرداری
منطق 11

44

لیسانس حسابداری

کارمند سازمان بنادر و
کشتیرانی

در تحقیق حاضر جهت خالص سازی مصاحب ها و پی بردن ب اصل مفهوم از کدگذاری
استفاده شده است .هارماز )2001(1کدگذاری را «پیوند حساس» بین گردآوری اطالعا و
افاده معنا توسط آنها میخواند (سالدانا .)2009 ،2پس از اینن دادههای اولی از طریق مصاحب
ب دست آمد ،از آن جهت ک این دادهها ب صور خام بودند ،ب ویرایش آنها پرداخت شد .بر
این اساس ،بخشهای معنادار شناسایی و واژههای غیرضروری حذف شدند و در نهایت
کدهای سیاستزدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان از هر ی از مصاحب ها استخراج
شدند .متن مربوط ب هر ی از مصاحب ها ب دقت تحلیل شد و کدهای اولی از آنها استخراج
شد .کدهای مشاب ینسانسازی شد و در مجموع  39کد استخراج شد.در جدول  3کدهای
اولی و منب هر ی

از آنها (شماره مصاحب ها) آورده شده است.

جدول  -3کدهای اولی حاصل از مصاحب و مناب آنها
ردیف

کد اولیه

منبع (شماره مصاحبهها)
-36-34- 33- 32-29-21- 13-9

1

وض قوانین و مقررا

2

اجرای قوانین و مقررا

36-34- 31-30-29- 25- 22-15

3

تصمیمگیری

44-40- 36- 31-16-14- 10-3

4

تغییر ارزشهای اخالقی کارکنان و مدیران

40

38-30-26- 16-12-5- 4-3
1- Charmaz
2- Saldana
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5

فقدان شایست ساالری

37-35-28- 19- 18-17

6

تغییر دامن و هگونگی نظار

7

تغییر نگرشهای کارمندان دولت نسبت ب خدمترسانی ب مردم

43-27-8- 6-3

8

ارتقا در سازمانهای دولتی

35- 18- 17-11

9

اجرای دستورالعملها در سازمانهای دولتی

41-32- 14-6

10

تغییر رفتار مدیران دولتی نسبت ب یندیگر

28-24- 15-5

11

طراحی و تدوین طرحها و برنام ها

28-- 14-4

12

بیانگیزگی کارکنان دولتی

42- 38-35

13

تغییر ارزشهای کاری کارکنان و مدیران

5- 10-23

14

لغو قوانین و مقررا

35-31-29- 26- 22-15

و کنترل سازمانی

41-13
21 -36

بر اجرای قوانین ومقررا

15

نظار

16

پاداش دهی در سازمانهای دولتی

19-18

17

تبعیض در پرداخت در سازمانهای دولتی

42-26

18

تعدد قوانین و مقررا

19

تعدیل و اصالح برنام ها و طرحها

40-21

20

تغییر دستورالعملهای کاری

41-21

21

تغییر رفتارهای کارمندان در خدمترسانی ب مردم

9-6

22

جاب جایی اجباری

2-1

23

ایجاد پستهای سازمانی

2

24

ایجاد واحدهای سازمانی

2

25

بازنشستگی اجباری

1

26

تخصیص پستهای سازمانی ب افراد و اعضای خانواده و همحزبیها

20

27

تدوین دستورالعملهای اداری

14

28

تغییر ارزشهای سیاسی سازمانهای دولتی

11

29

تغییر خطمشیهای جذب نیروی انسانی

7

30
31

در سازمانهای دولتی

تغییر رفتارهای سیاسی مدیران برای جل

42 -13

نظر سیاسیون و صاحبان

قدر
تغییر رفتارهای مدیران و مقاما

دولتی برای جل

نظر شهروندان

12

32

تغییر منانیزم قدر

33

تغییر معیارهای استخدام در سازمانهای دولتی

7

34

تغییر نگرش کارمندان سازمانهای دولتی نسبت ب هویت شهروندان

6

35

در ساختارهای سازمانی

11

تغییر نگرش مدیران نسبت ب قدر

و جایگاه سازمانی

39

5
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36

فراموشی رسالت اصلی سازمانهای دولتی

9

37

فرصتهای استخدامی نابرابر

19

38

فقدان نظام جانشین پروری

35

39

توقف برنام ها و طرحهای دولتی

4

ب منظور جم بندی نتایج حاصل از مطالعا کتابخان ای ،در جدول  4کدهای حاصل از
پیشین سیاست زدگی از نگاه پووهشگران مختلف آورده شده است.
جدول  -4کدهای احصا شده از پیشین سیاست زدگی اداره عمومی
ردیف

پژوهشگر

کد

1

استخدام و ب کارگیر ی نیروی انسانی بر اساس معیارهای سیاسی

2

طراحی ساختار سازمانی بر مبنای معیارهای سیاسی

داستروم  ،2013روبان  ،2003ون در میر و
همناران ،2007پتفت 1389
داستروم 2013

3

ارتقای کارکنان بر اساس معیارهای سیاسی

روبان 2003

4

ایجاد پستها و مشاغل جدید برای طرفداران و حامیان حزب حاکم

لویس ،2008اسمیت  ،2013برانز و همناران2006

5

جایگزینی مدیران و کارکنان حزب پیروز ب جای مدیران و کارکنان موجود

پِینتر و پیترز2010

6

ایجاد ساختار سازمانی ب منظور تأمین اهداف سیاسی

ویدفورد 2012

7

ایجاد ساختار سازمانی ب منظور کنترل و شنلدهی رفتار بوروکرا

8
9

ساختار سازمان ب عنوان محصول بازیهای قدر

ها

بین خطمشی گذاران،

ادارهکنندگان و گروههای ذی نف
جایگزینی معیار سیاسی ب جای معیار شایستگی در انتخاب ،حفظ ،ارتقا،
تشویق و تنبی اعضا و کارکنان در بخش دولتی

ویدفورد 2012
مو 1989
پیترز و پی یر  ،2004باوئر و اگ ،2012

10

افزایش فعالیتهای سیاسی توسط مستخدمین دولت

کلیفورد و رایت 1997

11

ها

کلیفورد و رایت 1997

کنترل فزاینده حنومت بر فعالیتهای بوروکرا

12

حساسیت سیاسی مقاما

13

رفتار سیاسی کارگزاران دولتی

14

گنجاندن مالحظا

اداری

ون در میر و همناران 2007
باوئر و اگ 2012

سیاسی در فرایند تصمیم گیری

15

تغییرا

16

عضویت مقاما

18

مناب مشاوره و تخصص خارجی ب عنوان جایگزین بخش اداری

ون در میر و همناران 2007

19

تغییر ارزشهای اداری

ون در میر و همناران 2007

20

ساختارشننی بوروکراسی ینپاره

ون در میر و همناران 2007

21

اعمال کنترل روی بوروکراسی از طریق روی های اداری

آلمندارس 2011

22

پاسخگویی بوروکراسی ب سیاستمداران

23

مشارکت کارکنان اداری در تشریح ،تعدیل و اجرای تصمیما

24

مناص

ون در میر و همناران 2007

اجرایی و مدیریت عالی بر مبنای معیارهای سیاسی

یاننو 2013

اداری در احزاب سیاسی

یاننو 2013

کنترل حزبی روی انتصابا

در بخش اداری

آلمندارس 2011
سیاسی

روبان  ، 2003کروین  ،1999پیچ ،2000
روبان 2003
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25
26

مداخل سیاسی کارکنان اداری و نقش توصی کنندگی در فرایند خطمشیگذاری

روبان  ، 2003ناکامورا ،2001هلنو  ،1974پارادو  ،2004پیترز

دولت

و پی یر  ،2013کریستنسن و یزیلناگیت  ،2006هابر 2000

تصمیم گیری مشارکتی سیاستمداران و کارمندان ارشد بیطرف
تصمیمگیری باال ب پایین مقاما مافوق سیاسی در زمین استخدام و ارتقا از طریق در

27

نظر گرفتن خصیص های غیرمرتبط با شایستگی مقاما اداری

28

ماهیت سیاسی برخی پستها

29

ایجاد ساختارهایی برای کنترل فعالیت کارکنان

30
31

عزل مدیران حرف ای دولت پیشین از طریق اعمالنفوذ سیاستمداران

32

باوئر و اگ  ، 2012شوان

و ابینگر 2006

پیترز 2013

انتصاب مقاما
درگیری مقاما

روبان 2004

اداری دولت پیشین از طریق اعمالنفوذ سیاستمداران
اداری در فعالیت سیاسی

پیترز 2013
پتفت 1389
پتفت 1389
دولی و همناران 2012

نتایج مرحله كيفی
با تطبیق نتایج حاصل از مصاحب و کدگذاریهای انجامشده با کدهای حاصل از بررسی و
مطالع کتابخان ای از ابعاد و مؤلف های سیاست زدگی ،کدهای نهایی ک بیشتر آنها مشاب
کدهای اولی حاصل از مصاحب بودند نوشت شدند .در مرحل بعد پس از نگاشتن کدهای
سیاست زدگی اداره امور عمومی ب دست بندی آنها پرداختیم .سالدانا ( )2009در خصوص
دست بندی کدها میگوید پووهشگر با ب کارگیری استداللهای مبتنی بر طبق بندی اطالعا
ب عالوه برداشتهای شهودی و ضمنی مشخص میکند ک کدام یافت ها «شبی هم ب نظر
میرسند» یا «شبی هم حس میشوند» و میتوان آنها را با یندیگر در ی گروه قرار داد .در
این پووهش از کدگذاری و مقول بندی جهت سازماندهی و دست بندی عبارا و جمل های
مشاب استفاده شده است تا از این طریق از آوردن هندینباره عبارا جلوگیری شود .با
استفاده از کدگذاری محوری ینی از کدها محور فرایند قرار گرفت و کدهای دیگر ب آن
مرتبط شده و در دست ها ی مرتبط با هم قرار گرفتند .این کار در دو مرحل انجام شد و ب این
ترتی  ،ابعاد و مؤلف های حاصل از مرحل کیفی پووهش (پیشین و مصاحب ) در قال  4مقول
(بعد) 12،مفهوم (مؤلف ) و  39کد (شاخص) ب دست آمد ک در جدول  5آمده است.
جدول  –5ابعاد ،مؤلف ها و شاخصهای سیاست زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

3
4

سیاسی
ایجاد پستهای سازمانی مبتنی بر معیارهای سیاسی
تخصیص پستهای سازمانی ب افراد و اعضای خانواده

پیچیدگی (افقی)
ساختار

و همحزبیها توسط مدیران
تدوین دستورالعملهای اداری ب منظور تأمین

رسمیت ساختار

ساختار

2

ایجاد واحدهای سازمانی مبتنی بر خواست های ذینفعان

سیاست زدگی اداره امور عمومی

ردیف
1

کد نهایی

مفهوم

مقوله
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خواست های سیاسی
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
16
17
18

تغییر دستورالعملهای کاری مبتنی بر اولویتهای
سیاسی
تغییر منانیزم قدر

در ساختارهای سازمانی مبتنی بر

معیارهای سیاسی
تغییر دامن و هگونگی نظار

و کنترل سازمانی مبتنی

بر مناف سیاسی
تصمیمگیری مبتنی بر معیارهای سیاسی
تغییر رفتارهای مدیران برای جل

نظر شهروندان ب

دالیل سیاسی
تغییر رفتارهای کارمندان در خدمترسانی ب مردم ب
دالیل سیاسی
تغییر رفتارهای مدیران ب منظور جل

نظر سیاسیون و

تغییر رفتار مدیران نسبت ب یندیگر بر اساس مناف

سیاسی

تغییر نگرشهای کارمندان نسبت ب خدمترسانی ب
مردم تحت تأثیر سیاست
تغییر نگرش کارمندان نسبت ب موجودیت و شخصیت
شهروندان ب دالیل سیاسی
تغییر نگرش مدیران نسبت ب قدر

نگرش

و جایگاه

سازمانی بر اساس جهتگیریهای سیاسی

تغییر ارزشهای کاری کارکنان و مدیران ب دلیل
جهتگیریهای سیاسی
تغییر ارزشهای اخالقی کارکنان و مدیران ب دلیل

ارزش

جهتگیریهای سیاسی

20

تغییر معیارهای استخدام ب دالیل سیاسی
سیاسی
تغییر خطمشیهای جذب نیروی انسانی ب دالیل

انسانی

ایجاد فرصتهای استخدامی نابرابر بنا بر ترجیحا

جذب و استخدام

مدیریت مناب

19

22

رفتار

صاحبان قدر

تغییر ارزشهای سازمانها تحت تأثیر شرایط سیاسی

21

تمرکز ساختار

فرهند

14

اجرای دستورالعملها ب تب اولویتهای سیاسی مدیران
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سیاسی
23
24
25
26
27
28

کمرند شدن شایست ساالری تحت تأثیر روابط و مناف
سیاسی
ارتقا در سازمان های دولتی مبتنی بر تفنر و دیدگاه
سیاسی

ارتقا

بیاعتبار شدن نظام جانشین پروری ب دلیل اهمیت
وابستگیهای جناحی
بیانگیزه شدن کارکنان تحت تأثیر کشمنشهای
سیاسی
تغییر روی های پاداش دهی مبتنی بر طرفداریهای
سیاسی
جاب جایی اجباری کارکنان بین سازمانها ب دالیل
سیاسی

29

تبعیض در پرداخت ب دلیل جهتگیریهای سیاسی

30

بازنشستگی اجباری ب دلیل تفنر سیاسی

31
32
33

35
36
37

وض قوانین و مقررا

مبتنی بر اولویتهای سیاسیون

تعدد قوانین و مقررا

ب دلیل اولویتهای سیاسی

متفاو
طراحی و تدوین طرحها و برنام ها مبتنی بر

سیاست زدگی
جبران خدما

و

نگهداشت

تدوین قوانین و
مقررا

اولویتهای سیاسیون
اجرای قوانین و مقررا
نظار

تحت تأثیر سیاست

بر اجرای قوانین و مقررا

مبتنی بر

اولویتهای سیاسیون
تعدیل و اصالح برنام ها و طرحها مبتنی بر

اجرا و کنترل
قوانین و مقررا

قوانین و مقررا

34

توانمندسازی و

اولویتهای سیاسی
فراموشی مأموریتهای اصلی سازمانهای دولتی تحت
تأثیر فشارهای سیاسی
بنا بر مصلحت سیاسی

38

لغو قوانین و مقررا

39

توقف برنام ها و طرحها ب دلیل شرایط سیاسی

انجام اقداما
اصالحی

خبرگان پایایی ابعاد و مؤلف ها و شاخصها را در پرسشنام تأیید کردند و آلفای کرونباخ
محاسب  87.6است ک نشاندهنده تأیید پایایی ابعاد و مؤلف های شناساییشده است.

93

فهم ابعاد سیاستزدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنام خبرگان و تعیین روایی ابعاد و مؤلف های
ب دستآمده از دو روش استفادهشده است .اولی شاخص روایی محتوا ( 1)CVRاستفاده شده
است .روایی محتوا درج ای است ک آیتمها (در اینجا کدها) را ک در ی

ابزار میتوانند

عمومیت داشت باشند ،نشان میدهد (استراب 2و همناران  .)2004در مجموع تعداد  24نفر از
خبرگان دانشگاهی پرسشنام اندازهگیری روایی محتوا را تنمیل کردند .عدد  CVRبین  +1و

 -1است و بر اساس سطح اهمیت آماری( 0.05 3بر اساس روش الش )19574محاسب
میشود .هر ه ب  1+نزدی تر باشد نشاندهنده ضروری بودن آن آیتم و هر ه ب 1-

نزدی تر باشد نشاندهنده غیرضروری بودن آن است.

با توج ب تعداد خبرگانی ک موردنظر سنجی قرار میگیرند ،حداقل مشخصی برای CVR

هر کد و پذیرفتن آن وجود دارد .پووهشگران مختلفی از جمل لَش ( ،)1975ویلسون 5و
همناران ( )2012و آیر و اسنالی )2014( 6در این باره نظر دادهاند .در این پووهش از
یافت های آیر و اسنالی استفاده میکنیم .بر این اساس و با توج ب تعداد نمون نظرسنجی شده
ک  24نفر هستند حداقل میزان  CVRبرای هر ی از آیتمها  0.417است .جدول  7مقدار
 CVRمربوط ب هر ی

از کدهای سیاست زدگی را نشان میدهد.

مرحله كمّی :روایی و پایایی كدهاي سياست زدگی
ب منظور کس

روایی و پایایی ابعاد ،مؤلف ها و شاخصهای نگاشت شده ،دست بندی

انجامشده ب صور پرسشنام خبرگان درآمد و ابزار گردآوری اطالعا در مرحل کمی را
فراهم ساخت .پرسشنام مذکور از طریق نام های النترونینی و در برخی موارد حضوری ،در
اختیار  30نفراز افراد خبره قرار گرفت تا نظرا خود را در مورد آنها بیان کنند .در جدول 6
سوابق آموزشی و اجرایی آنها آورده شده است.

1- Content validity ratio
2- Straub
3- statistical significance level
4- Lawshe
5- Wilson
6- Ayre and Scally
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جدول  -6فهرست سوابق خبرگان
کد
مصاحبهشونده

کد

سوابق آموزشی و اجرایی

مصاحبهشونده

1

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (استادیار)

16

2

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی (استادیار)

17

3

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (دانشیار)

18

4

مدیر واحد مطالعا

تطبیقی مرکز مطالعا

پووهشهای اداری سازمان امور اداری و

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

(استادیار)

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
و نماینده سابق مجلس شورای
اسالمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (استادیار)،
و

سوابق آموزشی و اجرایی

19

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

استخدامی کشور
5
6

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (استادیار)
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
(استادیار)

20
21

7

مدیر مسئول روزنام

22

8

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (استادیار)

23

9
10
11
12
13

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
(استادیار)
رئیس امور ساختارها و تشنیال

سازمان

مدیریت و برنام ریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی (استادیار)
مدرس دانشگاه و مشاور مدیرعامل شرکت مادر
تخصصی توانیر
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی و عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران

24

عضو هیئت علمی دانشگاه عالم

(استادیار)
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید
بهشتی (استادیار)
مدیرکل دفتر حفاظت اطالعا
قوه قضائی
عضو شورای شهر تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
(استادیار)

25

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

26

قاضی بازنشست دادگستری

27
28

14

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

29

15

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (استادیار)

30

عضو هیئت علمی دانشگاه امام
صادق (استادیار)
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتری مدیریت و رئیس مؤسس
علمی کاربردی صنعت آب و
برق
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت
مدرس (استادیار)
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جدول  -7مقدار  CVRکدهای سیاست زدگی اداره امور عمومی
شماره

CVR

نتیجه

شماره کد

CVR

نتیجه

1

0.513

تأیید

21

0.455

تأیید

2

0.578

تأیید

22

0.537

تأیید

3

0.498

تأیید

23

0.451

تأیید

4

0.449

تأیید

24

0.499

تأیید

5

0.472

تأیید

25

0.588

تأیید

6

0.530

تأیید

26

0.601

تأیید

7

0.405

تأیید

27

0.513

تأیید

8

0.478

تأیید

28

0.562

تأیید

9

0.501

تأیید

29

0.590

تأیید

10

0.439

تأیید

30

0.541

تأیید

11

0.466

تأیید

31

0.591

تأیید

12

0.557

تأیید

32

0.476

تأیید

13

0.559

تأیید

33

0.512

تأیید

14

0.457

تأیید

34

0.619

تأیید

15

0.442

تأیید

35

0.482

تأیید

16

0.477

تأیید

36

0.465

تأیید

17

0.524

تأیید

37

0.403

عدم تأیید

18

0.512

تأیید

38

0.520

تأیید

19

0.467

تأیید

20

0.480

تأیید

39

0.564

کد

تأیید

همانگون ک مشاهده میشود مقدار  CVRبرای تمامی کدها محاسب شده است .نتایج نشان
میدهد تمامی کدها ب جز کد شماره  37دارای روایی محتوا هستند و ب عنوان شاخصهای
سیاست زدگی تأیید میشوند .کد شماره  37از نظر اکثریت خبرگان نشاندهنده سیاست زدگی

اداره امور عمومی در بخش قوانین و مقررا نیست .همچنین برای تأیید روایی مؤلف ها و ابعاد
دو آزمون میانگین ی جامع آماری با استفاده از نرمافزار  ،SPSS 24ینی از تمامی ابعاد و کل
شاخصها ،و دیگری از مؤلف ها گرفت شد .آزمون میانگین ی جامع آماری در سطح
معناداری  95درصد و با ارزش آزمون برابر  3انجام شد ک نتایج آن در جدول  8ارائ میشود.
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جدول  -8نتایج آزمون میانگین ی

جامع آماری ،ابعاد سطح ی  ،مؤلف های سطح دو و کل
شاخصها

نتیجه آزمون

انحراف معیار

سطح

استاندارد

معناداری

میانگین

تأیید

0.3119

0.000

4.5488

رسمیت

تأیید

0.4208

0.000

4.5581

تمرکز

تأیید

0.5040

0.000

4.2977

رفتار

تأیید

0.4784

0.000

4.0997

نگرش

تأیید

0.7185

0.000

3.6512

ارزش

تأیید

0.3339

0.000

4.5238

جذب و استخدام

تأیید

0.3408

0.000

4.5581

توانمندسازی و ارتقا

تأیید

0.4528

0.000

4.1087

تأیید

0.3696

0.000

4.4428

تدوین قوانین و مقررا

تأیید

0.3393

0.000

4.5215

اجرا و کنترل قوانین و مقررا

تأیید

0.4636

0.000

4.8872

0.3010

0.000

4.3721

ساختار

0.5106

0.000

4.0162

فرهند

تأیید

0.3250

0.000

4.4369

مدیریت مناب انسانی

تأیید

0.3319

0.000

4.0915

0.3582

0.000

4.1818

تأیید

اصالحی

قوانین و مقررا
شاخصهای سیاست زدگی
اداره امور عمومی

کل

تأیید

انجام اقداما

و نگهداشت

ابعاد سطح اول

تأیید

جبران خدما

مؤلف های سطح دوم

تأیید

0.3379

0.000

4.0093

پیچیدگی (افقی)
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H0: µ c ≤ 3

H1: µ c > 3
آزمون میانگین ابتدا برای ابعاد سطح دوم (مؤلف ها) و سپس برای ابعاد سطح اول و در
نهایت برای کل شاخصهای سیاست زدگی اداره امور عمومی انجام شده است .نتایج نشان

میدهد با توج ب اینن میانگین هم ابعاد باالتر از  3و سطح معناداری  0.000میباشد و
کمتر از  5درصد است لذا فرض  H0در تمامی موارد رد و فرض  ،H1تأیید میشود؛ بنابراین
مؤلف ها سطح دوم ،ابعاد سطح اول و در نتیج کل شاخصها از نظر شهروندان شهر تهران

شاخصهای سیاست زدگی اداره امور عمومی و سازمانهای دولتی هستند.
آزمون کمّی دیگر این پووهش ،آزمون فریدمن 1است ک برای بررسی ینسان بودن
اولویتبندی (رتب بندی) تعدادی از متغیرهای وابست توسط افراد استفاده میشود (مؤمنی و
فعال قیومی .)107 ،1389 ،نتیج این آزمون شامل دو خروجی است .خروجی اول جدول 9
است ک طبق آن از نظر شهروندان ،سازمانهای عمومی و دولتی از نظر فرهند بیشترین
سیاست زدگی را دارند و دارای بیشترین میانگین رتب هستند.
جدول  -9میانگین رتب های ابعاد سیاست زدگی اداره امور عمومی
ردیف

ابعاد سیاست زدگی اداره امور عمومی

میانگین رتبه

1

فرهند

2.71

2

مدیریت مناب انسانی

2.41

3

ساختار

2.19

4

قوانین و مقررا

2.11

خروجی دوم جدول  10است ک ب ترتی تعداد دادههای هر بعد ،مقدار آماره کای دو،
درج آزادی و سطح معناداری را ارائ میکند .ب دلیل اینن سطح معناداری کمتر از  5درصد
2
است ،فرض  H0رد شده و ادعای ینسان بودن رتب (اولویت) این ههار بعد پذیرفت نمیشود.

1- Friedman Test

 - 2در بسیاری پووهش ها مشاهده شده است ک از آزمون فریدمن برای رتب بندی متغیرها استفاده میکنند ،در حالی که در
آمار هیچ روشی برای تعیین رتب بندی وجود ندارد .آزمون فریدمن تنها میتواند ب بررسی ینسان بودن رتب ها بپهردازد .اگهر
فرضی صفر آن رد شود میتوان نتیج گیری کرد ک میانگین رتب ها ینسان نیست ولهی هرگونه نتیجه گیهری دیگهر حالهت
توصیفی دارد و قابلیت اتنا ندارد (مؤمنی و فعال قیومی.)107 ،1389 ،
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جدول  -10آزمون فریدمن
تعداد خبرگان

24

کای دو

2.477

درج آزادی

3

سطح معناداری

0.02

یافتههاي پژوهش
همانگون ک پیشتر بیان شد ،سیاست و اداره دو جزء اصلی هر نظام سیاسی هستند و

جدایی و یا عدم جدایی آنها همواره موضوعی هالشبرانگیز در بین صاحبان اندیش و

پووهشگران حوزه اداره امور عمومی و علوم سیاسی بوده است.
ب نظر برخی این دو نمیتوانند از هم جدا باشند و همواره میزانی از دخالت هر ی در
دیگری دیده میشود .محققان مختلفی ک عالق مند ب پدیده سیاست زدگی یعنی دخالت
سیاست در اداره هستند ،ب بررسی جلوههای سیاست زدگی در سازمانهای دولتی و بخش

خدما عمومی پرداخت اند و ب شاخصهای مختلفی ک نشان از سیاست زدگی دارند
اشارهکردهاند  .پووهش حاضر نگاه شهروندان ب این پدیده را مورد بررسی قرار داده و نظر آنها
را در مورد اینن در بخش دولتی ه اعمال ،رفتارها و در مجموع رخدادهایی را ب دلیل
دخالت سیاست در امور اداره میپندارند ،شناسایی کرده است.

شهروندان رکن اصلی هر نظام سیاسی هستند و شاخص درستی و نادرستی ،سالمت و
بیماری و در مجموع تمام قضاو ها یی را ک در مورد ی دولت و حنومت انجام میشود،
ایجاد میکنند؛ فارغ از اینن آن شاخصها درست یا نادرست باشند .آنها در امور گوناگون
مربوط ب حنومت مشارکت میکنند و میتوانند نارضایتی خود را ب طرق مختلف نشان دهند.
همین مشارکت بخش عمدهای از قضاو آنان در مورد حنومت را شنل میدهد.

نتایج تحقیق نشان داد ک از منظر شهروندان سیاست زدگی در سازمانهای دولتی و
خدما عمومی در ههار بعد 12 ،مؤلف و  39شاخص روی میدهد و بدین ترتی مدلی
مفهومی مورد تأیید خبرگان مدلی است ک در شنل  2آورده شده است .بسیاری از
شاخصها یی ک ب عنوان نمودهای سیاست زدگی از نگاه شهروندان استخراج شد ،مورداشاره
پووهشگران و محققان دیگر هم بود با این تفاو ک آنها نگاهی سازمانی ب موضوع سیاست

زدگی داشتند.
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شنل  -2ابعاد و مؤلف های سیاست زدگی اداره امور عمومی (سازمانهای دولتی و عمومی) از منظر
شهروندان

با توج ب نتایج حاصل از پووهش ک در مدل فوق آمده است ،شهروندان اینگون تصور
میکنند ک سیاست زدگی در ههار بعد هر سازمان دولتی میتواند رخ دهد .اینگون میتوان
تبیین کرد ک ب صور ی سینل دائمی در سازمانهای دولتی و بخش اداره امور عمومی
قوانین و مقررا میتوانند سیاست زده شوند ،ب این ترتی ک ایجاد قوانین و مقررا  ،اجرا
و نظار بر آنها و لغو و منقضی کردن آنها در سازمانهای دولتی امری است ک تحت تأثیر
سیاست انجام میگیرد و این بدان معناست ک از نظر شهروندان قوانین و مقرراتی ک ایجاد
میشود ن برای رفاه حال مردم یا سهولت در انجام کار آنها و یا در مجموع برای تأمین
نیازهای مردم بلن برای تأمین مناف سیاسی عدهای خاص یا بنابر شرایط سیاسی هستند و اجرا
و نظار و متوقف کردن آنها نیز امری سلیق ای است .نویسندگان این مقال معتقدند قوانین و
مقررا سیاست زده موج میشود ک ساختار سازمانهای دولتی سیاست زده شود ،بدین
ترتی ک تدوین و اجرای دستورالعملهای اداری و بخشنام ها (رسمیت) ،تخصیص
پستها ی سازمانی و یا ایجاد واحدهای سازمانی جدید (پیچیدگی افقی) و منانیزم های کنترل
تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار میگیرند و بر اساس مبانی علمی و اصولی شنل نمیگیرند.
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ساختار سیاست زده منانیزم های مختلف در سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد ک ازجمل ب
منانیزم های حوزه مدیریت مناب انسانی میتوان اشاره کرد .همانگون ک یافت ها نشان میدهد
فرایندهای جذب و استخدام  ،آموزش ،توانمندسازی و ارتقا و نگهداشت نیروی انسانی در
سازمانهای دولتی از دخالت سیاست در اداره بینصی نخواهند ماند و شهروندان معتقدند
جهتگیریهای سیاسی در استخدام در سازمانهای دولتی تعیینکننده هستند و همانگون ک
شارما )2006( 1در مطالع سیاست زدگی در هند ب آن اشاره میکند ،سیاست زدگی در
استخدام ب روشن ی مشخص است .در هنین شرایطی شایستگی ب عنوان معیار استخدام و ارتقا
موردتوج قرار نمیگیرد و این خود نشان سیاست زدگی در سازمانهای دولتی است
(کریستنسن 2و همناران ;2014 ،ماکالو )2010 ،3و اینن طرفدار ه حزب یا گروه سیاسی
باشید میتواند تعیین کند ک آینده شغلی شما ه میشود .شهروندان معتقدند جبران خدما و
4
پرداخت نیز در هنین شرایطی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .هنانن داستروم و الپونت
( )2009در تحقیقا خود نشان دادند ک در سازمانهای سیاست زده پرداختها بر اساس
عملنرد نیست و ب دلیل وجود مناص سیاسی پرداختهای عادالن وجود نخواهد داشت .با
سیاست زده شدن نظام مدیریت مناب انسانی فرهند هم متعاقباً سیاست زده میشود.
شهروندان معتقدند فرهند سازمانهای دولتی ب گون ای است ک کارکنان رفتارشان را در
جهت مناف سیاسیون تغییر میدهند  .آنها معتقدند کارکنان دولتی رفتارهایی دارند ک موج
میشود مراجعین دلسرد شوند و از مراجع ب سازمانهای دولتی اجتناب کند .مردم فنر
میکنند وزرا و مدیران عالیرتب دولتی از احساساتشان سوءاستفاده میکنند و با استفاده از
احساسا و عقاید دینی مردم اعتماد آنها را جل میکنند .همانگون ک کریستنسن و
حنومت سیاستزده عدم
همنارانش ( )2014اشاره میکنند ،ازجمل نشان های ی
پاسخگویی سیاسی 5حنومت است (ص  .)215ب اینترتی ما اینگون برداشت میکنیم ک
رفتارها ،نگرشها و ارزشها در سازمانهای دولتی تحت تأثیر سیاست زدگی تغییر میکنند.

توصيههاي سياستی
هدف پووهشگر از انجام پووهش حاضر این بود ک بداند شهروندان از ه موضوعاتی ک
مربوط ب سازمانها ی دولتی است ،ناراحت و خشمگین هستند .ب زبان ساده هدف این بود ک
بدانیم آنها از ه موضوعاتی ک مربوط ب سازمانهای دولتی است رنج میبرند و آن را دوست
ندارند .بدین منظور ب مفهوم سیاست زدگی پرداختیم؛ موضوعی ک مردم ناخواست علت تمام
1- Sharma
2- Christensen
3- Macalou
4- Dahlstro¨m and Lapuente
5- Political responsiveness
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دردهایشان میدانند .آنها در مقابل تمام نامالیمت و مشنالتی ک مواج میشوند از نداشتن
امنانا اولی زندگی یعنی خوراک ،پوشاک و مسنن گرفت تا سایر امور مانند گرفتن
مجوزهای مختلف ،انجام سرمای گذاری و تولید کاال و خدما  ،صادرا

و واردا ،

بهرهبرداری از خدما عمومی مانند بهداشت ،آموزش ،حملونقل و موارد بسیار زیاد دیگر
معموالً متداولترین جمل ای ک ب کار میبرند این است :اینها هم ب دلیل سیاسیکاری در

دولت است ،سیاستشان اینگون است و جمالتی اینهنینی .با توج ب نتایج پووهش
انجامشده و مدل ارائ شده از نظرا آنها در مورد سیاست زدگی اداره امور عمومی در پایان
رهنمودهایی ب منظور بهبود نگاه مردم ب دولت و اداره امور عمومی و نگرش منفی آنها ب

عمومی و همهنین رهنمودهایی برای پووهشهای

سیاست ب عنوان عامل اختالل در خدما
آینده ارائ میشود.
الزم است در مجموع دولت و سازمانهای دولتی ،قوانین و مقررا مناس ب منظور
تسهیل امور و رفاه بیشتر مردم انجام گیرد و جهتگیریهای حزبی و مناف گروههای سیاسی
ب عنوان دلیل تصوی قوانین و یا برنام ها و طرحهای مختلف کشور نباشد .ضمناً ب منظور
اطمینان از اجرا ،الزم است قوانین و برنام های مصوب ضمانت اجرایی داشت باشند .در
صور نیاز امنان اصالح وجود داشت باشد .ازآنجاک فقدان نظار و ارزیابی واقعی و جام
ازجمل زمین سازان سیاست زدگی در نظام اداری ایران است ،الزم است نظار و کنترلهایی
غیر حزبی و ب دور از جهتگیریهای سیاسی بر اجرای کلی قوانین و برنام در دولت صور
شده است ب دالیل

گیرد و آن دست از برنام های ضروری ک در جهت رفاه مردم تصوی
سیاسی و کشمنشهای حزبی متوقف نشوند.
در سازمانهای دولتی مدیران و مقاما عالیرتب ب گون ای رفتار نننند ک ب نظر برسد

سازمانها را عرص زد و بندهای سیاسی خودکردهاند .آنها نباید تصمیمگیریهای خود را مبتنی
بر معیارهای سیاسی انجام دهند و با ایجاد ی شب پستها و واحدهای سازمانی ک اساس

علمی ندارند اعتبار خود را زیر سؤال ببرند و فقط ب این دلیل ک ب عدهای قول مساعد داده
بودند با ورود ب ی سازمان ساختار آن سازمان را از نو طراحی کنند و ب اینترتی اهداف و
برنام های گذشت را منحرف کنند .آنها نباید دستورالعملها و روی های اداری را ب گون ای
تغییر دهند و بنویسند ک مردم را ب دردسر بیندازند و تنها برای تأمین مناف ذینفعان سیاسی
آنها را اجرا کنند.

جذب و استخدام در سازمانهای دولتی الزم است ک ب صور هماهند و ینپاره و
جام انجام گیرد .تعدد قراردادهای استخدامی و ابهام در انواع استخدام در سازمانهای دولتی
موج شده است مدیران و صاحبان قدر در سازمانهای دولتی از موقعیتهای خود
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سوءاستفاده کنند و ب عناوین مختلفی در استخدام و ارتقای برخی کارمندان ک
جهتگیریها ی سیاسی موافقی با ایشان دارند از این ضعف استفاده نمایند .ب اینترتی الزم
است تدابیری اندیشیده شود تا از استخدام و انتصاب سلیق ای ممانعت ب عمل آید و

شایست ساالری جایگاه اصلی خود را پیدا کند .جهتگیریهای سیاسی افراد نباید مان از رشد
و پیشرفت آنها شود یا باعث شود ک موقعیت شغلی خود را از دست بدهند .همچنین پیشنهاد

میشود از طریق ایجاد خطمشیها یی جانشین پروری اجرایی شود و از این طریق از ارتقای
سلیق ای و بیاساس جلوگیری میشود .با شفافسازی نظام پرداخت و طراحی آن بر اساس
شایستگی از احساس تبعیض در دریافتی کارکنان کم شود.

سازمانها ی دولتی ما ب تحول گسترده فرهنگی نیاز دارند .شهروندان معتقدند کارمندان در
سازمانهای دولتی ب تنها هیزی ک اهمیت نمیدهند آنها هستند .بسیاری از آنها رفتارهایی
توهینآمیز و غیرمحترمان با شهروندان دارند و دروغ ،فساد و رشوه در آنها موج میزند .آنها
ارزشهای انسانی و اخالقی خود را زیر پا میگذارند و مسئولیت اشتباها خودشان را
نمیپذیرند .شهروندان اینگون تصور میکنند ک اینها هم ب دلیل سیاسیکاری است اگره
ممنن است اینها معنای سیاست زدگی اداره امور عمومی نباشند اما مردم هنین برداشتی دارند
و این باعث میشود ک نگرش منفی نسبت ب نظام سیاسی حاکم پیدا کنند بدین ترتی الزم
است تدابیری اندیشیده شود تا از برداشتهای منفی شهروندان در این خصوص کاست شود.
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