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 چکيده
های دولتی در روشن نیست که چرا تمام بوروکراسی  علیرغم مطالعات متعدد در مورد سازمان

ریشه های فرهنگی و اصول عملیاتی را به اشتراک نمی گذارند. دولت های آسیایی از جهان،

نظریه های غربی را جمله ایران به آسانی، جهانی بودن نظریه های سازمانی را پذیرفته اند و 

بدون در نظر گرفتن مالحظات عمیقی از تفاوت های اساسی میان فرهنگ های آسیایی و غربی، 

پیاده سازی می کنند. بوروکراسی در نظام اداری ایران دچار نوعی تأخر فرهنگی شده است. 

ه شناسانهدف از این تحقیق بررسی چالش های بوروکراسی در نظام اداری ایران از دیدگاه بوم 

و فرهنگی است. در ابتدا مروری بر ادبیات تحقیق صورت گرفته و ادامه فرهنگ بوروکراسی در 

 نظام اداری ایران و چالش های فراروی آن مورد تحلیل قرار می گیرد. 

 .بوروکراسی، فرهنگ، نظام اداری ایران :يديکل واژگان
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1 مجتبی شاهنوشی
  3 حسين نویدي،  2 محمدعلی جهان تاب  ، 

 .استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 1
 عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری 2

 .)خوراسگان(
 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 3

 )خوراسگان(
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدعلی جهان تاب

 انچالش هاي نهادینه سازي فرهنگ بوروکراسی در نظام اداري ایر
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 مقدمه
مسائل توسعه به اهمیت، نقش و جایگاه ویژه نظام اداری در توسعه کشورها تاکید کرده اند. تعداد کثیری از اندیشمندان و مفسران 

آنان وجود یک نظام اداری کارآمد را پیش شرطی اساسی برای توسعه می دانند. نگاهی به برنامه های توسعه در کشورهای توسعه یافته روشن 

(. نظام اداری ایران 1331افتگی، توسعه نظام اداری شان بوده است )بارانی و همکاران،می سازد که یکی از اقدمات اولیه کشورها جهت توسعه ی

از چالش های متعددی رنج می برد. اتکای بیش از اندازه بر بخش سیاسی برای نیل به اهداف، ضعف کارایی کارکنان و مدیران، بحران هویت 

ختارهای سازمانی در تشکیالت دولتی، توجه اندک به ارزش هایی همچون در بخش دولتی، سوگیری سازمان های دولتی و وظیفه گرایی سا

شایسته ساالری و تمایل به خودمختاری و قدرت طلبی میان سازمان های مختلف ، جابجایی مدیران دولتی، حرفه ای گرا نبودن مدیریت 

سی، ضعف دولت افقی، تبعیت مدیران از نظریه دولتی ایران، سیاست زدگی سازمان های دولتی، ناکارآمدی نظارت بیرونی بر بوروکرا

 ( همگی از چالش ها و  مشکالت اساسی مدیریت دولتی و نظام اداری ایران هستند.1311عاملیت)دانایی فرد، 

بدین ترتیب به نظر می رسد که نظام اداری ایران و سازمان های دولتی به بستری نیازمندند که روند اصالحات اداری را تسریع     

 ند. بستری فرهنگی که تاثیر ویژکی هایی نظیر فامیل بازی، اقتدارگرایی و اعطای امتیازهای ویزه به افراد صاحب جایگاه قدرت، عدم پذیرشک

دیدگاه های مخالف، اجتناب از عدم اطمینان ها، بی اعتمادی نسبت به یکدیگر، گریز از مسئولیت ها، سطح پایین آینده نگری، پارتی بازی، 

ی و هیجانی عمل کردن رادر بوروکراسی ها کاهش داده و شرایطی مناسب برای اجرای موفق برنامه های اصالح و تحول نظام اداری احساس

(. پس باید نه تنها به ساختار و فرآیندها تمرکز کرد بلکه به عواملی پرداخت که بستر تغییر ساختارها و 1313فراهم کند)فقیهی و همکاران، 

ل می دهد. اغلب ارتباط نزدیکی بین فرهنگ و کارکردهای نظام اداری وجود دارد. در واقع فرهنگ بستری است که هرگونه فرآیندها را شک

اصالح با آن مالزمه دارد. فرهنگ سازمانی اساس هر تالش طرح ریزی شده برای اصالح موفقیت آمیز ساختارها، نظام ها و فرآیند های 

 (1331و همکاران،  بوروکراسی های دولتی است)بارانی

 

 مروري بر مبانی نظري پژوهش

 فرهنگ 
 به انسان توسط که عادت دیگری و قابلیت هر و رسوم قانون، اخالقیات، باورها، هنر، دانش، از های پیچید مجموعه را فرهنگ 1تیلور

می دهد  شکل را آنان هان پیرامونج به افراد واکنش و دیدگاه فرهنگ واقع، در. می کند تعریف می شود کسب جامعه عضوی از عنوان

(Rice,2007).  

. گروهی رفتار و مشترک وهنجارهای ارزشها: است مشاهده قابل بعد دو از سازمان در فرهنگ ،1332 3هاسکت و 2کاتر تحقیق براساس

 در عمیق صورت به و شود می تهگذاش اشتراک به سازمان در افراد همه توسط آن اهداف و باورها و هستند پنهانی و مشاهده غیرقابل ارزشها

: تندهس ظاهری و نسبی گروهی رفتار و هنجارها دیگر، سوی از. شود می گروه اعضا در تغییرات برخی موجب و است کرده نفوذ سازمانی رفتار

 کسانی و هستند دجدی اعضا به مشترک ارزشهای و ها رویه آموزش دنبال به گروه اعضا و دارند وجود سازمان در ذاتی و مشترک صورت به

 Syahri Nehru)شوند  می تنبیه شوند، منطبق آنها با نتوانند که کسانی و کنند می دریافت پاداش شوند، منطبق آنها با خوبی به که

Husain,2015) . 

 رب فراگیر، امنظ یک عنوان به و است زیادی برخوردار بسیار اهمیت از جامعه فرهنگ ویژه به و اجتماعی عامل محیطی، عوامل میان از

ک ی توسعه و دولتی امور اداره بهبود به می تواند جامعه یک فرهنگ که همچنان.  دارد تأثیر بسزایی اداری و اقتصادی و سیاسی نظام های

 .((Haruna, 2008کند عمل دولتی نیز سازمان های عملکرد توسعه و بهبود جهت مانعی عنوان به می تواند کند، کمک کشور

 یذهن آمادگی برایشان می کند، یا تحمیل پیشنهاد کنشگران به که کلّی آرمان های و ارزش ها و هنجارها طریق از هم فرهنگی نظام

می  ونیدر هنجارها و ارزشها آنها وسیلة به که است ساز و کارهایی کلیة بر تعریف فرهنگ در پارسونز تأکید. می نماید فراهم کافی انگیزه و

 کی،سایبرنتی مراتب سلسله در.  شکل می دهد را آن از حاصل نتایج هم و انسان کنش هم معنادار، نمادین یستمس مثابة به فرهنگ .شوند

 نظم از کنشگر گیری جهت و فرهنگ هست کنش هرجا زیرا. دارد نفوذ نظام ها نظام ها و خرده سایر در که است سیال ای پدیده فرهنگ

 و است زیادی برخوردار بسیار اهمیت از جامعه فرهنگ ویژه به و اجتماعی عامل ، محیطی املعو میان هست . از نیز شده درونی اخالقی که

 فرهنگ شناسی، انسان نگاه ( از(Haruna,2008دارد  تأثیر بسزایی اداری و اقتصادی و سیاسی نظام های بر فراگیر، نظام یک عنوان به

                                                           
1 . Tylor 
2 . Kotter 
3 . Hesket 
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ند نیست خصویات بیولوژیکی از حاصل که ویژگی هایی است، گروه یک ضایاع ویژگی و شده آموخته الگوهای رفتاری از نظامی اجتماعی

 (.1313)فقیهی و همکاران، 

 رد و است برخوردار متفاوت ارزشهای یکسری از و است فرد به منحصر توسعه حال در جوامع فرهنگ دارند اعتقاد اندیشمندان برخی

 یک فرهنگ هک آنجایی از معتقدند نویسندگان از دیگر برخی. نیست اجرا قابل بوروکراسی کشورها این فرهنگی مقتضیات به توجه بدون عمل

 کالتمش برای حل راه یافتن منظور به واقع در. شود طراحی ملی فرهنگ با تناسب در باید ساختار کند، نمی پیدا تغییر سادگی به جامعه

 شود نجاما باشد، سازگار موجود فرهنگ با که الگوهایی ارائه طریق از تواند می کار این بلکه شود متحول فرهنگ کل نباید الزاما بوروکراسی،

 عقالیی بوروکراسی برای الزم های شرط پیش از توسعه حال در کشورهای ها، نظریه از دیگر برخی اساس بر(.  1313 همکاران، و فقیهی) 

 حرکت بوروکرات سازمانهای سمت به ناچارند برآیند، خود ملی سعهتو چالش های عهده از بتوانند آنکه برای آنها وجود این با. نیستند برخوردار

 . کند پیدا تغییر عقالیی ساختارهای با متناسب باید کشورها اینگونه فرهنگ اینرو از. کنند

 

 بوروکراسی
 واژه (.(Gajduschek,2003گردد  به ماکس وبر و تعریف او از بوروکراسی بازمی است، گرفته صورت بوروکراسی از که تفاسیری بیشتر

یافت  راه اجتماعی علوم به وبر توسط است، مربوط هجدهم قرن اواسط به آن از استفاده و است فرانسوی اصل در که بوروکراسی

(Jackson,2005)نظر از. است بوده آینده و معاصر زمان در ناپذیر پایان پژوهش های برای سرآغازی بوروکراسی مورد در وبر .  نوشته های 

 ،آل ایده به نوع نزدیکی شان درجه اساس بر بیش و کم می توانند سازمان ها و نمی شود یافت واقعی در جهان و است ایده آل ذهنی نوع او،

 . باشند بوروکراتیک

 دکمبو و باشد همگان پذیرش مورد که فقدان روشهایی. است متفاوت طبیعی علوم با چشمگیری طرز به اجتماعی علوم در پژوهش

 مورد اجتماعی در علوم ویژگی این.  است تفاوتها این نمونه های لترین متداو اجتماعی، علوم متعدد در فرضیه های آزمودن رایب فرصت

 شناسی جامعه مانند شاخه هر نویسندگان میان حتی و اجتماعی علوم شاخه های بین در مفهوم این. دارد مصداق نیز مطالعه بوروکراسی

 آل ایده سازمانی طرح نوعی بوروکراسی وبر، نظر . از(Gajduschek, 2003)است شده تفسیر متفاوتی به نحو غیره و سیاسی علوم سازمانها،

 صی،تخص آموزش شخصی، زندگی از کار جدایی بایگانی ها، مستندات و اساس بر کردن عمل مراتبی، سلسله نظم قانونی، اختیار که است

 .(Deflem,2000)می گیرد در بر را انینقو از پیروی وقت و تمام کارکنان استخدام

 حد بی بازی های کاغذ و می شود هستند ادراک مبتال بدان بزرگ سازمان های که بیماری یک عنوان به اغلب بوروکراسی امروزه اما

 بیشتر در ، و) (Jarrel,2007نمی دانند  را بروکراسی درست معنای افراد از بسیاری که است حالی می سازد. این در متبادر ذهن به را حصر و

 وجود امر این بر مبنی کافی شواهد یا باشد شده مورد انجام این در الزم بررسی های آنکه بدون می شوند نامیده بوروکراتیک سازمان ها موارد

 . میدنا بوروکراتیک را سازمانی می توان که است آن سنجش بوروکراسی و دقیق ابعاد بررسی راه از تنها اما. باشد داشته

  (Matheson,2007) .گردد می کارکنان بیگانگی خود از به منجر معتقدند بوروکراسی بلونر و میلز مارکس، گولدنر، چون اندیشمندانی

 در که یافراد که است آن مردم عموم طرز تفکر و شود می برده بکار سیاسی نامطلوب واژه یک عنوان به غالبا بوروکراسی نیز، در زبان عامیانه

 . (Hathawy,2008)ناکارآمدترند  خصوصی کارکنان بخش به نسبت کارند، به مشغول دولتی شبخ

 اجتماعی پژوهش یک وبر، کار به بدون ارجاع تواند نمی هیچکس اما کنند، می انتقاد وبر ماکس از بسیاری شناسان جامعه گرچه

 را خود کار بعدی دانشمندان که است چارچوبی بوروکراتیک تارهایساخ ابعاد از وبر بندی . طبقه(Peng, 2008)دهد  انجام علمی و مستقل

 واژه این آید، می به میان سخن بوروکراسی از عمومی، امور اداره علمی متون در هنگامی که موارد، از بسیاری در. اند داده قرار آن بر مبنای

 ازمانس ساختاری مهم ویژگی های مبنای بر آن تعریف وروکراسی،ب برای تعریف غالب گرایش لیکن.  دارد داللت مجریه قوه اداری دستگاه بر

ی ویژگ از پاره ای اساس، بر این که است رفتاری ویژگیهای حسب بر بوروکراسی تعریف دیگر، گرایش(.  1311 ، فرد و دانایی فقیهی) است

 .می شود تلقی بوروکراتیک رفتار الگوهای رفتاری، های

 یبوروکراس می داند، کارها انداختن تأخیر به خشک و مقررات کاغذ بازی، با مترادف را بوروکراسی که نهعامیا تصور خالف بر واقع، در

 و بزاری نیستا صرفا که عقالنیتی شود؛ گرفته کار به عقالیی - قانونی اقتدار مشخص نمونه به عنوان و عقالنیت گسترش فرایند در تواند می

ایجاد  که است ای بوروکراسی نوع مشکل بلکه نیست بوروکراسی خود اساسی مشکل.  باشد نیز وهرینگ و انسانی های جنبه دارای تواند می

 قادر کارآمدتری عملکرد به را سازمانها که نوع تواناساز از بوروکراسی میان باید شوند، دانسته بد بوروکراسی ها همه آنکه جای به و می گردد

 و گیرد؛ می بکار مراتبی سلسله نظام ش کاه و تمرکز عدم همراه به را آن و بندد می بکار نشمدیریت دا به توجه با را رسمیت سازد، می

 یکند،م تاکید شدید مراتب سلسله و تمرکز و های خشک یه رو و مقررات بر و کند می جلوگیری سازمان موثر کارکرد از که مانع بوروکراسی

 (. 1313 همکاران، و فقیهی)شد  قائل تمایز
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 شناسانه بوم دیدگاه از یبوروکراس

وابستگی  مفهوم به که را پدیده این ، 1321 دهه در وی .می گیرد نشات ، گاس از نوشته های معموال سازمان، به شناسانه بوم رویکرد

 اساس و بنیان ستا معتقد  (.  آرورا1311دانایی فرد،  و فقیهی(کرد اخذ شناسان جامعه آثار از است آن پیرامون محیط و انسان زندگی متقابل

 فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی ، سیاسی نظامهای با مستمراً جامعه، نهادهای از عنوان یکی به بوروکراسی که است آن ، شناسانه بوم رویکرد

 تعدیل و جرح خود و می پذیرد تأثیر آنها هم از می شود، نها آ تعدیل و جرح به منجر و می گذارد اثر نظام ها این بر هم است؛ تعامل جامعه در

 مطالعه قرار مورد اجتماعی نهادهای سایر با روابطش بستر در را آن باید بوروکراسی، و کارکردهای ساختارها فهم منظور به بنابراین، .می شود

 (.1331داد)دیانت، 

 پیش به می تواند همچنین بلکه ،باشد پژوهش استواری برای مبنای می تواند تنها نه عمومی، امور اداره به نسبت شناسانه بوم رویکرد

 به نظا ماداری بیماری های کردن آشکار برای قوی ابزار یک عنوان به تنها نه رویکردی چنین .عمومی بپردازد امور اداره رفتار تبیین و بینی

 میان سویه یک ارتباط از باید عمومی، امور اداره به شناسانه نسبت بوم رویکرد بکارگیری در .می پردازد نیز آنها اصالح به بلکه می آید، شمار

 کرد اجتناب کند، تعیین را اداری رفتار می تواند که است محیط تنها این اساس که این بر اداری دستگاه و محیط

(peng , 2008). های یژگیو درباره عمیق دانش داشتن بدون و دارند جوامع فرهنگ و تاریخ با تنگاتنگی ارتباط اداری، عمل و نظریه واقع، در 

 , Olsen) شد قائل عمومی امور اداره برای جهانشمولی تعمیم هیچ توان نمی کشور،  یک اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، مختلف

2005). 

 

 فرهنگ نظام اداري

ی ه های اصلفرهنگ سازمانی برنامه مشترک اعضای یک گروه و سازمان اجتماعی است که افراد را از یکدیگر جدا کرده و یکی از جنب

محیط داخلی سازمان است که نقش قابل مالحظه ای در موفقیت و یا شکست برنامه های سازمانی ایفا می کند. در جهت اصالحات موفق در 

بخش دولتی، درک فرهنگ سازمانی یک الزام به حساب می آید. فرهنگ سازمانی نگرش ها و رفتارهای افراد را در سازمان، نوع استخدام و به 

رگماری افراد؛ نفش های مناسب برای مدیران و سرپرستان و فرصت ها و تهدیدهای بوروکراتیک درک شده را تحت تاثیر قرار می دهد. کا

(Raadschelders,2011) . 

مالحظه فرهنگ سازمانی اساس هر تالش طرح ریزی شده برای اصالح موفقیت آمیز ساختارها، نظام ها و فرآیندهای بین بوروکراسی 

ی دولتی می باشد. تغییر نهادی صحیح، منطقی و مداوم مستلزم این است که ارزش ها و باورهای افراد در بین سازمان )فرهنگ سازمانی( ها

 (.(Brewer,Leung and  Scott, 2014با ماهیت اصالح و رویکردهای تغییر سازگار باشد
که هر یک از رویکردهای تحول اداری بستر منحصر به فردی بودند و  با ژرف اندیشی در پارادایم های اصالح نظام اداری در می یابیم

هر کدام فرهنگ سازمانی خاصی را اختیار می کردند. به عبارت دیگر می توان گفت که اصالح نظام اداری در دوره های مختلف همواره با نوع 

گ سازمانی حاکم در پارادایم مدیریت دولتی نوین بوده خاصی از فرهنگ سازمانی همراه بوده است. به عنوان مثال فرهنگ بازاری، فرهن

 (1331است)بارانی و همکاران، 

در حالی که طرفداران اصالح نظام اداری جملگی بر تغییر ساختارها و رویه های رسمی تاکید دارند اما اهمیت انتقال فرهنگ سازمانی 

یده می گیرند. در نتیجه فقدان یک فرهنگ جایگزین در خدمات عمومی و تاثیر تغییر بلندمدت آن بر چگونگی کارکردهای سازمان را ناد

ممکن است در بلند مدت مانعی برای استفاده از ظرفیت سازمانی برای دستیابی به تغییر درست و صحیح شود. این امر نشان می دهد که 

نگی پذیرفته شده و اقدامات و استراتژی های به کار اصالح اداری وفق مستلزم ارتباط حمایتی متقابل و مکمل بین باورها و ارزش های فره

 Killian and.(Eklund, 2008 .) گرفته شده برای اصالح اداری در سازمان ها می باشد

  

 فرهنگ بوروکراسی:

 بر وکراسیورب متقابل تأثیر از بیشتر اداری، نظام بر فرهنگی -اجتماعی محیط تأثیر به مربوط مطالعات شناسانه، بوم رویکرد اساس بر

 است در حالی این. ( 1313 همکاران، و شود)فقیهی تاکید متوازن تر تعاملی تحلیل و تجزیه نوعی بر این رو باید از است، گرفته انجام محیط

 همگرایی وعین عنصر دو این میان بتواند که دارد را قابلیت فرهنگی این الگوهای و نهادها میان تعامل از برخورداری با کارکردگرایی نظریه که

 (.1331بگذارد )دیانت،  مثبت تأثیر آن از ناشی فرهنگ و بروکراسی توسعه در بتواند خود طرفی دیگر از همچنین کند، ایجاد

 نهادینه افراد ذهن در که زندگی تجربه و دانش باورها، محوری، ارزش نماد، شامل: سیستمهاست، از ای مجموعه بوروکرواسی فرهنگ

 یطراح مکتوب، گفتگوی شفاهی، گفتگوی اصطالحات،: مانند مشخص و مشهود ظاهری، رفتاری الگوهای(الف: شامل نبنابرای. است شده
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 4نشای) هستند، می باشد مشاهده قابل ارتباطی سبک براساس که ارزشهایی و باورها( ب و...      لباس سازمانی، ساختار کار، محیط داخلی

 قابل و مودبانه خوب، زبان کرد، مانند: مشاهده جامعه به مسئولین خدمات ارائه شیوه و افراد روزانه فتارر از توان می را مشهود رفتار(. 2114

 باید که است مشترک قوانین از ای مجموعه جامعه، در حمایت مورد ارزشهای(. 2114 شاین) جامعه و مسئولین بین مستقیم ارتباطی درک،

 وسطت باید و است شده تعیین عمومی خدمات اجرای قوانین مورد در دولت توسط که هستند انینیقو سیاستها،. شود اجرا گروه ها همه توسط

 شاین)  شود می خود داخلی قوانین تنظیم در آنها رفتار مدیریت موجب وبنابراین شود رعایت عمومی خدمات وظایف اجرای در ادارات همه

 ی،نظام دولتی،)  شود می سازمان هر نگرش و رفتار در تفاوتهایی به منجر که دارد عمومی خدمات ارائه در متفاوتی ویژگی سازمان هر(. 2114

 (.Dwiyanto, 2011) شود می متفاوت شغلی عملکرد به منجر رفتارها و ها نگرش تفاوت(. غیره و سیاسی مذهبی،

 ایجاد سازمان، اعضا فردی شناخت ایجاد سازمان، اعضاء بین اتحاد ایجاد به کمک: است مهمی های بخش دارای بوروکرواسی فرهنگ

 ارهایهنج نتیجه در رفتاری راهنمای یافتن و اجتماعی سیستم عنوان به سازمانی ثبات ایجاد به کمک سازمان، و اعضاء بین احساسی روابط

 .(Siswadi,2012)روزمره  زندگی در مشترک

 وجبم چنین هم. کند متمایز هم از را بوروکرواسی انواع تواند می تاثیر این. دارد کارکنان رفتار بر زیادی تاثیر بوروکرواسی فرهنگ

 هب همچنین. شود می اجتماعی سیستم هماهنگی و ثبات و فردی تعهد براساس سازمانی تعهد ایجاد و فردی، هویت و سازمانی هویت ایجاد

 سیبوروکروا عملکرد تکمیل موجب که شود می محسوب ازمانس اعضا بین در رفتاری کننده کنترل نمادهای مفاهیم ایجاد مکانیسم عنوان

 قوانین مجموعه. کند می درک خوبی به را آن راهکار و جامعه مهم موضوعات زیرا است، ثبات کننده تضمین بوروکرواسی فرهنگ .شود می

 ورتص به که است سیستمی وروکرواسیب فرهنگ. شوند می سازی پیاده عمومی خدمات تکمیل در دولت اقدامات و رفتارها نگرشها، کمک به

 هنگفر بین تعامل ایجاد فرصت بنابراین. کند می رشد پویا صورت به بوروکرواسی. دارد تعامل اجتماعی فرهنگ با و شده ایجاد طبیعی

 ( .Syahri Nehru Husain,2015)کند  می ایجاد را اجتماعی فرهنگ و بوروکرواسی

 

 راسی در نظام اداري ایران:چالش هاي نهادینه سازي فرهنگ بوروک
 نزدیک الگو نای به کار تقسیم و اختیار مراتب سلسله نظر نظام از.  دارد زیادی فاصله سنتی عقالیی الگوی با ایران بوروکراسی ساختار

همکاران،  )فقیهی و اردد فاصله سنتی عقالیی الگوی با شایستگی نظام و افراد تخصص به دادن بها و مقررات، قوانین از پیروی لحاظ از و است

1313). 

  فرهنگی اقتضائات در جهت را بوروکراسی توانند می اسالمی جوامع و داشته وجود اسالم و ایران در تاریخی به لحاظ بوروکراسی  

 ینهنهاد از یکی انسانی، ممقا و شأن برای آنان شدن قائل ارزش و ارزشهای اسالمی به ایرانیان دیرینه اعتقاد(.  1311 وارث،) دهند توسعه خود

نسان ا شأن برای شدن قائل ارزش عقل مداری، ، مداری قانون گرایی، تخصص ساالری، شایسته بر اسالم دین در و است باورهای ایرانیان ترین

 (.333 و 01 حکمت های و 131 خطبه ، 13 نامه نهج البالغه،) است شده تأکید آنان به زورگویی عدم و ها

 ذیرشپ عدم قدرت، جایگاه صاحب افراد به ویژه امتیازهای اعطای و اقتدارگرایی بازی، فامیل نظیر ایرانیان فرهنگی ویژگیهای از برخی

 به ادرتمب نگری، آینده پایین سطح مسئولیت ها، از گریز یکدیگر، به نسبت اعتمادی کم ها، اطمینان عدم از اجتناب مخالف، نظرهای نقطه

 .اند اشتهد بوروکراسی ساختار های ویژگی بر عمیقی تأثیر ، برخوردارند کمتری عقالنیت از که کردن، عمل هیجانی و یاحساس و بازی پارتی

 و (Bar,2004)عملگرا  مردمانی آنان.  برخوردارند بیشتری غنای از که هستند از ویژگی ها دیگر برخی دارای ایرانیان که است حالی در این

 ارج را انسانی شأن و دیگران به کمک و (Javidan & Dastmalchian,2003) خیرخواهند و هستند، مهربان تعالی و عملکرد بهبود دنبال به

 میان در دیرباز از اسالمی ارزشهای به اعتقاد(.  1311 نگرش های ایرانیان، و ارزش ها:  کشور استان 21 در پیمایش یافته های) نهند می

: کشور استان 21در پیمایش های یافته) قائلند بسیاری اهمیت اسالمی های ارزش و دینی معتقدات رایب و آنان است داشته وجود ایرانیان

 از گریز عین در و شمارند می ناپسند را آن بازی پارتی به مبادرت عین در (. ایرانیان1311 نژاد، ایران) ؛( 1311 ایرانیان، نگرشهای و ارزشها

 یم خود به عقالنیت و علم دادن به بها نظیر ویژگی هایی خاطر به آنان. قائلند زیادی ارزش جدیت و کوشش و تالش مسئولیت ها برای

 ؛( 1311 القلم، سریع) کنند می عمل هیجانی و احساسی بیشتر خود رفتارهای در عقالنیت، به دادن بها عین در ، هرچند (Bar,2004)بالند

 (.1311ایران نژاد، )

 دانخویشاون ایران، در. است  آنان قوی گروهی درون و خانوادگی گرایش های فرهنگ ایرانیان، ویژگی های نتری کننده متمایز از یکی

 وهیگر درون گرایی جمع که فرهنگ هایی در . دهند نشان خود از ای ویژه رفتارهای و کنند عمل یکدیگر نفع به دارند انتظار هم از و دوستان

 ایجامعه بر اعضای باشد، باال نهادی گرایی جمع که جوامعی در و کنند می توجه خود دوستی پیرامون ه هایگرو و خانواده به افراد باشد، باال

                                                           
4 . Schein 
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 وجود چندان نهادی گرایی جمع و است حاکم درون گروهی گرایی جمع ایران در. شوند می قائل اهمیت فردی منافع از بیش اجتماعی منافع

 . (Dastmalchian& Javidan,  2003 )ندارد

انیان نهادی ایر گرایی جمع بودن پایین به ایران تاریخ در حاکمان از بسیاری استبداد تاریخچه و خانواده منافع وحدت بودن قوی شاید

. برخی  (Hadizadeh Moghadam & Assar,2008)باشد  شده منجر افراد سایر دانستن غیرخودی و خویش گروه اعضای دانستن خودی و

ام نظ به احترام و افراد میان اعتماد کاهش منجر به ایران تاریخ طی در مستبد حکومت های وجود است ممکن که اورندب این بر پژوهشگران

 رخیب نظر از که هستند  فردگرا مردمانی ایرانیان باشد. همچنین شده موجب را نزدیک و دوستان خویشاوندان بر اتکا و باشد شده جمعی های

 را افراد ایران رد غالب سیاسی ساختار یا اجتماعی زندگی چگونگی شرایط جغرافیایی، از ناشی فردگرایی به نسبت ایرانیان تمایل پژوهشگران،

 (.Bar,2004) می دهد سوق خویش درونی قلمرو از خارج افراد به اعتمادی کم و خانواده و خود کردن از دفاع به

 روهیگ باشند داشته تمایل افراد است باعث شده ایران جامعه در فرهنگی چنین وجود گرفت نتیجه می توان ویژگی این به توجه با

 گروه حاکمیت و مراتبی سلسله روابط امر این که دهند تشکیل قدرتمندی جمع تا خود گردآورند اطراف را اعتماد مورد افراد و آشنایان از

 قرراتم و قوانین به است شده باعث ایران در فامیل بازی رهنگف رسد می نظر به همچنین.  است کرده تشدید دیگران بر را افراد از کوچکی

 افمقررات شف و قوانین از نظامی وجود عدم و نشود داده چندانی اهمیت مدیران، ویژه به و استخدام کارکنان و جذب با مرتبط قوانین ویژه به

 و پیوندها نفوذ ایران در.  بیفتد اتفاق اعتماد مورد و افراد خویشاوندان استخدام نظیر مواردی شود موجب قوانین از پیروی عدم و روز به و

 در وفادار می داند، که را افرادی و نزدیکان مدیر، که است شده باعث و است کرده پیدا همراه محیط سازمان ها به قوی خانوادگی ارتباطات

در جدول  .می گیرد نشات خودی افراد کوچک جمع ف بهصر اعتماد و یکدیگر به اعتمادی کم از خود امر این که کند استخدام سازمان ها

 ویژگی های فرهنگی ایرانیان ذکر گردیده است. 1شماره 

 (1331: ویژگی هاي فرهنگی ایرانيان )فقيهی و همکاران،  1جدول 

 منبع ویژگی فرهنگی

 قوی ارتباطات خانوادگی و پیوندها به توجه و فردگرایی
Javidan & Dastmalchian,2003; Bar,2004; 

 1311 نژاد، ایران ؛ 1311، القلم سریع            .

 قدرت جایگاه افراد صاحب به ویژه امتیازهای اعطاء و گرایی اقتدار
Javidan & Dastmalchian,2003; 

Bar,2004;1314 کاتوزیان، همایون 

 1311، القلم سریع  ؛ Javidan & Dastmalchian,2003 مخالف نظرهای نقطه پذیرش عدم

 اطمینان ها عدم از اجتناب
Javidan & Dastmalchian,2003; Bar,2004؛ 

 1311 نژاد، ایران

 Javidan & Dastmalchian,2003;Bar,2004 عملکرد بهتر و موفقیت کسب به نسبت قوی گرایش

 مدت گرایشهای کوتاه داشتن و نگری آینده پایین سطح
Javidan & Dastmalchian,2003; ؛ Bar,2004; 

 1314 کاتوزیان، همایون

 1311 نژاد، ؛ ایرانJavidan & Dastmalchian,2003 انسانی شان برای شدن قائل اهمیت

 اسالمی ارزشهای به توجه و باوری دین
 :کشور استان 21 در پیمایش یافته های ؛ 1311نژاد، ایران

 Bar,2004ایرانیان، ؛ نگرش های و ارزشها

 ;Javidan&Dastmalchian ,2003; Bar,2004 یکدیگر به نسبت اعتمادی کم

 ;Javidan & Dastmalchian,2003; Bar,2004 آن به حال مبادرت عین در و بازی پارتی دانستن ناپسند

 1311 نژاد، ایران  .Bar,2004 احساسی عمل کردن حال عین در و عقالنیت به دادن بها

 سئولیت هام از حال گریز عین در و جدیت و سخت کوشی به دادن بها
نگرش  و ارزش ها :استان کشور 21 در پیمایش یافته های

 Bar,2004؛ 1311 ایرانیان، های

 

 از منظر فرهنگیایران  نظام اداري ساالري در شایسته چالش هاي
د: عدم عوامل زیر میباش فرهنگی عمدتاً تحت تاثیر ساالری در نظام اجتماعی ایران معلول عواملی است که در بعد عدم شایسته

و عدم توجه به منافع ملی در انتصابات، تخصیص نادرست منابع و منافع  الگوبرداری صحیح، وجود تعصبات فکری، عقیدتی و حقوقی نادرست

توسعه،  ساالری در ایران نیز همانند دیگر کشورهای درحال تعریف شایسته .صحیح آنها است و عدم برنامه ریزی برای شناخت تنگناها و
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نشود  حل ،به نظر می رسد تا این مشکالت که همچون مرض مزمن گریبانگیر نظام اداری کشور است.های فراوانی دارد  نارسایی مشکالت و

 (.1334)سرمدی و رادمرد، توان امیدی به رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و... داشت نمی

های موجود در  در یک جامعه دارد؛ به همین خاطر نارسایینظام اداری، رابطه ای متقابل و ارگانیک با سایر ساخت های اجتماعی    

در نظام اداری، در خأل نمیتواند صورت  بر همین اساس میتوان گفت که اصالح و تحول.آن، به نوعی نشانگر ناکارآمدی سایر ساختارهاست 

اقتصادی می باشد. در یک مسیر تاریخی به ویژه فرهنگی و  گیرد، بلکه نیازمند اصالح در دیگر ساختارهای جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی،

در بین .ساالری در ایران بشمار می آیند  در حقیقت موانع برقراری اصل شایسته در تاریخ معاصر کشورمان به عواملی چند بر می خوریم که

در نظام استخدام فراهم نبودن بستر مناسب تبارساالری، جناح بازی، باند بازی، فقدان روشهای قانونمند  توان به مقوالتی چون این موانع می

 (.1334، و رادمرد افراد شایسته، فقدان احزاب سیاسی کار آمد اشاره کرد )سرمدی برای پرورش
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 بحث و نتيجه گيري
 وهشپژ بوروکراسی در نظام اداری ایران با رویکرد بوم شناسانه و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفت. این چالش های پژوهش، این در

 عدم قدرت، افراد صاحب جایگاه به ویژه امتیازهای اعطای و اقتدارگرایی بازی، نظیر فامیل ایرانیان فرهنگی های ویژگی ازخی بر داد نشان

 ، نگری آینده پایین ها، سطح مسوولیت از گریر ، یکدیگر با نسب اعتمادی کم ها، عدم اطمینان از اجتناب مختلف، نظرهای نقطه پذیرش

 بوروکراسی ساختار های ویژگی بر تاثیر عمیقی ، وردارندخ بر کمتری عقالنیت از که کردن، عمل و هیجانی احساسی و بازی پارتی به تمبادر

 به  و عملگرا مردمانی آنان .وردارندخ بر غنای بیشتری از که هستند ها ویژگی از دیگر برخی دارای ایرانیان که الی استح در این .اند داشته

  .نهند می ارج را انسانی و شان دیگران با کمک و واهندخ یرخ و مهربان هستند تعالی و بهبود عملکرد دنبال

 ، بوروکراسی داندمی  تاخیر انداختن کارها به و شکخ مقررات ، با کاغذبازی مترادف را بوروکراسی که عامیانه تصور الفخ بر واقع، در

 نیست تی که صرفا ابزاریعقالنی ، شود ته گرف کار هب عقالیی  -قانونی دارتاق مشخصه نمونعنوان  به و عقالنیت گسترش فرایند در تواند می

 جنبه های انسانی و گوهرین نیز باشد.  دارای واندی تم و

ویژگی  اسالمی و بنابراین به منظور کارآمدی هرچه بیشتر ساختار بوروکراسی ایران، باید به سازگاری میان ساختار با ارزش های ایرانی

های فرهنگی که از عقالنیت بیشتری برخوردارند، توجه شود که چنین ساختاری در بلندمدت متقابال می تواند گامی در جهت ایجاد تغییرات 

 در سایر ویژگی های فرهنگی باشد.

ن و از میان برداشتن شکاف میان هرگونه اصالحات ساختاری و فرهنگی بدون توجه به توانمند سازی مدیران، کارکنان و شهروندا

 مراکز علمی و دانشگاهی و افراد اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند. پیشرفت هر جامعه ای تابع انسجام انرژی اعضای آن جامعه است. تا هنگامی

توان مجموعه آن جامعه که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی جامعه ای از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشند، نمی 

 را در مسیر پیشرفت یا توسعه یافتگی سوق داد.
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