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اخبار گروه

اخبار گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

[ارائه مرور ادبیات طراحی و اجرای سازمان های اجرایی نیمهمستقل]

جلســه ارائه در تاریخ هفتم آبان ماه در اندیشــکده حکمرانی رشیف برگزار شــد .در این جلســه خانم ناطقی پژوهشــگر حوزه ســاختارها
و ســازوکارهای نظــام اداری گــروه مطالعــات دولــت ابتــدا توضیحــی دربــاره ادبیــات نظــری حــوزه ســازمانهای اجرائی نیمه مســتقل ارائه
دادنــد .بررســی تجربــه کشــورهای مختلــف ،مزایــا و معایــب ایــن دســت ســازمانها از اهم مســائل مطروحه در این جلســه بــود .در بخش
پرســش و پاســخ حارضیــن و ارائــه دهنــده در مــورد امکانــات و ظرفیتهــای اجرائیســازی چنیــن ســازمانهایی در ایران گفتوگــو کردند.

[ارائه شاخصهای ارزیابی دولت]

این جلسه در تاریخ اول آبان در اندیشکده حکمرانی رشیف برگزار شد .در این جلسه آقای حمید دهقانی پژوهشگر شاخصهای سنجش
دولــت و بخــش عمومــی بــه توضیــح ادبیــات نظــری ارزیابی دولــت و تجربههای موفق جهانــی پرداختنــد .منونههایــی از فعالیتهای در
حــال توســعه گــروه در زمینــه ارزیابــی دولــت در ایران ،در بخش دوم جلســه ارائه شــد .در انتهای این جلســه حارضیــن دیدگاههای خود
را در زمینــه شــاخصهای ارزیابــی و همچنیــن تجربههــای موفــق دیگــر در زمینــه ارزیابــی دولــت را بــا ارائهدهنــده در میــان گذاشــتند.
گزارش ویژه

ایجاد سازمانهای اجرایی نیمه
مستقل:
راهکار چابکسازی دولت؟

[مژده ناطقی]
پژوهشگر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی

نظــام اداری در هــر کشــور بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا
آحــاد مــردم و الیههــای مختلــف اجتــاع از اهمیــت و اعتبــار
خاصــی برخــوردار میباشــد و بــه دلیــل اینکــه حجــم عظیمــی
از خدمــات دولــت از طریــق کانالهــا و بخشهــای مختلــف
دولتــی بــه دســت شــهروندان میرســد لــذا برخــورداری از یــک
نظــام اداری منســجم ،کارآمــد ،شــفاف و پاســخگو همــواره از
دغدغههــای دولتمــردان و سیاســتگذاران هــر جامعــهای
محســوب میشــود .بنابرایــن دولتهــا ســعی میمناینــد بــا
انجــام برخــی اصالحــات اداری بــر توامنندیهــای نظــام اداری
خــود افــزوده و از طــرق مختلــف از جملــه چابکســازی آن ،از
نارضایتیهــای عمومــی بکاهنــد.
نظــام اداری در ای ـران نیــز در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه
دولتمــردان قــرار گرفتــه و اقداماتــی بهمنظــور اصــاح آن
بــه انجــام رســیده اســت .بــا ایــن وجــود نظــام اداری ایــران
همچنــان بــا چالشهــای متعــددی روبــهرو بــوده و میتــوان
گفــت یکــی از مهمتریــن چالشهــای نظــام اداری ایــران،
ســازمانهای دولتــی عریضوطویــل و ناکارآمــد اســت .کمــر
کســی وجــود دارد کــه ســاعتها از وقــت خــود را بیهــوده
در راهروهــا و طبقــات ســازمانهای دولتــی نگذرانــده باشــد
یــا بــه دنبــال فــردی آشــنا ب ـرای تســهیل در کارهایــش نباشــد.
شــاید هــم مجبــور شــود ب ـرای انجــام رسیــع کارهایــش رشــوه
بپــردازد .در واقــع در کشــور مــا همچنــان خدماتــی نظیــر صدور
مجــوز ،نظــارت و بازرســی ،پرداخــت مزایــا و  ...در بســیاری از

تعداد سازمانهای اجرائی در انگلستان از دهه  80میالدی

حوزههــا توســط دولــت صــورت میپذیــرد کــه ایــن موضــوع
آســیبهای متعــددی نظیــر کاهــش کارآیــی ،افزایــش
هزینههــای دولــت ،فســاد و در برخــی مواقــع تعــارض
منافــع را بــه همــراه دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه در ســالهای اخیــر در بســیاری از
کشــورهای جهــان دولتهــا بخــش گســردهای از وظایــف
خــود را بــه ســازمانهای اجــرای نیمهمســتقلی کــه غالبــا
تحــت عنــوان آژانــس نامیــده میشــوند ،واگــذار منودهانــد.
شــکلگیری آژانسهــا بــه اوایــل دهــه ۱۹۸۰بازمیگــردد.
تــا قبــل از دهــه  ،۱۹۸۰دولتهــا بازیگ ـران اصلــی در ارائــه
خدمــات محســوب میشــدند کــه ایــن امــر موجــب شــد تــا
مشــکالتی نظیــر افزایــش هزینههــای دولتــی ،کاهــش کارایــی
در ارائــه خدمــات و در نتیجــه نارضایتــی و بیاعتــادی
شــهروندان بــروز منایــد .از دهــه  ۱۹۸۰بــه بعــد همزمــان
بــا گســرش رویکــرد مدیریــت دولتــی نویــن کــه از اصــول
اساســی آن مــواردی نظیــر بهکارگیــری فنــون مدیریــت
بازرگانــی در اداره بخــش عمومــی ،خصوصیســازی خدمــات
عمومــی ،کاهــش تصدیگــری دولــت و اداره ســازمانهای
دولتــی بــه ســبک بنگاههــای خصوصــی اســت ،دولتهــا
اقداماتــی را بهمنظــور اصــاح رشایــط موجــود بــه انجــام
رســاندند کــه از جملــه مهمرتیــن ایــن اقدامــات میتــوان بــه
مترکززدایــی از قــدرت سیاســی و واگــذاری مســئولیت دولــت
بــه ســایر بخشهــا اشــاره منــود .از میــان انــواع شــیوههای
واگــذاری وظایــف دولــت ،یکــی از شــیوهها کــه در دو دهــه
اخیــر در کشــورهای مختلــف مــورد توجــه قـرار گرفتــه اســت،
ایجــاد ســازمانهای نیمهمســتقل میباشــد .در واقــع در
دو دهــه اخیــر یکــی از روندهــای غالــب در چابکســازی
ســازمانهای بخــش عمومــی و دولتــی ،حرکــت از بخــش
دولتــی متمرکــز و یکپارچــه بــه بخــش دولتــی خودمختــار
و غیرمتمرکــز از نظــر ســاختاری بــوده اســت کــه بــه دنبــال
ایــن رونــد سیســتمهای مدیریــت دولتــی در ســطح جهــان
بــه انــواع مختلفــی از ســازمانهای نیمهمســتقل تقســیم
شــدهاند کــه بهعنــوان آژانــس شــناخته میشــوند .آژانسهــا
ویژگیهــای متنوعــی دارنــد کــه از یــک طــرف آنهــا را از
وزارتخانههــا و دپارمتانهــای دولتــی و از طــرف دیگــر از
رشکتهــای خصوصــی و دولتــی متامیــز میســازد کــه ایــن
امــر باعــث میشــود کــه نتــوان تعریــف دقیقــی از آنهــا
ارائــه منــود بلکــه میتــوان برخــی ویژگیهــای اصلــی کــه
در متامــی اشــکال ایــن نــوع از ســازمانها مشــرک هســتند،
شناســایی منــود .بهطــور کلــی میتــوان گفــت آژانسهــا
دارای ویژگیهــای زیــر میباشــند )۱ :آژانسهــا از نظــر
ســاختاری از سلســلهمراتب اصلــی دولــت یــا وزارتخانــه
رسپرســت خــود منفــک بــوده و در نتیجــه از درجاتــی از
اســتقالل برخــوردار هســتند کــه دپارمتانهــای ذیــل دولــت

از دولت بوروکراتیک
تا دولت الگوریتمی

[دکتر محمدصادق امامیان]

پاییــز نودوهشــت در کنفرانســی در پاریــس رشکــت
کــردم کــه حــول دو مفهــوم جدیــد «دولــت فــن-
پایــه» و «فنــاوری دولت-محــور» شــکل گرفتــه بــود.
بــرای کســی کــه ســالها بــا ایــده سیاســتگذاری
و حکمرانــی شــاهد-محور و بازتولیــد نقــش
اندیشــکدهها در نظــام سیاستســازی زیســته بــود،
ایــده کنفرانــس جــذاب و جدیــد بــود.
از یــک طــرف حضــور چنــد نخســتوزیر و وزرای
«حکمرانــی دیجیتــال» کشــورها در کنــار رشکتهــای
فنــاوری بزرگــی مثــل آمــازون ،فیســبوک و اکســنچر
و همیــن طــور موسســات مشــاوره مدیریتــی مثــل
مکنــزی و دلیــوت ترکیــب بدیعــی آفریــده بــود،
چراکــه ذهــن مــا معمــوال بــه دوگانههــای دولــت-
بخــش خصوصــی و یــا حکمرانی-فنــاوری عــادت
کــرده و ایـن دو را دو دنیــای متفــاوت بــا منطقهــای
متامیــز و گاه غیرقابلجمــعِ بوروکراســی در مقابــل
منفعـت اقتصــادی تصــور کــرده اســت .در کنفرانــس
پاریــس امــا غولهــای فنــاوری کاربرپایــه در نقــش
«دولتیــار» ظاهــر شــده بودنــد بهنحــوی کــه
نســل جدیــدی از فنــاوری در خدمــت اداره جوامــع و
حکمرانــی نویــن را ارایــه میدادنــد.
از طــرف دیگــر جمــع نهادهــای سیاستســاز و
سیاســتپژوه کــه بهصــورت ســنتی تحــت برنــد
اندیشــکدهها و در حاشــیه دولتهــا ،نهادهــای
عمومــی و یــا احــزاب سیاســی جمــع میشــدند،
در کنــار شــتابدهندهها و اســتارتآپهای
تکنولوژیــک کــه اغلــب در زیسـتبوم نــوآوری و در
راســتای ارایــه خدمــت تجــاری بــه بخــش خصوصــی
و کاربـران جامنایــی شــده بودنــد هــم در جــای خــود
جالبتوجــه بــود .ایــن ترکیــب ،نســل نوینــی از
موسســات سیاستســاز را نویــد میدهــد کــه بــا
ترکیــب فنــاوری و سیاســت ،خدمــات قابلتوجهــی
بــه ارتقــای ســطح حکمرانــی و سیاســتگذاری
عمومــی ارایــه میدهنــد .در واقــع شــواهدی از
دوران نویــن «پسااندیشــکدهای» منایــان شــده کــه
در آن تنهــا بــه ایدهپــردازی و توصیههــای سیاســتی
اکتفــا منیشــود ،و در عــوض سیاسـتهای جدیــد بــا
اب ـزار فناورانــه عمــا در مســیر پیادهســازی و اج ـرا
قــرار میگیرنــد.
تجربــه خــوب ســال قبــل ،امســال مثــل هــر کنفرانــس
مشــابهی بهصــورت آنالیــن تکــرار شــد و نهفقــط
اجــرای فیزیکــی برنامــه ،بلکــه موضــوع و نقطــه
مترکــز آن هــم متاثــر از رشایــط کرونایــی تعریــف
شــده بــود .بــه نظــر اغلــب ارایهدهنــدگان ،تحــوالت
دولــت متاثــر از کرونــا ،از اجبــار بــه ارایــه خدمــات
در حجــم وســیع و زمــان کوتــاه ،محدودیتهــای
فیزیکــی و الــزام ســطحی از دورکاری تــا اتــکا بــه
خدمــات دیجیتــال بهعنــوان محــور روزمــره ارایــه
خدمــات بخــش عمومــی و نــه مفهومــی لوکــس و
جانبــی ،همگــی فرصتــی اســتثنایی ب ـرای دگردیســی

بنیادیــن دولــت فراهــم کردهانــد.
بهطــور خالصــه ،دولــت آینــده بهاجبــار بــه
ســمت دیجیتالیــزه شــدن پیــش خواهــد رفت،
اســتارتآپها همــکاران بالمنــازع و رشکای
اسـراتژیک دولتهــا خواهنــد بــود ،دسرتســی
بــه داده اصلیتریــن ابـزار حکمرانــی خواهــد
بــود ،دولتهــا بــا چالــش ضعــف مهــارت در
بدنــه و نبــود پلتفــرم همــکاری اســراتژیک
بــا بخــش خصوصــی مواجــه خواهنــد شــد
و وابســتگی بــه پلتفرمهــای خارجــی بــه
مســئله متامیــت ارضــی و چالشــی بنیادیــن
مبــدل خواهــد شــد.
بــه حاشــیه رفــن احـزاب سیاســی بــه معنــای
ســنتی خــود و ظهــور و بــروز مفهــوم جدیــد
مرشوعیــت سیاســی کــه از کارآمــدی و
تــوان فنــاوری ناشــی خواهــد شــد ،دورمنــای
مبهمــی از تحــوالت ســاختار سیاســی آینــده
و بــه تبــع آن بنیــان دولتهــای جدیــد و
رابطــه دولت-ملــت را نشــان میدهــد .عبــور
از دولتهــای بوروکراتیــک بــه آنچــه کــه
میتــوان «دولتهــای الگوریتمــی» نامیــد،
عمــا بهــرهوری و کارآمــدی ارایــه خدمــت
بــه شــهروندان را بــه تابعــی از الگوریتــم
و فنــاوری انتخابشــده مبــدل میکنــد و
رشکتهــای صاحــب فنــاوری را در جایــگاه
رشکای اســراتژیک و گاه جایگزینــی بــرای
دولتهــای ســنتی مینشــاند.
هرچنــد در ایــن نوشــتار فرصــت ورود
بــه تفصیــل مباحــث طرحشــده نیســت،
امــا بــه نوبــه خــود و بهعنــوان عضــوی
از گــروه ،توجــه گــروه مطالعــات دولــت
و بخــش عمومــی اندیشــکده را بــه ایــن
تحــوالت بنیادیــن رضوری میبینــم.
گــذار بــه نســل جدیــدی از «مســتخدمین
عمومــی» ،ســاختارهای نوینــی بــه جــای
دپارمتانهــای ســنتی ،ابزارهــای جدیــد
حکمرانــی پســابوروکراتیک و الگوریتمــی و
تشــکیل شــبکه جدیــدی از نهادهــای مکمــل
سیاستســاز فناور-محــور بــا مشــارکت
اســتارتآپها و زیســتبوم نــوآوری را
اصلیتریــن محورهــای مترکــز آتــی مطالعــات
و سیاس ـتپژوهی گــروه در راســتای خدمــت
بــه ارتقــای ســطح بخــش عمومــی و دولــت
در ایــران اســامی میبینــم.
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در حالــی کــه در هفتههــای اخیــر ،از یــک ســو ،دشــواریهای
تربیــت معلــان آموزشوپــرورش از طریــق دانشــگاه فرهنگیــان
بــه موضوعــی داغ تبدیــل شــده و از ســوی دیگــر ،وزیــر
آموزشوپــرورش خــر از رســیدن پیشنویــس الیحــه (اصالحــی)
رتبهبنــدی معلــان بــه هیئتدولــت داده ،توجههــا بــار دیگــر
بــه مســئله کمبــود معلــان در نظــام آموزشوپــرورش کشــور جلــب
شــده اســت .اگرچــه برخــی رضورت توســعه دانشــگاه فرهنگیــان
را بهعنــوان مهمرتیــن راهــکار جــران کمبــود معلــم پیشــنهاد
میکننــد ،بایــد از تجربــه توســعه بیــش ازحــد دانشــگاه آزاد و
دانشــگاههای دولتــی -کــه اکنــون بــا کمبــود دانشــجوی متقاضــی
مواجــه شــدهاند -درس گرفــت و از تکــرار اشــتباه پرهیــز کــرد:
توســعه بیــش از حــد دانشــگاه فرهنگیــان موجــب میشــود
زمانــی کــه نیــازی بــه جــذب ایــن تعــداد معلــم نباشــد نهتنهــا
بیشــر ظرفیــت و داراییهــای دانشــگاه بیاســتفاده مبانــد ،تامیــن
مالــی دانشــگاه هزینههــای زیــادی را بــر دولــت تحمیــل کنــد.
در مقابــل ،آنچــه بایــد بیشــر مــورد توجــه قــرار گیــرد مســئله
حفــظ کســانی کــه بهعنــوان معلــم در آموزشوپــرورش
اســتخدام میشــوند در پســتهای آموزشــی اســت .متاســفانه
هرســاله تعــداد قابلتوجهــی از کســانی کــه بهعنــوان معلــم در
آموزشوپــرورش اســتخدام شــدهاند بــا (سوء)اســتفاده از بخشــنامه
 ۲۳۰آموزشوپــرورش -کــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد بــه بخــش
اداری آموزشوپــرورش منتقــل شــوند -پس ـتهای آموزشــی را تــرک
میکننــد و پــس از مدتــی هــم بــه دســتگاهها و وزارتخانههــای
دیگــر انتقــال مییابنــد .اگرچــه بخشــنامه  ۲۳۰آموزشوپــرورش کــه
(بــا اتــکا بــه مصوبــه شــورای انقــاب اســامی مــورخ  )۱۳۵۸/۹/۱۷در
زمــان وزارت شــهید رجایــی صــادر شــده ،بــا مقتضیــات آن زمــان –که
آموزشوپــرورش دچــار کمبود کادر اداری بود -تناســب داشــته اســت،
در حــال حــارض کــه حــدود  ۴۰درصــد نیروهــای آموزشوپــرورش
کادر اداری هســتند رضورتــی نــدارد و بایــد اجـرای آن متوقــف شــود.
خوشــبختانه ،گام اول در ایــن جهــت در اجــرای مصوبــه هیئــت
وزیـران دربــاره نظــام رتبهبنــدی معلــان در ســال گذشــته برداشــته
شــد و بــه کســانی کــه مشــمول بخشــنامه  ۲۳۰شــدهاند اعــام شــد
تنهــا در رشایطــی مشــمول رتبهبنــدی میشــوند کــه بــه پســت
آموزشــی بازگردنــد .اگرچــه اجــرای ایــن سیاســت بایــد بهطــور
جــدی پیگیــری شــود ،بــه نظــر میرســد بــدون توقــف اجــرای
بخشــنامه -۲۳۰کــه نیازمنــد الغــای مصوبــه شــورای انقــاب در
مجلــس اســت -بخــش قابلتوجهــی از تــوان و ظرفیــت کشــور کــه
ب ـرای تربیــت معلــان رصف میشــود ،بــه هــدر خواهــد رفــت .در
مقابــل مســئولین وزارت آموزشوپــرورش و مناینــدگان مجلــس بایــد
از تصویــب هــر مقــرره و قانونــی کــه زمینــه اختــاط دوبــاره کادر
اداری و آموزشــی آموزشوپــرورش را بــه وجــود آورد بپرهیزنــد و
تحــت عناوینــی نظیــر «رتبهبنــدی فرهنگیــان» و یــا اجــازه شــامل
شــدن کادر اداری (بــه هــر شــکل) در نظــام رتبهبنــدی معلــان،
زمینــه بیمثــر شــدن سیاسـتهای بلندمــدت کشــور را فراهــم نکننــد.
رسدبیر :روحالله هرنور
طراحی :حمید دهقانی
صفحهبندی :حسین ایامنی
ویراستاری :الهه فرمد
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کتاب نخبگان سیاسی در ایران

از ایــن اســتقالل برخــوردار نیســتند )۲.آژانسهــا رشکتهایــی بــا اهــداف
تجــاری نیســتند .بنابرایــن هیــچ یــک از رشکتهــای بخــش خصوصــی و
رشکتهــای دولتــی ذیــل تعریــف آژانــس قــرار منیگیرنــد )۳ .آژانسهــا
از نظــر قانونــی مســتقل نبــوده و وزارتخانههــای رسپرســت همچنــان
در برابــر عملکــرد آژانسهــا مســئول هســتند )۴ .آژانسهــا ،نهادهــای
عمومــی هســتند و وجــود آنهــا عمدتــا در قانــون عمومــی ترصیــح شــده
اســت .بنابرایــن آنهــا نهادهایــی کــه بهصــورت داوطلبانــه تشــکیل شــده
و بــه ارائــه برخــی خدمــات عمومــی میپردازنــد ،نیســتند )۵ .آژانسهــا
بخشــی از وظایــف عمومــی نظیــر ارائــه خدمــات ،تنظیمگــری ،داوری و
صــدور مجــوز را در ســطح ملــی انجــام داده ،نیــروی انســانی اصلــی آنهــا،
کارگ ـزاران دولتــی بــوده و بخــش اصلــی بودجــه آنهــا از بودجــه دولــت
تامیــن مــی شــود (در عمــل ،برخــی از آژانسهــا بخشــی از نیازهــای مالــی
خــود را از هزینــه خدمــات تامیــن میمناینــد).
بــا توجــه بــه مــوارد اشارهشــده میتــوان گفــت آژانسهــا موسســاتی
هســتند کــه بهمنظــور «اجــرای وظایــف عمومــی ،اجــرای سیاســتها،
تنظیــم بازارهــا و ارائــه خدمــات عمومــی» ایجــاد شــدهاند .ایــن نهادهــا
بهطــور ســاختاری از وزارتخانــه رسپرســت خــود منفــک بــوده و در نتیجــه
آزادی مدیریتــی بیشــری در مقایســه بــا دپارمتانهــای وزارتخانــهای در
حــوزه تامیــن منابــع مالــی ،اســتخدام نیــروی انســانی و تصمیمگیــری
دارنــد .ایــن نهادهــا علیرغــم آزادیای کــه در تصمیــات و عملیــات خــود
دارنــد ،بهطــور کامــل مســتقل نبــوده و همچنــان در بســیاری از مــوارد،
مســئولین سیاســی ،مســئولیت نهایــی اقدامــات و پاســخگویی را بــر عهــده
دارنــد .بنابرایــن درج ـهای از تفکیــک (جدایــی ســاختاری از هســته اصلــی
دولــت) ،درجاتــی از اســتقالل و همچنیــن رابطــه قــراردادی مبتنــی بــر
عملکــرد بــا وزارتخانــه رسپرســت ،از جملــه ویژگیهــای تعیینکننــدهای
هســتند کــه هــر ســازمانی کــه آژانــس نامیــده میشــود ،میبایســت ایــن
ویژگیهــا را دارا باشــد.
ایجــاد ایــن نــوع از ســازمانها بــا ویژگیهــای ذکرشــده ،مزایــای متعــددی
را بــرای کشــورهای مختلــف در پــی دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره منــود )۱ :افزایــش تخصــص و خربگــی در ارائــه خدمــات
از طریــق تخصصیســازی کارهــا و ایجــاد ســازمانهای حرفـهای  )۲کاهــش
مداخــات سیاســی و در نتیجــه بهرهمنــدی از تصمیمگیــری بیطرفانــه و
افزایــش کیفیــت مدیریــت مدی ـران  )۳تقویــت نظــارت سیاســی از طریــق
ایجــاد ســازمانهای مجــزا و شــفاف کــه میتــوان اهــداف مشــخصی
ب ـرای آنهــا تعییــن کــرد  )۴پاســخگویی بــه شــهروندان از طریــق نزدیــک
منــودن خدمــات عمومــی بــه شــهروندان  )۵افزایــش انعطافپذیــری بــا دور
شــدن از قوانیــن ســخت نهادهــای دولتــی  )۶تســهیل مشــارکت بــا ســایر
ارگانهــای بخــش دولتــی ،گروههــای داوطلــب و رشکتهــای تجــاری.
عــاوه بــر مزایــای ذکرشــده بــرای ایجــاد آژانسهــا ،برخــی از محققــان
معتقدنــد در طــی ایــن ســالها ،آژانسهــا از اهــداف اصلــی شــکلگیری
خــود دور شــدهاند .انتقاداتــی راجــع بــه شــکلگیری ایــن نهادهــا وجــود
دارد کــه بهطــور خالصــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره منــود )۱ :پاســخگو
نبــودن آژانسهــا  )۲واگــذاری وظایــف دولــت بــه آژانسهــا و در نتیجــه
ایجــاد دولتهــای توخالــی و تکهتکهشــده  )۳چندپارگــی دولــت و مانعــی
ب ـرای ارائــه سیاس ـتهای بههمپیوســته و ارائــه خدمــات یکپارچــه  )۴دور
منــودن سیاســتمداران از برخــی از فعالیتهــا و کمــک بــه اجتنــاب آنهــا
از مســئولیتپذیری  )۵ایجــاد جزایــر درآمــدزا کــه میتــوان ب ـرای اهــداف
مختلــف از آنهــا بهــره گرفــت  )۶قــدرت یافــن برخــی آژانسهــا و تســلط
آنهــا بــر وزارتخانــه رسپرســت بــه علــت تخصــص بــاال در یــک حــوزه )۷
سیاســی شــدن شــکلگیری آژانسهــا و وســیلهای ب ـرای ایجــاد شــغلهای
پردرآمــد بــرای افــراد دارای قــدرت (ایجــاد پایــگاه قــدرت نهادینهشــده
ب ـرای برخــی از اح ـزاب یــا جناحهــا)
بهطــور کلــی میتــوان نتیجــه گرفــت بــا توجــه گســردگی کاربــرد
آژانسهــا در کشــورهای مختلــف جهــان ،الزم اســت ضمــن شناســایی
کامــل مزایــا و معایــب حاصــل از ایجــاد آژانسهــا ،فرصتهــای موجــود
در کشــور در ایــن حــوزه شناســایی شــده و تــاش منــود تــا از ظرفیــت ایــن
نــوع از ســازمانها در اصــاح نظــام اداری در کشــور حداکــر بهــره را بــرد.

مجموعــه چهارجلــدی «نخبــگان سیاســی در ایـران» نتیجــه ســالها کار پژوهشــی
خانــم زهــرا شــجیعی در جامعهشناســی سیاســی دوره مرشوطیــت اســت.
شــجیعی کــه خــود دانشآموختــه کارشناســی ارشــد رشــته جامعهشناســی
از دانشــگاه ته ـران اســت ،بــا ایــن اثــر هــم تبییــن مناســبی از ابعــاد مختلــف
اجتامعــی سیاســت در دوران مرشوطــه ارائــه کــرده اســت و هــم منابــع مهمــی
را بــرای تبییــن جامعهشــناختی در اختیــار پژوهشــگران قــرار داده اســت.
مجموعــه کارهــای او کــه در ســالهای متــادی تحــت عناویــن مختلــف چــاپ
میشــدند نهایتــا در ســال  ۱۳۷۰تحــت عنــوان نخبــگان سیاســی در ایــران
توســط انتشــارات ســخن بــه چــاپ رســید .ایــن اثــر در هــان ســال برنــده جایــزه
کتــاب ســال جمهــوری اســامی شــد امــا آنطــور کــه شایســته اســت مــورد توجــه
پژوهشــگران و محققــان در رشــتههای مختلــف علــوم اجتامعــی ق ـرار نگرفــت.
شــجیعی در جلــد اول ایــن مجموعــه« ،وزارت و تطــورات آن در ایــران»،
جایــگاه حکومــت و وزی ـران را از ای ـران باســتان تــا انقــاب اســامی رشح داده
اســت .عمــده مترکــز شــجیعی بــر توضیــح جایــگاه دولــت و هیئتدولــت
از زمــان نارصالدیــن شــاه تــا ســال  ۵۷بــوده اســت .چگونگــی تشــکیل اولیــن
وزارتخانههــای مــدرن در ایــران ،کمیــت و کیفیــت وزارت در دورههــای
مختلــف ،حــدود وظایــف و اختیــارات متغیــر هــر وزارت در طــول دوره مرشوطــه
و همچنیــن ســاختار داخلــی متامــی وزارتخانههایــی کــه در دوره مرشوطــه تــا
انقــاب شــکل در کشــور شــکل گرفتهانــد از مباحــث جلــد اول کتــاب اســت.
عنــوان جلــد دوم ایــن دوره« ،ترکیــب گروههــا و منشــا اجتامعــی نخسـتوزیران و
وزیـران» اســت .شــجیعی در ایــن اثــر مجموعـهای عظیــم از دادههــای مربــوط به
وزیـران را اســتخراج و متناســب بــا دیدگاههــای خــود دســتهبندی و تحلیــل کــرده
اســت .در ایــن جلــد شــجیعی ابتــدا ویژگیهــای فــردی متامــی نخس ـتوزیران
عــر مرشوطــه را بهصــورت کامــل توضیــح میدهــد .ســپس موقعیـت اجتامعــی
و ریشـههای خانوداگــی آنهــا را مــورد بررســی قـرار میدهــد .ســپس دادههــای
جزئــی و کاملــی از وزیـران هیئتدولــت از ابتدای تشــکیل هیئت وزیـران تا امروز
ارائــه مــی کنــد .محــل تحصیــل ،رشــته ،ســوابق خانوادگــی ،منابــع درآمــد شــخصی،
شــغلهای پیــش از وزارت و پــس از آن و مجموعـهای کامــل از اطالعــات مربــوط
بــه متامــی وزرای دولــت تــا پیــش از انقــاب در ایــن جلــد توضیــح داده میشــود.
جلــد ســوم کتــاب کــه «هیئــت وزی ـران ای ـران در عــر مرشوطیــت» نــام دارد
مشــخصات کلــی ترکیــب هیئــت وزی ـران در هــر دوره را رشح میدهــد .ســپس
در فصــلِ نقــش هیئــت وزیـران در تحــوالت اجتامعــی و سیاســی ایـران ،ابتــدا بــه
توصیــف برنامههــای عملــی هیئــت وزی ـران و مناشــی و تاثی ـرات آن میپــردازد.
او در ادامــه ،برنامههــای مالــی هیئــت وزیـران در هــر دوره در عــر مرشوطیــت
را توضیــح داده و دالیــل کامیابــی و ناکامــی آنهــا را توضیــح میدهــد.
جلــد چهــارم کتــاب« ،مناینــدگان مجلــس شــورای ملــی؛ ویژگیهــای گروهــی و
منشــاء اجتامعــی مناینــدگان» نــام دارد .شــجیعی ایــن مجلــد را پیــش از ایــن
بهعنــوان اثــری مجــزا منتــر کــرده بــود .ایــن اثــر بیــش از همــه نتیجــه
کارهــای تحقیقاتــی او در کتابخانــه مجلــس اســت .نویســنده در ایــن مجلــد
ابتــدا تحــوالت سیاســی و اجتامعــی و وقایــع مهــم و تاثیرگــذار مقــارن بــا
مرشوطــه را توضیــح میدهــد .او در ایــن توضیــح مفصلــی در بــاب قرشبنــدی
اجتامعــی و تاثیــر آن در انقــاب مرشوطــه ارائــه میدهــد .ســپس بــا توضیــح
ترکیــب مجلــس در متامــی دورههــای مرشوطــه بــه توضیــح تفاوتهــا و
شــباهتهای قانونگــذاری در طــول تاریــخ مرشوطــه میپــردازد .مشــخصات
و منشــا اجتامعــی مناینــدگان شــورای ملــی ،قســمت دوم ایــن مجلــد را شــامل
میشــود .نویســنده بــه ســیاق مجلــدات پیشــین در ایــن بخــش نیــز بــه
توصیــف کامــل مشــخصات فــردی و اجتامعــی مناینــدگان مجلــس میپــردازد.

