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چکیده
در زمینهی نقش دولت در توسعه دیدگاههاي مطرح شده بهطور لکی به دو
دس ته قابل تقس مياند .كساينكه براي دولت قائل به نقش حداقيل هستند و
اتکید بر جامعه و نقش آن دارند و كساينكه براي دولت نقش حداكرثي قائل
اصيل توسعه يمدانند« .پیرت اونز» در دس ته دوم
هستند و دولت را اكرگزار ِ
قرار میگرید و مفهوم دولت اناكرآمد را در مقابل دولت اكرآمد معريف يمكند .از
زمان شلکگریی دو ِ
لت مدرن در ایران و توسعهی بوروکرایس شاه ِد اناكرآمدی
آن بودهامی؛ تداوم این مس ئهل به اناكرمدی دولت ،خروج نریوهای متخصص از
ِ
پژوهش حارض تالش
کشور و تعمیق توسعه نیافتگی کشور اجنامیده است.
دارد ات رابطهی بوروکرایس اناكرآمد و خروج نریوهای متخصص از ایران در
دولت هنم و دمه در قالب این فرضیه که اناكرآمدی بوروکراتیک در ایران از
عوامل اتثریگذار بر خروج نریوهای متخصص است؛ مورد برریس قرار دهد.
در این راس تا اتکید بر بوروکرایس اكرآمد و انطباق آن اب بوروکرایس وبری سبب
میشود ات در کنار نظریهی اونز ،نظریهی بوروکرایس وبر نزی بهاكر گرفته شود.
در هنایت برریس عنارص لکیدی بوروکرایس مبتین بر اقتدار عقالین -قانوین در
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ترکیب اب ویژگیهای دولتهای اكرآمد و اناكرآمد و نظریهی جاذبه و دافعه
میتواند معیار مناس یب ابشد ،ات نشان دهد چگونه دولت میتواند اب اكسنت از
نقشهای خود و جذب نریوهای متخصص و توامنند ،خود را از جرگهی دولت
اناكرآمد خارج و به دولت اكرآمد نزدیک و به این ش یوه زمینه را برای اكهش
رون ِد خروج نریوهای متخصص از کشور و در هنایت حتقق توسعه فرامه آورد.
لکیدواژهها :بوروکرایس اناكرآمد ،دولت اناكرآمد ،خروج نریوهای متخصص.
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مقدمه
سنیت
دوران مدرن ،دوران گذار از دولتهای پیشامدرن ،هنادها و ش یوههای ِ
ادارهی امور جامعه به دولت مدرن و ادارهی امور جامعه بهوس یهل هنادهای
افزون
مدرن است که بهشلک بوروکرایس ظهور میکند .نفوذ فراگری و روز ِ
قالب بوروکرایس پدیدهای اس تکه در متامی کشورها شاهد آن
دولت در ِ
هستمي؛ نفوذی که قابل حذف شدن نیست؛ اما قابلیت حمدود شدن دارد
(اوانز )81-89 :1811 ،آموزههای جترر دولتهاییکه در پاخسگویی به
مطالبات مردم ،اجنام مسؤولیتهای خود و پیشربد فرآیند توسعه اقتصادی
اكرآمدتر و موفق بودهاند؛ در خلق تفکری نوین درابرهی دولت و وظایف آن
موثر بوده است (خوشچهره .)11 :1819 ،اب برریس ِ
خیی
نقش مفهومی -اتر ِ
دولت و به استناد شواهد جترر انیش از معلکرد و اختاذ س یاستها و
خطمشیهای دولت و اثر آن بر توسعه فرهنگی ج اقتصادی جوامع ،میتوان
گفت که توسعهی اقتصادی و اجامتعی ابدوام ،بدون وجود دولت مؤثّر و
اكرآمد ،حمال است .اما چننی دولیت ابید نقش خود را بیشرت بهعنوان رشیک و
فرامه آورندهی تسهیالت ایفا مناید؛ ات مدیر و رهرب (برادران رشاكء:1821 ،
.)99این مس ئهل به ِ
نقش بوروکرایس در اجیاد یک دولت اكرآمد و توسعهگرا ابز
میگردد .واژهی بوروکرايس خنس تنیابر توسط «وینست دوگوین» مطرح شد؛
اما در سال 1411ماکس وبر ،بوروکرايس را ترشحی منود (استیفت:1824 ،
 .)11بس یاری از جامعهش ناسان به بوروکرایس بهگونهای متفاوت نگریس تهاند؛
از نظر آانن اكرآمدترین شلک سازماین است که انسانها ابداع کردهاند ،زیرا
مههی وظایف اب قواعد و روشهای دقیق تنظمي شده و در واقع بدون
بوروکرایس ادارهی جوامع امروزی حمال و گسرتش آن اجتنابانپذیر است
(.)Weber, 1987امروزه نقش دولت در حصول به اهداف الکس یک ،یعین
بقای نظامی و نظم داخیل مطرح نیست؛ بلکه حوزهی اقتصاد نزی در اولویت
توجه دولت است (اوانز .)86-81 :1811 ،بر این اساس میتوان اس تنتاج
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منود که دولتها در راس تای افزایش اكرآمدی و مرشوعیت و حتقق
اهداخفوددر ارتباط اب توسعه ،نیازمند هبرهمندی از توان و ختصص نریوهای
انساین متخصص و توامنند هستند؛ ات اكرآمدی ،مرشوعیت و تواانیی الزم برای
حتقق توسعه را فرامه آورد؛ این امر بهنوبه خود به رابطه دولت اب جامعه و
شلکگریی نوع خایص از دولت در قالب نظریهی پیرت اوانز و بوروکرایس
وبری قابل توضیح و حتلیل است.

چارچوب نظری
در چارچوب نظری به تلفیقی از نظرایت در حوزهی خروج نریوهای
متخصص و بوروکرایس نیازمندمی ،در زمینهی خروجِ نریوهای متخصص ،اتکید
بر نظریهی جاذبه و دافعه «اورت یل» است .در این نظریه ،فرض بر این
است كه مناطق مبدا و مقصد ،داراي عوامل مثبت و منفي خمتلف در
حوزههای اقتصادي ،س یايس ،فرهنگي و اجامتعي هستند؛ که در جذب افراد
بهسوي كشور مقصد و دفع آهنا از كشور مبدا اتثری گذارند (رشیفي:1821 ،
 .)12-16احامتل تصممي به هماجرت آنگاه بیشرت است كه عوامل دفع در مبدا
بیشرت از عوامل جذب در مقصد ابش ند (شعبانلو .)61 :1811 ،عوامل
رانيش و كشيش در ارتباط اب خروج نریوهای متخصص به چند دس ته تقس مي
میشوند:
الف) عوامل رانيش ای دافعه :عدم توسعهی اقتصادی ،بیاكري و نبود
فرصتهاي شغيل ،شاكف میان دس متزدها و پرداختهاي اندك ،اعامل گز ِ
ینش
عقیديت -س یايس هجت جذب ،فقدان س یاستهاي راهربدي-ختصيص در
توسعهی منابع انساين ،حمدودیت فضاي پژوهيش ،عدم پاخسگويي به انتظارات
شغيل و حتصیيل ،فشار عوامل فرهنگي و فكري ،فقدان رضایت شغيل و
آیندهی مطلوب ،احساس تبعیض اجامتعي و....
ب) عوامل كششی :سطح زندگي هبرت ،نظام آموزيش مدرن ،درآمد ابالتر،
دسرتيس به فرصتهاي شغيل و آموزيش هبرت اب شأن اجامتعي ابالتر ،فضاي
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اكربردي مورد انتظار ،حمتواي شغيل سودمند و خش نود كننده و تناسب بیشرت
آموزشهاي نظري و معيل اب حمتواي شغيل (طایفی)22-21 :1821 ،؛ مهه
این عوامل دافعه و جاذبه بهحنوی میتوانند مرتبط اب دولت و بوروکرایس اكرآمد
ای اناكرآمد آن ابش ند.
در ارتباط اب بوروکرایس از حلا نظری تمرت میتوان نظریهی جامعهش ناخیت
واحدی را بر بوروکرایس نوین ایران تطبیق داد؛ اما هنوز نظریهی بوروکرایس
ماکس وبر ،بیش از دیگر نظریهها میتواند راهگشا ابشد (صبوری:1829 ،
 .)91وبر خنس تنیابر بوروکرایس را بهعنوان یک پدیده اجامتعی و بهصورت
پیل میان رهربان یک جامعه و مردم مورد برریس قرار داد (اساكت:1829 ،
 .)12-18وجود بوروکرایس برای هدایت جوامع پیچیدهی امروزین ،امری
اجتنابانپذیر است (بشارت و دیگران .)11-19 :1821 ،دولت مدرن از
طریق مجموعهی پیچیدهای از ترتیبات هنادی در قالب بوروکرایس ،ادارهی امور
جامعه را بهخود اختصاص میدهد و از طریق قانون و ات حد ممکن ،متامی
تسهیالت و تأسیسات موجود در حوزهی بوروکرایس را ،به احنصار خود در
میآورد .به این طریق است که دیوانساالری اب ترکیب و ویژگیهای خاص
خود «دست ایفنت به ابالترین حد اكرآیی را ممکن میسازد (وبر و دیگران،
)112 :1824؛ وبر دولت عقالین را اب هنادهای ختصیص و قانون اسایس
مکتوبش که فعالیت س یایس را به قاعده در میآورد مشخص میسازد و
خصلت ممتاز متدن غرر را رخنهی عقالنیت در مهه ابعاد زندگی و برخورداری
از پواییی رپااین و پیوس ته گسرتش ایبنده میداند (فروند-112 :1862 ،
 .)111امهیت دیوانساالری در اندیشهی وبر در تبینی انواع جامعه ات
نایس خود درابره جوامع ،جامعه جدید را «جامعه
آجناست که وی در گونهش ِ
دیوانساالری» معریف میمناید وآنرا از دو گونهی دیگر یعین «جامعهی سنیت»
و «جامعهی اكریزماتیک» مامتیز میسازد (دوبلن .)114 :1821 ،وبر در
عقالین معطوف به هدف ،اتکید میکند و عقیده دارد
بوروکرایس بر کنشهای
ِ
که در جوامع مدرن رفتار انسانها حتت اتثری عقالنییت است که مناسبترین و
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اكرآمدترین ابزارها را برای نیل به اهداف عقالین بهاكر میگرید (ژولنب:1821 ،
ايس ایدهآل را سازماين میداند كه از
 .)111-111ماكس وبر سازمان بوروكر ِ
پنج اصل اسايس زیر برخوردار ابشد.
 .1رعایت تطابق اصل ختصص اب تقس مي اكر در اس تخدام اكركنان :سازمانهاي
گسرتده و توسعهایفته هجت نیل به اهداف و اجنام لکیهي امور سازماين خود
نیازمند داشنت تقس مي اكر و ش ناخنت نقشهاي سازماين ،رشح وظایف و
رشایط احراز پست يمابش ند؛ که اتکید بر ختصص را رضوری میسازد.
 .2اجیاد سلسهل مراتب ادراي :بر اساس اصل نظارت و کنرتل هر عضو،
حتت مس ئولیت و كنرتل عضو دیگري قرار يمگرید و هر عضو در برابر مقام
مافوق ،اعامل اكرکنان زیر دست ،تصممي و اقدامهاي خویش مس ئول خواهد
بود.
مقررات و آینیانمهها :مالك معل و رفتار اعضا در
 .8تدوین مجموعههایی از ّ
اجنام فعالیتهاي سازماين ابید بر اساس مجموعهاي از قواننی لکّي و معويم که
بر پایه عقل و منطق تدوین شدهاند ابشد.
 .9رعایت اصول و روابط رمسي در امور اداري :وظائف حموهل اب يبطريف و
اكمال بهصورت رمسي اجنام يمشود.
 .1اس تخدام اكركنان بنابر اصل شایس تگي ،اكرداين ،ختصص و صالحیت ّفّن
است (موزلیس.)61 :1819 ،
بر اساس دیدگاه وبر ،فقط روابط مبتین بر قدرت عقالین -قانوین ،دارای
ثبات اكیف بوده و مبنایی هجت شلک خبش یدن به ساختار اداری دامئی را ارائه
میدهند .بر این اساس دیوانساالری کشورهای توسعهایفته بهطور مداوم
بهگونهی آرماین وبر نزدیکتر میشود و اب ش یوههای نوین ،هامنند اجیاد زمینهی
رقابت ،مشارکت و نظارت مردم و حاتمیت بیشرت قواننی و مقررات به اكرآیی
خود میافزایند .در ارتباط اب مبحث دولت و نظرایت پیرت اوانز در تقس ميبندی
دولتها به یغامگر (اناكرآمد) و توسعهگرا (اكرآمد) ،الزم است به این همم اشاره
شود که دولت مدرن پدیدهی جدید است که مقدمات نظری و معیل آن در
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قرن هفدمه ،ابتدا در قالب دولتهای مطلقه و سپس در اشاكل دموکراتیکتر
خود تاكمل ایفت؛ معاهده وس تفایل  1691آغاز ظهور دولت مدرن در اروپا
بهشامر میآید .مترکز منابع قدرت س یایس و اداری ،پیدایش مجموعهای از
ترتیبات هنادی مانند هنادهای قانونگذاری ،اجرایی ،قضایی و نظامی ،حاتمیت
قانون و پااین پاترمیونیالیسم و حاتمیت خشیص و قومی ،اس تقالل نظام اجامتعی،
دولت مبتین بر قرارداد اجامتعی ،پاخسگو و انفاكک ساختاری از اسایسترین
ویژگیهای دولتهای مدرن حمسوب میشوند (مریامحدی-128 :1814 ،
 .)126دو ِ
لت مدرن در غرب از بسرت نظام فئودالیته برخاست؛ در حایلکه
در جوامع غری غرر چننی بسرتی وجود نداشت و نظام س یایس در یکسری
طبیعی مدرن نشد؛ بنابراین جامعه و الیههای سنیت آن رآنکه اب نظم سنیت
پیشنی وداع گویند ،پذیرای نظم جدید شدند؛ بهگونهای که زمینههای ِ
انقص
اترخیی و بسرت اجامتعی ضعیف در این دس ته از کشورها مانعی هجت
شلکگریی دو ِ
لت مدرن اب ویژگیهای خاص آن و بوروکرایس اداری اكرآمد
شد (افضیل .)84 :1816 ،بنابراین بهجای شلکگریی دولتهای اكرآمد،
مانند آچنه در غرب وجود دارد ،شاهد شلکگریی دولتهای اناكرآمد بودهامی.
از نگاه اوانز ،هممترین ویژگيهاي ساختاري دولت اناكرآمد ،تالش براي به
حداكرث رساندن منافع فردي است؛ نه پیگریي اهداف مجعي .ارتباط بنی دولت
و اجامتع ،بهگونهای است که سازمان ای سازواكرهاي مناس یب براي اجیاد ارتباط
بنی آهنا وجود ندارد .اما در دولتهاي اكرآمد ،عالوهبر نظارت بر فرآیندها و
سازواكرهاي ابزار و فرامه آوردن بسرت مناسب براي فعالیت خبش خصويص و
ارتباط نزدیك و مس متر اب آن ،اب جدیت در ابزار دخالت كرده و فعالیتهاي
آهنا را اب اس تفاده از ماكنیسمهاي خایص در راس تاي پیشربد اهداف بلندمدت
خود قرار يمدهد (لفت وچی.)26 :1811 ،
در ساختارهاي اداري دو ِ
لت اناكرآمد ،روابط خشيص منبع مهبس تگي است؛ اما
بري ساختار بوروكراتیك از مجهل شایس تهساالري
در دولت اكرآمد ،ویژگيهاي و ِ
قوي ،در كنار پاداشها و چشماندازهاي شغيل طوالين مدت ،سبب اجیاد
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حس مس ئولیت و مهبس تگي سازماين میشود؛ بهصوریتکه بهجاي منافع كواته
مدت ،گروههاي س یايس كه در قدرت قرار دارند ،بر اهداف و اولویتهاي
تعینی شده در مسری س یاستگذاريهاي بلند مدت اتكید میکنند .این نوع از
دولتها خملوق ای منایندهی منافع هیچ گروه ای طبقه خايص نیستند؛ بلكه در
دورههاي اصيل تكوین خود ،دولتهايي بس یج كنندهاند؛ از این روی از
هممترین ویژگيهاي ساختاري آهنا این است كه از تداوم جدالها بنی خنبههاي
س یايس بر رس موضوعات اقتصادي پرهزی يمكنند و ویژگي معده اقتصادي در
آهنا اجامع نظر بر رس یك س یاست مشخص و توافق هژمونیك درابرهی الگوي
توسعه است؛ که در کنار وجود یك ساختار اداري اكرآمد از كواته شدن معر
س یاستگذاريها بهدلیل عزل و نصب مس ئوالن و مدیران جلوگریي يمكند.
اوانز اتکید میکند که «جدایی از جامعه» یعین وجود و حفظ اس تقالل
بورکراتیک دولت ،پیشرشط الزم برای اكرآمدی دیوانساالری در جامعه
است .خالصه آنکه حتقق بورکرایس ایدهآل وبر برای اجیاد یک دولت اكرآمد،
مس تلزم درجهی معیین از اس تقالل است (لفت وچی.)911-826 :1811 ،
سازمان دروین دولتهای اكرآمد به دیوانساالری وبری نزدیک است؛ چننی
دولتهایی درون مناس بات اجامتعی نریومندی قرار میگریند که آهنا را به جامعه
پیوند میزند و جمراهایی هنادینه برای مذاکره مس متر و جمدد درابرهی اهداف و
خطمشیها را همیا میسازنند .دولیت را میتوان اكرآمد (توسعهگرا) انمید که
خودگرداین و اتاك به اجامتع را در کنار مه داش ته ابشد .دولت توسعهگرا تواانيي
دارد ات پروژههاي مشرتيك را اب اكرآفرینان خبش خصويص و رسمایههاي فراميل
تعریف ،هدایت و اجرا كند .وجود ساختار اداري اكرآمد سبب يمشود ،ات
دولت در این پروژههاي مشرتك ،بتواند اب تكیه بر انسجام ساختارهاي سازماين
و هنادي خود ،مه اهداف خود را پیگریي كند و مه اب اجیاد اعامتد به ِ
ثبات
فضاي كسبواكر ،اماكن ترس مي چشماندازهاي بلند مدت را كه از الزامات
اولیهی جذب و جلب رسمایهگذاران و اكرآفرینان و متخصصان است فرامه
آورد .دولتهای اكرآمد دارای یک گروه از خنبگان توسعهگرای متعهد،
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اس تقالل نس یب تشکیالت ،بوروکرایس اب کفایت و جمزا از منابع اقتصادی
خاص ،جامعه مدین مطیع ،ظرفیت کنرتل منافع اقتصادی حمیل و خاریج بهحنو
موثر ،تعادل میان رسکوب ،مرشوعیت و موفقیت و در هنایت ابر آوردن
پیرشفتهای منظم هستند (اوانز .)21 :1811 ،بر این اساس كشورهاي در
حال توسعه انچارند براي رسعت خبش یدن به فرآیند توسعهایفتگي ،اب اس تفاده
از س یاستگذاري ها و برانمههاي گوانگون ،ظرفیتها و منابع الزم در
سطوح ميل و بنیاملليل و اب اجیاد زیرساختهای الزم از مجهل ساختار اداري
اكرآمد ،مس تقل و حرفهاي و اجیاد ماكنیسمهايي الزم براي درایفت اطالعات و
ابزخورد س یاس تگذاريها از جامعه و دستیار به منابع و آگايه الزم ،زمینه را
برای وارد شدن به جرگهی دولتهای توسعهگرا فرامه آورند .از آجنا که رویکرد
هنادگرااینه در این پژوهش بهاكرگرفته شده است که اتکیداش ،دقت و
موشاكیف در حتراكت دولت است؛ دولیت که هنادهای خاص خود را دارد و از
اجزا متفاویت شلک گرفته ،که هر کدام از آهنا میتوانند نقش خود را در امر
عقالین اكر ،در قالب دیو ِاین
توسعه داش ته ابش ند؛ میبینمي کهدر واقع ،سازمان
ِ
دروین دولت ابید موتور حمرک اكرآیی دولت و توسعه
خود بهعنوان
ِ
ساختار ِ
جامعه ابشد؛ در حایلکه در کشورهای در حال توسعه بهدلیل ضعفهای
ساختاری و هنادی نهتهنا عامل توسعه نبوده؛ بلکه خود از موانع توسعه قلمداد
میشود .بر این اساس در ترکیب نظرایت اوانز و وبر میتوان گفت ،عدم
پایبندی به قواننی و مقررات ،حاتمیت روابط گروهی ،قومی و جنایح بهجای
ضوابط سازماین ،رتوهجیی به شایس تهساالری ،عدم شفافیت در تقس مي اكر،
اجیاد سازمانهای موازی و حاتمیت دوگانه متأثر از هنادهای سنیت و جدید،
تداخل نقشها ،عدم پاخسگویی ،نظارت و کنرتل موجبات انتواین و اناكرآمدی
ایس دولت را فرامه ساخته است که خود عامل معدهای در افزایش
بوروکر ِ
خروج نریوهایی متخصص از کشور است.
ویژگیهای دولت اكرآمد (توسعهگرا) و اناكرآمد (یغامگر) در قالب جدول زیر
قابل تفکیک و مقایسه است.
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ویژگیهای دولت اناكرآمد (یغامگر)
1ج اس تقالل دولت و عدم اتاكی به جامعه
2ج بوروکرایس رکفایت و رتوجه به
شایس تهساالری ،نبود پاداشهای شغیل بلند
مدت و بهطور لکی دور از ویژگیهای
دیوانساالری وبری
3ج فقدان ارتباط نزدیک و مس متر اب اكرآفرینان
ِ
خبش خصویص و بسرتهای مناسب برای فعالیت
و تقویت آهنا
4ج فقدان حاتمیت قانون و جایگزیین روابط
بهجای ضوابط ،شاكف زاید بنی قدرت س یایس
و اقتصادی
5ج وجود دولت رانتحمور بهجای دولت
تولیدحمور و رشایط انآرام و راعامتدی در
حوزهی اقتصادی
6ج فقدان مناس بات اجامتعی قویِ پیوند دهندهی
دولت و جامعه و رتوهجیی به نظارت بر
سازواكرهای ابزار
7ج پیگریی منافع فردی بهجای به حداکرث رساندن
منافع معومی
8ج ایفای نقش تصدیگری و متویلگری بهجای
نقش قابهلگری و پرورشگری توسط دولت
9ج وجود نداشنت سازمانها و سازواكرهای الزم
هجت نظارت و کنرتل دولت
11ج اتکید بر منافع کواته مدت در مسری
س یاس تگذاریها و انتواین در ترس مي
چشماندازهای بلند مدت که از الزامات اولیه
جذب و جلب رسمایهگذاران و اكرآفرینان
حمسوب میشود.

ویژگیهای دولت اكرآمد (توسعهگرا)
1ج خودگرداین و اتاكی به جامعه
2ج بوروکرایس اب کفایت ،مس ئولیتپذیر ،مبتین بر
شایس تهساالری ،پاداشهای شغیل بلند مدت و
جمزای از منابع اقتصادی خاص و بهطور لکی منطبق
اب ویژگیهای دیوانساالری وبری
3ج ارتباط نزدیک و مس متر اب اكرآفرینان خبش
خصویص و اجیاد بسرتهای مناسب برای فعالیت و
تقویت آهنا
4ج حاتمیت قانون
5ج وجود دو ِ
لت تولید حمور ،بهجای دولت
رانتحمور و رشایط آرام و مبتین بر اعامتد در
حوزهی اقتصادی
6ج وجود مناس بات اجامتعی قوی که دولت را به
جامعه پیوند میزند و نظارت بر فرآیندها و
سازواكرهای ابزار و هدایت آن اب ماكنیسمهای
خاص در راس تای پیشربد اهداف بلند مدت دولت
7ج پیگریی منافع میل بهجای به حداکرث رساندن
منافع فردی
 8ج ایفای نقش قابهلگری و پرورشگری توسط
دولت بهجای نقش تصدیگری و متویلگری
9ج وجود سازمانها و سازواكرهایی هجت نظارت و
کنرتل دولت
11ج اتکید بر منافع بلند مدت در مسری
س یاس تگذاریها و اماكن ترس مي چشماندازهای بلند
مدت که از الزامات اولیه جذب و جلب
رسمایهگذاران و اكرآفرینان حمسوب میشود از
ویژگیهای برجس ته دولت اكرآمد هستند.

انطباق ویژگیهای دولت اكرآمد و اناكرآمد بر دولت در ایران
اگر ویژگيهاي ساختاري دولت اكرآمد را معیاري براي تبینی چرايي تفاوت در
سطح موفقیت دولتها بدانمي؛ ابید به دو ویژگي ساختاري دولت هنم و دمه
توجه كنمي؛ یيك مزیان خودگرداين و اس تقالل ساختارهاي اداري اب اتكید بر
سطح شایس تهساالري و پاداشهاي شغيل بلند مدت و دیگري تواانيي دولت
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در برقراري ارتباط اب جامعه و اجنام پروژههاي مشرتك اب متخصصان و
اكرآفرینان خبش خصويص ،که در واقع این دو قابلیت ،به افزایش ظر ِ
فیت
دولت هجت مداخهل موفقیتآمزی در جامعه میاجنامد .دولت های هنم و دمه اب
ساختارهاي اداري اناكرآمد توان پیگریي اهداف بلند مدت در راس تای معلیایت
کردن برانمههاي توسعه را نداش ته و نتوانس ته است فراتر از منافع كواته مدت
گروههاي س یايس كه در قدرت قرار دارند ،معل كند؛ مهچننی قادر نبوده ات
هجت جلب و جذب متخصصان و اكرآفرینان جدید ای قرار دادن آهنا در
راس تاي اهداف تعینی شده ،ثبات الزم را در فضاي اقتصادی و اجامتعی اجیاد
كند .از آجناکه رس یدن به فایدهمندي هممترین انگزیه متخصصان و اكرآفرینان
خبش خصويص و مجموعهی ابزیگران اقتصادي خارج از دولت براي مشاركت
در پروژه توسعه است؛ مشاهده میشود که دولت هنم و دمه بهدلیل افزایش
نقشهای خود در قالب بوروکرایس تبدیل به بزرگترین رقیب خبش خصويص
شده؛ بهگونهای که از ظرفیت دولت برای اس تفاده حداکرثی از توان و
ختصص اكرآفرینان و نریوهای انساین توامنند هجت پیشربد برانمههای توسعه
اكس ته شده است .این مس ئهل در هنایت من ر به خمدوش شدن مرشوعیت و
اكرآمدی دولت نزد گروههاي متخصص و اكرآفرین شده است .این تهنا یيك از
هزینههايي است كه بهدلیل اناكرآمدي ساختارهاي اداري ،به اقتصاد و جامعه
حتمیل يمشود؛ مس ئهلای که در کشور ما خبشی از آن اب خروج ررویه
نریوهای متخصص و اكرآمد آشاكر میشود .الگوی روابط دولت و جامعه در
این دولت ،از نوع خایص است .از ویژگیهای اقتصادی این دوره اتاكی
شدید به درآمدهای نفیت و ضعف رابطهی دولت اب خنبگان اقتصادی خبش
خصویص است؛ بهگونهای که پروژههای مشرتک در زمینه توسعه شلک
منیگرید .در این دوره بهدلیل افزایش تورم و رثبایت در حوزهی اقتصادی این
رابطه بیشرت از گذش ته تضعیف شده و بهنظر میرسد بیشرت برانمههای دولت
هنم و دمه اب اتکید بر طبقه و اقشار خایص در جامعه تدوین و اجرا شده و به
بریخ از طبقات مانند طبقه متوسطه ،توجه مکتری شده است .دس تگاه دولت
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اب هنادهای خایص رابطه تنگاتنگی دارد که در رساترس جامعه از قدرت و
ارتباطایت برخوردارند؛ در نتیجه نوع منحرص بهفردی از رابطه اب جامعه اجیاد
میشود .ابید توجه داشت که بدون حقوق خوب و حیثیت اجامتعی انگزیهی
اصیل برای رفنت به رساغ شغلهای دولیت بیشرت انگزیهی امنیت شغیل است؛
این امر برای جذب افرادی که قادر به طرح و اجرای پروژهی لکی اجیاد حتول
هستند ،انگزیه خور نیست و شغل دولیت بهجای آنکه شغیل جذاب برای
هبرتینها و اب اس تعدادترینها ابشد ،در جایگاه گزینهای اثنوی برای
خماطرهگریزان ای بسرت کسب جتربه هجت دستیار به شغلهای خبش خصویص
میشود .اب اكهش حقوق دولیت و تغیری ساختار تشویقی ،امتناع نریوی انساین
اكرآمد از اس تخدام در ادارات ش تاب خواهد گرفت و نگراین در مورد بروز
فساد در ادارات دولیت ،افزایش اناكرآمدی بوروکرایس و دور شدن آن از
ویژگیهای وبری واقعیت بیشرتی پیدا خواهد کرد (اوانز-912 :1811 ،
 .)118آمارهای ارایه شده در خبش عوامل تشدید کنندهی روند هماجرت در
دولت هنم و دمه دلییل بر اثبات این مدعا است.
در تقس ميبندی اوانز ،ایران در گذش ته جز کشورهای اب دو ِ
لت میانه ،تعریف
شده است و از بوروکرایس بهمعنای وبری که شاخصهی دولت اكرآمد است
فاصهل دارد و در اجیاد تعادل بنی خودگرداین و اتاك به جامعه ،بهمست
خودگرداین متایل بیشرتی دارد (اوانز .)1811:826 ،بهنظر میرسد این
تقس ميبندی اوانز اب دوره مورد برریس (دولت هنم و دمه) مطابقت منیکند؛ در
این دوره دولت بیشرت بهمست دولت اناكرآمد متایل داش ته است ات بهمست
دولت میانه ،گرچه در هر دو وضعیت یعین دولت میانه که تقریبا اب دو دوره
قبل انطباق دارد و دولت اناكرآمد در دوره جدید بهنسبت بیشرتی ،از
ویژگیهای بوروکرایس وبری و انطباق اب ویژگیهای دولت اكرآمد اوانز دور
بوده است (جمهل اقتصاد ایران .)26 :1821 ،در جامعه ایران مانند هر
جامعهای متناسب اب ساختار اجامتعی و اترخیی آن گروههای اكرآفرین بهطور
طبیعی و سنیت وجود دارند؛ اما هامهنگی و تعامل در رابطه دولت و جامعه
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است که گروههای موجود را تقویت میکند و به مشارکت بر حمور حتول و
توسعه بر میانگزید؛ در این دوره بهدلیل رثبایتهای اقتصادی ،تورم و عوامل
متعدد دیگر ،گروههای اكرآفرین و خبش خصویص بیشرت از گذش ته تضعیف و
انامید شدند .در حایلکه بهنظر اوانز ،نظام دیوانساالری دولت میتواند بسرت
ابتاكرهای سازنده و اكرآفرین ابشد و منابع جدیدی از انرژی و اس تعداد را در
جامعه به جراین اندازد .این رتوهجیی در بهاكرگریی نریوهای متخصص و
اكردان در بوروکرایس اداری و تقو ِ
یت خبش خصویص و اكرآفرین به عامل هممی
هجت اناكرآمدی دولت و بوروکرایس اداری آن ،افزایش بیاكری و بال اس تفاده
ماندن توان و ختصص نریوهای تواان و در هنایت افزایش روند هماجرت این
نریوها از کشور من ر شده است؛ که بر اساس نظریهی جاذبه  -دافعه اورت
یل ،نقش نریوی دافعه را ابزی میکند.

شلکگریی بوروکرایس مبتین بر اقتدار عقالیی -قانوین در ایران
بوروکرایس ابزار دولت مدرن است و دولت مشهورترین حامل و توسعهی
دهندهی آن است (دلریپور .)91 :1816 ،بنابراین بوروکرایس در مهه جا
مس تلزم یک نظام هامهنگ حقویق و س یایس ،اكرمندان و جمراین متخصص و
سلسهل مراتب روش ین در دس تگاه اجرایی است؛ که به پیدایش یک ساختار
اداری ممترکز و گسرتده میاجنامد .این فرآیند مدرن در ایران به سه دوره
تقس مي میشود:
1ج دوره اول از سال  1211ات  :1811در مجموع فقدان دس تگاههای س یایس،
اداری و نظامی و تواان از سویی ابعث شد ات جامعه قرن نوزدمهی ایران اب
انامین شدید ،حبرانهای اقتصادی ،خشکسایل ،حقطی و ش یوع بامیریهای
مههگری و خطرانک روبرو شود و از سویی دیگر شاهد نفوذ و دخالت
روزافزون قدرتهای خاریج در مسائل و موضوعات داخیل کشور ابشد؛ این
وضعیت آشفته منشا خزیشهای عقالین مدرن در ایران است (ادیبزاده،
.)21 :1842
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در ساختار درابر قاجار مهه چزی در خشص شاه خالصه شده بود؛ اب
اصالحات عباس مریزا ،امریکبری و مریزا حسنیخان س پهساالر در جامعه ایران
نظامنامه و قانون بهوجود آمد و در کنار مدارس قدمی مدارس جدید اتسیس
شد .به اینترتیب جامعه بهتدرجی گامهای آهس تهای بهسوی مدرن شدن
برداشت .پیدایش بوروکرایس دولیت مدرن اب اصالحات س پهساالر آغاز
میشود؛ بوروکرایس ابتدایی ،سنیت و عقب ماندهای که اب تداوم ساختار سنیت
وعقب ماندهی جامعه ایران شلک میگرید .هیچ قانوین جز میل حامک وجود
ندارد؛ مقامات اداری بهمفهوم واقعی امروزی یک بوروکرایس را تشکیل
منیدادند؛ حکومت نظاممند و پاخسگو نیست و القاب و مناصب مهچنان خرید
و فروش میشوند (صبوری.)21 :1811 ،
2ج دورهی دوم از سال  1811ات  :1821رضاشاه هپلوی تالش رسابقه و
مهه جانبهای را در راس تای مترکز و احنصار منابع و ابزارهای قدرت اب گسرتش
ارتش مدرن و دیوانساالری از خود نشان داد .وی تالش داشت ات در کنار
ارتش و پش تیباین درابر از بوروکرایس دولیت در هجت تثبیت قدرت خود
هبرهی الزم را بربد؛ در این دوره دولت بهدلیل متایزش اب قدرت شاهانهی
گذش ته و ش باهتهای اندیک که به دوران شلکگریی دولتهای مطلقه در
اروپای قرن  12و 11دارد زمینهی الزم برای اجیاد دو ِ
لت ش به مدرن فرامه
شد (امریامحدی .)11-12 :1814 ،ویژگیهای بوروکرایس در این دوره،
درمه آمیختگی عنارص سنیت و مدرن و قدرمتند بودن آن و امهیت ایفنت
حتصیالت است؛ که زمینهی ورود طبقات متوسط و پاینیِ جامعه به حوزه
بوروکرایس را فرامه آورد؛ اعامل قدرت نظام س یایس بر بوروکرایس ،برخورداری
اكرمندان از اتمنی شغیل ،ابزنشس تگی و حقوق اثبت ،ابالتر بودن حقوق و
امهیت و اعتبار اجامتعی اكرمندان بوروکرایس نظامی(صبوری-24 :1811 ،
 )12وابس تگی اكرمندان دولیت بهحلا مایل به دولت ،اكهش انتقاد و
پرسشگری ،اتثریپذیری بوروکرایس از افراد متنفذ و حساسیت شدید مقامات
یدن قرشهای پاینی بهدلیل حفظ سلسهل
ارشد بوروکرایس ،نسبت به قدرت رس ِ

بوروکرایس دولیت و خروج بریخ111 ...

مراتب از آن مجهل هستند (امریامحدی.)11-12 :1814 ،
8ج دوره سوم از 1821ات  :1812در این دوره اب توجه به حتوالت س یایس
پس از جنگ دوم هجاین و مهچننی کوداتی  21مرداد ویژگیهایی چون
انمساعد شدن حمیط اكری و گسرتش راعامتدی بهدلیل گسرتش شاخصهای
امنییت ،فقدان سیس مت پاخسگویی و ارزش یار معلکرد واحدهای اداری ،اتثری
منفی عوامل س یایس بر بوروکرایس و تبدیل آن به یکی از ابزارهای معده اجیاد
کننده دگرگوینهای اجامتعی و ابزار تنظمي رفتار س یایس ،تبدیل شدن قرش
ابالیی از بوروکراتها به یک گروه ذینفع ،اتاكی دولت به اقتدار بوروکراتیک
بهجای اقتدار عقالین-قانوین و تبدیل آن به ابزاری برای مقابهل اب مشالکت
س یایس و اجامتعی ،خبشینگری و درونگرایی ،حتولگریزی ،خودحموری،
افزونطلیب و شفاف نشدن معلکردها وجود دارند (جاهد.)1 :1819 ،
9ج دوره چهارم از 1812ات  :1819از ویژگیهای این دوره میتوان به
یکپارچگی و عدم تفکیک پستهای س یایس و اجرایی ،اجیاد سازمانهای
موازی و افزایش هزینهها ،اكهش اكرایی بوروکرایس و حقوق و مزاای و رمییل
متخصصان فرهیخته به اكر در بوروکرایس ،گزینش و اس تخدام بر اساس
معیارهای غری بوروکراتیک ،رمییل سیس مت در پاخسگویی و ارزش یار معلکرد
واحدهای اداری ،اس تخدامهای حزر ،حامیتگری و حاتمیت روابط خشیص،
مالکهای خاصگرااینه بهجای حاتمیت قانون ،نقش مسلط و مقتدرانه دولت
در برانمهریزی توسعهی اقتصادی و مسائل مرتبط اب آن ،حمدود شدن فضای
فعالیت خبش خصویص که من ر به راعامتدی و بیگانگی مردم نسبت به
بوروکرایس شده و گسرتش فساد اداری و مایل را بر شامرد (دلفروز:1848 ،
.)898-889
ضعفهای ساختاری ذکر شده ،زمینهساز دور شدن بوروکرایس از مدل
عقالیی-قانوین و نزدیک شدن به ویژگیهای دیوانساالری اناكرآمد هستند که
دافعهی الزم را برای هماجرت نریوهای متخصص و توامنند از کشور فرامه
میآورند .ابید توجه داشت جامعهای که خواس تار فنآوری نوین است ،ابید
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بتواند نظام تقس مياكر دقیق ای حداقل رضایتخبشی را فرامه آورد (لفت وچی،
 .)226 :1811این همم اب اتکید بر شایس تهساالری میتواند در اكهش بیاكری
متخصصان و خروج آهنا از کشور و جذب آهنا در بوروکرایس موثر ابشد.
دیوانساالری ابزاری است که دولت بهوس یهل آن از خود دفاع میکند و
ادعای افراد حتصیلکردهی جامعه را اتمنی میکند (لواتنز.)249 :1822 ،
بهنظر میرسد در ایران بوروکرایس بیشرت در هجت اتمنی امنیت دولت و
گروههای خاص وابس ته به آن ابشد؛ ات در هجت جذب نریوهای رصف ًا
متخصص ،این مس ئهل اب ویژگی دولت رانتری در ارتباط است .مطالب فوق
نشان دهندهی امهیت بوروکرایس در دنیای مدرن و نقش رسمایه انساین
متخصص در اكرآمدی دولتها هجت حتقق اهداف و وظایفشان است بر
اساس نظریههای دولت اكرآمد و اناكرآمد اونز ،بوروکرایس وبر و جاذبه-دافعه
اورت یل ویژگیهای دولت و بوروکرایس اكرآمد و اناكرآمد و عوامل جاذبه و
دافعه مرتبط اب آهنا ،که بر خروج نریوهای متخصص از کشور اتثریگذار
هستند مشخص میشود.

اترخیچهی خروج نریوهای متخصص از ایران
پس از برریس مباحث مرتبط اب ویژگیهای دولت اكرآمد و اناكرآمد و
بوروکرایس به اترخیچهی خروج نریوهای متخصص از ایران میپردازمی .ایرانیان
فقط در دو مورد بهگونهاي گسرتده اقدام به هماجرت از وطن كردهاند؛ در سده
هفمت میالدي پس از محهل اعراب و یورش مغولها (روزنربگ و دیگران،
 .)812 :1812اما سابقه هماجرتهاي هدمفند بنیاملليل در ایران به سده
نوزدمه میالدي يمرسد؛ هممترین رویداد در این زمان ،آغاز حتصیل در خارج
از كشور بود .خنس تنیابر عباس مریزا انیب السلطنه به فرس تادن حمصل به
خارج اقدام كرد .این روند در دوره محمدرضا هپلوي رسعت بیشرتي بهخود
گرفت( .روزنربگ و دیگران .)812 :1812 ،انقالب اساليم در سال
 1811ابعث تغیری و حتوالت ویژهاي در جحم و الگوي هماجرت ایرانیان به
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خارج از كشور گردید (هامیش ش ناخت مسائل و مشالکت ایرانیان مقمي خارج
از كشور.)11-19 :1824 ،
بهطور لکي روند هماجرت از كشور به دو دس ته قبل از انقالب و بعد از
انقالب قابل تقس مي است؛ مهچننی روند هماجرت بعد از انقالب نزی به طور
لکی به دو دوره قابل تقس مي است:
1ج قبل از انقالب ،از 1811ات انقالب  :1812هماجرت بزرگ ایرانیان كه
مفهوم تبعید را بهخود گرفت ،بیشرت پس از شكست فرقهي دمكرات آذرابجیان
بود؛ سپس در كوداتي مرداد  1332شاهد موج گسرتدهاي از هماجرت
هستمي .در عنی حال در دوران رونق نظام هپلوي مه شاهد مويج از هماجرت
دانش واین بودمی كه بهقصد حتصیل ،در كشورهاي اروپاي غريب و آمریاك
صورت گرفت .هماجرت این گروه در ابتدا بیشرت هماجريت حتصیيل بهشامر
يمرفت؛ ويل حتتاتثری فضاي س یايس آن زمان ،خبش زایدي از این
دانش واین به فعالیتهاي س یايس روي يمآوردند .در هنایت اب پریوزي
انقالب بس یاري از حتصیلكردههاي مقمي خارج از كشور كه بهدلیل خفقان
س یايس دوران هپلوي از ایران هماجرت كرده بودند؛ به كشور مراجعت كردند
(هامیش ش ناخت مسائل و مشالکت ایرانیان مقمي خارج از كشور:1824 ،
.)11-19
2ج بعد از انقالب ،این دوره به سه خبش قابل تقس مي است:
الف) از انقالب ات جنگ :سالهای  12ات  61را در بر میگرید؛ در آس تانه
انقالب شاهد آغاز موج جدیدي از هماجرت هستمي .خنس تنی گروههايي كه
هماجرت يمكنند وابس تگان به خاندان و ای به حكومت گذش ته بودند .اما اب
شلکگریي رثبایتهای س یايس پس از انقالب و آغاز جنگ حتمییل عراق علیه
ایران و مشالکت انیش از آن ،هماجرت رسمایهی انساين از كشور ،اب شدت
بیشرتی ادامه پیدا میکند .پس از پااین جنگ حتمییل و آغاز دوران سازندگی
در کشور خروج نریوهایی متخصص از کشور اندیک اكهش ایفت (Vatanch,
.)2013: 7
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ب) دوران از پااین جنگ ات سال  :1819در این دوران روند هماجرت
نریوهای متخصص از کشور روند میانهای دارد؛ اب روی اكر آمدن دولت
اصالحات ،پس از سال  1822و وقوع اتفاقات كوي دانشگاه هتران که من ر
به شكس ته شدن حرمت دانشگاه و دانش و و تزنل مزنلت اجامتعي
دانشگاهیان و ات حدودی رثبایت فضای س یایس کشور شد؛ خروج نریوهاي
متخصص ش تاب نس یب میگرید .از سالهای  1864ات  1822از 21
دانشگاه کشور و موسسه آموزش عایل  111عضو هیئت علمی اب عناوین
ماموریت حتصییل ( 68درصد) فرصت مطالعایت ( 1درصد) و مرخیص بدون
حقوق ( 24درصد) خارج شده و ابزنگش تهاند (طایفی.)12 :1824 ،
ج) دوران دولت های هنم و دمه :در این دوران شاهد تشدید روند هماجرت
نریوهای متخصص از کشور هستمي؛ بهنظر میرسد رتوهجیی و انزوای
معرتضنی در اعرتاضهایی که در این سالها صورت گرفت و اناكرآمدی دولت
و بوروکرایس آن مهراه اب حترمیهای گسرتده ،نقش بزسایی در شلکگریی و
تشدید این موج جدید از هماجرت داش ته است .بهعنوان مثال مزیان
درخواستهای پناهندگی از سال  1811ات  1814به کشور آملان حدود 11
درصد افزایش داش ته است (طایفی .)24 :1824 ،در زمینهی خروج
زماین مورد برریس ()42-19
نریوهای متخصص از کشور در دورهی ِ
آمارهای متعددی ارائه شده است؛ که در ادامه به آهنا اشاره میشود .صندوق
بنیامللیل پول در گزارش سال  2114خود اعالم کرد ایران در میان  41کشور
توسعه ایفته و توسعه نیافته ،بیشرتین مزیان خروج نریوهای متخصص را بهخود
اختصاص داده است .بهطوریکه در حال حارض  211هزار همندس و
فزییکدان ایراین و بیش از  121هزار ایراین اب مدارک علمی ابال در اایالت
متحده آمریاك زندگی میکنند؛ در سال  2111و  2112مه در حدود 1491
درصد از لک دانش واین فارغ التحصیل لیسانس ،ایران را ترک کردهاند و آمار
دانش وابن ایراین در دانشگاههای اكاندا نسبت به سال  1985هجش 241
درصدی داش ته است .چندی پیش رضا فریج داان ،وزیر وقت وزارت علوم
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نزی اعالم کرد :هر سال  111هزار نفر از خنبگان ایران ،کشور را ترک
میکنند؛ این یعین ماهی  12هزار و  111نفر ای روزی  911نفر از خنبگان
کشور بدون قصد ابزگشت ،به خارج سفر میکنند .از هر  121دانشآموز
املپیادی ایران 41 ،نفر در دانشگاههای آمریاك حتصیل میکنند و از هر 46
دانش وی اعزامی به خارج ،تهنا  81نفر به ایران ابزگش تهاند .طبق آمار رمسی
ادارهی گذرانمه ،در سال  87روزانه 2/3دکرتا 15 ،اكرش ناس ارشد و در
مجموع  5475نفر لیسانس از کشور هماجرت کرده اند (عناییت .)1842 ،بنیاد
میل خنبگان اعالم کرده در فاصهل سالهای  1811ات  1842یعین ظرف 12
سال ،تعداد دو هزار نفر از خنبگان به خارج از کشور هماجرت کردهاند .این در
حایل است که منابع دیگری بر این ابورند که دو هزار خنبه مورد اشاره بنیاد
میل خنبگان تهنا شامل رتبههای زیر  111کنکور رسارسی و دارندگان مدال
طالی املپیادهای علمی است و ذلا تعداد واقعی خنبگاین که در این فاصهل
زماین کشور را ترک کردهاند ،اب احتساب رتبههای سه رمقی ابالی  111کنکور
و دارندگان مدالهای نقره و برنز املپیادها و خنبگان هرنی بس یار بیشرت از رمق
مذکور میابشد (اسالمی .)1848 ،مهچننی بهنقل از «مرکز بنیامللیل وضعیت
هماجرت در هجان» ،هر سال  111ات  111هزار ایراين اب حتصیالت
دانشگايه از ایران خارج يمشوند و به اینترتیب این کشور مهراه  8كشور كره
جنويب ،فیلیپنی و چنیِ اتیپه ،در ردیف خنس تنی كشورهاي دنیا از نظر خروج
نریوهای متخصص و حتصیلکرده قرار گرفته است (سهرابنیا .)1816 ،در
سال  1811در میان  41کشور توسعه ایفته و در حال توسعه ،ایران رتبه
اول خروج نریوهای متخصص را بهخود اختصاص داده است؛ این گزارش
ختمنی میزند که حدود  111هزار حتصیلکرده ایراین ساالنه از کشور خارج
میشوند ).)Vatanchi, 2013: 11
از سوی دیگر نتاجی برریس ساالنه انم نوییسهای بنیامللیل دانشگاههای آمریاك
نشان میدهد ،در سال حتصیيل  ،2111-2111تعداد  1هزار و  626ایراین
در حال حتصیل در این كشور هستند؛ که این رمق افزایش  14درصدی نسبت
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به سال قبل را نشان میدهد .بر اساس آمار جملس شوراي اساليم در سال
 ،1814تعداد  61هزار خنبه ایراین از ایران هماجرت كردهاند؛ كه اغلب از
املپیادهای علمی و ای جزو نفرات برتر كنكور و ای دانشگاهها بودند (افشار،
 .)1848آمارهای موجود ،رضورت توجه هرچه بیشرت ،هجت اجیاد
سازواكرهای الزم برای جلوگریی از خروج این جحم ابالی از دانش و ثروت،
توسط نریوی متخصص را نشان میدهد (طایفی .)22 :1821 ،یکی از
رسمایههایی که اب هماجرت این متخصصان از دست میرود ،هرینههای مس تقمي
و غریمس تقمي آموزش آهنا است؛ که شامل هزینههای مس تقمي آموزش و
درآمدهایی است که طی مدت حتصیل بهصورت هزینهی فرصت از دست
میرود؛ هزینه آموزش از مقطع ابتدایی ات اكرش نایس در کشورهای های
خمتلف متفاوت است؛ اما بهطور متوسط در حدود  111-811میلیون رایل
به ازای هر فرد است؛ اگر این هزینه را برای جحم ابالی از خروج نریوهای
متخصص از ایران حماس به منایمي ،رسمایه از دست رفته رمق قابل توهجیی خواهد
بود (خاورینژاد و دیگران .)192-191 :1848 ،اگر این هزینه را تهنا برای
گزارش سال 1811که حدود  111هزار حتصیلکردهی ایراین از کشور خارج
شدهاند حماس به کنمي ،رصفاٌ اب احتساب داشنت لیسانس ،هزینه هر نفر بهطور
متوسط  111میلیون رایل برآورد میشود؛ که ساالنه معادل  11111میلیارد
رایل و اب احتساب  811میلیون رایل 19111 ،میلیارد رایل رمق رسمایه پویل
میشود؛ این رمق جدای از رسمایه معنوی و ارزش افزوده این نریوی عظمي
متخصص از دسترفته میابشد.

عوامل تشدید کنندهی روند هماجرت در دولت هنم و دمه
بر اساس چارچوب نظری این پژوهش ،ویژگیهای دولت و بوروکرایس اكرآمد
مشخص شد .اکنون در این قسمت ،به خبشی از آمار و ارقام مرتبط اب این
ویژگیها در دولت هنم و دمه میپردازمی؛ که در مجموع بر فاصهلی زاید این
دولت از این ویژگیها و نزدیک بودن آن به ویژگیهای دولت اناكرآمد ،اتکید
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ِ
اطالعات مرکز آمار ایران در فاصهلی سالهای  19ات 42
دارند .بر اساس
بیاكری در بنی قرش رسواد و مکسواد ،اكهش ایفته و در مقابل ،بیاكری افراد
حتصیلکرده افزایش ایفته است .بر این اساس در سال  19آمار بیاكری افراد
اب حتصیالت ابتدایی و پاینیتر  5/7درصد و افراد اب حتصیالت راهامنیی 7/12
درصد بوده ،که در سال  42اب  9درصد اكهش به  1/1درصد و اب حدود 2
درصد اكهش در سال  42به  4/5درصد رس یده است .بیاكری در میان افراد
دارای حتصیالت متوسطه و فوقدیپمل مه اكهش داش ته و بهترتیب از  19به
11/6درصد و از  12/6به 19/4درصد رس یده است .اما نرخ بیاكری در
بنی افراد دارای مدرک لیسانس افزایش  1/1درصدی داش ته است؛ که از
 19/6به  21/1درصد رس یده است .که این روند ،تغیری در حمتوای بیاكری
و افزایش بیاكران افراد حتصیلکرده و متخصص را نشان میدهد (سهرار و
دیگران .)1816 :آمار بیاكران حتصیلکرده و متخصصان را ،زماینکه در کنار
مجعیت  9/1میلیوین دانش واین در حال فارغالتحصییل قرار دهمي اوضاع
نگرانکنندهتر میشود .رئیس مرکز آمار ایران ،اعالم کرد برای اكهش هر یک
درصد نرخ بیاكری ابید 221هزار شغل اجیاد شود .بر این اساس طی این
مدت ابید یک میلیونو چهارصدو هش تادو پنج هزار شغل از بنی رفته ابشد؛
ات نرخ بیاكری افراد دارای مدرک لیسانس از 19/6به 21/1درصد رس یده
ابشد .آمار رمسی نشان میدهد رسعت رشد فارغالتحصیالین که بنی سالهای
 19و  11کشور را ترک کردهاند بیشرت از سالهای  18و  19است
( .)Vatanchi, 2013: 7تعداد مدارک اتیید و ترمجه شده در هر سال یکی
از روشهای دستیار به آمار خروج متخصصان از کشور است؛ بر اساس
گفتهی معاون وزیر علوم -سازماندانش واین -در سال  42تعداد  81هزار و
 882اتیید مدرک در سازمان دانش واین صورت گرفته است؛ که البته این
تعداد تهنا مربوط به رش تههای غری پزشکی است؛ بهگفته این مقام مس ئول ،از
میان کساین که از طریق سامانه ثبتانم کردهاند ،فارغالتحصیالن دانشگاههای
هتران اب  1961درخواست ،امریکبری اب  412متقایض و صنعیت رشیف اب
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 611متقایض بیشرتین درخواستها را برای اتیید و ترمجه مدارک داش تهاند.
آمارها نشان میدهد این سه دانشگاه برتر کشور ،بیشرتین آمار خرویج را
بهخود اختصاص دادهاند( .خندان .)2118 ،گزارش سازمان مهیاری اش تغال
هجاد دانشگاهی نزی تعداد لک دانشآموختگان بیاكر در سال  41را در کشور
در حدود  261هزار نفر اعالم کرده؛ که بهتفکیک هر مقطع ،بیاكران مقطع
اكرداین  212811نفر ،بیاكران مقطع اكرش نایس  111111نفر ،بیاكران مقطع
اكرش نایسارشد و دکرتای حرفهای  12164نفر و تعداد بیاكران مقطع دکرتای
ختصیص  8118نفر است .در مهنی زمینه ،قامئمقام وزیر اكر مه درابره وضع
بیاكری میگوید ،جدیدترین برآورد اجنام شده نشان میدهد ات  2سال آینده 1
اكر جدید وارد ابزار اكر خواهند شد .عبدالرضا رحامین فضیل
میلیون جوایی ِ
وزیر کشور ،اب اعالم اینکه نرخ بیاكری فعیل  19درصد است؛ میگوید :در
صورت ادامه مدلهای اقتصادی دهههای قبل ،در سال1911کشور اب حدود
 11میلیون بیاكر حتصیلکرده مواجه خواهد شد.
معاون اش تغال وزیر اكر نزی ،در اینابره گفته است که اگر آمار افراد اب درآمد
اناكیف ،مایوس شدگان از اش تغال و افراد در آس تانهی بیاكری را مه به این
گروه بیافزایمي ،تعداد بیاكران کشور مه اکنون  6میلیون نفر است .مسعود نییل
مشاور اقتصادی رئیس مجهوری ،تعداد افراد شاغل شده در فاصهلی سالهای
 11ات 41را تهنا  21هزار نفر (ساالنه  19211نفر) اعالم کرده است .این در
حایل است که محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و جتارت میگوید :در
سال  41حدود  86درصد رشد منفی اش تغال در کشور وجود داشت؛ در
حایلکه دولت وقت ادعا می گوید در هامن سال برای  2/1میلیون نفر اجیاد
اش تغال کرده است .اب فرض تداوم سطح پاینی اش تغالزایی و رشد اقتصادی
در سالهای گذش ته ،در سال  1911بیش از  1میلیون بیاكر در ایران وجود
خواهد داشت (طایفی )22 :1821 ،نرخ بـیاكری فارغالتحصیالن انمتناسب
بودن سامانهی برانمهریزی در نظام آموزش عایل اب نیازهای ابزار اكر و
مشالکت عدیده در بوروکرایس و اناكرمدی دولت ،کشور را اب پدیدهی تورم
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فارغالتحصیالن دانشگاهی بیاكر مواجه ساخته است .در دولت هنم و دمه
راهحل مشلک بیاكری اب طرحهای فراواین از مجهل پرداخت وام های
خوداش تغایل ،اجرای طرح بنگاههای کوچک زودابزده ،مشاغل خانگی و
مباحیث از این قبیل مورد برریس قرار گرفت .طبق آمار ابنک مرکزی در
سالهای گذش ته  21هزار میلیارد تومان منابع ابنکی به صدها هزار طرح و
متقایض اش تغالزایی کوچک بهصورت تسهیالت پرداخت شده است
(کشاورز)1848 ،؛ اما آمارهای سالهای اخری حایک از افزایش بیاكران
حتصیلکرده و اناكرآمد بودن برانمههای بهاكر گرفته شده است .در ابتدای
دههی 1811نرخ بیاكری به نزدیک  12درصد رس ید؛ اب آغاز بهاكر دولت
هش مت شاهد اكهش این نرخ بودمی؛ اما این روند اب دولت هنم و افزایش حترمیها
و فشارهای بنیامللیل و انموفق بودن س یاستهای اقتصادی دولت ،رشد
چشمگریی ایفت و در سال  ،1814یکسال پس از اس تقرار دولت جدید
به  18/1درصد رس ید؛ این نرخ در سال  1841اگرچه اكهش ایفت اما به
12/1رس ید (خاورینژاد و دیگران.)1628 :1848 ،
اعالم هشدار و نگراین مس ئوالن کشور از ورود حدود 18میلیون متقایض اكر
به ابزار اكر طی  11سال آینده ،نشان میدهد که بیاكری معضل اول اقتصاد
کشور است؛ عامیل که در تشدید هماجرت نریوهای متخصص در این دورهی
زماین نقش اسایس ایفا کرده است .اما دولت هنم و دمه ابوجود افزایش قمیت
نفت و درآمدهای بیش از  111میلیارد دالری از فروش نفت ،در سالهای
گذش ته نتوانست از سد مشلک بیاكری عبور کند (آفریده .)1849 ،مهچننی
اب وجود پتانس یلهای خمتلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نریوی انساین
جوان میتوانست در این زمینه گام بزرگی بر دارد؛ که این امر نزی ،در این
دوره بهدلیل اتاكی شدید به درآمدهای نفیت منتفی میشود .این در حایل است
که نرخ تورم در کشور در مهنی سالها چند برابر شده است؛ بهشلکی که از
19درصد در سال  19به حدود  81درصد ،در پااین سال  41رس ید؛ این
افزایش نرخ تورم در  81سال گذش ته رسابقه بوده است .در کنار نرخ
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بیاكری و تورم ابید اشاره داشت که در زمینهی فساد مایل و اداری ایران اب
 18رتبه تزنل نسبت به سال  41در سال  41از بنی  129کشور هجان در
رتبه  188قرار گرفت (آفریده .)1849 ،مهچننی ایران از نظر فضای
کسبواكر نزی در بنی  11کشور منطقهی خاورمیانه بعد از کشورهای
جنگزده افغانس تان و عراق در جایگاه  18قرار دارد؛ مضن اینکه ساعت اكر
مفید در ایران  21دقیقه در روز است .در نگاهی دیگر ابنک هجاین نزی طي
آخرین گزارش خود از وضعیت اكرآمدی دولتها ،به ایران منره  81/4را داده
است؛ این عدد هر مزیان به  111نزدیکتر ابشد ،داللت بر اكرآمدی بیشرت
دولت دارد .ابنک هجاین نسبت به دادههای سال  2111شاخص اكرآمدی در
کشورها را هتیه کرده و طبق این برآورد ،ایران در میان کشورهای خاورمیانه
بعد از عراق و مین در انهتای جدول قرار دارد .در این دوره شاهد افزایش
حترمیهای اقتصادی هستمي که اتثری بس یار خمرب و فلج کنندهای بر اقتصاد
ایران داش ته است (افشار .)1848 ،اما بزرگترین اتثری حترمیها به اقتصاد
کشور را میتوان در اكهش شدی ِد درآمدهای نفیت دید؛ مزیان فروش و
صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه اكهش ایفته و نصف شد در مهنی
دوره زماین وصول درآمدهای نفیت ایران  98درصد اكهش ایفته است (البته
قمیتها مه اكهش ایفت) .اكهش شدید درآمدهای نفیت در سال  41ابعث شد
ات دولت اب کرسی بودجه  18هزار میلیارد توماین مواجه شود .در زمینه پواییی
اقتصادی نزی جحم ختلفات ،پروندهها و جرامئ اقتصادی در کشورها یکی از
معیارهایی است که نشان دهندهی مزیان پواییی اقتصادی در یک کشور
است .هر اندازه تعداد آهنا در یک کشور ابالتر ابشد ،بیانگر پاینی بودن مزیان
اعامتد اقتصادی و جدی نبودن اخالق کسبواكر در آن کشور است؛ موضوعی
که افزایش تعداد پروندههای جرامئ اقتصادی و تعداد چکهای برگش یت در
ایران بهخور آنرا نشان میدهد .سال  19آمار تعداد چکهای برگش یت
ساالنه  8/1میلیون عدد بود که  1سال بعد در سال  14به  1/1میلیون
افزایش ایفت و در سال  41تعداد این چکهای برگش یت به بیش از 6/1
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میلیون رس ید (افشار.)1848 ،
در طول  1سال گذش ته شاخص اخالق کسبواكر و اعتبار اقتصادی بهشدت
آسیب دیده؛ ثبات و اعامتدی در فضاي كسبواكر وجود ندارد و جو
راعامتدی در ابزار اقتصادی ،جای آنرا گرفته است .در حوزه تولید و حامیت
از تولیدکنندگان شاهد هستمي که دولت مهزمان اب پرداخت ایرانه نقدی ابید
 81درصد ایرانه تولید را مه پرداخت میکرد؛ اما عدم پرداخت این ایرانه به
تولید ابعث ابال رفنت شدید هزینههای جاری واحدهای صنعیت و چند برابر
شدن قمیت انرژی و سوخت در این واحدها شده ،که در هنایت تعطییل و
اكهش شدید تولید را بهدنبال داش ته است؛ بهشلکی که در نمیهی دوم سال
 ،41بعد از اجرای قانون هدمفندی ایرانهها  12/2درصد بنگاههای اقتصادی
نمیه فعال 28 ،درصد غریفعال 92/6 ،درصد فعال و  9درصد مه وضعییت
انمعلوم دارند و تمی بیش از  91درصد شهرکهای صنعیت و بنگاهها فعال
هستند .در این دوره ،اماكن ترس مي چشماندازهاي بلند مدت كه از الزامات
اولیهی جذب و جلب رسمایهگذاران ،اكرآفرینان و متخصصان است ،وجود
ندارد .بهعنوان مثال در این دوره ،عدم اجرای درست قانون هدمفندی ایرانهها
و سلیقهای معل کردن دولت در اجرای این قانون ابعث شده است ات
هدمفندی ایرانهها اب خود چالشهای بس یاری را بهدنبال داش ته ابشد؛ از مجهل
آهنا افزایش بدهیهای خبش دولیت به ابنکها و موسسات اعتباری غریابنکی
کشور بوده است؛ این روند حایک از این است که در ابزه زماین از اسفند 19
ات آذر  ،41بهمزیان  91هزارو  62میلیارد تومان بر جحم بدهی خبش دولیت به
ابنکهای کشور افزوده شده است؛ این بدهیها در دورهای بر اقتصاد کشور
حتمیل شده که دولت بیشرتین درآمدهای نفیت را نسبت به دولتهای گذش ته
داش ته است .از سوی دیگر مزیان مطالبات معوق و بدهی دولت به
خبشهای خصویص ،پامیناكران خصویص ،شهرداریها و حیت سازمانهای بمیه
دولیت ،مانند اتمنی اجامتعی و سازمان ابزنشس تگی مه بهشدت در  1سال
گذش ته افزایش ایفته است .افزایش بدهیهای دولیت ابعث شده است،

 142فصلنامه دولت پژوهی

بس یاری از پامیناكران خبش خصویص جمبور به تعطییل پروژههای خود شوند و
مهچننی بس یاری از فعاالن خبش خصویص بهدلیل نبود رسمایه در گردش اب
چالش در خبش تولید و پرداخت وامهای خود مواجه شدهاند؛ بهگونهای که
آمارهای رمسی نشان میدهد از سال  14ات  41حدود  9هزار واحد تولیدی و
اكرخانه صنعیت کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است .آمارهای ارائه
شده از سوی وزارت تعاون ،اكر و رفاه اجامتعی ،نزی بیانگر آن است که در
سال  1841حدود  1211واحد صنعیت دچاراختالل در تولید شدهاند و
انگزیر شدند نریوی اكر خود را تعدیل کنند (افشار .)1848 ،در اینجا انتواين
دولت در تعریف ،هدایت و اجرای پروژههاي مشرتك اب اكرآفرینان خبش
خصويص و رسمایههاي فراميل نزی به حبران بیاكری دامن زده است .امروزه
یکی از اصیلترین شاخصها در اقتصاد برای س ن ش مزیان رونق و توسعه
اقتصادی در هر کشوری رشایط تولید است که در دورهی مورد برریس
مزیان رونق اقتصادی به مهچون اجرای انقص قانون هدمفندی ایرانهها ،افزایش
هزینههای تولید ،حترمیها و نوساانت قمیت ارز بهشدت روندی نزویل داش ته
است؛ ات حدی که مزیان تولید اكهش ایفته و بس یاری از مراکز تولیدی تعطیل
شدهاند و ای اب حداقل ظرفیت اكر میکنند؛ مهنی موضوع ابعث شده که مزیان
رشد اقتصادی مه در کشور منفی شود.

نتیجهگریی
در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه ،دیوانساالری بهدلیل ضعف
ساختاری و فقدان قابلیت هنادی بهجای افزایش اكرآیی بر اناكرآمدی هناد
دولت افزوده است؛ در این نوع از بوروکرایسها انگزیهی اب اس تعدادترینها و
هبرتینها برای انتخاب شغل دولیت از بنی رفته است .در حایلکه بدون
بوروکرایس اكرآمد ،تالش دولتهای توسعهگرا برای جلب مهاكری در
پروژههای مشرتک و اكرهای بزرگ اناكم خواهد ماند ( Torbaat, 2002:
 .)208ایران کشوری توسعهگرا ای یغامگر نیست؛ بوروکرایس در این کشور
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بهویژه در دورهی مورد برریس ،دارای ویژگیهای بوروکرایس وبری ای
دولتهای اكرآمد (توسعهگرا) نیست؛ ات قادر به تقویت چشماندازهای اكرآفریین
در خبش خصویص ،تسهیل اقدام مجعی ،رسمایهگذاری بنیادی در زمینهی
آموزش و پرورش و زیرساختها ابشد؛ بنابراین خنبگاین که زما ِم دولت را در
دست دارند ،در برابر هبرهگریی از افزودههای جامعهی در راس تای منافع
خشیص خود مصون نبوده ،منافع معومی اندیده گرفته میشود و فساد اداری در
این سیس مت تداوم میایبد .عالوهبر این دولت در ایران بهویژه دولت هنم و دمه
هامنند دولتهای توسعهگرا ،قادر نبود اب گروههای اجامتعی خارج از خود در
زمینه اجنام پروژههای توسعه مهاكری داش ته ابشد .در عنی حال در صورت
برقراری این روابط نزی اس تقالل خود را ات حدود زایدی از دست داده و
قادر به حفظ تعادل میان خودگرداین و اتاك به جامعه نیست؛ مهنی مس ئهل
ابعث بدبیین دولت و خبش خصویص نسبت به یکدیگر شده است
( .)Unhcr, 2002-2004: 48این نوع از اس تقالل ،مانع اصیل ظهور طبقات
و رشد گروههای اكرآفرین در ایران بوده است که قضیهی اتاك به مردم را
منتفی میکند؛ و ِ
اقعیت مک بودن مدیران قابل و الیق در خبشهاي اقتصادي و
اداری كشور كه قادر به ارائه راهاكرهاي مناسب هجت اس تفاده و هبرهگریي
هبینه از ختصصها و توامننديهاي علمي و فّن منابع انساين ابش ند ،نزی نقش
موثری در خروج خبشی از نریوهاي متخصص از كشور داش ته است .اب آنکه
شایس تهساالری یکی از چالشهای همم نظام اداری در کشورهای در حال
توسعه است؛ اما در بس یاری از کشورها در حال توسعه ،اثری از
شایس تهساالری دیده منی شود؛ کواته خسن آن که عدم پایبندی به اصول
دیوانساالری وبری ای به قول اوانز تمبود دیوانساالری (اكرآمد) مانع توسعه
بوده است؛ نه ازداید آن (وقويف.)41 :1811 ،
در جوامعی که بوروکرایس ،اناكرآمد است؛ افراد ابید متايم آموختههاي خود را
مع ًال بهكناري گذاش ته و مسائل مدنظر افراد ابالدست را هنادینه سازند؛ این
امر زمینهی حضور افراد ممتلق و انزوای صاحبان اندیشه و دانش،
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نظریهپردازان و منتقدین راس تنی را فرامه میسازد
) 48اس تقالل و ساختار دروین منس م ،نشانه قابلیت و توامنندی دولت
است .دولت ابید مضن رعایت اس تقالل خویش ،به جامعه متکی ابشد (اوانز،
)281-119 :1811؛ زیرا خودگرداین متکی به اجامتع ،پایههای اصیل و
ساختاری الزم برای دخالت موفقیتآمزی دولت در حتول صنعیت را فرامه
میسازد .در ایران بهویژه در دورهی مورد برریس ،اتاكی مایل دولت به رانت
بهجای مالیات به اس تقالل بیشرت دولت از جامعه من ر شده و خودگرداین
متکی بر جامعه در حد ضعیفی قرار گرفت؛ ابید توجه داشت که دیوانساالری
اكرآمد موجب تقویت زمینهی تبدیل صنعتاكران ابلقوه به گروههای اجامتعی و
سازمانایر «جامعه مدین» میگردد (اوانز .)284-281 :1811 ،بنابراین
ابید اب توسعه هنادهای س یایس هبرت ،بوروکرایس حامک را متوازن و متعادل منود
(نییل .)11 :1811 ،در ایران رتوهجیی به این موضوع موجب افزایش قدرت
بوروکججججرایس و اس باب عدم تعادل نظام حکومیت شده است .نریوهای
متخصص و توامنند در حمیطهايي كه فاقد انضباط حرفهاي و ای داراي ضوابط
دستوپاگری اداري ابش ند ،رجن يمبرند؛ در نتیجه اب ترجیح حمیطهاي غریرمسي
از خدمت در دس تگاههای اداری ای مهاكری اب آهنا ممانعت میکنند؛ این امر
در افزایش اناكرآمدی بوروکرایس ،دلرسدی این رسمایههای ارزمشند و در
هنایت تصممي به هماجرت آهنا موثر است (ابقری .)11 :1811 ،مشلک همم
دیگری که دامنگری بوروکرایس و اقتصاد کشور است ،اتاكی دولت به رانت
است .هامنطور که حسنی همدوی ،اولنیابر در تعریف از اصطالح رانت
اشاره به وضعیت کشورهایی داشت که مبالغ قابل توهجیی از درآمد بهطور
مرتب که منشاء مس تقل از اقتصاد داخیل داشت درایفت میمنود
) ،(Ghaffari, 2000: 467دولتهای رانتری اب این درآمدها به گفته اكتوزاین
از اس تقالل خایص برخودار میشوند و اتاك آهنا به مردم بهشدت اكهش
میایبد؛ ذلا طیفهای اجامتعی ،وابس ته به اقدامات دولت میشوند و
دولتهای رانتری برای تثبیت حکومت خود اب توزیع رانت بنی طیفها و
.(Uuhcr, 2002-2004:
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گروههای خاص ابنفوذ ،حامیپروری را بر کشور حامک میکنند و رقابت بیشرت
برای درایفت صورت میگرید ( .)Katouzian, 1979: 349اینجا دیگر اكر،
تالش ،ختصص و توامنندی جایی برای بروز و ظهور ندارد .بودجه و فرآیند
اختصاص آن نزی حتت اتثری روابط و رفتارهای فردی و گروهی خواهد بود؛
وجود دولت رانتری در ایران و اس تقالل مضاعف دولت ،مناس بات دولت و
جامعه را فراتر از آچنه مورد نظر اوانز در نظریهی اس تقالل متکی به جامعه
است؛ حتت الشعاع قرار میدهد .این نوع از اس تقالل مانع اصیل ظهور
طبقات و رشد گروههای اكرآفرین در جامعه است و قضیهی اتاك به مردم را
منتفی میکند .بنابراین بهنظر میرسد در راس تای رس یدن به یک نظام اكرآمد و
توسعه ایفته که در آن منافع متامی آحاد جامعه اتمنی گردد ،راهی جز تغیری و
اصالح بوروکرایس اداری و نزدیک شدن به ویژگیهای بوروکرایس وبری
وجود ندارد( .ش بریی .)29 :1811 ،كشور ما بهحلا حفظ و نگهداشت
خنبگان علمي انتوان بوده است؛ اب مزمن شدن بامیري جامعهی علمي ایران و نزی
افزایش نرخ بیاكري دانشآموختگان آموزش عايل ،طبیعيترین واكنش به این
بامیري مزمن ،جس ت وي اكر در آنسوي مرزها است؛ نریوهایی که رسمایهی
اصیل اجیاد بوروکرایس اكرآمد و ابزوی اجرایی دولت هجت اجنام اكرویژههایش
ِ
و رس یدن به توسعه و اتمنی منافع میل است .بنابراین دولتهای آینده ابید
بتوانند اب تدوین س یاستگذاریهای خاص در راس تای اجیاد انگزیههای الزم
هجت جذب و بهاكرگریی نریوهای متخصص و توامنند هجت اجیاد یک
بوروکرایس اكرآمد ،بهمنظور حتقق برانمههای توسعه و خروج از چرخهی
توسعه نیافتگی اقدام منایند.
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