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 چکیده 

طور لکی به دو هاي مطرح شده بهی نقش دولت در توسعه دیدگاهدر زمینه

كه براي دولت قائل به نقش حداقيل هستند و اند. كسايندس ته قابل تقس مي

كه براي دولت نقش حداكرثي قائل اتکید بر جامعه و نقش آ ن دارند و كساين

در دس ته دوم « زپیرت اون»دانند. هستند و دولت را اكرگزار اصيِل توسعه يم

كند. از گرید و مفهوم دولت اناكرآ مد را در مقابل دولت اكرآ مد معريف يمقرار می

ی بوروکرایس شاهِد اناكرآ مدی گریی دولِت مدرن در ایران و توسعهزمان شلک

امی؛ تداوم این مس ئهل به اناكرمدی دولت، خروج نریوهای متخصص از آ ن بوده

کشور اجنامیده است. پژوهِش حارض تالش  کشور و تعمیق توسعه نیافتگی

ی بوروکرایس اناكرآ مد و خروج نریوهای متخصص از ایران در دارد ات رابطه

دولت هنم و دمه در قالب این فرضیه که اناكرآ مدی بوروکراتیک در ایران از 

عوامل اتثریگذار بر خروج نریوهای متخصص است؛ مورد برریس قرار دهد. 

بر بوروکرایس اكرآ مد و انطباق آ ن اب بوروکرایس وبری سبب  در این راس تا اتکید

اكر گرفته شود. ی بوروکرایس وبر نزی بهی اونز، نظریهشود ات در کنار نظریهمی

قانوین در  -در هنایت برریس عنارص لکیدی بوروکرایس مبتین بر اقتدار عقالین
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ی جاذبه و دافعه های اكرآ مد و اناكرآ مد و نظریههای دولتترکیب اب ویژگی

تواند اب اكسنت از تواند معیار مناس یب ابشد، ات نشان دهد چگونه دولت میمی

ی دولت های خود و جذب نریوهای متخصص و توامنند، خود را از جرگهنقش

اناكرآ مد خارج و به دولت اكرآ مد نزدیک و به این ش یوه زمینه را برای اكهش 

 و در هنایت حتقق توسعه فرامه آ ورد. رونِد خروج نریوهای متخصص از کشور 

 بوروکرایس اناكرآ مد، دولت اناكرآ مد، خروج نریوهای متخصص.  :هالکیدواژه
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 مقدمه

های سنیِت های پیشامدرن، هنادها و ش یوهدوران مدرن، دوران گذار از دولت

وس یهل هنادهای ی امور جامعه بهی امور جامعه به دولت مدرن و ادارهاداره

کند. نفوذ فراگری و روز افزوِن شلک بوروکرایس ظهور میمدرن است که به

ورها شاهد آ ن ای اس تکه در متامی کشدولت در قالِب بوروکرایس پدیده

هستمي؛ نفوذی که قابل حذف شدن نیست؛ اما قابلیت حمدود شدن دارد 

گویی به هاییکه در پاخسهای جترر دولت( آ موزه81-89: 1811)اوانز، 

های خود و پیشربد فرآ یند توسعه اقتصادی مطالبات مردم، اجنام مسؤولیت

ی دولت و وظایف آ ن اند؛ در خلق تفکری نوین درابرهاكرآ مدتر و موفق بوده

اترخیِی  -(. اب برریس نقِش مفهومی11: 1819چهره، موثر بوده است )خوش

ها و دولت و به استناد شواهد جترر انیش از معلکرد و اختاذ س یاست

توان های دولت و اثر آ ن بر توسعه فرهنگی ج اقتصادی جوامع، میمشیخط

ون وجود دولت مؤثّر و ی اقتصادی و اجامتعی ابدوام، بدگفت که توسعه

عنوان رشیک و اكرآ مد، حمال است. اما چننی دولیت ابید نقش خود را بیشرت به

: 1821ی تسهیالت ایفا مناید؛ ات مدیر و رهرب )برادران رشاكء، فرامه آ ورنده

گرا ابز (.این مس ئهل به نقِش بوروکرایس در اجیاد یک دولت اكرآ مد و توسعه99

مطرح شد؛ « وینست دوگوین»ابر توسط کرايس خنس تنیی بورو گردد. واژهمی

: 1824وبر، بوروکرايس را ترشحی منود )استیفت، ماکس 1411اما در سال 

اند؛ ای متفاوت نگریس تهگونهش ناسان به بوروکرایس به(. بس یاری از جامعه11

اند، زیرا ها ابداع کردهاز نظر آ انن اكرآ مدترین شلک سازماین است که انسان

در واقع بدون های دقیق تنظمي شده و ی وظایف اب قواعد و روشهمه

انپذیر است ی جوامع امروزی حمال و گسرتش آ ن اجتناببوروکرایس اداره

(Weber, 1987امروزه نقش.)  دولت در حصول به اهداف الکس یک، یعین

ی اقتصاد نزی در اولویت بقای نظامی و نظم داخیل مطرح نیست؛ بلکه حوزه

توان اس تنتاج (. بر این اساس می86-81: 1811دولت است )اوانز،  توجه
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ها در راس تای افزایش اكرآ مدی و مرشوعیت و حتقق منود که دولت

مندی از توان و ختصص نریوهای اهداخفوددر ارتباط اب توسعه، نیازمند هبره

 انساین متخصص و توامنند هستند؛ ات اكرآ مدی، مرشوعیت و تواانیی الزم برای

نوبه خود به رابطه دولت اب جامعه و حتقق توسعه را فرامه آ ورد؛ این امر به

ی پیرت اوانز و بوروکرایس گریی نوع خایص از دولت در قالب نظریهشلک

 وبری قابل توضیح و حتلیل است. 

 چارچوب نظری 

ی خروج نریوهای در چارچوب نظری به تلفیقی از نظرایت در حوزه

ی خروجِ نریوهای متخصص، اتکید نیازمندمی، در زمینهمتخصص و بوروکرایس 

است. در این نظریه، فرض بر این « اورت یل»ی جاذبه و دافعه بر نظریه

است كه مناطق مبدا و مقصد، داراي عوامل مثبت و منفي خمتلف در 

های اقتصادي، س یايس، فرهنگي و اجامتعي هستند؛ که در جذب افراد حوزه

: 1821دفع آ هنا از كشور مبدا اتثری گذارند )رشیفي،  سوي كشور مقصد وبه

(. احامتل تصممي به هماجرت آ نگاه بیشرت است كه عوامل دفع در مبدا 16-12

(. عوامل 61: 1811بیشرت از عوامل جذب در مقصد ابش ند )شعبانلو، 

رانيش و كشيش در ارتباط اب خروج نریوهای متخصص به چند دس ته تقس مي 

 شوند: می

ی اقتصادی، بیاكري و نبود عوامل رانيش ای دافعه: عدم توسعهالف( 

هاي اندك، اعامل گزینِش هاي شغيل، شاكف میان دس متزدها و پرداختفرصت

ختصيص در -هاي راهربديس یايس هجت جذب، فقدان س یاست -عقیديت

ی منابع انساين، حمدودیت فضاي پژوهيش، عدم پاخسگويي به انتظارات توسعه

صیيل، فشار عوامل فرهنگي و فكري، فقدان رضایت شغيل و شغيل و حت 

 ی مطلوب، احساس تبعیض اجامتعي و.... آ ینده

ب( عوامل كششی: سطح زندگي هبرت، نظام آ موزيش مدرن، درآ مد ابالتر، 

هاي شغيل و آ موزيش هبرت اب شأ ن اجامتعي ابالتر، فضاي دسرتيس به فرصت
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اكربردي مورد انتظار، حمتواي شغيل سودمند و خش نود كننده و تناسب بیشرت 

(؛ مهه 22-21: 1821هاي نظري و معيل اب حمتواي شغيل )طایفی، آ موزش

توانند مرتبط اب دولت و بوروکرایس اكرآ مد حنوی میاین عوامل دافعه و جاذبه به

 ای اناكرآ مد آ ن ابش ند. 

ش ناخیت ی جامعهتوان نظریها  نظری تمرت میدر ارتباط اب بوروکرایس از حل

ی بوروکرایس واحدی را بر بوروکرایس نوین ایران تطبیق داد؛ اما هنوز نظریه

: 1829تواند راهگشا ابشد )صبوری، ها میماکس وبر، بیش از دیگر نظریه

صورت عنوان یک پدیده اجامتعی و بهابر بوروکرایس را به(. وبر خنس تنی91

: 1829ن رهربان یک جامعه و مردم مورد برریس قرار داد )اساكت، پیل میا

ی امروزین، امری (. وجود بوروکرایس برای هدایت جوامع پیچیده18-12

(. دولت مدرن از 11-19: 1821انپذیر است )بشارت و دیگران، اجتناب

 ی امورای از ترتیبات هنادی در قالب بوروکرایس، ادارهی پیچیدهطریق مجموعه

دهد و از طریق قانون و ات حد ممکن، متامی خود اختصاص میجامعه را به

ی بوروکرایس را، به احنصار خود در تسهیالت و تأ سیسات موجود در حوزه

های خاص ساالری اب ترکیب و ویژگیآ ورد. به این طریق است که دیوانمی

و دیگران، سازد )وبر دست ایفنت به ابالترین حد اكرآ یی را ممکن می»خود 

(؛ وبر دولت عقالین را اب هنادهای ختصیص و قانون اسایس 112: 1824

سازد و آ ورد مشخص میمکتوبش که فعالیت س یایس را به قاعده در می

ی عقالنیت در مهه ابعاد زندگی و برخورداری خصلت ممتاز متدن غرر را رخنه

-112: 1862ند، داند )فروپااین و پیوس ته گسرتش ایبنده میاز پواییی ر

ی وبر در تبینی انواع جامعه ات ساالری در اندیشه(. امهیت دیوان111

جامعه »ش نایِس خود درابره جوامع، جامعه جدید را آ جناست که وی در گونه

« ی سنیتجامعه»ی دیگر یعین را از دو گونهمناید وآ نمعریف می« ساالریدیوان

(. وبر در 114: 1821د )دوبلن، ساز مامتیز می« ی اكریزماتیکجامعه»و 

کند و عقیده دارد های عقالیِن معطوف به هدف، اتکید میبوروکرایس بر کنش

ترین و ها حتت اتثری عقالنییت است که مناسبکه در جوامع مدرن رفتار انسان
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: 1821گرید )ژولنب، اكر میاكرآ مدترین ابزارها را برای نیل به اهداف عقالین به

داند كه از آ ل را سازماين میاكس وبر سازمان بوروكرايِس ایده(. م111-111

 پنج اصل اسايس زیر برخوردار ابشد. 

هاي . رعایت تطابق اصل ختصص اب تقس مي اكر در اس تخدام اكركنان: سازمان1

ي امور سازماين خود ایفته هجت نیل به اهداف و اجنام لکیهو توسعه گسرتده

هاي سازماين، رشح وظایف و ش ناخنت نقش نیازمند داشنت تقس مي اكر و

 سازد. ابش ند؛ که اتکید بر ختصص را رضوری میرشایط احراز پست يم

. اجیاد سلسهل مراتب ادراي: بر اساس اصل نظارت و کنرتل هر عضو، 2 

گرید و هر عضو در برابر مقام حتت مس ئولیت و كنرتل عضو دیگري قرار يم

هاي خویش مس ئول خواهد ، تصممي و اقداممافوق، اعامل اكرکنان زیر دست

 بود. 

ها: مالك معل و رفتار اعضا در انمههایی از مقّررات و آ ینی. تدوین مجموعه8

اي از قواننی لکّي و معويم که هاي سازماين ابید بر اساس مجموعهاجنام فعالیت

 اند ابشد. بر پایه عقل و منطق تدوین شده

طريف و ي در امور اداري: وظائف حموهل اب يبرعایت اصول و روابط رمس .9 

 شود. صورت رمسي اجنام يماكمال به

فّّن بنابر اصل شایس تگي، اكرداين، ختصص و صالحیت اكركنان  اس تخدام .1 

 (.61: 1819است )موزلیس، 

قانوین، دارای  -بر اساس دیدگاه وبر، فقط روابط مبتین بر قدرت عقالین

ایی هجت شلک خبش یدن به ساختار اداری دامئی را ارائه ثبات اكیف بوده و مبن

طور مداوم ایفته بهساالری کشورهای توسعهدهند. بر این اساس دیوانمی

ی های نوین، هامنند اجیاد زمینهشود و اب ش یوهتر میی آ رماین وبر نزدیکگونهبه

اكرآ یی رقابت، مشارکت و نظارت مردم و حاتمیت بیشرت قواننی و مقررات به 

بندی افزایند. در ارتباط اب مبحث دولت و نظرایت پیرت اوانز در تقس ميخود می

گرا )اكرآ مد(، الزم است به این همم اشاره ها به یغامگر )اناكرآ مد( و توسعهدولت

ی جدید است که مقدمات نظری و معیل آ ن در شود که دولت مدرن پدیده
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تر قه و سپس در اشاكل دموکراتیکهای مطلقرن هفدمه، ابتدا در قالب دولت

آ غاز ظهور دولت مدرن در اروپا  1691خود تاكمل ایفت؛ معاهده وس تفایل 

ای از آ ید. مترکز منابع قدرت س یایس و اداری، پیدایش مجموعهشامر میبه

گذاری، اجرایی، قضایی و نظامی، حاتمیت ترتیبات هنادی مانند هنادهای قانون

نیالیسم و حاتمیت خشیص و قومی، اس تقالل نظام اجامتعی، قانون و پااین پاترمیو 

ترین دولت مبتین بر قرارداد اجامتعی، پاخسگو و انفاكک ساختاری از اسایس

-128: 1814شوند )مریامحدی، های مدرن حمسوب میهای دولتویژگی

که (. دولِت مدرن در غرب از بسرت نظام فئودالیته برخاست؛ در حایل126

سری ری غرر چننی بسرتی وجود نداشت و نظام س یایس در یکدر جوامع غ

آ نکه اب نظم سنیت های سنیت آ ن رطبیعی مدرن نشد؛ بنابراین جامعه و الیه

های انقِص ای که زمینهگونهپیشنی وداع گویند، پذیرای نظم جدید شدند؛ به

اترخیی و بسرت اجامتعی ضعیف در این دس ته از کشورها مانعی هجت 

های خاص آ ن و بوروکرایس اداری اكرآ مد گریی دولِت مدرن اب ویژگیشلک

های اكرآ مد، گریی دولتجای شلک(. بنابراین به84: 1816شد )افضیل، 

امی. های اناكرآ مد بودهگریی دولتمانند آ چنه در غرب وجود دارد، شاهد شلک

ش براي به هاي ساختاري دولت اناكرآ مد، تالترین ویژگياز نگاه اوانز، همم

حداكرث رساندن منافع فردي است؛ نه پیگریي اهداف مجعي. ارتباط بنی دولت 

ای است که سازمان ای سازواكرهاي مناس یب براي اجیاد ارتباط گونهو اجامتع، به

بر نظارت بر فرآ یندها و هاي اكرآ مد، عالوهبنی آ هنا وجود ندارد. اما در دولت

بسرت مناسب براي فعالیت خبش خصويص و  سازواكرهاي ابزار و فرامه آ وردن

هاي ارتباط نزدیك و مس متر اب آ ن، اب جدیت در ابزار دخالت كرده و فعالیت

هاي خایص در راس تاي پیشربد اهداف بلندمدت آ هنا را اب اس تفاده از ماكنیسم

 (.26: 1811دهد )لفت وچی، خود قرار يم

 منبع مهبس تگي است؛ اما در ساختارهاي اداري دولِت اناكرآ مد، روابط خشيص

ساالري هاي وبرِي ساختار بوروكراتیك از مجهل شایس تهدر دولت اكرآ مد، ویژگي

اندازهاي شغيل طوالين مدت، سبب اجیاد ها و چشمقوي، در كنار پاداش
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جاي منافع كواته که بهصوریتشود؛ بهحس مس ئولیت و مهبس تگي سازماين می

هاي رت قرار دارند، بر اهداف و اولویتهاي س یايس كه در قدمدت، گروه

کنند. این نوع از هاي بلند مدت اتكید میگذاريتعینی شده در مسری س یاست

ی منافع هیچ گروه ای طبقه خايص نیستند؛ بلكه در ها خملوق ای منایندهدولت

اند؛ از این روی از هايي بس یج كنندههاي اصيل تكوین خود، دولتدوره

هاي ها بنی خنبههاي ساختاري آ هنا این است كه از تداوم جدالترین ویژگيهمم

كنند و ویژگي معده اقتصادي در س یايس بر رس موضوعات اقتصادي پرهزی يم

ی الگوي آ هنا اجامع نظر بر رس یك س یاست مشخص و توافق هژمونیك درابره

ر توسعه است؛ که در کنار وجود یك ساختار اداري اكرآ مد از كواته شدن مع

 كند. دلیل عزل و نصب مس ئوالن و مدیران جلوگریي يمها بهگذاريس یاست

یعین وجود و حفظ اس تقالل « جدایی از جامعه»کند که اوانز اتکید می

ساالری در جامعه رشط الزم برای اكرآ مدی دیوانبورکراتیک دولت، پیش

ت اكرآ مد، آ ل وبر برای اجیاد یک دولبورکرایس ایده  است. خالصه آ نکه حتقق

(. 911-826: 1811ی معیین از اس تقالل است )لفت وچی، مس تلزم درجه

ساالری وبری نزدیک است؛ چننی های اكرآ مد به دیوانسازمان دروین دولت

گریند که آ هنا را به جامعه هایی درون مناس بات اجامتعی نریومندی قرار میدولت

ی اهداف و س متر و جمدد درابرهزند و جمراهایی هنادینه برای مذاکره م پیوند می

گرا( انمید که توان اكرآ مد )توسعهسازنند. دولیت را میها را همیا میمشیخط

گرا تواانيي خودگرداین و اتاك به اجامتع را در کنار مه داش ته ابشد. دولت توسعه

هاي فراميل هاي مشرتيك را اب اكرآ فرینان خبش خصويص و رسمایهدارد ات پروژه

شود، ات ، هدایت و اجرا كند. وجود ساختار اداري اكرآ مد سبب يمتعریف

هاي مشرتك، بتواند اب تكیه بر انسجام ساختارهاي سازماين دولت در این پروژه

و هنادي خود، مه اهداف خود را پیگریي كند و مه اب اجیاد اعامتد به ثباِت 

از الزامات  اندازهاي بلند مدت را كهواكر، اماكن ترس مي چشمفضاي كسب

گذاران و اكرآ فرینان و متخصصان است فرامه ی جذب و جلب رسمایهاولیه

گرای متعهد، های اكرآ مد دارای یک گروه از خنبگان توسعهآ ورد. دولت
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اس تقالل نس یب تشکیالت، بوروکرایس اب کفایت و جمزا از منابع اقتصادی 

حنو یل و خاریج بهخاص، جامعه مدین مطیع، ظرفیت کنرتل منافع اقتصادی حم

موثر، تعادل میان رسکوب، مرشوعیت و موفقیت و در هنایت ابر آ وردن 

(. بر این اساس كشورهاي در 21: 1811های منظم هستند )اوانز، پیرشفت

ایفتگي، اب اس تفاده حال توسعه انچارند براي رسعت خبش یدن به فرآ یند توسعه

ها و منابع الزم در فیتهاي گوانگون، ظر گذاري ها و برانمهاز س یاست

های الزم از مجهل ساختار اداري املليل و اب اجیاد زیرساختسطوح ميل و بنی

هايي الزم براي درایفت اطالعات و اي و اجیاد ماكنیسماكرآ مد، مس تقل و حرفه

ها از جامعه و دستیار به منابع و آ گايه الزم، زمینه را ابزخورد س یاس تگذاري

گرا فرامه آ ورند. از آ جنا که رویکرد های توسعهی دولتجرگهبرای وارد شدن به 

ش، دقت و ااكرگرفته شده است که اتکیدهنادگرااینه در این پژوهش به

موشاكیف در حتراكت دولت است؛ دولیت که هنادهای خاص خود را دارد و از 

توانند نقش خود را در امر اجزا متفاویت شلک گرفته، که هر کدام از آ هنا می

بینمي کهدر واقع، سازمان عقالیِن اكر، در قالب دیوایِن توسعه داش ته ابش ند؛ می

ید موتور حمرک اكرآ یی دولت و توسعه عنوان ساختاِر درویِن دولت ابخود به

های دلیل ضعفکه در کشورهای در حال توسعه بهجامعه ابشد؛ در حایل

تهنا عامل توسعه نبوده؛ بلکه خود از موانع توسعه قلمداد ساختاری و هنادی نه

توان گفت، عدم شود. بر این اساس در ترکیب نظرایت اوانز و وبر میمی

جای قررات، حاتمیت روابط گروهی، قومی و جنایح بهپایبندی به قواننی و م

ساالری، عدم شفافیت در تقس مي اكر، توهجیی به شایس تهضوابط سازماین، ر

های موازی و حاتمیت دوگانه متأ ثر از هنادهای سنیت و جدید، اجیاد سازمان

ها، عدم پاخسگویی، نظارت و کنرتل موجبات انتواین و اناكرآ مدی تداخل نقش

ای در افزایش کرایِس دولت را فرامه ساخته است که خود عامل معدهبورو 

 خروج نریوهایی متخصص از کشور است. 

گرا( و اناكرآ مد )یغامگر( در قالب جدول زیر های دولت اكرآ مد )توسعهویژگی

 قابل تفکیک و مقایسه است. 
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 ا(گر های دولت اكرآ مد )توسعهویژگی های دولت اناكرآ مد )یغامگر(ویژگی

 اس تقالل دولت و عدم اتاكی به جامعهج 1
توجه به کفایت و ربوروکرایس رج 2

های شغیل بلند ساالری، نبود پاداششایس ته
های طور لکی دور از ویژگیمدت و به

 ساالری وبریدیوان
فقدان ارتباط نزدیک و مس متر اب اكرآ فرینان ج 3

خبِش خصویص و بسرتهای مناسب برای فعالیت 
 و تقویت آ هنا 

قانون و جایگزیین روابط  فقدان حاتمیت ج4
وابط، شاكف زاید بنی قدرت س یایس ضجای به

 و اقتصادی 
جای دولت حمور بهوجود دولت رانت ج5

در اعامتدی تولیدحمور و رشایط انآ رام و ر
 ی اقتصادی حوزه

ی فقدان مناس بات اجامتعی قوِی پیوند دهنده ج6
توهجیی به نظارت بر دولت و جامعه و ر

 سازواكرهای ابزار 
جای به حداکرث رساندن پیگریی منافع فردی به ج7

 منافع معومی
جای گری بهگری و متویلایفای نقش تصدی ج8

 گری توسط دولتگری و پرورشنقش قابهل
ها و سازواكرهای الزم ود نداشنت سازمانوجج 9

 هجت نظارت و کنرتل دولت
اتکید بر منافع کواته مدت در مسری ج 11

ها و انتواین در ترس مي س یاس تگذاری
اندازهای بلند مدت که از الزامات اولیه چشم

گذاران و اكرآ فرینان جذب و جلب رسمایه
 شود.حمسوب می

 خودگرداین و اتاكی به جامعه ج1
پذیر، مبتین بر بوروکرایس اب کفایت، مس ئولیت ج2

های شغیل بلند مدت و ساالری، پاداششایس ته
طور لکی منطبق جمزای از منابع اقتصادی خاص و به

 ساالری وبری های دیواناب ویژگی
ارتباط نزدیک و مس متر اب اكرآ فرینان خبش ج 3

خصویص و اجیاد بسرتهای مناسب برای فعالیت  و 
 اتقویت آ هن

 حاتمیت قانونج 4
جای دولت وجود دولِت تولید حمور، بهج 5

حمور و رشایط آ رام و مبتین بر اعامتد در رانت
 ی اقتصادی حوزه

وجود مناس بات اجامتعی قوی که دولت را به  ج6
زند و نظارت بر فرآ یندها و جامعه پیوند می

های سازواكرهای ابزار و هدایت آ ن اب ماكنیسم
 پیشربد اهداف بلند مدت دولت خاص در راس تای

جای به حداکرث رساندن پیگریی منافع میل به ج7
 منافع فردی 

گری توسط  گری و پرورشایفای نقش قابهل ج 8
 گریگری و متویلجای نقش تصدیدولت به

ها و سازواكرهایی هجت نظارت و وجود سازمانج 9
 کنرتل دولت 

اتکید بر منافع بلند مدت در مسری ج 11
اندازهای بلند ها و اماكن ترس مي چشمس یاس تگذاری

مدت که از الزامات اولیه جذب و جلب 
شود از گذاران و اكرآ فرینان حمسوب میرسمایه

 های برجس ته دولت اكرآ مد هستند.ویژگی

 های دولت اكرآ مد و اناكرآ مد بر دولت در ایرانانطباق ویژگی

هاي ساختاري دولت اكرآ مد را معیاري براي تبینی چرايي تفاوت در اگر ویژگي

ها بدانمي؛ ابید به دو ویژگي ساختاري دولت هنم و دمه سطح موفقیت دولت

توجه كنمي؛ یيك مزیان خودگرداين و اس تقالل ساختارهاي اداري اب اتكید بر 

ي تواانيي دولت هاي شغيل بلند مدت و دیگر ساالري و پاداشسطح شایس ته



 122  ...بریخ خروج و دولیت  بوروکرایس

 

هاي مشرتك اب متخصصان و در برقراري ارتباط اب جامعه و اجنام پروژه

اكرآ فرینان خبش خصويص، که در واقع این دو قابلیت، به افزایش ظرفیِت 

اب  های هنم و دمه اجنامد. دولتآ مزی در جامعه میتدولت هجت مداخهل موفقی

بلند مدت در راس تای معلیایت  ساختارهاي اداري اناكرآ مد توان پیگریي اهداف

هاي توسعه را نداش ته و نتوانس ته است فراتر از منافع كواته مدت کردن برانمه

چننی قادر نبوده ات هاي س یايس كه در قدرت قرار دارند، معل كند؛ مهگروه

هجت جلب و جذب متخصصان و اكرآ فرینان جدید ای قرار دادن آ هنا در 

ات الزم را در فضاي اقتصادی و اجامتعی اجیاد راس تاي اهداف تعینی شده، ثب

ترین انگزیه متخصصان و اكرآ فرینان مندي هممكند. از آ جناکه رس یدن به فایده

ی ابزیگران اقتصادي خارج از دولت براي مشاركت خبش خصويص و مجموعه

دلیل افزایش شود که دولت هنم و دمه بهدر پروژه توسعه است؛ مشاهده می

ترین رقیب خبش خصويص در قالب بوروکرایس تبدیل به بزرگ های خودنقش

ای که از ظرفیت دولت برای اس تفاده حداکرثی از توان و گونهشده؛ به

های توسعه ختصص اكرآ فرینان و نریوهای انساین توامنند هجت پیشربد برانمه

اكس ته شده است. این مس ئهل در هنایت من ر به خمدوش شدن مرشوعیت و 

هاي متخصص و اكرآ فرین شده است. این تهنا یيك از دولت نزد گروهاكرآ مدی 

دلیل اناكرآ مدي ساختارهاي اداري، به اقتصاد و جامعه هايي است كه بههزینه

رویه ای که در کشور ما خبشی از آ ن اب خروج رشود؛ مس ئهلحتمیل يم

در  شود. الگوی روابط دولت و جامعهنریوهای متخصص و اكرآ مد آ شاكر می

های اقتصادی این دوره اتاكی این دولت، از نوع خایص است. از ویژگی

ی دولت اب خنبگان اقتصادی خبش شدید به درآ مدهای نفیت و ضعف رابطه

های مشرتک در زمینه توسعه شلک که پروژه ایگونهخصویص است؛ به

تصادی  این ی اق ثبایت در حوزهدلیل افزایش تورم و رگرید. در این دوره بهمنی

های دولت رسد بیشرت برانمهنظر میرابطه بیشرت از گذش ته تضعیف شده و به

هنم و دمه اب اتکید بر طبقه و اقشار خایص در جامعه تدوین و اجرا شده و به 

تری شده است. دس تگاه دولت بریخ از طبقات مانند طبقه متوسطه، توجه مک
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در رساترس جامعه از قدرت و اب هنادهای خایص رابطه تنگاتنگی دارد که 

فردی از رابطه اب جامعه اجیاد ارتباطایت برخوردارند؛ در نتیجه نوع منحرص به

ی شود. ابید توجه داشت که بدون حقوق خوب و حیثیت اجامتعی انگزیهمی

ی امنیت شغیل است؛ های دولیت بیشرت انگزیهاصیل برای رفنت به رساغ شغل

ی لکی اجیاد حتول که قادر به طرح و اجرای پروژهاین امر برای جذب افرادی 

جای آ نکه شغیل جذاب برای هستند، انگزیه خور نیست و شغل دولیت به

ای اثنوی برای ها ابشد، در جایگاه گزینهها و اب اس تعدادترینهبرتین

های خبش خصویص گریزان ای بسرت کسب جتربه هجت دستیار به شغلخماطره

حقوق دولیت و تغیری ساختار تشویقی، امتناع نریوی انساین شود. اب اكهش می

اكرآ مد از اس تخدام در ادارات ش تاب خواهد گرفت و نگراین در مورد بروز 

فساد در ادارات دولیت، افزایش اناكرآ مدی بوروکرایس و دور شدن آ ن از 

-912: 1811)اوانز، های وبری واقعیت بیشرتی پیدا خواهد کرد ویژگی

ی روند هماجرت در رهای ارایه شده در خبش عوامل تشدید کننده(. آ ما118

 دولت هنم و دمه  دلییل بر اثبات این مدعا است. 

بندی اوانز، ایران در گذش ته جز کشورهای اب دولِت میانه، تعریف در تقس مي

ی دولت اكرآ مد است معنای وبری که شاخصهشده است و از بوروکرایس به

مست د تعادل بنی خودگرداین و اتاك به جامعه، بهفاصهل دارد و در اجیا

رسد این نظر می(. به1811:826)اوانز، خودگرداین متایل بیشرتی دارد 

کند؛ در بندی اوانز اب دوره مورد برریس )دولت هنم و دمه( مطابقت منیتقس مي

مست مست دولت اناكرآ مد متایل داش ته است ات بهاین دوره دولت بیشرت به

 دورهدو دولت میانه که تقریبا اب یانه، گرچه در هر دو وضعیت یعین دولت م 

نسبت بیشرتی، از به جدیدانطباق دارد و دولت اناكرآ مد در دوره  قبل

های دولت اكرآ مد اوانز دور های بوروکرایس وبری و انطباق اب ویژگیویژگی

د هر (. در جامعه ایران مانن26: 1821بوده است )جمهل اقتصاد ایران، 

طور های اكرآ فرین بهای متناسب اب ساختار اجامتعی و اترخیی آ ن گروهجامعه

طبیعی و سنیت وجود دارند؛ اما هامهنگی و تعامل در رابطه دولت و جامعه 
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کند و به مشارکت بر حمور حتول و های موجود را تقویت میاست که گروه

های اقتصادی، تورم و عوامل ثبایتدلیل رانگزید؛ در این دوره بهتوسعه بر می

های اكرآ فرین و خبش خصویص بیشرت از گذش ته تضعیف و متعدد دیگر، گروه

تواند بسرت ساالری دولت مینظر اوانز، نظام دیوانکه بهانامید شدند. در حایل

ابتاكرهای سازنده و اكرآ فرین ابشد و منابع جدیدی از انرژی و اس تعداد را در 

اكرگریی نریوهای متخصص و توهجیی در بهدازد. این رجامعه به جراین ان

اكردان در بوروکرایس اداری و تقویِت خبش خصویص و اكرآ فرین به عامل هممی 

هجت اناكرآ مدی دولت و بوروکرایس اداری آ ن، افزایش بیاكری و بال اس تفاده 

ماندن توان و ختصص نریوهای تواان و در هنایت افزایش روند هماجرت این 

دافعه اورت  -ی جاذبه وها از کشور من ر شده است؛ که بر اساس نظریهنری 

 کند. یل، نقش نریوی دافعه را ابزی می

 قانوین در ایران  -گریی بوروکرایس  مبتین بر اقتدار عقالییشلک

ی بوروکرایس ابزار دولت مدرن است و دولت مشهورترین حامل و توسعه

(. بنابراین بوروکرایس در مهه جا 91: 1816ی آ ن است )دلریپور، دهنده

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 

اجنامد. این فرآ یند مدرن در ایران به سه دوره اداری ممترکز و گسرتده می

 شود: تقس مي می
های س یایس، : در مجموع فقدان دس تگاه1811ات  1211ز سال دوره اول ا ج1

اداری و نظامی و تواان از سویی ابعث شد ات جامعه قرن نوزدمهی ایران اب 

های سایل، حقطی و ش یوع بامیریهای اقتصادی، خشکانامین شدید، حبران

گری و خطرانک روبرو شود و از سویی دیگر شاهد نفوذ و دخالت مهه

های خاریج در مسائل و موضوعات داخیل کشور ابشد؛ این درتروزافزون ق

زاده، های عقالین مدرن در ایران است )ادیبوضعیت آ شفته منشا خزیش

1842 :21.) 
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در ساختار درابر قاجار مهه چزی در خشص شاه خالصه شده بود؛ اب 

 خان س پهساالر در جامعه ایراناصالحات عباس مریزا، امریکبری و مریزا حسنی

وجود آ مد و در کنار مدارس قدمی مدارس جدید اتسیس نظامنامه و قانون به

سوی مدرن شدن ای بههای آ هس تهتدرجی گامترتیب جامعه بهشد. به این

برداشت. پیدایش بوروکرایس دولیت مدرن اب اصالحات س پهساالر آ غاز 

تار سنیت ای که اب تداوم ساخ شود؛ بوروکرایس ابتدایی، سنیت و عقب ماندهمی

گرید. هیچ قانوین جز میل حامک وجود ی جامعه ایران شلک میوعقب مانده

مفهوم واقعی امروزی یک بوروکرایس را تشکیل ندارد؛ مقامات اداری به

چنان خرید مند و پاخسگو نیست و القاب و مناصب مهدادند؛ حکومت نظاممنی

 (.21: 1811شوند )صبوری، و فروش می
سابقه و : رضاشاه هپلوی تالش ر1821ات  1811از سال ی دوم دوره ج2

ای را در راس تای مترکز و احنصار منابع و ابزارهای قدرت اب گسرتش مهه جانبه

ساالری از خود نشان داد. وی تالش داشت ات در کنار ارتش مدرن و دیوان

ارتش و پش تیباین درابر از بوروکرایس دولیت در هجت تثبیت قدرت خود 

ی دلیل متایزش اب قدرت شاهانهی الزم را بربد؛ در این دوره دولت بههبره

های مطلقه در گریی دولتهای اندیک که به دوران شلکگذش ته و ش باهت

ی الزم برای اجیاد دولِت ش به مدرن فرامه دارد زمینه11و  12اروپای قرن 

، های بوروکرایس در این دوره(. ویژگی11-12: 1814شد )امریامحدی، 

درمه آ میختگی عنارص سنیت و مدرن و قدرمتند بودن آ ن و امهیت ایفنت 

ی ورود طبقات متوسط و پاینِی جامعه به حوزه حتصیالت است؛ که زمینه

بوروکرایس را فرامه آ ورد؛ اعامل قدرت نظام س یایس بر بوروکرایس، برخورداری 

دن حقوق و اكرمندان از اتمنی شغیل، ابزنشس تگی و حقوق اثبت، ابالتر بو 

-24: 1811امهیت و اعتبار اجامتعی اكرمندان بوروکرایس نظامی)صبوری، 

حلا  مایل به دولت، اكهش انتقاد و ( وابس تگی اكرمندان دولیت به12

پرسشگری، اتثریپذیری بوروکرایس از افراد متنفذ و حساسیت شدید مقامات 

لیل حفظ سلسهل دارشد بوروکرایس، نسبت به قدرت رس یدِن قرشهای پاینی به
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 (.11-12: 1814مراتب از آ ن مجهل هستند )امریامحدی، 
: در این دوره اب توجه به حتوالت س یایس 1812ات 1821دوره سوم از  ج8 

هایی چون مرداد ویژگی 21چننی کوداتی پس از جنگ دوم هجاین و مه

های دلیل گسرتش شاخصاعامتدی بهانمساعد شدن حمیط اكری و گسرتش ر

ییت، فقدان سیس مت پاخسگویی و ارزش یار معلکرد واحدهای اداری، اتثری امن 

منفی عوامل س یایس بر بوروکرایس و تبدیل آ ن به یکی از ابزارهای معده اجیاد 

های اجامتعی و ابزار تنظمي رفتار س یایس، تبدیل شدن قرش کننده دگرگوین

ه اقتدار بوروکراتیک نفع، اتاكی دولت بها به یک گروه ذیابالیی از بوروکرات

قانوین و تبدیل آ ن به ابزاری برای مقابهل اب مشالکت -جای اقتدار عقالینبه

گریزی، خودحموری، گرایی، حتولنگری و درونس یایس و اجامتعی، خبشی

 (.1: 1819طلیب و شفاف نشدن معلکردها وجود دارند )جاهد، افزون

توان به این دوره می های: از ویژگی1819ات 1812دوره چهارم از  ج9

های های س یایس و اجرایی، اجیاد سازمانیکپارچگی و عدم تفکیک پست

مییل ها، اكهش اكرایی بوروکرایس و حقوق و مزاای و رموازی و افزایش هزینه

متخصصان فرهیخته به اكر در بوروکرایس، گزینش و اس تخدام بر اساس 

ر پاخسگویی و ارزش یار معلکرد مییل سیس مت دمعیارهای غری بوروکراتیک، ر

گری و حاتمیت روابط خشیص، های حزر، حامیتواحدهای اداری، اس تخدام

جای حاتمیت قانون، نقش مسلط و مقتدرانه دولت گرااینه بههای خاصمالک

ی اقتصادی و مسائل مرتبط اب آ ن، حمدود شدن فضای ریزی توسعهدر برانمه

اعامتدی و بیگانگی مردم نسبت به فعالیت خبش خصویص که من ر به ر

: 1848بوروکرایس شده و گسرتش فساد اداری و مایل را بر شامرد )دلفروز، 

889-898.) 

ساز دور شدن بوروکرایس از مدل های ساختاری ذکر شده، زمینهضعف

ساالری اناكرآ مد هستند که های دیوانقانوین و نزدیک شدن به ویژگی-عقالیی

برای هماجرت نریوهای متخصص و توامنند از کشور فرامه ی الزم را دافعه

آ وری نوین است، ابید ای که خواس تار فنآ ورند. ابید توجه داشت جامعهمی
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خبشی را فرامه آ ورد )لفت وچی، اكر دقیق ای حداقل رضایتبتواند نظام تقس مي

ری تواند در اكهش بیاكساالری می(. این همم اب اتکید بر شایس ته226: 1811

متخصصان و خروج آ هنا از کشور و جذب آ هنا در بوروکرایس موثر ابشد. 

کند و وس یهل آ ن از خود دفاع میساالری ابزاری است که دولت بهدیوان

 (.249: 1822کند )لواتنز، ی جامعه را اتمنی میکردهادعای افراد حتصیل

دولت و  رسد در ایران بوروکرایس بیشرت در هجت اتمنی امنیتنظر میبه

های خاص وابس ته به آ ن ابشد؛ ات در هجت جذب نریوهای رصفًا گروه

متخصص، این مس ئهل اب ویژگی دولت رانتری در ارتباط است. مطالب فوق 

ی امهیت بوروکرایس در دنیای مدرن و نقش رسمایه انساین نشان دهنده

ها هجت حتقق اهداف و وظایفشان است بر متخصص در اكرآ مدی دولت

دافعه -های دولت اكرآ مد و اناكرآ مد اونز، بوروکرایس وبر و جاذبهنظریه اساس

های دولت و بوروکرایس اكرآ مد و اناكرآ مد و عوامل جاذبه و اورت یل ویژگی

دافعه مرتبط اب آ هنا، که بر خروج نریوهای متخصص از کشور اتثریگذار 

 شود. هستند مشخص می

 انی خروج نریوهای متخصص از ایر اترخیچه

های دولت اكرآ مد و اناكرآ مد و پس از برریس مباحث مرتبط اب ویژگی

پردازمی. ایرانیان ی خروج نریوهای متخصص از ایران میبوروکرایس به اترخیچه

اند؛ در سده اي گسرتده اقدام به هماجرت از وطن كردهگونهفقط در دو مورد به

وزنربگ و دیگران، ها )ر هفمت میالدي پس از محهل اعراب و یورش مغول

املليل در ایران به سده هاي هدمفند بنی(. اما سابقه هماجرت812: 1812

ترین رویداد در این زمان، آ غاز حتصیل در خارج رسد؛ هممنوزدمه میالدي يم

ابر عباس مریزا انیب السلطنه به فرس تادن حمصل به از كشور بود. خنس تنی

خود درضا هپلوي رسعت بیشرتي بهخارج اقدام كرد. این روند در دوره محم

(. انقالب اساليم در سال 812: 1812گرفت. )روزنربگ و دیگران، 

اي در جحم و الگوي هماجرت ایرانیان به ابعث تغیری و حتوالت ویژه 1811
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خارج از كشور گردید )هامیش ش ناخت مسائل و مشالکت ایرانیان مقمي خارج 

 (. 11-19: 1824از كشور، 

روند هماجرت از كشور به دو دس ته قبل از انقالب و بعد از  طور لکيبه

طور چننی روند هماجرت بعد از انقالب نزی به انقالب قابل تقس مي است؛ مه

 لکی به دو دوره قابل تقس مي است: 
: هماجرت بزرگ ایرانیان كه 1812ات انقالب  1811قبل از انقالب، از ج1

ي دمكرات آ ذرابجیان س از شكست فرقهخود گرفت، بیشرت پمفهوم تبعید را به

اي از هماجرت شاهد موج گسرتده 1332بود؛ سپس در كوداتي مرداد 

هستمي. در عنی حال در دوران رونق نظام هپلوي مه شاهد مويج از هماجرت 

قصد حتصیل، در كشورهاي اروپاي غريب و آ مریاك دانش واین بودمی كه به

شامر تدا بیشرت هماجريت حتصیيل بهصورت گرفت. هماجرت این گروه در اب 

اتثری فضاي س یايس آ ن زمان، خبش زایدي از این رفت؛ ويل حتتيم

آ وردند. در هنایت اب پریوزي هاي س یايس روي يمدانش واین به فعالیت

دلیل خفقان هاي مقمي خارج از كشور كه بهانقالب بس یاري از حتصیلكرده

كرده بودند؛ به كشور مراجعت كردند س یايس دوران هپلوي از ایران هماجرت 

: 1824)هامیش ش ناخت مسائل و مشالکت ایرانیان مقمي خارج از كشور، 

19-11.) 

 بعد از انقالب، این دوره  به سه خبش قابل تقس مي است:  ج2

گرید؛ در آ س تانه را در بر می 61ات  12های الف( از انقالب ات جنگ: سال

هايي كه انقالب شاهد آ غاز موج جدیدي از هماجرت هستمي. خنس تنی گروه

كنند وابس تگان به خاندان و ای به حكومت گذش ته بودند. اما اب هماجرت يم

یل عراق علیه های س یايس پس از انقالب و آ غاز جنگ حتمیثبایتگریي رشلک

ی انساين از كشور، اب شدت ایران و مشالکت انیش از آ ن، هماجرت رسمایه

کند. پس از پااین جنگ حتمییل و آ غاز دوران سازندگی بیشرتی ادامه پیدا می

 ,Vatanch)در کشور خروج نریوهایی متخصص از کشور اندیک اكهش ایفت 

2013: 7.) 
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: در این دوران روند هماجرت 1819از پااین جنگ ات سال ب( دوران 

ای دارد؛ اب روی اكر آ مدن دولت نریوهای متخصص از کشور روند میانه

و وقوع اتفاقات كوي دانشگاه هتران که من ر  1822،  پس از سال اصالحات

به شكس ته شدن حرمت دانشگاه و دانش و و تزنل مزنلت اجامتعي 

ور شد؛ خروج نریوهاي ثبایت فضای س یایس کشدانشگاهیان و ات حدودی ر

 21از  1822ات  1864های گرید. از سالمتخصص ش تاب نس یب می

عضو هیئت علمی اب عناوین  111 دانشگاه کشور و موسسه آ موزش عایل

درصد( و مرخیص بدون  1درصد( فرصت مطالعایت ) 68ماموریت حتصییل )

 (.12: 1824اند )طایفی، درصد( خارج شده و ابزنگش ته 24حقوق )

: در این دوران شاهد تشدید روند هماجرت دولت های هنم و دمهدوران  ج(

 انزوایتوهجیی و رسد رنظر مینریوهای متخصص از کشور هستمي؛ به

ها صورت گرفت و اناكرآ مدی دولت هایی که در این سالمعرتضنی در اعرتاض

و گریی های گسرتده، نقش بزسایی در شلکو بوروکرایس آ ن مهراه اب حترمی

عنوان مثال مزیان تشدید این موج جدید از هماجرت داش ته است. به

 11به کشور آ ملان حدود  1814ات  1811های پناهندگی از سال درخواست

ی خروج (. در زمینه24: 1824درصد افزایش داش ته است )طایفی، 

( 42-19ی زمایِن مورد برریس )نریوهای متخصص از کشور در دوره

شود. صندوق رائه شده است؛ که در ادامه به آ هنا اشاره میآ مارهای متعددی ا

کشور  41خود اعالم کرد ایران در میان  2114امللیل پول در گزارش سال بنی

خود توسعه ایفته و توسعه نیافته، بیشرتین مزیان خروج نریوهای متخصص را به

هزار همندس و  211که در حال حارض طوریاست. بهاختصاص داده 

هزار ایراین اب مدارک علمی ابال در اایالت  121دان ایراین و بیش از فزییک

 1491مه در حدود  2112و  2111کنند؛ در سال متحده آ مریاك زندگی می

اند و آ مار لک دانش واین فارغ التحصیل لیسانس، ایران را ترک کرده درصد از

 241ش هج 1985های اكاندا نسبت به سال دانش وابن ایراین در دانشگاه

درصدی داش ته است. چندی پیش رضا فریج داان، وزیر وقت وزارت علوم 
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هزار نفر از خنبگان ایران، کشور را ترک  111نزی اعالم کرد: هر سال 

نفر از خنبگان  911نفر ای روزی  111هزار و  12کنند؛ این یعین ماهی می

آ موز دانش 121کنند. از هر کشور بدون قصد ابزگشت، به خارج سفر می

 46کنند و از هر های آ مریاك حتصیل مینفر در دانشگاه 41املپیادی ایران، 

اند. طبق آ مار رمسی نفر به ایران ابزگش ته 81دانش وی اعزامی به خارج، تهنا 

اكرش ناس ارشد و در  15دکرتا،  3/2روزانه 87ی گذرانمه، در سال اداره

(. بنیاد 1842ند )عناییت، نفر لیسانس از کشور هماجرت کرده ا 5475مجموع 

 12یعین ظرف  1842ات  1811های میل خنبگان اعالم کرده در فاصهل سال

اند. این در سال، تعداد دو هزار نفر از خنبگان به خارج از کشور هماجرت کرده

منابع دیگری بر این ابورند که دو هزار خنبه مورد اشاره بنیاد  کهحایل است 

کنکور رسارسی و دارندگان مدال  111های زیر بهمیل خنبگان تهنا شامل رت 

طالی املپیادهای علمی است و ذلا تعداد واقعی خنبگاین که در این فاصهل 

کنکور  111های سه رمقی ابالی اند، اب احتساب رتبهزماین کشور را ترک کرده

 های نقره و برنز املپیادها و خنبگان هرنی بس یار بیشرت از رمقو دارندگان مدال

امللیل وضعیت مرکز بنی»نقل از چننی به(. مه1848ابشد )اسالمی، مذکور می

هزار ایراين اب حتصیالت  111ات  111، هر سال «هماجرت در هجان

كشور كره  8ترتیب این کشور مهراه شوند و به ایندانشگايه از ایران خارج يم

یا از نظر خروج جنويب، فیلیپنی و چنِی اتیپه، در ردیف خنس تنی كشورهاي دن 

(. در 1816نیا، است )سهرابکرده قرار گرفته نریوهای متخصص و حتصیل

کشور توسعه ایفته و در حال توسعه، ایران رتبه  41در میان  1811سال 

خود اختصاص داده است؛ این گزارش اول خروج نریوهای متخصص را به

ه از کشور خارج کرده ایراین ساالنهزار حتصیل 111زند که حدود ختمنی می

 (.(Vatanchi, 2013: 11شوند می

های آ مریاك امللیل دانشگاههای بنینوییس ماز سوی دیگر نتاجی برریس ساالنه ان

ایراین  626هزار و  1، تعداد 2111-2111دهد، در سال حتصیيل نشان می

درصدی نسبت  14در حال حتصیل در این كشور هستند؛ که این رمق افزایش 



 فصلنامه دولت پژوهی   116

 

دهد. بر اساس آ مار جملس شوراي اساليم در سال قبل را نشان میبه سال 

اند؛ كه اغلب از هزار خنبه ایراین از ایران هماجرت كرده 61، تعداد 1814

ها بودند )افشار، املپیادهای علمی و ای جزو نفرات برتر كنكور و ای دانشگاه

(. آ مارهای موجود، رضورت توجه هرچه بیشرت، هجت اجیاد 1848

زواكرهای الزم برای جلوگریی از خروج  این جحم ابالی از دانش و ثروت، سا

(. یکی از 22: 1821دهد )طایفی، توسط نریوی متخصص را نشان می

های مس تقمي رود، هرینههایی که اب هماجرت این متخصصان از دست میرسمایه

های مس تقمي آ موزش و و غریمس تقمي آ موزش آ هنا است؛ که شامل هزینه

ی فرصت از دست صورت هزینهآ مدهایی است که طی مدت حتصیل بهدر 

رود؛ هزینه آ موزش از مقطع ابتدایی ات اكرش نایس در کشورهای های می

میلیون رایل  111-811طور متوسط در حدود خمتلف متفاوت است؛ اما به

به ازای هر فرد است؛ اگر این هزینه را برای جحم ابالی از خروج نریوهای 

از ایران حماس به منایمي، رسمایه از دست رفته رمق قابل توهجیی خواهد متخصص 

(. اگر این هزینه را تهنا برای 192-191: 1848نژاد و دیگران، بود )خاوری

ی ایراین از کشور خارج کردههزار حتصیل 111که حدود 1811گزارش سال 

طور نفر به اند حماس به کنمي، رصفاٌ اب احتساب داشنت لیسانس، هزینه هرشده

میلیارد  11111شود؛ که ساالنه معادل میلیون رایل برآ ورد می 111متوسط 

میلیارد رایل رمق رسمایه پویل  19111میلیون رایل،  811رایل و اب احتساب 

شود؛ این رمق جدای از رسمایه معنوی و ارزش افزوده این نریوی عظمي می

 ابشد. رفته میمتخصص از دست

 ی روند هماجرت در دولت هنم و دمهندهعوامل تشدید کن 

های دولت و بوروکرایس اكرآ مد بر اساس چارچوب نظری این پژوهش، ویژگی

مشخص شد. اکنون در این قسمت، به خبشی از آ مار و ارقام مرتبط اب این 

ی زاید این پردازمی؛ که در مجموع بر فاصهلها در دولت هنم و دمه میویژگی

های دولت اناكرآ مد، اتکید ا و نزدیک بودن آ ن به ویژگیهدولت از این ویژگی
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 42ات  19های ی سالدارند. بر اساس اطالعاِت مرکز آ مار ایران در فاصهل

سواد، اكهش ایفته و در مقابل، بیاكری افراد سواد و مکبیاكری در بنی قرش ر

افراد آ مار بیاكری  19کرده افزایش ایفته است. بر این اساس در سال حتصیل

 12/7درصد و افراد اب حتصیالت راهامنیی  7/5تر اب حتصیالت ابتدایی و پاینی

 2درصد و اب حدود  1/1درصد اكهش به  9اب  42درصد بوده، که در سال 

درصد رس یده است. بیاكری در میان افراد  5/4به  42درصد اكهش در سال 

به  19ترتیب از دیپمل مه اكهش داش ته و بهدارای حتصیالت متوسطه و فوق

درصد رس یده است. اما نرخ بیاكری در 4/19به  6/12درصد و از 6/11

درصدی داش ته است؛ که از  1/1بنی افراد دارای مدرک لیسانس افزایش 

درصد رس یده است. که این روند، تغیری در حمتوای بیاكری  1/21به  6/19

دهد )سهرار و کرده و متخصص را نشان میو افزایش بیاكران افراد حتصیل

که در کنار کرده و متخصصان را، زماین(. آ مار بیاكران حتصیل1816دیگران: 

دهمي اوضاع التحصییل قرار میلیوین دانش واین در حال فارغ 1/9مجعیت 

شود. رئیس مرکز آ مار ایران، اعالم کرد برای اكهش هر یک تر میکنندهنگران

جیاد شود. بر این اساس طی این هزار شغل ا221درصد نرخ بیاكری ابید  

و چهارصدو هش تادو پنج هزار شغل از بنی رفته ابشد؛ میلیونمدت ابید یک 

درصد رس یده 1/21به 6/19ات نرخ بیاكری افراد دارای مدرک لیسانس از 

های التحصیالین که بنی سالدهد رسعت رشد فارغابشد. آ مار رمسی نشان می

است  19و  18های د بیشرت از سالانکشور را ترک کرده 11و  19

(Vatanchi, 2013: 7 تعداد مدارک اتیید و ترمجه شده در هر سال یکی .)

های دستیار به آ مار خروج متخصصان از کشور است؛ بر اساس از روش

هزار و  81تعداد  42 در سال -سازماندانش واین-معاون وزیر علوم  یگفته

این صورت گرفته است؛ که البته این اتیید مدرک در سازمان دانش و 882

گفته این مقام مس ئول، از های غری پزشکی است؛ بهتعداد تهنا مربوط به رش ته

های التحصیالن دانشگاهغاند، فارانم کردهمیان کساین که از طریق سامانه ثبت

متقایض و صنعیت رشیف اب  412درخواست، امریکبری اب  1961هتران اب 
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اند. ها را برای اتیید و ترمجه مدارک داش تهین درخواستمتقایض بیشرت  611

دهد این سه دانشگاه برتر کشور، بیشرتین آ مار خرویج را آ مارها نشان می

(. گزارش سازمان مهیاری اش تغال 2118اند. )خندان، خود اختصاص دادهبه

را در کشور  41آ موختگان بیاكر در سال هجاد دانشگاهی نزی تعداد لک دانش

تفکیک هر مقطع، بیاكران مقطع هزار نفر اعالم کرده؛ که به 261ر حدود د

نفر، بیاكران مقطع  111111نفر، بیاكران مقطع اكرش نایس  212811اكرداین 

نفر و تعداد بیاكران مقطع دکرتای  12164ای ارشد و دکرتای حرفهاكرش نایس

مه درابره وضع مقام وزیر اكر نفر است. در مهنی زمینه، قامئ 8118ختصیص 

 1سال آ ینده  2دهد ات گوید، جدیدترین برآ ورد اجنام شده نشان میبیاكری می

میلیون جوایی اكِر جدید وارد ابزار اكر خواهند شد. عبدالرضا رحامین فضیل 

گوید: در درصد است؛ می 19وزیر کشور، اب اعالم اینکه نرخ بیاكری فعیل 

کشور اب حدود 1911قبل، در سال هایهای اقتصادی دههصورت ادامه مدل

 کرده مواجه خواهد شد. میلیون بیاكر حتصیل 11

اگر آ مار افراد اب درآ مد  کهابره گفته است معاون اش تغال وزیر اكر نزی، در این

ی بیاكری را مه به این اناكیف، مایوس شدگان از اش تغال و افراد در آ س تانه

میلیون نفر است. مسعود نییل  6اکنون گروه بیافزایمي، تعداد بیاكران کشور مه 

های ی سالمشاور اقتصادی رئیس مجهوری، تعداد افراد شاغل شده در فاصهل

نفر( اعالم کرده است. این در  19211هزار نفر )ساالنه  21را تهنا  41ات 11

گوید: در زاده وزیر صنعت، معدن و جتارت میحایل است که محمدرضا نعمت

د رشد منفی اش تغال در کشور وجود داشت؛ در درص 86حدود  41سال 

میلیون نفر اجیاد  1/2در هامن سال برای  می گویدکه دولت وقت ادعا حایل

زایی و رشد اقتصادی اش تغال کرده است. اب فرض تداوم سطح  پاینی اش تغال

میلیون بیاكر در ایران وجود  1بیش از  1911های گذش ته، در سال در سال

التحصیالن انمتناسب ( نرخ بـیاكری فارغ22: 1821فی، خواهد داشت )طای

ریزی در نظام آ موزش عایل اب نیازهای ابزار اكر و ی برانمهبودن سامانه

ی تورم مشالکت عدیده در بوروکرایس و اناكرمدی دولت، کشور را اب پدیده
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التحصیالن دانشگاهی بیاكر مواجه ساخته است. در دولت هنم و دمه فارغ

های فراواین از مجهل پرداخت وام های مشلک بیاكری اب طرح حلراه

های کوچک زودابزده، مشاغل خانگی و خوداش تغایل، اجرای طرح بنگاه

مباحیث از این قبیل مورد برریس قرار گرفت. طبق آ مار ابنک مرکزی در 

هزار میلیارد تومان منابع ابنکی به صدها هزار طرح و  21های گذش ته سال

صورت تسهیالت پرداخت شده است زایی کوچک بهتغالمتقایض اش  

های اخری حایک از افزایش بیاكران (؛ اما آ مارهای سال1848)کشاورز، 

اكر گرفته شده است. در ابتدای های بهکرده و اناكرآ مد بودن برانمهحتصیل

اكر دولت درصد رس ید؛ اب آ غاز به 12نرخ بیاكری به نزدیک 1811ی دهه

ها هش این نرخ بودمی؛ اما این روند اب دولت هنم و افزایش حترمیهش مت شاهد اك

های اقتصادی دولت، رشد امللیل و انموفق بودن س یاستو فشارهای بنی

سال پس از اس تقرار دولت جدید ، یک1814گریی ایفت و در سال چشم

اگرچه اكهش ایفت اما به  1841درصد رس ید؛ این نرخ در سال  1/18به 

 (. 1628: 1848نژاد و دیگران، خاوریرس ید )1/12

میلیون متقایض اكر 18اعالم هشدار و نگراین مس ئوالن کشور از ورود حدود 

دهد که بیاكری معضل اول اقتصاد سال آ ینده، نشان می 11به ابزار اكر طی 

ی کشور است؛ عامیل که در تشدید هماجرت نریوهای متخصص در این دوره

رده است. اما دولت هنم و دمه ابوجود افزایش قمیت زماین  نقش اسایس ایفا ک

های میلیارد دالری از فروش نفت، در سال 111نفت و درآ مدهای بیش از 

چننی (. مه1849گذش ته نتوانست از سد مشلک بیاكری عبور کند )آ فریده، 

های خمتلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نریوی انساین اب وجود پتانس یل

در این زمینه گام بزرگی بر دارد؛ که این امر نزی، در این توانست جوان می

شود. این در حایل است دلیل اتاكی شدید به درآ مدهای نفیت منتفی میدوره به

شلکی که از ها چند برابر شده است؛ بهکه نرخ تورم در کشور در مهنی سال

رس ید؛ این  41درصد، در پااین سال  81به حدود  19درصد در سال 19

سابقه بوده است. در کنار نرخ سال گذش ته ر 81زایش نرخ تورم در اف
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ی فساد مایل و اداری ایران اب بیاكری و تورم ابید اشاره داشت که در زمینه

کشور هجان در  129از بنی  41در سال  41رتبه تزنل نسبت به سال  18

چننی ایران از نظر فضای (. مه1849قرار گرفت )آ فریده،  188رتبه 

ی خاورمیانه بعد از کشورهای کشور منطقه 11واكر نزی در بنی سبک 

قرار دارد؛ مضن اینکه ساعت اكر  18زده افغانس تان و عراق در جایگاه جنگ

دقیقه در روز است. در نگاهی دیگر ابنک هجاین نزی طي  21مفید در ایران 

را داده  4/81ها، به ایران منره آ خرین گزارش خود از وضعیت اكرآ مدی دولت

تر ابشد، داللت بر اكرآ مدی بیشرت نزدیک 111است؛ این عدد هر مزیان به 

شاخص اكرآ مدی در  2111های سال دولت دارد. ابنک هجاین نسبت به داده

کشورها را هتیه کرده و طبق این برآ ورد، ایران در میان کشورهای خاورمیانه 

این دوره شاهد افزایش بعد از عراق و مین در انهتای جدول قرار دارد. در 

ای بر اقتصاد های اقتصادی هستمي که اتثری بس یار خمرب و فلج کنندهحترمی

ها به اقتصاد ترین اتثری حترمی(. اما بزرگ1848ایران داش ته است )افشار، 

توان در اكهش شدیِد درآ مدهای نفیت دید؛ مزیان فروش و کشور را می

اكهش ایفته و نصف شد در مهنی  صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه

درصد اكهش ایفته است )البته  98دوره زماین وصول درآ مدهای نفیت ایران 

ابعث شد  41ها مه اكهش ایفت(. اكهش شدید درآ مدهای نفیت در سال قمیت

هزار میلیارد توماین مواجه شود. در زمینه پواییی  18ات دولت اب کرسی بودجه 

ها و جرامئ اقتصادی در کشورها یکی از پروندهاقتصادی نزی جحم ختلفات، 

ی مزیان پواییی اقتصادی در یک کشور معیارهایی است که نشان دهنده

است. هر اندازه تعداد آ هنا در یک کشور ابالتر ابشد، بیانگر پاینی بودن مزیان 

واكر در آ ن کشور است؛ موضوعی اعامتد اقتصادی و جدی نبودن اخالق کسب

های برگش یت در های جرامئ اقتصادی و تعداد چکداد پروندهکه افزایش تع

های برگش یت آ مار تعداد چک 19دهد. سال را نشان میخور آ نایران به

میلیون  1/1به  14سال بعد در سال  1میلیون عدد بود که  1/8ساالنه 

 1/6های برگش یت به بیش از تعداد این چک 41افزایش ایفت و در سال 
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 (. 1848)افشار، میلیون رس ید 

شدت واكر و اعتبار اقتصادی بهسال گذش ته شاخص اخالق کسب 1در طول 

واكر وجود ندارد و جو آ سیب دیده؛ ثبات و اعامتدی در  فضاي كسب

را گرفته است. در حوزه تولید و حامیت اعامتدی در ابزار اقتصادی، جای آ نر

پرداخت ایرانه نقدی ابید  زمان اباز تولیدکنندگان شاهد هستمي که دولت مه

کرد؛ اما عدم پرداخت این ایرانه به درصد ایرانه تولید را مه پرداخت می 81

های جاری واحدهای صنعیت و چند برابر تولید ابعث ابال رفنت شدید هزینه

شدن قمیت انرژی و سوخت در این واحدها شده، که در هنایت تعطییل و 

ی دوم سال شلکی که در نمیهته است؛ بهدنبال داش  اكهش شدید تولید را به

های اقتصادی درصد بنگاه 2/12ها ، بعد از اجرای قانون هدمفندی ایرانه41

درصد مه وضعییت  9درصد فعال و  6/92درصد غریفعال،  28نمیه فعال، 

ها فعال های صنعیت و بنگاهدرصد شهرک 91انمعلوم دارند و تمی بیش از 

اندازهاي بلند مدت كه از الزامات اكن ترس مي چشمهستند. در این دوره، ام

گذاران، اكرآ فرینان و متخصصان است، وجود ی جذب و جلب رسمایهاولیه

ها عنوان مثال در این دوره، عدم اجرای درست قانون هدمفندی ایرانهندارد. به

ای معل کردن دولت در اجرای این قانون ابعث شده است ات و سلیقه

دنبال داش ته ابشد؛ از مجهل های بس یاری را بهها اب خود چالشههدمفندی ایران

ها و موسسات اعتباری غریابنکی های خبش دولیت به ابنکآ هنا افزایش بدهی

 19کشور بوده است؛ این روند حایک از این است که در ابزه زماین از اسفند 

ش دولیت به میلیارد تومان بر جحم بدهی خب 62هزارو  91مزیان ، به41ات آ ذر 

ای بر اقتصاد کشور ها در دورههای کشور افزوده شده است؛ این بدهیابنک

های گذش ته دولت بیشرتین درآ مدهای نفیت را نسبت به دولت کهحتمیل شده 

داش ته است. از سوی دیگر مزیان مطالبات معوق و بدهی دولت به 

های بمیه زمانها و حیت ساهای خصویص، پامیناكران خصویص، شهرداریخبش

سال  1شدت در دولیت، مانند اتمنی اجامتعی و سازمان ابزنشس تگی مه به

های دولیت ابعث شده است، گذش ته افزایش ایفته است. افزایش بدهی
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های خود شوند و بس یاری از پامیناكران خبش خصویص جمبور به تعطییل پروژه

مایه در گردش اب دلیل نبود رس چننی بس یاری از فعاالن خبش خصویص بهمه

ای که گونهاند؛ بههای خود مواجه شدهچالش در خبش تولید و پرداخت وام

هزار واحد تولیدی و  9حدود  41ات  14دهد از سال آ مارهای رمسی نشان می

اكرخانه صنعیت کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. آ مارهای ارائه 

ی، نزی بیانگر آ ن است که در شده از سوی وزارت تعاون، اكر و رفاه اجامتع

اند و واحد صنعیت دچاراختالل در تولید شده 1211حدود  1841سال 

(. در اینجا انتواين 1848انگزیر شدند نریوی اكر خود را تعدیل کنند )افشار، 

هاي مشرتك اب اكرآ فرینان خبش دولت در تعریف، هدایت و اجرای پروژه

ران بیاكری دامن زده است. امروزه هاي فراميل نزی به حبخصويص و رسمایه

ها در اقتصاد برای س ن ش مزیان رونق و توسعه ترین شاخصیکی از اصیل

ی مورد برریس اقتصادی در هر کشوری رشایط تولید است که در دوره

ها، افزایش چون اجرای انقص قانون هدمفندی ایرانهمهمزیان رونق اقتصادی به 

شدت روندی نزویل داش ته و نوساانت قمیت ارز به هاهای تولید، حترمیهزینه

است؛ ات حدی که مزیان تولید اكهش ایفته و بس یاری از مراکز تولیدی تعطیل 

کنند؛ مهنی موضوع ابعث شده که مزیان اند و ای اب حداقل ظرفیت اكر میشده

 رشد اقتصادی مه در کشور منفی شود. 

 گریینتیجه

دلیل ضعف ساالری بهحال توسعه، دیواندر ایران و دیگر کشورهای در 

جای افزایش اكرآ یی بر اناكرآ مدی هناد ساختاری و فقدان قابلیت هنادی به

ها و ی اب اس تعدادترینها انگزیهدولت افزوده است؛ در این نوع از بوروکرایس

که بدون ها برای انتخاب شغل دولیت از بنی رفته است. در حایلهبرتین

گرا برای جلب مهاكری در های توسعهمد، تالش دولتبوروکرایس اكرآ  

 :Torbaat, 2002ماند )های مشرتک و اكرهای بزرگ اناكم خواهد پروژه

گرا ای یغامگر نیست؛ بوروکرایس در این کشور (. ایران کشوری توسعه208
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های بوروکرایس وبری ای ی مورد برریس، دارای ویژگیویژه در دورهبه

اندازهای اكرآ فریین گرا( نیست؛ ات قادر به تقویت چشم)توسعههای اكرآ مد دولت

ی گذاری بنیادی در زمینهدر خبش خصویص، تسهیل اقدام مجعی، رسمایه

ها ابشد؛ بنابراین خنبگاین که زماِم دولت را در آ موزش و پرورش و زیرساخت

فع ی در راس تای مناهای جامعهگریی از افزودهدست دارند، در برابر هبره

شود و فساد اداری در خشیص خود مصون نبوده، منافع معومی اندیده گرفته می

ویژه دولت هنم و دمه بر این دولت در ایران  بهایبد. عالوهاین سیس مت تداوم می

های اجامتعی خارج از خود در گرا، قادر نبود اب گروههای توسعههامنند دولت

اش ته ابشد. در عنی حال در صورت های توسعه مهاكری دزمینه اجنام پروژه

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 .) مانع اصیل ظهور طبقات نوع از اس تقالل ،

ی اتاك به مردم را های اكرآ فرین در ایران بوده است که قضیهو رشد گروه

هاي اقتصادي و کند؛ واقعیِت مک بودن مدیران قابل و الیق در خبشمنتفی می

گریي اداری كشور كه قادر به ارائه راهاكرهاي مناسب هجت اس تفاده و هبره

هاي علمي و فّن منابع انساين ابش ند، نزی نقش ها و توامننديهبینه از ختصص

داش ته است. اب آ نکه شی از نریوهاي متخصص از كشور خب  خروجموثری در 

های همم نظام اداری در کشورهای در حال ساالری یکی از چالششایس ته

توسعه است؛ اما در بس یاری از کشورها در حال توسعه، اثری از 

واته خسن آ ن که عدم پایبندی به اصول ساالری دیده منی شود؛ کشایس ته

ساالری )اكرآ مد( مانع توسعه ساالری وبری ای به قول اوانز تمبود دیواندیوان

 (. 41: 1811بوده است؛ نه ازداید آ ن )وقويف، 

هاي خود را در جوامعی که بوروکرایس، اناكرآ مد است؛ افراد ابید متايم آ موخته

نظر افراد ابالدست را هنادینه سازند؛ این كناري گذاش ته و مسائل مدمعاًل به

اندیشه و دانش، ی حضور افراد ممتلق و انزوای صاحبان امر زمینه
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 :Uuhcr, 2002-2004).سازد پردازان و منتقدین راس تنی را فرامه مینظریه

اس تقالل و ساختار دروین منس م، نشانه قابلیت و توامنندی دولت  (48

خویش، به جامعه متکی ابشد )اوانز،  اس تقاللاست. دولت ابید مضن رعایت 

های اصیل و (؛ زیرا خودگرداین متکی به اجامتع، پایه119-281: 1811

آ مزی دولت در حتول صنعیت را فرامه ساختاری الزم برای دخالت موفقیت

ی مورد برریس، اتاكی مایل دولت به رانت ویژه در دورهسازد. در ایران بهمی

اس تقالل بیشرت دولت از جامعه من ر شده و خودگرداین  جای مالیات بهبه

ساالری متکی بر جامعه در حد ضعیفی قرار گرفت؛ ابید توجه داشت که دیوان

های اجامتعی و اكران ابلقوه به گروهی تبدیل صنعتاكرآ مد موجب تقویت زمینه

 (. بنابراین 284-281: 1811گردد )اوانز، می« جامعه مدین»ایر سازمان

ابید اب توسعه هنادهای س یایس هبرت، بوروکرایس حامک را متوازن و متعادل منود 

توهجیی به این موضوع موجب افزایش قدرت (. در ایران ر11: 1811)نییل، 

بوروکججججرایس و اس باب عدم تعادل نظام حکومیت شده است. نریوهای 

 داراي ضوابط اي و ایهايي كه فاقد انضباط حرفهمتخصص و توامنند در حمیط

هاي غریرمسي برند؛ در نتیجه اب ترجیح حمیطوپاگری اداري ابش ند، رجن يمدست

کنند؛ این امر های اداری ای مهاكری اب آ هنا ممانعت میاز خدمت در دس تگاه

های ارزمشند و در در افزایش اناكرآ مدی بوروکرایس، دلرسدی این رسمایه

(. مشلک همم 11: 1811ت )ابقری، هنایت تصممي به هماجرت آ هنا موثر اس

گری بوروکرایس و اقتصاد کشور است، اتاكی دولت به رانت دیگری که دامن

ابر در تعریف از اصطالح رانت طور که حسنی همدوی، اولنیاست. هامن

طور اشاره به وضعیت کشورهایی داشت که مبالغ قابل توهجیی از درآ مد به

منود اخیل داشت درایفت میمرتب که منشاء مس تقل از اقتصاد  د

(Ghaffari, 2000: 467)های رانتری اب این درآ مدها به گفته اكتوزاین ، دولت

شدت اكهش شوند و اتاك آ هنا به مردم بهاز اس تقالل خایص برخودار می

شوند و های اجامتعی، وابس ته به  اقدامات دولت میایبد؛ ذلا طیفمی

ها و خود اب توزیع رانت بنی طیف های رانتری برای تثبیت حکومتدولت
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کنند و رقابت بیشرت پروری را بر کشور حامک میهای خاص ابنفوذ، حامیگروه

اینجا دیگر اكر، (. Katouzian, 1979: 349گرید )برای درایفت صورت می

تالش، ختصص و توامنندی جایی برای بروز و ظهور ندارد. بودجه و فرآ یند 

روابط و رفتارهای فردی و گروهی خواهد بود؛  اختصاص آ ن نزی حتت اتثری

وجود دولت رانتری در ایران و اس تقالل مضاعف دولت، مناس بات دولت و 

ی اس تقالل متکی به جامعه جامعه را فراتر از آ چنه مورد نظر اوانز در نظریه

دهد. این نوع از اس تقالل مانع اصیل ظهور است؛ حتت الشعاع قرار می

ی اتاك به مردم را آ فرین در جامعه است و قضیههای اكرطبقات و رشد گروه

رسد در راس تای رس یدن به یک نظام اكرآ مد و نظر میکند. بنابراین بهمنتفی می

توسعه ایفته که در آ ن منافع متامی آ حاد جامعه اتمنی گردد، راهی جز تغیری و 

ری های بوروکرایس وباصالح بوروکرایس اداری و نزدیک شدن به ویژگی

حلا  حفظ و نگهداشت (. كشور ما به29: 1811وجود ندارد. )ش بریی، 

ی علمي ایران و نزی خنبگان علمي انتوان بوده است؛ اب مزمن شدن بامیري جامعه

ترین واكنش به این آ موختگان آ موزش عايل، طبیعيافزایش نرخ بیاكري دانش

ی یی که رسمایهسوي مرزها است؛ نریوهابامیري مزمن، جس ت وي اكر در آ ن

هایش اصیِل اجیاد بوروکرایس اكرآ مد و ابزوی اجرایی دولت هجت اجنام اكرویژه

های آ ینده ابید و رس یدن به توسعه و اتمنی منافع میل است. بنابراین دولت

های الزم های خاص در راس تای اجیاد انگزیهگذاریبتوانند اب تدوین س یاست

خصص و توامنند هجت اجیاد یک اكرگریی نریوهای متهجت جذب و به

ی های توسعه و خروج از چرخهمنظور حتقق برانمهبوروکرایس اكرآ مد، به

 توسعه نیافتگی اقدام منایند.   
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