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Investigating the role of administrative discipline in political development 

 

Abstract  

Political development is the expansion of participation and competition of social groups in 

political life. Political development is the process during which three events occur. Political 

development is a concern of many developing societies in the world today. Many analysts 

consider the role of political development in the continuation of inclusive development in the 

economic and social fields to be very important. The goal of political development is to expand 

the participation and competition of social groups in political life. The most important components 

of political development include: organization of groups and social forces, their freedom of 

participation and political competition, existence of institutionalized conflict resolution 

mechanisms within the political structure, non-violence of political life to strengthen political 

stability, legitimacy of institutional and legal frameworks For political competition and 

compromise and beyond. In the present article, using descriptive-analytical method and document 

collection method, this central issue has been discussed and why and how administrative 

discipline plays a role in political development? In a conclusion, it can be said that the variable of 

administrative and organizational discipline is one of the factors affecting economic development 

and also the basis of political development of the country. 
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 چکیده
سیاسی  توسعهتوسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی است 

دهد.  توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در  فرآيندی است که طی آن سه واقعه رخ می
های  جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه

 یگسترش مشارکت و رقابت گروهها ،یاسیاقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه س
گروهها و  یابيشامل: سازمان  یاسیلوازم بالفصل توسعه س نياست. مهمتر یاسیس یدر زندگ یاجتماع

حل منازعه نهادمند در درون  یها سمیوجود مکان ،یاسیآنها در مشارکت و رقابت س یآزاد ،یاجتماع یروهاین
 یچارچوب ها تیمشروع ،یاسیثبات س تيدر جهت تقو یاسیس یاز زندگ يیخشونت زدا ،یاسیساختار س

 و تحلیلی توصیفی روش کاربرد با حاضر مقاله درو جز آن است.  یاسیرقابت و سازش س یبرا یانونو ق ینهاد
چگونه انضباط  و چرا که است گرفته قرار بررسی و بحث مورد محوری موضوع اسنادی، اين گردآوری شیوه از استفاده

در يک جمع بندی می توان گفت متغیر انضباط اداری و سازمانی از  اداری در توسعه سیاسی نقش دارد؟
 .عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و همچنین زمینه ساز توسعه سیاسی کشور می باشد

 ی، مشارکت اجتماعیاسیتوسعه ستوسعه،  ،یراانضباط ادواژه ها:  دیکل
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ازتحلیلگران  بسیاری است. کنونی جهان در توسعه حال در جوامع از بسیاری دغدغه سیاسی امروزه توسعه

 .تلقی کنند اهمیت با بسیار واجتماعی اقتصادی های حوزه در فراگیر توسعه تداوم در را سیاسی توسعه نقش

مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترين لوازم  هدف توسعه سیاسی، گسترش

يابی گروهها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت  بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان

زدايی از زندگی سیاسی  های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت سیاسی، وجود مکانیسم

های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز  تقويت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوبدر جهت 

 (.0931)نظری و همکاران،آن است

کند.  انضباطی داللت می نظمی و بی وجود دارد که بر وجود بی مان هاهايی در ساز نشانه همچنین امروزه 

در محیط کاری، کاهش وجدان کاری و فاصله  وری نیروی انسانی، عدم رعايت مسائل انضباطی کاهش بهره

گرفتن از ارزشهای اخالقی، رجحان منافع شخصی برمنافع عمومی، کندی انجام کار، عدم رعايت حقوق 

هايی از تاريخ اداره  اين موضوع در برهه. شهروندان و ارباب رجوع و نظیر آن، شواهدی بر اين ادعا هستند

ار شد که حتی سالی با عنوان سال وجدان کاری و انضباط اجتماعی عمومی کشور از چنان اهمیتی برخورد

 (.0977)مجموعه مقاالت،نامگذاری شد

اداری يکی از مهمترين مسائل سازمان است  سالمت و انضباطجلوگیری از بروز فساد و تأمین از يک طرف 

(. 0930)عابدی جعفری،باشد که هر سازمانی خواهان شناخت ماهیت بروز اين مسأله و از بین بردن آن می

 ٢۲ام را داريم و اين در شرايطی است که  ١٣۱در حوزه سالمت اداری در دنیا رتبه ايران حال حاضر  در

 (.1،0937)همشهری آناليندستگاه نظارتی در کشور برای مقابله با فساد وجود دارد

اجتماعی بلند مدتی است که طی آن شکل گیری روندی به نام توسعة سیاسی، مستلزم تغییرات از طرفی ديگر 

نظام تقسیم کار، قشربندی اجتماعی، نظام سیاسی و فرهنگ، دستخوش تحول واقع می شود. بنابراين در 

تکوين آن، عمل عاملین اجتماعی و سیاسی، منافع گروهها، اقشار و طبقات و گرايش آنها به تغییر يا مقاومت 

دارد و تکوين آن در هر جامعه ای،  عة سیاسی ماهیتی برآيندینقش دارد. بر اين اساس می توان گفت توس

 (.0971تاريخ خاص خود را دارد )رجب زاده،

حکومت مبتنی بر »دهد. اوآل که  به طور خاص، توسعه سیاسی فرآيندی است که طی آن سه واقعه رخ می

شوند و به جای آن، به  گیرد و مردم از قید تعلق به حکومت های محلی و منطقه ای رها می شکل می« ملت

شوند.  است، وابسته می شده حکومتی مرکزی که در آن تقسیم کار و تخصصی شدن امور به رسمیت شناخته

دوم، میزان مشارکت مردم در انتخاب مسئوالن سیاسی و انتخاب ازمیان خط مشی های پیشنهاد شده افزايش 

مختلف موجود در جامعه برای به دست آوردن  آمیز میان گرايش های يابد. سوم، دايره رقابت مسالمت می

 (.0916يابد)علوی تبار،  ها گسترش می گیری منصب های سیاسی و تعیین جهت

 پیشینه تحقیق

سالمت اداری در پرتو نظارت و کنترل اسالمی و مقارنه آن با نظام  ( در تحقیقی به بررسی0937حبیبی تبار)

مباحث با زيربنای اخالقی در سیستم مدل اخالق اداری اسالمی  سالمت اداری از جملهپرداخت.  اداری ايران

                                                           
1
 https://www.hamshahrionline.ir/news/426268/ 

https://www.hamshahrionline.ir/news/426268/
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ترين آنها نظارت و کنترل  های مختلفی در طراحی اين مدل اخالقی نقش دارد و يکی از مهم است که مولفه

توان اذعان نمود که وضعیت نظارت و کنترل در کشور با مشکالت  اداری است. با يک بررسی اجمالی می

های  ی همراه است، بديهی است که افزايش میزان تخلفات و فساد در ادارات و دستگاها ساختاری عديده

های نظارتی و کنترلی دارد. شواهدی چون عدم تحقق اهداف  اجرائی کشور، ارتباط مستقیم با ضعف سیستم

دهند  یوری، نارضايتی ارباب رجوع، ناکافی بودن سالمت مالی ـ اداری نشان م سازمانی، پائین بودن بهره

هايی از ناسالمتی و فساد اداری در ايران قابل مشاهده است. اين در حالی است که از نظر اسالم، سالمت  رگه

 ای برخوردار است. اداری و نظارت و بازرسی از اهمیت ويژه

 پرداختند. شناسايی عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری ( در تحقیقی به بررسی0937)حمیدی و دانیالی

محقق در اين تحقیق به دنبال چگونگی ايجاد و پايايی سالمت نظام اداری در يک سازمان هنجاری مهم، يعنی 

لی بین شاخص ها، شاخص ساختاری تاثیرگذارترين آموزش و پرورش قزوين می باشد. در روابط علت معلو

شاخص شناخته شد. در روابط علی و معلولی مولفه ساختاری، رفتاری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قضايی 

ها و پاک  های ساختار و تشکیالت، فرهنگ سازمانی، شايسته ساالری، قوانین و دستور العمل به ترتیب مولفه

 اسد تاثیرگذار ترين مولفه ها شناخته شدند.سازی مديران و کارمندان ف

در پژوهشی ديگر : بررسی تاثیر انضباط اجتماعی  از ديدگاه مديران و کارکنان ادارات و ( 0914)علیزاده 

بررسی نظرات مديران و کارکنان ادارات و نهادها به منظور شناخت به نهادهای استان کهکیلويه و بويراحمد 

باط اجتماعی و شناخت علل عدم استفاده از حداکثر توان کاری ضن وجدان کار وانعوامل مؤثر در برانگیخت

است . نتايج عمده اين  پرداختهای برای بسط و گسترش وجدان کار در سازمانها  افراد و در نهايت ايجاد زمینه

انگیختن درصد در بر 33تواند به ترتیب اولويت با ضريب اطمینان  پژوهش آشکار ساخت که عوامل زير می

ايمان به  -9رهبری سازمانی اثربخش -1نگرش مثبت افراد نسبت به سازمان.  -0وجدان کار مؤثر باشد: 

برقراری ارتباطات  -6ساختار سازمانی کارآمد. -5نظام ارزشیابی صحیح و عادالنه.  4-ارزش کار در سازمان. 

 .مؤثر توسط روابط عمومی در سازمان

 مفهوم توسعه سیاسی

مفاهیمی است که در تعريف آن توافق نیست . با اين وجود ، معنی آن از زمان پیدا شدن علم اقتصاد  توسعه از

شود. توسعه با زندگی اجتماعی انسان ارتباط دارد و ابعاد آن با ابعاد  تر می توسعه هر روز وسیعتر و عمیق

است که از تعاريف مختلف ارائه شده تر از توسعه ، مناسب  زندگی اجتماعی برابر است. برای ارائه معنی عینی

 برای آن توسط صاحبنظران به چند تعريف اشاره شود.

گويد : توسعه عبارت است از گسترش  نوبل در رشته اقتصاد است ، می  جايزه  ( که برنده0354آرتور لوئیس )

ی نیز ( اين تعريف ساده که به تعريف دو بخش0319تدريجی بخش مدرن و کاهش تدريجی بخش سنتی )

 داند. کند و مدرن شدن را توسعه می معروف است اقتصاد را به دو بخش مدرن و سنتی تقسیم می

توسعه سیاسی را می توان به معنای بسط و رشد ظرفیت جوامع برای سازماندهی کنش سیاسی و فراهم آوردن 

ر اين مبنا می تواند بر زمینه الزم برای اعمال کنترل و حکمرانی دولت ها دانست.مطالعات توسعه سیاسی ب

گسترش الگوهای تجمع سیاسی ، راه ها و مسیرهای مشارکت سیاسی ،نهادهای رسمی و غیر رسمی نمايندگی 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1376745/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1376745/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
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به هر حال برای آنکه نظام سیاسی بتواند نسبت  (.1،1111سیاسی و الگوهای  حکمرانی متمرکز شود)هاگوپین

يد به طور جدی وارد اين فراگرد شده و ضمن انجام با به تقاضاهای رو به افزايش مردم پاسخگو باشد می

هايی در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ظرفیت و  اصالحات و دگرگونی

 های مناسب افزايش دهد. های خود را برای ارائه داده قابلیت

ننده است. زيرا در اين روند ک گذر از اين فرايند )توسعه سیاسی(، بسیار دشوار، پرپیچ و خم و گاه نگران

با آنها، تضادها   بايد متهورانه با تناقضات زيادی به عنوان واقعیت زندگی سیاسی مواجه شد و ضمن چالش می

را به حداقل رسانید. از آنجايی که توسعه در کلیه اشکال و ابعادش با سیاست حفظ وضع موجود در تعارض 

هايی که از تغییر و دگرگونی  رفدار حفظ وضع موجود را در مقابل گروهتواند گروههای ط باشد، بنابراين می می

ها لزوماً بر اثر ورود به فرآيند  آورند قرار دهد. افزايش تنش شرايط موجود پشتیبانی و حمايت به عمل می

های اجتماعی باعث  ی اقتصادی و تحرک شود، بلکه در بسیاری از موارد توسعه توسعه سیاسی حاصل نمی

های  های مختلف گرديده و ضمن ظهور نیروهای جديد، گروه هايی در میان گروه تضادها و اختالف بروز

تر اجتماعی فرصتی برای اصالح وضع  های پائین گیرند. در اين راستا گروه موجود در معرض تهديد قرار می

گروهی را سبب شده  کنند. بدين ترتیب تعارضات اجتماعی بین طبقات، مناطق و محالت آگاهی خود پیدا می

شود که  های ديگر می که اين خود منجر به اقدامات دسته جمعی برای حفظ منافع يک گروه در برابر گروه

گردد. از طرفی پیچیدگی بیشتر نظام  ی اين تحوالت باعث کشیده شدن جامعه به سوی سیاست می مجموعه

های گوناگون فراهم  ها و تشکل بندی روهتری را برای دخالت بیشتر مردم در گ اقتصادی، امکانات فزون

ها جهت  های گوناگون برای بیان خواست آورد. تحت اين شرايط با ايجاد تنوع ساختاری، نهادها و کانال می

 (.01: 0914د)قوام،گذارن تبديل منافع به سیاست پا به عرصه وجود می

های متفاوت  د، سیاست و فرهنگ به نسبتشود تا اقتصا بنابراين تعامالت ساختاری در فراگرد توسعه سبب می

های ديگر تسری  های مزبور به عرصه از يکديگر تغذيه نموده و تأثیر تصمیمات مربوط به هر يک از حوزه

ای به بسط کارکردهای حکومت کمک کرده و در اين فرايند هر  يابد. بر اين اساس توسعه اقتصادی تا اندازه

های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، آثار اين رفتار بیشتر برای  گروهاندازه رفتار حکومت بیشتر زندگی 

شود. در اين وضعیت هر اندازه مردم فعالتر گردند بیشتر قادرند تا خواستهای خويش را  برای مردم ملموس می

 های حکومت منعکس سازند. در تصمیمات و سیاستگذاری

عمالً نوسازی اقتصادی و اجتماعی به شکل توسعه ملی تظاهر کنیم که  با توجه به موارد مزبور مالحظه می

کند. به عبارت ديگر در اين روند حکومت ملی، ماشین نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار  می

های خصوصی،  خواهد رفت. تحت اين شرايط رابطه مردم با دولت ملی بیشتر شده و در نتیجه وفاداری

د)بی ساز مشارکت سیاسی شو تواند زمینه گردد که اين خود می کالن ملی بدل می محدود و محلی به وفاداری

 (.0951جا،

های فراوانی  های توسعه به طور اعم و توسعه سیاسی به طور اخص با چالش همانگونه که اشاره کرديم برنامه

رده شود. از جمله تواند به محک آزمايش گذا همراه است که مهارت و هنر مديريت سیاسی در اين زمینه می

 هايی که در اين مورد بايد به آنها عنايت داشت عبارتند از: تناقضات موجود و چالش

                                                           
1
 Hagopian 
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 گرايی و مدرنیسم. تقابل میان سنت -

 انباشت قدرت و توزيع مجدد آن. -

 نیافتگی نظام سیاسی. گرايی در برابر تنوع تکثیر -

 بزرگ نگاه داشتن دولت در مقابل کوچک کردن جامعه. -

افزايش مشارکت سیاسی و در نتیجه شريک نمودن ديگران در قدرت، در مقابل کاهش و از دست دادن  -

 اقتدار صاحبان قدرت قبلی.

های چند ملیتی در امور  گذاری خارجی و افزايش نقش شرکت ی ترغیب سرمايه ی اقتصادی در سايه توسعه -

 گی.اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در مقابل سیاست عدم وابست

تعقیب سیاست تمرکز اداری و تقويت نظام سلسله مراتبی در مقابل توسعه اداری از طريق غیرسلسله مراتبی  -

 زدائی، تفويض قدرت و تقويت نظام اداری مشارکتی. کردن ساختار اداری، تمرکز

نقالب فزاينده های مناسب برای افزايش آگاهی عامه و تبادل آزاد اطالعات، در مقابل ا فراهم کردن زمینه -

 ت.انتظارات و تشديد بحران مشروعی

ها از استقالل نسبی،  تقويت جامعه مدنی از طريق انبساط سیستمی، تنوع ساختاری و برخورداری زير سیستم -

 گیری از خشونت و سیاست سرکوب و ارعاب. دولت و بهره داشتن  ها، بزرگ نگاه  در مقابل تضاد ارزش

ی برخورد آراء، تفکرات، باورها، نمادها،  کنیم که عرصه توسعه عرصه مالحظه میبر اساس تحلیل مزبور 

ی  هاست که به علت ارزشی بودن توسعه سیاسی، اين تناقضات و تضادها بیش از حوزه هنجارها و اولويت

ريزی آگاهانه، صحیح، منطقی و  باشند. به همین دلیل صرفاً از طريق يک برنامه اقتصادی محسوس می

تر  توان. به هدفهای مورد نظر توسعه دست يافت؛ هدفهايی که در جهت اعتالی فرهنگ، انسانی گرايانه می عواق

کردن جامعه، اعتماد، تشريک مساعی، همدلی، تساهل، آگاهی و پاسخگويی نسبت به نیازهای سیاسی، 

 (.03: 0914)قوام،اقتصادی و اجتماعی روز جامعه باشد

هايی که در  ست و يکم با تشديد روند جهانی شدن مواجهیم، عالوه بر چالشاينک که در ابتدای قرن بی

ها در جهت  چارچوب نظام سیاسی وجود دارند، يک سلسله تعارضات و تناقضاتی نیز میان عملکرد دولت

کنیم. در حالیکه هر يک از واحدهای سیاسی الگوها و  توسعه سیاسی و فرايند جهانی شدن مشاهده می

کنند، معیارها و  اص خود را برای توسعه به طور کل و توسعه سیاسی به صورت خاص دنبال میراهبردهای خ

باشند. همچنین در شرايطی که هر  مشخصات توسعه در چارچوب جهانی شدن متفاوت و گاه متعارض می

، هويت، های گوناگون مانند مشروعیت، نفوذ، مشارکت ای به نوبه خود مساعی الزم را برای حل بحران جامعه

های سنتی دولتها،  آورد، لکن نیروهای جهانی شدن که با افول نقش توزيع، يکپارچگی و جز اينها به عمل می

گرايی و  گسیختگی اجتماعی و تجزيه طلبی، چند مرکز  پذيری مرزهای جغرافیای، تحديد حاکمیت، از هم نفوذ

گیرد. بدين ترتیب تقابل میان روند جهانی  ر میهای مزبور همراه است عمالً در تضاد با آن قرا تشديد بحران

تواند مختصات و هیأت توسعه سیاسی را در جوامع  ملتها می -شدن و راهبردهای توسعه در چارچوب دولت

ها تعديل الگوهای توسعه سیاسی بر اساس تعاريف جديد از  گوناگون مشخص کند. يکی از آثار اين چالش
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باشد. بر اساس اين تحلیل روابط شهروندان با دولت مورد تجديد  و دولت میمشروعیت، اقتدار، منافع، جامعه 

 (.0919)خور،ماربتن، نظر قرار گرفته و نگاه ما نسبت به توسعه سیاسی دستخوش تغییر خواهد شد

 

 شاخص های توسعه سیاسی

ملی، وازطريق شاخص هايی چون تولیدناخالص  برخالف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذيرند

 اقتصادی توسعه میزان توان می……درآمدسرانه، افزايش ياکاهش قدرت خريد، میزان اشتغال و

. مسأله مهم سیاسی توسعه در. قرارداد وسنجش موردارزيابی دقیق بامحاسبات آماری های رادرچارچوب

طوری که ازتعامل اين وجود متغیرهای نسبتا زياد و ارتباط پیچیده ای است که میان اين متغیرها وجود داردبه 

متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثالً مشروعیت سیاسی خودباعث 

افزايش سطح مشارکت درجامعه می شود، در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه 

جوامع بايد دست کم دربرگیرنده توسعه در همه  (.0971)قوام،سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند

 چهار حوزه زير باشد:

 الف( توسعه اقتصادی

 ب( توسعه سیاسی

 ج( توسعه اجتماعی

 د( توسعه فرهنگی

 تئوری های توسعه سیاسی

مروری بر منابع و مآخذ موجود نشان می دهد تاکنون سه جريان در مطالعات توسعة سیاسی شکل گرفته اند. 

کالسیک توسعه گرايی است. اين جريان درصدد تنظیم و صورتبندی نظريه های نخستین جريان، نظريه های 

توضیحی عام و جهانشمول است و از ايده ها و انديشه های جامعه شناسی قرن نوزدهم الهام می گیرد. بايد 

گفت رهنمون القايی علم اقتصاد در تکوين ديدگاه توسعه گرايی در علم سیاست، نقش قاطع داشت. از چهره 

های شاخص اين جريان می توان لیپست، دال، دويچ، لرنر، شیلز، آلموند، کلمن، پای، وربا و ارگانسکی را ذکر 

 .(91-71: 0916و کديور، 0961کرد )کوزر،

دومین جريان در مطالعات توسعة سیاسی در پی بازسازی جامعه شناسی)يا سیاست شناسی( از طريق وداع با 

به نمونه های صوری است که به گونه ای انتزاعی فقط به دنبال يافتن وجوه نظريه های کالن و روی آوردن 

(. از چهرهای شاخص اين جريان، بزرگانی 19: 0973مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است)بديع، 

 چون هانتینگتون، اپتر، بنديکس، رکان و آيزنشتاد قابل ذکرند.

وع به تاريخ، به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعة باالخره، سومین جريان در پی آن است تا با رج

(. از جمله متفکران منسوب به اين جريان فکری، کسانی چون 14سیاسی هر جامعه دست پیدا کند)همان، 

 والرشتاين، آندرسون، برينگتون مور، تیلی و اسکاچپول را می توان نام برد.
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اولین جريان که خود را در مقابل انتقادات فزاينده ای می  از اين سه جريان نظری در مطالعات توسعة سیاسی،

يابد، ديگر الهامبخش کارهای زيادی نیست. امروزه اساس تحقیقات، بیشتر برپاية دو جريان ديگر، يعنی توسل 

به نمونه های جامعه شناختی رسمی و توسل به تحلیل تاريخی استوار است. نظريه های اين دو جريان قابل 

جنبه های مختلف موضوع را نشان می دهند و در کنار يکديگر برای رسیدن به درک کلی توسعة توجهند و 

 سیاسی مفیدند.

توسعه است يعنی در چارچوب سیاسی، اداری و « مجريان»يا « مجری»ی  از مباحث مهم توسعه، مسئله

وردارند؟ آيا اين افراد به هايی برخ اقتصادی يک جامعه، اجراکنندگان توسعه چه کسانی هستند و از چه ويژگی

شناسند؟ در عصر کنونی، موضوع  توسعه معتقدند؟ آيا آنها ابزار و شرايط و فراز و نشیبهای توسعه را می

های گذشته( از اهمیت باالتری برخوردار شده است.  پرسنلی فکری و اداری )اجرايی( توسعه )نسبت به دهه

المللی نسبت  د و استخدام افرادی که يک ديد جامع و بیندر هر دو سطح از نیازهای پرسنلی، ضرورت وجو

به توسعه داشته باشند، اولو.يت دارد. از يک طرف، توانايیها و لیاقت افراد در سمتهای کلیدی فکری و اجرايی 

ای  ی انتخاب و انتصاب اين افراد اهمیت دارد. جامعه ی يک جامعه مطرح است و از طرف ديگر شیوه توسعه

رود که نسبت به ظرافتهای شخصیتی و بینشی و رفتاری افرادی که سمتهای  ی سیاسی پیش می وسعهدر مسیر ت

مهم فکری و اجرايی در اختیار دارند، حساسیت داشته باشد، زيرا عمدتاً از طريق تشعشعات و ترشحات 

ی  ها را به مرحلهنگری و ارزش فکری و رفتاری اين شخصیتهای تعیین کننده است که جامعه روح، توان، آينده

ی سیاسی است.  ی دستیابی به اين سمتهای کلیدی نیز خود را از مراحل مهم توسعه شیوه د.آور می فعلیت در

تواند روح کار و فعالیت، امید به آينده و ارتقای سطح  ای است که می رقابت در توانايیها و لیاقتها بهترين شیوه

ی سیاسی، حساسیت و وسواس  تکاملی يک جامعه به سوی توسعه کارآيی را فراهم آورد. بنابراين، در سیر

گیرند، از شاخصهای تعیین کننده  فراوان نسبت به لیاقت و توانايیهای افرادی که الگوی رفتاری جامعه قرار می

 (.009: 0916)سريع القلم، است

توان به  ر بودند که میهای گوناگونی در طرح تئوريهای توسعه سیاسی و روند نوسازی مؤث عوامل و انگیزه

 ای از آنها در زير اشاره کرد: پاره

 داری. استقرار نظام دو قطبی و کشمکش میان دو اردوگاه سوسیالیسم و سرمايه -0

داری  های سوسیالیستی، احزاب کمونیست در جهان سوم و کشورهای سرمايه گسترش روز افزون جنبش -1

 های اروپای شرقی. ای در سرزمین تودههای  اروپا و نیز استقرار دموکراسی

 طلبانه در مستعمرات. های استقالل بخش و جنبش های رهايی جنبش رو به افزايش نهضت -9

 های جهان سوم. افزايش روند رو به گسترش تعداد واحدهای مستقل سیاسی در سرزمین -4

 (11: 0914)قوام،بزرگ گیری جنبش عدم تعهد و بر هم زدن سیستم موازنه دلخواه قدرتهای شکل -6

 مفهوم انضباط اداری

انضباط:  انطباط يا ديسیپلین در سازمان عبارت است از ايجاد موقعیتی که کارکنان يک سازمان خود را با 

 (.0311قوانین ومقررات واستاندارد های سازمانی هماهنگ کرده، برابر آن رفتار کنند)ديچنزو و استفان،
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 در. است داشته جنبه دو يا بعد دو انسانی، رفتار به مربوط تعاريف در هم و لغوی مفهوم در هم انضباط مفهوم

. است آن مثبت بعد تشويق و تصحیح ترتیب، نظم، معانی و آن منفی بعد تنبیه، و گیری مچ کنترل، معانی لغت،

 بازدارنده يا مثبت انضباط. کرد تعريف منفی و مثبت جنبه دو از توان می را انضباط نیز سازمانی رفتار در

 تشويق مديريت و سازمان استانداردهای و مقررات و قوانین رعايت به را کارکنان که است اقداماتی از عبارت

 انضباط، نوع اين کارگیری به از اصلی هدف. کند می ممانعت انضباطی مشکالت بروز از طريق اين از کرده،

 است آنان در خودکنترلی حس ايجاد و مديريت و سازمان مقررات و قوانین رعايت به کارکنان تشويق

خود انطباطی وخود کنترلی انضباط فردی: (. انضباط به سه بخش زير تقسیم می شود: 0931 قربانی،)

وقتی انضباط مدیریتی: ،مفاهیمی برآمده از ارزشهای فردی ؛مهارت ها؛آموخته ها و قوت شخصیتمی باشد. 

معنا می يابد که افراد تیم نسبت به رهبر تیم مسئولیت پذير وپاسخگو باشند.در اين صوت رهبر،هدايت کننده 

بر اساس وابستگی های دو جانبه و اعتماد واحترام در تیم انضباط تیمی: ومسئول رفتار افراد تیم خواهد بود. 

 (.0333به وجود می آيد)کورنلیوس،

یتی که باعث ايجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه طبق موازين تعیین شده، در افراد اعمال تربانضباط اداری 

انضباط به معنی صحیح يعنی اينکه فرد  .می شود و تخطی از آنها کارکنان را با نوعی تنبیه روبرو می سازد

ا توجه به آثار و شخصاً اعمال و رفتار خود را تحت نظم و قاعده درآورد، خويشتن را کنترل و هدايت کند و ب

 (.0934)میرسپاسی،نتايج اعمال خويش اقدام کند

 اداری رویکردهای انضباط

اين مفهوم به نام کنترل انضباطی پیش از رشد چشمگیر  :رويکرد منفیاداری عبارتند از:  رويکردهای انضباط

بود. استفاده از جريمه يا جهت موازنه و تعديل کارگران روزمزد متداول شده ١۳٣۱اتحاديه ها در اواخر دهه 

ترس از جريمه برای واداشتن افراد به اطاعت وسرسپردگی به قوانین است. در اين حالت اغلب زور و فشار 

انضباط مثبت تحت عنوان  :رويکرد مثبت .به کار گرفته می شود. رويکرد منفی اصوال چوبدستی رهبری است

به نوعی از رهبری تاکید دارد که پیوسته افراد را به سوی  انضباط ساختاری يا تعبیری نیز بیان شده است که

قوانین و مقررات الزم سازمانی سوق و آن را کسترش می دهد. پیروی آنان به اين خاطر است که به رفتار ها 

انضباط مثبت در حقیقت شامل  .باور و عقیده دارند و آنها را درک کرده اند و از اين رفتارها حمايت می کنند

نش يک نگرش و فضای سازمانی در بین کارکنان برای سوق دادن آنها به تطبیق و سازگاری با قوانین و آفري

مقررات است.انضباط مثبت زمانی حاصل می شود که مديريت به دنبال اصول انگیزشی مثبت و سازمان، 

 قررات آن با شاغلشرط الزم در انضباط مثبت ايجاد يک ارتباط روشن بین شغل و قوانین و م .کارآمد است

(. در يک جمع بندی می توان گفت متغیر انضباط اداری و سازمانی از عوامل موثر بر 0934)میرسپاسی،است

 .توسعه اقتصادی و همچنین زمینه ساز توسعه سیاسی کشور می باشد

ای حیات است که به منزله محرکی بر سالمت اداریهای اداری کارآمد،  زرگترين نمود و مظهر نظامامروزه ب

توان نقطه مقابل فساد اداری دانست که يکی از  اداری را می سالمت کند های سیاسی حاکم عمل می نظام

)امام ها و عدم برقراری عدالت و رفاه اجتماعی است فرصت النهعوامل بر هم خوردن توزيع عاد

نجام وظیفه طبق موازين اعمال تربیتی که باعث ايجاد نظم در کار و حس ا(. انضباط اداری 0930علیزاده،

انضباط به معنی  .تعیین شده، در افراد می شود و تخطی از آنها کارکنان را با نوعی تنبیه روبرو می سازد
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صحیح يعنی اينکه فرد شخصاً اعمال و رفتار خود را تحت نظم و قاعده درآورد، خويشتن را کنترل و هدايت 

 (.0934)میرسپاسی،قدام کندکند و با توجه به آثار و نتايج اعمال خويش ا

 نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

ای، نظام اداری و مديريت آن است. بديهی است که نظام اداری مطلوب و  يکی از مبانی توسعه در هر جامعه

های توسعه قرار گیرد. چراکه نظام اداری  های برنامه ساز تحقق هدف کننده و زمینه تواند تسهیل کارآمد، می

های از پیش تعیین شده است. متأسفانه  ها برای نیل به هدف کننده کلیه فعالیت کشوری، سیستم تنظیمهر 

موضوع بسیار مهمی که همواره از سوی دستاندرکاران امور اداری کشور و افراد مسئول مورد غفلت قرار 

اين امر با دقت بررسی شود،  گیرد، رابطه و نقش متقابل نظام اداری و توسعه است؛ در حالیکه اگر گرفته و می

کند به نحوی که بدون  مشخص خواهد شد که نظام اداری در توسعه هر جامعه ای نقش اساسی ايفاء می

 (.0931)میر محمدی و حسن پور،داشتن يک نظام اداری سالم، دستیابی به توسعه ناممکن است

شکلی با سازمان نداشته باشند و با هايی مجهز شوند که هیچگونه م انسانهای سازمانی بايستی به کیفیت

 تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموريت ها، انرژی، دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندی

 های فکری و کیفی جديدی تولید کنند. های سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزش

 ير است:های ز طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مولفه به

 .ايجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان    - 0

 .تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان    - 1

 .عنوان کیفیت در کارکنان ايجاد ارزش افزوده به    - 9

 .ارتقای قابلیتهای کارکنان    - 4

 .توسعه مهارتهای انجام کار    - 5

 .روزکردن اطالعات کارکنان به    - 6

 .توانايی حل مسائل به شکل علمی     -7

 .درست انجام دادن کار    - 1

 .گیری عقاليی تصمیم    - 3

 .رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان   -01

 های جديد. توانايی ترکیب اطالعات وساختن مجموعه  -00

بکارگیری و استفاده بمنظور دستیابی و حصول موارد فوق در عصر حاضر مهمترين و مفید ترين ابزار ،  

مناسب از تکنولوژی اطالعات و شبکه های ارتباطی در سازمانها می باشد که با سرمايه گذاری مناسب و 

برنامه ريزی دقیق  می توان از اين طريق موجبات توانمند سازی و بهره وری منابع انسانی سازمان را فراهم 

 (.0915صلح و همکاران ،نمود و منافع زيادی را برای سازمان بدست آورد. )م
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امری ضروری است.  اداری انضباط مطالعات نشان می دهد که برای فعالیت تمامی گروههای سازمانی وجود

اعضای هر گروه بايد میل و خواسته های شخصی خود را کنترل کنند و برای نفع همگانی،همکاری کنند.به 

های رفتاری تدوين شده توسط مديريت سازمان عبارتی ديگر آنها بايد خودشان را به نحوی منطقی با کد

سازمان،شرکت،اتحاديه و يا يک  تطبیق دهند و از اين طريق با اهداف سازمانی،سازگاری يابند.اگر اعضای يک

ملت توسط برخی از قوانین و مقررات حاکم بر آن اجتماع پذيرفته نشوند،آن سازمان با تهديد و نابودی روبرو 

در يک سازمان،مهارت در ايجاد يک فضای سالم انضباطی  و مرج قطعی خواهد شد. خواهد بود و بروز هرج

امری  اداری برای فعالیت تمامی گروههای سازمانی، انضباط .از مهمترين ويژگیهای مسئوالن آن سازمان است

 ضروری است.

رار گرفت. نخستین برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قهمچنین 

های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات  روش مبتنی بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش

داری را از راه اصالحات اجتماعی پديد آورد. در اين روش هدف آن بود که شرايط  اجتماعی در نظام سرمايه

های اصالحات اقتصادی امکان حفظ  ا اعمال برنامهموجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصالح کند. ب

داری از طريق بهبود شرايط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و اين دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان  سرمايه

 (.٣٣۳: ١٣۲٢ی، ضلدهد)تف پیرو مکتب نهادی يا نهاديون را تشکیل می

 نتیجه گیری

پديدة تک بعدی تلقی نمی شود، بلکه امری چند وجـــهی، واحد امروزه برخالف گذشته، توسعه، ديگر يک 

و منسجم به حساب می آيد و ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کنار بعد اقتصادی آن در مباحث 

توسعة درونزا، توسعة انسانی و توسعة پايدار، جايگاه ويژه ای دارد و تقريباً در تمامی مباحث فوق، جنبة 

 .عه  مورد توجه جدی استسیاسی توس

بحث توسعه و توسعة سیاسی از جمله مباحثی است که در چند دهة اخیر توجه عدة زيادی از پژوهشگران را 

عمیقاً به خود جلب کرده و در کانون عاليق فکری انديشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار گرفته 

جهان سوم از اولويت و اهمیت مضاعفی برخوردار است. اين بحث، به ويژه برای نخبگان فکری کشورهای 

است؛ چرا که در اين گونه کشورها، فرايند توسعه و توسعه نیافتگی، چالش اصلی جامعه را تشکیل می دهد و 

همة وقايع و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود، خواه ناخواه تحت تأثیر آن قرار 

 (.0916دارند.)پرزورسکی، 

 دانند می مستقل متغیر شرايطی هر در را نهادها نهادگرايان شود، می دريافت نهادگرايان نظريه از بر اساس آنچه

 .دانند می وابسته متغییر عنوان به شوند می سامان به نهادها از بیرون در که کارهايی و

 ختم کارگزار و ساختار میان جدال به ديگری مبحث هر از بیش مستقل متغیرهای به نگاهی چنین داشتن

 تغییرات گردونه از کلی طور به را کارگزار نقش و کند می بازی را تغییرات  اصلی نقش که ساختاری شود، می

 .نمايد می حذف



 

416 

ی 
اس

سی
ه 

سع
تو

ر 
 د

ی
ار

اد
ط 

ضبا
 ان

ش
 نق

ی
رس

بر
 

 
 مشکالت کردن حل و بندی دسته برای ها انسان ظرفیت که معناست آن به محدود عقالنیت ديگر، سويی از

 است نهادهايی و ساختارها اسیر حالتی هر در او اعمال و فرد آزادی ديگر، بیانی به. گردد می محدود و پیچیده

 ديدگاه از گرفتن فاصله با کوشد می ويلن چند هر. نیست آنها از فرار برای راهی و اند کرده احاطه را او که

 طور به را اصالت خود های تحلیل در که باشد آن پی در و زند برهم را رابطه اين قديم نهادگرايان کالسیک

 با دارد تالش گیدنز آنتونی که آنگونه نمايند، تعريف سويه دو را فرد و نهادها بین رابطه و نگیرد فرد از کامل

 انديشه کارگیری به با نهايت در ولی نمايد، حل را کارگزار و ساختار مشکل ”يابی ساخت“ نظريه کردن مطرح

 و نخست سخن نهادها همچنان که چرا شود، می محدود گذشته از بیش فرد جای اقتصادی نظام در نهادگرايان

 .کنند می بیان را آخر

 دولت مقابل در را ناظر و کوچک دولت و رسند می خوب حکمرانی به خود نظرات پااليش در نهادگرايان

 را نهادها کارکرد نموده تالش و است برخوردار بااليی کارايی از و کوچک که دولتی کنند، می مطرح بزرگ

 بود هايی تئوری از يکی خوب حکمرانی همچنین،( ٢۱: ١٣۳٣ میدری،.)نمايد تاريخی ادوار ديگر از تر سامان به

 تاکید توسعه به نیل برای ايران نهادی الزام به که گنجاندند توسعه چهارم برنامه قالب در ايرانی نهادگرايان که

 دارد.

 

 فهرست منابع:

راهکارهای حل مشکالت جاری ناکارآمدی نظام اداری، نابسامانی بازار، گرانی (.0930.)زاده، داودیعل امام

 .های جدی کشور است بیکاری چالش
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توسعه يافتگی ايران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات آينده ی عقالنیت و  (.0916.محمود.)القلمسريع 

 .استراتژيک خاورمیانه، تهران

فساد اداری در شهرداری  سالمتين اعتبارسنجی مدل سنجش وتد(.0930.)، حسن و همکارانعفریعابدی ج

 .تهران شهرريزی،  و برنامه ت. انتشارا مرکز مطالعانتهرا

 .0115سايت باران کد:مسیر توسعه )گفتگو(، بر گرفته از(.0916).تبار، علیرضا  علوی

(. بررسی تاثیر  وجدان کاری و انضباط اجتماعی  از ديدگاه مديران و کارکنان ادارات و 0914علیزاده ، اکبر.)

 نهادهای استان کهکیلويه و بويراحمد .

 ،13دوره رشد، يادگیری، فرايند در مثبت انضباط (.0931).م شريف، ،.ا جعفری، میرشاه ،.س قربانی،

 51 -44صص ،9شماره

، مرداد 70 -71اقتصادی، شماره  -ی سیاسی (. فرهنگ و توسعه و جهان سوم ماهنامه0971قوام، عبدالعلی.)

 0971و شهريور 

 .چالش توسعه سیاسی، نشر قومس، تهران(.0914.)عبدالعلیقوام،

،در: هانتینگتون،ساموئل و "ديباچه ای بر تطورات نظريه های گذار به دموکراسی"(.0916.)کديور،محمدعلی

 .ديگران، گذار به دموکراسی)مالحظات نظری و مفهومی(، ترجمة محمدعلی کديور، تهران، گام نو

 .زندگی و انديشة بزرگان جامعه شناسی، ترجمة محسن ثالثی، تهران، انتشارات علمی (.0961.)کوزر،لوئیس

دومین اجالس بررسی عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سازمان (.0977.)عه مقاالت مجمو

 .چاپ دانشگاه آزاد اسالمی، تهران

(، توسعه منابع انسانی و بهره وری سازمان در 0916مصلح،عبدالمجید،مصلح،محمد و کاويانی، يونس )

 ابع انسانی، تهران.رويکرد اطالعات محور، نخستین کنفرانس توانمند سازی من

 حکمرانی خوب: مبنای توسعه، انتشارات مجلس شورای اسالمی (.0919.)میدری، احمد

 بر مؤثر عوامل تحلیل و تجزيه و شناخت برای نظری طرح يک جستجوی (.در0977).ح اهرنجانی، میرزايی

 وجدان حاکمیت عملی های راه بررسی اجالس دومین مقاالت مجموعه اجتماعی، انضباط و کاری وجدان

 .تهران اسالمی، آزاد دانشگاه اجتماعی، انضباط و کاری

 مديريت منابع انسانی و روابط کار، تهران، نشر کتابسرا(.0934)میرسپاسی، ناصر

ها، نشريه  : تحلیلی بر مشکالت چالشننظام اداری ايرا(.0931.)میرمحمّدی، سیدمحمّد و حسن پور، اکبر

 .11-3، ص 1رهی شماانداز مديريت دولت چشم

بررسی تأثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی موردمطالعه: جوانان شهر (.0931.)نظری، سید غنی و همکاران

 .046-091خلخال، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ايران، سال ششم، شماره اول، صص
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