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 چکیده

ای  . از آنجا که قانون مذکور نمونهشدآن آغاز  ۀسال پنجاجرای آزمایشی  ۀی تصویب و دوردر مجلس شورای اسالم6831قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 

سازد،  ش، عالوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم میا های وارده بر آن و موانع اجرایی ، مطالعه آسیبشود میگذاری عمومی محسوب  مشی خطاز 

و موانع اجرای  ها آسیبهدف شناسایی بر اساس پژوهشی با  حاضر ۀمقال ،در کشور شود. از این رو عمومی گذاریخط مشیتواند منجر به یادگیری در زمینه  می

و با  نظر صاحبمدیران عالی  بحث متمرکز گروهی توسطبا استفاده از  مذکور پژوهش شده است. ، تدوینقانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع

به عنوان  شانون آنتروپی تکنیک های ارتباطی و تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام روشهمچنین،  .گرفته استصورت  تحقیق کیفی گیری از روش بهره

نطق، مکار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به ه در تحقیق ب دهد میروشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان 

به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت  ،ینظر ۀنپشتواو  رانیکارکنان و مد؛ و نظارت ینیبازب؛ مفهوم و نگارشقانون؛  طیمح؛ ساختار و منابعیی؛ گرا انسجام و واقع

 را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

 

 :یکلیدواژگان 

 .بحث متمرکز گروهی، آنتروپی شانون ،گذاری عمومی، موانع و تنگناها مشی خطوری، قانون مدیریت خدمات کش
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 مقدمه

بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکاالتی 

های حاکمیتی از  عدم تفکیک حوزه :از جمله ؛است

نوآوری؛ عدم تعیین مناسب نقش  ۀروحی نبودگری؛  تصدی

نظام ارزیابی  نبودظارت دولت؛ ریزی و ن برنامه ،سیاستگذاری

عدالتی در نظام پرداخت  گرا؛ بی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه

اوری شاغالن و بازنشستگان؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فنّ

اطالعات؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای 

دولتی؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت؛ فراگیر نبودن قوانین و 

 م تناسب نظام پاداش با عملکرد اشاره کرد.عد

های اخیر بر آن  چنین وضعیتی، مسئوالن کشور را در سال

داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکالت نظام اداری 

صورت  را در دستور کار خود قرار دهند؛ قانونی که بتواند به

  راه ،آنبر اساس  ،عوامل مؤثر را شناسایی کرده تمام یکپارچه

های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و  حل 

های نوین مدیریتی و  گیری از نظریه مالحظات ملی و با بهره

 تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند.

مجلس  ۀاولین مصوب ،برای دستیابی به این هدف

مناسب بود. دولت وقت  ۀالیح ۀالزام دولت به تهی ،هفتم

 42/4/6832ات کشوری را در تاریخ مدیریت خدم ۀالیح

تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم  برایتهیه و 

مذکور پس از برگزاری چندین نوبت نشست  ۀکرد. الیح

تخصصی در کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه و 

 -های مجلس جلسات کارشناسی متعدد در مرکز پژوهش

اساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی،  بر 

های اجرایی و نهادهای  سئوالن و کارشناسان دستگاهم

بازنگری شد و پس از تصویب نهایی مجلس  -ربط ذی

به تأیید شورای  63/7/6831شورای اسالمی، در تاریخ 

 42/7/6831نگهبان قانون اساسی رسید و در تاریخ 

در آزمایشی ماده برای اجرای  643فصل و  61مشتمل بر 

 ست محترم جمهور ابالغ شد.به ریا ۀسال پنج ۀیک دور

 ؛دهمصورت کامل به اجرا در نیاه این قانون ب ،با این حال

ن نیز آنامه و دستورالعمل اجرای مواد مختلف  را حتی آیینزی

 مشی خط. عدم اجرای یک طور کامل تدوین نشده استه ب

دلیل موانع ه عمومی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، ب

وط به تدوین و گاهی مربوط به ست که گاهی مربا متعددی

تحقیق  از این رو،. شود میها و عوامل اجرایی قانون  زمینه

 مشی خطگیری از ادبیات اجرای  بر آن است تا با بهرهحاضر 

به تبیین موانع اجرای قانون مدیریت  ،و موانع آنعمومی 

 :که دهدپاسخ  ل اساسیاؤساین به  ،خدمات کشوری پرداخته

بر قانون مدیریت خدمات کشوری از دید  ی واردهها آسیب»

کدامند و ضرایب اهمیت آنها به چه  نظر صاحبمدیران عالی 

 «.صورت است؟

 مبانی نظری

 عمومی مشی خطاجرای 

گذاری مشیبر اساس مطالعات صورت گرفته فرایند خط

عمومی دارای مراحلی نظیر: شناخت و درك مساله عمومی، 

مشی، ط مشی، اجرای خطدستورکار، طراحی و شکل گیری خ

ر. ك. )نظارت و ارزیابی و تغییر یا خاتمه خط مشی است 

  .اند حل به هم مرتبطاالبته این مرکه  (6834فر،  دانش

-از بین مراحل مختلف فرایند خطمشی  اندیشمندان خط

 همواره به مرحله اجرا توجه ویژه داشتهگذاری عمومی مشی

بیات نظری مربوط به این مجموعه اد. (4166، 6)ر.ك. سابروتو

اجرای  :توان به چند دسته تقسیم کرد را می مشیخط اجرای

با رویکرد  مشی خط، اجرای «باال به پایین»با رویکرد  مشی خط

 و رویکرد ترکیبی یا تلفیقی. «پایین به باال»

نی که رویکرد باال به پایین را در تحقیقات خود امحقق

تأکید دارند.  مشی خط واضح روشن و بیان به ،اند پیش گرفته

احتمال موفقیت آن  ،تر باشد بیان شده مبهم مشی خطچه  هر

 ؛6331، 8بالوك ؛6371، 4)باوماجرا هم کمتر خواهد بود ۀدر مرحل

عالوه بر  .(6337، 1ر؛ المو6332، 1جانسون و کانون؛ 6331، 2روزنباوم

____________________________________ 
1 . Subroto 
2
. Baum 

3
 .Bullock 

4 .Rosenbaum 
5 .Johnson and Canon 
6 .Elmore 
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تغییرات محدود را نسبت به وضع ها باید  مشی خطاین، 

میزان تغییرات را در حد مدنظر داشته باشند و  موجود

 پایین لحاظ کنند، ساختار اجرا را ساده بگیرند، نقاط

 )وتو( را کم کنند، شمار بازیگران گیری تصمیم گسست

مشکالت و  و را به حداقل برسانند مشیمشمول خط

؛ 6331، 1)اوتول.ه را در اجرا در نظر بگیرندل بالقوّئمسا

 (6332، 2پرسمن و والدوسکی

تحقیقات بیشتر، دسترسی داشتن به منابع 

( و اثربخشی ارتباطات 6373، 3مکفی)مونتجوی و اوتول

و  مشی خطاوری مناسب و سازگار با سیاسی، وجود فنّ

( 6371، 4هورن متر و ون توافق بر هدف بین مجریان )ون

عنوان  مشی خطهای کلیدی در اجرای متغیّرعنوان  را به

وه، حمایت فعال از سوی نخبگان عال کنند. به می

های  ها یا ائتالف یافته و احزاب و وجود واسطه سازمان

نیز را ( 6338و  6331، 6373، 5اندك)ساباتیر و مازمانیان

رن و یاند. ه در نظر گرفته موثر بر اجرا عواملاز جمله 

به  ؛( برآنند که ساختار اجرایی نیز مهم است6336)6پورتر

های مختلف  ل از بخشی متشکّاین معنا که ماتریس

های مختلف  دن قسمتکرها که مسئول اجرا  سازمان

 از اهمیتی حیاتی برخوردار است. اند، مشی خط

( نیز بر اهمیت ساختار در 4166)7هالسوورث و همکاران

سرانجام،  کنند. گذاری از ابعاد گوناگون اشاره می مشی خط

ی را بسط اهمیت تجزیه تحلیل سطح سازمان (6337لمور)اِ

مختلف باید در اجرای  الگویداد و پیشنهاد کرد که چهار 

نگاری رو  نقشه»را  آن وی که به کار گرفته شود مشی خط

 نامد. می 8«به عقب

رویکرد پایین به باال همکاری  ۀها در توسع هرینظسایر 

 ،نفعان اند. این رویکرد به الزام مشارکت ذی داشته

____________________________________ 
1
. O'Toole 

2
. Pressman and Wildavsky 

3 .Montjoy and O’Toole 
4 .Van Meter and Van Horn 
5 .Sabatier and Mazmanian 
6 .Hjern and Porter 
7. Hallsworth, Parker and Rutter 

8. Backward Mapping 

 و مسالهدر تعیین  ،مشی خطاز متأثران مشتریان و 

شود که در  ورزد. معموالً مشاهده می راهکارها تأکید می

صورت مشارکت و دخالت کارکنان در تعیین اهداف و 

وری کارکنان نیز افزایش  گذاری، رضایت و بهره مشی خط

 ..(6372، 61لش؛ هاوس و می6338، 3)رینییابد می

های اجرای گولاهای چندی جهت تلفیق  تالش

صورت گرفته « باال به پایین»و « ایین به باالپ» مشی خط

ارتباطی در  گویلایک  (43-26 :6331)66گوگین است.

)در دولتهای بین دولتی مشی خطرابطه با اجرای 

عرضه کرد. راهبردهای ارتباطی  حکومتهای فدرال(

توانند زمان و ساختارها را جهت غلبه بر موانع به  می

( به 6331)64ماتلند .(4114)لملی و راسل، خدمت بگیرند

ها باید  مشی خطپردازد که  بحث پیرامون این موضوع می

حسب سطوح مختلف  شناسی بر ای نوع مبنای گونه بر

. ابهام و سطح تعارض میان بازیگران رقیب شناسایی شوند

بیشترین  ،در سطح تعارض کم و ابهام پایین به این ترتیب

( از 6377)68بارداچآید.  پدید می مشی خطاحتمال موفقیت 

زنی میان بازیگران  عنوان فرایند چانه به ،مشی خطاجرای 

های قوی  بندی کارگیری دستهه نیمه خودمختار و ب

وی برخی از اینها را به  .کند های سیاسی یاد میمتغیّر

عنوان مثال، یک واسطه   کند. به توصیف می« ها بازی»مثابۀ 

رتمند نفع محلی و قد های ذی ممکن است فرد یا گروه

 باشد.

 ۀتحقیقات در زمین ،6331 ۀدر اوایل دهبه این ترتیب، 

ها گرفتار شده بود و نیل به متغیّردر سیالبی از  مشی خط

رسید. با این حال  یک تئوری جمع وجود بعید به نظر می

، 4111و در آستانه سال  6331در اواسط دهه 

 (4114، 62)لملی و راسل.هایی حاصل شد پیشرفت

____________________________________ 
9 . Rainey 
10 . House and Mitchell 
11 . Goggin 
12 . Matland 
13 . Bardach 
14 . Lemley and Russell 
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ای  کند که مجموعه ( اشاره می4111)6للورنس اوتو

اساسی از مشاهدات وجود دارد که هر دو مدل باال به 

کند و تحقیق و جستجوی  پایین و پایین به باال را تأیید می

یک رویکرد تلفیقی یا رویکردی که ورای موضوعات 

عنوان مثال،  به کند. ساختاری یا وضعی باشد را پیشنهاد می

به کیفیت نهادهایی که در اجرای  تجزیه و تحلیل نهادی

شوند تمرکز دارند و در  کار گرفته میه ب مشی خط

های اثربخشی  که در آن سازمان اند جستجوی شرایطی

چه ممکن  . اگر(6333، 4)رینی و استاین باوروجود داشته باشد

است ساختار، فرهنگ یا رهبری برای کارهایی که در 

های  مشی خطاما  ،دگیرد مناسب باش وضع فعلی انجام می

سازمانی قابل  جدید ممکن است نیازمند بازطراحیِ

سازی گولادر راستای از این رو و د. نباشنیز ای  مالحظه

 رسمی ساختارهای اثربخش، رویکردهای مقرون به

ی در اجرا هاساختارها و رویهتری با عنایت به نقش  صرفه

 (6333، 8)اوتول و مییر.اند پدید آمده اثربخش

مطالعاتی دیگری  ۀگیری حوز امر همچنین به شکل این

. (همان)شود ها خوانده می د که مدیریت شبکهشمنجر 

عوامل خارجی بر اجرای  تأثیرات ۀسرانجام، به نظر مطالع

)واترمن و وکیل  -اصیل الگویمبنای  ویژه بر ، بهمشی خط

دیلون و  -)راجرزای و نهادهای سیاسی و واسطه (6333، 2مییر

طور کلی،  . بهشدن است احیادر حال  (6333، 1نیاسکرنت

ی که اخیراً پدید آمده است به اثربخشی هایپیشرفت

نفعان عمومی، و تأثیرات  مدیریت و سازمان، تأثیر ذی

( تعدادی 6331سیاسی اشاره دارد. در نهایت، اوتول)

از ارزش تحلیل  انتخاب عمومی را از آنجا که احتماالً

مشاهدات وی  ،کند. در واقع می برخوردار است پیشنهاد

آوری  به طرز شگفت»، به قول او اند کامالً به هم مرتبط

 مشی خطأثیر احتمالی ویژگی ت» ۀحجم تحقیقات در زمین

رویکرد  با این حال ای همکارانه کم است.ه بر شبکه

____________________________________ 
1 . O'Toole, Laurence J. 
2 . Rainey and Steinbauer 
3 . O’Toole and Meier 
4 . Waterman and Meier 
5 . Rogers-Dillon and Skentny 

های  دهد که ویژگی انتخاب عمومی به وضوح نشان می

 .(23: 6331اتول، )«های کلیدی استمتغیّریکی از  مشی خط

 ۀای از مطالعات انجام شده در زمین خالصه 6دول ج

 دهد: و موانع آن را نشان می مشی خطاجرای 

 شناسی تحقیق روش

نوع  ازتوان  تحقیق حاضر را می ،از جهت هدف

همچنین تحقیق حاضر . به شمار آوردکاربردی  اتتحقیق

اده استف زیرا از بحث متمرکز گروهی ؛است از نوع کیفی

بندی انواع تحقیق بر اساس روش، از نوع  در طبقه وکرده 

به منظور تحلیل  ؛. به عبارت بهترروش تحلیل محتواست

از روش  ،بحث متمرکز گروهی جلسات نظرات اعضای

از آنجا که  ،. عالوه بر اینشود میاستفاده  تحلیل محتوا

ست که در پی ا ای روش انجام این پژوهش به گونه

های توصیفی  اقعیت است، در دسته پژوهشتوصیفی از و

 گیرد. نیز قرار می

مدیران آماری تحقیق شامل  ۀجامع جامعه و نمونه:

در سطح کشور است که در تدوین قانون  نظر صاحبعالی 

مدیریت خدمات کشوری و نیز در اجرای آن نقش 

انتخاب)در دسترس  برایاند و دارای معیارهای الزم  داشته

تحصیلی، تحصیالت عالی  ۀاسب رشتبودن، تجربه، تن

ند. ا ودهتکمیلی، آشنا به قانون مدیریت خدمات کشوری( ب

و تنگناهای قانون  ها آسیباز نظرات ایشان در تعیین 

بحث متمرکز مدیریت خدمات کشوری در جلسات 

و تنگناهای قانون  ها آسیبو تعیین اهمیت  گروهی

 .شده استمدیریت خدمات کشوری استفاده 
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؛ لملی و راسل، 6832)منابع: اعرابی و رزقی، بر آن مؤثرو موانع و عوامل  مشی خط اجرای زمینه در محققین و دانشمندان نظرات .1جدول

4114) 

 ردیف محقق نام مطالعه سال ها هدیدگا شرح و مطالعه حوزه

 از. 4. شدبا جدا مشی خط از نباید اجرا. 6 :مشی خط اجرای پذیرش برای دستوری شرایط و هشدارها

. رهبری تدوام. 2. رینظ و علمی مبانی گرفتن نظر در. 8. شود استفاده اجرا در مستقیم ابزارهای و وسایل

 .مشی خط سازی آسان و سادگی. 1

6378 
 و پرسمن

 ویلداوسکی
6 

سسات ؤم های ویژگی. 2. سازمانی بین ارتباطات. 8. منابع. 4. هدافا و اهاستاندارد .6 های اجرا:متغیّر

 .اجتماعی و سیاسی اقتصادی، شرایط .1. مجریان شخصیتی های ویژگی .1. اجرایی
6371 

 هورن وان

 میتر وان و
4 

 احزاب نفوذ، ذی یها هگرو دهندگان، رای سیاسی، نخبگان: اجرا شکست یا موفقیت در کلیدی عوامل

 تغییر به نسبت نپذیرش مجریا میزان مشی، خط کنندگان تدوین و مجریان بین شخصی روابط سیاسی،

 .مشی خط اصلی بازیگران حمایت و تعهد عالقه، میزان و مشی خط

6371 
 میلبری

 لوگین مک
8 

 2 ویتز 6373 .طرفین رضایت الزام .8 ،بوروکراتیک الزامات .4،قانونی الزامات. 6: اجرا در هبالقوّ عامل سه

ه ب اجرا .4 ها سیستم مدیریتلگوی ا .6: سازمانیالگوی  چهار قالب در مشی خط اجرای فرایند بررسی

 .زنی چانه و تعارض عنوانه ب اجرا .2. سازمانی ۀتوسع عنوانه ب اجرا .8 بوروکراسی فرایند عنوان
6331 

 ریچارد

 المور
1 

 و ها کمک از ناشی های محدودیت. 6 سوم: جهان کشورهای در مشی خط اجرایۀ عمد موانع و مشکالت

 .وبری بوروکراسی تحریف. 8. متمرکز اریاد ساختار. 4. خارجی های وام
6331 

 گارسیا

 زامور
1 

. 4. مجریان توسط دستورات صحیح درك و آگاهی عدم. 6مشی:  خط صحیح اجرای عدمۀ عمد علل

 مشی. خط اجرای در مجریان مقاومت. 8. تصمیم اجرای نبودن عملی
6334 

 جیمز

 اندرسون
7 

. 4؛ مترقبه غیر و سازمان از خارج عوامل. 6: شوند می مشی خط درست اجرای عدم باعث که شرایطی

 ارتباط عدم. 2؛ معلولی و علت معتبرۀ نظرینبود . 8؛ مناسب و الزم منابع نبودن دسترس در و ناکافی زمان

 نبود و كدر عدم. 1؛ اجرایی واحدهای بین حد از بیش ارتباطات. 1؛ ها معلول و ها علت بین مستقیم

 و مقامات درخواست عدم. 3؛ هماهنگینبود  و وظایف نبودن مشخص. 7؛ اهداف مورد در توافق

 .مشی خط کامل اجرای به قدرت صاحبان

6332 
 وهاگ گان

 وود
3 

 و سیاسی)زد نیات از ناشی انحرافات .8؛ نامناسب ابزارهای .4 ؛منابع بودن ناکافی .6 اجرا: موانع( الف

 .مشی خط مجریان الزم تعهد عدم .1؛ اولیه های طرح بودن نارسا .2؛ سیاسی( بندهای

 اختیارات، ترکیب یا قدرت تنظیمات شامل درونی عوامل .6اجرا:  در مؤثر هایمتغیّر یا عوامل( ب

 .اشخاص تفسیرکننده و نهادهای عمومی،ی آرا شامل، بیرونی عوامل .4؛ اجرا های محل و ها شبکه

 3 کالیستا 6331

 مبنای داشتن و معلولی و علت روابط .4؛ روشن و مشخص فاهدا .6: مشی خط بخش اثر اجرای شرایط

 سوی از ها مشی خط حمایت .2؛ مدیریتی و سیاسی مهارتهای با رهبر یک و کننده تثبیت یک .8؛ رینظ

 و اقتصادی اجتماعی، شرایط به توجه .1؛ های هدف گروه و قضایی مراجع اجرایی، مقامات قانونگذاران،

 .المللی بین

6331 
و  ساباتیر

 مازمانیان
61 

 فنی، های دشواری شامل مسئله ماهیت به مربوط های محدودیت. 6: مشی خط اجرای محدودیتهای( الف

 احوال و اوضاع .4؛ هدف گروه در مشی خط از ناشی رفتاری تغییرات و هدف گروهۀ انداز اهداف، تعدد

 و ها محدودیت .8؛ جدیدی فنّاورظهور  و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، شرایط شامل جامعه بر حاکم

 .مشی خط مجریان و مجری سازمان به مربوط مشکالت

 و مشی خط هدفهای باید گذاران مشی خط .6: مشی خط اجرای و طراحی برای الزم معیارهای( ب

6331 
 هاولت

 ورامش
66 
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 مشی خط تهیه .4؛ نندک بیان روشن دستورالعمل صورته و ب واضح ممکن حد تا را آنها مراتب سلسله

 باید موفق اجرای برای مشی خط .8؛ باشد متکی معتبر یعلّ ۀنظری یک به ضمنی یا رآشکا صورته ب باید

 وسیلهه ب صحیح طوره ب تا باشد روشنی مقررات حاوی باید مشی خط .2؛ باشد برخوردار کافی اعتبار از

 کافی تعهد و تجربه از که شود محول هایی سازمان به باید اجرا وظیفه .1؛ یدآدر اجرا به مجری سازمان

 .باشند برخوردار

 معامله، تحریک، :از عبارتند مشی خط اجرای در مشارکت به بازیگران و ها هگرو کردن وادار یها هرا( الف

 .کردن متقاعد و ترغیب زنی، چانه

 مانع اجرای تا گیرد می صورت مشی خط اجرای عامالن توسط که هایی و بازی شگردها از برخی( ب

 و ... . راحت و آسان زندگی جمعی، مقاومت صلح، حفظ بودجه، عبارتند از: بازی دنشو یحصح

 اهداف از انحراف منافع، تغییرکرد:  اشاره موارداین  به توان می مشی خط بازی منفی اثرات از( ج

 .اداری های کنترل قابلم در مقاومت ، مشی خط

6377 
 یوجین

 بارداچ
64 

تغییرات  .4 به روشنی بیان و ابالغ شود؛ مشی خط .6 :مشی خطرای موفق شرایط افزایش احتمال اج

 مشی خطعامالن و شهروندانی باشد که اهداف  ۀمسئولیت اجرا به عهد .8 سیاسی و سازمانی لحاظ شود؛

های اثربخش،  منابع کافی شامل سازمان .1 های اجرایی حداقل باشد؛ تعداد طرف .2 کنند؛ را پشتیبانی می

خوب  ۀرینظاز یک  مشی خط .7 د؛نمجریان در سطوح پایین مورد توجه قرار گرفته باش .1؛ اه هشبک

 ت گرفته باشد.ئنش

4114 
لملی و 

 راسل
68 

در این  گیری نمونه روش :برداری روش و طرح نمونه

 گیری نمونهاز نوع  و نیزکیفی هدفمند یا معیارمحور ، پژوهش

 برای گیری نمونهی شناس نوع ۀهمگون است که در زیرمجموع

گیرد. هدف راهبرد  پذیری قرار می دستیابی به نمایی و تطبیق

کوچک و همگون  ۀانتخاب یک نمون ،گیری همگون نمونه

ی ویژه است. تحقیق با ها هتشریح عمیق برخی زیرگرو برای

است. در این  گیری نمونهگروه مرکزها نوعاً مبتنی بر این نوع 

نسبت به ای از موارد  ا مجموعهیک مورد ی گیری، نمونهنوع 

 شوند میشدت در نظر گرفته  ۀکوچک و همگون برای مطالع

مدیران تن از  61 ،بر این اساس. (83: 6831محمدپور، )

خود در تدوین  یها یو توانمند به دلیل سمت که نظر صاحب

جلسه و هر جلسه به  63در  ،اند و اجرای قانون نقش داشته

 به بحث پرداختند. مدت حدود یک ساعت و نیم

 در تحقیق حاضر گردآوری اطالعات: گردآوری اطالعات

در جلسات  که گیرد صورت میباز  ۀاستفاده از پرسشنام با

 بحث استفاده ازاستفاده شده است.  بحث متمرکز گروهی

برای گردآوری اطالعات، روش با ارزشی  6یگروه متمرکز

روه متمرکز ت در گسؤاالشکل باز . استن کیفی ابرای محقق

____________________________________ 
1. Focus Group 

که اطالعات وسیع، عمیق و غنی با کلمات  شود میموجب 

 (4117، 4هالکام و همکاران).کنندگان به دست آید خود شرکت

در این پژوهش از  :ابزار یا تکنیک تجزیه و تحلیل

در خصوص  ها هجاد دادتکنیک تحلیل محتوا برای ای

ی آنتروپ تکنیک از ،و در نهایت ی وارده بر قانونها آسیب

ی ها آسیبتعیین ضرایب اهمیت و اولویت برای  8شانون

استفاده شده است. تحلیل محتوا  ۀمشخص شده در مرحل

افزار  نرم ،افزار مورد استفاده برای تکنیک آنتروپی شانون نرم

 .است 4161اکسل ویرایش 

 ها هتجزیه و تحلیل داد

این پژوهش به دلیل  یها یتعداد آزمودن: ها یتوصیف آزمودن

ط به های موجود در دسترسی به افراد آشنا و مسلّ دودیتمح

ضمن احاطه به قانون مدیریت  ،گذاری عمومی مشی خط ۀحوز

بحث متمرکز خدمات کشوری و مطابق با افراد مورد نیاز در 

 و نظر صاحب مدیران عالینفر از  61مشتمل بر  ،گروهی

ای قانون مدیریت خدمات اندرکار در تدوین و اجر دست

____________________________________ 
2 . Halcomb et. Al.  
3. Shannon Entropy 



     
 
 

 

99زمستان ،9، شمارهسومسال ؛ مدرییت سازمانهای دولتی فصلناهم   13 

 
 ،ی است. کمترین مدرك تحصیلی اعضای جلسهکشور

نفر در  پنجکارشناسی ارشد و بیشترین دکترا بوده است که 

 ۀحقوق و یک نفر در رشت ۀنفر در رشت چهارمدیریت،  ۀرشت

اند. سمتهای شغلی و برخی  داشته تاوری اطالعات تحصیالفنّ

پیرامون اعضای گروه بحث متمرکز گروهی در  اتمالحظ

 شده است. آورده 4جدول 

 ها تحلیل داده

ی وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری ها آسیبپژوهش:  سؤال

کدامند و ضرایب اهمیت  نظر صاحباز دید مدیران  اجرا ۀدر مرحل

 آنها به چه صورت است؟

از تحلیل محتوای جلسات متمرکز  سؤال،برای پاسخ به این 

 استفاده شده است: لیذگروهی و طی مراحل 

کارگروهی با عنوان  :ها ای از پیام مجموعهص کردن الف( مشخ

شناسی  تلفیق بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف آسیب

و رفع ایرادات قانون تشکیل و جلسات در مرکز آموزش مدیریت 

. گفتگوهای صورت گرفته در شددولتی و با حمایت این مرکز برگزار 

 تحلیل محتوا انتخاب شد. یبراها  این جلسات به عنوان مجموعه پیام

 ندا شدهتمامی جلسات تحلیل  ،: در این تحقیقب( انتخاب نمونه

 نظر صاحببا حضور هشت مدیر  هساعتونیم  یک ۀجلس 63که شامل 

عدم حضور دایمی دو تن از  ،اننظر صاحباست. علت کاهش تعداد 

 ایشان در جلسات است.

 :ی معنادارها ها در قالب دسته طرحی برای رمزگذاری پیامج( 

به منظور رمزگذاری گفتگوهای انجام شده در جلسات، ابتدا ادبیات 

گذاری، فارغ از  مشی خطبر اجرای اثربخش  مؤثرموانع و عوامل 

تا ذهن محقق نسبت به مفاهیم مربوط به موانع  شدها، مطالعه  پیام

اساس اینکه به کدام مانع  آشنایی یابد. سپس گفتگوهای انجام شده، بر

. نتایج این تجزیه و تحلیل در شدندپرداخته است، تجزیه و تحلیل 

 آورده شده است. (جدول عامل و پیام) 8قالب جدول 

 سمت و برخی مالحظه پیرامون اعضای گروه بحث متمرکز گروهی .2جدول 

 

آموزش برخی افراد برای بررسی دقیق پیام ها و نیز د( 

و  ها در این تحقیق تمامی تحلیل ؛تشخیص و ارزیابی موارد 

 توسط خود محقق صورت گرفته است. ها یارزیاب

آنها آورده شده است. در  بندی ها و دسته پیام 8در جدول 

سپس با توجه به ادبیات موانع اجرای  ،ها احصا ابتدا پیام ؛واقع

 .ندا شدهبندی  عمومی دسته مشی خطاثربخش 

 مالحظات سمت ردیف

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی 6

 یه انسانیعضو شورای توسعه مدیریت و سرما مدیرعامل مؤسسه توسعۀ فرهنگ مدیریت ایران 4

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس امور ساختارهای سازمانی 8

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس امور توسعه مدیریت دانش معاونت توسعه ریاست جمهوری 2

 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق مشاور در حوزه مقرارت استخدامی 1

 ریزی سابق مدیر کل فناوری اطالعات سازمان مدیریت و برنامه مشاور مؤسسات آموزشی 1

 مشاور پژوهشی سابق در مرکز آموزش مدیریت دولتی مشاور آموزش دانشگاه امام حسین )ع( 7

 مشاور حقوقی مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرس دانشگاه 3

 یت دولتیمشاور حقوقی مرکز آموزش مدیر مدرس دانشگاه 3

 محل خدمت مرکز آموزش مدیریت دولتی مدیر کل دفتر ریاست و هماهنگی و امور استانها 61
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برای تحلیل و : و تفسیر آنها ها هتحلیل داد( ـه 

از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده  ها داده بندی اولویت

ها و فنون ریاضی سعی  است. این تکنیک با استفاده از فرمول

یک ابتدا دارد. برای بهره گرفتن از این تکن ها بندی داده در رتبه

دفعات تکرار هر یک از عوامل احصا شده توسط هر 

این محاسبه را  ۀنتیج 2. جدول شود مینظر شمارش  بحصا

 .دهد مینمایش 

مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای  ۀدهند آنتروی نشان

اطالعات،  ۀرینظآنتروپی در  ؛یک پیام است. به عبارت دیگر

یک  ۀینان که به وسیلگیری عدم اطم شاخصی است برای اندازه

. این عدم اطمینان به صورت ذیل شود میتوزیع احتمال بیان 

 :(6877)آذر و مومنی، شود مینوشته 

 
ثابت است و  یک عدد مثبت  Kبه طوری که 

 است و 23/1در تحقیق حاضر آن طبق فرمول مربوط، میزان 

 لیذهای  و با فرمول K  .ها عبارت است از نرمال شده داده

 F نشان داده شده است. 1و در جدول  شود میمحاسبه 

 نشانگر فراوانی است.

 ی قانون مدیریت خدمات کشوریها آسیبآنها با محوریت  بندی ها و دسته پیام .3جدول 

 

 ها پیام عامل

هومی و فم

 نگارشی

دقیق و نامناسب مفاهیم، کلمات ناهمخوان با موضوع ماده، عبارات غیرتخصصی، ابهام در واژگان و مفاهیم مبهم، تعریف نا

 مصادیق تعریف، نگارش پیچیده )چند موضوع در یک ماده(، ادبیات نادرست

منطق، انسجام 

 گرایی و واقع

گرایی، عدم  کشور، عدم واقع تعارض بین عبارات در متن قانون، تفسیرپذیری افراطی، تعارض بین مواد قانون با سایر قوانین

جای نظام اداری(، عدم ارتباط ه نگری )لزوم تبصره(، تدوین مواد قانون فراتر از دامنه نفوذ آن )هدف قرار دادن حکومت ب جامع

ی ها گویی، عدم طراحی نظام گیری نامناسب، وجود مجال برای دور زدن در قانون، کلی بین تعریف مفاهیم و هدف قانون، جهت

 یبان، ناعادالنه بودن.پشت
 علمی برای برخی عبارات، مفروضات نظری نادرست ۀروشن نبودن مبنای نظری و تداخل مبادی مختلف نظری، نبود پشتوان نظری ۀپشتوان

ساختار و 

 منابع

ر اجرای قانون، د ها هی مشمول، تبعیض بین دستگاها ههای الزم، تعدد دستگا نبود سازوکارهای مناسب و دقیق، نبود دستورالعمل

ساالری، نبود ابزارهای اجرایی الزم، نبود زمانبندی یا زمانبندی نامناسب، ضعف تعامل بین سازمان تدوین کننده  نبود نظام شایسته

یکپارچه،  ها، مدیریت غیر ها در سازمان ی اجرای سیاستراهبردهاپذیری ساختارها، عدم تدوین  ها، عدم انعطاف با بقیه سازمان

اجرایی مشخص،  ۀمین منابع انسانی الزم،نبود برنامأ، عدم تها ه، عدم تعریف روابط مشخص بین دستگاها هادی عمل دستگاعدم آز

 های مشمول، نبود متولی مشخص ی نوین، نبود نظام آمار و اطالعات مناسب، ابهام در تعیین سازمانها یعدم استفاده از فناور

کارکنان و 

 مدیران

توجهی به  انگیزه، بی نبودها، نبود نظم ذهنی در مجریان،  طلبی کارکنان سازمان ه اجرای دقیق قانون، منفعتعدم تعهد مجریان ب

 .های مجریان قانون در عمل، عدم توجه به روح قانون در اجرا، نبود آموزش و آگاهی، عدم تعیین صالحیت

گرایی، فرهنگ نامناسب  گرایی به جای ضابطه جود فرهنگ رابطهجامعه، شرایط نامناسب اقتصادی، و ۀتسلط نگاه دولتی در ادار محیط

 .هدف ۀنیاز این قانون، مشکالت معیشتی کارکنان، عدم توجه به حقوق جامع مدیران، نبود بستر قانونی پیش

بازبینی و 

 ظارتن

اجرای قانون،  ۀدر مرحل های ارزیابی جلوگیری از بازبینی بنیادین قانون، عدم وجود نظام نظارتی مشخص، عدم تعیین شاخص

 عدم تعیین مراجع نظارتی
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شود. بدین منظور از  محاسبه می jسپس بار اطالعاتی مقوله 

نشان داده شده  1 شود. نتیجه در جدول زیر استفاده می ۀرابط

 است.

 مدیران عالیهای احصا شده و میزان استفاده از آنها توسط  عامل. 4جدول 

ساختار و  پشتوانه نظری منطق، انسجام و واقع گرایی هومی و نگارشیفم

 منابع

شرکت  ظارتنبازبینی و  محیط کارکنان و مدیران

 6 61 6 6 3 1 1 4 کننده

61 46 1 61 1 7 4 4 

67 47 3 41 66 1 4 8 

63 42 2 64 4 6 6 2 

2 1 1 8 6 6 1 1 

1 61 8 2 8 4 6 1 

6 2 1 6 1 6 6 7 

6 1 1 2 6 4 1 3 

 ی نرمال شدهها داده .2 جدول

 ظارتنبازبینی و  محیط کارکنان و مدیران ساختار و منابع پشتوانه نظری منطق، انسجام و واقع گرایی هومی و نگارشیفم

18/1 11/1 1 68/1 12/1 11/1 1 

41/1 46/1 47/1 48/1 42/1 88/1 43/1 

41/1 41/1 26/1 43/1 22/1 43/1 43/1 

43/1 42/1 63/1 67/1 13/1 11/1 62/1 

11/1 11/1 1 12/1 12/1 11/1 1 

13/1 61/1 62/1 11/1 64/1 61/1 62/1 

14/1 12/1 1 16/1 1 11/1 62/1 

14/1 11/1 1 11/1 12/1 61/1 1 

 (ها اطالعاتی عوامل )مقوله بار .6جدول 

ساختار و  پشتوانه نظری منطق، انسجام و واقع گرایی هومی و نگارشیفم

 منابع

 ظارتنبازبینی و  محیط کارکنان و مدیران

733./ 334./ 141./ 312./ 722./ 328./ 714./ 

 

____________________________________ 
استفاده شده است. عدد ذکر شده در هر خانه تعداد  000/0برای اینکه محاسبات ممکن شود به جای عدد صفر در مواردی که محقق مربوط به آن عامل اشاره ای نداشته است از عدد بسیار کوچک  .1

 تکرار عامل مشخص شده توسط فرد خبره شرکت کننده در جلسات است.
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ضریب  (j= 1,2,…,n)ها با استفاده از بار اطالعاتی مقوله

ای که  . هر مقولهشود میمحاسبه  ها اهمیت هر یک از مقوله

 (wj)اهمیت ۀباید از درج ،اطالعاتی بیشتری است ردارای با

ام طبق j ۀضریب اهمیت مقول ۀبیشتری برخوردار باشد. محاسب

نیز نتیجه این محاسبات  7شود. جدول  محاسبه می لیذ ۀرابط

 را نشان داده است.

 
Wj  شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقولهj  را در ام

 کند.در هنگامیک پیام با توجه به کل پاسخگوها مشخص می

دهندگان در  اسخپام از دید jتشریح الگوریتم شانون، مقوله 

 امین اولویت یا اهمیت قرار دارد.iترین و یا باالترین، پایین

حاصل محاسبات فوق به ما نشان می دهد که از دید 

و اولویتی ی پژوهش هر مقوله از چه اهمیت ها یآزمودن

اهمیت متغیرها و بر اساس  سؤالبرخوردار است. در پاسخ به 

 7نتایج حاصله از تکنیک آنتروپی شانون، چنانکه در جدول 

به عنوان  " منطق، انسجام و واقع گرایی " شود میمالحظه 

مانعی با باالترین اهمیت و اولویت شناسایی شده است و پس 

منابع، محیط ، مفهوم و  ساختار و"از آن مشکالت در مقوالت 

نگارش، کارکنان و مدیران، بازبینی و نظارت، و سرانجام 

ی قانون مدیریت ها آسیببه ترتیب به عنوان  "پشتوانه نظری

 خدمات کشوری شناخته شده اند.

 

را ترسیم  ذیل الگویتوان  بر اساس ضرایب اهمیت عوامل شناسایی شده به عنوان آسیب قانون مدیریت خدمات کشوری می

 (6)شکل .دکر

 

 

 

 

 

 

 

وریقانون مدیریت خدمات کش ی اجرای ها آسیبمدل عوامل شناسایی شده به عنوان  .1 شکل

 گیری بحث و نتیجه
 الف( نتایج تحلیل محتوا

بر اساس تحلیل محتوای صورت گرفته روی شرح کامل 

هفت عامل به عنوان موانع و  ،بحث گروهیجلسات 

ی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری ها آسیب

 ظارتنی و بازبین محیط کارکنان و مدیران ساختار و منابع ه نظرینپشتوا منطق، انسجام و واقع گرایی هومی و نگارشیفم

621./ 611./ 662./ 617./ 681./ 618./ 681./ 

عدم مطلوبیت قانون مدیریت 

 خدمات کشوری

 اجرای قانون محیطموانع مربوط 

 کارکنان و مدیرانموانع مربوط به 

 ساختار و منابعموانع مربوط به 

 منطق، انسجام و واقع گراییموانع مربوط به 

 ه نظرینپشتواموانع مربوط به 

 قانون هومی و نگارشیفمموانع 

 ظارتنبازبینی و ربوط به موانع م

145/

0 
160/0 

111/0 

157/

0 
153/

0 
135/

0 

136/

0 

 اهمیت هر عامل ضرایب  .7جدول 
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اساس محاسبات صورت گرفته با استفاده از  بر .دششناسایی 

شناسی قانون  وامل در آسیباهمیت ع ،تکنیک آنتروپی شانون

 از:عبارتند به ترتیب اولویت 

 ییمنطق، انسجام و واقع گرا .6

 ساختار و منابع .4

 طیمح .8

 یو نگارش یمفهوم .2

 و نظارت ینیبازب .1

 رانیکارکنان و مد .1

 یه نظرنپشتوا .7

بیشترین آسیب وارده بر  ،دست آمدهه اساس نتایج ب بر

منطق، قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به ضعف 

چند تمیز بین این عامل با سایر  هر. یی استگرا سجام و واقعان

 ،عوامل به دلیل ماهیت مفاهیم در علوم اجتماعی دشوار است

طور کلی این عامل و اهمیت باالی آن نسبت به سایر ه اما ب

حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری  ،عوامل

 .رض مواجه استدر درون خود و در قبال سایر قوانین با تعا

تناسب معناداری با واقعیت بیرونی ندارد  ،همچنین این قانون

 از یکپارچگی الزم هم برخوردار نیست. ،و عالوه بر آن

ساختار و موانع مربوط به  ،دومین عامل به لحاظ اولویت

 ،ها تمامی دستورالعمل ،است. منظور از ساختار منابع

برای اجرای قانون های الزم و سازوکارهای مناسب  زیرنظام

ی مشمول ها هاست. بعالوه توجه به تعیین مشخص دستگا

ه قانون و روابط بین آنها که از الزامات اجرای اثربخش قانون ب

گیرد. منابع نیز شامل  در این مقوله جای می ،آید حساب می

ریزی برای تخصیص مناسب منابع انسانی، مالی  وجود و برنامه

که الزامات  دهد مینتایج نشان  ،یبو زمانی است. به این ترت

طور مناسب لحاظ ه اجرایی از حیث ساختاری و منابع ب

 .ندا نشده

شرایط  از آن، محیط قانون است که منظور ،عامل سوم

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. نبود شرایط محیطی مانعی 

ثیرگذار در سر راه اجرای اثربخش قانون بوده است. دوران أت

های مختلف در  ولت نهم و دهم با تنشزمامداری د

ها در  ی داخل و خارج کشور همراه بوده و این تنشها عرصه

فضای اجرای قانون  ،تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

 ثر ساخته است.أرا مت

عامل روشن نبودن مفاهیم و ایرادات نگارشی  ،پس از آن

ی در ایران نویس که قانون دهد میمطرح است. این عامل نشان 

از دقت الزم برخوردار نیست. توجه به اینکه واژگان و 

اصطالحات دارای بار معنایی و بار حقوقی خاص هستند و در 

از  ،نوشتن قانون باید به نکات نگارشی نیز توجه ویژه شود

الزامات تدوین و اجرای مطلوب قانون است. این موضوع در 

چنانکه  ؛تقانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطرح اس

چهارمین اولویت بین موانع را از دید خبرگان به خود 

 اختصاص داده است.

ن در فرایند بازبینی عدم نظارت و نبود سازوکارهای مدوّ

اهمیت است. هرچند این  دارایقانون و اجرای آنها نیز 

موضوع در بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری توسط 

در واقع این عوامل با اما  ،است پنجمخبرگان در اولویت 

ای اندك نسبت به هم قرار دارند)ضرایب اهمیت چندان  فاصله

توان اولویت این موضوع را  نمی ،این بنابر .با هم فاصله ندارد(

چندان کمتر از بقیه عوامل دانست. تعیین سازوکارهای نظارت 

بر اجرای قانون و نیز تعیین فرایندی برای جلب مشارکت 

از الزامات اجرای اثربخش قانون  ،نگری آننفعان در باز یذ

پیگیری اجرای قانون توسط مراجع  ،است. عالوه بر آن

 نظر بوده است. صالح در این عامل مدّ ذی

تعهد کارکنان و مدیران )مجریان( و داشتن انگیزه قوی نیز 

سازی قانون در جامعه است که از بدو  از ضروریات پیاده

انتخاب یعنی عالوه بر  ؛داشت تدوین قانون باید بدان توجه

باید  ،تعهدممتولی اجرا از بین سازمانهای با انگیزه و 

چه بیشتر فراهم  هر ۀسازوکارهایی را برای ایجاد تعهد و انگیز

باید انتقال مفاهیم و مضامین قانون به  ،د. از سوی دیگرکر

شکلی صورت گیرد که مجریان از ابعاد مختلف قانون آگاهی 

 ای وارد آید. ا مبادا در اجرا خدشهنند تکحاصل 

پشتیبان که در قالبی منسجم از  ۀوجود یک یا چند نظری

کنند و نوع نگاه به مواد قانون  فصول و مواد قانون حمایت می

سازند نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری  را روشن می
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بسیاری از مواد قانون را  ،چند برخی روشن نشده است. هر

مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب  ۀملهم از نظری

اما اسنادی دالّ بر اینکه نظریه یا نظریات پشتیبان این  ،دانند می

وجود ندارد. شاید از همین روست که خبرگان  ،قانون کدامند

 اند. به این عامل هم اشاره داشته

هر  ۀمقایس ،3جدول : تحقیق با تحقیقات پیشین ۀمقایس

و تحقیقات پیشین نشان  ها هریرا با نظ الگویک از ابعاد 

 باشند. دهنده موارد تشابه می ی توپر نشانها هدایر .دهد می

تحقیق حاضر از چند نظر با : های تحقیق محدودیت

محدودیت مواجه بود که محقق سعی در یافتن راهکار برآمده 

 است. از جمله:

 طور مستمر در بحث، ه خبرگان ب ۀعدم حضور هم

 ؛کاری ۀدلیل مشغله ویژه به ب

 قانون مدیریت  ۀنبود تحقیقات مشابه در زمین

 ؛خدمات کشوری در کشور

  محدودیت کوانتومی یا همان ذهنیت مخاطب در

 ۀدلیل سابقه ی گروه متمرکز بها تحلیل گزارش

مشی  مدیریت دولتی و خط ۀتحصیلی محقق در رشت

 .گذاری عمومی

 تا پژوهشگران شود میپیشنهاد پیشنهاد به پژوهشگران: 

 ،هر یک از فصول قانون مدیریت خدمات کشوری ۀدر زمین

چه به صورت کیفی و چه به صورت کمّی در خصوص 

شناسی بپردازند. تحقیقات  تدوین یا اجرای قانون به آسیب

عوامل بر اجرای قانون  ۀثیر مجموعأت ۀتر در زمین عمیق

از آنجا که هر  تواند نتایج مفید علمی و اجرایی داشته باشد. می

یک از موانع شناسایی شده در سایر قوانین کشور نیز قابل 

توان تحقیقات مشابهی را در  می اند، مشاهده و بررسی

 خصوص سایر قوانین صورت داد.

____________________________________ 
 ت گرفته است.صورو نتایج تحقيق حاضر  "مشی و موانع و عوامل مؤثر بر آن خط اجراي زمينه در محققين و دانشمندان نظرات .1جدول" بر اساسمقایسه  1

منطق، انسجام و 

 گرایی واقع

پشتوانه 

 نظری

ساختار و 

 منابع

کارکنان و 

 مدیران

بازبینی و  محیط

 ظارتن

هومی و فم

 نگارشی

 سال

 مطالعه

6قمحق نام
  

 
 ویلداوسکی و پرسمن 6378 ●    ● ● ●

 میتر وان و هورن وان 6371 ●  ● ● ●  

 لوگین مک 6371   ● ● ●  

 ویتز 6373   ● ● ●  

 المور 6331    ● ●  

 زامور گارسیا 6331     ●  

 اندرسون جیمز 6334    ●   ●

 وود وهاگ گان 6332 ● ● ● ● ● ● ●

 اکالیست 6331 ●  ● ● ●  ●

 و مازمانیان ساباتیر 6331 ● ● ● ●  ● 

 ورامش هاولت 6331 ●  ● ● ● ● ●

 بارداچ یوجین 6377  ● ● ●   

 لملی و راسل 4114 ●  ● ● ● ● 

 مقایسه نتایج تحقیق با نظریه ها و تحقیقات پیشین  .8جدول 
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خود نیازمند  ،رسد حل و رفع هر یک از موانع به نظر می

 به عنوان مثال: ؛تحقیقات کاربردی است

در قانون نظری  ۀبررسی موانع مربوط به پشتوان -

 ؛مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن

نگارش در  ۀنحو و بررسی موانع مربوط به مفاهیم -

قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع 

 ؛آن

بررسی موانع مربوط به محیط اجرای قانون در قانون  -

 ؛مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن

ارت در قانون نظ و بررسی موانع مربوط به بازبینی -

 ؛مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن

گرایی  واقع و انسجام بررسی موانع مربوط به منطق، -

در قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای 

 ؛رفع آن

منابع در قانون  و بررسی موانع مربوط به ساختار -

 ؛مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن

مدیران در قانون  و نانبررسی موانع مربوط به کارک -

 مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن.

منطق، »از آنجا که موانع مربوط به : کاربردی یاهپیشنهاد

بحث متمرکز در تحلیل محتوای  «ییگرا انسجام و واقع

عوامل  ۀاز ضریب اهمیت باالتری نسبت به بقی گروهی

این قانون رسد که باید در بازنگری  به نظر می ،برخوردار است

نویسیِ  به فرایند قانون( 6 :و نیز در تدوین هر قانون دیگری

ی آموزشی ها درست توجه داشت. شاید بتوان با ترویج برنامه

که از موارد  4نویس قانون و تهیه پیش 6سازی قانون :همچون

به بهبود تدوین قوانین  ،مغفول در سطح دولت و مجلس است

جای طرح، ه شتر الیحه بجایگزینی هر چه بی( 4 د.کرکمک 

کنندگان این  نویسی که تهیه ضمن آموزش متخصصان قانون

به این نکته توجه شود که ( 8دخیلند. قوانین هستند، در کشور 

دن نگرشی کرگیری قانون از سطوح تخصصی با لحاظ  شکل

نگر، همراه با مطالعات عمیق روی منطق  سیستمی و جامع

____________________________________ 
1. Rule Making 

2. Legislative Drafting 

نین از اهمیت خاص برخوردار قانون و ارتباط آن با سایر قوا

تحلیل روابط بین مواد قانون در درون قانون و نیز با ( 2است. 

( 1بیرون قانون همواره باید در مرحله تدوین رعایت شود. 

ای ارائه  یا الیحه شود میچنانچه طرحی به مجلس داده 

بایستی اسناد پشتیبان قابل اتکا به همراه آن عرضه  ،گردد می

 ازتکلیف طرح یا الیحه از ابعاد گوناگون  شود که در آن

جمله ارتباط مواد قانون با یکدیگر و نیز با سایر قوانین روشن 

هدف قانون به روشنی بیان شده باشد و تعارضات  ،شده باشد

احتمالی و راه حل آنها ذکر شده باشد. این اسناد پشتیبان باید 

ن از آنها بتوا ها یگیر د تا در تصمیمشویسه ئت رئتحویل هی

 د.کراستفاده 

از آنجا که دومین عامل به لحاظ اولویت موانع مربوط به 

در بازنگری این ( 6 :در این خصوص ،است ساختار و منابع

سازو » قانون باید تدابیری در سطح مجلس یا دولت برای

، ها نامه آیین اجرایی در قالب اجرای قیمناسب و دق یکارها

اتخاذ شود. این موضوع  «الزمی ها دستورالعمل، و ها بخشنامه

هدف در  ۀیعنی مشارکت جامع ؛ناگزیر با روش تدوین قانون

( 4قانون و نیز با نظارت بر اجرای قانون مرتبط است.  ۀتهی

نیز از جمله مشکالت این قانون  «مشمول یها هتعدد دستگا»

 ۀ. شاید در کل بتوان گفت قرار دادن همشود میمحسوب 

ناشی از دیدی غیر  ،ی ذیل یک قانونی اجرایها هدستگا

شمول قانون را چنان وسیع  ،اقتضایی است و در عین حال

یک دستگاه سازمانی و عهدۀ سازد که اجرای آن تنها از  می

یک  ؛. به عبارتیهد آمدخوا مدیریتی اجرایی قوی بر

طور اثربخش ه تواند قانونی وسیع را ب بوروکراسی توانمند می

این امر  فانه در کشور شکل داده نشده است.سأند که متکپیاده 

طور طبیعی منجر به مشکل دیگری از دید خبرگان شده و ه ب

است. هر یک از  «قانون یدر اجرا ها هدستگا نیب ضیتبع»آن 

ی اجرایی به اقتضای شرایط خاص درونی و بیرونی ها هدستگا

سعی در گرفتن برخی از مواد قانون و عدول از برخی  ،خود

نظیر شرکت ملی نفت نیز خود  ها هدارند. بعضی دستگادیگر 

در این راستا و بر اساس نتایج  اند. دهکر ارا از قانون مستثن



   
 
 

 

از بحث متمرکز گروهی تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده :پورکیانی و همکاران 21  

 
 

 

تحقیق حاضر و نیز در جهت تقویت بوروکراسی برای 

ذیل که موارد  شود میتوصیه  ،قوانین مؤثراجرای 

 ند:رعایت شو

 ؛یساالر ستهینظام شا دهی به شکلالف( 

 ؛الزم ییاجرا یابزارها و تداركبینی  پیشب( 

در خصوص اجرای موادی که  مناسب یزمانبندج( 

 ؛اند نیازمند زمانبندی

سازمان  نیتعامل ب ایجاد زمینه و سازوکارد( 

 ؛ها سازمان هیکننده با بق نیتدو

 یاجرا یهادرهبار نیتدوکمک و پیگیری در ( ـه

 از سوی سازمان متولی که خود ها در سازمان ها استیس

 برایو توانمند  «متولی مشخص»مستلزم وجود یک 

 ؛در سیستم است «کپارچهی تیریمد» اعمال

و ایجاد  ها هعمل دستگا یآزاد تعیین حدودو( 

 ؛ها هدستگاتعادل بین آزادی و محدودیتهای اعمالی بر 

در اجرای  ها هدستگا نیروابط مشخص ب فیتعرح( 

 ؛قانون

 ؛الزم یمنابع انسان نیمأتبینی و  پیشط( 

 ییاجرا ۀبرنام توجه به تهیه و پایبندی بهی( 

 ؛مشخص

 ؛نینو یها یاوراستفاده از فنّك( 

 ؛نظام آمار و اطالعات مناسب تدوینل( 

 ؛مشمول یها سازماندقیق  نییتعم( 

 .و ایجاد ثبات مدیریتین( 

قانون است.  طیمحسومین دسته از موانع، مربوط به 

تر از  اتب گستردهاین دسته خود شامل ابعادی به مر

را مبیّن ارتباط زیرسیستم مورد زی ؛شود سایر عوامل می

های محیطی است. تغییر و  نظر قانون با سایر سیستم

ها نیازمند مطالعات پیچیده و  اصالح در این سیستم

ط نگاه تسلّ» ،تدابیر متناسب با آن است. به عنوان مثال

ت. این موانع اس ۀاز جمل «جامعه ۀدر ادار یدولت

 ۀمحوری به سمت توسع شک تغییر دیدگاه از دولت بی

مدنی به معنای تحولی  ۀبخش خصوصی و جامع

موارد  ۀدر زمینجانبه در نظام اجتماعی است. بهبود  همه

تدوین و اجرای ( 6 :شود میدر این راستا توصیه  لیذ

 ؛دولتتوسط حکومت و های صحیح اقتصادی  سیاست

قانونگرایی ۀ ت توسعهای مختلف جه سیستم ۀتوسع( 4

ویژه در جهت ه مدیریت فرهنگ ب( 8 ؛داری و ضابطه

فراهم آوردن ( 2 ؛ها هبهبود فرهنگ مدیران ارشد دستگا

 .قانون نیا ازین شیپبه عنوان بستر قانونی الزم 

بعدی موانع  ۀ، دستو نگارش مفهومموانع مربوط به 

آموزش نگارش صحیح قانون . دهند را تشکیل می

همچنین  .ندکدر این زمینه بهبودهایی را ایجاد تواند  می

صورت ه ب میواژگان و مفاهتوجه به روشن بودن است 

ی که نیاز به میو مناسب مفاه قیدق فیعرت و تخصصی

. بعالوه، توضیح و تعریف دارند در فصل کلیات قانون

کارگیری آیین نگارش و ه نگارش روان و ب

ه هم در ست کا نویسی نیز از جمله مواردی درست

های دولتی و در مجلس و هم در فرایند تدوین  آموزش

باید دقت و  ظر قرار گیردن و تصویب قانون باید مدّ

 ،توجهی به بار معنایی و حقوقی واژگان   بیداشت که 

 آورد. گاه عواقب جبران ناپذیری را به بار می

نیز  و نظارت ینیبازبدر خصوص موانع مربوط به 

 ؛وجود داشته باشد قانون «نیادیبن ینیبازب»فرصت  باید

ای گاه مزایایی را برای سیستم به  زیرا یادگیری دوحلقه

حلقوی حاصل  همراه دارد که هرگز از یادگیری تک

 ینظام نظارت سازی تدوین و پیادههمچنین  .شود نمی

 یابیارز یشاخصها نیی، تعبرای اجرای قانون مشخص

ی برای ظارتمراجع ن نییتع وقانون  یاجراۀدر مرحل

فصول یا مواد قانون همراه با تعهد مجلس، قوه قضاییه 

از  ،و مدیران ارشد قوه مجریه به پیگیری اجرای قانون

 جمله راهکارهای بهبود در این زمینه است.

 نیز رانیو مد کارکناندر مورد موانع مربوط به 

 ایجاد انگیزه و( 6: توان پیشنهاد داد موارد ذیل را می

از طریق جلب  قانون قیدق یبه اجرا انیرمج در تعهد

در ( 4 ؛مشارکت آنها در مراحل مختلف قانونگذاری

( 8 ؛نظر گرفتن منافع مجریان در تدوین و اجرای قانون
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از طریق آموزش و  انیدر مجر ینظم ذهن ایجاد

مدنی جهت ایجاد فضای  ۀجامع ۀتوسع( 2 ؛رسانی اطالع

رد مبانی و ی در موآموزش و آگاه( 1 ؛مداری قانون

 .روح قانون به مجریان

از آنجا که در خصوص مدیریت بخش عمومی هنوز 

پردازی درخور و منسجمی در کشور صورت  نظریه

در اغلب قوانین مرتبط با این حوزه، که  ،نگرفته است

کند.  بسیار زیاد هم هستند، این ضعف خودنمایی می

این مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قابل 

 ی مناسبنظر ۀنپشتوایا روشن نبودن  نبودیت است. ؤر

 یعلم ۀنبود پشتوان ،یمختلف نظر یو تداخل مباد

را تنها  نادرست یعبارات، مفروضات نظر یبرخ یبرا

 ۀنظری منسجم برای ادار الگویبا شکل دادن به یک 

با  ها هبخش عمومی از طریق همکاری دانشگا

ف ساخت. توان برطر ی اجرایی کشور میها هدستگا

گیری از استعدادهای خارج از کشور نیز  شک بهره بی

 باشد. مؤثرتواند در بهبود نتایج  می
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