تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی
(مورد مطالعه  :قانون مدیریت خدمات کشوری)
مسعود پورکیانی ،1سنجر سالجقه ،2فضل اله زارعپور نصیرآبادی
تاریخ دریافت93/4/2:

3

تاریخ پذیرش93/8/22:

چکیده
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 6831در مجلس شورای اسالمی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشی پنج سالۀ آن آغاز شد .از آنجا که قانون مذکور نمونهای
از خطمشیگذاری عمومی محسوب میشود ،مطالعه آسیبهای وارده بر آن و موانع اجراییا ش ،عالوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم میسازد،
میتواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشیگذاری عمومی در کشور شود .از این رو ،مقالۀ حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیبها و موانع اجرای
قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع ،تدوین شده است .پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحبنظر و با
بهرهگیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است .همچنین ،روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیامهای ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان
روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان میدهد در تحقیق به کار گرفته شده است .نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق،
انسجام و واقعگرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانۀ نظری ،به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت
را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

واژگان کلیدی:
قانون مدیریت خدمات کشوری ،خطمشی گذاری عمومی ،موانع و تنگناها ،بحث متمرکز گروهی ،آنتروپی شانون.

____________________________________
 .1دکترای مدیریت دولتی ،استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان.
 .2دکترای مدیریت دولتی ،دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان.

 .3دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان نویسنده مسئول،ایمیلmadjid.zare60@gmail.com:

8

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

مقدمه
بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکاالتی
است؛ از جمله :عدم تفکیک حوزههای حاکمیتی از
تصدیگری؛ نبود روحیۀ نوآوری؛ عدم تعیین مناسب نقش
سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت دولت؛ نبود نظام ارزیابی
عملکرد جامع ،مستمر و نتیجهگرا؛ بیعدالتی در نظام پرداخت
شاغالن و بازنشستگان؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فنّاوری
اطالعات؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای
دولتی؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت؛ فراگیر نبودن قوانین و
عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد اشاره کرد.
چنین وضعیتی ،مسئوالن کشور را در سالهای اخیر بر آن
داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکالت نظام اداری
را در دستور کار خود قرار دهند؛ قانونی که بتواند بهصورت
یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده ،بر اساس آن ،راه
حلهای مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و
مالحظات ملی و با بهرهگیری از نظریههای نوین مدیریتی و
تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند.
برای دستیابی به این هدف ،اولین مصوب ۀ مجلس
هفتم ،الزام دولت به تهیۀ الیح ۀ مناسب بود .دولت وقت
الیحۀ مدیریت خدم ات کشوری را در تاریخ 6832/4 /42
تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم
کرد .الیحۀ مذکور پس از برگزاری چندین نوبت نشست
تخصصی در کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه و
جلسات کارشناسی متعدد در مرکز پژوهش های مجلس-
بر اساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی،
م سئوالن و کارشناسان دستگاه های اجرایی و نهادهای
ذی ربط -بازنگری شد و پس از تصویب نهایی مجلس
شورای اسالمی ،در تاریخ  6831/7 /63به تأیید شورای
نگهبان قانون اساسی رسید و در تاریخ 6831/7 /42
مشتمل بر  61فصل و  643ماده برای اجرای آزمایشی در
یک دورۀ پنج سالۀ به ریا ست محترم جمهور ابالغ شد.
با این حال ،این قانون به صورت کامل به اجرا در نیامده؛
زیرا حتی آیین نامه و دستورالعمل اجرای مواد مختلف آن نیز

به طور کامل تدوین نشده است .عدم اجرای یک خطمشی
عمومی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری ،به دلیل موانع
متعددی است که گاهی مربوط به تدوین و گاهی مربوط به
زمینه ها و عوامل اجرایی قانون میشود .از این رو ،تحقیق
حاضر بر آن است تا با بهره گیری از ادبیات اجرای خطمشی
عمومی و موانع آن ،به تبیین موانع اجرای قانون مدیریت
خدمات کشوری پرداخته ،به این سؤال اساسی پاسخ دهد که:
«آسیبهای وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری از دید
مدیران عالی صاحبنظر کدامند و ضرایب اهمیت آنها به چه
صورت است؟».

مبانی نظری
اجرای خطمشی عمومی
بر اساس مطالعات صورت گرفته فرایند خطمشیگذاری
عمومی دارای مراحلی نظیر :شناخت و درك مساله عمومی،
دستورکار ،طراحی و شکل گیری خط مشی ،اجرای خطمشی،
نظارت و ارزیابی و تغییر یا خاتمه خط مشی است

(ر .ك.

دانش فر )6834 ،که البته این مراحل به هم مرتبط اند.
اندیشمندان خطمشی از بین مراحل مختلف فرایند خط-
مشیگذاری عمومی همواره به مرحله اجرا توجه ویژه داشته
(ر.ك .سابروتو .)4166 ،6مجموعه ادبیات نظری مربوط به این
اجرای خطمشی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد :اجرای
خطمشی با رویکرد «باال به پایین» ،اجرای خطمشی با رویکرد
«پایین به باال» و رویکرد ترکیبی یا تلفیقی.
محققانی که رویکرد باال به پایین را در تحقیقات خود
پیش گرفتهاند ،به بیان روشن و واضح خطمشی تأکید دارند.
هر چه خطمشی بیان شده مبهمتر باشد ،احتمال موفقیت آن
در مرحلۀ اجرا هم کمتر خواهد
2

1

بود(باوم6371 ،4؛ بالوك6331 ،8؛
1

روزنباوم 6331 ،؛ جانسون و کانون 6332 ،؛ المور  .)6337 ،عالوه بر
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این ،خط مشی ها باید تغییرات محدود را نسبت به وضع

مشتریان و متأثران از خط مشی ،در تعیین مساله و

موجود مدنظر داشته باشند و میزان تغییرات را در حد

راهکارها تأکید می ورزد .معمو الً مشاهده می شود که در

پایین لحاظ کنند ،ساختار اجرا را ساده بگیرند ،نقاط

صورت مشارکت و دخالت کارکنان در تعیین اهداف و

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

خط مشی گذاری ،رضایت و بهره وری کارکنان نیز افزایش

مشمول خط مشی را به حداقل برسانند و مشکالت و

می یابد(رینی6338 ،3؛ هاوس و می شل..)6372 ،61

مسا ئل بالقوّ ه را در اجرا در نظر بگیرند ( .اوتول6331 ،1؛
پرسمن و والدوسکی)6332 ،2

تالش های چندی جهت تلفیق ا لگو های اجرای
خط مشی « پ ایین به باال» و « باال به پایین» صورت گرفته

منابع

است .گوگین )43- 26 :6331 (66یک ال گوی ارتباطی در

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

رابطه با اجرای خط مشی بین دولتی (در دولتهای

سیاسی ،وجود فنّ اوری مناسب و سازگار با خط مشی و

حکومتهای فدرال) عرضه کرد .راهبردهای ارتباطی

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

می توانند زمان و ساختارها را جهت غلبه بر موانع به

را به عنوان متغیّر های کلیدی در اجرای خط مشی عنوان

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

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

بحث پیرامون این موضوع می پردازد که خط مشی ها باید

سازمان یافته و احزاب و وجود واسطه ها یا ائتالف های

بر مبنای گونه ای نوع شناسی بر حسب سطوح مختلف

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

ابهام و سطح تعارض میان بازیگران رقیب شناسایی شوند.

از جمله عوامل موثر بر اجرا در نظر گرفته اند .هیرن و

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

پورتر ) 6336 (6برآنند که ساختار اجرایی نیز مهم است؛ به

احتمال موفقیت خط مشی پدید می آید .بارداچ ) 6377(68از

این معنا که ماتریس ی متشکّ ل از بخش های مختلف

اجرای خط مشی ،به عنوان فرایند چانه زنی میان بازیگران

سازمان ها که مسئول اجرا کردن قسمت های مختلف

نیمه خودمختار و ب ه کارگیری دسته بندی های قوی

است.

متغیّر های سیاسی یاد می کند .وی برخی از اینها را به

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

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

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

ممکن است فرد یا گروه های ذی نفع محلی و قدرتمند

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

باشد.

تحقیقات

خط مشی اند،

بیشتر،

از

دسترسی

اهمیتی

حیاتی

داشتن

به

برخوردار

داد و پیشنهاد کرد که چهار الگوی مختلف باید در اجرای
خط مشی به کار گرفته شود که وی آن را «نقشه نگاری رو
به عقب» 8می نامد.

به این ترتیب ،در اوایل دهۀ  ، 6331تحقیقات در زمین ۀ
خط مشی در سیالبی از متغیّر ها گرفتار شده بود و نیل به
یک تئوری جمع وجود بعید به نظر می رسید .با این حال

سایر نظریه ها در توسعۀ رویکرد پایین به باال همکاری
داشته اند .این رویکرد به الزام مشارکت ذی نفعان،

در اواسط دهه  6331و در آستانه سال ،4111
پیشرفت هایی حاصل شد( .لملی و راسل)4114 ،62
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لورنس اوتول )4111 (6اشاره می کند که مجموعه ای

انتخاب عمومی به وضوح نشان می دهد که ویژگی های

اساسی از مشاهدات وجود دارد که هر دو مدل باال به

خط مشی یکی از متغیّر های کلیدی است»( اتول.)23 :6331 ،

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

ج دول  6خالصه ای از مطالعات انجام شده در زمینۀ

یک رویکرد تلفیقی یا رویکردی که ورای موضوعات

اجرای خط مشی و موانع آن را نشان می دهد:

ساختاری یا وضعی باشد را پیشنهاد می کند .به عنوان مثال،
تجزیه و تحلیل نهادی به کیفیت نهادهایی که در اجرای

روش شناسی تحقیق

خط مشی به کار گرفته می شوند تمرکز دارند و در

از جهت هدف ،تحقیق حاضر را می توان از نوع

جستجوی شرایطی اند که در آن سازمان های اثربخشی

تحقیقات کاربردی به شمار آورد .همچنین تحقیق حاضر

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

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

است ساختار ،فرهنگ یا رهبری برای کارهایی که در

کرده و در طبقه بندی انواع تحقیق بر اساس روش ،از نوع

وضع فعلی انجام می گیرد مناسب باشد  ،اما خط مشی های

روش تحلیل محتواست  .به عبارت بهتر؛ به منظور تحلیل

جدید ممکن است نیازمند بازطراحیِ سازمانی قابل

نظرات اعضای جلسات بحث متمرکز گروهی  ،از روش

مالحظه ای نیز باشند .از این رو و در راستای الگو سازی

تحلیل محتوا استفاده می شود  .عالوه بر این ،از آنجا که

رسمی ساختارهای اثربخش ،رویکردهای مقرون به

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

صرفه تری با عنایت به نقش ساختارها و رویه ها در اجرای

توصیفی از و اقعیت است ،در دسته پژوهش های توصیفی

اثربخش پدید

نیز قرار می گیرد.

آمده اند ( .اوتول و مییر)6333 ،8

این امر همچنین به شکل گیری حوز ۀ مطالعاتی دیگری

جامعه و نمونه :جامع ۀ آماری تحقیق شامل مدیران

منجر ش د که مدیریت شبکه ها خوانده می شود(همان).

عالی صاحب نظر در سطح کشور است که در تدوین قانون

سرانجام ،به نظر مطالعۀ تأثیرات عوامل خارجی بر اجرای

مدیریت خدمات کشوری و نیز در اجرای آن نقش

(واترمن و

داشته اند و دارای معیارهای الزم برای انتخاب(در دسترس

واسطه ای(راجرز  -دیلون و

بودن ،تجربه ،تن اسب رشتۀ تحصیلی ،تحصیالت عالی

اسکرنتنی )6333 ،1در حال احیا شدن است .به طور کلی،

تکمیلی ،آشنا به قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده اند.

پیشرفتهای ی که اخیراً پدید آمده است به اثربخشی

از نظرات ایشان در تعیین آسیب ها و تنگناهای قانون

مدیریت و سازمان ،تأثیر ذی نفعان عمومی ،و تأثیرات

مدیریت خدمات کشوری در جلسات بحث متمرکز

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

گروهی و تعیین اهمیت آسیب ها و تنگناهای قانون

انتخاب عمومی را از آنجا که احتما الً از ارزش تحلیل

مدیریت خدمات کشوری استفاده شده است.

خط مشی  ،به ویژه بر مبنای الگوی اصیل  -وکیل
مییر )6333 ،2و نهادهای سیاسی و

برخوردار است پیشنهاد می کند .در واقع  ،مشاهدات وی
کامالً به هم مرتبط اند  ،به قول او « به طرز شگفت آوری
حجم تحقیقات در زمین ۀ « ت أثیر احتمالی ویژگی خط مشی
بر شبکه ه ای همکارانه کم است .با این حال رویکرد
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جدول .1نظرات دانشمندان و محققین در زمینه اجرای خطمشی و موانع و عوامل مؤثر بر آن (منابع :اعرابی و رزقی 6832 ،؛ لملی و راسل،
)4114

ردیف

6

4

8
2
1
1
7

نام محقق
پرسمن و
ویلداوسکی
وان هورن
و وان میتر
میلبری
مک لوگین
ویتز
ریچارد
المور
گارسیا
زامور
جیمز
اندرسون

حوزه مطالعه و شرح دیدگاهها

سال مطالعه

هشدارها و شرایط دستوری برای پذیرش اجرای خطمشی .6 :اجرا نباید از خطمشی جدا باشد .4 .از
6378

وسایل و ابزارهای مستقیم در اجرا استفاده شود .8 .در نظر گرفتن مبانی علمی و نظری .2 .تدوام رهبری.
 .1سادگی و آسانسازی خطمشی.

6371

متغیّرهای اجرا .6 :استانداردها و اهداف .4 .منابع .8 .ارتباطات بین سازمانی .2 .ویژگیهای مؤسسات
اجرایی .1 .ویژگیهای شخصیتی مجریان .1 .شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی.
عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست اجرا :نخبگان سیاسی ،رای دهندگان ،گروههای ذینفوذ ،احزاب

6371

سیاسی ،روابط شخصی بین مجریان و تدوینکنندگان خطمشی ،میزان پذیرش مجریان نسبت به تغییر
خطمشی و میزان عالقه ،تعهد و حمایت بازیگران اصلی خطمشی.

6373
6331
6331
6334

سه عامل بالقوّه در اجرا .6 :الزامات قانونی .4،الزامات بوروکراتیک .8 ،الزام رضایت طرفین.
بررسی فرایند اجرای خطمشی در قالب چهار الگوی سازمانی .6 :الگوی مدیریت سیستمها  .4اجرا به
عنوان فرایند بوروکراسی  .8اجرا به عنوان توسعۀ سازمانی .2 .اجرا به عنوان تعارض و چانهزنی.
مشکالت و موانع عمدۀ اجرای خطمشی در کشورهای جهان سوم .6 :محدودیتهای ناشی از کمکها و
وامهای خارجی .4 .ساختار اداری متمرکز .8 .تحریف بوروکراسی وبری.
علل عمدۀ عدم اجرای صحیح خطمشی .6 :عدم آگاهی و درك صحیح دستورات توسط مجریان.4 .
عملی نبودن اجرای تصمیم .8 .مقاومت مجریان در اجرای خطمشی.
شرایطی که باعث عدم اجرای درست خطمشی میشوند .6 :عوامل خارج از سازمان و غیر مترقبه؛ .4

3

گان وهاگ
وود

زمان ناکافی و در دسترس نبودن منابع الزم و مناسب؛  .8نبود نظریۀ معتبر علت و معلولی؛  .2عدم ارتباط
6332

مستقیم بین علتها و معلولها؛  .1ارتباطات بیش از حد بین واحدهای اجرایی؛  .1عدم درك و نبود
توافق در مورد اهداف؛  .7مشخص نبودن وظایف و نبود هماهنگی؛  .3عدم درخواست مقامات و
صاحبان قدرت به اجرای کامل خطمشی.
الف) موانع اجرا .6 :ناکافی بودن منابع؛  .4ابزارهای نامناسب؛  .8انحرافات ناشی از نیات سیاسی(زد و

3

کالیستا

6331

بندهای سیاسی)؛  .2نارسا بودن طرحهای اولیه؛  .1عدم تعهد الزم مجریان خطمشی.
ب) عوامل یا متغیّرهای مؤثر در اجرا .6 :عوامل درونی شامل تنظیمات قدرت یا اختیارات ،ترکیب
شبکهها و محلهای اجرا؛  .4عوامل بیرونی ،شامل آرای عمومی ،نهادهای تفسیرکننده و اشخاص.
شرایط اجرای اثر بخش خطمشی .6 :اهداف مشخص و روشن؛  .4روابط علت و معلولی و داشتن مبنای

61

ساباتیر و
مازمانیان

6331

نظری؛  .8یک تثبیتکننده و یک رهبر با مهارتهای سیاسی و مدیریتی؛  .2حمایت خطمشیها از سوی
قانونگذاران ،مقامات اجرایی ،مراجع قضایی و گروههای هدف؛  .1توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
بینالمللی.
الف) محدودیتهای اجرای خطمشی .6 :محدودیتهای مربوط به ماهیت مسئله شامل دشواریهای فنی،

66

هاولت
ورامش

تعدد اهداف ،اندازۀ گروه هدف و تغییرات رفتاری ناشی از خطمشی در گروه هدف؛  .4اوضاع و احوال
6331

حاکم بر جامعه شامل شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ظهور فنّاوری جدید؛  .8محدودیتها و
مشکالت مربوط به سازمان مجری و مجریان خطمشی.
ب) معیارهای الزم برای طراحی و اجرای خطمشی .6 :خطمشیگذاران باید هدفهای خطمشی و

12
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سلسلهمراتب آنها را تا حد ممکن واضح و به صورت دستورالعمل روشن بیان کنند؛  .4تهیه خطمشی
باید به صورت آشکار یا ضمنی به یک نظریۀ علّی معتبر متکی باشد؛  .8خطمشی برای اجرای موفق باید
از اعتبار کافی برخوردار باشد؛  .2خطمشی باید حاوی مقررات روشنی باشد تا به طور صحیح به وسیله
سازمان مجری به اجرا درآید؛  .1وظیفه اجرا باید به سازمانهایی محول شود که از تجربه و تعهد کافی
برخوردار باشند.
الف) راههای وادار کردن گروهها و بازیگران به مشارکت در اجرای خطمشی عبارتند از :تحریک ،معامله،
چانهزنی ،ترغیب و متقاعد کردن.
64

یوجین
بارداچ

6377

ب) برخی از شگردها و بازیهایی که توسط عامالن اجرای خطمشی صورت میگیرد تا مانع اجرای
صحیح شوند عبارتند از :بازی بودجه ،حفظ صلح ،مقاومت جمعی ،زندگی آسان و راحت و . ...
ج) از اثرات منفی بازی خطمشی میتوان به این موارد اشاره کرد :تغییر منافع ،انحراف از اهداف
خطمشی  ،مقاومت در مقابل کنترلهای اداری.
شرایط افزایش احتمال اجرای موفق خطمشی .6 :خطمشی به روشنی بیان و ابالغ شود؛  .4تغییرات

68

لملی و
راسل

سیاسی و سازمانی لحاظ شود؛  .8مسئولیت اجرا به عهدۀ عامالن و شهروندانی باشد که اهداف خطمشی
4114

را پشتیبانی میکنند؛  .2تعداد طرفهای اجرایی حداقل باشد؛  .1منابع کافی شامل سازمانهای اثربخش،
شبکهها؛  .1مجریان در سطوح پایین مورد توجه قرار گرفته باشند؛  .7خطمشی از یک نظریۀ خوب
نشئت گرفته باشد.

روش و طرح نمونهبرداری :روش نمونهگیری در این
پژوهش ،کیفی هدفمند یا معیارمحور و نیز از نوع نمونهگیری
همگون است که در زیرمجموعۀ نوع شناسی نمونهگیری برای
دستیابی به نمایی و تطبیق پذیری قرار می گیرد .هدف راهبرد
نمونهگیری همگون ،انتخاب یک نمونۀ کوچک و همگون
برای تشریح عمیق برخی زیرگروههای ویژه است .تحقیق با
گروه مرکزها نوعاً مبتنی بر این نوع نمونهگیری است .در این
نوع نمونهگیری ،یک مورد یا مجموعه ای از موارد به نسبت
کوچک و همگون برای مطالعۀ شدت در نظر گرفته میشوند
(محمدپور .)83 :6831 ،بر این اساس 61 ،تن از مدیران
صاحبنظر که به دلیل سمت و توانمندیهای خود در تدوین

موجب میشود که اطالعات وسیع ،عمیق و غنی با کلمات
خود شرکت کنندگان به دست

4

آید(.هالکام و همکاران )4117 ،

ابزار یا تکنیک تجزیه و تحلیل :در این پژوهش از
تکنیک تحلیل محتوا برای ایجاد دادهها در خصوص
آسیبهای وارده بر قانون و در نهایت ،از تکنیک آنتروپی
شانون 8برای تعیین ضرایب اهمیت و اولویت آسیبهای
مشخص شده در مرحلۀ تحلیل محتوا استفاده شده است.
نرم افزار مورد استفاده برای تکنیک آنتروپی شانون ،نرم افزار
اکسل ویرایش  4161است.

تجزیه و تحلیل دادهها

و اجرای قانون نقش داشتهاند ،در  63جلسه و هر جلسه به

توصیف آزمودنیها :تعداد آزمودنیهای این پژوهش به دلیل

مدت حدود یک ساعت و نیم به بحث پرداختند.

محدودیت های موجود در دسترسی به افراد آشنا و مسلّط به

گردآوری اطالعات :گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر

حوزۀ خطمشی گذاری عمومی ،ضمن احاطه به قانون مدیریت

با استفاده از پرسشنامۀ باز صورت میگیرد که در جلسات

خدمات کشوری و مطابق با افراد مورد نیاز در بحث متمرکز

بحث متمرکز گروهی استفاده شده است .استفاده از بحث

گروهی ،مشتمل بر  61نفر از مدیران عالی صاحبنظر و

متمرکز گروهی 6برای گردآوری اطالعات ،روش با ارزشی

دست اندرکار در تدوین و اجرای قانون مدیریت خدمات

برای محققان کیفی است .شکل باز سؤاالت در گروه متمرکز
____________________________________
1. Focus Group

____________________________________
. Halcomb et. Al.

2

3. Shannon Entropy
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کشوری است .کمترین مدرك تحصیلی اعضای جلسه،

دولتی و با حمایت این مرکز برگزار شد .گفتگوهای صورت گرفته در

کارشناسی ارشد و بیشترین دکترا بوده است که پنج نفر در

این جلسات به عنوان مجموعه پیامها برای تحلیل محتوا انتخاب شد.

رشتۀ مدیریت ،چهار نفر در رشتۀ حقوق و یک نفر در رشتۀ
فنّاوری اطالعات تحصیالت داشته اند .سمتهای شغلی و برخی
مالحظات پیرامون اعضای گروه بحث متمرکز گروهی در
جدول  4آورده شده است.

ب) انتخاب نمونه :در این تحقیق ،تمامی جلسات تحلیل شدهاند
که شامل  63جلسۀ یکونیم ساعته با حضور هشت مدیر صاحبنظر
است .علت کاهش تعداد صاحبنظران ،عدم حضور دایمی دو تن از
ایشان در جلسات است.

تحلیل دادهها

ج) طرحی برای رمزگذاری پیامها در قالب دستههای معنادار:

سؤال پژوهش :آسیبهای وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور رمزگذاری گفتگوهای انجام شده در جلسات ،ابتدا ادبیات

در مرحلۀ اجرا از دید مدیران صاحبنظر کدامند و ضرایب اهمیت

موانع و عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش خطمشیگذاری ،فارغ از

آنها به چه صورت است؟

پیامها ،مطالعه شد تا ذهن محقق نسبت به مفاهیم مربوط به موانع

برای پاسخ به این سؤال ،از تحلیل محتوای جلسات متمرکز
گروهی و طی مراحل ذیل استفاده شده است:
الف) مشخص کردن مجموعهای از پیامها :کارگروهی با عنوان

آشنایی یابد .سپس گفتگوهای انجام شده ،بر اساس اینکه به کدام مانع
پرداخته است ،تجزیه و تحلیل شدند .نتایج این تجزیه و تحلیل در
قالب جدول ( 8جدول عامل و پیام) آورده شده است.

تلفیق بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف آسیبشناسی
و رفع ایرادات قانون تشکیل و جلسات در مرکز آموزش مدیریت
جدول  .2سمت و برخی مالحظه پیرامون اعضای گروه بحث متمرکز گروهی
ردیف

سمت

مالحظات

6

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4

مدیرعامل مؤسسه توسعۀ فرهنگ مدیریت ایران

عضو شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

8

رئیس امور ساختارهای سازمانی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

2

رئیس امور توسعه مدیریت دانش معاونت توسعه ریاست جمهوری

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

1

مشاور در حوزه مقرارت استخدامی

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق

1

مشاور مؤسسات آموزشی

مدیر کل فناوری اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق

7

مشاور آموزش دانشگاه امام حسین (ع)

مشاور پژوهشی سابق در مرکز آموزش مدیریت دولتی

3

مدرس دانشگاه

مشاور حقوقی مرکز آموزش مدیریت دولتی

3

مدرس دانشگاه

مشاور حقوقی مرکز آموزش مدیریت دولتی

61

مدیر کل دفتر ریاست و هماهنگی و امور استانها

محل خدمت مرکز آموزش مدیریت دولتی

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

در جدول  8پیام ها و دستهبندی آنها آورده شده است .در

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

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

ارزیابیها توسط خود محقق صورت گرفته است.

اثربخش خطمشی عمومی دسته بندی شدهاند.

11
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هـ) تحلیل دادهها و تفسیر آنها :برای تحلیل و
اولویتبندی دادهها از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده

توزیع احتمال بیان میشود .این عدم اطمینان به صورت ذیل
نوشته میشود(آذر و مومنی:)6877 ،

است .این تکنیک با استفاده از فرمول ها و فنون ریاضی سعی
در رتبهبندی دادهها دارد .برای بهره گرفتن از این تکنیک ابتدا
دفعات تکرار هر یک از عوامل احصا شده توسط هر
صاحب نظر شمارش میشود .جدول  2نتیجۀ این محاسبه را
نمایش میدهد.
آنتروی نشان دهندۀ مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای
یک پیام است .به عبارت دیگر؛ آنتروپی در نظریۀ اطالعات،
شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیلۀ یک

به طوری که  Kیک عدد مثبت

ثابت است و

طبق فرمول مربوط ،میزان آن در تحقیق حاضر  1/23است و
عبارت است از نرمال شده دادهها K .و با فرمولهای ذیل
محاسبه میشود و در جدول  1نشان داده شده استF .

نشانگر فراوانی است.

جدول  .3پیامها و دستهبندی آنها با محوریت آسیبهای قانون مدیریت خدمات کشوری

عامل

پیامها

مفهومی و

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

نگارشی

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

منطق ،انسجام
و واقعگرایی

تعارض بین عبارات در متن قانون ،تفسیرپذیری افراطی ،تعارض بین مواد قانون با سایر قوانین کشور ،عدم واقعگرایی ،عدم
جامعنگری (لزوم تبصره) ،تدوین مواد قانون فراتر از دامنه نفوذ آن (هدف قرار دادن حکومت به جای نظام اداری) ،عدم ارتباط
بین تعریف مفاهیم و هدف قانون ،جهتگیری نامناسب ،وجود مجال برای دور زدن در قانون ،کلیگویی ،عدم طراحی نظامهای
پشتیبان ،ناعادالنه بودن.

پشتوانۀ نظری

روشن نبودن مبنای نظری و تداخل مبادی مختلف نظری ،نبود پشتوانۀ علمی برای برخی عبارات ،مفروضات نظری نادرست
نبود سازوکارهای مناسب و دقیق ،نبود دستورالعملهای الزم ،تعدد دستگاههای مشمول ،تبعیض بین دستگاهها در اجرای قانون،

ساختار و
منابع

نبود نظام شایستهساالری ،نبود ابزارهای اجرایی الزم ،نبود زمانبندی یا زمانبندی نامناسب ،ضعف تعامل بین سازمان تدوین کننده
با بقیه سازمانها ،عدم انعطافپذیری ساختارها ،عدم تدوین راهبردهای اجرای سیاستها در سازمانها ،مدیریت غیر یکپارچه،
عدم آزادی عمل دستگاهها ،عدم تعریف روابط مشخص بین دستگاهها ،عدم تأمین منابع انسانی الزم،نبود برنامۀ اجرایی مشخص،
عدم استفاده از فناوریهای نوین ،نبود نظام آمار و اطالعات مناسب ،ابهام در تعیین سازمانهای مشمول ،نبود متولی مشخص

کارکنان و

عدم تعهد مجریان به اجرای دقیق قانون ،منفعتطلبی کارکنان سازمانها ،نبود نظم ذهنی در مجریان ،نبود انگیزه ،بیتوجهی به

مدیران

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

محیط

تسلط نگاه دولتی در ادارۀ جامعه ،شرایط نامناسب اقتصادی ،وجود فرهنگ رابطهگرایی به جای ضابطهگرایی ،فرهنگ نامناسب
مدیران ،نبود بستر قانونی پیشنیاز این قانون ،مشکالت معیشتی کارکنان ،عدم توجه به حقوق جامعۀ هدف.

بازبینی و

جلوگیری از بازبینی بنیادین قانون ،عدم وجود نظام نظارتی مشخص ،عدم تعیین شاخصهای ارزیابی در مرحلۀ اجرای قانون،

نظارت

عدم تعیین مراجع نظارتی
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سپس بار اطالعاتی مقوله  jمحاسبه میشود .بدین منظور از
رابطۀ زیر استفاده میشود .نتیجه در جدول  1نشان داده شده
است.

جدول  .4عاملهای احصا شده و میزان استفاده از آنها توسط مدیران عالی

بازبینی و نظارت محیط کارکنان و مدیران
6
6
16
1
7
4
66
1
4
4
6
6
6
6
1
8
4
6
1
6
6
6
4
1

شرکت
کننده6
4
8
2
1
1
7
3

ساختار و
3
منابع
61
41
64
8
2
6
2

پشتوانه نظری
1
1
3
2
1
8
1
1

منطق ،انسجام و واقع گرایی مفهومی و نگارشی
4
1
61
46
67
47
63
42
2
1
1
61
6
2
6
1

جدول  .2دادههای نرمال شده

بازبینی و نظارت

محیط

کارکنان و مدیران

ساختار و منابع

پشتوانه نظری

منطق ،انسجام و واقع گرایی

مفهومی و نگارشی

1

1/11

1/12

1/68

1

1/11

1/18

1/43

1/88

1/42

1/48

1/47

1/46

1/41

1/43

1/43

1/22

1/43

1/26

1/41

1/41

1/62

1/11

1/13

1/67

1/63

1/42

1/43

1

1/11

1/12

1/12

1

1/11

1/11

1/62

1/61

1/64

1/11

1/62

1/61

1/13

1/62

1/11

1

1/16

1

1/12

1/14

1

1/61

1/12

1/11

1

1/11

1/14

جدول  .6بار اطالعاتی عوامل (مقولهها)

بازبینی و نظارت

محیط

کارکنان و مدیران

ساختار و

پشتوانه نظری

منطق ،انسجام و واقع گرایی

مفهومی و نگارشی

./714

./328

./722

منابع./
312

./141

./334

./733

____________________________________
 .1برای اینکه محاسبات ممکن شود به جای عدد صفر در مواردی که محقق مربوط به آن عامل اشاره ای نداشته است از عدد بسیار کوچک  0/000استفاده شده است .عدد ذکر شده در هر خانه تعداد
تکرار عامل مشخص شده توسط فرد خبره شرکت کننده در جلسات است.
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باالترین ،پایینترین و یا iامین اولویت یا اهمیت قرار دارد.

با استفاده از بار اطالعاتی مقولهها) (j= 1,2,…,nضریب

حاصل محاسبات فوق به ما نشان می دهد که از دید

اهمیت هر یک از مقولهها محاسبه میشود .هر مقولهای که

آزمودنیهای پژوهش هر مقوله از چه اهمیت و اولویتی

دارای بار اطالعاتی بیشتری است ،باید از درجۀ اهمیت)(wj

برخوردار است .در پاسخ به سؤال اهمیت متغیرها و بر اساس

بیشتری برخوردار باشد .محاسبۀ ضریب اهمیت مقولۀ jام طبق

نتایج حاصله از تکنیک آنتروپی شانون ،چنانکه در جدول 7

رابطۀ ذیل محاسبه میشود .جدول  7نیز نتیجه این محاسبات

مالحظه میشود " منطق ،انسجام و واقع گرایی " به عنوان

را نشان داده است.

مانعی با باالترین اهمیت و اولویت شناسایی شده است و پس
از آن مشکالت در مقوالت "ساختار و منابع ،محیط  ،مفهوم و
نگارش ،کارکنان و مدیران ،بازبینی و نظارت ،و سرانجام

 Wjشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله  jام را در

پشتوانه نظری" به ترتیب به عنوان آسیبهای قانون مدیریت

یک پیام با توجه به کل پاسخگوها مشخص میکند.در هنگام

خدمات کشوری شناخته شده اند.

تشریح الگوریتم شانون ،مقوله jام از دید پاسخدهندگان در

جدول  .7ضرایب اهمیت هر عامل

بازبینی و نظارت

محیط

کارکنان و مدیران

ساختار و منابع

پشتوانه نظری

منطق ،انسجام و واقع گرایی

مفهومی و نگارشی

./681

./618

./681

./617

./662

./611

./621

بر اساس ضرایب اهمیت عوامل شناسایی شده به عنوان آسیب قانون مدیریت خدمات کشوری میتوان الگوی ذیل را ترسیم
کرد(.شکل )6
موانع مفهومی و نگارشی قانون
موانع مربوط به منطق ،انسجام و واقع گرایی
موانع مربوط به پشتوانه نظری
موانع مربوط به ساختار و منابع
موانع مربوط محیط اجرای قانون
موانع مربوط به کارکنان و مدیران
موانع مربوط به بازبینی و نظارت

/145
0

0/160
0/111

/157
0
/153
0
/135
0
/136
0

عدم مطلوبیت قانون مدیریت
خدمات کشوری

شکل  .1مدل عوامل شناسایی شده به عنوان آسیبهای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

بحث و نتیجهگیری
الف) نتایج تحلیل محتوا

بر اساس تحلیل محتوای صورت گرفته روی شرح کامل
جلسات بحث گروهی ،هفت عامل به عنوان موانع و
آسیبهای موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری
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شناسایی شد .بر اساس محاسبات صورت گرفته با استفاده از

تمامی ابعاد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،فضای اجرای قانون

تکنیک آنتروپی شانون ،اهمیت عوامل در آسیبشناسی قانون

را متأثر ساخته است.

به ترتیب اولویت عبارتند از:
 .6منطق ،انسجام و واقع گرایی
 .4ساختار و منابع
 .8محیط
 .2مفهومی و نگارشی
 .1بازبینی و نظارت
 .1کارکنان و مدیران
 .7پشتوانه نظری
بر اساس نتایج به دست آمده ،بیشترین آسیب وارده بر
قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به ضعف منطق،
انسجام و واقعگرایی است .هر چند تمیز بین این عامل با سایر
عوامل به دلیل ماهیت مفاهیم در علوم اجتماعی دشوار است،
اما به طور کلی این عامل و اهمیت باالی آن نسبت به سایر
عوامل ،حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری
در درون خود و در قبال سایر قوانین با تعارض مواجه است.
همچنین این قانون ،تناسب معناداری با واقعیت بیرونی ندارد
و عالوه بر آن ،از یکپارچگی الزم هم برخوردار نیست.
دومین عامل به لحاظ اولویت ،موانع مربوط به ساختار و
منابع است .منظور از ساختار ،تمامی دستورالعملها،
زیرنظامهای الزم و سازوکارهای مناسب برای اجرای قانون
است .بعالوه توجه به تعیین مشخص دستگاههای مشمول
قانون و روابط بین آنها که از الزامات اجرای اثربخش قانون به
حساب میآید ،در این مقوله جای می گیرد .منابع نیز شامل
وجود و برنامهریزی برای تخصیص مناسب منابع انسانی ،مالی
و زمانی است .به این ترتیب ،نتایج نشان میدهد که الزامات
اجرایی از حیث ساختاری و منابع به طور مناسب لحاظ
نشدهاند.
عامل سوم ،محیط قانون است که منظور از آن ،شرایط
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است .نبود شرایط محیطی مانعی
تأثیرگذار در سر راه اجرای اثربخش قانون بوده است .دوران
زمامداری دولت نهم و دهم با تنشهای مختلف در
عرصههای داخل و خارج کشور همراه بوده و این تنشها در

پس از آن ،عامل روشن نبودن مفاهیم و ایرادات نگارشی
مطرح است .این عامل نشان میدهد که قانوننویسی در ایران
از دقت الزم برخوردار نیست .توجه به اینکه واژگان و
اصطالحات دارای بار معنایی و بار حقوقی خاص هستند و در
نوشتن قانون باید به نکات نگارشی نیز توجه ویژه شود ،از
الزامات تدوین و اجرای مطلوب قانون است .این موضوع در
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطرح است؛ چنانکه
چهارمین اولویت بین موانع را از دید خبرگان به خود
اختصاص داده است.
عدم نظارت و نبود سازوکارهای مدوّن در فرایند بازبینی
قانون و اجرای آنها نیز دارای اهمیت است .هرچند این
موضوع در بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری توسط
خبرگان در اولویت پنجم است ،اما در واقع این عوامل با
فاصلهای اندك نسبت به هم قرار دارند(ضرایب اهمیت چندان
با هم فاصله ندارد) .بنابر این ،نمیتوان اولویت این موضوع را
چندان کمتر از بقیه عوامل دانست .تعیین سازوکارهای نظارت
بر اجرای قانون و نیز تعیین فرایندی برای جلب مشارکت
ذینفعان در بازنگری آن ،از الزامات اجرای اثربخش قانون
است .عالوه بر آن ،پیگیری اجرای قانون توسط مراجع
ذیصالح در این عامل مدّ نظر بوده است.
تعهد کارکنان و مدیران (مجریان) و داشتن انگیزه قوی نیز
از ضروریات پیادهسازی قانون در جامعه است که از بدو
تدوین قانون باید بدان توجه داشت؛ یعنی عالوه بر انتخاب
متولی اجرا از بین سازمانهای با انگیزه و متعهد ،باید
سازوکارهایی را برای ایجاد تعهد و انگیزۀ هر چه بیشتر فراهم
کرد .از سوی دیگر ،باید انتقال مفاهیم و مضامین قانون به
شکلی صورت گیرد که مجریان از ابعاد مختلف قانون آگاهی
حاصل کنند تا مبادا در اجرا خدشهای وارد آید.
وجود یک یا چند نظریۀ پشتیبان که در قالبی منسجم از
فصول و مواد قانون حمایت میکنند و نوع نگاه به مواد قانون
را روشن میسازند نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری

پورکیانی و همکاران :تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی
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روشن نشده است .هر چند برخی ،بسیاری از مواد قانون را

محدودیت کوانتومی یا همان ذهنیت مخاطب در

ملهم از نظریۀ مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب

تحلیل گزارشهای گروه متمرکز به دلیل سابقۀ

میدانند ،اما اسنادی دالّ بر اینکه نظریه یا نظریات پشتیبان این

تحصیلی محقق در رشتۀ مدیریت دولتی و خطمشی

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

گذاری عمومی.

به این عامل هم اشاره داشتهاند.

پیشنهاد به پژوهشگران :پیشنهاد میشود تا پژوهشگران

مقایسۀ تحقیق با تحقیقات پیشین :جدول  ،3مقایسۀ هر

در زمینۀ هر یک از فصول قانون مدیریت خدمات کشوری،

یک از ابعاد الگو را با نظریهها و تحقیقات پیشین نشان

چه به صورت کیفی و چه به صورت کمّی در خصوص

میدهد .دایرههای توپر نشاندهنده موارد تشابه میباشند.

تدوین یا اجرای قانون به آسیبشناسی بپردازند .تحقیقات

محدودیتهای تحقیق :تحقیق حاضر از چند نظر با

عمیقتر در زمینۀ تأثیر مجموعۀ عوامل بر اجرای قانون

محدودیت مواجه بود که محقق سعی در یافتن راهکار برآمده

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

است .از جمله:

یک از موانع شناسایی شده در سایر قوانین کشور نیز قابل



مشاهده و بررسیاند ،میتوان تحقیقات مشابهی را در

عدم حضور همۀ خبرگان به طور مستمر در بحث،

خصوص سایر قوانین صورت داد.

به ویژه به دلیل مشغلۀ کاری؛


نبود تحقیقات مشابه در زمینۀ قانون مدیریت
خدمات کشوری در کشور؛

جدول  .8مقایسه نتایج تحقیق با نظریه ها و تحقیقات پیشین

نام محقق

6

سال

مفهومی و

بازبینی و

مطالعه

نگارشی

نظارت

پرسمن و ویلداوسکی

6378

وان هورن و وان میتر

6371

مک لوگین

6371

ویتز

6373

المور

6331

گارسیا زامور

6331

جیمز اندرسون

6334

گان وهاگ وود

6332

کالیستا

6331

ساباتیر و مازمانیان

6331

هاولت ورامش

6331

یوجین بارداچ

6377

لملی و راسل

4114

محیط

کارکنان و

ساختار و

پشتوانه

منطق ،انسجام و

مدیران

منابع

نظری

واقعگرایی

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

●

●

●

____________________________________
 1مقایسه بر اساس "جدول .1نظرات دانشمندان و محققين در زمينه اجراي خطمشی و موانع و عوامل مؤثر بر آن" و نتایج تحقيق حاضر صورت گرفته است.
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به نظر میرسد حل و رفع هر یک از موانع ،خود نیازمند
تحقیقات کاربردی است؛ به عنوان مثال:
-

بررسی موانع مربوط به پشتوانۀ نظری در قانون
مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن؛

-

بررسی موانع مربوط به مفاهیم و نحوۀ نگارش در
قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع
آن؛

-

بررسی موانع مربوط به محیط اجرای قانون در قانون
مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن؛

-

بررسی موانع مربوط به بازبینی و نظارت در قانون
مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن؛

-
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قانون و ارتباط آن با سایر قوانین از اهمیت خاص برخوردار
است )2 .تحلیل روابط بین مواد قانون در درون قانون و نیز با
بیرون قانون همواره باید در مرحله تدوین رعایت شود)1 .
چنانچه طرحی به مجلس داده میشود یا الیحهای ارائه
میگردد ،بایستی اسناد پشتیبان قابل اتکا به همراه آن عرضه
شود که در آن تکلیف طرح یا الیحه از ابعاد گوناگون از
جمله ارتباط مواد قانون با یکدیگر و نیز با سایر قوانین روشن
شده باشد ،هدف قانون به روشنی بیان شده باشد و تعارضات
احتمالی و راه حل آنها ذکر شده باشد .این اسناد پشتیبان باید
تحویل هیئت رئیسه شود تا در تصمیمگیریها بتوان از آنها
استفاده کرد.

بررسی موانع مربوط به منطق ،انسجام و واقعگرایی

از آنجا که دومین عامل به لحاظ اولویت موانع مربوط به

در قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای

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

رفع آن؛

قانون باید تدابیری در سطح مجلس یا دولت برای «سازو

بررسی موانع مربوط به ساختار و منابع در قانون

کارهای مناسب و دقیق اجرایی در قالب اجرای آییننامهها،

مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن؛

بخشنامهها ،و دستورالعملهای الزم» اتخاذ شود .این موضوع

بررسی موانع مربوط به کارکنان و مدیران در قانون

ناگزیر با روش تدوین قانون؛ یعنی مشارکت جامعۀ هدف در

مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای رفع آن.

تهیۀ قانون و نیز با نظارت بر اجرای قانون مرتبط است)4 .

پیشنهادهای کاربردی :از آنجا که موانع مربوط به «منطق،

«تعدد دستگاههای مشمول» نیز از جمله مشکالت این قانون

انسجام و واقعگرایی» در تحلیل محتوای بحث متمرکز

محسوب میشود .شاید در کل بتوان گفت قرار دادن همۀ

گروهی از ضریب اهمیت باالتری نسبت به بقیۀ عوامل

دستگاههای اجرایی ذیل یک قانون ،ناشی از دیدی غیر

برخوردار است ،به نظر میرسد که باید در بازنگری این قانون

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

و نیز در تدوین هر قانون دیگری )6 :به فرایند قانوننویسیِ

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

درست توجه داشت .شاید بتوان با ترویج برنامههای آموزشی

مدیریتی اجرایی قوی بر خواهد آمد .به عبارتی؛ یک

همچون :قانونسازی 6و تهیه پیشنویس قانون 4که از موارد

بوروکراسی توانمند میتواند قانونی وسیع را به طور اثربخش

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

پیاده کند که متأسفانه در کشور شکل داده نشده است .این امر

کمک کرد )4 .جایگزینی هر چه بیشتر الیحه به جای طرح،

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

ضمن آموزش متخصصان قانوننویسی که تهیهکنندگان این

آن «تبعیض بین دستگاهها در اجرای قانون» است .هر یک از

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

دستگاههای اجرایی به اقتضای شرایط خاص درونی و بیرونی

شکل گیری قانون از سطوح تخصصی با لحاظ کردن نگرشی

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

سیستمی و جامعنگر ،همراه با مطالعات عمیق روی منطق

دیگر دارند .بعضی دستگاهها نظیر شرکت ملی نفت نیز خود

-

____________________________________
1. Rule Making
2. Legislative Drafting

را از قانون مستثنا کردهاند .در این راستا و بر اساس نتایج
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تحقیق حاضر و نیز در جهت تقویت بوروکراسی برای

ذ ی ل در این راستا توصیه می شود  ) 6 :تدوین و اجرای

اجرای مؤثر قوانین  ،توصیه می شود که موارد ذیل

سیاست های صحیح اقتصادی توسط حکومت و دولت ؛

رعایت شو ند:

 ) 4توسع ۀ سیستم های مختلف جه ت توسع ۀ قانونگرایی

الف) شکل دهی به نظام شا ی سته ساالر ی ؛
ب) پیش بینی و تدارك ابزارها ی اجرا یی الزم ؛
ج) زمانبند ی مناسب در خصوص اجرای موادی که
نیازمند زمانبندی اند ؛
د) ایجاد زمینه و سازوکار تعامل ب ی ن سازمان
تدو ی ن کننده با بق ی ه سازمان ها ؛

و ضابطه داری ؛  ) 8مدیریت فرهنگ ب ه ویژه در جهت
بهبود فرهنگ مدیران ارشد دستگا ه ها ؛  ) 2فراهم آوردن
بستر قانونی الزم به عنوان پ ی ش ن ی از ا ی ن قانون .
موانع مربوط به مفهوم و نگارش  ،دست ۀ بعدی موانع
را تشکیل می دهند  .آموزش نگارش صحیح قانون
می تواند در این زمینه بهبودهایی را ایجاد ک ند  .همچنین

ه ـ ) کمک و پیگیری در تدو ی ن ر ا هب ر د ها ی اجرا ی

است توجه به روشن بودن واژگان و مفاه ی م ب ه صورت

س ی است ها در سازمان ها از سوی سازمان متولی که خود

تخصصی و ت عر ی ف دق ی ق و مناسب مفاه ی م ی که نیاز به

مستلزم وجود یک « متولی مشخص » و توانمند برای

توضیح و تعریف دارند در فصل کلیات قانون  .بعالوه،

اعمال « مد ی ر ی ت ی کپارچه » در سیستم است ؛

نگارش روان و ب ه کارگیری آیین نگارش و

و) تعیین حدود آزاد ی عمل دستگا ه ها و ایجاد
تعادل بین آزادی و محدودیتهای اعمالی بر دستگا ه ها ؛
ح) تعر ی ف روابط مشخص ب ی ن دستگا ه ها در اجرای
قانون ؛
ط) پیش بینی و ت أ م ی ن منابع انسان ی الزم ؛
ی) توجه به تهیه و پایبندی به برنام ۀ اجرا یی
مشخص ؛
ك) استفاده از ف ن ّ اور ی ها ی نو ی ن ؛
ل) تدوین نظام آمار و اطالعات مناسب ؛
م) تع یی ن دقیق سازمان ها ی مشمول ؛

درست نویسی نیز از جمله مواردی ا ست ک ه هم در
آموزش های دولتی و در مجلس و هم در فرایند تدوین
و تصویب قانون باید م د ّ ن ظر قرار گیرد و باید دقت
داشت که بی توجهی به بار معنایی و حقوقی واژگان ،
گاه عواقب جبران ناپذیری را به بار می آورد.
در خصوص موانع مربوط به بازب ی ن ی و نظارت نیز
باید فرصت « بازب ی ن ی بن ی اد ی ن » قانون وجود داشته باشد ؛
زیرا یادگیری دوحلقه ای گاه مزایایی را برای سیستم به
همراه دارد که هرگز از یادگیری تک حلقوی حاصل
نمی شود  .همچنین تدوین و پیاده سازی نظام نظارت ی

ن) و ایجاد ثبات مدیریتی .

مشخص برای اجرای قانون  ،تع یی ن شاخصها ی ارز ی اب ی

سومین دسته از موانع ،مربوط به مح ی ط قانون است.

در مرحل ۀ اجرا ی قانون و تع یی ن مراجع ن ظارت ی برای

این دسته خود شامل ابعادی به مر اتب گسترده تر از

فصول یا مواد قانون همراه با تعهد مجلس ،قوه قضاییه

سایر عوامل می شود ؛ زی را مب ی ّن ارتباط زیرسیستم مورد

و مدیران ارشد قوه مجریه به پیگیری اجرای قانون  ،از

نظر قانون با سایر سیستم های محیطی است .تغییر و

جمله راهکارهای بهبود در این زمینه است.

اصالح در این سیستم ها نیازمند مطالعات پیچیده و
تدابیر متناسب با آن است .به عنوان مثال  « ،تس ل ّ ط نگاه
دولت ی در ادار ۀ جامعه » از جمل ۀ این موانع اس ت.
بی شک تغییر دیدگاه از دولت محوری به سمت توسع ۀ
بخش خصوصی و جامع ۀ مدنی به معنای تحولی
همه جانبه در نظام اجتماعی است .بهبود در زمین ۀ موارد

در مورد موانع مربوط به کارکنان و مد ی ران نیز
موارد ذیل را می توان پیشنهاد داد  ) 6 :ایجاد انگیزه و
تعهد در مج ر ی ان به اجرا ی دق ی ق قانون از طریق جلب
مشارکت آنها در مراحل مختلف قانونگذاری ؛  ) 4در
نظر گرفتن منافع مجریان در تدوین و اجرای قانون ؛ ) 8
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