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واکاوی سهگانه سختافزاری ،نرمافزاری و ذهنافزاری
علی حمیدیزاده
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استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی
حسن داناییفرد
استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربيت مدرس
مهدی معافی
دانشجوی دکتری مدیریت تطبيقی و توسعه دانشگاه تهران پردیس فارابی
سیدحسین اخوانعلوی
استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی
(تاریخ دریافت - 91/5/71 :تاریخ پذیرش)91/1/71 :

چکیده
در دهههای گذشتهه اا وساتا ی داهها های دولهی منطبق اا اید های ارآمد ا مدیریت دولهی جدید ،احران
کنهرل ،پراکندگی و ا همگستختههی ات موسمی ودولتها تشتدید شد .در ایران وخز پراکندگی ات موسمی که
ریشتههای دیهری وخز داشت ،افزای یافت .این شرایط منجر اه طرح مجدد مسئله و مفهسم هواهنهی خطمشیها
شتد .هد این پووه  ،یافهن پخ آیندهای ظرفخت هواهنهی خطمشی در ایران اات .ارای فهم این پدید اا 71
وفر ا مدیران ارشتد که درگخر هواهنهی خطمشتیها اسد اود ،مصاحبه شد و ااناد اخااهی شامل اارخطمشیهای
هواهنهی ،ااتناد هواهنهی هخئت دولت و قساوخن مرتبط اا هواهنهی وخز اررای شدود .تحلخل داد ها وخز اا ااهفاد
ا تحلخل مضتوسن اوجام شتد .یافهههای این پووه وشان میدهد در حالیکه اهطسر معوسل ارای ایجاد هواهنهی
ار اا وکارها ،فرآیندها و اتتافزارهای هواهنهی تأکخد میشسد ،تسجه اه جنبههای ورمافزاری و مغزافزاری ارای
ارتقای ظرفخت هواهنهی ضتروری ااتت .در پایان وخز مجوسمهای ا خطمشیهای پخشنهادی جهت اهبسد ظرفخت
هواهنهی خطمشیها ارائه شد اات.
واژگان کلیدی :هواهنهی خطمشی ،ظرفخت هواهنهی خطمشی ،پراکندگی دولت ،حفر ها ،هوپسشاویها.

 Email: Hamidizadeh@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
مظاهر واهواهنهی یکی ا آشناترین مسائل فراروی شهروودان در مساجهه اا اا مانهای
دولهی اات .جلساتی هوچسن مدم تطااق ااهاوداردها و فرآیندهای کاری درون یک اا مان و
مخان اا مانهای متهلف ،واهواهنهی در اوجام امسر شهری و خدماتی اشعار اه این معضل در
ات دولهی دارد .اخشهر خدمات موسمی ارایه شد تساط دولت ارای موسم یا اتشی ا افراد
جامعه ،وخا مند هواهنهی مخان ات های متهلف دولهی ،غخردولهی و حهی خصسصی اات .ا
این رو مسائل هواهنهی هوسار مسایل فرااتشی هسهند .اه ملت تعدد داهها های دولهی مرتبط
اا یک مسئله موسمی و وخز اه ابب منافع و گرای های مهفاوت آنها وسبت اه آن مسئله،
دریافتکنندگان یک خدمت اا مشکالت یادی مساجه میشسود (پیترز .)57-51 :5175 ،اطح
ااالیی ا مسا یکاریها و دواار کاریها ،تداخالت و هوپسشاویها در اروامهها و اا مانهای
ات موسمی ایران وجسد دارد .اهطسر کلی میتسان مشکالت هواهنهی در ات موسمی ایران
را در دو داهه تقسخماندی کرد -7 :مشکالت هواهنهی واشی ا هوپسشاویها 7و -2مشکالت
هواهنهی واشی ا حفر ها2؛ که منشأ هر دو اه تفکخک کار ویو ای (کارکردی) و تتصصیاا ی
مهناظر آن در دولت و جامعه اا میگردد .مشکل حس های مهداخل و هوپسشان در اصل واشی
ا واگرایی در ترجخحات و رویکردهای متهلف اا مانهای درگخر مسئله موسمی اات .حفر ها
هم اه ادراک اوهتاای اا مانهای تتصصی مراسط میشسد که طبخعهاً اه مشکالت خارج ا
محدود های اداریشان ایتسجه هسهند و هوسار مسائلی پخدا میشسود که خارج ا قلوروهای
کاری داهها ها و اا مانها قرار میگخرود (وگریچ و ااهخواک .)27-22 :2172 ،در حالی که
ریشه های مهفاوتی ارای این مسئله مطرح شد اات اما ات مهوی ا این مشکالت اه اجرای
خطمشیهای مدیریت دولهی جدید اا میگردد که تأثخرات یادی ار کارکردها و ااخهار اداری
و مدیریهی کشسر ارجای گذاشههاود؛ کسچکاا ی دولت ،اروناپاری ،اسدجهریزی مولخاتی و
خصسصی در دولت
روشهای مدیریت کارکنان ات
ا
ااهفاد
(الساوی و مبصر22-22 :7932 ،؛ داواییفرد و هوکاران ،)6-1 :7937 ،ابب کاه قدرت کنهرل
دولت و واگرایی اخشهر اا مانها و وهادهای ات موسمی در داخل و خارج ا قس ی مجریه
شد اات.
در حالی که اصالحات مدیریت دولهی جدید مسجب پراکندگی اخشهر و کاه ظرفخت
خطمشیگذاری ات موسمی در ایران شد اات ،تحسالت جهاوی و محخطی وخز مسجب اهوخت
فزایند ی مسائل فرااتشی ،پخچخد و اغروج و وهایهاً ضرورت ارتقای هواهنهی شد اات.
1- Overlaps
2- Underlaps
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هوچنخن کوبسد شدید منااع مالی دولت واشی ا تحریمهای اقهصادی و اوباشت مشکالت
واحدهای اقهصادی ،ایجاد هواهنهی و حذ اروامههای تکراری و هوپسشاویها را ضروری
میاا د .مالو ار این هواهنهی رضایت شهروودان را افزای داد و ماوع ا ارگرداوی آنها در
ادارات متهلف ارای دریافت خدمات میشسد .هوچنخن یکپارچهاا ی کارا و اثرات خدمات
میدهد
موسمی ،احساس ارااری و مدالت را در مخان شهروودان افزای
(پیترز5175 ،؛  .)71-71ار این اااس ،پرا این پووه این اات که چه مسامل و ظرفختهای
مسجب ارتقای ظرفخت هواهنهی میشسود و ا این رو هد آن یافهن پخشایندهای ظرفخت
هواهنهی خطمشی در ایران اات تا مشتص شسد چهسوه و ا طریق چه اا وکارها و مخنههایی
ظرفخت هواهنهی در دولت ایران ارتقا مییااد.

مبانی نظری پژوهش
در اداخات داو خطمشیگذاری موسمی تعاریف متهلفی ا مفهسم هواهنهی ارائه شد اات
و هواهنهی در حس های وهادی و خطمشیای مهفاوتی مطرح اسد اات (هسد.)21 :2112 ،
وظریه اا مان اخشهر اه مفهسم هواهنهی ،تسصخف رفهار و فرآیندهای مرتبط اه آن پرداخهه و
رشهههای ملسم اخاای ،خطمشیگذاری موسمی و مدیریت دولهی دغدغههای مولیتری دارود
و اه چهسوهی و اا وکارهای هواهنهی اخنااا ماوی میپردا ود (الکساودر.)26-24 :7332 ،
اایوسن هواهنهی را مجوسمهای ا اموال میداوست که هد آن ایجاد اوطباق مخان توام امضای
گرو ها در جهت إتتاذ تصوخوات مهقاال و اا گار اا یکدیهر اات (یسردان و شست:2116 ،
 .)21-27در دیدگا وهادگرایان جدید ،هواهنهی اه معنای ظرفخت دولت ارای تحسیل مؤثر
مجوسمهای ا خدمات اه موسم اات .هواهنهی هم یک فرآیند و هم حاصل فرآیند اات.
هواهنهی در اطسح مهفاوت هواهنهی خطمشی و هواهنهی اجرا مطرح اات
(پخهر 2172 ،؛  .)2-71در اداخات حکوراوی وخز هواهنهی و ایجاد همجسشی مخان منااع ات
موسمی و خصسصی اه وق محسری دولت تبدیل شد اات (پخهر و پییر.)42-31 :7939 ،
در پووه های اخخر تعاریف مبهنی ار چارچسب وهادگرایی جدید مسرد اقبال قرار گرفههاود؛ در
این چارچسب ،هواهنهی اه مثااه واکنشی اه تتصصیاا ی ارآمد ا اصالحات مدیریت دولهی
جدید ادراک میشسد (الگرید و هوکاران2172 ،؛ اسخارت و هوکاران2171 ،؛ الگرید و
ورهسات2171 ،؛ ورهسات و هوکاران2111 ،؛ اسالخنک و ورهسات .)2112 ،این پووه وخز
ار این تعریف ا هواهنهی مبهنی شد اات.
در اداخات مرتبط اا هواهنهی ،احث ا ظرفخت خطمشیگذاری اه مسضسع ظرفخت هواهنهی
خطمشیها مرتبط شد اات .در حالی که ظرفخت اداری اه تساوایی مدیریت کارای منااع فخزیکی
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و اوساوی مسرد وخا ارای تحسیل اروودادهای دولت اطالق میشسد و ظرفخت دولت وخز مراسط اه
تساوایی دولت ارای اه تحرک واداشهن حوایت و رضایت اجهوامی و اقهصادی در جهت تحقق
اهدا موسمی میشسد (پخنهر و پییر ،)2 :2112 ،ظرفخت خطمشیگذاری اه تساوایی یک دولت
ارای اوهتابهای هسشونداوهی خطمشی و اسخج منااع مسرد وخا ارای اجرای آن اوهتابها اشار
دارد (پخنهر و پییر2112 ،؛  .)222ظرفخت ملی خطمشیگذاری ،تساوایی یک کشسر در ایجاد
فضایی ارای تعامل اا یهران متهلف اات ،اه وحسی که مشکالت خطمشی اهدراهی شنااایی
شد و را حلهای مهنااب تسلخد و وهایهاً اجرا و ار یاای خطمشیها وخز اهدراهی اوجام شسود
(داواییفرد و هوکاران .)99-21 :7932 ،در واقع این اداخات اه جای پرداخهن اه هواهنهی ،اه
مسضسع مشتصتر ظرفخت خطمشیگذاری و ظرفخت هواهنهی میپردا د.
اا تغخخر جس فکری-اخاای دراار دولت ،تغخخرات در محخطهای ملی ،جهاوی شدن و وخز
غلبهی اصالحات اا ارگرا در مدیریت دولهی ،چال های فراروی ایجاد هواهنهی پخچخد تر و
گسهرد تر شد اود .تغخخرات ارآمد ا مدیریت دولهی جدید ،قاالخت تکتک اا مانها ارای
مقاومت در اراار ایجاد هواهنهی را افزای داد اود (الگرید و ورهسات .)2 :2171 ،هواهنهی
در پااخ اه مشکل ا هم گسختههی و فراای قاالختهای دولت پدید آمد اات (رود :7332 ،
)794-793؛ ظهسر مسائل پخچخد و فرااتشی وخز ار اهوخت تسجه اه هواهنهی افزود اات؛ چرا
که چال هایی که اکنسن دولتها ااید اا آن مساجه شسود ،مر های معوسل و ارتتاوهها و اروامهها
را در میوسردد (پخهر 2116 ،؛  .)727لذا هواهنهی خطمشیها ،اه مثااه پااتی ارای مساجهه اا
مسائل پخچخد ی خطمشی موسمی و پراکندگی دولت ظاهر شد اات
(هلخهان.)296-291 :2171 ،
ا این منظر مسائل متهلف واشی ا اصالحات پخشخن و وخز تحسالت اخخر در محخطهای ملی
و جهاوی ،اه ا دات رفهن ظرفخت خطمشیگذاری دولت مرتبط میشسود .هرچند
میدهد (ظرفخت
تتصصیاا ی ظرفخت خطمشیگذاری اا مانهای منفرد را افزای
خطمشیگذاری در اطح خرد و پایخن) ،اما هم مان ظرفخت خطمشیگذاری در اطح کالن یا
میدهد .اطسح ااالی
در ظرفخت خطمشیگذاری در اطح کلخت دولت را کاه
تتصصیاا ی ،ظرفخت کلی خطمشیگذاری دولت را اه خطر میاودا ود ،اما اا وکارهای
هواهنهی ظرفخت ارااری و کلی خطمشیگذاری دولت را تقسیت میکنند (ورهسات و
اسخارت)32 :2112 ،؛ ا این رو ،محسر احخای ظرفخت خطمشی گذاری در دوران معاصر،
هواهنهی خطمشی اات.
طبق تعریف فسق ،هواهنهی خطمشی اصلیترین ااهراتوی احخای ظرفخت خطمشیگذاری
دولت در دوران معاصر ،اات .ا منظر یسردان و شست ( )2116و ورهسات و اسخارت (،)2112

پیشایندهای ظرفیت هماهنگی خطمشیهای ملی در ایران…

983

ظرفخت خطمشیگذاری در دو اطح دولت یا شبکه؛ و اا یهران یا شعب اا ماوی ،مطرح اات.
مهمترین احران افسل ظرفخت خطمشیگذاری پس ا اصالحات اا ارگرا ،افسل ظرفخت
خطمشیگذاری در اطح دولت اات؛ در این شرایط ،اصلیترین ااهراتوی احخای ظرفخت
خطمشیگذاری ،هواهنهی خطمشی اات .پس اعد اصلی ظرفخت خطمشیگذاری معاصر،
ظرفخت هواهنهی خطمشی اات .لذا ظرفخت هواهنهی خطمشی ،اعدی خاص ا ظرفخت
خطمشیگذاری دولت اات که در مرکز تسجهات اصالحات اداری کلگرا قرار دارد (ورهسات
و اسخارت2112 ،؛ پخنهر و پخر2112 ،؛ داواییفرد و هوکاران7932 ،؛ اسخارت و هوکاران2171 ،؛
پخهر 2116 ،؛ یسردان و شست2116 ،؛ پخهر .)2172 ،

پیشینۀ پژوهش
تاکنسن پووهشی مسهقخواً اه مسضسع ظرفخت هواهنهی خطمشیها در ایران وپرداخهه اات،
اما پووه های متهلفی دراار ظرفخت خطمشیگذاری و مسئله هواهنهی اوجام شد اات .در
اطح جهاوی وخز حجم اوبسهی ا پووه ها دراار ی مسضسع هواهنهی خطمشیها اوجام شد
اات؛ خااهها هواهنهی ،مسائل و مساوع هواهنهی ،وسعشناای هواهنهی ،ار یاای اطح
هواهنهی ،اا وکارها و الهسهای ارتقای هواهنهی ،ظرفخت هواهنهی خطمشیها ،مهمترین
محسرهای این پووه ها اسد اود .در ادامه مهمترین و مرتبطترین پووه ها را اهصسرت اجوالی
مرور میکنخم.
جدول  -7مرور پخشخنه پووه
ردیف

نویسندگان و سال

عنوان

انتشار

درآمدی تحلخلی ار فهم مسضسع

7

ظرفخت خطمشی موسمی:
اررای ماهخت،
مسضسع و کارکرد

واکاوی مساوع هواهنهی اخن

2

اا مانهای ات

موسمی

ایران :پووهشی کخفی

حسن داواییفرد ،اخد
مجهبی امامی ،اخد
کاظم حسخنی.7932 ،
وجوه شخخ االاالم ،حسن
داوایی فرد ،ااداله
کردوائخج ،مهدی مرتضسی،
.7936

قلیپسر ،رحوتاله؛
مفهسمپردا ی پدید شکا

9

مهمترین یافتهها

داواییفرد ،حسن؛

خطوشی در فرایند

امخری ،ملخنقی؛ و

خطوشیگذاری فرهنهی

مطاردی ،محودرضا،
.7932

کاه

ظرفخت خطمشیگذاری دولتها و
شکلگخری دولتهای تسخالی شد

اهبسد آشفههی مفهسمی مسجسد در مفهسم ظرفخت
خطمشیگذاری اا تعاریف مرتبط اا حکوراوی

تراخم مدل مفهسمی مساوع هواهنهی اخن اا مانهای ات

موسمی

ایران در قالب مساوع اا ماوی ،مخان اا ماوی ،قاوسوی ،اداری ،اخاای،
فرهنهی-اجهوامی ،و محخطی
تبخخن چرایی شکست خطمشیگذاری اا شکا

خطمشی

ااهراتویهای هممرض هواهنهی :اوسجام خطمشی ،دولت کلگرا،
یکپارچهاا ی خطمشی و حکوراوی شبکهای
اه مثااه پااخ اه شکا

خطمشی
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ارتقای ظرفخت
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تبخخن ااعاد ظرفخت خطمشیگذاری در قس مجریه
شرایط ملی شامل مسامل وهادی ،یرااختها و قاالختهای
خطمشیگذاری و تعامالت محخطی مشارکتجسیاوه؛ راهبرد اصلی،
مقسالت خطمشیگذاری خسب و محهسای خسب خطمشی
ظرفخت اا ماوی قس مجریه ،ظرفخت مدیریهی و ظرفختهای فردی
فراوق  ،اه منسان شرایط خاص تحقق خطمشیگذاری خسب
طبقهاندی و تحلخل ا مسامل کلخدی متدوشاا اوسجام خطمشی و
تبخخن ضرورت اوسجام موسدی ،افقی و ماوی خطمشیها
اکهشا

مساوع پخ

روی هواهنهی در دولت ایران در قالب مساوع
اداری و مساوع خطمشی

طرح دولت الکهرووخک اه مثااه مهمترین اهبسد هواهنهی
تقسخمکار تتصصی دولت و ظهسر مشکالت هواهنهی
در دو داههی حفر ها و هوپسشاویها
ارتقای ظرفخت هواهنهی ا طریق ترکخب مهنااب
وسع مسئلهی هواهنهی و را حل مسجسد
ارائه مدلی ارای انج

ظرفخت هواهنهی خطمشیها

در اتحادیهی اروپا در حس

یستمحخطی

معرفی ظرفختهای هواهنهی :اا وکارهای السله مراتبی؛ رویههای
اسروکراتخک؛ تساعهی مهارتها و آمس ش؛ مشتصااخهن خروجی؛
اا وکارهای هواهنهی افقی؛ اخاوخهی مأمسریت

معرفی رویکرد تشریک مسامی اه هواهنهی در اراار رویکردهای
ااخهاری مبهنی ار اا وکارهای السله مراتبی ،اا اری ،شبکهای
تأکخد ار وهرش شرکتکنندگان ،اید ها و رهبری ارای اه کاراوداخهن
این ااخهارها و اا وکارها در جهت هواهنهی

ار یاای تغخخرات الهسهای هواهنهی در مخان هفتکشسر
اروپایی در واکن

اه خطمشیهای مدیریت دولهی جدید

شخسع اا وکارهای اا اری و شبکهای وسبت اه اهدههی قبل
در کنار حفظ اا وکارهای السلهمراتبی
توخخز مخان این پااخهای متهلف اه مول پراکند دولت (هواهنهی
خطمشیها ،اوسجام خطمشیهاو یکپارچهی دولت) و تعریف دقخق
هر یک در جهت کااهن ا اخهالل مفهسمی مسجسد
مقایسه هواهنهی اخنااتشی دراار ی خطمشیهای تغخخر
جوعخهی مخان پنج ایالت متهلف در کشسر آلوان
تعریف دو داهه مهغخر فرآیند هواهنهی و وهایج هواهنهی ارای مقایسه اطح
هواهنهی در ایاالت متهلف
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اا این وجسد هخچ پووهشی هم مسهقخواً اه وضعخت کلی هواهنهی در وظام اداری و اخاای
ایران وپرداخهه و مودتاً ار فهم مساوع هواهنهی خطمشیها تورکز داشههاود .ا این جهت پرداخهن
اه وضعخت ظرفخت هواهنهی خطمشی و را های اهبسد این ظرفخت ،در اطح دولت ضروری
اات.

روششناسی پژوهش
هد این پووه واکاوی پخشایندهای ظرفخت هواهنهی خطمشی در ایران اات .روش
گردآوری داد ها( ،اا رمایت کثرگرایی گردآوری اطالمات) ،مصاحبههای موخق کخفی ،مطالعات
ااناد و مشاهدات اات .وسع پووه اکهشافی و هد آن کشف پخشایندهای ظرفخت هواهنهی
خطمشی ارای ارتقای ظرفخت هواهنهی اات .جهتگخری پووه انخادی و ابقهی پووه
هم کخفی اات (داوایی فرد7944 ،؛  .)2-7تحلخل داد ها وخز اا ااهفاد ا تحلخل مضوسن اوجام
شد اات .چنخن پووهشی اخ ا هوه ار ادراک مدیران و کن گران اوساوی ا وسبهشان اا
ااخهارها و معاوی که در این وسبت تسلخد میشسد ،مهکی اات .پووه دراار ی هواهنهی
خطمشی ،اغلب شامل مصاحبه اا حاضرین در فرآیند هواهنهی و پرا ا ار یاای آنها ا
فرآیندها و مؤفقخت و شکست هواهنهی اات (پخهر )21 :2172 ،؛ لذا اا ااهفاد ا مصاحبه
موخق ،اه گفتوگس اا خبرگان خطمشیگذاری ملی که اه وحسی درگخر تصوخماا یهای مرتبط
اا هواهنهی خطمشیها اسد اود و تجراخاتی در هواهنهی خطمشیها در حس های اخنااا ماوی،
اخن و ارتتاوهای ،هخئت دولت و مخان قسای اهگاوه داشههاود ،پرداخههایم .ارای اوهتاب
مصاحبهشسودگان ،ا روش ووسوهگخری گلسلهارفی ااهفاد شد اات .در جدول یر خبرگان ار
اااس چهار ویوگی ،طبقهاندی شد اود.
جدول  -2طبقهاندی خبرگان مسرد مصاحبه و تس یع اسااق مدیریهی و تحصخلی

دکهرای حقسق

دکهرای فلسفه

کارشناای ارشد

مدیریت و حسااداری

دکهرای مدیریت

دکهرای ملسم اخاای

(درصد)

دکهرای اقهصاد

تس یع خبرگان

6

6

72

23

72

71

دکهرای

حس آکادمخک

جامعهشناای

حس های خبرگی

72

معادل دکهرای ملسم دینی و حس وی

تس یع خبرگان در حس های متهلف

6

دفاع و امسر امنخهی

حس قضایی

اقهصاد و تجارت

(درصد)

آب و محخط یست

تس یع خبرگان

امسر اجهوامی و فرهنهی

خطمشیگذاری

تحسل اداری و منااع اوساوی

حس

اخاات خارجی و دیپلواای
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72

6

71

6

72

23

6

72

و ارت یا معاووت

اطح اسااق مدیریهی اجرائی

74

و ارت دفاع

مرکز اررایهای ااهراتویک ریاات جوهسری

کوخسخسنهای مجلس و مرکز پووه های مجلس

انخاد ملی وتبهان

مجوع تشتخص مصلحت وظام

و ارت رفا و امسر اجهوامی

و ارت فرهنگ و ارشاد

21

اا مان مدیریت و اروامهریزی

92

اا مان اا رای کل کشسر

هواهنهی

مدیر کل

هخئت دولت

وهاد
درگخر

معاون و یر

رئخس جوهسر

تس یع خبرگان (درصد)

مشاور و یر یا

72

6

72

6

6

6

71

29

6

6

تس یع
خبرگان
(درصد)

ارای تکوخل مصاحبهها و تنسع منااع داد ها اه داهه ا ااناد مرتبط اا هواهنهی وخز اررای
شدود :اارخطمشیها یا اخااتهای کلی مجوع تشتخص مصلحت وظام ( 29فقر ) ،ااناد هخئت
دولت و اا مانهای مرکزی آن و مجوسمهای ا قساوخن و مقررات مصسب مجلس و مرتبط اا
امر هواهنهی .اا پایان مطالعه ااناد و اوجام  72گفههس ،داد ها اه اشباع راخد و ارای اطوخنان ا
اشباع داد ها دو مصاحبه تکوخلی دیهر وخز اوجام شد .پس ا اتوام گردآوری ،داد ها کدگذاری
شد و مهن مصاحبهها و ااناد ،ارچسب وی شدود .اپس مفاهخم مهنااب اا ارچسبها ااهتراج
شد و در ادامه اا مرور و داههاندی مفاهخم ،مقسالت فرمی و اصلی کشف شد و ذیل اهداههی
اتتافزار ،ورم افزار و مغزافزار هواهنهی داههاندی شدود.
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اعتبار یافتههای پژوهش
امهباریاای ،یا پایایی و روایی ،در پووه کخفی فعالخهی اات که ارای ار یاای صحت یافههها
اهکار گرفهه میشسد .امهباریاای مسهلزم تأیخد هوهجاوبه یا رمایت کثرتگرایی داد ها اات که
داد ها ا چندین مأخذ گردآوری شد ااشند؛ هوچنخن ال م اات که مشارکتکنندگان و دیهر
خبرگان وخز پووه را اصالح کنند .هوچنخن پووهشهر میاایست مسارد منفی و مهعارض را
حهواً جدی اهخرد و آن را آن قدر تعدیل کند که هوه مقسالت و داد ها اا گار شسود (کراسل،
69-66 :7932؛  .)222-226ار این اااس ارای امهباریاای پووه اه داهه اقدام اوجام شد:
وتست اا ااهفاد ا روش مقایسه مسهور ،پووهشهر اا درگخری الندمدت اا داد ها و
رفتوآمدهای مکرر ا داد ها و مبارات اه اوت مفاهخم و مقسالت اه انج مسهور مقسالت
و داد ها مبادرت ووسد .دومخن اقدام ،اا اخنی امضای پووه و خبرگان اسد که وهایج اه اهتن ا
مصاحبهشسودگان و اپس اه اه تن ا خبرگان داو خطمشیگذاری ارائه شد و هر دو گرو
اا تعدیل ارخی مقسالت وهایج حاصل شد را تأیخد کردود و وهایج پووه ار این اااس وخز تأیخد
و اصالح شد .اسم اینکه ،در رااهای کثرتگرایی منااع گردآوری داد ها؛ در این پووه ضون
مصاحبه اا  71تن ا خبرگان ا ااناد اخااهی و گزارشهای کارشناای وخز اه منسان منااع مکول
گردآوری داد ها ااهفاد شد تا تنسع منااع گردآوری وخز امهبار داد ها را تأیخد کنند.

یافتههای پژوهش
اغلب ارای ایجاد هواهنهی ار اا وکارها ،فرآیندها و اتتافزارهای هواهنهی تأکخد شد
اات و اتتافزار هواهنهی پخ شرط تحقق هواهنهی محسسب میشسد ،مطالعات اخخر ار
ضرورت افزودن جنبهی ورمافزاری ارای تحقق هواهنهی مهورکز شد اود؛ ارای ووسوه گای پخهر
( )2172ار ضرورت وجسد تشریک مسامی مخان اا یهران در کنار اا وکارها و ااخهارهای
هواهنهی تأکخد میکند .اتتافزار ،یا جنبهی غخراوساوی یا شئ گسوهی هسهی ،یعنی کاالهای
فخزیکی ،منااع طبخعی ،اورژی ،یرااختهای فخزیکی و آوچه اهطسر کلی وویتسان آن را داو
وامخد .ورمافزار یا اید ها ،داوشی اات که کدگذاری یا رمزگذاری شد اات و در اخرون ا ذهن
اوسان در کهب و حافظههای دیجخهال قاال داتیاای اات .اما اخسهمها و وظامات ،مالو ار
اتتافزار و ورمافزار جنبهی اسمی هم دارود که حرکت و وظم کلی آنها را رقم می ود،
ذهنافزار (مغزافزار یا مهارتافزار) ،اه آن جنبهای ا معرفت اطالق شد اات که در ذهن قرار
دارد و شامل ایوان ،اراد  ،داو ضونی ،تساووندیها ،مهارتها و ااهعدادهای درووی اات
(کنسخسس و هخهسر .)27-22 :7333 ،ذهنافزار روااط درووی اتتافزار و ورمافزار را تنظخم میکند
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و جهتگخری کلی حاکم ار هوهی اجزا و اا یهران را هدایت میکند .اتتافزارهای هواهنهی
شامل مؤلفهها یا مسامل وهادی و چخدمان کلی دولت (در اطح فراقس ای و قس ی مجریه) ،مسامل
اا ماوی (ظرفخت اداری داهها ها) و مسامل فناوراوه میشسد .ورمافزار هواهنهی آن چخزی اات
که مولکرد این ااخهارها و فرآیندها در اطسح متهلف را تسهخل و تعدیل میکند و مؤلفههای
فرهنهی-اجهوامی ،جنبههای حقسقی را شامل میشسد .وهایهاً اراد های اخاای ،امهقاد اه طرحی
ا خخر مشهرک و مصلحت موسمی ،ذهنافزار یک اخسهم ارای هواهنهی اات.
جدول -9پخشایندهای ظرفخت هواهنهی خطمشی

اتتافزارهای

مسامل وهادی

احخای اوسجام دولت ،اا طراحی و اا آفرینی دولت،

(ااخهار و چخدمان کالن دولت)

اصالح وظام خطمشیگذاری
تقسیت مرکز دولت ،اصالحات ااخهاری،

چخدمان قس مجریه

هواهنهی
مسامل اا ماوی

اصالح فرآیندها ،اازارهای مدیریهی

ظرفخت اداری داهها ها و اا مانها :ااخهارها
اخسهمها و اازارهای مدیریهی منااع اوساوی
فناوری اطالمات و دولت الکهرووخک

مسامل فناوراوه

اجواع ار ار هسیت ،مسئسلختها و کارکردهای دولت

ورمافزارهای

مسامل حقسقی-اخاای

حوایتها و پشهساوههای حقسقی و اخاای
اقهباس خطمشیهای مهنااب اا ار شهای قاوسن اااای

هواهنهی
مسامل فرهنهی-داوشی

ترویج ار شهای حرفهای ،تقسیت داهها های کارشناای دولت،
ترویج داو

خطمشیگذاری

ذهنافزار

مسامل فکری و اودیشهای

احخای خخر و مصلحت موسمی

هواهنهی

خساات و اراد ی اخاای

اراد و خساات هواهنهی (وزد مقامات ارشد و موسم)

سختافزارهای هماهنگی
اتتافزارهای هواهنهی را میتسان در دو اطح وهادی یا تشکخالت کالن دولت و اطح
اا ماوی و مدیریهی تقسخم کرد .در کنار اینها مسامل فناوراوه وق مهوی در ایجاد
اتتافزارهای ال م ارای هواهنهی دارد.
عوامل نهادی (ساختار و چیدمان کالن دولت)
احیای انسجام دولت
وجسد اوسجام در دولت ،ا مقدمات ضروری مولکرد اخسهمهای مدیریهی و خطمشیگذاری
اات .در حالی که اداخات رایج هواهنهی خطمشی ،هواهنهی را واکنشی اه پراکندگی و ا هم
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گسختههی دولت ،در پااخ اه اثرات مدیریت دولهی جدید (پخهر  )211 :2179 ،میداود ،اما
پراکندگی دولت در ایران ،ریشه ها و اسااق دیهری وخز دارد؛ رشد وامهسا ن اسروکراای دولهی
در دههی  ،7921تکثخر مجوسمهی وهادهای مسا ی در دوران پس ا اوقالب و اجرای
خطمشیهای مدیریت دولهی جدید در االهای اعد ا جنگ منااع این پراکندگی اسد اود؛ وحس ی
اجرای خطمشیهای مدیریت دولهی جدید در ایران ابب ظهسر خصسلهیها و اوجام ات
مظخوی ا واگذاریها اه ات موسمی غخردولهی شدود .رشد این اسروکراایهای در اایه ات
مهوی ا اقهدار قس مجریه را پراکند کرد «متااراتی که در دات دولت اسد ،در طی این
فرآیندهای اه اصطالح خصسصیاا ی تحت کنهرل اپا درآمد اات ،اما ارای دولت یا قس
7
مجریه مجوسمهای ا دات رفهه که دیهر ار آن اااس امکان پااخگسیی اه موسم را ودارد» .
منشأ دیهر مدم اوسجام ،اودا ی ازرگ و وامهعادل دولت اات که اه وااسههی اسدجهی دولت
اه درآمدهای وفهی و وساان آن اا میگردد .در طی  22اال پس ا اوقالب و در حالی که تا آن
مان جوعخت دو اراار شد اسد ،اودا دولت و تعداد وخروی اوساوی شاغل در آن چهار اراار شد
اات .هزینهی تسلخد خدمات در دولت ااالات «وخروی اوساوی و اراوه هزینه مراکز اهزیسهی
خصسصی اات و در آمس ش و پرورش هم وضع مشااهی وجسد

دولهی  9اراار مراکز ات
دارد».
یکی ا جنبههای پراکندگی فراقس ای وظام اداری-اخاای در ایران ،تکثر شسراهای مالی اسد
که یکی ا کارکردهای اصلی آنها ایجاد هواهنهی فرااتشی اسد اات .اخ ا  21شسرای مالی
در وظام اداری وجسد دارد و شسراهای مهعدد دیهری وخز اه ریاات و را تشکخل میشسود .چنخن
شسراهایی وخا مند یک اخسهم پای مسئله هسهند ،تا حل و فصل ،اهبسد و یا احراویشدن مسئله
را رصد کرد و اه اوحالل و یا تداوم شسرا حکم کنند .گاهی شسراهای مالی ارای تحکخم و
گسهرش قدرت و اری ذیوفسذ و اِموال اولسیتهای دولتها تأاخس و اهکارگخری شد اود .ارای
ووسوه «در دولت یا دهم مراحل تصسیب قاوسوی شسرای مالی االمت در فروردین  7932وهایی
شد» .اسخاری ا تصوخوات شسراها در مول کارکرد و ثوراتشی جدی ارای هواهنهی وداشهه
اات.
بازطراحی و بازآفرینی دولت
تغخخرات اجهوامی و ظهسر پخچخدگیهای فزایند  ،ابب ظهسر مسائل اغروج و چنداعدی
هوچسن مسائل یستمحخطی ،امنخت ،مسائل جنسخهی و ارااری ووادی شد اود .ااخهار کنسوی
دولت ،ا مساجهه اا احرانها و مسائل پخچخد و فرااتشی واتسان اات .مثالً در حس مدیریت
 -7مبارات داخل گخسمه ،ا مهن مصاحبههای اوجام شد ارای رااله دکهری وقل شد اود.
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آب ،مشکل اه وجسد آمد ی امرو  ،محصسل فرآیندهایی اات که تساط هوه داهها های مرتبط
و مسئسل این قضخه طی شد اات« .و ارت وخرو فقط تأمخن آب را وظخفه خسد داوسهه و وه
پایداری آب ،و ارت جهاد کشاور ی مجس حفر چا و گسهرش ایحساب و کهاب کشاور ی
را صادر کرد  ،و ارت صنعت منجر اه گسهرش صنایع آبار شد  ،اا مان محخط یست هم تنها
یک اا مان واتسان و کمانخه اسد اات» .این وضعخت حاصل وهرش اتشی و فنی اه احران آب،
اسد اات ،حال آن که مسائل کنسوی اه خاطر پخچخدگی و فرااتشی اسدن ،اا مقالوخت فنی قاال
درک وخسهند؛ و اه خاطر حضسر کن گران فعال ،این اخسهمها پخ اخنیواپذیر هسهند .آرای
دولت هنس مبهنی ار مقالوخت فنی و اخسهمهای پخچخد ی پخ اخنیپذیر اات؛ لذا قاالخت و
ظرفخت مساجهه اا این مسائل پخچخد و اخنااتشی را ودارد و وخا مند اا طراحی آرای خسی
اات.
اصالح نظام خطمشیگذاری
یکی ا وقاط کاوسوی که میتساود ظرفخت هواهنهی خطمشیها را افزای

دهد ،اصالح وظام

خطمشیگذاری اات .اولخن مسرد اه ضرورت اا گاری و اوسجام و همافزایی اارخطمشیها یا
هوان اخااتهای کلی وظام اا میگردد .مجوع تشتخص مصلحت وظام اا تدوین اارخطمشیها
ارای حس های متهلف ،جهتگخری الندمدت حاکم ار حس های خطمشی را مشتص میکند
«اخااتهای کلی ،چارچسب هوهی اقدامات اجرایی و تقنخنی کشسر را مشتص میکند و دولت،
مجلس و هوهی داهها ها ااید کامالً منطبق اا این اخااتها مول کنند» .اما این وحس تدوین
اارخطمشیها ارای ایجاد هواهنهی ،مشکالت یادی اه هورا داشهه اات .اوالً یک وسع
مدماوسجام و وااا گاری مخان اخاات ها وجسد دارد ،که واشی ا مدم حاکوخت یک وظریه
مشتص ار خطمشیهای حس های متهلف اات .ااهام دیهر ،وجسد ااناد اخااهی هممرض اا
اخااتهای کلی اات (ماوند وقشه جامع ملوی کشسر و اند تحسل انخادین آمس ش و پرورش).
این خطمشیهای مسا ی ،مالو ار هزینههای ما اد ،اارخطمشی مهناظر اا هر داهها را دچار
ااهام میاا د.
دومخن مسئله ،ضرورت ثبات و اا گشتواپذیری خطمشیها اا میگردد .در وظام
اخاای-اداری کشسر ،در مسارد یادی روودها و فرآیندها اصالح میشسود و خطمشیهای
مهنااب تدوین و اجرا میشسود ،اما اخسهم پس ا مدتی دواار اه حالت قبل ا ااالغ خطمشیها
اا میگردد .ار اااس خطمشیهای مدیریت دولهی جدید  91اال پخ در کارخاوههای و ارت
دفاع وجاری ،آهنهری ،پوپ انزین و ارویس کارکنان وجسد داشت ،و هوهی این کارها تساط
وظامخان ااهتدامشد و راوی اوجام میشد .اه تدریج این کارهای حاشخهای واگذار شد و فقط
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هسههی اصلی کار ااقی ماود .اا وجسد آن که در قساوخن و آیخنوامههای مهعددی مونسمختهای
واظر اه گسهرش تشکخالت و گسهرش خدمات در داهها های دولهی اخان شد اات ،اما اه اام
خدمترااوی ،اسخاری ا این اقدامات ایاثر میشسود ...هر وقت فرصهی پخ اخااد ،دواار
خدمات حذ شد ارمیگردود .خاصخت ارتجامی وظام اداری-اخاای ضون تحوخل هزینههای
مضامف ار دولت ،همرااهااا ی و هواهنگاا ی خطمشیها را دشسارتر میکند.
اصالحات ساختاری ،مدیریتی و فرآیندی در قوه مجریه
ااخهار قس ی مجریه در ایران ارشار ا تداخل وظایف مخان و ارتتاوهها ،وجسد وهادهای
مسا ی و ارتخاوهها (مسا یکاریها) ،کثرت ادغامها و جدااا یها اات ،این تقسخم کار
منشسری و اخهالل کارکردها در اوجام وظایف دولت ،هواهنهی را پخچخد میکند .ا یک طر
حفر های خدماتی ادون مهسلی وجسد دارود و ا اسی دیهر همپسشاوی؛ یعنی امسری وجسد
دارود که چندین اا مان مهسلی آن هسهند .این حفر ها و همپسشاویها ،اصلیترین آماج ایجاد
هواهنهی تساط دولت هسهند .مالو ار اینها ،تتصصیاا ی ارآمد ا اصالحات مدیریت
دولهی و دیهر پخامدهای وامطلسب آن ،اجرای اقدامات هواهنگکنند و تساعهی ظرفخت
هواهنهی را ضروریتر ااخهه اات .در حالی که اوهظار میرفت اا اجرای اصالحات مبهنی ار
مدیریت دولهی جدید در ایران اهر وری و کارایی دولت اهبسد یااد ،اما در مول اا فراهتر شدن
دولت و واکارامدی رو افزون آن روارو شدیم ...مناوینی چسن رقااهی کردن ،منطقی کردن
قخوتها ،کسچک کردن دولت ،ارای اخااتها اه کار میرفت ولی وه قخوتها کاه یافت و
وه کارایی افزای یافت ،اودا و وسبت اسدجه جاری و تعداد وخروهای اوساوی در دولت رشد
کرد .هوچنخن اا مسائل مراسط اه افت کخفخت داهوزدها ،اا مسائل کارگری و صنفی مساجه
شد ایم و وارضایهیها و ادراک ایمدالهی اا ماوی افزای پخدا کرد و فساد اه طر قاال
مالحظهای گسهرش یافهه اات .در صسرت تحقق اسدجهریزی مولخاتی و تعریف فعالخت
داهها ها ار اااس قخوت توام شد و ااهقرار اخسهم پرداخت و ار یاای مولکرد ار اااس وهایج،
دولت قاالختهای جدیدی را ارای کنهرل اروندادها و ایجاد هواهنهی در وهایج کسب میکرد.
در حالی که قس مجریه اصلیترین کاوسن هواهنهی در توام دولتهاات ،در ایران وخز ظرفخت
هواهنهی میتساود ا طریق اصالحات ااخهاری ،مدیریهی و فرآیندی در هخئت دولت یا کااخنه،
اا مانهای مرکزی دولت ،و داهها های دولهی (و شرکتها و اسروکراایهای در اایه) ،ارتقا
یااد.
در طی دهههای اخخر ،مرکز قس مجریه یا هوان کااخنه ،اهوخت اخاای یادی در ایجاد
هواهنهی و کلگرایی پخدا کرد و هواهنهی خطمشیها اه یکی ا وق های مرکز دولت تبدیل

910

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ، 4زمستان 9317

شد اات .اصلیترین وهاد در مرکز دولت ارای ایجاد هواهنهی کااخنه اات که ار اااس اا وکار
تصوخمگخری مشهرک اه این هد وایل میشسد .اما تسفخق کااخنه اه ظرفخت اداری و
خطمشیگذاری مسجسد در کوخسخسنها و داخرخاوه هخئت دولت وااسهه اات .قاالختهای
اا مانهای مرکزی دولت ،وق ارجسههای در ظرفخت هواهنهی قس مجریه دارد .و ارت اقهصاد،
اا مان اروامه و اسدجه و اا مان امسر اداری و ااهتدامی ،ااوک مرکزی ،معاون حقسقی و
پارلواوی رئخس جوهسر ،و اا مان حفاظت ا محخط یست (اهشکلی ضعخف) اصلیترین
اا مانهای مرکزی دولت در ایران هسهند.
هواهنگاا ی ،پااخگسیی و تااعاا ی اسروکراایهای در اایه ،خصسلهیها و اایر
وهادهای موسمی وخز اا کنهرل اخاای شرکتهای دولهی امکانپذیر اات .حضسر و را و ووایندگان
و ارتتاوه در شسراهای مالی و یا هخئت امنای این داهها ها ا اازارهای دولت ارای اموال
جهتگخری دلخسا خسد اات .تصسیب لسایح قاوسوی و مکلف کردن این وهادها اه اهدا خاص
و وخز داهسرات راوی و غخرراوی مقامات ارشد دولت ا اازارهای دیهر کنهرل هسهند .اازار
دیهر ،اوحصار در خریداری محصسالت و خدمات اات .ایجاد این وسع اصالحات ااخهاری،
فرآیندی ،مدیریهی و تقسیت اا وکارهای هواهنهی مذکسر ،میتساوند ظرفخت هواهنهی
خطمشیها را تا حد قاال تسجهی افزای دهد.
عوامل سازمانی (ظرفیت اداری دستگاهها و سازمانها)
ظرفخت اداری اه تساوایی مدیریت کارای منااع فخزیکی و اوساوی مسرد وخا ارای تحسیل
اروودادهای دولت اطالق میشسد (پخنهر و پییر .)2 :2112 ،مطااق تعریف کوخسخسن اروپا
( ،)2172ااعاد اصلی ظرفخت اداری مبارتند ا  :ااخهارها (تعخخن دقخق مسئسلختها ،وظایف و
وق ها) ،منااع اوساوی (ااهتدام ،آمس ش و ارتقای کارکنان) ،اخسهمها و اازارهای مدیریهی
(داهسرالعولها ،اازارهای فناوری اطالمات و )...و چهارم هم مولکرد درات و در کنار هم اه
اعد مذکسر (ون اسرک .)2 :2172 ،ظرفخت اداری ا مجوسمه مساملی اات که در وهایت در
تنااب اا ظرفخت هواهنهی خطمشی اات .تساووندی و قاالختهای وخروی اوساوی وخز ا مهمترین
مسامل تعخخنکنند ی مخزان ظرفخت اداری اات .اما تسرم وخروی اوساوی و مدمتنااب تتصص
مخان کارکنان ،مشاغل و مهارتهای موسمی اا ماوی پایخن در اا مانهای ایراوی ابب اهر وری
اودک کارکنان شد اات .فرهنگ اا ماوی و اوبس رفهارهای اخاای اا ماوی ،رشد فساد و
واشایسههااالری ابب کاه کخفخت اوهتاب ،ااهتدام و ارتقای منااع اوساوی شد اات؛
السلهای افخد در دولت ایران وسبت اه السلهای اخا در اقلخت قرار گرفههاود ،...فقط افراد
ضعخف وارد ات دولهی میشسود.
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اوبس رفهارهای اخاای اا ماوی مترب ابب میشسد که تورکز وه ار شخس ی اوجام کارها،
الکه ار داللتها و منافع فردی و گروهی فعالختها ااشد .وظام اداری ایران هنس هم
ملسکالطسایفی اات .دائواً ااودها و گرو هایی در حال تسسیه حساب اا رقبا و یرآب وی و
ارتقای هم حزایهای خسدشان هسهند» .هوهی ااعاد ظرفخت اداری ،یعنی ااخهارها ،منااع اوساوی،
اخسهمها و اازارهای مدیریهی در اطح ضعخفی قرار دارود و حاصل آن ،پایخن اسدن ظرفخت
اداری در داهها های دولهی ایران اات.
عوامل فناورانه
در حالی که تالشهای یادی ارای هواهنهی وجسد داشهه اات ،هوزمان اعی شد اات تا
مزایای واشی ا اوعطا  ،خسدمتهاری و اطسح ااالی تتصصیاا ی وخز حفظ شسود .اصالحات
مساسم اه پسامدیریت دولهی جدید ،اهمثااه تنظخوات مکول اصالحات قبلی تساوسهه اات
خسدمتهاری اا ماوی را اا افزای کنهرل مرکزی ،اا وکارهای هواهنهی شبکهای و اقایای
کنهرلهای انهی السلهمراتبی در اا مانهای ات موسمی جوع کند (ورهسات و الگرید،
 .)231-239 :2171حفظ خصائص مدیریت دولهی جدید (ااهقالل مدیریهی و تتصصیاا ی)،
هوزمان اا اهر گخری ا مزایای اصالحات پسامدیریت دولهی جدید (روود فزایند ی هواهنهی و
تشریکمسامی افقی)( ،الگرید و هوکاران )7993 :2177 ،دغدغهی اسخاری ا محققان ات
موسمی اسد اات .در این مخان فناوری و متصسصاً فناوری اطالمات ضون افزای یکپارچهی
و هواهنهی ،می تساود خسدمتهاری و اطسح ااالی تتصص را وخز حفظ کند .اما در وظام اداری
ایران هنس ا این مزایا در اطح حداقلی اهر ارد میشسد.
اا وجسد ااهقرار یرااختهای اولخه ،تسلخد و تبادل اطالمات در مخان داهها های دولهی
وضعخت وامطلسای دارد ،داهها های دولهی در ردوادل کردن داد وضع ادی دارود .مثالً اهاد
هدفونداا ی اه و ارت رفا داد وویدهد و در مسارد اسخاری ،اطح اولخه هواهنهی که اشهراک
و تبادل داد اات ،محقق وویشسد .اا ماودهی اقدامات ارای تحقق دولت الکهرووخک اه منسان
اصلی ترین ااهراتوی فناوراوه ارای تحقق هواهنهی ،خسد دچار واهواهنهی و ااهام اات .در
مسضسع دولت الکهرووخک چند وهاد اقدامات مسا ی اوجام میدهند :اا مان فناوری اطالمات،
اا مان اداری-ااهتدامی ،واحد آی تی داهها ها ،کوخسخسن دولت الکهرووخک در و ارت
ارتباطات و اا مان اروامه و کوخسخسن دولت الکهرووخک هخئت دولت ،اما مشتص وخست که هر
یک چه جنبهای ا کار را پخ میارود و مسئسلخت هواهنهی خطمشیهای متهلف واظر اه کلخت
دولت الکهرووخک را چه کوخهه یا وهادی اات.
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نرمافزارهای هماهنگی
ورمافزارهای هواهنهی مکول اا وکارها و اتتافزارها هسهند و روااط مخان آنها را تنظخم
میکنند .مسامل فرهنهی و داو خطمشیگذاری ،اصلیترین وق را در تسهخل و ارتقای ظرفخت
حاصل ا اتتافزارها ایفا میکند .ورمافزارهای هواهنهی اا ایجاد فهم و اراد ی مشهرک مخان
اا یهران (و روااطشان اا اتتافزارها) ا طریق ار شها و داو ها ،ظرفخت هواهنهی را ارتقا
میدهند.
عوامل مربوط به قانون (حقوق) اساسی
اجماع بر سر هویت ،مسئولیتها و کارکردهای دولت
یکی ا مسائلی که تقسخم کار ملی و ایجاد هواهنهی مخان آن کارکردها را دشسار کرد اات،
فقدان تفاهم ار ار هسیت ،مسئسلختها و کارکردهای دولت در مخان وتبهان اخاای و موسم
مردم اات .در حالی که در مقام اروامههای اخاای ،دولهوردان ار واگذاری وق های
تصدیگرایاوه و تحکخم وق های حاکوخهی تأکخد میکنند ،اما در مول دولهی که شرکتهای
دولهی و واحدهای اقهصادی خسد را واگذار وویکند ،ار واگذاری آمس ش و پرورش اصرار دارد؛
دولت اولخن جایی که ارای خصسصی اا ی پخشنهاد میدهد ،آمس ش و پروش اات ،ولی حاضر
اه واگذاری شرکتهای دولهی وخست .تن مخان ار شهای اخاای قاوسن اااای و الهسی
رادیکال اصالحات اا ارگرا ،مسجب مدم تفاهم ار ار مسئسلختهای دولت و ارو تناقض مخان
خطمشیهای مصسب و خطمشیهای محقق شد اات.
حمایتها و پشتوانههای حقوقی و سیاسی
پس ا ایجاد اجواع ار ار مسئسلختها و هسیت دولت ،ااید قساوخن حقسقی اا خطمشیهای
کالن دولت هواهنگ شسود .اگر قرار اات که در دیدگا وسبت اه دولت و وظایف و
کارکردهای تغخخری ایجاد شسد و خطمشیهای ات موسمی مهحسل شسود ،ااید یرااختها
و شرایط اخاای-حقسقی وخز اه تنااب تغخخر کنند و اصالح شسود و وظام حقسقی و اخاای ااید
پشهخباوی ال م را ا خطمشیها و مدیران مهعهد اه تحقق آنها را اه مول آورد.
اقتباس خطمشیهای متناسب با ارزشهای قانون اساسی و سند چشمانداز
یکی ا شرایط تسفخق اقهباس خطمشی ،تنااب آن اا ار شهای اجهوامی و اخاای و
مخنههای وهادی و اا ماوی هر جامعه اات .در مول ،کشسرهای تساعهیافهه و وهادهای جهاوی
منبع الهاماتشی ارای اشامهی خطمشیهای اصالحات اداری اسد اود ،اما چناوچه این تقلخد و
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اقهباس اا ار شهای اخاای و فرهنهی-اجهوامی تنااب وداشهه ااشد و یا الاقل مهنااب اا این
ار شها تعدیل وشسد ،مولکرد دولت را دچار اخهالل میکند .در جریان اقهباس خطمشیهای
مدیریت دولهی جدید ا کشسرهای اوهلسااکسسن ،کشسرهای دارای انت قسی اخاای و
دمسکراتخک هوچسن فراوسه و کشسرهای اروپای التخن ،خطمشیها را اهشدت تعدیل و
اسمیاا ی کردود .در حالی که وستههای اجرا شد در ایران وه اا واقعخات وهادی و ودگی ایران
تنااب داشهند و وه اا ار شهای فرهنهی و اجهوامی آن.
عوامل فرهنگی-اجتماعی
ترویج ارزشهای حرفهای
وجسد ااهاوداردها ،معخارها و شاخصهای مولکرد حرفهای و وخز اه راوخت شناخهن و
وجسد تشکلهای حرفهای مسجب تقسیت تسان داهها مدیریهی و خطمشیگذاری دولت میشسد
و وشاوهای اات ا اینکه ظرفختها و قاالختهای مدیریهی قاال تسجهی خارج ا داهها دولت
وجسد دارد که تساواییهای ال م ارای هوکاری اا دولت و اوجام پروژ های موسمی را دارد .در
کشسر ما اه خاطر وهادینهوشدن وهادها و ار شهای تتصصی و حرفهای ،وظامات حرفهای وق
اودکی در تصوخماا یها دارود .فراگخری و ترویج ار شهای حرفهای و مدیریهی ظرفخت
هواهنهی را هم در درون دولت و هم در پخسود اا اا یهران اجهوامی افزای میدهد.
تقویت دستگاههای کارشناسی دولت
(برای ایجاد تعادل و موازنه میان مصالح بلندمدت و مطالبات روزمره)

در شرایط ااهام و فقدان فهم مشهرک ا اعادت و اهزیسهی موسمی ،وسمی مدمتسا ن مخان
مصالح الندمدت و مطالبات رو مر شکل میگخرد .در شرایط کنسوی راهکار موکن وجسد
وهادهای تعدیلکنند ای اات که مخان مطالبات موسمی ،خطمشیها و مصالح الندمدت وظام
اخاای وسمی تسا ن ارقرار کند .داهها های کارشناای دولت و متصسصاً اا مانهای مرکزی
آن که مسئسلخت هواهنگاا ی ماوی ،اتشی و منطقهای خطمشیها را ارمهد دارود ،اصلیترین
وق را در این مخنه ایفا میکنند و میتساوند مخنههای افزای ظرفخت هواهنهی را فراهم کنند؛
اما فقدان آتسریههی ال م در آنها ابب میشسد که دائواً در اراار فشار اخاات پسپسلخسهی
آاخبپذیر ااشند و مسا وه اه اوت مطالبات رو مر و فردگرایاوه انهخنی کند.
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ترویج دانش خطمشیگذاری
ظرفخت خطمشیگذاری اه تساوایی یک دولت ارای اوهتابهای هسشونداوهی خطمشی و
اسخج منااع مسرد وخا ارای اجرای آن اوهتابها اشار دارد .در شرایطی که کارکنان و اا مانها
فاقد قاالختهای ال م ارای تدوین و تحلخل اخسهواتخک خطمشی ااشند ،خطمشیها شکست
میخسرود .اساد تدوین و تحلخل خطمشی در اا مانهای ایراوی و خطمشیگذاران و مدیران
در اطح پایخنی قرار دارد .حاکوخت دیسخپلخن ملوی و داو ار خطمشیگذاری ،تصوخوات و
خطمشیها را ا درون هواهنگ کرد و اا وکارها و اتتافزارها را همرااها میاا د.

ذهنافزارهای هماهنگی
عوامل فکری و اندیشهای
یافهههای این پووه

وشان میدهد که هرچند تدارک اتتافزارها و ورمافزارهای هواهنهی،

پیشرط ال م ارای تقسیت ظرفخت هواهنهی اات ،اما تحقق هواهنهی وجه انخادین دیهری هم
دارد که هدایتکنند و محرک اتتافزارها و ورمافزارهای هواهنهی اات .در انخادینترین
وجه ،وجسد وسمی فهم مشهرک ا خخر موسمی ،هادی کن های اخاای وتبهان ،موسم و
ااخهارهای اخاای اات .وسمی وظم کلی و اخااهی که وظم کلی را در جامعه و دولت مسهقر
میاا د .در این معنا ،دولت یک هسیت مشهرک اات که اه تبع ودگی اوسان شکل میگخرد .در
اودیشه اخاای انهی وجسد دارد که مصلحت موسمی ارای دولت (موسم مردم) را هوان اعادت
فرد اوساوی میداود .در این منظر خخر یا اعادت ،فیالنفسه غایت اوسانها اات و در دولت شهر
و وظم اخاای تأمخن میشسد؛ کل ار جزء مقدم اسد و فرد ارای شهر ااخهه شد اات .اما در
دوران مدرن فلسفه اخاای فاید گرایاوه ،اا تقدم ارضای وخا های وفع فردی ار خخر جوعی ،اوالً
خخر اه رفا و منفعت موسمی تقلخل یافت (اخ ترین وفع ارای اخ ترین افراد) و دیهر آن که
اعادت معنایی اقهصادی (رفا ) پخدا کرد .در طرح اا اری ا دولت ،امر موسمی و هوهاوی و اخن
وفسی ا مخان رفت (منسچهری .)221-231 :7932 ،در دیدگا مبهنی ار خخر مشهرک ،وسمی
هواهنهی جسهری ار وظم اجهوامی و وجسد اوسانها حاکم اات ،حال آن که در وظم فاید گرایاوه،
هواهنهی فقط حسل منافع موسمی و اا وجسد اوسان اقهصادی حاصل میشسد؛ هر چند این
هواهنهی وهایهاً صسری و شکلی اات .احران ذاتی هواهنهی در ایران اه ااهقرار خطمشیها و
ااخهارهای وامهنااب اا انت تاریتی و اوساویِ ایراوی–ااالمی اا میگردد .ا دههی 7341
تاکنسن وسمی مقالوخت و وظم اخاای وئسلخبرال ار جسامع تساعهیافهه حاکم اسد اات و
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خطمشی های آن در ارتاار جهان اشامه یافهه اات؛ این وظم اخاای یا مقالوخت وئسلخبرال در
اه دههی گذشهه خطسط حکوراوی را تراخم کرد اات و هنجار (رقاات) ارای اه دهه ،ار
خطمشی گذاری موسمی غالب اسد  ،روااط اقهصادی جهان را ادار کرد  ،جامعه را تغخخر داد و
اساوکهخسیهه را شکل دیهری داد اات (داردوت و الوال2172 ،؛  .)1اجرای این خطمشیها در
ایران ا اواخر دههی  7961و اا تعریف ااخهارها و خطمشیها ،که فلسفهی واهمخساوی اا
ار شهای اخاای و تاریتی ایران داشهند ،معضل انخادین هواهنهی اات؛ آوچه اعد ا جنگ
رخ داد ،تأکخد ار فرد و پخهخری منافع فردی و حداکثر کردن اسد فردی اسد و فرض غالب محرک
اسدن فرد اسد که منجر اه دگرگسوی اوضاع میشسد ...اما اقهصاد ایران یک فلسفه اقهصادی مهفاوت
میخساهد .تنظخم وظم اخاای ،خطمشیها و ااخهارهای دولت و وخز اراد های اخاای ار اااس
خخر مشهرک ،انخاد ایجاد هواهنهی اات و دولت اا ارگرا انخاد احران هواهنهی میااشد.
اراده و خواست هماهنگی
مالو ار اتتافزارها و ورمافزارهای هواهنهی ،یک اعد دیهر هم در مباحث هواهنهی
خطمشی وجسد دارد و آن اراد ی اخاای و حوایت اخاای رئخس دولت ،و را و مدیران اطح
ااال اات (پخهر 7334 ،؛  .)22مسئله واوسشهه روح حاکم اات ،این که دولت اه معنای تفکری و
اخاای وباید شرکت تعاووی ااشد و ااید یک هودلی وجسد داشهه ااشد .ااید امضای هخئت دولت
کامالً اروامه رئخس دولت را قبسل داشهه و اا آن هودل ااشند ...هواهنگ کنند اصلی امسر اجرایی
کشسر در درجه اول رئخس جوهسر و در مرحله اعدی معاون اول ،هخئت و یران و کوسخسنها
هسهند.
ادون اراد ی اخاای مقامات اطح ااال ،هواهنهی احهواالً شکل وتساهد گرفت .هوچنخن اگر
اراد و حوایت اخاای وجسد داشهه ااشد ،اما در پایخندات ظرفختهای هواهنهی و
اا وکارهای ال م فراهم وباشد ،هواهنهی موالً رخ وویدهد (یسردان و شست2116 ،؛ .)21
مشکالت مراسط اه حکمراوی در دور ی معاصر تا حدود یادی در مرکز دولت ظاهر میشسود
و اخ ا و یران مسئسل و ارتتاوههای تتصصی ،گریباوهخر رئخسجوهسر یا وتستو یر هسهند.
مقامات ارشد اخاای ااید کاری کنند که دولت اه مثااه یک کل یکپارچه کار کند .رااوهها ار
رئخس جوهسر یا وتستو یر مهورکزود و آنها ااید اهساوند اطحی ا اوسجام و هواهنهی را در
اوهتاب و اجرای خطمشیها تدارک کنند (پخهر  .)791-797 :2112 ،رئخس جوهسر و معاون اول
او در ایران ،وسمی وق مکول را اه وسبت اایر راهبردها ،اا وکارها و فرآیندهای هواهنهی
اخاای دارود؛ محسریت مسئله شتص رئخس جوهسر اات ...او وق کلخدی در کشسر ،اخهخارات
واخع در دولت دارد و گفهوان او مسرد تسجه مردم اات؛ این که رئخسجوهسر چه اروامههایی
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در ذهن دارد ،اسدجه را چهسوه میاندد ،کدام داهها ها را ارای اوجام امسر اسخج میکند و ا چه
فعالختهایی حوایت میکند ،اسخار حائز اهوخت اات .در دولت آقای احودی وواد مسکن مهر
و یاراوهها جزو اولسیتهای رئخس جوهسر اسد .اما در دولت آقای روحاوی مسئله حائز اهوخت
ارجام و طرح تحسل االمت اسد که اخشهر وقت دولت روی آن صر شد .پرروگ شدن
هواهنهی اخاای تساط مقامات ارشد در ایران ،اه وسع وظام اخاای ،ضعف وظام اداری و وظام
خطمشیگذاری دولت اا میگردد.

نتیجهگیری
یافهههای پووه

وشان میدهد که ارای ارتقای ظرفخت هواهنهی تسجه تسأمان اه جنبههای

اتتافزاری ،و جنبههای ورمافزاری و مغزافزاری هواهنهی ضروری اات؛ در حالی که اغلب
پووه ها ارای ارتقای ظرفخت هواهنهی صرفاً ار جنبههای اتتافزاری تأکخد میکنند (یسردان
و شست2116 ،؛ اسخارت و هوکاران .)2171 ،البهه گای پخهر ( )2172اه جنبههای ورمافزاری و
اینکه صرفاً اا وکارها ارای اهبسد ظرفخت هواهنهی کافی وخسهند ،احث تشریک مسامی و
شرورت وجسد رهبری و اید ی هواهنهی را مطرح میکند .اا این وجسد تسجه اه مغزافزارهای
هواهنهی اااقهای ودارد .هوچنخن در این پووه هواهنهی در اطسح متهلفی و اا دیدگاهی
یکپارچه مسرد تسجه قرار گرفهه اات ،مقسالتی هوچسن اا طراحی و اا آفرینی دولت اه ااخهار
و چخدمان کالن دولت اشار دارود ،مقسالت دیهری هوچسن تقسیت مرکز دولت اه اطح قس
مجریه و مقسلهای هوچسن ظرفخت اداری واظر اه اطح اا ماوی هسهند؛ ار این اااس اعی شد
اات ضون چنداعدی دیدن هواهنهی ،اه اطسح متهلف آن تسجه شسد .در حالی که اغلب
پووه ها هواهنهی را در اطح خطمشیگذاری و اا اا ی اا مان قس مجریه میاخنند ،اما
ارخی دیهر هواهنهی را ااهراتوی اا اا ی دولت (پخهر  )791 :2112 ،یا احخای دولت میداوند
(گوبل و رایت.)7 :2112 ،
هوچنخن یافهههای پووه اه طسر ویو ار پخشایندهای ارتقای ظرفخت هواهنهی مهورکز اسد
تا اهساود تجسیزات مشتصی در این رااها ارائه دهد ،اما تحقخقات پخشخن دراار هواهنهی در
ایران صرفاً ار تشریح مساوع مدم تحقق هواهنهی مهورکز اسد اود و وجه تجسیزی و هنجار
وداشههاود (شخخاالاالم و هوکاران7936 ،؛ قلیپسر و هوکاران7932 ،؛ قریشی7943 ،؛ احودی،
 .)7931هرچند پخ ا این پووه هایی وجسد داشههاود که وجه تجسیزی ارای ارتقای ظرفخت
خطمشیگذاری داشههاود ،اما ار اهبسد ظرفخت هواهنهی خطمشیها مهورکز وبسد اود (داواییفرد
و هوکاران7932 ،؛ داواییفرد و هوکاران7932 ،؛ فاتح و هوکاران .)7932 ،هوچنخن پووه هایی
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هم دراار هواهنهی اا ماوی در ایران وجسد داشهه اات که اه هواهنهی اه منسان مسئلهای
اا ماوی وهریسهه اات و ار هواهنهی خطمشیها مهورکز وبسد اود (آقاجاوی و هوکاران7939 ،؛
راخعی و هوکاران.)7932 ،
در حالی که پووه ها دراار اهبسد هواهنهی در کشسرهای تساعهیافهه وشان میدهند که در
جهت ایجاد هواهنهی ،اه تدریج اا وکارهای شبکهای و اا اری در کنار اا وکارهای
السلهمراتبی قرار گرفههاود (اسخارت و هوکاران2171 ،؛ پخهر 2116 ،؛ اسالخنک و ورهسات،
 ،)2112اما یافهههای پووه وشان میدهد که اا وکارهای شبکهای ارای هواهنهی در ایران
تقریباً وجسد ود اشهه اات ،اا وکارهای اا اری وخز اهشدت دچار واکارامدی اسد اود و مودتاً ار
اا وکارهای السلهمراتبی اتکا شد اات .هوچنخن وسمی دیدگا حقسقی-قاوسوی در مخان
وهادهای مهسلی هواهنهی خطمشی وجسد دارد که تدوین خطمشی را اسخار صسری و ادون
پخچخدگی ادراک میکند ،در حالی که در پووه های مرتبط اا کشسرهای تساعهیافهه چنخن
پدید ای مشاهد وویشسد ،اما در پووهشی دراار ار یاای وضعخت هواهنهی در کشسر روماوی
اه این دیها حقسقی-قاوسوی وسبت اه خطمشیگذاری اه مثااه ماوعی در اراار هواهنهی اشار
شد اات (ماتئی و دوگارو2172 ،؛ .)2
در جوعاندی ااید گفت که این پووه اا تجوخع ااعاد و اطسح متهلف هواهنهی ،اداخات
مراسط اه هواهنهی را اه صسرت یکپارچه در خدمت ارتقای ظرفخت هواهنهی خطمشی در
ایران قرار داد اات .اما مقایسه یافههها وشان میدهد که اوالً ارخی مسائل اه طسر خاص دراار
هواهنهی در ایران مطرح اسد اود (مدم اجواع ار ار هسیت ،مسئسلختها و کارکردهای دولت،
غلبهی فهم حقسقی قاوسوی ار هواهنهی ،و فقدان حوایتها و پشهساوههای حقسقی و اخاای
ارای هواهنهی) .ثاوخاً ارخی دیهر ا مباحث هواهنهی وخز در اافت اا ماوی و اخاای ایران
صسرت خاص خسد را یافههاود (پراکندگی دولت در ایران و احخای اوسجام دولت ،پرروگ شدن
اراد و خساات اخاای هواهنهی اه خاطر وسع وظام اداری-اخاای) .ثالثاً مباحث مشهرکی وخز اا
اداخات مسجسد (تأکخد ار تقسیت مرکز دولت و اا طراحی و اا آفرینی دولت در مساجهه اا مسائل
پخچخد ) وجسد دارد که یافهههای پووه صدق و مسضسمخت آنها دراار ایران را تأیخد میکنند.

توصیههای سیاستی
در این رااها مجوسمهای ا خطمشیها که این پراکندگی دولت و داهها خطمشیگذاری
را متاطب قرار دهند ،تسصخه میشسود:
 در حالی که اا ماودهی و ارتتاوهها و داهها های دولهی ذاتاً ار اااس تقسخم کار وتتصصگرایی اوجام شد اات ،اهوختیافهن فزایند ی مسائل فرااتشی و پخچخد  ،اا آرایی
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چخدمان دولت را ضروری میاا د .این اا آرایی ا طریق اه کارگخری مجوسمهای ا ااخهارها
و فرآیندهای هواهنگکنند  ،تفکخک و تتصصگرایی شدید ،ااخهار دولهی را تعدیل میکند.
اا ماودهی مجدد خطسط کنهرل ار اااس مسئسلخت مشهرک ،گسهرش وظامهای تبادل اطالمات،
تساعهی مشاور های مهقاال در درون و اخرون ا دولت ،گسهرش فرآیندهای تصوخمگخری
جوعی ،تأاخس اا مانهای مشهرک و واحدهای هواهنگکنند  ،تأاخس اار و ارتتاوهها،
کوخهههای مشهرک و اا مانهای اخن و ارتتاوهای ا جوله اقداماتی اات که قاالخت هواهنهی
دولت را ااال میارد.
 خطمشیهای مصسب در ات موسمی ،اه خاطر تأثخرپذیری شدید ا خسااتهای اخاایمقامات ارشد دولت و وخز مطالبات اخاای و محلی ووایندگان مجلس ،شدیداً کستا مدتوهر و
اتشیوهر هسهند .الزامیاا ی معخارهای فرااتشی و الندمدت ارای تصسیب هر قاوسن و هر
آیخنوامه در ات دولهی ،ماوند الزامیاا ی مالحظات یستمحخطی یا پخساتهای فرهنهی-
اجهوامی ،میتساود مخنههای وهادی مالحظات الندمدت و فرااتشی را فراهم کند.
 تقسیت ظرفخت اداری و خطمشیگذاری دفهر و کوخسخسنهای هخئت دولت و اهطسر کلی ارتقایظرفخت اهاد مرکز دولت و تجهخز آن اا وظامهای کنهرل اهاد محسر و وظامات کنهرل مهورکز
مبهنی ار فناوری اطالمات ،تسصخه میشسد .تقسیت اا مانهای مرکزی دولت اا اازارهای پای
و ار یاای اهاد محسر ،مبهنی ار ااماوههای مهورکز فناوری اطالمات و اا قاالخت تحلخل اوبس
داد ها ،راهبردی اات که میتساود کنهرل مرکز دولت را در این شرایط مدمتورکز و پراکندگی
اهبسد دهد.
 ارای اهبسد ظرفخت هواهنهی خطمشیها ،اتکای صر اه جنبههای اتتافزاری هواهنهیکافی وخست .ورمافزارهای هواهنهی ،جنبههای داوشی و فرهنهی هسهند که اصطحکاکها و
تداخالت مخان اتتافزارها را رفع میکنند و امکان مول آنها را فراهم میکنند .انااراین تغخخر
قسامد حقسقی و تغخخر دیدگا موسمی و داو
اهبسد هواهنهی ضروری اات.

وتبهان خطمشیگذاری وسبت اه هواهنهی ،ارای

پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده
 امکانانجی کخفی اه کارگخری خطمشیهای مساسم اه پسامدیریت دولهی جدید ارای احخایاوسجام دولت
 اا طراحی طرحهای تحسل و اصالح وظام اداری اا تورکز ار ا هم گسختههی و پراکندگیدولت (اهجای تورکز مسجسد ار تتصصیاا ی اتشی و اا ماوی)
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 ار یاای اطسح هواهنهی در حس های متهلف خطمشیگذاری دولت ایران (مجوسمهای اچندین پووه )
 شنااایی اا وکارهای اهبسد ظرفخت هواهنهی اتشی و فرااتشی در حس های متهلفخطمشی (حس های ملم و تحقخقات و فناوری ،اقهصاد ،حس های فرهنهی ،اخاات خارجی و
خطمشیهای حس دفاع)
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