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Considering the effect of implementing official macro-policies, this study analyzes the fair
implementation of civil service law in the area of human resources. The data collection was
done through note-taking at the qualitative level, and questionnaire at the quantitative level.
The content analysis of the data considering the implementation of the civil service law
resulted in a model including 3 main dimensions, 8 subcategories of process (employment,
teaching and improvement, service compensation), structure (strategy and policy, structure,
sources and infrastructures), and background factors (government, law-makers, social, cultural, and economics factors), 29 elements, and 108 indexes after employing the Delphi
Fuzzy with 11 experts in the area of civil service law. The findings indicated that the variables of depoliticization of the performance environment, communication and freedom of
practice, qualification, the means of implementing policies, infrastructures, comprehensiveness, coherence and quality, budget, financial support, legal employment, improving staff,
financial resources, support, supervision, technical organization and executive guarantee are
some of the main weaknesses (upper-significance and lower performance).
JEL Classification: K38, M12, E61.
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بــا عنایــت بــه اهمیــت مســئلۀ اجــرای اثربخــش سیاسـتهای کالن اداری ،ایــن پژوهــش بــا
هــدف ارائــۀ الگــوی ُحســن اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع
انســانی انجــام شــد .ابــزار اصلــی جمــعآوری دادههــا ،یاداشــتبرداری در مرحلــۀ کیفــی و
کمــی اســت .بــا تحلیــل محتــوای پژوهشهــای انجامشــده در
پرســشنامه در مرحلــۀ ّ
زمینــۀ اجــرای خطمشــی عمومــی قانــون خدمــات کشــوری ،مدلــی بــا  3بُعــد اصلــی و 9
بُعــد فرعــی شــامل فراینــد (اســتخدام و جــذب ،آمــوزش و بهســازی ،جبــران خدمــات)،
ســاختار (راهبــرد و خطمشــی ،ســاختار ،منابــع و زیرســاختها) و عوامــل زمین ـهای (دولــت،
قانونگــذاران ،و عوامــل اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی) 92 ،مؤلفــه و  801شــاخص پــس از
غربــال طــی دو رانــد دلفــی فــازی بــا مشــارکت  11خبــرۀ مطلــع و صاحبنظــر در حــوزۀ
قانــون خدمــات کشــوری ارائــه شــد .نتایــج تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد متغیرهــای مــدل
حاکــی از آن بــود کــه متغیرهــای سیاســتزدایی محیــط اجــرا ،ارتباطــات و آزادی عمــل،
رعایــت شایســتگی ،ابزارهــای اجــرای خطمشــی ،زیرســاختها ،جامعیــت ،انســجام و
کفایــت ،بودجــه ،پشــتیبانی مالــی و اقتصــادی ،جــذب ضابطهمنــد ،توانمندســازی،
ظرفیتهــای مالــی ،حمایــت و پشــتیبانی ،بازبینــی و نظــارت ،نظامیافتگــی فنــی و ضمانــت
اجرایی در ناحیۀ ضعف (اهمیت باال ـ عملکرد پایین) قرار دارند.
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 .1مقدمه

از عوامــل مؤثــر در اســتقرار حاکمیــت تعالیبخــش ،نظــام کارآمــد اداری اســت .طراحــی نظــام
اداری کارآمــد عالوهبــر بهبــود روابــط حاکمیــت بــا مــردم ،امــور را هدفمنــد و ســازوکارها را
تس��هیل و فعالیتهاــی نظ��ام اداری را اثربخ��ش و کارا میکندــ .اصلیتریــن و مهمتریــن
رکــن نظــام اداری کارآمــد ،مدیــران و کارکنــان نظــام اداری بهعنــوان ســرمایۀ انســانی هســتند؛
از ایــن رو مدیریــت صحیــح امــور مربــوط بــه آنهــا ماننــد اســتخدام ،آمــوزش و بهکارگیــری
و توانمندسـ�ازی ،حمایـ�ت و ارزیاب��ی عملکرــد منجرــ ب��ه اســتفادۀ مؤثــر و کارآمــد از ســرمایۀ
انساــنی برــای دس��تیابی ب��ه اه��داف س�اـزمانی و ف��ردی و درنهایـ�ت شــکوفایی و بالندگــی نظــام
اداری خواهــد شــد ( .)Rana & Malik, 2016, p. 4
در ایــران برــای مدیریــت صحیــح کارکنــان نظــام اداری ،سیاســتها و قوانیــن مختلفــی،
ازجملــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بهعنــوان خطمشــی عمومــی و مــادر ،تدویــن و بــه
ساــزمانها ابـلاغ شـ�ده استــ .خطمشــیهای عمومــی بهتدریــج بــه مهمتریــن ابــزار اصلــی
دولــت تبدیــل شــده اســت .بــا ایــن حــال ،خطیمشــی بهخودیخــود قــادر بــه اجــرا شــدن
نیســت ( Huencho, Lagos Fernández, ManriquezHizaut & Rebolledo Sanhueza, 2020,
 .)p. 3فرمولــه کــردن خطیمشــیها نبایــد مهمتریــن مســئله در اجــرای اثربخــش آن باشــد؛
زیــرا فقــط اجــرای اثربخــش خطمشــیها میتوانــد توســعه ایجــاد کنــد ( & Dialoke, Finian
.)Veronica, 2017, p. 22
مبتنــی بــر ایــن مهــم ،باوجــود گذشــت بیــش از یــک دهــه از تصویــب قانــون خدمــات
کشــوری ،ایــن قانــون هنــوز بهط�وـر کاملــ اجرایـ�ی نشـ�ده اس��ت و بــا گذشــت چنــد ســال از
اجــرای ایــن قانــون ،طبــق گفتــۀ کارشناســان امــر ،مشــکالت زیــادی در اجــرای آن وجــود دارد.
پیگیـ�ری مصوبــات و جلســات کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور و ابــاغ
سیاس��تهای کل��ی نظ�اـم اداری و سیاسـ�تهای تحــول در نظــام اداری توســط مقــام معظــم
رهب��ری ک��ه برخـ�ی از موــاد قانـ�ون مدیری��ت خدمـ�ات کش�وـری را شــامل میشــود ،نشــان از
عــدم اجــرای اثربخــش ایــن قانــون دارد (حســینی ،بیگینیــا و قاســمی ،1395 ،ص.)2 .
بنابــر اظهــارات خبــرگان درگیــر در اجــرای ایــن قانــون ،فلســفۀ اجــرای آزمایشــی قانــون
بررســی مشــکالت و نواقــص بــرای اصــاح آن و جمعبنــدی نهایــی بــرای دائمــی شــدن اســت.
امــا بررســی مصوبــات و اصالحــات بعــدی ایــن قانــون بــا محوریــت فصــل  ،10یعنــی بخــش
حقــوق و مزایــا ،نشــان میدهــد توجــه خاصــی بــه مرتفــع کــردن مشــکالت اساســی در ایــن 11
ســال نشــده اســت .اکثــر مصوبــات و تغییــرات در راســتای گرفتــن امتیــازات بیشــتر و همچنیــن
مســتثنا شــدن از قانــون بــرای داشــتن آزادی عمــل بیشــتر بــوده اســت .طبیعتــاً اینگونــه
تمدیدهــا بــدون بررســی جامــع بازخوردهــای اجــرای ایــن قانــون ،اســتثنائات ایجادشــده و
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مشــکالت آن باعــث افــزون شــدن بــار نواقــص ایــن قانــون میشــود.
همچنــان کــه مجلــس در بخــش بیــان مســتندات و دالیــل مغایــرت ذیــل الیحــۀ اصــاح
و دائمــی شــدن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری دولــت بیــان میکنــد« :بــا گذشــت قریــب
بــه ده ســال از اجــرای آزمایشــی قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،مقدمــۀ الیحــه هیچگونــه
دلیلــی بــرای توجیــه تقدیــم آن ارائــه نمیدهــد»؛ ضــرورت دارد پــس از پایــان مــدت اجــرای
آزمایشــی اینگونــه قوانیــن ،مســتند بــه آمــار و دالیــل متقــن دائمــی شــدن آن توجیــه گــردد.
بــه هــر حــال ،مقدمــۀ الیحــه بســیار مبهــم و بــدون توجیــه الزم در مغایــرت بــا مــادۀ ۱۳۱
آییننامــۀ داخلــی اســت (پایــگاه اطالعرســانی مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی).
پیرــو همی��ن مس�ئـله ،اجـ�رای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ســازمانها را بــا مشــکالتی
بهویــژه در زمینــۀ مســائل مدیریــت منابــع انســانی مواجــه کــرده اســت .برخــی ســازمانها
از اجــرای کامــل قانــون شــانه خالــی میکننــد و ایــن امــر باعــث شــده بســیاری از کارکنــان
بهدلیــل تبعیــض و نارضایتــی از عملکــرد ســازمان در زمینــۀ اجــرای قانــون خدمــات کشــوری،
جهــت احقــاق حقــوق متصــور خــود روانــۀ دیــوان عدالــت اداری کشــور شــوند و بــرای رفــع
مشــکالت ناشــی از اجــرا و یــا عــدم اجــرای بعضــی از قوانیــن ،از طریــق قانونــی اقــدام کننــد؛
بــرای مثــال دربــارۀ مســائل و مشــکالتی ماننــد مرخصــی ذخیرهشــدۀ کارکنــان ،مســئلۀ انتقــال
کارمنــدان از شــهرهای بــزرگ بــه شــهرهای کمجمعیــت ،قانــون تســری ،مشــکل رتبهبنــدی
کارکنــان اداری و آموزشــی و یــا معوقــات بیم ـهای کــه کارکنــان را در زمــان بازنشســتگی دچــار
اشــکال کــرده اســت (نیکمنــش ،1395 ،ص.)11 .
هرچنــد در پژوهشهــای پیشــین ،ازجملــه عبدلــی و محرابــی ( ،)1395طهرانــی ،مالکــی و
غفرانــی ( ،)1393محمــدی ،الوانــی ،معمــارزاده طهــران و انصــاری رنانــی ( )1395و مرتضــوی،
فروزنــده دهکــردی و زارعپــور نصیرآبــادی ( ،)1391اجــرای قانــون خدمــات کشــوری مــورد
توجــه و بررســی قــرار گرفتــه ،امــا چنــد نکتــه را بایــد مــورد توجــه قــرار داد .اول اینکــه،
هرکــدام از پژوهشهــا از روشناســیهای مختلفــی بهــره گرفتهانــد؛ دوم اینکــه ،موقعیتهــا
و جوامــع هــدف ایــن پژوهشهــا متفــاوت بــوده؛ ســوم اینکــه عوامــل شناساییشــده بســیار
پراکنــده و وابســته بــه شــرایط زمانــی (تــا ســال  ،)1396مکانــی (بیشــتر بانکهــا یــا ســازمان
خاص��ی) و موقعیت��ی بوــده اسـ�ت .بنابراینــ نکتــۀ مسـ�لّم ایـ�ن اســت کــه عوامــل مؤثــر بــر
اجــرای اثربخــش قانــون مذکــور در زمینــۀ اقدامــات مدیریــت منابــع انســانی مــورد پژوهــش قــرار
نگرفت��ه و درواقــع موضــوع اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ مدیریــت منابــع
انســانی کــه بیشــتر مشــکالت متوجــه ایــن حــوزه اســت ،بهطــور جامــع و مجــزا ارزیابــی نشــده
اســت .بنابرایــن میتــوان اســتدالل کــرد کــه اعتبــار ایــن عوامــل مســتقل از زمینــه نبــوده و
بیانگ��ر ش��کاف اصلـ�ی در پژوهشه�اـی موج��ود اســت .از ایــن رو وجــود الگــوی چارچوبمنــد
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عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ مدیریــت منابــع انســانی،
بــا توجــه بــه عوامــل کلــی مؤثــر در اجــرای خطیمشــی عمومــی ،حائــز اهمیــت و ضــروری اســت
ک�هـ در ایــن پژوهــش بدی��ن مهـ�م پرداختهــ ش��ده اســت .پرســشهای پژوهــش عبارتانــد از:
ـ عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی
کدا مانــد؟
ـ تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در
حــوزۀ منابــع انســانی چگونــه اســت؟
پــس از ایــن مقدمــه ،پژوهشهــای مرتبــط بــا موضــوع ،چارچــوب نظــری تحقیــق و ســپس
روش پژوهــش ذکــر شــده اســت .در بخــش بعــدی ،متغیرهــای تحقیــق بــا تکنیــک تحلیــل
محتــوا شناســایی شــد و بــا تکنیــک دلفــی فــازی در دو رانــد ،شــاخصهای شناساییشــده
غربــال گردیــد و براســاس متغیرهــای مــدل وضعیــت اجــرای قانــون خدمــات کشــوری ،تحلیــل
اهمیــت ـ عملکــرد صــورت گرفــت .در بخــش پایانــی ،بحــث و اســتدالل نتایــج پژوهــش و
پیشــنهادها بیــان شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

محمــدي و دیگــران ( )1395در پژوهــش خــود بــا عنــوان «طراحــی مــدل ســهبُعدی اجــرای
حاکمیتــی خطمشــیهای عمومــی» اظهــار کردنــد اجــرای ایدئــال خطمشــیها حاصــل وجــود
هماهنگ��ی و تناســب بی��ن شــکل حاکمی��ت دول�تـ و خطمش��ی استــ .در مطالعــۀ ایشــان ،مدلــی
ارائــه شــده کــه بــه تعییــن مناس ـبترین نــوع حاکمیــت در هــر ســه حــوزه (جــذب و اســتخدام،
نگ ـهداری و آمــوزش) خطمشــی قانــون خدمــات کشــوری پرداختــه اســت.
عبدلــی و محرابــی ( )1395در پژوهشــی بــه شناســایی موانــع اجــرای مــادۀ  58قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری در راســتای ارتقــای توانمنــدی کارکنــان بهمنظــور ارتقــای کارایــی
و اثربخشــی ســازمان در بانــک ملــی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه موانــع محیطــی،
ســازمانی ،مدیریتــی و فــردی جــزو موانــع اجــرای مــادۀ  58قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
در بانــک ملــی اســت.
عطاریــان ،میرسپاســی و موســیخانی ( )1395در پژوهــش خــود توانمندســازي کارکنــان
دســتگاههاي اجرايــي دولــت در قانــون خدمــات کشــوری را مــورد توجــه و آسیبشناســی قــرار
دادنـ�د .در ایــن پژوهــش ،بــا اشــاره بــه ابعــاد دیگــر توانمندســازی بــه جــای تأکیــد بــر آمــوزش
کارکن�اـن ،مــدل توانمندســازي کارکنــان بــا  6مؤلفــۀ ســاختاري ،روانشــناختي ،مديريتــي،
اکتســابي ،مديريــت منابــع انســاني ،محيــط قانونــي در قالــب دو بُعــد فــردی و ســازمانی ارائــه
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شــده اســت.
پورکیانــی ،ســاجقه و زارعپــور نصیرآبــادی ( )1393موانــع اجــرای خطمشــیهای عمومــی
را بــا تأکیــد بــر قانــون خدمــات کشــوری تبییــن نمودهانــد .نتایــج پژوهششــان حاکــی از آن
اســت کــه عواملــی همچــون ســاختار و منابــع؛ منطــق ،انســجام و واقعگرایــی؛ مفهــوم و نــگارش؛
پشــتوانۀ نظــری؛ بازبینــی و نظــارت؛ کارکنــان و مدیــران و محیــط قانــون؛ موانــع اجــرای اثربخــش
قانــون خدمــات کشــوری هســتند.
طهرانــی و دیگــران ( )1393در پژوهشــی مــروری ،بــه تفســیر اصــول و مبانــی قانــون
مديريــت خدمــات كشــوري و ارائــۀ راهبردهــاي پيشــنهادي پرداختنــد .در نتایــج ایــن پژوهــش
آمــده اســت کــه بســياري از مــواد قانــون بــر محــور اصــول نظريــۀ حكمرانــي خــوب و مديريــت
دولتــي نويــن تدويــن شــده كــه بــا توجــه بــه تجــارب كشــورهاي مختلــف و ضــرورت ايجــاد
بســترهاي الزم بــراي تحقــق ايــن دو نظريــه ،از ايــن حيــث انتقــادات زيــادي بــه آن وارد
شــده اســت .نویســندگان ،بهعنــوان راهبــرد پیشــنهادی ،تأکیــد کردهانــد در مرحلــۀ بازنگــري
قانــون ،همراســتايي بــا سياس ـتهاي كلــي نظــام اداري كــه مؤخــر بــر قانــون مديريــت خدمــات
كشــوري اســت ،در تمامــی مفــاد قانــون بایــد مــورد توجــه جــدي قــرار گيــرد.
براتــی و دیگــران ( )1392تحقیقــی بــا هــدف بررســی مشــکالت اجرایــی فصــل دهــم قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ارائــه دادنــد .ایــن پژوهــش بــا روش پژوهــش کیفــی انجــام شــده
اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کارکنــان خبــرۀ دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی کرمــان تشــکیل دادنــد کــه بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند .ابــزار اندازهگیــری
پژوهــش مصاحبــه بــوده اســت .یافتهه��ای تحقیــق نش�اـن میده��د هفــت موضــوع اصلــی ،شــامل
اجــرای قانــون و پاســخگویی ،نبــود آییننامههــای اجرایــی کامــل ،تبعیــض در پرداختهــا و
تراکــم نــرخ پرداخــت ،تناســب نداشــتن حقوقهــا بــا نــرخ تــورم و شــاخص هزینــۀ زندگــی،
تعریــف نکــردن مســیر ارتقــای شــغلی بــرای بعضــی گروههــا ،دشــواری تطبیــق قانــون بــا احــکام
قبل��ی و نب�وـد جامعی�تـ در اجــرای قان��ون مشــکالت اجرایــی قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
در اجـ�رای فصـ�ل دهـ�م هسـ�تند.
مرتضــوی و دیگــران ( )1391در پژوهــش خــود ضمــن تبییــن موانــع اجــرای قانــون مدیریــت
خدمــات كشــوری بــه اولویتبنــدی ایــن موانــع نیــز پرداختهانــد .بهطــور کلــی چهــار دســته
عامــل ،شــامل موانــع مرتبــط بــا اجراکننــدگان قانــون ،شــكل و محتــواي قانــون ،ابزارهــا و
پيشنيازهــا و نظــارت بــر اجــراي قانــون ،را شناســایی کردهانــد كــه عوامــل نظــارت ،ابزارهــا و
پيشنيازهــا و مجريــان قانــون ،بهعنــوان موانــع مهــم تحقــق قانــون مديريــت خدمــات كشــوري،
داراي اولويــت يكســان و عامــل شــكل و محتــواي قانــون داراي اولويــت كمتــری در ممانعــت از
اجــراي قانــون بــوده اســت.
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همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،پژوهشهــای محــدودی در زمینــۀ حــوزۀ منابــع انســانی
قانــون خدمــات کشــوری انجــام شــده اســت .درواقــع در حــوزۀ منابــع انســانی فقــط عطاریــان
و دیگــران ( )1395موضــوع توانمندســازی کارکنــان (فصــل نهــم قانــون) و براتــی و دیگــران
( )1392فصــل دهــم قانــون را مــورد توجــه قــرار داده و بقیــۀ پژوهشهــا قانــون خدمــات
کشــوری را بهطــور کلــی مطالعــه کردهانــد .بــا توجــه بــه کافــی نبــودن پژوهشهــای مرتبــط
جهــت اســتخراج متغیرهــای اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی،
بــه تحلیــل محتــوای تمــام متــون در زمینــۀ اجــرای اثربخــش خطمش ـیهای عمومــی پرداختــه
شــد .جهــت پرهیــز از اطالــۀ کالم ،نتایــج بررســی تمامــی پژوهشهــا در زمینــۀ اجــرای اثربخــش
خطمشــی عمومــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا در جــدول  2آمــده اســت.

 .3چارچوب نظری

روشــی کــه محقــق خطیمشــی را مفهومســازی میکنــد ،بــه دیدگاهــی کــه بــه آن مینگــرد،
بس��تگی دارد .بــرای مثاــل در برخیــ تعاریفــ ،خطمشــی یــک برنامــه جهــت اقــدام دولــت
اســت و در تعریفــی دیگــر ،خطمشــی یــک دوره از اقداماتــی اســت کــه دولــت قصــد دارد
در رویارویــی بــا مشــکل یــا راهحــل آنهــا را انجــام دهــد ( .)Dialoke et al., 2017, p. 23
هرچنـ�د تعاری��ف متع��دد استــ ،وج�هـ اشتــراک مفاهی��م مرتب��ط بــه توســعۀ نظریــۀ سیاســت
عمومــی نشــان میدهــد بــرای تبدیــل علــوم سیاســی بــه علــوم رفتــاری ،بهجــای علــم صرفــاً
تئوریــک ،بایــد توجــه ویــژهای بــه اجــرای خطیمشــی شــود (  .)Li, 2017, p. 947اگــر فراینــد
خطمشــیگذاری عمومــی را بهترتیــب در ســه مرحلــۀ  .1تدویــن .2 ،اجــرا و  .3ارزیابــی
خالصــه کنیــم ،اجــرا مهمتریــن مرحلــه در فراینــد بهشــمار میآیــد؛ زیــرا تجلــی و تحقــق
خطمشــی و هــدف سیاســتگذاران در اجــرا ظهــور و بــروز مییابــد .اجــرا میتوانــد بهعنــوان
فراینــدی بــرای اجرایــی کــردن سیاس ـتهای عمومــی از طریــق انــواع ســازوکارها و فرایندهــای
مختلفــی کــه شــامل بازیگــران ،ابزارهــا و منابــع مختلــف میشــود ،در میــان ســایر جنبههــا،
بــا هــدف دســتیابی بــه اهدافــی کــه توســط دولــت تعییــن شــد هاند ،تعریــف گــردد ( Huencho
.)et al., 2020, p. 3
در زمینــۀ اجــرای خطمشــیهای عمومــی ،عنصــر تشــکیلدهندۀ اکثــر تعاریــف ذکرشــده
شــکافی اســت کــه بیــن اهــداف خطمشــی و نتایــج وجــود دارد .بنابرایــن مطالعــات اجــرا ،بــر
درک موفقیــت یــا ناکامــی خطمشــیهای عمومــی توســط تشــریح عواملــی کــه بــر آن تأثیــر
میگــذارد ،تأکیــد دارد ( .)Hudson, Hunter & Peckham, 2019
در ایــن پژوهــش ،منظــور از اجــرای اثربخــش خطمشــی عمومــی تأکیــد بــر درک چگونگــی
موفقیــت قانــون خدمــات کشــوری ،بهعنــوان یــک خطمشــی مــادر در حــوزۀ منابــع انســانی،
توســط تشــریح عواملــی اســت کــه بــر آن تأثیــر میگــذارد.
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قانــون مديريــت خدمــات كشــوري شــامل  15فصــل و  128مــادۀ مختلــف ميشــود كــه
هــدف اصلــي از تنظيــم و اجــراي آن سالمســازي نظــام اداري كشــور اســت .ايــن قانــون درواقــع
وظايــف غيرحاكمتــي دولــت را از وظايــف حاكميتــي آن جــدا ميكنــد و باعــث کوچکتــر
شــدن دولــت ميشــود .فصــل ششــم ،هفتــم ،هشــتم ،نهــم ،دهــم و بخشــی از فصــل یازدهــم
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری شــامل مباحــث مربــوط بــه مدیریــت منابــع انســانی دولــت
اســت .احــکام مربــوط بــه ورود بــه خدمــت ،اســتخدام ،انتصــاب و ارتقــای شــغلی ،توانمندســازی
کارکنــان ،حقــوق و مزایــا و ارزشــیابی کارمنــدان و مدیــران بهترتیــب در فصــول یادشــده انشــا
شــده اســت .تقریبـاً آرایــش فصــول مذکــور همســو بــا فراینــد مدیریــت منابــع انســانی در مبانــی
نظــری بــوده و احــکام منــدرج در آنهــا را میتــوان بســتر عملیاتــی کــردن مبانــی نظــری در
قلمــروی عناصــر ایــن فراینــد ،بهصــورت بومیشــده بهمقتضــای شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی
کشــور ،دانســت (صدرینوشآبــادی ،1392 ،ص.)48 .

 .4روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی ـ توســعهای اســت .روش مــورد اســتفاده در پژوهــش
نیــز آمیختــه (از نــوع ترکیبــی متوالــی ـ اکتشــافی) اســت .ابــزار جم ـعآوری دادههــا در بخــش
کیفــی فیشبــرداری اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش در بخــش کیفــی شــامل تمــام پژوهشهــای
انجامشــده در زمینــۀ قانــون خدمــات کشــوری و اجــرای خطمشــی عمومــی اســت .بــا توجــه
بــه راهبــرد پژوهــش ،در بخــش کیفــی ،از نمونهبــرداری نظــری اســتفاده شــده اســت .درنهایــت
از مجمــوع منابــع موجــود 79 ،منبــع معتبــر و مرتبــط بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا مــورد بررســی
قــرار گرفــت و مؤلفههــا و شــاخصهای پژوهــش در قالــب کدهــای اولیــه بهمنظــور تهیــۀ
پرســشنامۀ دلفــی اســتخراج شــد .خبــرگان روش دلفــی بهطــور تصادفــی انتخــاب نمیشــوند،
بلکــه خبــرگان براســاس دانــش خــود در حــوزۀ خــاص مرتبــط بــا موضــوع تحــت بررســی گزینــش
میشــوند (  .)Melander, Dubois, Hedvall & Lind, 2018, p. 4از دیــدگاه  11نفــر از خبــرگان
مطلــع و صاحبنظــر در حــوزۀ قانــون خدمــات کشــوری بــا دارا بــودن قیدهــای داشــتن تخصــص
و تجربــۀ کافــی ،آگاهــی عمیــق در موضــوع پژوهــش و وســعتنظر دربــارۀ زمینــۀ پژوهــش
کــه ســوابق ارزنــدۀ علمــی ،تجربــی یــا پژوهشــی داشــتند و بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد
انتخــاب شــده بودنــد ،بهــره گرفتــه شــد و ســپس نظــرات و دیدگاههــای آنهــا بهمنظــور
غربــال شــاخصهای پژوهــش و تعییــن اهمیــت ـ عملکــرد متغیرهــای پژوهــش ،جمــعآوری و
کمیســازی شــد.
ّ
کمــی بــرای بررســی قابلیــت اعتبــار ،قابلیــت انتقــال ،قابلیــت تأییــد و
از دو معیــار ّ
اطمینانپذیــری بخــش کیفــی پژوهــش اســتفاده شــد :ضریــب هولســتی و ضریــب پــی اســکات
(عابــدی ،تســلیمی ،فقیهــی و شــیخ ،1390 ،ص.)36 .
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جدول  .1بررسی کیفیت پژوهش
ضریب پایایی هولستی

ضریب پی اسکات

متغیر (سطح
تحلیل)

کدگذار
اول ()N1

کدگذار
دوم ()N2

موارد
مشترک ()M

)Pi=(OA-EA)/(1-EA

)PAO=2M/(N1+N2

کدهای اولیه

479

501

465

0/949

0/898

کدهای
مفهومی

112

118

98

0/852

0/704

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

میــزان همبســتگی دیــدگاه خبــرگان بــا محاســبۀ ضریــب هولســتی یــا «درصــد توافــق
مشاهدهشــده» در ســطح تحلیــل کدهــای اولیــه  0/949و در ســطح کدهــای مفهومــی 0/852
بهدســت آمــد کــه مقــدار قابــل توجهــی اســت .بــا توجــه بــه ایراداتــی کــه بــه روش هولســتی وارد
اســت ،شــاخص پــی اســکات نیــز محاســبه شــد .بــا عنایــت بــه آنکــه مقــدار ضریــب پــی اســکات در
ســطح کدهــای اولیــه و کدهــای مفهومــی بهترتیــب  0/898و  0/704بهدســت آمــد ،بنابرایــن کیفیــت
کدگــذاری مــورد تأییــد اســت.

 .5یافتههای تحقیق

بهمنظــور پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش از ســه تکنیـ ِ
ـک تحلیــل محتــوا ،دلفــی فــازی و تحلیــل اهمیــت ـ
عملکــرد اســتفاده شــده اســت .در پاســخ بــه ســؤال «عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات
کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی کــدام اســت؟» ،بــا رویکــرد کیفــی تحلیــل محتــوا 479 ،کــد اولیــه
اســتخراج شــد کــه در قالــب  112کــد ثانویــه ،شــاخصهای مــدل در قالــب  29مؤلفــه 9 ،بُعــد فرعــی
و  3بُعــد اصلــی دســتهبندی گردیــد؛ ســپس بــا تکنیــک دلفــی فــازی در دو رانــد متغیرهــا غربــال
شــد .در رانــد اول 12 ،کــد مفهومــی حــذف شــد و بــا نظــر خبــرگان ایــن شــاخصها اضافــه گردیــد:
«تهیــه و تدویــن آییننامههــای تغییــر سِ ــمت مدیــران حرفــهای و عــزل و نصــب معــاون ثابــت»؛
«بهکارگیــری نتایــج اثربخشــی دورههــا و ارزیابــی حیــن دوره در فراینــد آمــوزش»؛ «انعطافپذیــری
اشــتغال از نظــر شخصیســازی و از طریــق تقســیم وظایــف و مســئولیتها»« ،توســعۀ شــغلی»؛
«فراهــم کــردن زمینــۀ مشــارکت کارکنــان و توزیــع قــدرت تصمیمگیــری»؛ «شــفافیت در نحــوۀ
پرداخــت فوقالعــاده کارایــی و فوقالعادههــای ویــژه بــه تناســب هــر دســتگاه اجرایــی»؛ «اجــرای
کامــل قانــون (تــاش در اجــرای برخــی از احــکام حقوقــی» .درنهایــت مــدل پژوهــش بهصــورت
جــدول  2ارائــه شــد.
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جدول  .2متغیرهای مدل پژوهش

صدور مجوزهای اصولی و تشکیالت
مصوب متناسب و شفاف

ابعاد ابعاد
اصلی فرعی

مؤلفه

مفهوم
وجود برنامهریزی جذب نیروی انسانی منسجم
تطبیق نوع استخدامی نیروی انسانی با ساختار تثبیتشده
صدور مجوز استخدام صرفاً در سقف ساختارهای مصوب
تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به نحوۀ برگزاری آزمون عمومی و
استخدامی با مشارکت دستگاه اجرایی
تعیین دقیق شایستگیهای هر شغل بهعنوان معیار گزینش

تشکیل کمیتۀ تخصصی اخالقگرا در تعیین صالحیت متقاضیان

قانون خدمات
کشوری ،فصل
ششم و هفتم،
برنامۀ جامع
اصالح نظام
اداری
قانون خدمات
کشوری ،فصل
ششم و هفتم؛
مرتضوی
و دیگران
()1391؛ برنامۀ
جامع اصالح
نظام اداری

فرایند

رعایت صداقت و تعهد در اطالعرسانی درست به متقاضیان
برابری فرصتها

استخدام و جذب منابع انسانی

رعایت شایستگی

استفاده از آزمونهای استاندارد مطابق با شایستگیهای تعریفشده

منبع

ایجاد اطالعرسانی نتایج آزمونها به روشهای چندگانه برای افزایش
شفافیت
ایجاد امکان پیگیری و بررسی مجدد واقعی و عادالنة نتایج آزمونها

نتایجراند
دودلفی
0/827
0/827
0/830
0/827
0/792
0/827
0/770
0/808

قانون خدمات
کشوری ،فصل
ششم و هفتم،
یاداداشتهای
خبرگان

0/823
0/850

جذب ضابطهمند

رعایت حقوق متقاضیان متقابل و عدالت در انتخاب شغل برای متقاضیان

0/774

جذب کارکنان در چارچوب ضوابط تعیینشده و عدم جذب نیروهای
سفارشی

0/845

رعایت عدالت ،بیطرفی و اصل امانتداری درخصوص گزینش متقاضیان
ساماندهی و بهینهسازی فرایند جذب منابع انسانی برمبنای
شایستگیهای متناسب با الزامات سازمانی و شغلی

قانون خدمات
کشوری ،فصل
ششم و هفتم،
برنامۀ جامع
اصالح نظام
اداری
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ابعاد ابعاد
اصلی فرعی

مؤلفه

مفهوم

غنیسازی و ارتقای حرفهای

تعریف مسیر ارتقای شغلی چندبُعدی توسط دستگاه اجرایی برای تمامی
شغلها

0/895

تعیین شرایط تخصصی الزم در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفهای
و عمومی با توجه به الزامات سازمانی

0/838

فراهم آوردن زمینههای امکان ارتقای عادالنۀ کارمندان از مسیر ارتقای
شغلی توسط دستگاه اجرایی

قانون خدمات
کشوری ،فصل
هشتم؛ برنامۀ
جامع اصالح
نظام اداری

0/845

استفاده از بانک اطالعات مدیران حرفهای برای انتخاب و انتصاب مدیران
همراه با مستندات الزم

0/820

تهیه و تدوین آییننامههای تغییر سِ مت مدیران حرفهای و عزل و نصب
معاون ثابت

0/785

فرایند

آموزش نظاممند

آموزش و بهسازی

تدوین الگوی نیازسنجی آموزش کارکنان براساس ارزیابی دورهای مدارک
مربوط به شایستگی کارکنان و سوابق آنان و تطبیق با شایستگیهای مورد
نیاز در بازۀ زمانی تعریفشده
انتخاب معیارهایی دقیق براساس نتایج نیازسنجی جهت انتخاب روش
آموزش در هر دستگاه اجرایی و تشکیل شناسۀ آموزشی برای مدیران و
کارکنان
پشتیبانی مناسب در جریان آموزش (فراهم کردن ابزار ،مستندات و)...
ارزیابی اثربخشی آموزش براساس الگوهای نوین (کرک پاتریک و)...
بهکارگیری نتایج اثربخشی دورهها و ارزیابی حین دوره در فرایند آموزش
تهیه و ابالغ شیوهها و الگوهای افزایش توان و توانسنجی مداوم کارکنان
توانمندسازی

کاربست شیوهها و الگوهای افزایش توان و توانسنجی مداوم کارکنان
تهیه و تدوین برنامههای آموزش و توانمندسازی با افق زمانی کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت
انعطافپذیری اشتغال از نظر شخصیسازی و از طریق تقسیم وظایف و
مسئولیتها ،توسعۀ شغلی

400

منبع

نتایج
راند دو
دلفی

قانون خدمات
کشوری ،فصل
نهم؛ عبدلی
و محرابی
()1395؛
پورکیانی
و دیگران
()1393؛
برنامۀ جامع
اصالح نظام
اداری

قانون خدمات
کشوری ،فصل
نهم؛
پورکیانی
و دیگران
()1393؛
عبدلی و
محرابی
()1395

فاطمه زائرثابت و همکاران .الگوی ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری.

0/770

0/883
0/815
0/800
0/812
0/815
0/808
0/0
0/0
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مفهوم

پایبندی به اصول نظام امتیازی

تهیه و تدوین ضوابط ارتقای کارکنان به تناسب و الزامات دستگاه اجر ایی
به سطوح پایه ،ارشد ،خبره و عالی و بهروزرسانی آن و تصویب بهموقع
توسط شورای توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی
دستورالعمل نحوۀ تخصیص هرکدام از مشاغل طبقات شغلی به یکی از
طبقات حق شغل
تهیۀ ضوابط ارزیابی بهروزرسانیشدۀ عوامل مربوط به شاغل بهطور جامع و
دقیق و تصویب آن
تهیه و تدوین دستورالعمل نحوۀ بهرهمندی از فوقالعاده کارایی و عملکرد
مبتنی بر نتایج ارزشیابی
شفاف و مشخص نمودن مبنای ارزشیابیها در هر دستگاه اجرایی به
تفکیک سطوح تعریفشده

فرایند

جبران خدمات

شفافیت و صراحت

شفافیت پرداختها در فیش حقوقی (درج تمام مبالغ پرداختی اعم از
مستمر ،غیرمستمر ،پاداش ،هزینهها و)...
شفافیت در نحوۀ پرداخت فوقالعاده کارایی و فوقالعادههای ویژه به
تناسب هر دستگاه اجرایی
رفع پیچیدگی محاسبۀ امتیاز کارکنان درمورد حق شغل و شاغل

منبع

قانون خدمات
کشوری ،فصل
دهم؛ براتی
و دیگران
()1392؛
برنامۀ جامع
اصالح نظام
اداری؛ نقشۀ
راه اصالح نظام
اداری

براتی و دیگران
()1392؛
برنامۀ جامع
اصالح نظام
اداری؛ نقشۀ
راه اصالح
نظام اداری؛
یادداشتهای
خبرگان

افزایش تناسب حقوقها با نرخ تورم و شاخص هزینۀ زندگی
عدم وابستگی احکام حقوق و مزایای کارکنان به قوانین پیشین
جامعیت ،انسجام و کفایت

اجرای کامل قانون (تالش در اجرای برخی از احکام حقوقی معوق مانده،
قانون تسری و)...

محاسبۀ تفاوت تطبیق برای برخی گروههای مغفولمانده در قانون

نتایج
راند دو
دلفی
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/865

مرتضوی
و دیگران
()1391؛
پورکیانی
و دیگران
()1393؛ براتی
و دیگران
()1392؛
عبدلی و
محرابی (
)1395؛
یادداشتهای
خبرگان

فاطمه زائرثابت و همکاران .الگوی ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری.

0/873
0/815

0/740
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ابعادفرعی

عوامل محیطی ـ زمینهای

دولت ـ مقرراتگذاران

رفع ابهام و تضاد در مواد قانون
ارتباطات و آزادی عمل
بازبینی و نظارت
نظامیافتگی فنی و ضمانت اجرایی

نتایجرانددو
دلفی

ابعاد
اصلی

مؤلفه

مفهوم

منبع

رفع تعارض بین مواد قانون با سایر قوانین کشور

مرتضوی و دیگران ()1391؛ پورکیانی و دیگران
()1393؛ براتی و دیگران ()1392؛ عبدلی و محرابی
()1395؛ یادداشتهای خبرگان

0/815

تقویتمفهومیونگارشیقانون(ابهامدرمصادیقتعریف،عبارات
غیرتخصصی،کلماتناهمخوانباموضوعماده،نگارشپیچیدهو)..

معمارزاده و طاهرپور ()1384

0/850

طراحی نظام پشتیبان در موارد مبهم

برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ یادداشتهای خبرگان

0/842

کاهش وابستگی به قوانین پیشین

مرتضوی و دیگران ()1391؛ پورکیانی و دیگران
()1393؛ براتی و دیگران ()1392؛ عبدلی و محرابی
()1395؛ یادداشتهای خبرگان

0/797

تعیین دقیق و بهروزرسانیشدۀ سازمانهای مشمول

یادداشتهای خبرگان

0/850

رفع عدم تبعیض بین دستگاههای اجرایی در اجرای قانون

یادداشتهای خبرگان

0/807

ایجاد زمینۀ سازوکار تعامل بین سازمان تدوینکننده با
سایر سازمانها در چارچوب مدیریت یکپارچه

برنامة جامع اصالح نظام اداری؛ یادداشتهای خبرگان

0/815

تعریف روابط مشخص بین دستگاهها در اجرای قانون

برنامۀ جامع اصالح نظام اداری

0/792

تعیین حدود آزادی عمل دستگاهها و ایجاد تعادل بین
آزادی و محدودیتهای ا ِعمالی بر دستگاه

کوئینگ (1)1986؛ گوگین ()1987

0/762

تدوین و پیادهسازی نظام نظارتی مشخص برای اجرای
قانون

بوالجی و دیگران ()2016؛ لدنیر ()2016؛ برنز و
دیگران ()2007

0/873

تعیین شاخصهای ارزیابی در مرحلۀ اجرای قانون

لی ،الي و فنج ()2006؛ برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛
نقشۀ راه اصالح نظام اداری

0/830

تعیین مراجع نظارتی برای فصول یا مواد قانونی

بوالجی و دیگران ()2016؛ لدنیر ()2016؛ سایتو و
دیگران ()2014؛ برنامۀ جامع اصالح نظام اداری

0/830

استقرار کامل سامانۀ ملی مدیریت ساختار دستگاههای
اجرایی

بالنکو ()2011؛ ناکامورا و اسمالوود ()1980؛ پالمبو
و کالیستا ()1990؛ هی یونگ سوک ()1998؛ برنامۀ
جامع اصالح نظام اداری

0/797

بازطراحی مأموریتها و وظایف دولت در میان واحدهای
ستادی و اجرایی

برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ یادداشتهای خبرگان

0/835

ساماندهی شوراها ،کمیسیونها و سایر مجامع
تصمیمگیری

برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ گزارشها و
پینوشتههای کارشناسان درگیر در اجرای قانون
خدمات کشوری؛ هاولت ،آلنس و وروث ()1973

0/835

اجرای نظام جانشینپروری با رویکرد شایستهگزینی و
شایستهساالری

برنامة جامع اصالح نظام اداری؛ نقشة راه اصالح نظام اداری؛
هی یونگ سوک سو ()1998؛ رودگیرز و بالوک ()1976

0/850

استقرار نظام ارائۀ آمار برخط نیروی انسانی و
بهروزرسانی آن

خبرگان

0/747

 . 1مشــخصات منابــع مربــوط بــه شــاخصهای جــدول مذکــور در فهرســت منابــع قیــد نشــده اســت .جهــت ضرورت دسترســی
بــه منابــع میتــوان بــه رســالۀ خانــم فاطمــه زائرثابــت باعنــوان ارائــۀ مــدل اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری بــا تأکیــد
بــر فرایندهــای منابــع انســانی ،در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد قزویــن مراجعــه کرد.
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مفهوم

منبع

نهادینهسازی فرهنگ قانونگرایی در دستگاههای
معمارزاده و طاهرپور ()1384؛
اجرایی از طریق پرورش حس مشترک دربارۀ ضرورت گزارشها و پینوشتههای کارشناسان
اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری
درگیر در اجرای قانون خدمات کشوری

نتایج
راند دو
دلفی
0/827

نهادینهسازی فرهنگی

عوامل محیطی ـ زمینهای

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی

تقویت اعتماد
آگاهی بخشیدن و توسعة جامعة مدنی

حمایت از فرهنگ مبتنی بر ترویج موضوعات
تخصصگرایی در نهادهای مختلف جامعه از طریق
دولت و رسانه

برینارد ()2006؛ مکینده ()2005؛
خوزا ()2003

0/835

ترویج فرهنگ مدیریت تغییر و عدم مقاومت در
بخش دولتی

هی یونگ سوک سو ()1998؛ یوجین
بارداچ ()1977

0/815

ترویج فرهنگ پاسخگویی و پاسخخواهی ملی درمورد
سیاستها و اجرای خطمشی

سایدک ()2016؛ بالنکو ()2011

0/868

ساختن اعتماد بین تمامی دستگاههای اجرایی از
طریق حداکثر نمودن مبادلۀ اطالعات

گزارشها و پینوشتههای کارشناسان
درگیر در اجرای قانون خدمات
کشوری

0/827

ایجاد و تقویت فضای اعتماد به اقدامات مدیریت
منابع انسانی

گزارشها و پینوشتههای کارشناسان
درگیر در اجرای قانون خدمات
کشوری

0/830

ایجاد و تقویت فضای اعتماد و هماهنگی بین دستگاه
اجرایی و سازمان تدوینکننده

گان و هاگوود ()1984؛ برینکرهف
()1996

0/857

آگاهی بخشیدن از انطباق اهداف و بایستههای
خطمشی با انتظارات و توقعات اجتماعی

ادو و چودوری ()2012

0/858

افزایش آگاهی جامعۀ مدنی از نحوۀ تأثیر اجرای
خطمشیهای قانون خدمات کشوری بر ذینفعان

انجمن مدیریت دولتی امریکا با
همکاري واحد اقتصاد عمومی مدیریت
دولتی ()2002

0/873

توسعۀ جامعۀ مدنی از طریق مشارکت

بالنکو ()2011؛ معمارزاده و طاهرپور
()1384؛ چارلز بالوک و چارلز المب
()1986

0/815

فاطمه زائرثابت و همکاران .الگوی ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری.
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ابعاد ابعاد
اصلی فرعی

مؤلفه

حمایت و پشتیبانی

عوامل محیطی ـ زمینهای

عوامل سیاسی ـ اقتصادی

سیاستزدایی محیط اجرا
بودجه ،پشتیبانی مالی و اقتصادی

404

مفهوم

منبع

نتایج
راند دو
دلفی

حمایت فعال از سوی نخبگان سازمانیافته و احزاب

رودگیرز و بالوک ()1976؛ میلبري
مکلوگین ()1975؛ برینارد ()2005؛
مکینده ()2005؛ سباتیر و مازمانیان
()1996؛ هاولت و رامش ()1999

0/823

حمایت خطمشیها از سوی قانونگذاران ،مقامات اجرایی
و مراجع قضایی

سباتیر و مازمانیان ()1996؛ چارلز بالوک
و چارلز المب ()1986؛ انجمن مدیریت
دولتی امریکا با همکاري واحد اقتصاد
عمومی مدیریت دولتی ()2002

0/842

بهبود و توسعۀ دیپلماسی فعال

گزارشها و پینوشتههای کارشناسان درگیر
در اجرای قانون خدمات کشوری

0/752

رهاییبخش اجرایی دولت از تنشها و مناقشات ساسی
غیرضروری

برینارد ()2005

0/830

محدود نمودن عوامل بینظمی سیاسی و اختالل در محیط
اجرای خطمشی

بالنکو ()2011؛ کوئینگ ()1968

0/762

کاهش تغییر در سیاستهای دولت

داناییفرد و دیگران ()1389؛ ساموئل
استالی ()2006؛ مکینده ()2005؛ پالمبو و
کالیستا ()1990؛ هاولت و آگونوان ()1991

0/755

انتخاب مدیران اداری با رویکرد حرفهگرایی و غیرسیاسی

رودگیرز و بالوک ()1976؛ انجمن مدیریت
دولتی امریکا با همکاري واحد اقتصاد
عمومی مدیریت دولتی ()2002؛ برینارد
()2005؛ پالمبو و کالیستا ()1990

0/838

تأمین مالی بودجۀ دولت جهت اجرای قانون خدمات
کشوری

(از حیث تأمین مالی :اگزادکتیلوس و
زاهاریایدیس ()2014؛ جان کوگین
()2006؛ گزارشها و پینوشتههای
کارشناسان درگیر در اجرای قانون خدمات
کشوری

0/835

تخصیص ردیف بودجهای مستقل یا خط اعتباری جذب
سرمایه جهت اجرای سیاستهای منابع انسانی به تفکیک
هر حوزه

یادداشتهای خبرگان

تدوین صحیح و اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی توسط
دولت و حکومت

داناییفرد و دیگران ()1389

0/785

کنترل عوامل تهدیدکنندۀ ثبات اقتصادی

پالمبو و کالیستا ()1990

0/777

یوجین بارداک ()1997

فاطمه زائرثابت و همکاران .الگوی ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری.

0/792
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ابعاد فرعی

ساختار

راهبرد و خطمشی

برنامهریزی استراتژیک

ابعاد
اصلی

مؤلفه

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

ابزارهای خطمشی اجرا
ارزیابی استراتژیک

مفهوم

منبع

نتایج
راند دو
دلفی

هدفگذاری ،ایجاد زمینۀ مفهومی با توجه به
مواد قانون و کاهش تعارضات

کوئینگ ()1968؛ سو ژانگ و راینی ()2006؛
ادو و چودوری ()2012؛ متی توا ()2012؛
گان و هاگ وود ()1984؛ آگونوان ()1991

0/820

تدوین راهبردهای اجرای سیاستها در سازمان

استندینگ و کریپپس ()2013؛ هی یونگ
سوک سو ()1988؛ برنز و دیگران ()2007؛
برنامۀ جامع اصالح نظام اداری

0/850

تدوین برنامۀ اجرایی مشخص با تأکید بر
چارچوب زمانی واقعی

گان و هاگوود ()1984؛ هی یونگ سوک سو
()1988؛ آگونوان ()1991؛ متی توا ()2012؛
هونچو و دیگران ()2020

0/808

معین نمودن ابزارهای اجرای خطمشی
ّ

فاالن ()1982؛ سیرنا ()2013؛ کالیسستا
()1988؛ پوتر و برو ()2012؛ هونچو و دیگران
()2020

0/822

چیدمان ابزارهای خطمشی

سیرنا ()2013؛ هونچو و دیگران ()2020

0/815

بررسی کفایت ابزارهای اجرا

پرسمن و ویلداوسکی ()1973؛ هونچو و دیگران
()2020

0/767

بررسی هماهنگی و همراستایی برنامهها
و استراتژیهای مدیریت منابع انسانی با
استراتژیهای سازمان

حفیظ ()2001؛ آلنس و وروث ()1973

0/850

بررسی همسویی ابزارهای اجرا

هونچو و دیگران ()2020

0/850

بررسی دورهای هماهنگی و سازگاری اجزا
درون خطمشیهای اجرا

برینکرهف ()1996؛ هونچو و دیگران ()2020

0/755
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ابعاد فرعی

ساختار

ساختار سازمان مجری

رسمیت

ابعاد
اصلی

مؤلفه

تمرکز
پیچیدگی

406

مفهوم

منبع

نتایج
راند دو
دلفی

بازنگری ،اصالح ،سادهسازی و روزآمد کردن
قوانین و رویههای حوزۀ مدیریت منابع انسانی

پاپادوکس ()1998؛ گزارشها و پینوشتههای
کارشناسان درگیر در اجرای قانون خدمات
کشوری

0/857

بازطراحی و ساماندهی مشاغل و پستها
براساس مفاد قانون

گزارشها و پینوشتههای کارشناسان درگیر
در اجرای قانون خدمات کشوری

0/880

بازنگری علمی و دقیق تشکیالت و سقف
پستهای مصوب در بازۀ زمانی مناسب
متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید

گزارشها و پی نوشتههای کارشناسان درگیر
در اجرای قانون خدمات کشوری

0/850

برخورداری مدیران منابع انسانی از فضای
حمایتی الزم برای تصمیمگیری

مکینده ()2005؛ گزارشها و پینوشتههای
کارشناسان درگیر در اجرای قانون خدمات
کشوری

0/845

حفظ استقالل مدیران منابع انسانی جهت
محفوظ ماندن از گروههای فشار

گزارشها و پینوشتههای کارشناسان درگیر
در اجرای قانون خدمات کشوری

0/845

تفویض اختیار الزم در ساختار اجرایی

تومیرز و دیگران ()2012؛ قلیپور و دیگران
()1390

0/800

فراهم کردن خطوط ارتباطی الزم برای
کارکنان واحد منابع انسانی

هی یونگ سوک سو ()1998؛ استندینگ و
کریپپس ()2013؛ بوالجی و دیگران ()2016؛
مکینده ()2005

0/770

فراهم کردن الزامات بوروکراتیک جهت ق ّوت
در اجزای ارتباطی زیرسیستمهای مدیریت
منابع انسانی با یکدیگر

گزارشها و پینوشتههای کارشناسان درگیر
در اجرای قانون خدمات کشوری

0/850

ارتباط ،گزارشدهی و هماهنگی دستگاه
اجرایی با سایر سازمانها

استندینگ و کریپپس ()2013؛ هی یونگ
سوک سو ()1998؛ رودگیرز و بالوک
()1976؛ پوتر و برو ()2012
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ابعاد فرعی

ساختار

منابع و زیرساختها

ظرفیتهای مجریان و کارکنان

ابعاد
اصلی

مؤلفه
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مفهوم

نتایج راند
دو دلفی

منبع

هی یونگ سوک سو ()1998؛ رودگیرز و بالوک
آموزش و آگاهی درمورد مبانی و روح قانون
()1976؛ سایتو و دیگران ()2014؛ هی یونگ
به مجریان
سوک سو ()1998

0/805

برینارد ()2005؛ پطروس برنارد ()2005؛ چارلز بالوک و
تعهد و توجه مجریان به اجرای دقیق قانون
چارلز المب ()1986؛ میلبري مکلوگین ()1975

0/820

میزان پذیرش مجریان نسبت به تغییر

میلبري مکلوگین ()1975

0/774

گرایشمجریانومنطقیبودنقانونازدیدگاهآنها

معمارزاده و طاهرپور ()1384

0/830

آگاهی و درک صحیح دستورات توسط
مجریان

هی یونگ سوک سو ()1998؛ بوالجی و دیگران
()2006

0/868

ظرفیتهای مالی

0/827

مدیریت بهینۀ بودجه
گزارشها و پینوشتههای کارشناسان درگیر در
وجود سیستم حسابداری استاندارد و بهروز
اجرای قانون خدمات کشوری

0/785

آزادی عمل در تخصیص منابع مالی و بودجه

0/827

منابع و زیرساخت ها

شبکۀ اطالعاتی کارآمد

انجمن مدیریت دولتی امریکا با همکاري واحد
اقتصاد عمومی مدیریت دولتی ()2002؛ مکینده
()2005؛ ساموئل استالی ()2006

0/800

وجود زیرساختها و در دسترس بودن
مکانیسمهای الزم اجرایی

ساموئل استالی ()2006

0/812

وجود ترکیب مناسبی از منابع جهت تحقق مکینده ()2005؛ اگزادکتیلوس و زاهاریایدیس
()2014
برنامههای حوزۀ مدیریت منابع انسانی

0/770

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جهــت پاســخ بــه ســؤال ســوم پژوهــش« :تحلیــل شــکاف عوامــل مؤثر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمات
کشــوری چگونــه اســت؟» از ماتریــس اهمیــت ـ عملکــرد اســتفاده شــد .بدیــن منظور ،هــر شــاخص از دو منظر
مــورد بررســی قــرار گرفــت .براســاس اینکــه هر شــاخص چــه میــزان اهمیــت دارد (وضعیت مطلــوب) و عملکرد
ســازمان در زمینــۀ ایــن شــاخص در چــه حــد اســت (وضعیــت موجــود) چهــار ربع قابل تشــخیص اســت:
ـ حیطۀ بیتفاوتی :عملکرد پایین ـ اهمیت پایین؛
ـ حیطۀ اتالف :عملکرد باال ـ اهیمت پایین
ـ حیطۀ ضعف :عملکرد پایین ـ اهمیت باال؛
ـ حیطۀ قابل قبول :عملکرد باال ـ اهمیت باال
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جدول  .3وضعیت اهمیت ـ عملکرد سازههای پژوهش
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شاخصها

اهمیت

عملکرد

صدور مجوزهای اصولی ()C01

4.094

3.594

رعایت شایستگی ()C02

4.563

2.469

برابری فرصتها ()C03

3.781

3.375

جذب ضابطهمند ()C04

4.438

2.281

آموزش نظاممند ()C05

4.000

3.031

توانمندسازی ()C06

4.438

2.125

رعایت زمینههای اصول نظام امتیازی ()C07

4.031

3.063

شفافیت و صراحت ()C08

4.219

3.438

جامعیت ،انسجام و کفایت ()C09

4.531

2.000

رفع ابهام و تضاد در مواد قانون ()C10

3.656

3.344

ارتباطات و آزادی عمل ()C11

4.594

2.250

بازبینی و نظارت ()C12

4.344

2.344

نظامیافتگی فنی و ضمانت اجرایی ()C13

4.281

2.125

نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری ()C14

4.125

3.438

تقویت اعتماد ()C15

4.063

2.656

آگاهی بخشیدن و توسعة جامعة مدنی ()C16

3.750

3.531

حمایت و پشتیبانی ()C17

4.375

2.938

سیاستزدایی محیط اجرا ()C18

4.719

2.188

بودجه ،پشتیبانی مالی و اقتصادی ()C19

4.500

2.094

برنامهریزی استراتژیک ()C20

3.750

3.219

ابزارهای اجرای خطمشی ()C21

4.563

2.250

ارزیابی استراتژیک ()C22

3.656

3.406

رسمیت ()C23

4.219

2.281

تمرکز ()C24

4.250

3.188

پیچیدگی ()C25

3.719

3.563

ظرفیتهای مجریان و کارکنان ()C26

4.219

2.719

ظرفیتهای مالی ()C27

4.438

2.188

زیرساختها ()C28

4.563

2.375
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نتیجة ارزیابی اهمیت عملکرد برای شاخصهای پژوهش حاضر به این صورت است:

شکل  . 1نمودار رادار اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

شکل  .2نتیجۀ ارزیابی اهمیت ـ عملکرد ()IPA
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

هــر خطیمشــی عمومــی مطلــوب و آمــاده نیازمنــد اجــرای مؤثــر بــرای تضمیــن دســتیابی بــه اهــداف
سیاســت اســت ( .)Li, 2017, p. 946بررســی چگونگــی اجــرای قانــون خدمــات کشــوری حاکــی از آن
اســت کــه پــس از اتمــام اولیــن مهلــت اجــرای آزمایشــی کــه بــه مــدت پنــج ســال بــوده ،اجــرای
آزمایشــی آن را بــرای یــک ســال دیگــر ،از تاریــخ  1391/07/19تــا  ،1392/07/08تمدیــد شــد .پــس
از اتمــام مهلــت تمدیــدی ،دوبــاره در تاریــخ  1392/08/14ایــن عمــل تکــرار شــد و تــا پایــان ســال
 1393تمدیــد گردیــد .داســتان تمدیــد ســالیانۀ مهلــت اجــرای آزمایشــی ایــن قانــون تــا ســال 1395
ادامــه یافــت و درنهایــت در  26اســفند  1397کلیــات ایــن الیحــه تصویــب شــد؛ ولــی هنــوز پرونــدۀ آن
بــاز اســت و همانطــور کــه گفتــه شــد ،بهزعــم خبــرگان امــر ،اکثــر مصوبــات و تغییــرات حــول ایــن
قانــون در راســتای گرفتــن امتیــازات بیشــتر و همچنیــن مســتثنا شــدن از ایــن قانــون بــرای داشــتن
آزادی عمــل بیشــتر اســت .ایــن رویکــرد نهتنهــا باعــث بهبــود قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
نشــده ،بلکــه مشــکالت آن را بهعنــوان یــک قانــون مبنایــی و جامــع بــرای کل نهادهــای حاکمیتــی
بهویــژه در حــوزۀ کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی بیشــتر کــردهاســت .از ایــن رو تحقیــق حاضــر
بــا هــدف تبییــن و تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد عوامــل مؤثــر بــر ُحســن اجــرای قانــون خدمــات
کشــوری در حــوزۀ کارکردهــای منابــع انســانی انجــام شــد.
بــا تحلیــل محتــوای پژوهشهــای انجامشــده در زمینــۀ اجــرای خطمشــی عمومــی و قانــون
خدمــات کشــوری مدلــی برمبنــای مــدل سهشــاخگی بــا ســه بُعــد اصلــی فراینــد (اســتخدام و جــذب،
آمــوزش و بهســازی ،جبــران خدمــات) ،ســاختار (راهبــرد و خطمشــی ،ســاختار ،منابــع و زیرســاختها)
و عوامــل زمین ـهای (دولــت ـ مقرراتگــذاران ،اجتماعــی ـ فرهنگــی ،سیاســی ـ اقتصــادی) ارائــه شــد
کــه هرکــدام از ایــن ابعــاد دربرگیرنــدۀ چنــد مؤلفــه اســت .درمجمــوع  29مؤلفــه و  108شــاخص در
مــدل تدوینشــده قــرار گرفــت.
حــال بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر نخســتین کوشــش آکادمیــک در زمینــۀ اجــرای
اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ مدیریــت منابــع انســانی اســت ،امــکان مقایســۀ نتایــج
پژوهــش بســیار محــدود اســت .از حیــث عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش خطمشــی عمومــی،
ایــن تحقیــق بــا یافتههــای تحقیــق هونچــو و دیگــران ( )2020و ســاباتیر ( )1986کــه عوامــل مؤثــر
بــر اجــرای خطمشــی را در قالــب مــدل سهشــاخگی شــامل متغیرهــای اساســی ،متغیرهــای
ســاختاری و متغیرهــای ماهیتــی (زمین ـهای) مطــرح کردهانــد ،همگراســت .در توضیــح ایــن نتیجــه،
هونچــو و دیگــران ( )2020اظه��ار کردن��د ک��ه یــک مــدل از اجــرا بایــد بــه ارزش و عالیــق ،ابــزار
خطیمش ـیگذاری ،ســاختار یــا طراحــی ســازمانی و گروههــای هــدف توجــه داشــته باشــد .بنابرایــن
اجــرای خطمشــیهای عمومــی تحــت تأثیــر طراحــی و پیشداوریهایــی کــه شــامل ابزارهــای
انتخابشــدۀ سیاســتها ،ســازمانی کــه آن را مدیریــت میکنــد ،در دســترس بــودن منابــع ،نــوع
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بازیگــران مداخلهکننــده و گیرنــدگان اســت در میــان یــا ســایر جنبههــا قــرار میگیــرد .عالوبــر آن،
اجــرا بایــد بــه نقشهــای متصــور توســط بازیگــران مختلــف توجــه کنــد و تعامــل بیــن سیاس ـتهای
عمومــی و طراحــی اداری سیاســی ،منابــع مــورد نظــر و کانالهــای ارتباطــی را درنظــر بگیــرد کــه
بهطــور کلــی توضیــح مناســبی بــرای ارائــۀ مــدل برمبنــای ابعــاد سهشــاخگی اســت.
امــا از حیــث تحقیقــات در زمینــۀ قانــون خدمــات کشــوری ،بــا واکاوی عمیــق پژوهشهــای
مرتبــط میتــوان اذعــان کــرد کــه بیشــترین همگرایــی ایــن پژوهــش از بــاب ماهیــت مؤلفههــای
ارائهشـ�ده و نتایـ�ج اهمیـ�ت ـ عملکـ�رد بـ�ا مطالعـ�ات پورکیانــی و دیگــران ( )1393و مرتضــوی و
دیگــران ( )1391اس�تـ .نتایــج پژوهــش پورکیانــی و دیگــران ( )1393نشــان داد موانــع مربــوط بــه
منطــق ،انســجام و واقعگرایــی؛ ســاختار و منابــع؛ محیــط قانــون؛ مفهــوم و نــگارش؛ بازبینــی و نظــارت؛
کارکنــان و مدیــران و پشــتوانۀ نظــری بهترتیــب بیشــترین تــا کمتریــن اهمیــت را بهعنــوان موانــع
اج�رـای اثربخ��ش قانوــن مدیری��ت خدم��ات کش��وری دارا هس��تند .همچنیــن مرتضــوی و دیگــران
( )1391در مطالعــۀ خــود بیشــترین مشــکالت در اجــرای قانــون مذکــور را عــدم ســازماندهی و
هماهنگــی مناســب بخشهــای اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی ،عــدم کفایــت دانــش و آگاهیهــای
مس��ئوالن ب��ا قان��ون ،رعایــت نکـ�ردن شایستهســاالری در انتصــاب و ارتقــای مدیــران ،ارزیابــی شــکلی
و صرفاــً مبتنیــ ب��ر آماره��ای بعضاــً متضــاد و غیرشــفاف ،عــدم ترکیــب مناســب منابــع ،عــدم آمــوزش
بخشــی عمومــی و فرهنگســازی معرفــی کردنــد .البتــه همانطــور کــه مشــخص اســت،
و آگاهی
ِ
پژوهشهــای انجامشــده بهطــور کلــی بــه موانــع اجــرای قانــون خدمــات کشــوری پرداختــه بودنــد و
در زمینــۀ عوامــل مؤثــر بــر ُحســن اجــرای قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی تحقیــق
جامعـ�ی صـ�ورت نگرفتـ�ه اسـ�ت.
در مــدل ارائهشــده در پژوهــش حاضــر نیــز عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات
کشــوری تحلی��ل اهمیتــ ـ عملکرــد ش��د .براســاس نتایــج ایــن تحلیــل ،متغیرهــای «سیاس ـتزدایی
محیــط اجــرا»« ،ارتباطــات و آزادی عمــل»« ،رعایــت شایســتگی»« ،ابزارهــای اجــرای خطمشــی»،
«زیرســاختها»« ،جامعیــت ،انســجام و کفایــت»« ،بودجــه ،پشــتیبانی مالــی و اقتصــادی»« ،جــذب
ضابطهمنــد»« ،توانمندســازی»« ،ظرفیتهــای مالــی»« ،حمایــت و پشــتیبانی»« ،بازبینــی و نظــارت»،
«نظامیافتگــی فنــی و ضمانــت اجرایــی» در ناحیــۀ ضعــف (اهمیــت بــاال ـ عملکــرد پاییــن) قــرار
دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از شــاخصها از اهمیــت زیــادی برخوردارنــد و از طرفــی رتبــۀ
عملکردشــان در ســطح ضعیــف اســت ،بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه مســئوالن و کارشناســان قــرار
گیــرد .در ایــن زمینــه پیشــنهاد میگــردد بــا توجــه بــه اینکــه تأکیــد بــر سیاسـتزدایی محیــط اجــرا
شــده اســت ،بایــد بخــش اجرایــی دولــت از تنشهــا و مناقشــات سیاســی غیرضــروری رهایــی یابــد و
بدیــن منظــور بــا شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل بینظمــی سیاســی و اختــال در محیــط اجــرای
خطمشــی ،ایــن عوامــل بــا رویکــرد اســتراتژیک محــدود گــردد.
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همچنی��ن در پژوهشهاــی پیش��ین تأکی��د ش��ده ک��ه سیاس��تزدایی محی��ط اجــرا ،حضــور مطلــوب
در بازارهــای جهانــی و انجــام حرفــهای امــور ،چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخــش خصوصــی،
نیازمنــد حاکمیــت روح حرفهایگرایــی در تمــام مشــاغل بهویــژه مدیریــت نیــروی انســانی اســت
( .)Ali & Bradburn, 2018بدیهــی اســت کــه حرفهگرایــی مدیریــت منابــع انســانی ،جــذب و ارتقــای
ضابطهمنــد ،آمــوزش و بهســازی منجــر بــه توانمندســازی و پیامــد آن خلــق دســتگاههای اجرایــی
شایســتهمحور خواهــد شــد (.)Tinholt et al., 2015, p. 78
همچنیــن پیشــنهاد میشــود جهــت اجــرای اثربخشتــر مــادۀ  44قانــون خدمــات کشــوری در
فصــل ششــم ،در ارتبــاط بــا ســنجش و ارزیابــی تواناییهــای بالقــوۀ داوطلبــان ورود بــه دســتگاههای
اجرایــی ،مــوارد زیــر لحــاظ شــود :از نیمرخهــای شــغلی در فراینــد جــذب منابــع انســانی بــرای تناســب
شــغل و شــاغل اســتفاده شــود و شایســتگیها و صالحیتهــای حرف ـهای هــر شــغل در دســتگاههای
اجرایــی بهدرســتی و دقیــق تعریــف و تعییــن گــردد .بهجــای ســنجش مهارتهــای کلــی و عمومــی،
مهارتهــای مربــوط بــه هــر شــغل تبییــن و تعییــن اولویــت شــود و مهارتهــای اختصاصــی مــورد
توجــه بیشــتر قــرار گیــرد .بدیــن ترتیــب ،آزمــون هــوش هــم بــه تفکیــک هوشهــای مهــم بــرای هــر
شــغل ســنجیده شــود.
در فصــل نهــم قانــون خدمــات کشــوری ،عالوهبــر شــاخص آمــوزش ،ســایر شــاخصهای مؤثــر بــر
توانمندسـ�ازی کارکنـ�ان مطـ�رح شــود .ارزیابــی کارکنــان از طریــق روش کانــون ارزیابــی انجــام گیــرد.
ایــن شــیوۀ ارزیابــی نیازمنــد برنامهریــزی و تفکــر عمیــق در مراحــل طراحــی و ایدهپــردازی اســت.
ایــن فراینــد را میتــوان در چهــار گام مطــرح کــرد .1 :طراحــی و تدویــن شایســتگیهای حرف ـهای؛
 .2طراحــی و تدویــن ابزارهــای اندازهگیــری؛  .3انتخــاب ارزیابــان  .4اجــرای برنامــۀ کانــون ارزیابــی و
تهیــۀ گزارشهــای فــردی ،توســعۀ شــبکۀ مربیگــری از طریــق بهکارگیــری کامــل تمامــی مدیــران
در روابــط مربیگــری بــا گزارشهــای مســتقیم و نیــز کارکنــان دارای پتانســیل بــاال در ســایر واحدهــا.
جهــت اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در زمینــۀ حقــوق کارکنــان (فصــل دوازدهــم،
مــواد  93 ،92 ،90 ،89 ،87 ،86و  ،)99بــه شــاخصهاي کيفيــت زندگــي کاري کارکنــان بــا درنظــر
گرفتــن افزایــش تناســب حقوقهــا بــا نــرخ تــورم و شــاخص هزینــۀ زندگــی ،عــدم وابســتگی احــکام
حقــوق و مزایــای کارکنــان بــه قوانیــن پیشــین ،اجــرای کامــل قانــون (تــاش در اجــرای برخــی از
احــکام حقوقــی معوقمانــده (قانــون تســری) و محاســبۀ تفــاوت تطبیــق بــرای برخــی گروههــای
مغفولمانــده در قانــون توجــه جــدي و بيشــتري شــود.
نتایــج ایــن تحقیــق ضمــن امــکان بهبــود اجــرای ایــن قانــون ،زمینــۀ توســعۀ یادگیــری در زمینــۀ
اجــرای خطمشــیهای عمومــی در داخــل کشــور را موجــب میشــود .در پایــان ،بــا توجــه بــه رویکــرد
پویــای ایــن قانــون از زمــان تصویــب تــا بــه حــال ،پیشــنهاد میشــود تحلیــل رفتــار عوامــل مؤثــر بــر
ُحســن اجــرای قانــون خدمــات کشــوری مبتنــی بــر سیســتمهای پویــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
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