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Considering the effect of implementing official macro-policies, this study analyzes the fair 
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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 
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sources and infrastructures), and background factors (government, law-makers, social, cul-
tural, 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 vari-
ables of depoliticization of the performance environment, communication and freedom of 
practice, qualification, the means of implementing policies, infrastructures, comprehensive-
ness, 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).
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391صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

بــا عنایــت بــه اهمیــت مســئلۀ اجــرای اثربخــش سیاســت های کالن اداری، ایــن پژوهــش بــا 
ــع  ــوزۀ مناب ــوری در ح ــات کش ــون خدم ــش قان ــرای اثربخ ــن اج ــوی ُحس ــۀ الگ ــدف ارائ ه
ــی و  ــۀ کیف ــا، یاداشــت برداری در مرحل ــع آوری داده ه ــی جم ــزار اصل ــد. اب ــام ش انســانی انج
پرســش نامه در مرحلــۀ کّمــی اســت. بــا تحلیــل محتــوای پژوهش هــای انجام شــده در 
ــی و 9  ــد اصل ــا 3 بُع ــی ب ــات کشــوری، مدل ــون خدم ــی قان ــۀ اجــرای خط مشــی عموم زمین
ــات(،  ــران خدم ــازی، جب ــوزش و بهس ــذب، آم ــتخدام و ج ــد )اس ــامل فراین ــی ش ــد فرع بُع
ســاختار )راهبــرد و خط مشــی، ســاختار، منابــع و زیرســاخت ها( و عوامــل زمینــه ای )دولــت، 
قانون گــذاران، و عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی(، 29 مؤلفــه و 108 شــاخص پــس از 
ــع و صاحب نظــر در حــوزۀ  ــرۀ مطل ــا مشــارکت 11 خب ــازی ب ــی ف ــد دلف ــال طــی دو ران غرب
ــدل  ــای م ــرد متغیره ــت ـ عملک ــل اهمی ــج تحلی ــد. نتای ــه ش ــات کشــوری ارائ ــون خدم قان
ــل،  ــات و آزادی عم ــرا، ارتباط ــط اج ــت زدایی محی ــای سیاس ــه متغیره ــود ک ــی از آن ب حاک
رعایــت شایســتگی، ابزارهــای اجــرای خط مشــی، زیرســاخت ها، جامعیــت، انســجام و 
توانمندســازی،  ضابطه منــد،  جــذب  اقتصــادی،  و  مالــی  پشــتیبانی  بودجــه،  کفایــت، 
ظرفیت هــای مالــی، حمایــت و پشــتیبانی، بازبینــی و نظــارت، نظام یافتگــی فنــی و ضمانــت 

اجرایی در ناحیۀ ضعف )اهمیت باال ـ عملکرد پایین( قرار دارند.
.E61, M12, K38 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه 
ــام  ــد اداری اســت. طراحــی نظ ــام کارآم ــت تعالی بخــش، نظ ــتقرار حاکمی ــر در اس ــل مؤث از عوام
ــازوکارها را  ــد و س ــور را هدفمن ــردم، ام ــا م ــت ب ــط حاکمی ــود رواب ــر بهب ــد عالوه ب اداری کارآم
مهم تریــن  و  اصلی تریــن  می کنــد.  کارا   و  اثربخــش  را  اداری  نظــام  فعالیت هــای  و  تســهیل 
رکــن نظــام اداری کارآمــد، مدیــران و کارکنــان نظــام اداری به عنــوان ســرمایۀ انســانی هســتند؛ 
ــری  ــوزش و به کارگی ــتخدام، آم ــد اس ــا مانن ــه آن ه ــوط ب ــور مرب ــح ام ــت صحی ــن رو مدیری از ای
ــرمایۀ  ــد از س ــر و کارآم ــتفادۀ مؤث ــه اس ــر ب ــرد منج ــی عملک ــت و ارزیاب ــازی، حمای و توانمندس
ــت شــکوفایی و بالندگــی نظــام  ــردی و درنهای ــه اهــداف ســازمانی و ف ــرای دســتیابی ب انســانی ب

 .)Rana & Malik, 2016, p. 4( ــد ــد ش اداری خواه

ــی،  ــن مختلف ــت ها و قوانی ــام اداری، سیاس ــان نظ ــح کارکن ــت صحی ــرای مدیری ــران ب در ای
ــه  ــن و ب ــادر، تدوی ــوان خط مشــی عمومــی و م ــون  مدیریــت خدمــات کشــوری به عن ــه قان ازجمل
ــی  ــزار اصل ــن اب ــه مهم تری ــج ب ــی به تدری ــی های عموم ــت. خط مش ــده اس ــالغ ش ــازمان ها اب س
ــدن  ــرا ش ــه اج ــادر ب ــود ق ــی به خودی خ ــال، خطی مش ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــل ش ــت تبدی دول
 Huencho, Lagos Fernández, ManriquezHizaut & Rebolledo Sanhueza, 2020,( نیســت 
ــد؛  ــش آن باش ــرای اثربخ ــئله در اج ــن مس ــد مهم تری ــی ها نبای ــردن خطی مش ــه ک p. 3(. فرمول
 Dialoke, Finian &( ــد ــاد کن ــعه ایج ــد توس ــی ها می توان ــش خط مش ــرای اثربخ ــط اج ــرا فق زی

 .)Veronica, 2017, p. 22

ــات  ــون خدم ــب قان ــه از تصوی ــک ده ــش از ی ــت بی ــود گذش ــم، باوج ــن مه ــر ای ــی ب مبتن
ــال از  ــد س ــت چن ــا گذش ــت و ب ــده اس ــی نش ــل اجرای ــور کام ــوز به ط ــون هن ــن قان ــوری، ای کش
اجــرای ایــن قانــون، طبــق گفتــۀ کارشناســان امــر، مشــکالت زیــادی در اجــرای آن وجــود دارد. 
پیگیــری مصوبــات و جلســات کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و ابــالغ 
ــم  ــام معظ ــط مق ــام اداری توس ــول در نظ ــت های تح ــام اداری و سیاس ــی نظ ــت های کل سیاس
ــان از  ــود، نش ــامل می ش ــوری را ش ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــواد قان ــی از م ــه برخ ــری ک رهب

ــمی، 1395، ص. 2(.  ــا و قاس ــینی، بیگی نی ــون دارد )حس ــن قان ــش ای ــرای اثربخ ــدم اج ع

ــون  ــی قان ــرای آزمایش ــفۀ اج ــون، فلس ــن قان ــرای ای ــر در اج ــرگان درگی ــارات خب ــر اظه بناب
ــرای دائمــی   شــدن اســت.  ــی ب ــدی نهای ــرای اصــالح آن و جمع بن ــص ب بررســی مشــکالت و نواق
ــش  ــی بخ ــل 10، یعن ــت فص ــا محوری ــون ب ــن قان ــدی ای ــات بع ــات و اصالح ــی مصوب ــا بررس ام
حقــوق و مزایــا، نشــان می  دهــد توجــه خاصــی بــه مرتفــع کــردن مشــکالت اساســی در ایــن 11 
ســال نشــده اســت. اکثــر مصوبــات و تغییــرات در راســتای گرفتــن امتیــازات بیشــتر و همچنیــن 
ــه  ــاً این گون ــت. طبیعت ــوده اس ــتر ب ــل بیش ــتن آزادی عم ــرای داش ــون ب ــدن از قان ــتثنا ش مس
ــده و  ــتثنائات ایجادش ــون، اس ــن قان ــرای ای ــای اج ــع بازخورده ــی جام ــدون بررس ــا ب تمدیده
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ــود.  ــون می ش ــن قان ــص ای ــار نواق ــدن ب ــزون ش ــث اف ــکالت آن باع مش

ــالح  ــۀ اص ــل الیح ــرت ذی ــل مغای ــتندات و دالی ــان مس ــش بی ــس در بخ ــه مجل ــان ک  همچن
ــب  ــا گذشــت قری ــد: »ب ــان می  کن ــت بی ــات کشــوری دول ــت خدم ــون مدیری ــی   شــدن قان و دائم
ــه  ــۀ الیحــه هیچ  گون ــات کشــوری، مقدم ــت خدم ــون مدیری ــه ده ســال از اجــرای آزمایشــی قان ب
ــرای  ــدت اج ــان م ــس از پای ــرورت دارد پ ــد«؛ ض ــه نمی ده ــم آن ارائ ــه تقدی ــرای توجی ــی ب دلیل
ــل متقــن دائمــی شــدن آن توجیــه گــردد.  ــه آمــار و دالی ــه قوانیــن، مســتند ب آزمایشــی این گون
ــادۀ 131  ــا م ــرت ب ــه الزم در مغای ــدون توجی ــم و ب ــیار مبه ــه بس ــۀ الیح ــال، مقدم ــر ح ــه ه ب
ــالمی(.  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــانی مرک ــگاه اطالع رس ــت )پای ــی اس ــۀ داخل آیین نام

ــا مشــکالتی  ــون مدیریــت خدمــات کشــوری ســازمان ها را ب پیــرو همیــن مســئله، اجــرای قان
ــازمان ها  ــی س ــت. برخ ــرده اس ــه ک ــانی مواج ــع انس ــت مناب ــائل مدیری ــۀ مس ــژه در زمین به وی
ــان  ــیاری از کارکن ــده بس ــث ش ــر باع ــن ام ــد و ای ــی می کنن ــانه خال ــون ش ــل قان ــرای کام از اج
ــات کشــوری،  ــون خدم ــرای قان ــۀ اج ــازمان در زمین ــرد س ــی از عملک ــض و نارضایت ــل تبعی به دلی
ــع  ــرای رف ــوند و ب ــور ش ــت اداری کش ــوان عدال ــۀ دی ــود روان ــور خ ــوق متص ــاق حق ــت احق جه
ــد؛  ــدام کنن ــی اق ــق قانون ــن، از طری ــدم اجــرای بعضــی از قوانی ــا ع مشــکالت ناشــی از اجــرا و ی
ــان، مســئلۀ انتقــال  ــارۀ مســائل و مشــکالتی ماننــد مرخصــی ذخیره شــدۀ کارکن ــال درب ــرای مث ب
ــدی  ــکل رتبه بن ــری، مش ــون تس ــت، قان ــهرهای کم جمعی ــه ش ــزرگ ب ــهرهای ب ــدان از ش کارمن
کارکنــان اداری و آموزشــی و یــا معوقــات بیمــه ای کــه کارکنــان را در زمــان بازنشســتگی دچــار 

ــش، 1395، ص. 11(. ــت )نیک من ــرده اس ــکال ک اش

ــی و  ــی، مالک ــی )1395(، طهران ــی و محراب ــه عبدل ــین، ازجمل ــای پیش ــد در پژوهش ه هرچن
ــی )1395( و مرتضــوی،  ــران و انصــاری رنان ــارزاده طه ــی، معم ــدی، الوان ــی )1393(، محم غفران
ــورد  ــوری م ــات کش ــون خدم ــرای قان ــادی )1391(، اج ــور نصیرآب ــردی و زارع پ ــده دهک فروزن
ــه،  ــرار داد. اول اینک ــه ق ــورد توج ــد م ــه را بای ــد نکت ــا چن ــه، ام ــرار گرفت ــی ق ــه و بررس توج
هرکــدام از پژوهش هــا از روشناســی های مختلفــی بهــره گرفته انــد؛ دوم اینکــه، موقعیت هــا 
ــیار  ــده بس ــل شناسایی ش ــه عوام ــوم اینک ــوده؛ س ــاوت ب ــا متف ــن پژوهش ه ــدف ای ــع ه و جوام
ــا ســازمان  ــا ی ــی )بیشــتر بانک ه ــا ســال 1396(، مکان ــی )ت ــه شــرایط زمان ــده و وابســته ب پراکن
ــر  ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــت ک ــن اس ــلّم ای ــۀ مس ــن نکت ــت. بنابرای ــوده  اس ــی ب ــی( و موقعیت خاص
اجــرای اثربخــش قانــون مذکــور در زمینــۀ اقدامــات مدیریــت منابــع انســانی مــورد پژوهــش قــرار 
نگرفتــه و درواقــع موضــوع اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ مدیریــت منابــع 
انســانی کــه بیشــتر مشــکالت متوجــه ایــن حــوزه اســت، به طــور جامــع و مجــزا ارزیابــی نشــده 
ــوده و  ــه نب ــتقل از زمین ــل مس ــن عوام ــار ای ــه اعتب ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــن می ت ــت. بنابرای اس
ــد  ــوی چارچوب من ــود الگ ــن رو وج ــت. از ای ــود اس ــای  موج ــی در پژوهش ه ــکاف اصل ــر ش بیانگ
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ــع انســانی،  ــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ مدیریــت مناب ــر اجــرای اثربخــش قان ــر ب عوامــل مؤث
بــا توجــه بــه عوامــل کلــی مؤثــر در اجــرای خطی مشــی عمومــی، حائــز اهمیــت و ضــروری اســت 
ــد از: ــش عبارت ان ــش های پژوه ــت. پرس ــده اس ــه ش ــم پرداخت ــن مه ــش بدی ــن پژوه ــه در ای ک

ــانی  ــع انس ــوزۀ مناب ــوری در ح ــات کش ــون خدم ــش قان ــرای اثربخ ــر اج ــر ب ــل مؤث ـ عوام
نــد؟ م ا کدا

ـ تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد عوامــل مؤثــر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در 
حــوزۀ منابــع انســانی چگونــه اســت؟

ــق و ســپس  ــا موضــوع، چارچــوب نظــری تحقی ــط ب ــه، پژوهش هــای مرتب ــن مقدم ــس از ای پ
ــل  ــک تحلی ــا تکنی ــق ب ــای تحقی ــدی، متغیره ــش بع ــت. در بخ ــده اس ــر ش ــش ذک روش پژوه
ــده  ــاخص های شناسایی ش ــد، ش ــازی در دو ران ــی ف ــک دلف ــا تکنی ــد و ب ــایی ش ــوا شناس محت
ــات کشــوری، تحلیــل  ــون خدم ــد و براســاس متغیرهــای مــدل وضعیــت اجــرای قان ــال گردی غرب
ــش و  ــج پژوه ــتدالل نتای ــث و اس ــی، بح ــش پایان ــت. در بخ ــورت گرف ــرد ص ــت ـ عملک اهمی

ــت.  ــده اس ــان ش ــنهادها بی پیش

تحقیق پیشینۀ   .2
ــرای  ــه بُعدی اج ــدل س ــی م ــوان »طراح ــا عن ــود ب ــش خ ــران )1395( در پژوه ــدي و دیگ محم
ــود  ــل وج ــی ها حاص ــال خط مش ــرای ایدئ ــد اج ــار کردن ــی« اظه ــی های عموم ــی خط مش حاکمیت
هماهنگــی و تناســب بیــن شــکل حاکمیــت دولــت و خط مشــی اســت. در مطالعــۀ ایشــان، مدلــی 
ارائــه شــده کــه بــه تعییــن مناســب ترین نــوع حاکمیــت در هــر ســه حــوزه )جــذب و اســتخدام، 

ــون خدمــات کشــوری پرداختــه اســت.  نگــه داری و آمــوزش( خط مشــی قان

عبدلــی و محرابــی )1395( در پژوهشــی بــه شناســایی موانــع اجــرای مــادۀ 58 قانــون 
ــی  ــای کارای ــان به منظــور ارتق ــدی کارکن ــای توانمن ــات کشــوری در راســتای ارتق ــت خدم مدیری
و اثربخشــی ســازمان در بانــک ملــی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه موانــع محیطــی، 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری  ــادۀ 58 قان ــع اجــرای م ــردی جــزو موان ســازمانی، مدیریتــی و ف

ــی اســت.  ــک مل در بان

ــان  ــازي کارکن ــود توانمندس ــش خ ــی خانی )1395(  در پژوه ــی و موس ــان، میرسپاس عطاری
ــرار  ــورد توجــه و آسیب شناســی ق ــات کشــوری را م ــون خدم ــت در قان ــي دول دســتگاه هاي اجرای
دادنــد. در ایــن پژوهــش، بــا اشــاره بــه ابعــاد دیگــر توانمندســازی بــه جــای تأکیــد بــر آمــوزش 
کارکنــان، مــدل توانمندســازي کارکنــان بــا 6 مؤلفــۀ ســاختاري، روان شــناختي، مدیریتــي، 
ــه  ــازمانی ارائ ــردی و س ــد ف ــب دو بُع ــي در قال ــط قانون ــاني، محی ــع انس ــت مناب ــابي، مدیری اکتس

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=129370
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شــده اســت.

ــی  ــی های عموم ــرای خط مش ــع اج ــادی )1393( موان ــور نصیرآب ــالجقه و زارع پ ــی، س پورکیان
ــی از آن  ــان حاک ــج پژوهشش ــد. نتای ــن نموده ان ــوری تبیی ــات کش ــون خدم ــر قان ــد ب ــا تأکی را ب
اســت کــه عواملــی همچــون ســاختار و منابــع؛ منطــق، انســجام و واقع گرایــی؛ مفهــوم و نــگارش؛ 
پشــتوانۀ نظــری؛ بازبینــی و نظــارت؛ کارکنــان و مدیــران و محیــط قانــون؛ موانــع اجــرای اثربخــش 

قانــون خدمــات کشــوری هســتند.

طهرانــی و دیگــران )1393( در پژوهشــی مــروری، بــه تفســیر اصــول و مبانــی قانــون 
ــن پژوهــش  ــج ای ــد. در نتای ــۀ راهبردهــاي پیشــنهادي پرداختن ــات کشــوري و ارائ ــت خدم مدیری
آمــده اســت کــه بســیاري از مــواد قانــون بــر محــور اصــول نظریــۀ حکمرانــي خــوب و مدیریــت 
ــاد  ــرورت ایج ــف و ض ــورهاي مختل ــارب کش ــه تج ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــن ش ــن تدوی ــي نوی دولت
بســترهاي الزم بــراي تحقــق ایــن دو نظریــه، از ایــن حیــث انتقــادات زیــادي بــه آن وارد 
ــري  ــۀ بازنگ ــد در مرحل ــد کرده ان ــنهادی، تأکی ــرد پیش ــوان راهب ــندگان، به عن ــت. نویس ــده اس ش
ــر قانــون مدیریــت خدمــات  ــا سیاســت هاي کلــي نظــام اداري کــه مؤخــر ب قانــون، هم راســتایي ب

ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه جــدي ق ــد م ــون بای ــاد قان ــی مف کشــوري اســت، در تمام

 براتــی و دیگــران )1392( تحقیقــی بــا هــدف بررســی مشــکالت اجرایــی فصــل دهــم قانــون 
ــی انجــام شــده  ــا روش پژوهــش کیف ــن پژوهــش ب ــد. ای ــه دادن ــات کشــوری ارائ ــت خدم مدیری
اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کارکنــان خبــرۀ دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
ــری  ــزار اندازه گی ــدند. اب ــاب ش ــد انتخ ــورت هدفمن ــه به ص ــد ک ــکیل دادن ــان تش ــی کرم درمان
پژوهــش مصاحبــه بــوده اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد هفــت موضــوع اصلــی، شــامل 
ــا و  ــض در پرداخت ه ــل، تبعی ــی کام ــای اجرای ــود آیین نامه ه ــخ گویی، نب ــون و پاس ــرای قان اج
ــی،  ــۀ زندگ ــاخص هزین ــورم و ش ــرخ ت ــا ن ــا ب ــتن حقوق ه ــب نداش ــت، تناس ــرخ پرداخ ــم ن تراک
تعریــف نکــردن مســیر ارتقــای شــغلی بــرای بعضــی گروه هــا، دشــواری تطبیــق قانــون بــا احــکام 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری  ــون مشــکالت اجرایــی قان قبلــی و نبــود جامعیــت در اجــرای قان

در اجــرای فصــل دهــم هســتند.

مرتضــوی و دیگــران )1391( در پژوهــش خــود ضمــن تبییــن موانــع اجــرای قانــون مدیریــت 
ــته  ــار دس ــی چه ــور کل ــد. به ط ــز پرداخته ان ــع نی ــن موان ــدی ای ــه اولویت بن ــوری ب ــات کش خدم
ــا و  ــون، ابزاره ــواي قان ــکل و محت ــون، ش ــدگان قان ــا اجراکنن ــط ب ــع مرتب ــامل موان ــل، ش عام
ــا و  ــارت، ابزاره ــل نظ ــه عوام ــد ک ــایی کرده ان ــون، را شناس ــراي قان ــر اج ــارت ب ــا و نظ پیش نیازه
ــون مدیریــت خدمــات کشــوري،  ــع مهــم تحقــق قان ــون، به عنــوان موان ــان قان پیش نیازهــا و مجری
ــری در ممانعــت از  ــت کمت ــون داراي اولوی ــواي قان ــل شــکل و محت ــت یکســان و عام داراي اولوی

اجــراي قانــون بــوده اســت. 
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ــع انســانی  ــۀ حــوزۀ مناب  همان طــور کــه مالحظــه می شــود، پژوهش هــای محــدودی در زمین
ــان  ــط عطاری ــع انســانی فق ــع در حــوزۀ مناب ــات کشــوری انجــام شــده اســت. درواق ــون خدم قان
ــران  ــی و دیگ ــون( و برات ــم قان ــل نه ــان )فص ــازی کارکن ــوع توانمندس ــران )1395( موض و دیگ
)1392( فصــل دهــم قانــون را مــورد توجــه قــرار داده  و بقیــۀ پژوهش هــا قانــون خدمــات 
ــط  ــای مرتب ــودن پژوهش ه ــی نب ــه کاف ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کرده ان ــی مطالع ــور کل ــوری را به ط کش
جهــت اســتخراج متغیرهــای اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ منابــع انســانی، 
ــه  ــۀ اجــرای اثربخــش خط مشــی های عمومــی پرداخت ــون در زمین ــوای تمــام مت ــه تحلیــل محت ب
شــد. جهــت پرهیــز از اطالــۀ کالم، نتایــج بررســی تمامــی پژوهش هــا در زمینــۀ اجــرای اثربخــش 

ــده اســت.  ــوا در جــدول 2 آم ــل محت ــرد تحلی ــا رویک ــی ب خط مشــی عموم

3. چارچوب نظری 
ــرد،  ــه آن می نگ ــه ب ــی ک ــه دیدگاه ــد، ب ــازی می کن ــی را مفهوم س ــق خطی مش ــه محق ــی ک روش
ــت  ــدام دول ــت اق ــه جه ــک برنام ــی ی ــف، خط مش ــی تعاری ــال در  برخ ــرای مث ــتگی دارد. ب بس
اســت و در تعریفــی دیگــر، خط مشــی یــک دوره از اقداماتــی اســت کــه دولــت قصــد دارد 
 .)Dialoke et al., 2017, p. 23( در رویارویــی بــا مشــکل یــا راه حــل آن هــا را  انجــام دهــد
ــت  ــۀ سیاس ــعۀ نظری ــه توس ــط ب ــم مرتب ــتراک مفاهی ــه اش ــت، وج ــدد اس ــف متع ــد تعاری هرچن
ــاً  ــم صرف ــای عل ــاری، به ج ــوم رفت ــه عل ــی ب ــوم سیاس ــل عل ــرای تبدی ــد ب ــان می ده ــی نش عموم
ــد  ــر فراین ــود )Li, 2017, p. 947(. اگ ــی ش ــرای خطی مش ــه اج ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــک، بای تئوری
ارزیابــی   .3 و  اجــرا   .2 تدویــن،   .1 مرحلــۀ  در ســه  به ترتیــب  را  خط مشــی گذاری عمومــی 
ــق  ــی و تحق ــرا تجل ــد؛ زی ــمار می آی ــد به ش ــه در فراین ــن مرحل ــرا مهم تری ــم، اج ــه کنی خالص
ــوان  ــد به  عن ــرا می توان ــد. اج ــروز می یاب ــور و ب ــرا ظه ــت گذاران در اج ــدف سیاس ــی و ه خط مش
ــواع ســازوکارها و فرایندهــای  ــق ان ــی کــردن سیاســت های عمومــی از طری ــرای اجرای فراینــدی ب
ــا،  ــایر جنبه ه ــان س ــود، در می ــف می ش ــع مختل ــا و مناب ــران، ابزاره ــامل بازیگ ــه ش ــی ک مختلف
 Huencho( ــت تعییــن شــده اند، تعریــف گــردد ــه اهدافــی کــه توســط دول ــا هــدف دســتیابی ب ب

 .)et al., 2020, p. 3

ــده  ــف ذکر ش ــر تعاری ــکیل دهندۀ اکث ــر تش ــی، عنص ــی های عموم ــرای خط مش ــۀ اج در زمین
ــر  ــرا، ب ــات اج ــن مطالع ــود دارد. بنابرای ــج وج ــداف خط مشــی و نتای ــن اه ــه بی ــکافی اســت ک ش
ــر  ــر آن تأثی ــه ب ــی ک ــریح عوامل ــط تش ــی توس ــی های عموم ــی خط مش ــا ناکام ــت ی درک موفقی

 .)Hudson, Hunter & Peckham, 2019( می گــذارد، تأکیــد دارد

ــر درک چگونگــی  ــد ب ــن پژوهــش، منظــور از اجــرای اثربخــش خط مشــی عمومــی تأکی در ای
ــانی،  ــع انس ــوزۀ مناب ــادر در ح ــی م ــک خط مش ــوان ی ــوری، به عن ــات کش ــون خدم ــت قان موفقی

ــذارد.  ــر می گ ــر آن تأثی ــه ب ــی اســت ک توســط تشــریح عوامل
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ــه  ــود ک ــف مي ش ــادۀ مختل ــل و 128 م ــامل 15 فص ــوري ش ــات کش ــت خدم ــون مدیری قان
هــدف اصلــي از تنظیــم و اجــراي آن سالم ســازي نظــام اداري کشــور اســت. ایــن قانــون درواقــع 
وظایــف غیرحاکمتــي دولــت را از وظایــف حاکمیتــي آن جــدا مي کنــد و باعــث کوچک تــر 
ــم  ــل یازده ــی از فص ــم و بخش ــم، ده ــتم، نه ــم، هش ــم، هفت ــل شش ــود. فص ــت مي ش ــدن دول ش
ــت  ــع انســانی دول ــت مناب ــه مدیری ــوط ب ــات کشــوری شــامل مباحــث مرب ــت خدم ــون مدیری قان
اســت. احــکام مربــوط بــه ورود بــه خدمــت، اســتخدام، انتصــاب و ارتقــای شــغلی، توانمندســازی 
ــب در فصــول یادشــده انشــا  ــران به ترتی ــدان و مدی ــا و ارزشــیابی کارمن ــوق و مزای ــان، حق کارکن
شــده اســت. تقریبــاً آرایــش فصــول مذکــور همســو بــا فراینــد مدیریــت منابــع انســانی در مبانــی 
ــری در  ــی نظ ــردن مبان ــی ک ــتر عملیات ــوان بس ــا را می ت ــدرج در آ ن ه ــکام من ــوده و اح ــری ب نظ
ــی  ــی و اجتماع ــرایط فرهنگ ــای ش ــده به مقتض ــورت بومی ش ــد، به ص ــن فراین ــر ای ــروی عناص قلم

کشــور، دانســت )صدری نوش آبــادی، 1392، ص. 48(. 

4. روش تحقیق 
ــورد اســتفاده در پژوهــش  ــردی ـ توســعه ای اســت. روش م پژوهــش حاضــر  از نظــر هــدف کارب
ــا در بخــش  ــزار جمــع  آوری داده ه ــی ـ اکتشــافی( اســت. اب ــی متوال ــوع ترکیب ــه )از ن ــز آمیخت نی
کیفــی فیش  بــرداری اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش در بخــش کیفــی شــامل تمــام پژوهش هــای 
ــه  ــا توج ــت. ب ــی اس ــی عموم ــرای خط مش ــوری و اج ــات کش ــون خدم ــۀ قان ــده در زمین انجام ش
ــرداری نظــری اســتفاده شــده اســت. درنهایــت  ــه راهبــرد پژوهــش، در بخــش کیفــی، از نمونه  ب ب
از مجمــوع منابــع موجــود، 79 منبــع معتبــر و مرتبــط بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و مؤلفه  هــا و شــاخص  های پژوهــش در قالــب کدهــای اولیــه به منظــور تهیــۀ 
ــوند،  ــاب نمی ش ــی انتخ ــور تصادف ــی به ط ــرگان روش دلف ــد. خب ــتخراج ش ــی اس ــش  نامۀ دلف پرس
بلکــه خبــرگان براســاس دانــش خــود در حــوزۀ خــاص مرتبــط بــا موضــوع تحــت بررســی گزینــش 
ــرگان  ــر از خب ــدگاه 11 نف ــوند )Melander, Dubois, Hedvall & Lind, 2018, p. 4(. از دی می ش
مطلــع و صاحب نظــر در حــوزۀ قانــون خدمــات کشــوری بــا دارا بــودن قیدهــای داشــتن تخصــص 
ــش  ــۀ پژوه ــارۀ زمین ــعت نظر درب ــش و وس ــوع پژوه ــق در موض ــی عمی ــی، آگاه ــۀ کاف و تجرب
ــد  ــری هدفمن ــه روش نمونه  گی ــتند و ب ــی داش ــا پژوهش ــی ی ــی، تجرب ــدۀ علم ــوابق ارزن ــه س ک
انتخــاب شــده بودنــد، بهــره گرفتــه شــد و ســپس نظــرات و دیدگاه  هــای آ   ن هــا به منظــور 
ــع آوری و  ــش، جم ــای پژوه ــرد متغیره ــت ـ عملک ــن اهمی ــش و تعیی ــاخص  های پژوه ــال ش غرب

ــد.   ــازی ش کّمی س

تأییــد و  قابلیــت  انتقــال،  قابلیــت  اعتبــار،  قابلیــت  بررســی  بــرای  از دو معیــار کّمــی 
ــی اســکات  ــب پ ــب هولســتی و ضری ــری بخــش کیفــی پژوهــش اســتفاده شــد: ضری اطمینان پذی

)عابــدی، تســلیمی، فقیهــی و شــیخ، 1390، ص. 36(. 
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جدول 1. بررسی کیفیت پژوهش

متغیر )سطح 
تحلیل(

کدگذار 
)N1( اول

کدگذار 
)N2( دوم

موارد 
)M( مشترک

 ضریب پایایی هولستی
PAO=2M/)N1+N2)

ضریب پی اسکات
Pi=)OA-EA)/)1-EA)

4795014650/9490/898کدهای اولیه

 کدهای
مفهومی

112118980/8520/704

میــزان هم بســتگی دیــدگاه خبــرگان بــا محاســبۀ ضریــب هولســتی یــا »درصــد توافــق 
مشاهده  شــده« در ســطح تحلیــل کدهــای اولیــه 0/949 و در ســطح کدهــای مفهومــی 0/852 
ــه روش هولســتی وارد  ــه ایراداتــی کــه ب ــا توجــه ب ــل توجهــی اســت. ب به دســت آمــد کــه مقــدار قاب
اســت، شــاخص پــی اســکات نیــز محاســبه شــد. بــا عنایــت بــه آنکــه مقــدار ضریــب پــی اســکات در 
ســطح کدهــای اولیــه و کدهــای مفهومــی به ترتیــب 0/898 و 0/704 به دســت آمــد، بنابرایــن کیفیــت 

ــد اســت.  ــورد تأیی ــذاری م کدگ

5. یافته های تحقیق
به منظــور پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش از ســه تکنیــِک تحلیــل محتــوا، دلفــی فــازی و تحلیــل اهمیــتـ  
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 112 کــد ثانویــه، شــاخص های مــدل در قالــب 29 مؤلفــه، 9 بُعــد فرعــی 
ــال  ــا غرب ــد متغیره ــازی در دو ران ــی ف ــا تکنیــک دلف ــد؛ ســپس ب ــی دســته بندی گردی ــد اصل و 3 بُع
شــد. در رانــد اول، 12 کــد مفهومــی حــذف شــد و بــا نظــر خبــرگان ایــن شــاخص ها اضافــه گردیــد: 
ــت«؛  ــاون ثاب ــب مع ــزل و نص ــه ای و ع ــران حرف ــمت مدی ــر ِس ــای تغیی ــن آیین نامه ه ــه و تدوی »تهی
ــری  ــد آمــوزش«؛ »انعطاف پذی ــی حیــن دوره در فراین ــج اثربخشــی دوره هــا و ارزیاب ــری نتای »به کارگی
ــغلی«؛  ــعۀ ش ــئولیت ها«، »توس ــف و مس ــیم وظای ــق تقس ــازی و از طری ــر شخصی س ــتغال از نظ اش
ــوۀ  ــفافیت در نح ــری«؛ »ش ــدرت تصمیم گی ــع ق ــان و توزی ــارکت کارکن ــۀ مش ــردن زمین ــم ک »فراه
ــرای  ــی«؛ »اج ــتگاه اجرای ــر دس ــب ه ــه تناس ــژه ب ــای وی ــی و فوق العاده ه ــاده کارای ــت فوق الع پرداخ
ــورت  ــش به ص ــدل پژوه ــت م ــی«. درنهای ــکام حقوق ــی از اح ــرای برخ ــالش در اج ــون )ت ــل قان کام

جــدول 2 ارائــه شــد. 
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جدول 2. متغیرهای مدل پژوهش

نتایج راند 
دو دلفی منبع مفهوم مؤلفه ابعاد 

فرعی
ابعاد 
اصلی

0/827
قانون خدمات 
کشوری، فصل 
ششم و هفتم،
برنامۀ جامع 
اصالح نظام 

اداری

وجود برنامه ریزی جذب نیروی انسانی منسجم

ت 
یال

شک
و ت

ی 
صول

ی ا
زها

جو
ر م

دو
ص

اف
شف

 و 
ب

اس
متن

ب 
صو

م

نی
سا

ع ان
ناب

ب م
جذ

 و 
دام

تخ
اس

ند
رای

ف

0/827 تطبیق نوع استخدامی نیروی انسانی با ساختار تثبیت شده 

0/830 صدور مجوز استخدام صرفاً در سقف ساختارهای مصوب 

0/827 تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به نحوۀ برگزاری آزمون عمومی و 
استخدامی با مشارکت دستگاه اجرایی

0/792 قانون خدمات 
کشوری، فصل 
ششم و هفتم؛ 

مرتضوی 
و دیگران 

)1391(؛  برنامۀ 
جامع اصالح 
نظام اداری

تعیین دقیق شایستگی های هر شغل به عنوان معیار گزینش

گی
ست

شای
ت 

عای
ر

0/827 استفاده از آزمون های استاندارد مطابق با شایستگی های تعریف شده

0/770 تشکیل کمیتۀ تخصصی اخالق گرا در تعیین صالحیت متقاضیان

0/808

قانون خدمات 
کشوری، فصل 
ششم و هفتم، 
یاداداشت های 

خبرگان

رعایت صداقت و تعهد در اطالع رسانی درست به متقاضیان
ها

ت 
رص

ی ف
ابر

بر

0/823 ایجاد اطالع رسانی نتایج آزمون ها به روش های چندگانه برای افزایش 
شفافیت 

0/850 ایجاد امکان پیگیری و بررسی مجدد واقعی و عادالنۀ نتایج آزمون ها

0/774 رعایت حقوق متقاضیان متقابل و عدالت در انتخاب شغل برای متقاضیان

0/845
قانون خدمات 
کشوری، فصل 
ششم و هفتم،  
برنامۀ جامع 
اصالح نظام 

اداری

جذب کارکنان در چارچوب ضوابط تعیین شده و عدم جذب نیروهای 
سفارشی

ند
ه م

بط
ضا

ب 
جذ

0/808 رعایت عدالت، بی طرفی و اصل امانت داری درخصوص گزینش متقاضیان

0/800 ساما ن دهی و بهینه سازی فرایند جذب منابع انسانی برمبنای 
شایستگی های متناسب با الزامات سازمانی و شغلی
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نتایج 
راند دو 

دلفی
منبع مفهوم مؤلفه ابعاد 

فرعی
ابعاد 
اصلی

0/895

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

تعریف مسیر ارتقای شغلی چندبُعدی توسط دستگاه اجرایی برای تمامی 
شغل ها

ای
فه 

حر
ی 

تقا
 ار

ی و
ساز

نی 
غ

زی
سا

 به
ش و

وز
آم

ند
رای

ف

0/838 تعیین شرایط تخصصی الزم در انتخاب و انتصاب افراد به پست های حرفه ای 
و عمومی با توجه به الزامات سازمانی

0/845 فراهم آوردن زمینه های امکان ارتقای عادالنۀ کارمندان از مسیر ارتقای 
شغلی توسط دستگاه اجرایی

0/820 استفاده از بانک اطالعات مدیران حرفه ای برای انتخاب و انتصاب مدیران 
همراه با مستندات الزم

0/785 تهیه و تدوین آیین نامه های تغییر ِسمت مدیران حرفه ای و عزل و نصب 
معاون ثابت

0/770 قانون خدمات 
کشوری، فصل 
نهم؛ عبدلی 
و محرابی 
)1395(؛ 
پورکیانی 
و دیگران 
)1393(؛ 

برنامۀ جامع 
اصالح نظام 

اداری

تدوین الگوی نیازسنجی آموزش کارکنان براساس ارزیابی دوره ای مدارک 
مربوط به شایستگی کارکنان و سوابق آنان و تطبیق با شایستگی های مورد 

نیاز در بازۀ زمانی تعریف شده
ند

م م
ظا

ش ن
وز

آم

0/883
انتخاب معیارهایی دقیق براساس نتایج نیازسنجی جهت انتخاب روش 
آموزش در هر دستگاه اجرایی و تشکیل شناسۀ آموزشی برای مدیران و 

کارکنان

0/815 پشتیبانی مناسب در جریان آموزش )فراهم کردن ابزار، مستندات و...(

0/800 ارزیابی اثربخشی آموزش براساس الگوهای نوین )کرک پاتریک و...(

0/812 به کارگیری نتایج اثربخشی دوره ها و ارزیابی حین دوره در فرایند آموزش

0/815 قانون خدمات 
کشوری، فصل 

نهم؛
پورکیانی 
و دیگران 
)1393(؛
عبدلی و 
محرابی 
)1395(

تهیه و ابالغ شیوه ها و الگوهای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارکنان

زی
سا

ند
انم

0/808تو کاربست شیوه ها و الگوهای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارکنان

0/0 تهیه و تدوین برنامه های آموزش و توانمندسازی با افق زمانی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت

0/0 انعطاف پذیری اشتغال از نظر شخصی سازی و از طریق تقسیم وظایف و 
مسئولیت ها، توسعۀ شغلی
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نتایج 
راند دو 

دلفی
منبع مفهوم مؤلفه ابعاد 

فرعی
ابعاد 
اصلی

0/0 قانون خدمات 
کشوری، فصل 
دهم؛ براتی 
و دیگران 
)1392(؛ 

برنامۀ جامع 
اصالح نظام 
اداری؛ نقشۀ 

راه اصالح نظام 
اداری

تهیه و تدوین ضوابط ارتقای کارکنان به تناسب و الزامات دستگاه اجر ایی 
به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی و به روزرسانی آن و تصویب به موقع 

توسط شورای توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی

زی
تیا

 ام
ام

نظ
ل 

صو
ه ا

ی ب
ند

ایب
پ

ت
دما

 خ
ان

بر
ج

ند
رای

ف

0/0 دستورالعمل نحوۀ تخصیص هرکدام از مشاغل طبقات شغلی به یکی از 
طبقات حق شغل

0/0 تهیۀ ضوابط ارزیابی به روزرسانی شدۀ عوامل مربوط به شاغل به طور جامع و 
دقیق و تصویب آن

0/0 تهیه و تدوین دستورالعمل نحوۀ بهره مندی از فوق العاده کارایی و عملکرد 
مبتنی بر نتایج ارزشیابی

0/0
براتی و دیگران 

)1392(؛ 
برنامۀ جامع 
اصالح نظام 
اداری؛ نقشۀ 
راه اصالح 

نظام اداری؛ 
یادداشت های 

خبرگان

شفاف و مشخص نمودن مبنای ارزشیابی ها در هر دستگاه اجرایی به 
تفکیک سطوح تعریف شده

ت
اح

صر
 و 

ت
افی

0/0شف شفافیت پرداخت ها در فیش حقوقی )درج تمام مبالغ پرداختی اعم از 
مستمر، غیرمستمر، پاداش، هزینه ها و...(

0/0 شفافیت در نحوۀ پرداخت فوق العاده کارایی و فوق العاده های ویژه به 
تناسب هر دستگاه اجرایی

0/0 رفع پیچیدگی محاسبۀ امتیاز کارکنان درمورد حق شغل و شاغل

0/865

مرتضوی 
و دیگران 
)1391(؛ 
پورکیانی 
و دیگران 

)1393(؛ براتی 
و دیگران 
)1392(؛ 
عبدلی و 
محرابی ) 
1395(؛ 

یادداشت های 
خبرگان

افزایش تناسب حقوق ها با نرخ تورم و شاخص هزینۀ زندگی

ت
فای

و ک
ام 

سج
، ان

ت
عی

جام

0/873 عدم وابستگی احکام حقوق و مزایای کارکنان به قوانین پیشین

0/815 اجرای کامل قانون )تالش در اجرای برخی از احکام حقوقی معوق مانده، 
قانون تسری و...(

0/740 محاسبۀ تفاوت تطبیق برای برخی گروه های مغفول مانده در قانون
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دو 
د 

ج ران
تای

ن
فی

دل

منبع مفهوم مؤلفه

عی
د فر

بعا
ا

ابعاد 
اصلی

0/815
مرتضوی و دیگران )1391(؛ پورکیانی و دیگران 

)1393(؛ براتی و دیگران )1392(؛ عبدلی و محرابی 
)1395(؛ یادداشت های خبرگان

رفع تعارض بین مواد قانون با سایر قوانین کشور

ون
قان

اد 
مو

در 
اد 

تض
 و 

ام
ابه

ع 
رف

ان
ذار

ت گ
ررا

مق
 ـ 

ت
دول

ای
نه 

زمی
 ـ 

طی
حی

ل م
وام

ع

0/850 معمارزاده و طاهرپور )1384( تقویت مفهومی و نگارشی قانون )ابهام در مصادیق تعریف، عبارات 
غیرتخصصی، کلمات ناهمخوان با موضوع ماده، نگارش پیچیده و...(

0/842 برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ یادداشت های خبرگان طراحی نظام پشتیبان در موارد مبهم

0/797
مرتضوی و دیگران )1391(؛ پورکیانی و دیگران 

)1393(؛ براتی و دیگران )1392(؛ عبدلی و محرابی 
)1395(؛ یادداشت های خبرگان

کاهش وابستگی به قوانین پیشین

0/850 تعیین دقیق و به روزرسانی شدۀ سازمان های مشمول یادداشت های خبرگان

0/807 یادداشت های خبرگان رفع عدم تبعیض بین دستگاه های اجرایی در اجرای قانون

0/815 برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ یادداشت های خبرگان ایجاد زمینۀ سازوکار تعامل بین سازمان تدوین کننده با 
سایر سازمان ها در چارچوب مدیریت یکپارچه

مل
ی ع

زاد
و آ

ت 
طا

تبا
ار

0/792 برنامۀ جامع اصالح نظام اداری  تعریف روابط مشخص بین دستگاه ها در اجرای قانون

0/762 کوئینگ )1986(1؛ گوگین )1987(  تعیین حدود آزادی عمل دستگاه ها و ایجاد تعادل بین 
آزادی و محدودیت های اِعمالی بر دستگاه

0/873 بوالجی و دیگران )2016(؛ لدنیر )2016(؛ برنز و 
دیگران )2007(

تدوین و پیاده سازی نظام نظارتی مشخص برای اجرای 
قانون

رت
ظا

و ن
ی 

بین
باز

0/830 لی، الي و فنج )2006(؛ برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ 
نقشۀ راه اصالح نظام اداری تعیین شاخص های ارزیابی در مرحلۀ اجرای قانون

0/830 بوالجی و دیگران )2016(؛ لدنیر )2016(؛ سایتو و 
دیگران )2014(؛ برنامۀ جامع اصالح نظام اداری  تعیین مراجع نظارتی برای فصول یا مواد قانونی

0/797
بالنکو )2011(؛ ناکامورا و اسمالوود )1980(؛ پالمبو 
و کالیستا )1990(؛ هی یونگ سوک )1998(؛ برنامۀ 

جامع اصالح نظام اداری 
استقرار کامل سامانۀ ملی مدیریت ساختار دستگاه های 

اجرایی

یی
جرا

ت ا
مان

 ض
ی و

 فن
گی

افت
ام ی

نظ

0/835 برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ یادداشت های خبرگان بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای 
ستادی و اجرایی

0/835
برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ گزارش ها و 

پی نوشته های کارشناسان درگیر در اجرای قانون 
خدمات کشوری؛ هاولت، آلنس و وروث )1973( 

سامان دهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع 
تصمیم گیری

0/850 برنامۀ جامع اصالح نظام اداری؛ نقشۀ راه اصالح نظام اداری؛ 
هی یونگ سوک سو )1998(؛ رودگیرز و بالوک )1976(

اجرای نظام جانشین پروری با رویکرد شایسته گزینی و 
شایسته ساالری 

0/747 خبرگان استقرار نظام ارائۀ آمار برخط نیروی انسانی و 
به روز رسانی آن

1 . مشــخصات منابــع مربــوط بــه شــاخص های جــدول مذکــور در فهرســت منابــع قیــد نشــده اســت. جهــت ضرورت دسترســی 
بــه منابــع می تــوان 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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نتایج 
راند دو 

دلفی
منبع مفهوم مؤلفه ابعاد 

فرعی
ابعاد 
اصلی

0/827
معمارزاده و طاهرپور )1384(؛ 

گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان 
درگیر در اجرای قانون خدمات کشوری 

نهادینه سازی فرهنگ قانون گرایی در دستگاه های 
اجرایی از طریق پرورش حس مشترک دربارۀ ضرورت 

اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری

گی
هن

 فر
زی

سا
نه 

ادی
نه

عی
تما

 اج
ی ـ

نگ
ره

ل ف
وام

ع

ای
نه 

زمی
 ـ 

طی
حی

ل م
وام

ع

0/835 برینارد )2006(؛ مکینده )2005(؛ 
خوزا )2003(

حمایت از فرهنگ مبتنی بر ترویج موضوعات 
تخصص گرایی در نهادهای مختلف جامعه از طریق 

دولت و رسانه

0/815 هی یونگ سوک سو )1998(؛ یوجین 
بارداچ )1977(

ترویج فرهنگ مدیریت تغییر و عدم مقاومت در 
بخش دولتی

0/868 سایدک )2016(؛ بالنکو )2011(
ترویج فرهنگ پاسخ گویی و پاسخ خواهی ملی درمورد 

سیاست ها و اجرای خط مشی

0/827
گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان 

درگیر در اجرای قانون خدمات 
کشوری 

ساختن اعتماد بین تمامی دستگاه های اجرایی از 
طریق حداکثر نمودن مبادلۀ اطالعات

ماد
اعت

ت 
قوی

ت
0/830

گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان 
درگیر در اجرای قانون خدمات 

کشوری

ایجاد و تقویت فضای اعتماد به اقدامات مدیریت 
منابع انسانی  

0/857 گان و هاگ وود )1984(؛ برینکرهف 
)1996(

ایجاد و تقویت فضای اعتماد و هماهنگی بین دستگاه 
اجرایی و سازمان تدوین کننده

0/858 ادو و چودوری )2012(
آگاهی بخشیدن از انطباق اهداف و بایسته های 

خط مشی با انتظارات و توقعات اجتماعی

نی
مد

عۀ 
جام

عۀ 
وس

و ت
ن 

ید
خش

ی ب
گاه

آ

0/873
انجمن مدیریت دولتی امریکا با 

همکاري واحد اقتصاد عمومی مدیریت 
دولتی )2002(

افزایش آگاهی جامعۀ مدنی از نحوۀ تأثیر اجرای 
خط مشی های قانون خدمات کشوری بر ذی نفعان 

0/815
بالنکو )2011(؛ معمارزاده و طاهرپور 
)1384(؛ چارلز بالوک و چارلز المب 

)1986(
توسعۀ جامعۀ مدنی از طریق مشارکت 
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نتایج 
راند دو 

دلفی
منبع مفهوم مؤلفه ابعاد 

فرعی
ابعاد 
اصلی

0/823

رودگیرز و بالوک )1976(؛ میلبري 
مک لوگین )1975(؛ برینارد )2005(؛ 
مکینده )2005(؛ سباتیر و مازمانیان 

)1996(؛ هاولت و رامش )1999(

حمایت فعال از سوی نخبگان سازمان یافته و احزاب 

نی
یبا

شت
و پ

ت 
مای

ح

دی
صا

اقت
 ـ 

سی
سیا

ل 
وام

ع

ای
نه 

زمی
 ـ 

طی
حی

ل م
وام

ع

0/842

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

عمومی مدیریت دولتی )2002( 

حمایت خط مشی ها از سوی قانون گذاران، مقامات اجرایی 
و مراجع قضایی

0/752 گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان درگیر 
در اجرای قانون خدمات کشوری

بهبود و توسعۀ دیپلماسی فعال

0/830 برینارد )2005(
رهایی بخش اجرایی دولت از تنش ها و مناقشات ساسی 

غیرضروری

جرا
ط ا

حی
ی م

دای
ت ز

اس
سی

0/762 بالنکو )2011(؛ کوئینگ )1968(
محدود نمودن عوامل بی نظمی سیاسی و اختالل در محیط 

اجرای خط مشی

0/755
دانایی فرد و دیگران )1389(؛ ساموئل 

استالی )2006(؛ مکینده )2005(؛ پالمبو و 
کالیستا )1990(؛ هاولت و آگونوان )1991(

کاهش تغییر در سیاست های دولت

0/838

رودگیرز و بالوک )1976(؛ انجمن مدیریت 
دولتی امریکا با همکاري واحد اقتصاد 

عمومی مدیریت دولتی )2002(؛ برینارد 
)2005(؛ پالمبو و کالیستا )1990(

انتخاب مدیران اداری با رویکرد حرفه گرایی و غیرسیاسی

0/835

)از حیث تأمین مالی: اگزادکتیلوس و 
زاهاریایدیس )2014(؛ جان کوگین 
)2006(؛ گزارش ها و پی نوشته های 

کارشناسان درگیر در اجرای قانون خدمات 
کشوری

تأمین مالی بودجۀ دولت جهت اجرای قانون خدمات 
کشوری

دی
صا

اقت
 و 

لی
 ما

نی
یبا

شت
ه، پ

دج
بو

0/792
یوجین بارداک )1997(

یادداشت های خبرگان

تخصیص ردیف بودجه ای مستقل یا خط اعتباری جذب 
سرمایه جهت اجرای سیاست های منابع انسانی به تفکیک 

هر حوزه

0/785 دانایی فرد و دیگران )1389(
تدوین صحیح و اجرای صحیح سیاست های اقتصادی توسط 

دولت و حکومت

0/777 پالمبو و کالیستا )1990( کنترل عوامل تهدیدکنندۀ ثبات اقتصادی



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

405

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

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

نتایج 
راند دو 

دلفی
منبع مفهوم مؤلفه

عی
 فر

عاد
اب

ابعاد 
اصلی

0/820
کوئینگ )1968(؛ سو ژانگ و راینی )2006(؛ 
ادو و چودوری )2012(؛ متی توا )2012(؛ 
گان و هاگ وود )1984(؛ آگونوان )1991(

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

ک
تژی

ترا
 اس

زی
ه ری

نام
بر

شی
ط م

 خ
د و

هبر
را

تار
اخ

س

0/850
استندینگ و کریپپس )2013(؛ هی یونگ 
سوک سو )1988(؛ برنز و دیگران )2007(؛ 

برنامۀ جامع اصالح نظام اداری
تدوین راهبردهای اجرای سیاست ها در سازمان

0/808
گان و هاگ وود )1984(؛ هی یونگ سوک سو 
)1988(؛ آگونوان )1991(؛ متی توا )2012(؛ 

هونچو و دیگران )2020( 

تدوین برنامۀ اجرایی مشخص با تأکید بر 
چارچوب زمانی واقعی

0/822
فاالن )1982(؛ سیرنا )2013(؛ کالیسستا 

)1988(؛ پوتر و برو )2012(؛ هونچو و دیگران 
)2020(

  معّین نمودن ابزارهای اجرای خط مشی

جرا
ی ا

مش
خط 

ی 
رها

ابزا

0/815 سیرنا )2013(؛ هونچو و دیگران )2020(  چیدمان ابزارهای خط مشی

0/767 پرسمن و ویلداوسکی )1973(؛ هونچو و دیگران 
)2020( بررسی کفایت ابزارهای اجرا

0/850 حفیظ )2001(؛ آلنس و وروث )1973(
بررسی هماهنگی و هم راستایی برنامه ها 
و استراتژی های مدیریت منابع انسانی با 

استراتژی های سازمان

ک
تژی

ترا
 اس

بی
زیا

ار

0/850 هونچو و دیگران )2020( بررسی همسویی ابزارهای اجرا

0/755 برینکرهف )1996(؛ هونچو و دیگران )2020( بررسی دوره ای هماهنگی و سازگاری اجزا 
درون خط مشی های اجرا 
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نتایج 
راند دو 

دلفی
منبع مفهوم مؤلفه

عی
 فر

عاد
اب

ابعاد 
اصلی

0/857
پاپادوکس )1998(؛ گزارش ها و پی نوشته های 
کارشناسان درگیر در اجرای قانون خدمات 

کشوری

بازنگری، اصالح، ساده سازی و روزآمد کردن 
قوانین و رویه های حوزۀ مدیریت منابع انسانی

ت
می

رس

ری
مج

ن 
زما

سا
ار 

خت
سا

تار
اخ

س

0/880 گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان درگیر 
در اجرای قانون خدمات کشوری

بازطراحی و سامان دهی مشاغل و پست ها 
براساس مفاد قانون  

0/850 گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان درگیر 
در اجرای قانون خدمات کشوری

بازنگری علمی و دقیق تشکیالت و سقف 
پست های مصوب در بازۀ زمانی مناسب 

متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید

0/845
مکینده )2005(؛ گزارش ها و پی نوشته های 
کارشناسان درگیر در اجرای قانون خدمات 

کشوری

برخورداری مدیران منابع انسانی از فضای 
حمایتی الزم برای تصمیم گیری 

کز
مر

ت
0/845 گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان درگیر 

در اجرای قانون خدمات کشوری
حفظ استقالل مدیران منابع انسانی جهت 

محفوظ ماندن از گروه های فشار

0/800 تومیرز و دیگران )2012(؛ قلی پور و دیگران 
)1390( تفویض اختیار الزم در ساختار اجرایی

0/770
هی یونگ سوک سو )1998(؛ استندینگ و 

کریپپس )2013(؛ بوالجی و دیگران )2016(؛ 
مکینده )2005(

فراهم کردن خطوط ارتباطی الزم برای 
کارکنان واحد منابع انسانی

گی
ید

یچ
پ

0/850 گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان درگیر 
در اجرای قانون خدمات کشوری

فراهم کردن الزامات بوروکراتیک جهت قّوت 
در اجزای ارتباطی زیرسیستم های مدیریت 

منابع انسانی با یکدیگر

0/808
استندینگ و کریپپس )2013(؛ هی یونگ 

سوک سو )1998(؛ رودگیرز و بالوک 
)1976(؛ پوتر و برو )2012(

ارتباط، گزارش دهی و هماهنگی دستگاه 
اجرایی با سایر سازمان ها 
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نتایج راند 
دو دلفی منبع مفهوم مؤلفه

عی
 فر

عاد
اب

ابعاد 
اصلی

0/805
هی یونگ سوک سو )1998(؛ رودگیرز و بالوک 
)1976(؛ سایتو و دیگران )2014(؛ هی یونگ 

سوک سو )1998(

آموزش و آگاهی درمورد مبانی و روح قانون 
به مجریان

ان
رکن

 کا
ن و

ریا
مج

ی 
ت ها

رفی
ظ

ت ها
اخ

رس
 زی

ع و
ناب

م

تار
اخ

س

0/820 برینارد )2005(؛ پطروس برنارد )2005(؛ چارلز بالوک و 
چارلز المب )1986(؛ میلبري مک لوگین )1975( تعهد و توجه مجریان به اجرای دقیق قانون

0/774 میلبري مک لوگین )1975( میزان پذیرش مجریان نسبت به تغییر

0/830 معمارزاده و طاهرپور )1384( گرایش مجریان و منطقی بودن قانون از دیدگاه آن ها

0/868 هی یونگ سوک سو )1998(؛ بوالجی و دیگران 
)2006(

آگاهی و درک صحیح دستورات توسط 
مجریان

0/827
گزارش ها و پی نوشته های کارشناسان درگیر در 

اجرای قانون خدمات کشوری

مدیریت بهینۀ بودجه

لی
 ما

ای
ت ه

رفی
ظ

0/785 وجود سیستم حسابداری استاندارد و به روز

0/827 آزادی عمل در تخصیص منابع مالی و بودجه

0/800
انجمن مدیریت دولتی امریکا با همکاري واحد 

اقتصاد عمومی مدیریت دولتی )2002(؛ مکینده 
)2005(؛ ساموئل استالی )2006(

شبکۀ اطالعاتی کارآمد

 ها
ت

اخ
رس

 زی
ع و

ناب
م

0/812 ساموئل استالی )2006( وجود زیرساخت ها و در دسترس بودن 
مکانیسم های الزم اجرایی

0/770 مکینده )2005(؛ اگزادکتیلوس و زاهاریایدیس 
)2014(

وجود ترکیب مناسبی از منابع جهت تحقق 
برنامه های حوزۀ مدیریت منابع انسانی

جهــت پاســخ بــه ســؤال ســوم پژوهــش: »تحلیــل شــکاف عوامــل مؤثر بــر اجــرای اثربخــش قانــون خدمات 
ـ عملکــرد اســتفاده شــد. بدیــن منظور، هــر شــاخص از دو منظر  کشــوری چگونــه اســت؟« از ماتریــس اهمیــت 
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 بی تفاوتی: 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 3. وضعیت اهمیت ـ عملکرد سازه های پژوهش

عملکرداهمیتشاخص ها
)C01( 4.0943.594صدور مجوزهای اصولی

)C02( 4.5632.469رعایت شایستگی
)C03( 3.7813.375برابری فرصت ها
)C04( 4.4382.281جذب ضابطه مند
)C05( 4.0003.031آموزش نظام مند
)C06( 4.4382.125توانمندسازی

)C07( 4.0313.063رعایت زمینه های اصول نظام امتیازی
)C08( 4.2193.438شفافیت و صراحت

)C09( 4.5312.000جامعیت، انسجام و کفایت
)C10( 3.6563.344رفع ابهام و تضاد در مواد قانون

)C11( 4.5942.250ارتباطات و آزادی عمل
)C12( 4.3442.344بازبینی و نظارت

)C13( 4.2812.125نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی
)C14( 4.1253.438نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری

)C15( 4.0632.656تقویت اعتماد
)C16( 3.7503.531آگاهی بخشیدن و توسعۀ جامعۀ مدنی

)C17( 4.3752.938حمایت و پشتیبانی
)C18( 4.7192.188سیاست زدایی محیط اجرا

)C19( 4.5002.094بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی
)C20( 3.7503.219برنامه ریزی استراتژیک

)C21( 4.5632.250ابزارهای اجرای خط مشی
)C22( 3.6563.406ارزیابی استراتژیک

)C23( 4.2192.281رسمیت
)C24( 4.2503.188تمرکز

)C25( 3.7193.563پیچیدگی
)C26( 4.2192.719ظرفیت های مجریان و کارکنان

)C27( 4.4382.188ظرفیت های مالی
)C28( 4.5632.375زیرساخت ها
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نتیجۀ ارزیابی اهمیت عملکرد برای شاخص های پژوهش حاضر به این صورت است:

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

)IPA( شکل 2. نتیجۀ ارزیابی اهمیت ـ عملکرد

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/
http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

410

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

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

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
هــر خطی مشــی عمومــی مطلــوب و آمــاده نیازمنــد اجــرای مؤثــر بــرای تضمیــن دســتیابی بــه اهــداف 
سیاســت اســت )Li, 2017, p. 946(. بررســی چگونگــی اجــرای قانــون خدمــات کشــوری حاکــی از آن 
ــوده، اجــرای  ــه مــدت پنــج ســال ب اســت کــه پــس از اتمــام اولیــن مهلــت اجــرای آزمایشــی کــه ب
آزمایشــی آن را بــرای یــک ســال دیگــر، از تاریــخ 1391/07/19 تــا 1392/07/08، تمدیــد شــد. پــس 
ــاره در تاریــخ 1392/08/14 ایــن عمــل تکــرار شــد و تــا پایــان ســال  از اتمــام مهلــت تمدیــدی، دوب
1393 تمدیــد گردیــد. داســتان تمدیــد ســالیانۀ مهلــت اجــرای آزمایشــی ایــن قانــون تــا ســال 1395 
ادامــه یافــت و درنهایــت در 26 اســفند 1397 کلیــات ایــن الیحــه تصویــب شــد؛ ولــی هنــوز پرونــدۀ آن 
بــاز اســت و همان طــور کــه گفتــه شــد، به زعــم خبــرگان امــر، اکثــر مصوبــات و تغییــرات حــول ایــن 
قانــون در راســتای گرفتــن امتیــازات بیشــتر و همچنیــن مســتثنا شــدن از ایــن قانــون بــرای داشــتن 
ــوری  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــود قان ــث بهب ــا باع ــرد نه تنه ــن رویک ــتر اســت. ای ــل بیش آزادی عم
ــرای کل نهادهــای حاکمیتــی  ــون مبنایــی و جامــع ب نشــده، بلکــه مشــکالت آن را به عنــوان یــک قان
به ویــژه در حــوزۀ کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی بیشــتر کــرده   اســت. از ایــن رو تحقیــق حاضــر 
ــات  ــون خدم ــرای قان ــن اج ــر ُحس ــر ب ــل مؤث ــرد عوام ــت ـ عملک ــل اهمی ــن و تحلی ــدف تبیی ــا ه ب

کشــوری در حــوزۀ کارکردهــای منابــع انســانی انجــام شــد.

ــون  ــی و قان ــی عموم ــرای خط مش ــۀ اج ــده در زمین ــای انجام ش ــوای پژوهش ه ــل محت ــا تحلی ب
خدمــات کشــوری مدلــی برمبنــای مــدل سه شــاخگی بــا ســه بُعــد اصلــی فراینــد )اســتخدام و جــذب، 
آمــوزش و بهســازی، جبــران خدمــات(، ســاختار )راهبــرد و خط مشــی، ســاختار، منابــع و زیرســاخت ها( 
و عوامــل زمینــه ای )دولــت ـ مقررات گــذاران، اجتماعــی ـ فرهنگــی، سیاســی ـ اقتصــادی( ارائــه شــد 
کــه هرکــدام از ایــن ابعــاد دربرگیرنــدۀ چنــد مؤلفــه اســت. درمجمــوع 29 مؤلفــه و 108 شــاخص در 

ــرار گرفــت.   مــدل تدوین شــده ق

ــرای  ــۀ اج ــک در زمین ــش آکادمی ــتین کوش ــر نخس ــش حاض ــه پژوه ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــع انســانی اســت، امــکان مقایســۀ نتایــج  ــون خدمــات کشــوری در حــوزۀ مدیریــت مناب اثربخــش قان
ــی،  ــی عموم ــش خط مش ــرای اثربخ ــر اج ــر ب ــل مؤث ــث عوام ــت. از حی ــدود اس ــیار مح ــش بس پژوه
ــر  ــا یافته هــای تحقیــق هونچــو و دیگــران )2020( و ســاباتیر )1986( کــه عوامــل مؤث ــن تحقیــق ب ای
بــر اجــرای  خط مشــی را در قالــب مــدل سه شــاخگی شــامل متغیرهــای اساســی، متغیرهــای 
ــد، هم گراســت. در توضیــح ایــن نتیجــه،  ســاختاری و متغیرهــای ماهیتــی )زمینــه ای( مطــرح کرده ان
ــزار  ــق، اب ــه ارزش و عالی ــد ب ــرا بای ــدل از اج ــک م ــه ی ــد ک ــار کردن ــران )2020( اظه ــو و دیگ هونچ
خطی مشــی گذاری، ســاختار یــا طراحــی ســازمانی و گروه هــای هــدف توجــه داشــته باشــد. بنابرایــن 
ــای  ــامل ابزاره ــه ش ــی ک ــی و پیش داوری های ــر طراح ــت تأثی ــی تح ــی های عموم ــرای خط مش اج
ــوع  ــع، ن ــودن مناب ــترس ب ــد، در دس ــت می کن ــه آن را مدیری ــازمانی ک ــت ها، س ــدۀ سیاس انتخاب ش
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ــر آن،  ــرار می گیــرد. عالو ب ــا ســایر جنبه هــا ق ــدگان اســت در میــان ی بازیگــران مداخله کننــده و گیرن
اجــرا بایــد بــه نقش هــای متصــور توســط بازیگــران مختلــف توجــه کنــد و تعامــل بیــن سیاســت های 
ــه  ــرد ک ــای ارتباطــی را درنظــر بگی ــورد نظــر و کانال ه ــع م ــی و طراحــی اداری سیاســی، مناب عموم

ــت.  ــاخگی اس ــاد سه ش ــای  ابع ــدل برمبن ــۀ م ــرای ارائ ــبی ب ــح مناس ــی توضی ــور کل به ط

ــای  ــق پژوهش ه ــا واکاوی عمی ــوری، ب ــات کش ــون خدم ــۀ قان ــات در زمین ــث تحقیق ــا از حی ام
ــای  ــت مؤلفه ه ــاب ماهی ــش از ب ــن پژوه ــی ای ــترین هم گرای ــه بیش ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــط می ت مرتب
ــوی و  ــران )1393( و مرتض ــی و دیگ ــات پورکیان ــا مطالع ــرد   ب ــت ـ عملک ــج اهمی ــده و نتای ارائه ش
ــه  ــوط ب ــع مرب ــی و دیگــران )1393( نشــان داد موان ــج پژوهــش پورکیان دیگــران )1391( اســت. نتای
منطــق، انســجام و واقع گرایــی؛ ســاختار و منابــع؛ محیــط قانــون؛ مفهــوم و نــگارش؛ بازبینــی و نظــارت؛ 
ــع  ــوان موان ــت را به عن ــن اهمی ــا کمتری ــب بیشــترین ت ــران و پشــتوانۀ نظــری به ترتی ــان و مدی کارکن
ــران  ــوی و دیگ ــن مرتض ــتند. همچنی ــوری دارا هس ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــش قان ــرای اثربخ اج
ــازمان دهی و  ــدم س ــور را ع ــون مذک ــرای قان ــکالت در اج ــترین مش ــود بیش ــۀ خ )1391( در مطالع
ــای  ــش و آگاهی ه ــت دان ــدم کفای ــای اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی، ع هماهنگــی مناســب بخش ه
مســئوالن بــا قانــون، رعایــت نکــردن شایسته ســاالری در انتصــاب و ارتقــای مدیــران، ارزیابــی شــکلی 
و صرفــاً مبتنــی بــر آمارهــای بعضــاً متضــاد و غیرشــفاف، عــدم ترکیــب مناســب منابــع، عــدم آمــوزش 
ــت،  ــخص اس ــه مش ــور ک ــه همان ط ــد.  البت ــی کردن ــازی معرف ــی و فرهنگ س ــِی عموم و آگاهی بخش
پژوهش هــای انجام شــده به طــور 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 

جامعــی صــورت نگرفتــه اســت.  

ــات  ــون خدم ــر اجــرای اثربخــش قان ــر ب ــل مؤث ــز عوام ــدل ارائه شــده در پژوهــش حاضــر نی در م
کشــوری تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد شــد. براســاس نتایــج ایــن تحلیــل، متغیرهــای »سیاســت زدایی 
ــای اجــرای خط مشــی«،  ــت شایســتگی«، »ابزاره ــط اجــرا«، »ارتباطــات و آزادی عمــل«، »رعای محی
ــی و اقتصــادی«، »جــذب  ــت«، »بودجــه، پشــتیبانی مال ــت، انســجام و کفای »زیرســاخت ها«، »جامعی
ضابطه منــد«، »توانمندســازی«، »ظرفیت هــای مالــی«، »حمایــت و پشــتیبانی«، »بازبینــی و نظــارت«، 
ــرار  ــن( ق ــرد پایی ــاال ـ عملک ــت ب ــف )اهمی ــۀ ضع ــی« در ناحی ــت اجرای ــی و ضمان ــی فن »نظام یافتگ
ــد و از طرفــی رتبــۀ  ــادی برخوردارن ــه اینکــه تعــدادی از شــاخص ها از اهمیــت زی ــا توجــه ب ــد. ب دارن
عملکردشــان در ســطح ضعیــف اســت، بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه مســئوالن و کارشناســان قــرار 
گیــرد. در ایــن زمینــه پیشــنهاد می گــردد بــا توجــه بــه اینکــه تأکیــد بــر سیاســت زدایی محیــط اجــرا 
شــده اســت، بایــد بخــش اجرایــی دولــت از تنش هــا و مناقشــات سیاســی غیرضــروری رهایــی یابــد و 
ــا شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل بی نظمــی سیاســی و اختــالل در محیــط اجــرای  بدیــن منظــور ب

ــا رویکــرد  اســتراتژیک محــدود گــردد.   خط مشــی، ایــن عوامــل ب
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همچنیــن در پژوهش هــای پیشــین تأکیــد شــده کــه سیاســت زدایی محیــط اجــرا، حضــور مطلــوب 
ــی،  ــش خصوص ــه در بخ ــی و چ ــش دولت ــه در بخ ــور، چ ــه  ای ام ــام حرف ــی و انج ــای جهان در بازاره
ــت  ــانی اس ــروی انس ــت نی ــژه مدیری ــاغل به وی ــام مش ــی در تم ــت روح حرفه ای گرای ــد حاکمی نیازمن
)Ali & Bradburn, 2018(. بدیهــی اســت کــه حرفه گرایــی مدیریــت منابــع انســانی، جــذب و ارتقــای 
ــی  ــتگاه های اجرای ــق دس ــد آن خل ــازی و پیام ــه توانمندس ــر ب ــازی منج ــوزش و بهس ــد، آم ضابطه من

.)Tinholt et al., 2015, p. 78( ــد ــد ش ــته محور خواه شایس

ــات کشــوری در  ــون خدم ــادۀ 44 قان ــر م ــرای اثربخش ت ــت اج ــود جه ــن پیشــنهاد می ش همچنی
فصــل ششــم، در ارتبــاط بــا ســنجش و ارزیابــی توانایی هــای بالقــوۀ داوطلبــان ورود بــه دســتگاه های 
اجرایــی، مــوارد زیــر لحــاظ شــود: از نیم رخ هــای شــغلی در فراینــد جــذب منابــع انســانی بــرای تناســب 
شــغل و شــاغل اســتفاده شــود و شایســتگی ها و صالحیت هــای حرفــه ای هــر شــغل در دســتگاه های 
اجرایــی به درســتی و دقیــق تعریــف و تعییــن گــردد. به جــای ســنجش مهارت هــای کلــی و عمومــی، 
ــه هــر شــغل تبییــن و تعییــن اولویــت شــود و مهارت هــای اختصاصــی مــورد  ــوط ب مهارت هــای مرب
توجــه بیشــتر قــرار گیــرد. بدیــن ترتیــب، آزمــون هــوش هــم بــه تفکیــک هوش هــای مهــم بــرای هــر 

شــغل ســنجیده شــود.

در فصــل نهــم قانــون خدمــات کشــوری، عالوه بــر شــاخص آمــوزش، ســایر شــاخص های مؤثــر بــر 
توانمندســازی کارکنــان مطــرح شــود. ارزیابــی کارکنــان از طریــق روش کانــون ارزیابــی انجــام گیــرد. 
ــردازی اســت.  ــق در مراحــل طراحــی و ایده پ ــزی و تفکــر عمی ــد برنامه ری ــی نیازمن ــن شــیوۀ ارزیاب ای
ــه ای؛  ــن شایســتگی های حرف ــرد: 1. طراحــی و تدوی ــار گام مطــرح ک ــوان در چه ــد را می ت ــن فراین ای
2. طراحــی و تدویــن ابزارهــای اندازه گیــری؛ 3. انتخــاب ارزیابــان 4. اجــرای برنامــۀ کانــون ارزیابــی و 
ــران  ــی مدی ــل تمام ــری کام ــق به کارگی ــری از طری ــردی، توســعۀ شــبکۀ مربیگ ــای ف ــۀ گزارش ه تهی
در روابــط مربیگــری بــا گزارش هــای مســتقیم و نیــز کارکنــان دارای پتانســیل بــاال در ســایر واحدهــا.

جهــت اجــرای اثربخــش قانــون خدمــات کشــوری در زمینــۀ حقــوق کارکنــان )فصــل دوازدهــم، 
ــا درنظــر  ــه شــاخص هاي کیفیــت زندگــي کاري کارکنــان ب مــواد 86، 87، 89، 90، 92، 93 و 99(، ب
گرفتــن افزایــش تناســب حقوق هــا بــا نــرخ تــورم و شــاخص هزینــۀ زندگــی، عــدم وابســتگی احــکام 
ــالش در اجــرای برخــی از  ــون )ت ــه قوانیــن پیشــین، اجــرای کامــل قان ــان ب ــای کارکن حقــوق و مزای
ــای  ــی گروه ه ــرای برخ ــق ب ــاوت تطبی ــبۀ تف ــری( و محاس ــون تس ــده )قان ــی معوق مان ــکام حقوق اح

ــود.  ــون توجــه جــدي و بیشــتري ش ــده در قان مغفول مان

نتایــج ایــن تحقیــق ضمــن امــکان بهبــود اجــرای ایــن قانــون، زمینــۀ توســعۀ یادگیــری در زمینــۀ 
اجــرای خط مشــی  های عمومــی در داخــل کشــور را موجــب می شــود. در پایــان، بــا توجــه بــه رویکــرد 
پویــای ایــن قانــون از زمــان تصویــب تــا بــه حــال، پیشــنهاد می شــود تحلیــل رفتــار عوامــل مؤثــر بــر 

ُحســن اجــرای قانــون خدمــات کشــوری مبتنــی بــر سیســتم های پویــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
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فاطمه زائرثابت و همکاران. الگوی ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری.

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesSummer 2021, Volume 9, Number 2

415

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

414

Summer 2021, Volume 9, Number 2

Zaersabet, F. et al. (2021). A Model of Fair Implementation of General Policies Considering the Civil Service Law. JMSP, 9 (2), 390-416.

References
Abdoli, Sh., & Javad, M. (2016). "Identifying the problems of implementing clause 58 of 

service management of the country in line with improving staff potentials to increase 
productivity: the case of Melli Bank”. Journal of Development Evolution Management, 
Special Issue, 57-63. from:  www.jdem.ir/m/article_534557.html .(Persian) 

Abedi, H., Taslimi, S., Faghihi, A., & Sheikh, M. (2011). "Analyzing content and web-con-
tent: a simple method of analyzing qualitative data". Strategic Management Thought, 10, 
151-198. from: www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164389. (Persian) 

Ali, O., & Bradburn, M. (2018). "Professionalism". Surgery (Oxford), 36(9), 443-447. [DOI: 
10.1016/j.mpsur.2018.07.011]

Asgharpour, M. (2013). Multi-dimensional decision making. Tehran: Tehran University 
Press. (Persian)

Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2018). Research in soft war. Tehran: Institute of Indus-
trial Management Publication. (Persian)

Barati, O., Mousazadeh, M., Amiresmaili, M., Moradi Mazraenow, M., & Khabazshirai, M. 
(2013). "The executive problems of the tenth section of service Management in medi-
cal university of Kerman". Journal of Health Accounting, 2(2), 1-14. from: jha.sums.
ac.ir/m/article_16898_0.html?lang=fa. (Persian)

Dialoke, I., Ukah, F., & Maduagwuna, I. (2017). "Policy formulation and implementation in 
Nigeria: The bane of underdevelopment". International Journal of Capacity Building in 
Education and Management, 6(3), 2.

Figueroa Huencho, V., Lagos Fernández, C., Manriquez Hizaut, M., & Rebolledo Sanhueza, 
J. (2020). "Implementation challenges in public policies towards indigenous peoples: 
the impact of health policies in urban contexts". Journal of Intercultural Studies, 41(4), 
405-423. [DOI: 10.1080/07256868.2020.1779201]

Habibi, A., & Adanvar, M. (2017). Structural equation modeling. Tehran: Jahad Daneshgahi 
Press. (Persian)

Hosseini, A., Beiginia, A., & Ghsemi, M. (2016). Identifying the problems of implementing 
public policies: the case of management service of the country. The First International 
Conference of New Paradigms in Commercial Smart Management, Tehran, Iran. from: 
civilica.com/doc/500301. (Persian)

Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). "Policy failure and the policy-implementa-
tion gap: can policy support programs help?". Policy Design and Practice, 2(1), 1-14.
[DOI: 10.1080/25741292.2018.1540378]

http://www.jdem.ir/m/article_534557.html
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164389
https://doi.org/10.1080/07256868.2020.1779201
https://doi.org/10.1080/07256868.2020.1779201
https://doi.org/10.1080/07256868.2020.1779201
https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378


Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesSummer 2021, Volume 9, Number 2

415

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

414

Summer 2021, Volume 9, Number 2

Zaersabet, F. et al. (2021). A Model of Fair Implementation of General Policies Considering the Civil Service Law. JMSP, 9 (2), 390-416.Zaersabet, F. et al. (2021). A Model of Fair Implementation of General Policies Considering the Civil Service Law. JMSP, 9 (2), 390-416.

Li, Q. (2017, June). "Research on Implementation of Frontline Public Policy in Current 
China". In 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Scienc-
es and Humanities (ICCESSH 2017) (pp. 946-949). Atlantis Press. [DOI: 10.2991/ic-
cessh-17.2017.220]

Melander, L., Dubois, A., Hedvall, K., & Lind, F. (2019). "Future goods transport in Sweden 
2050: Using a Delphi-based scenario analysis". Technological Forecasting and Social 
Change, 138, 178-189. [DOI: 10.1016/j.techfore.2018.08.019]

Mohammadi, M., Alvani, M., Memarzadeh Tehran, Gh., & Ansari Renani, Gh. (2016). "A 
three-dimensional model of executive government for public policies". Iranian Journal 
of Public Administration Mission, 8(2), 1-16. from: http://ijpa.srbiau.ac.ir/?_action=arti-
cleInfo&article=9591. (Persian)

Mortazavi, M., Forooandeh Dehkordi, L., & Zarepour Nasirabadi, F. (2012). "Analyzing 
and prioritizing the problems of implementing the service management law of the coun-
try”. Journal of Management Research in Iran, 16(1), 131-148. from: http://ijpa.srbiau.
ac.ir/?_action=articleInfo&article=9591. (Persian) 

Nikmanesh, Sh. (2016). A model of effective strategic management of human resources based 
on the functions and features of legal environment in governmental organization: the 
case of the ministry of interior. PhD Dissertation, Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran. 
(Persian)

Pourkiani, M., Salajeghe, S., Zarepour Nasir Abadi, F. (2014). "On the problems of imple-
menting policies through focused group discussion: the case of service management 
law". Public Organization Management, 3(19), 7-24. from: ipom.journals.pnu.ac.ir/ar-
ticle_1680. (Persian)

Rana, M. H., & Malik, M. S. (2016). "Human resource management from an Islamic per-
spective: a contemporary literature review". International Journal of Islamic and Middle 
Eastern Finance and Management, 9(1). [DOI: 10.1108/IMEFM-01-2015-0002]

Sabatier, P. A. (1986). "Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a 
critical analysis and suggested synthesis". Journal of Public Policy, 6(1), 21-48. from: 
www.jstor.org/stable/3998354

Sadrinooshabadi, S. (2013). On the service management law of the country considering the 
related laws. Tehran: Shora Publication. (Persian)

Tehrani, M., Maleki, M., & Ghafrani, F. (2014). "Management service law of the country: 
principles, basics, and strategies". Majlis and Rahbord, 21(79), 185-222. from: www.sid.
ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=227663. (Persian)

Tinholt, D., Van Der Linden, N., Chan, W. S., Engelsman, R., Siebes, C., Montironi, M., & 

http://ijpa.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=9591
http://ijpa.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=9591
https://doi.org/10.1080/07256868.2020.1779201
https://doi.org/10.1080/07256868.2020.1779201


Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesSummer 2021, Volume 9, Number 2

PB

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

416

Summer 2021, Volume 9, Number 2

Zaersabet, F. et al. (2021). A Model of Fair Implementation of General Policies Considering the Civil Service Law. JMSP, 9 (2), 390-416.

Defina, R. (2015). European foundational ICT body of knowledge: a first point of refer-
ence for anyone interested in working in ICT.

Vancoppenolle, D., Sætren, H., & Hupe, P. (2015). "The politics of policy design and im-
plementation: A comparative study of two Belgian service voucher programs". Jour-
nal of Comparative policy Analysis: Research and Practice, 17(2), 157-173. [DOI: 
10.1080/13876988.2015.1006831]

Wang, W. (2011). "A Content Analysis of Reliability in Advertising Content". Analysis Studies.


