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چكيده
هدف نوشتار حاضر ،طراحی الگوی اثربخش مدیریت دولتی ایران بوده و در این راستا ،الگوی مدیریت دولتی شفریتز ،راسل و بوریک و نیز رویکرد بوم
شناسانه مورد توجه قرار گرفته است .اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی ،سیاسی ،قانونی و حرفه ای در نظام
اداری ایران میباشد .پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث راهبرد یک پژوهش پیمایشی و روش پژوهش از نوع ترکیبی است .جهت
جمعآوری دادهها ی مورد نیاز از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان و پرسشنامه به منظور شناسایی ادراک مدیران
استفاده شده و همچنین جهت تحلیل دادهها نیز از منطق فازی بهره گرفته شده است .نتایج بیانگر آن میباشد که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد
مدیریتی ،حرفه ای و سیاسی اختالف معنی دار وجود داشته و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختالف معنی داری مشاهده نمیگردد.
واژگان كليدي :بعد حرفه ای ،بعد سیاسی ،بعد قانونی ،بعد مدیریتی ،مدیریت دولتی.
 -1مقدمه

به عنوان یک نظام فراگیر ،بر نظامهای سیاسی و اقتصادی و اداری تاثیر
بسزایی دارد .همچنان که فرهنگ یک جامعه میتواند به بهبود ادارهی
امور دولتی و توسعه یک کشور کمک کند ،میتواند به عنوان مانعی جهت
بهبود و توسعه عملکرد سازمانهای دولتی نیز عمل کند] .[88هدی
( )8116به نقل از هاریسون اظهار میدارد] [89برخی از ویژگیهای
فرهنگی موجب تسریع در فرآیند توسعه میباشند ،ولی برخی از آنها مانع
توسعه بوده و یا به آن آسیب میرساند .در پژوهش حاضر سعی شده است
تا ویژگیهای فرهنگی که می توانند به عنوان مانع فراروی نظام اداری
کشور تلقی شوند ،نیز مورد مداقه قرار گیرند .دولتها به منظور دستیابی
به اهداف توسعه و ارائهی خدمات عمومی مناسب ،نیازمند نظام اداری
اثربخش می باشند و از طرفی نقش نظام اداری در تسهیل فرآیند توسعه
بسیار حائز اهمیت است .بنابراین ،انجام این تحقیق میتواند خالء
تحقیقاتی در حوزه مدیریت دولتی کشور را اندکی جبران نماید .بنابراین،
مسئله اصلی پژوهش حاضر ،تبیین الگوی اثربخش نظام اداری از منظر
ابعاد مدیریتی ،سیاسی ،قانونی و حرفه ای در پرتو ارزشهای حاکم بر
جامعه ایران میباشد.

ادارهی امور عمومی کارآمد در ایجاد تمدنها و بقاء آنها نقش مهمی
داشته است و در مقابل اداره امور عمومی ناکارآمد منجر به زوال و نابودی
تمدنها شده است] .[81مدیریت دولتی در بسیاری از کشورها ،بخش
حیاتی حکومت محسوب میشود و تحول و دگرگونی در مدیریت دولتی
به منظور بهبود ظرفیت اداری جهت اجرای خط مشیها و ارائه خدمات
عمومی امری الزم و ضروری است] .[91نظام اداری که هدف آن صرفاً
کارآیی باشد ،الزاماً نمیتواند فرآیند توسعه و ارائه خدمات عمومی را
تسهیل نماید و یک نظام اداری از جنبه اقتصادی یا مدیریتی که میتواند
الگوی اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار باشد ،نه تنها حرکت توسعه را تسهیل
نخواهد کرد بلکه مانع حرکت آن نیز خواهد شد و پیچیدگی این مقوله به
حدی است که ممکن است کارگزاران و خط مشیگذاران عرصهی ادارهی
امور عمومی را با تعارض جدی مواجه نماید .بنابراین ،شایسته است در
طراحی نظام اداری عالوه بر جنبه کارآیی باید به جنبههای اثربخشی و
توجه به ابعادی همچون سیاسی ،قانونی ،حرفه ای و فرهنگی نیز توجه
جدی مبذول داشت و بتوان یک دیدگاه تلفیقی از کارآیی و اثربخشی را
در طراحی نظام اداری مورد مداقه قرار داد .از میان عوامل محیطی ،عامل
اجتماعی و به ویژه فرهنگ جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و
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 -2ادبیات تحقیق

راسل و بوریک ( )8111با افزودن رویکرد حرفه ای ،رویکردهای
چهارگانهای را ارائه دادهاند] [48که تصویر کاملتری از مدیریت دولتی
میباشد .برای حفظ جایگاه مدیریت دولتی ،توجه به تمامی این رویکردها
ضروری است و ترکیب مناسبی از این چهار رویکرد ،مدیریت دولتی را در
تحقق اهدافش ،اثربخش خواهد نمود .از اینرو ،مفهوم اثربخشی در
مطالعه حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی ،سیاسی،
قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است .این چهار بعد در یک نظام
اداری نمیتوانند دارای وزن و میزان یکسان باشند و همواره میبایست
ارزش بهینه این چهار بعد مد نظر قرار گیرد .در پژوهش حاضر ،هر یک از
ابعاد چهارگانه بر اساس مولفههایی به شرح جدول  6مورد سنجش قرار
گرفتهاند.

از جنبه نظری میتوان اذعان داشت ،مدیریت دولتی رشته ای علمی و
دانشگاهی است که جنبههای مختلفی داشته و بیانگر حقایق بی شماری
است .وجود تنوع در تئوری و عمل مدیریت دولتی منجر به شکل گیری
رویکردهای گوناگونی در این رشته شده است و نویسندگان مختلف به
گونه ای متفاوت آن را توصیف کرده اند .در حوزه اداره امور عمومی قبل
از این که مالحظات اقتصادی مطرح باشد ،مالحظات سیاسی مطرح است
(والدو )6395 ،و در همین راستا ،برخی از اندیشمندان همچون روزنبلوم
( )6323جهت کارآتر نمودن نظام اداری بر جنبههای اقتصادی ،سیاسی،
و حقوقی] [41تاکید نموده اند؛ و سپس شفریتز ،راسل و بوریک ()8111
جهت کارآمدی بیشتر نظام اداری جنبه حرفهای] [48را به الگوی
روزنبلوم افزودهاند .روزنبلوم ( )6323مدیریت دولتی را با سه شفریتز،

جدول ( :)1مولفههای تحقیق به تفکیک ابعاد چهارگانه

حرفه ای

قانونی

سیاسی

مدیریتی

ابعاد

مولفه

ماخذ

برنامه ریزی

تودارو( ،)4991جانستون و کالرک( ،)4992برایسون( ،)4999مک گوان()4991

سازماندهی

وایت( ،)4919گیولیک( ،)4931الوانی و شریف زاده()4319

نظارت و ارزیابی

جانسون و مینرز(،)2222کریستوفلی( ،)2242سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( ،)4991تیل و لی یو( ،)2222واکسین و بتمن()2229

فناوری مدیریتی

الوانی و شریف زاده( ،)4319حقیقی( ،)4391سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور()4391

مدیریت منابع انسانی

آرمسترانگ( ،)2229آلیسون( ،)4992کارتر و کیتز) ،)2221واکسین و بتمن( ،)2229یانگ( ،)4999هیز و سوا(  ،)2222دالی()2222

پاسخگویی

هیوز( ،)4392فرازمند( ،)2224فقیهی()4392

ترویج جامعه پذیری سیاسی

آلموند و پاول( ،)4919آرم و لیبیت( ،)4311دنهارت( ،)4999عالم()4391

حاکمیت کثرت گرا

دنهارت( ،)4999وینسنت( ،)4391استو( ،)4992هدی()2224

ارتقاء سالمت نظام اداری

جانسون و مینرز( ،)2222آلموند ،جونیور و مونت( ،)4311رابینسون) ،)2221بانک جهانی( ،)2221اولکان(  ،)2221شیهو))2221

توسعه مشارکت عمومی

واسو( ،)4991برنامه توسعه سازمان ملل متحد(  ،)2223پوتنام( ،)2222دنهارت( ،)4999کالپر( ،)4991دنهارت و دنهارت()2222

ایجاد اعتماد عمومی

فرازمند( ،)2229روزنبلوم( ،)4992پوتنام( ،)4992دنهارت( ،)4999بورگن( ،)2221روشیو( ،)4991دنهارت و دنهارت()2222

دادرسی اداری

آرجیریادیس( ،)2221استو( ،) 4992روزنبلوم و رینی( ،)2242کلینجر()2223

حاکمیت قانون

کرناگان ( ،)2222هوپ( ،)2229جانسون و مینرز( ،)2222حقیقی()4391

رعایت حقوق سیاسی افراد

بری( ،)2222استو( ،)4992کول و پارستون()2221

صیانت از حقوق مردم

روزنبلوم( ،)4999هدی( ،)2224ویلسون( ،)4991دنهارت و دنهارت()2222

الزامات قانونی رفتارهای شغلی

کرگ و ویلیامز( ،)2221روزنبلوم و رینی()2242

اخالق حرفه ای

مارتینو( ،)2229کایر( ،)2221کرناگان( ،)2222دنهارت و دنهارت()2222

همشکلی هنجاری

دیماجیو و پاول( ،)4993شفریتز ،راسل و استون( ،)2222جانسون و ویلیامز()2221

توجه به مسئولیت اجتماعی

فیلیزوز و فیسنی( ،)2244پوپ( ،)2244بارنی و گریفین( ،)4992جانسون و ویلیامز (  ،)2221روزنبلوم( ،)4999آرمسترانگ()2229

نظام اداری( )6938و برخی از گزارشها نظیر گزارش مرکز مطالعات و
پژوهشها ی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( )6919در
خصوص مسائل و چالشها ی فراروی نظام اداری ایران ،نیز مورد بررسی و
مداقه قرار گرفته است .در طراحی الگو سعی شده تا رویکرد بوم شناسانه
نیز مورد توجه قرار گیرد ،زیرا بدون داشتن دانش عمیق درباره ویژگیهای
سیاسی ،رویکرد سیاسی ،حقوقی و مدیریتی یا اقتصادی مطرح ساخته
رویکرد بوم شناسانه ،نه تنها مبنای استواری برای پژوهش میباشد ،بلکه

در پژوهش حاضر ،برخی از جهت گیریهای مدیریتی ،سیاسی ،قانونی و
حرفه ای در نظام اداری ایران مندرج در قانون اساسی( ،)6912سند چشم
انداز  6414و سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز ،قانون مدیریت
خدمات کشوری( ،)6921قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( ،)6924-6922قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (-6934
 ،)6931سیـاستهای کلـی نظام اداری کشـور( ،)6923نقشـه راه اصالح
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مورد مطالعه قرار گیرد ،زیرا نظام اداری هر کشوری در بستر فرهنگی
همان جامعه توسعه مییابد .در پژوهش حاضر  86ویژگی فرهنگی جامعه
ایران که میتواند به عنوان مانع فراروی نظام اداری قلمداد گردد ،مورد
شناسایی قرار گرفت.

میتواند به پیشبینی و تبیین رفتار اداره امور عمومی بپردازد .چنین
رویکردی نه تنها به عنوان یک ابزار قوی برای آشکار کردن بیماریهای
نظام اداری به شمار میآید ،بلکه به اصالح آنها نیز میپردازد] 95و .[91
برخی از صاحبنظران عرصه مدیریت دولتی] 4و  [89تاکید دارند ،نظام
اداری هر کشوری باید با توجه به جنبههای بارز فرهنگی همان جامعه

جدول ( :)2ویژگیهای(موانع) فرهنگی فراروی نظام اداری ایران
ویژگیهای فرهنگی

ماخذ

اقتدارگرایی و اعطاء امتیاز ویژه به افراد صاحب قدرت

جاویدان و دستمالچیان(،)2223هافستد( ،)2222کاتوزیان()4391

فردگرایی و توجه به پیوندها و ارتباطات خانوادگی قوی

سریع القلم(،)4391هافستد( ،)2222بار( ،)2221هدی()2224

عدم پذیرش نقطه نظرهای مخالف

سریع القلم( ،)4391جاویدان و دستمالچیان()2223

کم اعتمادی نسبت به دیگران

بار( ،)2221جاویدان و دستمالچیان( ،)2223سریع القلم()4391

اجتناب از عدم اطمینان

هافستد( ،)2222آزلکوان و پرکینز( ،)2229بار()2221

ظرفیت محدود فهم منافع و خواستههای دیگران

کاتوزیان( ،)4391سریع القلم()4391

سطح پایین آینده نگری و داشتن گرایشات کوتاه مدت

بار( ،)2221جاویدان و دستمالچیان( ،)2223کاتوزیان()4391

پارتی بازی و خویشاوندگرایی

بار(،)2221هاکیو( ،)4991الوانی()4394

بها دادن به سختکوشی و در عین حال گریز از مسئولیت

بار( ،)2221طرح ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان()4319-4392

بی ثباتی نظام اجتماعی

هدی( ،)2224فقیهی و دانایی فرد( ،)4392سریع القلم()4391

کم اعتمادی نسبت به مقررات و اعمال آن

کاتوزیان( ،)4391سریع القلم()4391

عدم پیوستگی دولت و جامعه

کاتوزیان()4391

کمی انصاف ،صداقت و گذشت

طرح ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان()4319-4392

تقدیرگرایی

الوانی( ،)4394سریع القلم()4391

وجود تشکلهای غیررسمی در سازمان

الوانی(،)4394هاکیو()4991

دولتی بودن اقتصاد ،فرهنگ غیرعقالیی ،ضعف در حاکمیت شایسته ساالر ،نگاه ابزاری به دیگران،
آشنا نبودن با قواعد رقابت

محقق با انجام مطالعات اکتشافی ،چارچوب نظری تحقیـق را بـر اسـاس
الگــوی مــدیریت دولتــی شــفریتز  ،راســل و بوریــک ( )8111اســتوار

سریع القلم()4391

زیر میباشد )6( :پشتوانه علمی این مدل؛ ( )8در دسترس بودن اطالعات
مدل؛ ( )9قابلیت سنجش پذیر بودن ابعاد و مولفههای بر گرفتـه شـده از
این مدل.

میسازند] [48و بر این اسـاس ،الگـوی نظـام اداری ایـران از چهـار بعـد
مـدیریتی  ،سیاسـی ،قـانونی ،و حرفـه ای مـورد مطالعـه و سـنجش قـرار
میگیرد .دالیل انتخاب این الگو به عنوان چارچوب نظری تحقیق به شرح
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 تقدیرگرایی

 اجتناب از عدم اطمینان

 سطح پایین آینده نگری

نظام اداری
 حاکمیت قانون

ایران

 صیانت از حقوق مردم

 اخالق حرفه ای
 شهروندمداری

 دادرسی اداری

 رعایت حقوق

 همشکلی هنجاری

سیاسی کارکنان  رعایت الزامات

 توجه به مسئولیت

قانونی حاکم بر

اجتماعی

رفتارهای شغلی و
عمومی

شکل ( :)1الگوی مفهومی تحقیق (ماخذ :محققان)
 -3روش شناسی تحقیق

مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ،به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .به دلیل گستردگی وزارتخانهها و همچنین وسعت موضوع پژوهش
و اطالعات مورد نیاز برای انجام آن ،از هر کدام از گروههای مذکور ،یک
وزارتخانه که حاضر به همکاری در این تحقیق شدند ،انتخاب گردید و به
این ترتیب ،چهار وزارتخانه شامل فرهنگ و ارشاد اسالمی (از گروه امور
اجتماعی و فرهنگی) ،نفت (از گروه امور زیربنایی) ،دفاع (از گروه
حاکمیتی) و صنعت ،معدن و تجارت (از گروه امور اقتصادی) به عنوان
نمونه آماری پژوهش تعیین گردیدند .در مرحله دوم ،از میان مدیران
چهار وزارتخانه مذکور ،تعدادی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
ساده انتخاب شدند.

فلسفه پژوهش حاضر از نوع اثبات گرایی میباشد ،زیرا واقعیت که همان
اثربخشی نظام اداری است ،به صورت عینی و مشخص وجود دارد و
میتوان از طریق ویژگیهای قابل سنجش مورد شناسایی قرار داد.
پژوهش حاضر ،یک پژوهش کاربردی است ،زیرا محقق در صدد پاسخ
دادن به یک معضل و مشکل عملی در نظام اداری ایران میباشد و نیز در
صدد توسعه دانش کاربردی و کشف دانش تازه ای در نظام اداری ایران
است .روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است .پژوهش حاضر از آن حیث
کمی است که تئوری مدیریت دولتی شفریتز ،راسل و بوریک( )8111در
نظام اداری ایران مورد آزمون قرار میگیرد و از آن حیث کیفی است که
جهت آشنایی و آموختن دیدگاه خبرگان و کسب اطالعات الزم در مورد
ابعاد چهارگانه و ویژگیها ی فرهنگی فراروی نظام اداری ایران ،از روش
دلفی و مصاحبه استفاده شده است .پژوهش حاضر از حیث راهبرد،
پیمایشی و از حیث هدف ،توصیفی است زیرا تصویر مشروح و همچنین
تشریح و توضیح سیستماتیک از وضعیت نظام اداری ایران ارائه میگردد.
در پژوهش حاضر به منظور سنجش اثربخشی نظام اداری ایران ،عالوه بر
نظر خبرگان ،از نظر مدیران نیز بهره گرفته شده است .جامعه آماری
پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانههای ایران تشکیل میدهد که برای
نمونهگیری ،از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است .به این
ترتیب ،در مرحله اول تعدادی از وزارتخانهها با استفاده از گروه بندی

 -4تجزیه و تحلیل دادهها

در پژوهش حاضر ،اعداد قطعی جهـت سـنجش شـاخصهـا در دامنـه6
(خیلی کم)(9 ،کم)(5 ،متوسط)(9 ،زیاد)(3 ،خیلی زیـاد) در نظـر گرفتـه
شده است .از طرفی دیگر ،افراد از شایستگیها و تواناییهای ذهنـی خـود
برای پیش بینی استفاده میکنند و این نشان میدهد کـه عـدم قطعیـت
حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است ،نه احتمالی .امکـانی بـودن عـدم
قطعیت ،با مجموعههای فازی سازگاری دارد و شایسته است با استفاده از
مجموعههای فازی به پیش بینی بلند مـدت و تصـمیم گیـری در دنیـای

4

مجله مدیریت توسعه و تحول61 -6 )6931( 82

گردید .نتایج نشان میدهد که شاخصهای حـذف شـده در هـر دو روش
یکسان میباشند .جهت محاسبه مقادیر میانگین و انحراف معیار برای 86
ویژگی فرهنگی ،با توجه به دادههای صفر و یک گردآوری شده بـرای 32
شاخص ،یک ماتریس سه بعدی ایجاد و مقادیر میانگین روی  32شاخص،
محاسبه میشود .با توجه به میزان آسـتانه عـدد  9بـرای میـانگین ،پـنج
ویژگــی فرهنگــی شــامل :اقتــدارگرایی و سلســله مراتبــی ( ،)4/932کــم
اعتمادی نسبت به یکدیگر( ،)9/196پارتی بازی و خویشاوندگرایی(،)9/15
ضعف در حاکمیت شایسته سـاالر( )4/29و فرهنـگ عمـومی غیرعقالیـی
( )9/58به عنوان مانع فراروی نظام اداری ایران شناسایی شدند .در ادامـه
به دنبال خوشه بندی ویژگیهای فرهنگی به روش  k-meansمیباشـیم .در
الگوریتم  k-meansبرای سه حالت خوشه بنـدی فـازی انجـام و بـه دنبـال
یافتن تعداد خوشه بهینه میباشـیم .بـه منظـور تعیـین خوشـه بهینـه از
شاخص نزدیک استفاده میشود .جدول ،9عملکرد بهتر فـازی بـرای سـه
خوشه را نشان میدهد .هر چه مقدار آنتروپی کمتر و بخش بندی بیشـتر
باشد ،تعداد خوشهها بهینه است.

واقعی پرداخت .با انجام مطالعات اکتشـافی 81،مولفـه بـرای ابعـاد نظـام
اداری ایران مورد شناسایی قرار گرفت .سـپس ایـن مولفـههـا در اختیـار
خبرگانی که حاضـر بـه همکـاری بودنـد ،قـرار گرفتـه و طـی دو مرحلـه
غربالگری در نهایت  62مولفه باقی ماند؛ و دو مولفه از نظر خبرگان بی اثر
میباشند .بنابراین در بررسی ابعاد ،دو مولفه اخالق مداری با میـانگین  1/19و
فناوریهـای مـدیریتی بـا میـانگین  1/21بـرای دو بعـد متنـاظر حرفـهای و
مدیریتی در نظر گرفته نمی شـود .در پـژوهش حاضـر ،پرسشـنامهای بـا
تعداد  32شاخص تدوین شد .در فاز اول با روش برش-آلفای فازی (مقدار
آلفا  )1/5شاخصها تعدیل و تعداد آن به  56شاخص کاهش یافت .مبنای
تحلیل عدد فازی شاخصها در پژوهش حاضر ،عدد  9تعیین شـده اسـت.
این شرط به این معنی است که هر چه مقدار عدد فازی شـاخص بزرگتـر
باشد و به سمت مقدار  3برود ،آن شاخص از اهمیـت بیشـتری برخـوردار
است .با استفاده از برش آلفای فازی ،در مجموع  43شاخص حذف گردید.
سپس برای صحه گذاری بر عملکرد روش بـرش آلفـا از طریـق محاسـبه
میانگین و انحراف معیار و با تعیین میزان آستانه()1/3؛ شاخصهـایی کـه
مقدار میانگین محاسبه شده آنهـا کمتـر از مقـدار آسـتانه باشـد ،حـذف

جدول ( :)3مقایسه سه خوشه بندی با مقیاسهای بخشبندی و آنتروپی بزدیک
تعداد خوشه
شاخص ارزیابی

3

1

2

بخشبندی بزدیک

2/139999149924913

2/292193921194919

2/291212222311349

آنتروپی بزدیک

2/121233292132919

2/111919293134193

2/922122219232122

سپس ماتریس فازی شده عوامل به دست آمد .جدول  4ماتریس فازی
شده عوامل را نشان میدهد.

برای ایجاد نقشه شناخت فازی ،ابتدا بر اساس امتیازاتی که هجده
خبره به  86ویژگی فرهنگی داده اند ،ماتریس اولیه تشکیل گردید و

جدول ( :)4ماتریس فازی شده
ابعاد

حرفه ای

قانونی

سیاسی

مدیریتی

2/222239

2/221132

2/141323

2/291991

خوشه 4

2/221219

2/441433

2/21211

2/294111

خوشه 2

2/229212

2/121412

2/391421

2/112343

خوشه 3

برای تعیین رابطه دو به دو بین ابعاد و خوشهها ،یک ماتریس  nدر
ایجاد میشود که  nبرابر با مجموع تعداد خوشهها و ابعاد است ،و در
ادامه ماتریس قدرت روابط به دست میآید.
n

5

خوشهها

حامد محمدی و همکاران  /تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی
خوشه 4
2/29

2/221

2/491

2/214
2/499

مدیریتی

سیاسی

2/212

خوشه 2

2/331
خوشه 3

2/332
قانونی

2/494

حرفه ای

2/229
2/349

2/42

شکل ( :)2نقشه شناخت فازی
a11X1 + a12X2 + … + a1nXn = Xn + 1
a21X1 + a22X2 + …. + a2nXn = Xn + 2
...
Am1X1+ am2X2 + … + amnXn = Xn + m
P1Xn + 1 + P2Xn + 2 + … + PmXn + m < = B
All Xj > = 0

طبق شکل ،8روابط به صورت مستقیم به دست آمده و خوشه  8و بعد
حرفهای بیشترین تاثیر رابطهای را دارند .سپس ،خوشه  8و بعد قانونی
اهمیت باالتری دارند و خوشه  6در اهمیت بعدی ارتباط با  4بعد قرار
دارد .خوشه  8که شامل  2ویژگی فرهنگی است ،نسبت به خوشههای
دیگر بیشترین اهمیت را دارد و خوشه  6نسبت به خوشه  9از ارتباط
بیشتری با ابعاد برخوردار است .در پژوهش حاضر ،با ایجاد تابع ریاضی
چندهدفه و تبدیل آن به یک تابع مجموع تک هدفه و با فرض خطی
بودن رابطه ،مدل ریاضی درجه یک با بهره جویی از مدل زلنی ساخته
شد .این مدل هنگام حل به جای تعیین مقدار بهینه موجود در سیستم به
دنبال جستجوی در سیستم و طراحی سیستمهایی با بهره وری باالتر و
وجود چند معیار است .محقق در این مدل ،به دنبال اثربخشی باالتر با
وجود اطالعات جمع آوری شده میباشد .اثربخشی را با مقدار نرمال شده

در این مدل یک هدفه تولید ترکیبی با محدودیت منابع  Xjمقدار هر
متغیر Z ،منفعت حاصله Cj ،منفعت حاصله از تولید یک واحد هر متغیر،
aijها ضرایب فنی Xn+i ،مقدار منبع  iکه باید خریداری شود Pi ،ارزش
هر واحد از منبع  iام B ،کل بودجه در دسترس برای این سیستم تعریف
میشوند .در تحقیق حاضر ،از مدل فوق با فرض  4متغیر و سه خوشه
استفاده شده است.
Max Z = 0.2523 X1 + 0.2545X2 + 0.2476X3 + 0.2455X4 - v Z
S.To:
0.261799X1 + 0.290591X2 + 0.245666X3 + 0.184182X4 = X5
0.198083X1 + 0.226875X2 + 0.18195X3 + 0.120465X4 = X6
0.335833X1 + 0.364625X2 + 0.31197X3 + 0.258215X4 = X7
]0.971922X5 + 0.525907X6 + 1.490157X7 < = [41,608
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 > = 0
0<=Z=1
V = 0,0.01,0.02,0.03,….,0.99,1

در بازه  6و 1تعریف نموده و متغیرهای  X1تا  X4نشان دهنده تاثیر هر
یک از ابعاد در محاسبه اثربخشی میباشند .مدل ساخته شده به ازای
مقادیر تغییریافته اثربخشی در هر نوبت به میزان  1/16حل شده است.
آنگاه به منظور انتخاب جواب بهینه هر بعد جهت رسیدن به الگوی
اثربخش نظام اداری؛ روند افزایش ،توقف و کاهش (نمودار تغییرات  Xjبر
مبنای تغییرات  )Zرسم و نقطه عطف به عنوان بهترین جواب انتخاب شد.
مدل عمومی برنامه ریزی تجدیدپذیر در پژوهش حاضر به شرح زیر است:

پس از حل مساله به ازای مقادیر مختلف vدر بازه محدودیتهای موجود،
جوابها طبق جدول  5به دست میآید.

Max Z = C1X1 + C2X2 + … + CnXn
S.To:

جدول ( :)5بررسی تغییرات شیب
V

تغییرات  Vبه تغییرات Z

( Zمقدار تابع هدف)

(ضریب زلنی)

کران باال

کران پایین

کران باال

کران پایین

2/22 - 2

492/1212 – 239/2221

42/91 – 41/22

-2/22222

-2/2119

2/2 – 2/22

429/1121 – 492/1212

42/1 – 42/91

-2/22199

-2/441

2/12 – 2/2

431/2232 – 429/1121

9/4143 – 42/1

-2/244

-2/4132

1
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موجود ابعاد با حد بهینه کرانه پایین ابعاد ،تفاوت معنی داری وجود دارد.
اعداد محاسبه شده طبق جدول  ،9نقطه بهینه ماکزیمم یا بیشینه برای
ابعاد چهارگانه میباشد .همچنین ،جدول  9میزان بهینه را برای کران باال
که بیانگر نقطه مطلوب برای ابعاد چهارگانه میباشد ،نشان میدهد.
جدول  9بیانگر آن است که بین مقادیر میانگین وضع موجود هر یک از
ابعاد با حد بهینه کران باالی آنها ،تفاوت معنی داری وجود ندارد .به
عبارتی دیگر ،ه ر یک از چهار بعد در نظام اداری ایران در وضعیت
مناسبی قرار دارند.

طبق جدول  ،5در بازه تغییرات (1/85چارک اول) از تغییرات  Vو با
ورود به بازه (1/5 -1/85چارک دوم) ،شیب خط کندتر شده و در نتیجه
اثربخشی الگوی نظام اداری میل به کاهش دارد .در بازه -1/5
(1/95چارک سوم) به نظر میرسد ،شیب خط همچنان میل به کاهش
داشته و کندتر میشود که این مهم بیانگر کاهش اثربخشی نظام اداری
میباشد .در چارک چهارم نیز همین روند ادامه مییابد .بررسی تغییرات
شیب طبق جدول  5نشان میدهد که در کران باال و پایین با افزایش ،Z
 Vدر حال کاهش است .جدول 1بیانگر آن است ،بین میانگین وضع

جدول ( :)6شکاف ابعاد چهارگانه از طریق مقایسه وضع موجود با حد بهینه کران پایین
حرفه ای

ابعاد

سیاسی

قانونی

مدیریتی

تعیین شکاف
1/11

1/92

1/24

1/92

میانگین وضع موجود
حد بهینه کران پایین

4/111249

2/223112

2/132131

2/319929

تعیین شکاف(وضعیت هشدار)

2/292192

1/291229

1/31211

1/292492

جدول ( :)7شکاف ابعاد چهارگانه از طریق مقایسه وضع موجود با حد بهینه کران باال
ابعاد

حرفه ای

سیاسی

قانونی

مدیریتی

تعیین شکاف
میانگین وضع موجود

1/11

1/92

1/24

1/92

حد بهینه کران باال

1/121139

9/229193

9/143999

9/321944

تعیین شکاف

2/991139

4/399193

4/123999

4/121944
;X13+X23+X33+X43>35.84
X14+X24+X34+X44>33.72

به منظور ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه از دیدگاه مدیران و بررسی نقش
این ابعاد در الگوی اثربخش نظام اداری ،از معادالت خطی چندگانه استفاده
میکنیم .با توجه به چهار وزارتخانه در بخش مدیران ،دستگاه معادالت خطی
طراحی میشود ،که در آنها  Yبیانگر میزان اثربخشی در هر کدام از
وزارتخانههای چهارگانه ،و Xها در هر معادله نشان دهنده ابعاد به ترتیب
مدیریتی ،سیاسی ،قانونی و حرفهای میباشند.

تابع هدف مدل برنامه ریزی خطی فوق ،در پی افزایش اثربخشی ناشی از
عملکرد بهینه ابعاد مطرح شده در نظام اداری میباشد .پس از حل مساله
فوق در نرم افزار ،بهینه سازی اندازه ابعاد از دیدگاه مدیران مطابق زیر به
دست آمد:
X4= 6.75 X3= 7.5 X2= 7.25 X1= 6.5

همچنین ،اندازه ابعاد چهارگانه نظام اداری ایران به صورت یکپارچه
(ترکیب دیدگاه مدیران و خبرگان) در جدول  2نشان داده شده است که
بر این اساس الگوی نهایی تحقیق نیز در شکل  8ارائه میگردد .برای
محا سبه اندازه یکپارچه ابعاد که در واقع ترکیب دیدگاه خبرگان و مدیران
می باشد ،از روش میانگین موزون استفاده شده است؛ بدین صورت که
دیدگاه خبرگان و مدیران را با اوزان  1/5با هم جمع وزنی کرده و سپس
میانگین حاصل را به عنوان اندازه یکپارچه نظام اداری ایران در نظر
گرفتیم.

Y1= 6.7108X11+ 7.0164X12+ 7.096X13+ 6.824X14
Y2= 5.8617X21+ 6.0236X22+ 6.584X23+ 6.0067X24
Y3= 16.3667X31+ 15.7119X32+ 16.468X33+ 15.9978X34
Y4= 4.59X41+ 4.8253X42+ 4.96X43+ 4.89X44

به منظور محاسبه وضعیت مطلوب ،مساله بهینه سازی زیر را برای
معادالت خطی چندگانه حل مینماییم:
MAX Z = Y1+ Y2+ Y3+ Y4
Y1= 6.7108X11+ 7.0164X12+ 7.096X13+ 6.824X14
Y2= 5.8617X21+ 6.0236X22+ 6.584X23+ 6.0067X24
Y3= 16.3667X31+ 15.7119X32+ 16.468X33+ 15.9978X34
Y4= 4.59X41+ 4.8253X42+ 4.96X43+ 4.89X44
;X11+X21+X31+X41>33.5292
;X12+X22+X32+X42>33.576

جدول ( :)8اندازه ابعاد نظام اداری ایران حاصل از ترکیب دیدگاه مدیران و خبرگان
ابعاد نظام اداری ایران

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

شکاف

مدیریتی

1/11

1/13

2/21

سیاسی

1/1

1/93

2/23

قانونی

1/99

1/9

2/24

حرفه ای

1/1

1/24

2/39
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وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

شکل ( :)3الگوی اثربخش نظام اداری ایران
 -5نتیجه گیری

است .از طرفی دیگر ،مشاغل در سازمانهای دولتی ایران از جذابیت الزم
برخوردار نمیباشن د و باید از طریق کوچک سازی و متناسب سازی و یا
حذف و واگذاری مشاغل با ماهیت تکراری تالش نمود تا مشاغل را
پرمعنی و چالشی طراحی کرده و از این طریق مشاغل از جذابیت بیشتر
برخوردار شوند و انگیزه الزم نزد مدیران و کارکنان در راستای ارائه
خالقیت و نوآوری جهت ارائه خدمت به جامعه ایجاد گردد .همچنین،
میتوان اذعان داشت در وضعیت مطلوب نظام اداری کشور ،نباید رابطه
بین سازمانها ی دولتی با جامعه را صرفاً بر مبنای یک رابطه مادی در
نظر گرفت و اثربخشی سازمانهای دولتی صرفاً از طریق معیارهای اقتصادی
(به عنوان مثال ،جمعآوری مالیات) ارزیابی شوند ،بلکه سازمانهای دولتی
باید بر ابعاد جدید مسئولیت اجتماعی نظیر :احساس مسئولیت بیشتر
سازمانها ی دولتی برابر عملکرد خود در قبال جامعه ،کنترل آلودگی و
رابطه قوی سازمانهای دولتی با کارکنان خود؛ توجه نمایند.
در الگوی تبیین شده مالحظه میگردد ،بین وضع موجود و مطلوب بعد
قانونی ن ظام اداری ایران ،تفاوت معنی داری مشاهده نمیشود .جهت
افزایش اثربخشی نظام اداری ایران از بعد قانونی باید بر جنبههایی نظیر
دادرسی و دادخواهی عادالنه ،صیانت از حقوق مردم ،رعایت حقوق
سیاسی افراد و حاکمیت قانون تاکید شود .همچنین میتوان اذعان داشت
که الزامات و مفاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( )6912باید در
نظام اداری کشور متجلی باشد و آنچه قانون اساسی به منزله اصول کلی
امور جامعه در خود جای داده است ،بدون اجرا اهمیتی نخواهد داشت.
اثربخشی نظام اداری ایران از بعد قانونی باید بیانگر آن باشد که نظام

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش نظام اداری میباشد و
ابعاد ،مولفهها و شاخصهای این الگو میتواند مدیران را در اتخاذ
جهتگیریها ی مناسب یاری رساند .الگوی تبیین شده بیانگر آن است،
بعد سیاسی نظام اداری ایران در وضعیت مطلوب میبایست دارای حد
بهینه بیشتری در مقایسه با وضعیت موجود باشد و توجه بیشتر بر این
بعد می تواند موجب افزایش مشروعیت حکومت نیز شود که این مهم از
طریق بهبود مولفهها ی بعد سیاسی در پژوهش حاضر نظیر بهبود نظام
پاسخگویی ،تالش در زمینه افزایش سالمت اداری و عزم جدی و سیاسی
کارگزاران جهت مبارزه با فساد در سازمانهای دولتی ،توسعه و بهبود
مشارکت آگاهانه آحاد مردم در عرصه تصمیم گیریها ،تالش در جهت
افزایش اعتماد مردم ،و بهبود وضعیت جامعه پذیری سیاسی شهروندان و
مدیران دولتی تحقق یابد .با توجه به این که بعد سیاسی نظام اداری ایران
در وضعیت مطلوب دارای ارزش بهینه بیشتری میباشد ،میتوان نظرات
اندیشمندان عرصه مدیریت دولتی نظیر پل ابل بای ( ،)6343والدو ( )6395و
ویلسون ( )6229که مدعی اند مدیریت دولتی عرصه سیاسی است ،در نظام
اداری ایران نیز تایید نمود.
در الگوی طراحی شده مشاهده میشود ،بعد حرفه ای در وضعیت مطلوب
در مقایسه با وضعیت موجود دارای وزن کمتری است .یکی از دالیل این
امر میتواند وجود روحیه مدرکگرایی نزد مدیران و کارکنان دولتی باشد.
به منظور بهبود بعد حرفهای در نظام اداری ایران باید بر امر "دانایی محور
بودن" تاکید گردد که این مهم در اسناد باالدستی نظام اداری نظیر سند
چشمانداز  6414و برنامههای توسعه کشور نیز مورد مداقه قرار گرفته
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اداری جهت اداره امور جامعه باید بر مبنای قوانین و مقررات متعدد
.فعالیت نماید و حاکمیت قانون در نظام اداری کشور متجلی گردد
 وضعیت مطلوب بعد مدیریتی،طبق الگوی تبیین شده مالحظه میگردد
در مقایسه با وضعیت موجود دارای وزن کمتری است و این مهم بیانگر
 به منظور افزایش اثربخشی نظام اداری ایران باید وزن بعد،آن است
 به منظور افزایش اثربخشی نظام، در همین راستا.مدیریتی آن کاهش یابد
اداری ایران باید از تمرکزگرایی به سوی عدم تمرکز حرکت نمائیم و با
تفویض اختیار به سطوح پائین حکومتی شاهد اجرای خط مشیها و
 موضوع راهبرد نیز در نظام اداری ایران نیز باید.برنامههای توسعه باشیم
 همکاری و هماهنگی به جای رقابت بین.مورد توجه قرار گیرد
سازمانهای دولتی میتواند باعث افزایش اثربخشی در نظام اداری کشور
 راهبرد باید به روابط مستمر وزارتخانهها و سازمانهای، بنابراین.شود
 زیرا آنچه، نه این که موجب رقابت بین آنها شود،تابعه آنها یاری رساند
 وجود عنصر همکاری بین،که در بخش دولتی حائز اهمیت است
،وزارتخانهها میباشد تا از این طریق اهداف تببین شده توسط دولت
 و طبیعتاً این مهم هنگامی میسر میگردد که رهبری،محقق گردد
راهبردها در بخش دولتی ایران صرفاً توسط سیاستمداران انجام نشده و
 سازمانهای مردم نهاد و در پاره ای،شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی
از موارد بخش دولتی در راهبری و هدایت راهبردها در عرصه ملی و
 میتوان ادعا نمود سیاست زدگی در نظام، همچنین.بینالمللی باشیم
اداری ایران موجب شده است تا مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی به
جای آن که در بستر فنی و حرفه ای مورد تحلیل قرار گیرد؛ در یک
 گزینش و شایستگیها،فضای سیاسی بررسی میشود و در این راستا
بیشتر ابعاد سیاسی دارد تا جنبه علمی و توجه به شایستگیهای حرفه ای
 در وضعیت مطلوب نظام اداری ایران باید از دخالت، بنابراین.کارکنان
 در وضعیت.سیاست در انتخاب و انتصاب مدیران به شدت پرهیز گردد
مطلوب نظام اداری ایران باید شاهد استقرار مدیریت عملکرد باشیم تا
ارزیابی عملکرد؛ تا از این طریق رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران
خدمات کارکنان و نیز جذب و نگهداری متخصصین و نخبگان در
 در وضعیت مطلوب، همچنین. میسور گردد،دستگاهها ی اجرایی کشور
نظام اداری ایران باید به جای نظارت و کنترل شدید دولت بر دستگاههای
 سازوکارهای الزم به منظور افزایش سطح آگاهی مردم و،اجرایی کشور
 قانون مدیریت81 آشنایی آنان با حقوق و تکالیف خود (موضوع ماده
) در تعامل با دستگاههای اجرایی تبیین6921  مصوب،خدمات کشوری
 تا از این طریق نقش مردم جهت نظارت و کنترل بر دستگاههای،شده
.اجرایی افزایش یابد
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