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چکيده
زمينه :اجراي ايده آل خطمشيها حاصل وجود هماهنگي و تناسب بين شکل حاکميت دولت و خطمشي است.
اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نياز به ايجاد بستر و اصالحات ساختاري هر بخش دارد.در نتيجه شکل
حاکميت دولتي در کنار شيوه اجراي خطمشي در هر يک از بخشهاي قانون بايد کامال روشن و واضح مشخص و
تعريف شود ،تا بتوانيم بهترين اجرا را از قانون مديريت خدمات کشوري داشته باشيم.
هدف :ارائه مدلي جامع که بتواند شکل اجراي قانون خدمات کشوري را سامان دهد ،تا از اين طريق بتوان قانون
مديريت خدمات کشوري را به شکل موثرتري اجرا نمود.
روشها :در اين پژوهش در سه سطح به بررسي و آناليز دادهها پرداخته شده ،در سطح اول تحليل توصيفي دادهها
صورت گرفته است .در سطح دوم نيز به بررسي تحليل استنباطي دادهها اقدام گرديد و در نهايت به منظور ارائه مدل
اصلي با بهره گيري از منطق فازي مدل نهايي و سه بعدي شکل گرفته است.
يافتهها :در اين پژوهش يک مدل ارائه گرديده است که به تعيين مناسبترين نوع حاکميت در هر سه حوزه (جذب و
استخدام ،نگهداري و آموزش) خطمشي قانون خدمات کشوري پرداخته است.
نتيجه گيري :در نظام جذب و استخدام بهتر است دولت از قدرت و نفوذ خود براي بهينهتر شدن و قانونمند شدن اين
حوزه بهره ببرد .در حوزه آموزش و بهسازي ،دولت حاکميت خود را از طريق بخش خصوصي تحقق بخشد .در
حوزه نگهداري الزم است دولت در اين زمينه به ائتالفات سازماني و گروههاي شکل گرفته سازماني ذي نفوذ اعتماد
کرده و تنها از طريق ترغيب آنها ،شکل حاکميتي خود را حفظ نمايد.
واژگان کليدي :اجرا ،1خطمشيهاي منابع انساني ،2حاکميت دولت ،3قانون خدمات کشوري ،روش فازي
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مقدمه

آن پرداخته ميشود و در يک مفهوم کلي ،اجرا ،به

خطمشيهاي عمومي جهت گيريهاي کلي هستند

معني به کار گيري قانون ميباشد که طرحها و برنامهها

که چگونگي عمل سازمانها و موسسات دولتي را در

به مرحله عمل در ميآيند( .اعرابي ،رزمي،۱۳۸۲ ،

آينده مشخص ميسازند .خطمشيها معموال براي

ص)۳

مقابله با يک مشکل و مساله عمومي و به منظور حل

در واقع مرحله اجراي خطمشي عمومي يکي از

آن پديد ميآيند و اغلب به منزله چرخهاي تلقي

بغرنجترين مراحل فرايند خطمشي گذاري عمومي

ميشوند که در آن مشکالت ابتدا به عنوان يک مساله

است .در حقيقت اثرات و پيامدهاي يک خطمشي به

مورد توجه قرار ميگيرند ،دورههاي مختلف عمل

واسطه اجراي آن به وقوع ميپيوندد و اجراي نا مناسب

بررسي ميشوند ،خطمشيها تعيين ميگردد ،توسط

خطمشي اميدها را براي رسيدن به اثرات مورد انتظار

کارکنان اجرا و ارزيابي شده و تغيير مييابند و سر

خطمشي تدوين شده ،از بين ميبرند (ثقفي،۱۳۸۷ ،

انجام با موفقيت يا شکست پايان مييابندBarrett & ( .

ص)۱۵

)Fudge,1981,p75

از سوي ديگر ،عصرحاضر كه عصر فرانوين نام
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خطمشيهاي عمومي ساز و کارهاي حکمراني

گرفته ،الزامها و ضرورتهاي سياسي ،فرهنگي،

ملي نظامهاي سياسي هستند.دولتها اراده ملي را در

اجتماعي و اقتصادي خاصي را شكل داده كه به موجب

پرتو خطمشيهاي عمومي متجلي ميکنند .اگر نسخه

آن ،بين دولت و ملت شكل تازهاي از روابط بين وجود

تدويني اين خطمشيها تنها با تمرکز بر مسائل و

آمده است .در شرايط جديد ضمن آن كه عمر دولت

مشکالت ،مالحظات علمي و سياسي شکل گرفته

رفاه به سر آمده و دولت بسياري از وظايف و نقشهاي

باشد ،کماکان دردهاي ملي را دوا نخواهد کرد ،مگر

متداول سنتي خود را به بخشهاي ديگر جامعه و

اينکه مرحله اجراي خود را با موفقيت طي کند.

شهروندان تفويض كرده و خود به ايفاي نقش مديريتي

برقراري ارتباط منطقي و مناسب بين تدوين کنندگان و

پرداخته است ،روابط بين سه حوزه دولت ،بخش

مجريان خطمشي يکي از راههاي توسعه کشورها

خصوصي و جامعه مدني نيز تغيير كرده و توسعه يافته

محسوب ميشود و باعث خواهد شد نظريات کارکنان

است.

در سطح سازمانها و ديدگاههاي مردم در سطح جامعه

در روابط جديد ،دولت ،چهارچوب حقوقي و

به نحوي در خطمشي گذاري و تدوين قوانين دخالت

محدوده عمل سياسي را تعيين ميكند ،بخش خصوصي

داده شود .توجه به اجرا در فرآيند خطمشي گذاري

توليد ثروت كرده و ايجاد اشتغال ميكند و جامعه مدني

تحقق هدفهاي نظام را تسريع ميکند ومنجر به تحقق

از طريق بسيج عمومي براي مشاركت در فعاليتهاي

دموکراسي در جامعه ميشود( .رزاقي ،۱۳۷۹ ،ص )۵۱

اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،ارتباط متقابل ميان جامعه

اجراي خطمشي عمومي سنگ زيرين اداره عمومي

و سياست را تسهيل ميكند .از آنجا كه هر يك از اين

محسوب ميشود.امروزه بدون توجه به جنبههاي

سه حوزه ،ضعفها و قوت هايي دارند ،شکل حاکميتي

اجرايي ،خطمشياي تهيه و تصويب نميشود .تاثير

صحيح بويژه در ارتباط با الزام به توسعه پايدار مانند

اجرا روي شکل گيري خطمشي اجتناب ناپذير دانسته

پلي ،ارتباط سازنده ميان اين حوزهها را فراهم ميكند.

ميشود و آنرا جزء الينفک و مکمل خطمشي عمومي

شکل حاکميت به رابطه تعاملي ميان سه بخش

محسوب ميکنند( .رستمي ،۱۳۷۹ ،ص)۵۳در اجرا

دولتي ،خصوصي و جامعه مدني ميانديشد و

اغلب به توسعه يک خطمشي يا بيان و گسترش بيشتر

سازوكارهاي استفاده حداكثري از توان بالفعل و بالقوه
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اين سه بخش را پيشنهاد ميكند .بي ترديد نقش نظام

در اين مطالعه شيوه اجراي صحيح خطمشي قانون

اداري به عنوان بازوي اجرايي دولت در هر كشوري

خدمات کشوري و شکل حاکميتي آن را در سه حوزه

براي ايجاد شکل صحيح حاکميتي بسيار مؤثر و سازنده

جذب و استخدام ،نگهداري و آموزش مورد بررسي

است .بديهي است نظام اداري نيز چنانچه بخواهد در

قرار ميدهيم.براي رسيدن به بهترين خروجي از قانون

تحقق اهداف فوق موفق باشد بايستي چهارچوبها و

خدمات مديريت کشوري ،نيازمند شناخت بهترين

بسترهاي كافي براي اين امر در اختيار داشته باشد .زمينه

روش اجرايي در هريک از حوزهها و تدوين شکل

سازي براي چنين امري مستلزم وجود قواعد و مقرراتي

حاکميتي مناسب در اجراي خطمشي مورد نظر

است كه مبتني بر اصول و معيارهاي منطبق با نيازهاي

هستيم.بدين معنا که هر يک از بخشهاي جذب و

جامعه امروزي باشد از جمله اين ابزارها وضع قانون

استخدام ،نگهداري و آموزش توسط کداميک از

جامع در نظام حقوقي هر كشوري است كه در آن

حوزههاي دولت ،بخش خصوصي و جامعه مدني بايد

اهداف ،حقوق و تكاليف ،چارچوبها و نحوه

اجرا شود.

دسترسي به اهداف كالن نظام سياسي و اجتماعي
طراحي و تدوين شده باشد.

در حوزه تئوريهاي اجرا ،مبناي کار ماتريس
ابهام-تضاد متلند که يک مدل اقتضايي را ارايه ميدهد،

سند نظام اداري ،راهبردها و الزاماتي را درخود جاي

ميکند که بيش از يک فرايند اجراي خطمشي وجود

داده كه در خور توجه و بررسي خاص است ،بويژه كه

دارد اما براي اجراي ايده ال تنها يک روش را ميتوان

اين راهبردها و الزامات بيانگر اصول و معيارهايي

مورد استفاده قرار داد .از سوي ديگر ،بايد توجه کرد

هستند كه در دنياي امروز اهميت فوق العاده داشته و

که اجراي صحيح خطمشيها مستلزم وجود شرايط

همه كشورها سعي در پياده سازي آنها در بسترهاي

ساختاري و تشکيالت سياسي ،حقوقي و اداري مناسبي

مختلف اجتماعي خود دارند .اما اين قانون زماني

است ،که تحت عنوان حاکميت از آن ياد ميکنيم.

ميتواند مثمر ثمر باشد که شکل صحيح حاکميتي آن

متلند ( )۱۹۹۵مدلي را براي اجرا بر اساس دو

در هر يک از بخشها به دقت مشخص گرديده

متغير «تضاد سياسي» و «ابهام در سياست» ارائه کرده

باشد.همانطور که اشاره شد الگوهاي صحيح حاکميتي

است که چهار نوع شيوة اجرا از آن حاصل ميشود.

مبتني بر تعامل سه حوزه دولت ،بخش خصوصي و

مدل اقتضايي چهار فرايند اجراي ايده آل براي اجراي

جامعه مدني است.در اين کار تحقيقي هدف آن است

خطمشي ارائه ميدهد.اين روشهاي ايده آل بر مبناي

که مشخص کنيم با توجه به ساختار قانون و بستر

کار متللند ( )R.E.Matlandو ماتريس ابهام– تضاد وي

اجرايي قانون خدمات کشوري ،کداميک از حوزههاي

ميباشد( .فرايندهاي اجراي خطمشي و چهار فرايند

حاکميتي بايد در فرايند اجرا اثرگذار بوده و بهترين

اجراي ايده آل)

شکل حاکميتي اجراي خطمشي قانون مديريت

متلند ( )۱۹۹۵مدل خود را براي اجرا بر اساس دو

خدمات کشوري چيست؟در نتيجه در صدد هستيم که

متغير «تضاد سياسي» و «ابهام در سياست» ارائه کرده

با ارائه يک مدل اقتضايي اين خال را پوشش داده و

است ،که چهار نوع شيوة اجرا از آن حاصل ميشود.

مشکالت اجراي خطمشيهاي منابع انساني مورد

جدول ذيل مدل مذکور و چهار شيوة اجرا را نشان

بررسي قرار دهيم.

ميدهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان مهمترين

مورد استفاده قرار ميگيرد .تئوري اقتضايي عنوان
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اجراي نمادين

اجراي سياسي

قدرت ائتالف محلي

قدرت

باال

تعارض در
خط مشي
اجراي تجربي

اجراي اداري

شرايط بافتي

منابع

باال

ابهام در خط مشي

پايين

پايين

شکل ( :)1ماتريس اقتضايي متلند ()R.E.Mateland, 1995, p160
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اجراي اداري نياز به توضيح چنداني ندارد .وي

باشند .متأسفانه متلند بيش از اين اشارهاي به اين مورد

اجراي اداري را موقعيتي ميداند که در آن ،شرايط الزم

نکرده است .مثال او در مورد «اقدام اشتراکي»،

براي تصميمگيري منطقي وجود دارد و اين همان

برنامههايي هستند که منجر به جلب رضايت و برآورده

شرايط ايدهآل براي بکارگيري مدل باال به پائين است.

ساختن خواستههاي بازيگران سطوح پائين و باال

او در مورد اجراي سياسي ميگويد« :پيامدهاي اجرا

نشدهاند.در مدل متلند ،تضاد و ابهام بدين صورت

توسط صاحبان قدرت تعيين ميشوند» .در اين شرايط،

تعريف ميشوند:

نظرياتي که بر تعامالت و بازخور خطمشي/اجرا تأکيد

متلند ابهام خطمشي و تضاد خطمشي را متغيرهاي

دارند کاربردي هستند ،اما نظرياتي که بر تصميمگيري

مرکزي ميداند .ابهام خطمشي اشاره به ميزان شفافيت

در سطح خرد تأکيد دارند کمتر اينگونهاند .در اجراي

خطمشي تنظيم شده ،دارد .ابهام در خطمشي دو شکل

تجربي ،شرايط زمينهاي که به معناي تأثيرات محيطي بر

دارد :ابهام در اهداف ،ابهام در ابزار .ابهام در هدف

پيامدها هستند مهم مينمايند :تغيير و تحوالت در

زماني شکل ميگيرد که درک مناسب از مسئله شکل

برنامه به اين دليل پيش ميآيند که سازمانهاي

نگرفته و وابستگي دروني بين عوامل و عدم سازگاري

مختلف ،خطمشيهاي مختلف را در محيطهاي

بين اهداف وجود داشته باشد .زماني که هدف ابهام دارد

مختلف اجرا ميکنند .در اينجا مسائل مربوط به بازخور

همه فکر ميکنند که خطمشي مطرح شده به نفع آن

و يادگيري بايد مدّ توجه قرار گيرند و همچنين

هاست ،اما اگر اهداف روشن باشد ،عدهاي که از آن

رويکردهاي پائين به باال نيز براي تحليل ،کاربرديتر

منفعتي نميبرند با ديگران تضاد پيدا ميکنند .ابهام در

خواهند بود .اجراي نمادين شامل تضاد و ابهام باال

ابزار نيز به روشهاي گوناگون ظهور ميکند ،در جايي

است .قدرتي که ائتالفها دارند ،به خصوص در سطح

که تکنولوژي براي اجراي خطمشي نياز است و يا در

محلي ،تعيين کنندة پيامدها خواهند بود .شايد

مورد نقش سازمانهاي مختلف در اجرا در محيط

ارزشهاي حرفهاي و تابعيت و وفاداري در اينجا مهم

پيچيدگي وجود دارد ،اينکه کدام ابزار چگونه مورد
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استفاده قرار بگيرند ،و استفاده از آنها چه اثراتي دارد،

توسعه همه جانبه را فراهم سازد( .قلي پور،

ابهام وجود دارد( .هيل) p380:1997 ،

)۱۱۲:۱۳۸۵حکمراني به معناي شبکه هايي است که

است که ميتوان در مرحله ي شکل گيري خطمشي

است.مفهوم حکمراني گستردهتر از حکومت است و به

شاهد آن بود و بنابراين ميتوان انتظار داشت که در

معناي برآيند همبستگي و تعامل اقدامات و رفتارهاي

مرحله ي اجرا نيز همچنان شاهد وجود تضاد باشيم.

بازيگران بخشهاي مختلف جامعه است( .آقازاده،

زماني تضاد بوجود ميآيد که وابستگي متقابل بين

عسگري ،شاهي ،فرهمند )۱۳۹۴:۲۹ ،نظام اداري و

طرفين در گير در خطمشي ،ناسازگاري بين اهداف و

استخدامي يك كشور يکي از مهمترين و اثرگذارترين

عناصر نا همگون در تعامالت وجود داشته باشد.هم

بخشهاي دولت ميباشد که اعمال حاکميت صحيح

چنين زماني که بيش از يک سازمان يک سياست را

در آن بسيار حائز اهميت ميباشد .اين بخش به دليل

بصورت مستقيم مرتبط با منافع خود ميبينند و زماني

ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي كه با مردم دارد بسيار حائز

که سازمانها ديدگاههاي ناهماهنگي دارند ،شکل

اهميت ميباشد و اعمال شکل صحيح حاکميتي در آن

ميگيرد .اين مسائل ميتواند در مورد نحوه شکل

ميتوان منجر به ايجاد روحيه نشاط و اميد در مردم و

گيري خطمشي و يا شيوه اجراي آن و چگونگي شکل

پيشرفت محسوس و همه جانبه جامعه گردد( .قلي پور،

گيري آنها ،بوجود آيند .به عنوان مثال ،ممکن است

شريف زاده)۱۳۸۲:۱۰۹ ،

هدف مورد توافق کاهش آلودگي باشد ،با اين وجود،

در جهان متحول امروز ،نقش دولت نيز متحول و

يک مهندس ،يک اقتصاددان ،و يک وکيل شيوههاي

مسوليت آن متفاوت خواهد بود .دولتها به تنهايي

بسيار مختلفي را براي انجام سياستهاي مورد توافق

قادر به پاسخگويي به نيازهاي جديد نخواهند بود .آنان

ترجيح ميدهند .شدت تضاد با افزايش ناسازگاري

بايستي با افزايش قابليتهاي خود از طريق باز دميدن

نگرانيها و افزايش مخاطرات مرتبط با هر طرف

نيروي تازه در نهادهاي عمومي توان پاسخگويي به

افزايش مييابد .هرچه تصميم مهمتر باشد ،ديدگاههاي

نيازهاي جديد را افزايش دهند .اين مهم نيازمند

متناقض بيشتر خواهد بود( .متلند)۱۶۵:۱۹۹۵ ،

الگوهاي جديدي است که بتوان از همه ظرفيتهاي

در همين راستا بايد توجه داشت كه تحقق چنين

جامعه در بخشهاي دولتي ،خصوصي ومدني استفاده

شکل هايي از اجرا و معيارهايي مستلزم شرايط

نمود ،تا بتوان بازدهي خطمشيهاي عمومي را حداکثر

ساختاري و تشكيالت سياسي ،حقوقي و اداري مناسبي

ساخت.در نتيجه در زمينه شکل حاکميتي دولت و

است تا بستر اجرا و اعمال آنها را فراهم سازد .چرا كه

نقش آن ،بنياد نظري اين تحقيق بر نظريه تعامل سه

تحقق مطلوب و مؤثر اصالحات ساختاري ,وابسته به

بخش دولتي ،خصوصي و مدني ،بنيان گذاري شده

شکل حاکميتي ميباشد و بايد اذعان داشت كه

است.حکمراني فرايندي است که در آن سه بخش

حكمراني مطلوب قابليت اجرا در تمامي سطوح

دولت ،بخش خصوصي و بخش مدني با شراکت 4در

سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و اداري و استخدامي را

عوض مشارکت 5به فعاليت مشغول هستند در الگوي

داراست و محدود نمودن آن به يك بخش از اركان يك

شماره  ۲.۳الگوي فعاليت تعاملي اين سه بخش به

كشور ،نميتواند كارساز و مؤثر واقع شده و زمينه

نمايش گذارده شده است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تضاد خطمشي نشان دهنده ي ميزان کشمکشي

پيوند دهنده جامعه مدني با دولت و بخش خصوصي
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شکل ( :)۲الگوي تعاملي سه بخش دولت ،خصوصي و مدني ()2000 ،UNDP
(نقش آفرينان حاکميتي)
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به منظور دستيابي به اين شراکت نقش تعاملي هر

اقدام هنجاري که به صورت ضمني از اصول حاکميت

يک از سه بخش دولت ،جامعه مدني و بخش

قانون و دموکراسي و تا اندازهاي از اصول وضعيت

خصوصي الزامي است .زيرا شکل مناسب حاکميت

رفاه برداشت ميشود ،پاسخ اين سوال که «چطور عمل

نتيجه تعامل همه قوا و بخشهاي کشور است .عمل

کنيم؟» براي متخصصان حوزه ي مديريت دولتي از

تعاملي نيازمند خوب عمل کردن هر يک از بخش

بافتي به بافت ديگر متفاوت ميباشد .بنابراين ،شايد

هاست .براي مثال در هر جامعه دولت خوب براي

پاردايمهاي توصيفي که توسط پيره و پيترز معرفي شده

پياده کردن بصيرتهاي خود نيازمند تصويب قوانيني

اند در اين زمينه مفيد فايده باشند؛ .با استفاده از واژگان

است که "مشروعيت " و "اقتدار" را براي ساخت

ليندبلوم ،ميتواند ميان سه حالت حاکميت متمايز قائل

آفريني و ظرفيت سازي هاي 6خود تنفيذ کند از طرف

شد :حاکميت با قدرت (اختيار) ،تفويض به بخش

ديگر دولت خوب براي ايجاد "امنيت و استقرار در

خصوصي و با ترغيب و ايجاد جامعه مدني.

نظام حقوقي" نيازمند حاکميت قانون  7است بنابراين

بنابراين داشتن دولت خوب ،بخش خصوصي

الزام به تعامل همه قواي رسمي يک کشور الزامي است

خوب و جامعه مدني خوب براي رسيدن به شکل

(تصديقي ،۱۳۸۳ ،ص)۳

مناسب حاکميت اجتناب ناپذير خواهد بود (Streeten,

در نتيجه دولت ،بخش خصوصي و جامعه مدني هر

)1996در زير حضور اين نقش آفرينان حاکميتي در

يک وظايفي دارند ،که اين وظايف بايد به درستي

مدل پايه متلند ديده ميشود که در حقيقت تلفيقي از

شناخته و تفکيک شود و سپس بين آنها تعامالتي

اجرا و شکل حاکميتي ميباشد.

صورت گيرد .اين تعامالت بايد به درستي انجام شود تا
اينکه جامعه از بعد سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و

سوال تحقيق

اقتصادي رو به شکوفايي برود .در غير اينصورت در

اجراي ايده آل خطمشيها حاصل وجود هماهنگي

توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي خلل

و تناسب بين شکل حاکميت دولت و خطمشي است.

ايجاد ميشود .بنابراين محور اصلي اصالحات و

همانطور که اشاره شد ،در اين کار پژوهشي از ابهام و

برنامههاي توسعه بر تعامل و تعادل اين سه حوزه اصلي

تضاد به عنوان مولفههاي تعريف کننده خطمشي

جامعه ميباشد .با توجه به تعريف وسيع اين مفهوم،

استفاده ميشود.از سوي ديگردر حالي که ابهام و تضاد

پاردايم حاکميت واقعي نيازمند يک حالت حاکميت

براي توصيف خطمشي استفاده ميشود ،در واقع ابهام

نيست ،بلکه چندين حالت را ميطلبد که هر کدام آنها

و تضاد به عنوان دو متغير محوري و اصلي در ماتريس

داراي تناسب تحليلي برابر باشند .با توجه به ضرورت

متلند شکل و شيــوه اجــراي خطمشــي را مشخـص
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شکل ( :)۳نقش آفرينان حاکميتي در مدل متلند

يک از حوزههاي جذب ،آموزش و بهسازي و

يکديگر هماهنگ ميکند و از آن براي اجراي قانون

نگهداري در خطمشي قانون خدمات کشوري اندازه

مديريت خدمات کشوري استفاده ميکند .اين شبکه

گيري ميشود ،تا شکل اجراي صحيح اين خطمشي را

هم دارنده ساختار حاکميتي و هم خطمشي است تا

از طريق جايگذاري آن در ماتريس متلند به دست

شيوه اجراي ايده آل خطمشي را تعيين نمايد.

آوريم .سپس از طريق بررسي شکل حاکميت به دنبال
ارائه مدلي هستيم که از طريق آن بتوان بهترين و
متناسبترين شکل حاکميت را در هر يک از بخشهاي
جذب ،آموزش و بهسازي ونگهداري را نشان دهيم.در

با توجه به توضيحاتي که در باال ارائه شد سواالت
تحقيق به صورت زير مطرح ميشود:
اول ،هر يک از بخشهاي جذب و استخدام،
نگهداري و آموزش و بهسازي قانون خدمات کشوري

نتيجه در اينجا يک شبکه وابسته ايجاد ميشود که

شکل ( :)۴مدل مفهومي تحقيق

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميکنند .به اين ترتيب که اوال ميزان ابهام و تضاد هر

نظريه هيل وهوپ ،نظريه اجراي خطمشي متلند را با
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در کدام يک از  ۴حوزه ماتريس متلند قرار ميگيرد؟

در حوزه اجرا قانون خدمات کشوري کمک گرفته

بدين معني که اين مواد قانوني در دو بعد تضاد و ابهام

شد.اين مديران از  ۱۱ارگان دولتي انتخاب شدند و

مورد بررسي قرار گرفته تا نوع اجرا در آن مشخص

حداقل داراي  ۵سال سابقه کاري در زمينه مديريت

شود .سپس در سوال دوم شکل حاکميت دولت را در

منابع انساني در ارگانهاي دولتي بودند.

اجراي اين مواد قانوني مشخص ميکنيم ،در واقع

در نتيجه جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران

تعيين ميکنيم که دولت براي اجراي اين مواد مستقيما

ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (به منظور

عمل نمايد يا اجراي آن را به بخش خصوصي واگذار

تدوين قواعد مدل پژوهش بر اساس منطق فازي) به

کند و يا به شکل جامعه مدني از طريق ترغيب و

تعداد ( ۵خبره) و همچنين مديران منابع انساني

تشويق عمل نمايد.

سازمانهاي دولتي ( ۳۰مدير) ميباشد .با توجه به
محدود بودن حجم جامعه اماري در اين پژوهش از
روش نمونه گيري به شيوه تمام شماري استفاده شد.

روش تحقيق
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در اين پژوهش ،جامعه آماري در مرحله مدلسازي،

دادههاي اوليه اين پژوهش از طريق پرسشنامه محقق

آن دسته از خبرگاني هستند که دست اندر کار ،قانون

ساخته مبتني بر مباني نظري گردآوري گرديد .در اين

خدمات کشوري و مجري اصلي در نهاد رياست

تحقيق از دو پرسشنامه استفاده گرديده است.

جمهوري براي اجراي اين قانون هستند و نظرات همه

پرسشنامه شماره يک با توجه به ادبيات و پيشينه

آنها به صورت مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري

موضوع در حوزه اجرا ،ميزان ابهام و تضاد خطمشي

گرديده است.اين مصاحبهها در طي چند جلسه با ۲۰

قانون خدمات کشوري را در هر يک از بخشهاي

تن از مديران ارشد سازمان مديريت برنامه ريزي کشور

جذب و استخدام ،نگهداري و آموزش و ميسنجد.

در تهران صورت گرفته که تعدادي از سواالت در

به منظور تعيين روايي پرسشنامه شماره  ،۱نسبت
به دريافت نظرات خبرگان استفاده شد و روايي آن

جدول ۳مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخش توصيفي براي درک ميزان ابهام و تضاد

مورد تاييد قرار گرفت .همچنين پايايي ابزار نيز ،از

قانون خدمات کشوري در هر يک از حوزههاي جذب

طريق برآورد ضريب آلفاي کرونباخ عمل شده است

واستخدم ،نگهداري و آموزش از مديران منابع انساني

که در زير نتايج را به شکل خالصه ميبينيم:

جدول ( :)۱تعيين پايايي پرسشنامه شماره۱
ابعاد

در حوزه اجرا

متغيرهاي مورد بررسي

تعداد سوالها

ضريب آلفاي کرونباخ

سنجش ابعاد تضاد در حوزه جذب و استخدام

۶

۰/۷۳۴

سنجش ابعاد ابهام در حوزه جذب و استخدام

۱۱

سنجش ابعاد تضاد در حوزه نگهداري

۶

سنجش ابعاد ابهام در حوزه نگهداري

۱۱

سنجش ابعاد تضاد در حوزه آموزش و بهسازي

۶

سنجش ابعاد ابهام در حوزه آموزش و بهسازي

۱۱

۰/۸۴۴
۰/۷۶۳
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همانطور که مشاهده ميشود در هر يک از متغيرها

ابهام در قانون مديريت خدمات کشوري در بازه عددي

ضريب آلفاي کرونباخ (با ميزان باالتر از  )۰/۷مورد

۱الي  ۵باالتر از متوسط ميباشد ( .)۴/۵۷در بخش

تاييد قرار گرفت.

تضاد در حوزه آموزش نيز ،همين شرايط قابل مشاهده

پرسشنامه شماره  ،۲به همراه مصاحبههاي متعدد

است ( .)۴/۲۹در اين بخش نيز بررسي انحراف از

به منظور عينيتر کردن قوانين فازي مورد استفاده در

معيار دادهها با توجه به مقادير کمينه و بيشينه دادهها

مدلسازي مدل حاکميتي اجرا مورد استفاده قرار گرفت.

نشان ميدهد که پراکندگي دادهها در حد پايين بوده

اين پرسشنامه بر اساس  ۹قانون ()ruleايجاد شده در

است و مقادير ميانه و مد دادهها نيز مقادير نزديک به

فازي شکل گرفته که به همراه مصاحبه هايي که

ميانگين دادهها را گزارش نموده اند.
در نهايت در حوزه نگهداري نيز ،ميزان ابهام در

همزمان با خبرگان صورت گرفته مدل پژوهش را در

قانون مديريت خدمات کشوري در بازه عددي  ۱الي ۵

بخش دوم شکل ميدهد.
در اين بخش به تحليل توصيفي دادهها بر اساس

مقدار باالتر از متوسط را گزارش شده است (.)۴/۴۸اما

شاخصهاي مرکزي و پراکندگي دادهها پرداخته شده

برخالف حوزه آموزش و بهسازي در عنصر تضاد

است .که به تفکيک هر يک از سه منظر خطمشي مورد

مقدار ميانگين دادهها پايينتر از متوسط ميباشد

بررسي قرار گرفته است.

( .)۱/۵۰در اين بخش نيز بررسي انحراف از معيار

جدول  ۴ميتوان بيان داشت که در حوزه جذب و

ميدهد که پراکندگي دادهها در حد پايين بود و مقادير

استخدام ،ميزان ابهام در قانون مديريت خدمات

ميانه و مد دادهها نيز مقادير نزديک به ميانگين دادهها

کشوري در بازه عددي  ۱تا ( ۵با عنايت به طيف ۵

را گزارش نمود.

درجهاي ليکرت) مقدار پايين تراز متوسط را گزارش

در تحليل استنباطي دادهها به بررسي اين مهم

نموده است ( .)۱/۸۱اما در بخش تضاد مقدار ميانگين

پرداخته ميشود که آيا شاخص مورد نظر از مقدار

داده ها باالتر از مقدار متوسط (مقدار متوسط در طيف

ميانگين باالتر از متوسط برخوردار بوده است و يا خير.

 ۵درجهاي ليکرت  ۳در نظر گرفته ميشود) گزارش

الزم به ذکر است آزمونهاي نرماليته در هر يک از

شده است (.)۳/۶۸در حوزه آموزش و بهسازي ،ميزان
جدول ( :)۶نتايج تحليل توصيفي
ابهام حوزه

تضاد حوزه

ابهام حوزه

تضاد حوزه

ابهام حوزه

تضاد حوزه

جذب

جذب

آموزش

آموزش

نگهداري

نگهداري

Valid

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

Mean

۸۱۸۰۰۰/۱

۶۸۹۳۳۳/۳

۵۷۰۶۶۷/۴

۲۹۹۳۳۳/۴

۴۸۲۶۶۷/۴

۵۰۱۳۳۳/۱

Median

۸۲۰۰۰۰/۱

۱۷۰۰۰۰/۴

۶۴۰۰۰/۴

۳۳۰۰/۴

۶۸۵۰۰/۴

۵۸۵۰۰۰/۱

۵۵۰۰/۱

۶۷۰۰/۴

۰۰۰/۵

۰۰۰/۵

۷۳۰۰/۴

۶۷۰۰/۱

۳۳۱۹۴۷۲/۰

۰۷۷۶۷۹/۱

۰/۴۴۶۳۳۳۲

۶۸۰۵۴۲۰/۰

۴۱۰۵۵۸۴/۰

۳۶۳۵۸۱۲۳/۰

Variance

۱۱۰/۰

۶۱/۱

۱۹۹/۰

۴۶۳/۰

۱۶۹/۰

۱۳۲/۰

Minimum

۳۶۰۰/۱

۵۰۰۰/۱

۰۰۰۰/۳

۸۳۰۰/۲

۶۴۰۰/۳

۰۰۰۰/۱

Maximum

۳۶۰۰/۲

۰۰۰۰/۵

۰۰۰۰/۵

۰۰۰۰/۵

۰۰۰۰/۵

۵۰۰۰/۲

N

Mode
Std. Deviation

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در اين بخش با توجه به نتايج گزارش شده در

داده ها با توجه به مقادير کمينه و بيشينه دادهها نشان
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بخشها نرمال بودن دادهها را تاييد ميکند ،در تمامي

از  ۳و يا کوچکتر از  ۳بوده است ميتوان به عالمت

متغيرهاي مورد بررسي مقدار سطح معناداري آزمون از

مثبت و منفي آماره  tتوجه نمود .به طور نمونه در

مقدار معيار يعني  ۰ /۰۵بزرگتر ميباشد ()p> ۰/۰۵

حوزه ابهام در جدب ميانگين دادهها برابر با ۱/۸۱

اين مهم نرمال بودن توزيع دادهها را تاييد ميکند .بر

گزارش شده است و بر همين اساس عالمت در آماره t

همين اساس دو فرض صفر و مخالف بر اساس قواعد

به صورت منفي گزارش شده است که بر اساس مقدار

آمار به شرح ذيل تعيين ميگردد.

معيار مورد نظر يعني ( )Test Value=3پايينتر بودن
ميانگين اين عنصر را مقدار عددي  ۳نشان ميدهد.

=3

ميتوان نتايج را به صورت نمودار ذيل نشان داد.

≠3

در ادامه به مدل سازي در پژوهش حاضر بر اساس

اين فرضيه را به شکل زير در قالب فرضيه آماري
تعريف نموده ايم:

منطق فازي و با بهره گيري از نرم افزار MATLAB

پرداخته شده است.

مقدار ميانگين عناصر ابهام و تضاد برابر با ۳

H0:

با توجه به مباني نظري ،چگونگي اجراي

سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

ميباشد

سياستها و يا خط و مشيها بر اساس وضعيت دو

مقدار ميانگين عناصر ابهام و تضاد مخالف با H1: ۳

عنصر ابهام و تضاد مورد بررسي قرار گرفته شده است.

ميباشد

به طور نمونه ميتوان به مدل متلند  ۱۹۹۵اشاره داشت
از سويي ديگر اتخاذ سياست مناسب براي تعيين نوع

با توجه به نتايج درج گرديده شده در جدول

حاکميت نيز مانند مدلي که توسط هيل و هوپ ارائه

شماره  ۵ميتوان بيان داشت که در تمامي موارد مورد

شده ،مورد بررسي قرار گرفته شد ،اما تقابل ميان اين

نظر مقادير دو عنصر اصلي در پژوهش حاضر يعني

دو به ويژه تعيين نوع حاکميت مناسب که بر گرفته از

ابهام و تضاد داراي مقادير سطح معناداري کوچکتر از

دو عنصر تضاد و ابهام ميباشد ،مغفول واقع شده و بر

 /۰۵ميباشند و اين مهم نشان دهنده رد فرض صفر

همين اساس در پژوهش حاضر به دريافت نظرات

مبني بر مساوي بودن مقادير بدست آمده با مقدار

خبرگان در خصوص تعيين تاثير دو عنصر مذکور در

عددي  ۳ميباشد (.)P<0/05

انتخاب مناسبترين نوع حاکميت پرداخته شد.

اما به منظور تعيين اين که اختالف مورد نظر که به
صورت آماري معنادار نيز گزارش شده است بزرگتر
جدول ( :)۷آزمون تي يک نمونهاي در هر يک از عناصر به تفکيک حوزههاي خطمشي
Test Value = 3
t

df

Sig
)(2-tailed

Mean
Difference

Interval of the
Difference
Lower

Upper

ابهام حوزه جذب

۵۰۳/۱۹

۲۹

۰۰۰/۰

۱۸۲۰۰۰/۱

۳۰۵۹۵۱/۱

۰۵۸۰۴۹/۱

تضاد حوزه جذب

۵۰۳/۳

۲۹

۰۰۲/۰

۶۸۹۳۳۳/۰

۲۸۶۹۲۱/۰

۰۹۱۷۴۵/۱

ابهام حوزه آموزش

۲۷۵/۱۹

۲۹

۰۰۰/۰

۵۷۰۶۶۶۳/۱

۴۰۴۰۰۳/۱

۷۳۷۳۳۰/۱

تضاد حوزه آموزش

۴۵۷/۱۰

۲۹

۰۰۰/۰

۲۹۹۹۳۳/۱

۰۴۵۲۱۵/۱

۵۵۳۴۵۲/۱

ابهام حوزه نگهداري

۷۸۰/۱۹

۲۹

۰۰۰/۰

۴۶۲۶۶۷/۱

۳۲۹۳۶۲/۰

۶۳۵۹۷۲/۱

تضاد حوزه نگهداري

۵۷۷/۲۲

۲۹

۰۰۰/۰

۰/۴۹۸۶۶۶۷

۶۳۴۴۳۰/۱

۳۶۲۹۰۳/۱

Confidence

95%
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شکل ( :)۸مقايسه ميانگين دادهها به تفکيک حوزههاي مورد بررسي

وروديها به خروجيها با استفاده از منطق فازي

حاضر اين عدد همان مقدار عددي است که در بازه

ضابطه مند ميگردد .با توجه به نگاشت انجام شده يک

عددي  ۱الي  ۵بر اساس توابع عضويت تعيين شده ،به

تصميم اتخاذ شده ،و يا يک الگو تشخيص داده

معرفي مناسبترين شيوه در حاکميت ختم ميگردد.

ميشود .فرايند استنتاج فازي شامل همه ي بخشهاي
شرح داده شده در فصل قبل ميشود .اين بخشها

اين مسئله شامل ۲ورودي ۳ ،خروجي و همراه با ۹
قاعده ميباشد.

شامل :توابع عضويت ،عملکردهاي فازي ،و قواعد if-

فرايند استنتاج فازي از  ۵بخش تشکيل ميشود؛

 thenميشوند .در اين جعبه ي ابزار قابليت پياده

فازي سازي متغيرهاي ورودي ،اعمال عملگرهاي

سازي دو نوع سيستم استنتاج فازي را در اختيار

منطقي ( ORيا  )ANDدر قسمت فرض ،داللت فرض

خواهيد داشت .در پژوهش حاضر بر اساس دو عنصر

بر نتيجه ،تجميع نتايج و در نهايت غيرفازي کردن

ابهام و تضاد به تعيين مناسبترين نوع حاکميت

خروجي .بر اين اساس به طور کلي مدل مفهومي

پرداخته شد که در آن از روش استنتاج فازي ممداني،

پژوهش حاضر به صورت ذيل تدوين گرديده شد:

استفاده شد.در استنتاج ممداني توابع عضويت خروجي

شکل ( :)۹سيستم استنتاج فازي ( FISاز نوع مرکز جرم)

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

استنتاج فازي فرايندي است که طي آن نگاشت از

مجموعه فازي ،بايد غير فازي گردد .که در پژوهش
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همان طور که در شکل  ۴مشاهده ميگردد در

ميدهد .در شکل زيرنمودار استنتاج فازي بر اساس دو

پژوهش حاضر از روش مرکز جرم (دي فازي سازي)

عنصر ابهام و تضاد ،حاکميت را به شکل قدرت و نفوذ

استفاده شده است و همچنين عملگرهاي مربوطه نيز

ايدئولوژيک نمايش داده شده است.

در مقابل هر يک از روشهاي  or ،andنمايش داده

همانطور که ديده ميشود ،زماني حاکميت به شکل

شده است.حاصل اين جعبه نمودارهاي استتنتاج فازي

قدرت و نفوذ در بيشينه مقدار خود قرار ميگيرد که

است که در نتايج محاسبات را به شکل کلي و

تضاد در باالترين حد خود و ابهام کمي ديده شود.در

شماتيک به ما نشان ميدهد.

واقع با توجه به مدل مفهومي شکل حاکميتي قدرت و
نفوذ در قسمت باالي سمت چپ ماتريس متلند قرار

نمودارهاي ترکيبي استنتاج فازي در هريک از

ميگيرد و تا حدودي با قسمت سمت راست باالي

بخشهاي جذب ،نگهداري وآموزش

مدل نيز همپوشاني خواهد داشت.يعني در واقع

نمودار استنتاج فازي ترکيبي از نمودارهاي ارائه
شده در اين بخش ميباشد.اين نمودار به صورت هم

خطمشي در حوزه جذب و استخدام با نفوذ و اقتدار
کامل دولت بايد انجام پذيرد.

زمان همة بخشهاي يک فرايند استنتاج فازي را نشان
سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

شکل (:) ۱۶نمودار استنتاج فازي بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد در حاکميت قدرت و نفوذ ايدئولوژيک

شکل ( :) ۱۷نمودار استنتاج فازي بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد در حاکميت از طريق تفويض به جامعه مدني

شکل ( :)۱۸نمودار استنتاج فازي بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد در حاکميت از طريق بخش خصوصي
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زماني حاکميت از طريق تفويض به جامعه مدني

وميتوان شکل اجراي صحيح آن را از طريق ماتريس

اثر گذار است که ميزان ابهام باال وتضاد خطمشي نسبتا

مشخص کرد.به عنوان مثال ميزان ابهام در حوزه

پايين باشد ،که اين وضعيت در قسمت راست و پايين

نگهداري بسيار باالست اما ميزان تضاد در آن کمتر از

مدل متلند ديده ميشود .در حقيقت براي اجراي

ميانگين ميباشد ،در نتيجه محل قرار گيري حوزه

صحيح خطمشيهاي نگهداري نيازمند تفويض

نگهداري در ماتريس متلند راست و پايين ميباشد که

حاکميت دولتي به جامعه مدني هستيم.

متلند بهترين شکل اجرا را براي آن اجراي تجربي

نمودار استنتاج فازي بر اساس دو عنصر ابهام و

ميداند.

تضاد در حاکميت به شکل تفويض به بخش خصوصي
را نمايش داده شده است.همانطور که در شکل ديده
ميشود ،زماني حاکميت از طريق تفويض به بخش
خصوصي خواهد بود که ميزان ابهام و تضاد هر دو باال
باشد ،در اين شرايط در قسمت باال و راست ماتريس
متلند قرار خواهيم گرفت.به اين معني که نظام آموزش
و بهسازي بهتر است از طريق تفويض به بخش
در نتيجه به صورت کلي به مدل زير دست خواهيم
يافت:

در بخش دوم هدف مدلسازي شکل حاکميتي
دولت در اجراي خطمشي قانون خدمات کشوري در
سه حوزه جذب واستخدام ،نگهداري و آموزش و
بهسازي ميباشد.براي رسيدن به اين مهم از پاسخ ونظر
 ۵تن از خبرگان در حوزه مديريت دولتي بهره جسته
ايم (از طريق پرسشنامه شماره .)۲نظرات خبرگان با
رعايت اصول مدلسازي فازي در نرم افزار وارد گرديده

نمودار فوق که ميانگين دادهها را در هر يک از
حوزههاي جذب و استخدام ،آموزش و بهسازي و
نگهداري را به تفکيک نشان ميدهد ،در حقيقت حاصل
نظرسنجي از مديران نهاد رياست جمهوري ميباشد که
در حوزه منابع انساني به فعاليت مشغول هستند.در
واقع حاصل پاسخهاي آنها به پرسشنامه شماره ۱
ميباشد ،که نشان ميدهد ،خطمشي مديريت خدمات
کشوري در هر يک از اين سه حوزه به چه ميزان داراي
ابهام و تضاد ميباشد .در واقع محل جايگذاري هر يک
از اين حوزهها در ماتريس متلند مشخص ميشود

و نهايتا نتايج زير به عنوان خروجي نرم افزار بدست
آمده ،که شکل حاکميت دولت را در اجراي قانون
مديريت خدمات کشوري مشخص ميسازد:
با توجه به نتايج بخش اول ،در حوزه نگهداري،
ابهام خطمشي باال و تضاد آن پايين ميباشد ،با توجه
به مدلسازي صورت گرفته در اين شرايط بهترين شکل
حاکميت دولت تفويض حاکميت به جامعه مدني و
تشويق و ترغيب با حفظ کرامت و عدالت انساني
ميباشد.
در حوزه آموزش و بهسازي ،ابهام و تضاد
خطمشي باال ميباشد ،با توجه به مدلسازي صورت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خصوصي صورت پذيرد.
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گرفته در اين شرايط بهترين شکل حاکميت دولت

حاکميتي خود را حفظ نمايد .در اين راستا بهتر است

تفويض حاکميت به بخش خصوصي ميباشد.

دولت بر حفظ کرامت و عدالت افراد تاکيد نمايد ،تا

و در نهايت در حوزه جذب و استخدام و تعديل

مسير اجراي صحيح و عادالنه پيموده شود.

نيرو ،تضاد خطمشي باال وابهام آن پايين ميباشد ،با

در حوزه آموزش و بهسازي پيشنهاد ميگردد،

توجه به مدلسازي صورت گرفته در اين شرايط بهترين

دولت براي افزايش بازده بيشتر و دستيابي به نو آوري

شکل حاکميت دولت از طريق اعمال نفوذ و قدرت

و بهره وري بيشتر حاکميت خود را از طريق بخش

ميباشد.

خصوصي تحقق بخشد.بدين معنا دولت با تاکيد بر
مسائل ايدئولوژيک اجراي قوانين مطروحه را ،از طريق

بحث و نتيجه گيري

بخش خصوصي تحقق بخشد .زيرا اين بخش در

سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

هدف در اين کار تحقيقي ،مدلسازي شکل

راستاي افزايش سود و منافع خود بازدهي بيشتري

حاکميتي دولت در اجراي خطمشي قانون خدمات

براي سازمان به ارمغان خواهد آورد .يکي از مهمترين

کشوري در سه حوزه جذب واستخدام ،نگهداري و

روشهاي رشد در سازمان يادگيرنده بودن آن و آموزش

آموزش و بهسازي ميباشد.براي رسيدن به اين مهم از

بي وقفه اعضاي آن است .که ميتوان اين مهم را از

پاسخ و نظر  ۵تن از خبرگان در حوزه مديريت دولتي

طريق تفويض آن به بخش خصوصي انجام داد تا

استفاده نموديم.در نتيجه تحليل نظرات خبرگان و

بيشترين اثر گذاري را داشته باشد.

اعمال روشهاي کمي شکل حاکميت دولت در اجراي

محققان در پژوهشهاي ديگر ميتوانند شکل

قانون مديريت خدمات کشوري به صورت زير

حاکميت را در سطوح مختلف سازماني و ارتباط آن را

ميباشد:

بصورت مجزا و منفک نيز مورد مداقه و بررسي قرار

در نظام جذب و استخدام به علت نوع اجراي

دهند .نکتهاي که ميتواند مورد توجه پژوهشگران آتي

سياسي و اداري که وجود دارد ،و قوانين به شکل

قرار گيرد آن است که در مدل هيل و هوپ سه فاکتور

منطقي و به صورت باال و پائين اجرا ميگردد بهتر

اصلي ساختار خطمشي ،ساختار سازمان ،محيط خرد

است دولت نيز با اين روال همراستا شود و از قدرت و

وجود دارد که هر کدام از اين فاکتورها در شکل

نفوذ خود براي بهينهتر شدن و قانونمند شدن اين

حاکميتي ايده آل تاثير گذارند .ميتوان در تحقيقات

حوزه بهره ببرد.

آتي هريک از اين فاکتورها را به شکل تفکيک شده و

در واقع از طريق قدرت و نفوذ دولت ،که ابعاد
ايدئولوژيک نيز دارد ،ميتواند نظام استخدام ،جذب و

مجزا در محيط اجرا بررسي نمود ،اثر هرکدام در بستر
اجرا سنجيده شود.

تعديل را منصفانهتر و شايسته ساالرانهتر مديريت کند.

همچنين در صورتي که پژوهشگران آتي بتوانند

در حوزه نگهداري ،در صورتي که دولت بخواهد نفوذ

طرحهايي در زمينه مزاياي تفويض وظايف حاکميتي

مستقيم در اين فرايند داشته باشد ،در حقيقت

دولت به بخش خصوصي و جامعه مدني صورت

تفاوتهاي سازماني و بسترهاي اجتماعي سازمانها را

بخشند ،ميتواند بسياري از مسائل امروز اجرا را در

ناديده گرفته و اجازه اجراي منعطف را از سازمانهاي

سازمانها بهبود بخشد.

دولتي ميگيرد .الزم است دولت در اين زمينه به
ائتالفات سازماني و گروههاي شکل گرفته سازماني
ذي نفوذ اعتماد کرده و تنها از طريق ترغيب آنها ،شکل
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