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 خالصه 

و همچنین انطباق این  ،... و توسعههای برنامه اداری، نظام کلي با توجه به تدوین سیاستهای مقدمه:

 ازميمفهو مدلي هدف از پژوهش حاضر ارائه در نهادهایي که با سالمت جامعه در ارتباطند،ها سیاست

های علوم دانشگاه در شده اجرا اداری نظام اصالحهای برنامه  ارزیابي از پایه و کالن مقوالت ابعاد،

 . باشدميپزشكي استان سمنان 

 بنیاداستفاده داده نظریه استراتژی از استقرایي رویكردی با که است تفسیری تحقیق پارادایم  روش کار:

 نیز سیاستگذاران و ناظران مجریان، نظرات از مربوطه، متون بررسي از حاصلهای برداده تاعالوه شد

 اصالحهای برنامه سیاست، ارزیابي با مرتبط متون محتوای تحلیل ضمن که ترتیب بدین شود؛ استفاده

 از کاران اندر دست نظرات به دستیابي جهت اداری، نظام اصالح برنامه با مرتبط اسناد و اداری نظام

 نظری اشباع و جلسه 37 در تن 12 با مصاحبه از پس پژوهش این در.شد استفاده برفي گلوله گیری نمونه

 .است آمده وجود به

 شده اجرا دوم و اول دوره اداری نظام اصالحهای برنامه ازای منظومهميمفهو الگوی استخراج نتایج:

 9 پایه،  مقوله 71پایه، مفهوم 280 شامل سمنان علوم پزشكي استانهای دانشگاه اجرایي هایدستگاه در

 . باشدمي بعد شش و کالن مقوله

 خصوصیات؛ دارای سمنان استان اجرایيهای دستگاه در اداری مشي خط فعلي ارزیابي نتیجه گیری:

است که این  گذاری مشي خط فرآیند اجرای مرحله بر و متمرکز نگر گذشته هدفگرا، محور، روش

 سمنان علوم پزشكي استانهای دانشگاهم جامع ارزیابي خطي مشي اداری تواند در طراحي نظامينتایج 

 .مورد استفاده قرار گیرد

 ، سالمت، نظریه داده بنیادنظام اداری خط مشي عمومي، کلمات کلیدی:

mailto:hassan.foraty@gmail.com
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 مقدمه 

 مختلف واحدهای سالمت وضعیت نیازمند سالمت متولیان

 شاخص ادیزی تعداد از استفاده. هستند خود مجموعه زیر اداری

 وضعیت مورد در اطمینان عدم وميسردرگ باعث است ممكن

 مفید مطمئنا جامع شاخص یک بودن دسترس در. شود سالمت

 پیش جامعه، سالمت وضعیت مورد در موثق اطالعات (.1)است 

 بهداشت، ملي مأموریت اساس بر. است خدمات ریزی برنامه نیاز

 اجباری فعلي وضعیت اب( DHAP) ناحیه سالمت اقدام برنامه تهیه

 جامعه سالمت وضعیت ارزیابي برای متعددیهای شاخص. است

 که ابزاری از استفاده با بزرگ مقیاس در نظرسنجي. است نظر مد

 است، سالمت مختلفهای جنبه مورد در مردم دیدگاه دنبال به

 با زندگيهای سال مانندهایي . شاخص(2)است  رایج عمل یک

 بهترین احتماالً ناتواني با شده تعدیل زندگي هب امید و ناتواني

نواحي  نیاز پیش اطالعات. هستند یافته تكاملهای شاخص

 معموالً. نیست دسترس در راحتي بهها شاخص این برای مختلف

 پایایي که شوندمي متوسل سنتي هایشاخص از برخي به مدیران

 خاص یهاجنبه مورد در اطالعاتي و دارند متفاوتي اعتبار و

در حالیكه  انساني، توسعه شاخص مانند. دهندمي ارائه سالمت

 آشكارا است تحت عنوان یک الگو ممكن جامع سالمت شاخص

 و نواحي مقایسه به شاخصي چنین. باشد مطلوب و آموزنده بسیار

 این از. کندمي کمک شاخص با متناسب منطقه به منابع تخصیص

 هایداده متأسفانه،. است ابزار نبهتریای منطقه تحلیل و تجزیه رو،

 به هستند، دسترس در ندرت به معقول اطمینان قابلیت با ایمنطقه

 ساالنه هایبررسي و( DLHS) منطقه خانوار سطح بررسي جز

 سالمت مدیریت اطالعات سیستم(. منتخبهای استان در) سالمت

(HMIS )محققان تهیه تالش. دهدمي ارائه را اطالعاتي نیز 

 اندازه ناحیه و یک برای موجودهای داده منابع از جامع صشاخ

 (.1)باشد مي منطقه نابرابری گیری

 مشتق Administrate التین واژه از لغوی تعریف در اداره

 تعریف یک در اما ؛(3)  است «خدمت کردن» به معنای که شده

به  کههایي فعالیت است از مجموعه عبارت اداره اصطالحي،

 به اختیاراتي با توسل یا عادی امكانات باميعمو مقامات آن، وسیله

سازند مي برقرار راميعمو نظم شود،مي نامیدهميعمو قدرت که

(. 4)کنند مي برآورده است،ميعمو نفع متضمن که را نیازهایي و

مختلف و در قالب الفاظ متفاوت های را به شكلميخط مشي عمو

توان گفت خط مشي ميه تعریف کرده اند اما به طور ساد

اتخاذ مياست که در قبال یک مشكل عموميتصمیميعمو

شود، امام باید در نظر داشت خط مشي صرفاً اتخاذ تصمیم مي

نیست بلكه فرایندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس 

شود و به ارزیابي نتایج حاصل از اجرای خط ميمشكل شروع 

این تحقیق منظور از خط مشي نظام  در. (5)شود ميمشي ختم 

اداری اسناد و قوانین مرتبط با موضوع تحقیق ازجمله سند چشم 

انداز، سیاستهای کلي توسعه، نظام اداری، اقتصاد مقاومتي و... 

. همزمان با  اجرای باشدمياصالح نظام اداری های خصوصاً برنامه

نظام ، مطالعات جامعي در خصوص وضعیت برنامه سوم توسعه

هایي که بر اساس اداری کشور صورت گرفت و یكي از نارسایي

نتایج مطالعات و آسیب شناسي انجام شده در نظام اداری مشاهده 

های ها و سازمانگردید، فقدان نظام ارزیابي عملكرد دستگاه

دولتي بود. به منظور رفع مشكل موجود، بررسي و مطالعات 

یابي عملكرد انجام و نظام ی طراحي نظام ارزجامعي در زمینه

ی طراحي گردید که طي آن مقولهميارزیابي عملكرد با الگوی بو

( قانون 83و  82، 81ارزیابي عملكرد در فصل یازدهم )مواد 

مدیریت خدمات کشوری نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته 

 است.

ارزیابي  تاکنون طـي سـه مرحلـة عمـده 1960ابتدای دهة  از

صورت گرفته است. در موج اول  در جهان ميعموهای خط مشي

مطالعـات ارزیـابي تحت تأثیر  ،1970و  1960های هآن در ده

ظهور دولت رفاه و اصالحات آن ابزاری برای بهبود نتایج و بـه 

رفت. از نیمة ميبه شمار ها حـداکثر رساندن اثربخشي خروجي

های فشار به بودجهبا رکود اقتصـادی جهاني و افزایش  1970دهة 

این امر  کاهش یافت کهميعموها و سیاستها ملي، هزینة برنامه

در این ها تاکید خط مشيدوم ارزیابي انجامید  منجر به مرحله

بر هزینه ـ کارایي تمرکـز داشت و به همین دلیل توانست در دوره 
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در نتیجه  بیابدای کشورهای مختلـف گسـترش قابـل مالحظـه

صورت پذیرفتند که بیشتر هایي در زمیینه ارزیابي مدلتحقیقات 

. بردندميبهره ميکهای مبتني بر هدف و نتیجه بودند و از روش

آغاز شده و با تسلط  1990از دهة ها خط مشي سوم ارزیابي دوره

های بر گفتمان جهاني نوسازی، قاره »نـوینميمدیریت عمو»

 محور، به ن حسابرسـي هزینه(. در این میا6)نوردید  مختلف را در

مـدار تخصـیص بودجـه  و ساختار ارزیابيها کارگیری شاخص

توسعة  پر رنگ تری نسبت به دوره گذسته داشته و باعثنقـش 

. امروزه در گردیدميعموهای خط مشي ارزیابيهای مدل

مندی و بازخورد  ابزار بهره مثابهکشورهای بسیاری ارزیابي به 

 .شودمي مناسب پذیرفته شده و بـه کـار گرفتـهاطالعات سیاستي 

و ها ، مدلعموميهای ارزیابي خط مشيهای در سیر پژوهش

که پرورانده شده ها مختلفـي بـرای ارزیـابي سیاستهای روش

جدول  که در است شدهتعـاریف و مباحـث آن باعث تعالي 

 ارائه شده است. 1شماره 

سه مفهوم نزدیک سنجش،  هبرنام نظارتارزیابي و در ادبیات 

مفهوم اول که به معنای سنجش . شوندميرصد و ارزیابي مطرح 

یا ارزیابي است برای ارزیابي سازگاری برنامه و تصمیمات اتخاذ 

دستي االشده در قالب آن با یكدیگر و با سایر قوانین و اسناد ب

مطرح های بر این به ارزیابي نحوه تامین مالي پروژه الوهاست. ع

شود. مفهوم رصد یا ميشده در برنامه نیز ذیل این مفهوم پرداخته 

دارد. اینكه  رصد کردن به نظارت در مرحله اجرای برنامه اشاره

برنامه از اهداف خود منحرف نشود و برنامه به نحو  ،در اجرا

مناسبي به اجرا گذاشته شود. همچنین میزان موفقیت برنامه نیز طي 

گیرد. در واقع هدف از ميارزیابي قرار  فرایند رصد کردن مورد

ارزیابي اجرای برنامه، ارزیابي عملكرد سازمان  ،رصد کردن

های مجری آن و ارزیابي فرآیندهای اجرایي برنامه در سازمان

ارزیابي نیز به بررسي میزان کارایي برنامه و  همچنین مجری است

ر واقع باید پردازد. دميسازگاری آن با اهداف در نظر گرفته شده 

توان مرزبندی دقیقي بین دو مفهوم سنجش و رصد ميگفت که ن

با ارزیابي یافت. ارزیابي در مفهوم سوم مطرح شده با هر یک دو 

 تفاوتهایي مفهوم دیگر در بخشهایي همپوشاني داشته و در بخش

 (7)ایجاد نموده است 

ه مشي شامل س بي خطابرانسون، رویر و چریكیو، ارزیاز نظر  

از  کدام . هرتده اسوب يمش دهای خطپیاما و رمرحلة محتوا، اج

 .گذاری متمرکز است مشي فرایند خط لبر یكي از مراحا آنه

از ميبردارنده مراحل مه نوع ارزیابي در نای ؛ارزیابي محتوای

مشي  تعریف مسئله، تحلیل و تدوین خط)گذاری مشي فرایند خط

درصدد پاسخ به این سؤل بوده و  (مشي و انتخاب و توسعة خط

 خط هدافوضوح بیانگر ا مشي، به است که آیا محتوای خط

 ي خطالمشي، اجرای آن و منطق اساسي برای بررسي آثار احتم

این نوع ارزیابي دال بر ؛  خط مشي اجرای ارزیابي مشي هست؟ 

رفت ميمشي طبق برنامه و همانطور که انتظار  آن است که آیا خط

این نوع ؛ ارزیابي پیامد خط مشياست یا خیر؟  به اجرا در آمده

مشي مدنظر توانسته  ارزیابي نیز دال بر این مهم است که آیا خط

 .(8) ل کند؟صرد انتظار را حاوراست نتایج و پیامدهای م

بررسي در  مشي را با توجه به مرحله زماني مورد ارزیابي خط

یابي ارز (الف :مشي به سه دسته عمده تقسیم کرد چرخه خط

 (ب . شودمينگر یا پیشیني در زمان تدوین خطمشي انجام  آینده

 ارزیابي حین اجرا؛ نظارتي است که طي عمر اجرایي یک خط

م هشدار الشود تا با اعميانجام ای طور مستمر و مرحله مشي و به

 مشي انجام حین اجرای خط الزم حات السریع به مجریان، اص

 ر یا پسیني، پس از اتمام اجرای خطنگ ارزیابي گذشته (ج پذیرد. 

 بالفصل، پیامدها و اثرات خطهای شود و خروجيميمشي انجام 

مشي در  کند و درخصوص کارآمدی خطميمشي را بررسي 

 خط ارزیابي کلي بطور. (9) دهدميتحقق اهداف قضاوت انجام 

 خط شده بیني پیش اهداف مقایسه از است عبارتميعمو مشي

 دولتي مراجع وسیله به که مشي خط اجرای از حاصل نتایج با مشي

 . (5)گیرد مي صورت دولتي غیر یا

ایران جهت بهبود و اصالح ميجمهوری اسال دردر این راستا 

اسناد  اساس براصالح نظام اداری را های نظام اداری، برنامه

، اداری نظام کليهای باالدستي از جمله سند چشم انداز، سیاست

اند که استقرار  نموده کلي اقتصاد مقاومتي و ... تدوینهای سیاست
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اداری جهت موفقیت،  نظـام نظام جامع ارزیابي خط مشي گذاری 

دولت با آن روبرو کـه ای همسئلاز ضروریات است. بر این اساس 

تا بتواند از نتایج  تبرنامه اجرا شده اس چگونگي ارزیابي است

جامع ارزیابي استفاده نماید.  بررسي آن در تدوین و استقرار نظام

نظر به اینكه اجرای برنامه اصالح نظام اداری یكي از مراحل 

فرایندخط مشي گذاری نظام اداری است  و به صورت استاني، 

گیرد؛ با دیدی ميو برشهای استاني انجام ها براساس تفاهم نامه

بخش نگر تمرکز اصلي این پژوهش معطوف به ارزیابي اجرای 

استان  علوم پزشكيهای دانشگاه اصالح نظام اداری در برنامه

آن دست یافته و الگویي از آن ارائه های سمنان است تا به مؤلفه

نماید. بدین منظور سؤال اصلي  پژوهش چنین تنظیم شده است: 

ارزیابي اجرای برنامه اصالح نظام اداری در ميالگوی مفهو "

پاسخ  این    " است؟دستگاههای اجرایي استان سمنان چگونه 

برنامه اجراشده را ارائه و تبیین  خواهد کرد ميپرسش الگوی مفهو

تواند دولت را در طراحي نظام جامع ارزیابي فرایند خط مشي ميو 

 گذاری نظام اداری یاری نماید.

  ارزیابی برنامهسطوح تحلیلی در 

این  برنامه است. منظور از ارتباط در اینجا سطح اول ارتباط

نظر  است که به چه میزان و در چه گسترهای، برنامه مسائل مورد

 .کند ميرا که دارای اولویت هستند جهت دهي 

برنامه است. در این سطح بررسي میشود  يسطح دوم اثربخش

که چه مقدار از آثار و تغییرات مورد انتظار و اهداف پیشبیني شده، 

 موفق بوده است. نها ه آاند و برنامه در دستیابي ب محقق گشته

و دستاوردهای برنامه است. منظور از اثر همان  سطح سوم اثر

 دستاوردهای عملي برنامه است. 

سطح چهارم کارایي برنامه است که به میزان دستاوردها و 

گذاری شده از منابع  نتایج حاصل شده به نسبت مقدار سرمایه

افزایش  شود. سطح پنجم پایداری به معنای نگهداری وميق الاط

و ارتقای دستاوردهای مثبت برنامه است که به دلیل ارزیابي 

 ششم شود. در نهایت سطحميپس از اتمام برنامه حاصل ها پروژه

تكرار پذیری که امكان اجرای دوباره یک برنامه که قبالً اجرا 

دیگر و یا برای گروهي دیگر از مردم و ای شده است، در منطقه

ا حتي توسط سازمان اجرایي دیگر، را در این یا در زماني دیگر و ی

 .(10) نماییمميسطح بررسي 

 شرایط زماني و مكاني و چارچوبهای معرفتبه با توجه 

اند که در  شناسانه، تاکنون، الگوهای ارزیابي متعددی، ایجاد شده

کنند؛ اما با وجود تعدد مينگاه اول پراکنده و غیرمرتبط جلوه 

گوها، جوهره ارزیابي آنها را به هم مرتبط و تنوع زیاد المياسا

شهای زیادی برای ترسیم جریان مطالعات ارزیابي السازد. تمي

ضمن تبیین نقاط اشتراک و افتراق الگوها انجام گرفته است؛ 

ون ، ا(12استافلبیم و کورین )، (11ازجمله روسي و همكاران )

افل بیم . است(9)محمدی شریف زاده  واعظي، (14و هانسن ) (13)

مشي را با توجه به تمرکز  الگوهای ارزیابي خط عتقد است،م (9)

مشي  پرداز به موضوع ارزیابي خط خاص و زاویه دید نظریه

 روش »،«شبه ارزیابي»دسته تقسیم کرد:  چهارعمومي، میتوان به 

( 1) لکه در جدو «حمایت محور»و« محورپاسخگو «» محور

 .شوندميمدلهای هر طبقه ذکر 

 (12)های ارزیابي خط مشي عموميمدل .1 ولجد

 کاربرد محور اصلی پیشگام مدل طبقه ردیف

شبببب بب   1

 ارزیابی

تام کلسبببوی و  روابط عمومی

 چاک هونر

یک    جاد وده  قانع  تصبببویر ای  مث ت  و کو

 برنام  یک برایمیعمو

شد بلک  جهت جم, اوری   ارزیابی واقعی مالک ن ا

م         م   نا هت به ود بر عات و نظرات ج د نظر  اطال

 باشد.

گببروهببهببای     سیاسی 2

سیاسی ایاالت    

 متحده

های           حاصببببا توافو گروه م   نا اعت ار بر

 سیاسی بر سرموافع  

شروعیت     صورت نگیرد بلک  مالک م ارزیابی واقع 

 حاصا از توافقات سیاسی مد نظر باشد.

روش   3

 محور

  انتخابی وا با   اسبببتاندارد   عملکرد مقایسببب   لیود کیست آزمون هدف

 خاص اهداف

اسببتداده از ازمونهای اسببتاندارد و دسببتیابی ب     

 اطالعات معت ر
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بررسببی میزان موفقت در دسببتیابی ب  یک   ساندرز و هورن ارزش افزوده 4

 مودعت خاص

ندازه  کارگیری  و عیویهای  گیری ا های  مدل  ب

 مرات ی سلسل  ترکی ی

داده از هر دو روش ک   تایلر ترکی ی 5 و کیدی در میسبببت

 مشیارزشیابی خط

 زشیابی تکویوی و تلخیصی خطمشی

هداس از پیش تعیین شبببده      تایلر هدف گرا 6 پایش تحو ا

 خطمشی

 آگاهی از تحو اهداس خطمشی

پاسخگویی م توی   7

بر        پرداخببت  بر 

 اساس نتایج

ه کارگیری استانداردهای موفقیت/ شکست،   لسیوگر

پبباداش برای نتببایج خوت و تو یبب  برای           

 عملکرد غیر قابا ق ول

پیشببگیری از اتالب بودج  و ملزم کردن مجریان  

ک  اعت ار آن را           هایی  نامه هداس و بر ب  تحو ا

 دریافت کردهاند

تعریف گروه آزمببایش و کوترل و تعیین               کم ا آزمایشی 8

رابط  علّی میان یک خطمشببی معین و ا ر 

 آن

 شواخت ا ر یک خطمشی معین

کببمبب ببا و    تجربی 9

 استولی

ای ذیودع و تعیی انتخات تصبببادفی گروهه  

 شایستگی خط مشی برای آنها

ب            با توج   یان گزیوههای خطمشبببی  انتخات م

های           یاز های مختلف، ن یاز های مختلف، ن هزیوه

جامع  و میگروههای مصرسکووده، ارزشهای عمو   

 شواهد نتایج مث ت و مودی

طراحی یک پایگاه داده برای خطمشبببی و     دمیوگ اطالعات گرا 10

 ستمر اطالعات آنجمعآوری موظم و م

رائ  اطالعات ب  مدیران برای برنامهریزی، پایش،          

 کوترل و گزارشگری

گران             فایده-هزیو  11 ل ی ل ح ت

 اقتصادی

 قضاوت درباره بهرهوری خطمشی مقایس  هزیو  و فایده خط مشی

شی بر      ولف محکم  ای 12 ضاوت نهایی درباره مطلوبیت خطم ق

قان         مان نظرات مواف ظ  توأ مالح وای  و  م 

 مخالدان

 قضاوت در مجادالت سیاسی درباره خط مشی

کم ا، لیوکلن    مطالع  موردی 13

 و گوبا

سوتز ع   صیف، تحلیا و  و متمرکز یک  میتو

 خطمشی

و مسببتود خطمشببی برای   میتوضببیم مو، ، ع

 ذیودعان آن

شن کردن        آیزنر خ ره گرا 14 شیابی انتقادی و رو صیف، ارز تو

 شایستگی یک خطمشی خاص

 خطمشی از طرق دیگرمیمکان ارزشیابی ععدم ا

گبببلبببیبببزر و  نظری  م وا 15

 استراوس

 خطمشیمیتوسع  و تکاما مدهو ارزشیابی خطمشی بر م وای یک نظری 

پاسببخگو   16

 محور

یببهببتببهببای      اعت اری

 ممتحن

صالحیت نهادها، برنامههای نهادی،      سی  برر

و/ یببا کببارکببوببان بببرای ارائبب  خببدمببات   

 مشخصمیعمو

سببتانداردگراری و ارزشببیابی عملکرد رت ه ودی، ا

وانشبببان برای اجرای             کارک ها و  نامه ها، بر هاد ن

 خطمشیها

 کمک ب  مجریان خطمشی برای به ود خط  کرون ا تصمیم گرا 17

با         مشبببی قا پاسبببخگویی در م گراری و 

 اقداماتشان و درگیر کردن آنها در ارزشیابی

یابی تکویوی و        عات ارزشببب طال ئ  هر دو نوع ا ارا

 مشی ب  ذیودعان برای به ود خط تلخیصی

تعاما مسبببتمر ارزشبببیات با متقاضبببیان،    استیک مشتری گرا 18

ب  افراد درگیر     مک  خودگردانی محلی و ک

خطمشی برای انجام ارزشیابی و استداده از     

 آن برای به ود خطمشی

ید در دسبببترس برای        عات مد طال فراهم کردن ا

سخ ب  نیازهای متووع آنها و    ضیان و پا سایر    متقا

 ذیودعان

یت      19 ما ح

 محور

کا نگری          بررسی برنام  برای یک گروه ذیودع خاص  ذیودع گرا ما و  عا پریری، ت طاف  کثرتگرایی، انع

 مدنظر باشد

قرار دادن ذیودعان در مرکزیت ارزشبببیابی      گوبا و لیوکلن ساختار گرا 20

 انکار وجود هر گون  واقعیت نهایی

 ذیودعان زیساتوانمود  ویادگیری اجتماعی 
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مشبببارکت دموکراتیک ذیودعان در فرایود        هاوس و هاو مشارکتی 21

 ارزشیابی

در ارزشیابی   گروههای ذیودعشویدن صدای هم    

 خطمشی

أکید بر ب  کار گرفت  شبببدن ارزشبببیابی           پاتون مطلوبگرا 22

اسببتداده از پوا نمایوده کاربران ارزشببیابی  

 کاربر برای پیش رد ارزشیابی متواسب با نیاز

 هر نوع نیاز و مأموریت مورد نظر

 

 روش کار

یب بدین ترت ؛است پیش رفته مدل پیازی پژوهش بر اساس بر این

 درونيهای محیط بر الیه پارادایم تفسیری و غیر اثباتي که الیه اول

د نحوة درک و تفسیر افراد مور پژوهشبرای تبیین موضوع و  است

نای عمل قرار گرفته بم ،یقکنندگان در تحق مصاحبه و مشارکت

رایي رویكرد استق .شد اتخاذ استقرایي یرویكرد دوم  الیهاست. در 

ز آورد تا گزارشي نظری امياین امكان را برای پژوهشگر فراهم 

ن طور همزمان، پایه ای و به دهد پژوهش توسعهموضوع های ویژگي

 لشك ؛ به عبارتيمحكم سازدها گزارش را در مشاهدات تجربي داده

ل پیازی سوم مد الیه اینكه با توجه بهل است. گیری نظریه از جز به ک

بنیاد  استراتژی نظریة داده ،به انتخاب استراتژی محقق اشاره دارد

ه الیه چهارم  بیانگر جهت گیری تحقیق است ک انتخاب شده است.

 کیفي است. برای جمعتوان گفت جهت گیری پژوهش حاضرمي

مطالعات منظم کتابخانه شامل  (الفهای شعات از روالآوری اط

لعه موضوع و همچنینن مطامرتبط با ت و مجالت مقاالمطالعه کتب، 

ها مهکلي، قوانین برنامه توسعه، تصویبناهای اسناد ازجمله سیاست

های وشر (ببه انجام رسید. . )برنامه هایا اصالح نظام اداری( و ..

نه گیری خبرگان که با روش نمو نفر از 12مصاحبه با از طریق  میداني

 حاضرمحقق در پژوهش  گلوله برفي انتخاب شدند، صورت پذیرفت.

ها، مصاحبه یهکل یلجهت ثبت و تحل    max qda افزاراز نرم

و  هایادداشتثبت  ینچنو هم يو انتخاب یباز، محور یکدگذار

 .است بهره گرفته هایاگرامد یمترس

ج شده از منابعي شامل: اول مضامین استخرا در این پژوهش

از قبیل مستندات، مقاالت و مجالت معتبر و مرتبط با ای کتابخانه

برنامه اصالح نظام اداری؛ دوم اسنادی از قبیل سند چشم انداز، 

های اصالح نظام اداری، برنامههای سیاستهای کلي نظام اداری،برنامه

ها اهنامه ها، شیوه نامهمربوطه، تفهای و آئین نامهها توسعه، تصویبنامه

نفر کارشناس مرکز پژوهشهای  2و سوم منابع آگاه انساني مشتمل بر

نفر مشاور و  2نفر بازرسان سازمان بازرسي استان سمنان،   4مجلس، 

کشور و سر انجام ميکارشناس ارشد در ساز مان امور اداری و استخدا

در سازمان  نفر کارشناس و راهبر ارزیابي برنامه اصالح اداری 4

 75 تا 25که زمان آنها بین  مصاحبه 37مدیریت و برنامه استان، طي 

ای بر اساس کدگذاری سه مرحلهنشانه گذاری گردید.  ،بوددقیقه 

به طور متناوب و مستمر مورد بازبیني ها باز، محوری و انتخابي، داده

ها، در  قرار گرفتند و بر اساس تشابهات و سنخیت داده االیشو پ

مشابه حول یک مفهوم های از دادهای رایندی استقرایي، مجموعهف

که معاني مشترکي را در خود داشتند، در قالب ميگرد آمدند. مفاهی

تر نسبت به مفاهیم دارند، سازماندهي  که سطحي انتزاعيها مقوله

شان از قرابت  که بار معنایي و محتوایيهایي شدند و در نهایت، مقوله

 روش در. شدند داده قرارای ویژه طبقهردار بود ذیل بیشتری برخو

ها مستمر داده مقایسهبه معني ها نیاد، تجزیه و تحلیل دادهب دادهنظریه 

 از کدگذاری تا طبقه مراحلميتماسازی است و  با هدف مفهوم

ین فرایند شامل سه نوع مقایسه است. ابتدا . اگیردميبندی را در بر 

 شرایط در آنها تغییرات چگونگيو ها باهتبرای کشف شها پدیده

شوند. در جریان این عمل، بر اساس ميیكدیگر مقایسه  با گوناگون

آنها تشخیص های کلي و ویژگي والتشده، مق کشفهای شباهت

دوم،  .آتي خواهند بود التشود که مبنای مفاهیم و مقوميداده 

مفاهیم مقایسه  نظری، باهای اشباع ویژگي برای شده مقوالت ساخته

 التمقو غناییات مفاهیم، ئشوند هدف از این عمل، افزایش جزمي

 با مفاهیم در نهایت. استخراج شده یا کشف مفاهیم جدید است

روابط میان مفاهیم،  فهم کار، این از هدف شوند.ميمقایسه  یكدیگر

که  و در نهایت، نظریه استها در فرضیه به آنها خشيانسجام ببرای 

 از کد گذاریها آورده شده است.ای ( نمونه2دول)در ج
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 ینمونه کدگذار.  2جدول 

 مفاهیم کد خابیهای کلیدی انتمضمون: گزاره نشانگر منبع داده

انداز سود چشم

جمهوری 

ایران در افو میاسال

1404 

 

های ایران کشورى متکى بر: اصول اخالقى و ارزش doc-2 .چ.س.2

ساالری بى با تأکید بر مردماسالمى، ملى و انقال

های مشروع، حدظ دیوى، عدالت اجتماعى، آزادی

مود از امویت ها و بهرهکرامت و حقوق انسان

 اجتماعى و قضایى خواهد بود.

C14 عدالت اجتماعی 

C15 مشروعهای تأکید بر آزادی 

C16 حدظ کرامت و حقوق انسان ها 

C17 امویت اجتماعی 

C18 ید بر اصول اخالقیتأک 

C19 تأکید بر ارزشهای اسالمی 

C20 امویت قضایی 

 مردم ساالری دیوی 

سیاستهای کلی 

نظام اداری ابالغی 

 14/1/1389مورخ 

-doc.س.ک.ن.ا.2

2 

نهادیو  سازی فرهوگ سازمانی م توی بر 

 و کرامت انسانی و ارج نهادن ب میاسالهای ارزش

 .اجتماعی انسانی وهای سرمای 

 

C74 تاکید بر ارزشهای اسالمی 

C75 ارج نهادن بر سرمای  انسانی 

C76 ارج نهادن بر سرمای  اجتماعی 

C77 نهادیو  کردن فرهوگ سازمانی 

 روایی

کیفي، معتقدند که برخي مطالعات کیفي  اکثر پژوهشگران

نشان برای  اروایـي ر مفهوم عموماًاز برخي دیگر هسـتند و  ترمناسب

برای ي، کیفـ پژوهشگرانایـن  کنند.بیان مي يتفاوت دادن چنین

قابـل »، «یباورپذیر» مثلهایي واژه از نشان دادن روایي، عمدتاً

با . در این تحقیق (15)کنند استفاده مي« دار بـودنامانت»و  «دفـاع

های تحقیـق کیفـي، بـه دلیـل عنوان شاخصپذیرش این معیارها به

م مصاحبه با افراد خبره ذی و انجا ها از اسـناد معتبـرنقـل داده

و « داریامانت» شاخص، مدخل)سیاستگذاران، مجریان و ارزیابان(

قابل دفاع »و « باورپذیری»ها به منبع، هر دو شاخص انتساب داده

 را در حد بسیار باالیي دارا است.« بودن

 

 پایایی

                                                           
1. Intercoder reliability (ICR) 

از تكنیک کمیته تخصصي  در این تحقیق پایایي با استفاده

ها نشان از داده محقق تا چگونگي تعبیر و تفسیر تهیه شدجداولي 

 بیشتر اطمینان برای ینمحققدر این پژوهش،  همچنین داده شود.

 1دو کدگذار بین پایایي روش از ،خود پایایي پژوهش کیفي از

 ،با توجه به حجم باالی متون مورد بررسي .کرده اند استفاده

ها، از داده شدهبرداشتمضامین و مفاهیم  پایایيِ محاسبه ورمنظبه

 4 از کدگذار )ارزیاب(، دو موضوعي درون توافق روش با

 عنوانبه تا شد درخواستمتخصص که استاد دانشگاه هستند 

لذا کنند؛  مشارکت پژوهش همكاران پژوهشي )کدگذار( در

 ارائه ایشان و همچنین اهداف پژوهش به گرد آوری شدههای داده

 شاخص عنوانبه که درون موضوعي توافق درصد در نهایتشد

 محاسبه زیر فرمول از استفاده با در نظر گرفته شده پژوهش پایایي

 شد:
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و تعداد کدهای همكاران پژوهشي  9458تعداد کدهای محقق 

 2715مورد مشترک و  7599بوده است. از این تعداد کد،   7976

 کد1206است. از این تعداد عدم توافق،  مورد عدم توافق بوده

 ایجبوده است. نت متخصصین کد مربوط به  1509مربوط به محقق و 

 .است (3 ) جدول مطابق هاکدگذاری این از حاصل

 کدگذاران نیب یيایمحاسبه پا . 3 جدول

بخش  ردیف

 متون

تعداد 

کل 

 کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد 

عدم 

 توافقات

پایایی بین 

 ردو کدگذا

)محقق و 

 همکار(

1 25 4115 1650 701 0,80194411 

2 25 3815 1745 689 0,91480996 

3 25 4926 2154 585 0,87454324 

4 25 4578 2050 740 0,89558759 

 0,87174487 2715 7599 17434 100 کا

 

 نتایج

پس از اینكه مضامین استخراجي از متون مربوطه با 

صورت جمله به جمله، به دقت ، به مكتوب شدههای مصاحبه

 آنهاپیام اصلي یا مفهوم کلیدی مستتر در هر یک از  بررسي و

مورد ها در دورهای بعدی مصاحبهکدهای اولیه، شد،استخراج 

و با توجه به سنخیت و تجانس با  توجه پژهشگر قرار گرفت

کالنتر در نظر گرفته مي، ذیل مفهوجدیدتر کدهای کشف شده

های بررسيپس از  . ، بارها و بارها تكرار شدو این فرایند شد

مكرر، کدهای اولیه به مفاهیم و مفاهیم نیز هر یک بر اساس فرایند 

به هم تر به عنوان مقوله  تجانس مفهومي، در قالب مفاهیم گسترده

آمده نیز بر اساس به وجود  به همین ترتیب مقوالت پیوند خوردند.

قرابت مفهومي، در سطحي  حسب بر مستمر و استقرایي، مقایسه

رکیب شده و به هم با یكدیگر ت ابعاد، در قالب باالتری از انتزاع

 در نهایت پس از اینكه اشباع نظری به وجود آمد .پیوند خوردند

در  مقوله فرعي حاصل شد که 71مقوله کالن و  9گانه با  6ابعاد 

  .مرقوم گردیده اند (4)جدول 
 

 

 ن و پایه ارزیابي اجرای خط مشي نظام اداریابعاد، مقوالت کال. 4  جدول

پایه مقوالت  مقوله محوری بُعد مقوله کالن 

یتوسع  فرهوگ سازمان فرهوگسازی ارزیابی خط  فرهوگی 

ایرانی -اسالمی ارزشهای کردن نهادیو  مشی نظام اداری  

اخالق کردن نهادیو   

میاسال زندگی س ک گسترش ایرانی –  

کاری کس  اصالح  

انسانی  نیروی ریزی برنام  یموابع انسان یریتمد   نیروی  انسانی 

پاداش و خدمات ج ران  

کارکوان مرخصی  

ان توزیع و کار ساعت میزان  

 گزیوش

 جرت

کارکوان انتقال و نقا  

استخدام انواع از گیری بهره  

شغلی مسیر توسع   

مدیران امور  

موزشآ  

سازی کوچک لزوم ساختارمهودسی نقش و    ساختاری 

چابکسازی لزوم  

مجدد سازماندهی لزوم  
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تمرکز عدم لزوم  

سازی متواسب لزوم  

وری بهره افزایش لزوم  

نی سازما به ود لزوم  

خدمات کردن الکترونیکی یکتوسع  دولت الکترون   فواوری 

واحد پوجره توسع   

خدمات کیدیت  

 هوشمودسازی

ابزارها سازی استانداری  

نوین فواوری گیری بکار  

عمومی دسترسی  

الکترونیکی آموزش  

سازی ش ک   

مدیریتی امور مودی نظام یدولت یریتمد یننو یهایفواور   

بودی بخش لزوم  

شایستگی ب  توج  لزوم مدیریتیهای   

قانون ب  التزام  

متمرکز غیر مدیریت  

روش دولتی مدیران نوین انگیزشهای   

دانش مدیریت توسع  و استقرار  

نوین دولتی مدیریت  

 نوسازی

سیاسی مدیریت  

سازی یک ارچ  لزوم  

کردن ارائ  خدمات رقابتی لزوم میارائ  خدمات عمو  یرقابت ییدر فضا  اجتماعی 

اجتماعی م بی  توسع   

سالمت بیم  توسع   

سازی توانمود و آموزش  

عالی آموزش  پیشرفت  

پرورش و آموزش  پیشرفت  

پریر آسیب اقشار سازی توانمود یاجتماع ییپاسخگوو  یتمسهول   

حمایتی نقش  

اجتماعی عدالت برقراری لزوم  

معیشت تأمین  

عمومی آگاهی  

ممرد تکریم  

جوانان امور اهمیت  

یارتقاء سالمت ادار پیشگیری  کوترل داخلی 

 پایش

 مقابل 

انط اقی ارزیابی یابینظارت و ارز   

محتوایی ارزیابی  

عملکرد ارزیابی اهمیت  

عمومی نظارت  

راه ری بر تأکید  

شدافسازی ارتقاء  

قانونمداری ارتقاء  

ااجر ضمانت  
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نظارت در آمدی کار  

 داریروابط میان مقوالت و مفاهیم ارزیابي برنامه اصالح نظام ا
 یک میان بســیط  ارتباط ، یعنيهاقضــیه و کشــف   نظریه تكوین

ضیه . ها مقولهسایر   با آن مفاهیم و مقوله ستخراج ی هاق شده در   ا

به  انددهشــپردازی داده بنیاد احصــا  این پژوهش که با روش نظریه

 :باشنديمشرح زیر 

 قضیه اول
باط       مق با هم در ارت مدار بوده و  یک  والت کالن بر روی 

ستند. به این معنا که   صالح نظام اداری ه  در ارزیابي اجرای برنامه ا

نظام اداری که شـــامل مهندســـي نقش و ســـاختار،   در ابعاد داخلي

رونیک، مدیریت منابع انساني، فرهنگ سازماني، توسعه دولت الكت   

ــالمت          فناوری نوین مدیریت دولتي، نظارت و ارزیابي و ارتقا  سـ

اداری است عالوه براینكه اینها خود باهم ارتباط مستقیم و دوسویه    

دارند با مقوالت ابعاد خارجي آن که شامل پاسخگویي و مسئولیت 

ماعي  مات عمو     و اجت خد ئه  قابت  یيدر فضــــاميارا با هم    ر که  ي 

  داشته باشند. مرتبطند؛ نیز ارتباط
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 اجرای برنامه اصالح نظام اداری در استان سمنان الگوی ارزیابينمودار ابعاد و مقوالت کالن  .1 شکل

 قضیه دوم

با هم در ارتباط هستند و این مقوالت در مدار دوم مقوالت پایه 

ذیل مقوالت  طرفکی. از باشنديمبعدی  3دارای ارتباطات 

قرار گرفته، از طرف دیگر با مفاهیم ذیل خود در ارتباط  کالن

اند و میان هستند و از سوی دیگر در مدار مقوالت پایه قرار گرفته

. شكل گانه ارتباط وجود دارد 6های این مقوالت پایه در بخش

(1). 
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 ایی پژوهش(های الگوی نهیم )قضیهنمودار ارتباطات مقوالت و مفاه. 2شکل 

 

 قضیه سوم

هایي که تشكیل در مدار سوم، مفاهیم پایه در قالب بسته

اند قرار دارند. این مفاهیم که ارکان اجرایي مقوالت پایه را داده

بعدی هستند. از  2دهند نیز دارای ارتباطات الگو را تشكیل مي

سو مفاهیم درون یک بسته، با یكدیگر در ارتباط هستند و از یک

 .( 2. شكل )اندی باالدست خود مرتبطی پایهی دیگر با مقولهسو

 اعتبارسنجي نظریه
 نظری تبیین آیا شود مشخص که مهم است در نهایت،

 ،کننديمخبرگاني که در نظرسنجي مشارکت  برای پژوهش

 هاآن توالي و وقایع از دقیقي برگردان و است معقول و معنادار

 بنیاد، داده پردازینظریه رد در خود فرآیند است یا خیر؟ 

. بدین جهت است پژوهش فرآیند از فعال بخشي اعتبارسنجي،

 طیف یک در کرسول ی گانه 10ای مبتني بر سؤاالت پرسشنامه

 به صورتبه همراه فرایند و نتایج پژوهش  تهیه و  ارزشي پنج

تن از افراد کارشناس و خبره  16فیزیكي و الكترونیكي در اختیار 

مصاحبه شونده و چهار نفر  12، این افراد شامل شامل فتقرار گر

اساتید حوزه خط مشي گذاری و مسلط به روش تحقیق داده بنیاد  

 بودند. 

 افزاربا استفاده از نرم این مرحله شدهیگردآورهای داده

SPSS  به طور خالصه تحلیل قرار گرفت و مورد تجزیه 19نسخه .

بدین شرح است: دهندگان های جمعیت شناختي پاسخویژگي

سال؛ سطح تحصیالت آنها  60تا  30ترکیب سني آنها بین 
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کارشناسي ارشد و دکتری؛ تخصص آنها شامل استاد دانشگاه و 

عضئپو هیأت علمي، کارشناس خط مشي گذاری، ارزیاب استاني 

 و بازرسي و نظارت. 

ستفاده از روش آلفای کرونباخ ا سازه منظور تعیین پایایي به

بیانگر  است که 762/0آمده دستآلفای کرونباخ به ریبد. ضش

 . استقابلیت سازگاری دروني 

ــي دقت و اهمیت   ــازه برای بررس ــانگرهاروایي س مورد  نش

ــت چراکه    ــان مي توجه محقق بوده اسـ ــانگرها    نشـ  ،دهد آیا نشـ

ــبي را جهت اندازه   ــاختارهای عاملي مناسـ آورده گیری فراهم سـ

افزار نرم توجه به اندازه نمونه در نظور بابرای این م اســت یا خیر؟

amos شــد. نتایج تحلیل  اســتفادهتحلیل عاملي تأییدی  از آزمون

و خطای  Tهایي مانند بار عاملي، مقدار عاملي تأییدی با شــاخص

ستاندارد )  شخص مي SEا ساس، چنانچه مقدار  . دنشو ( م بر این ا

شتر از    ترکوچکیا  96/1تر از بزرگ Tو مقدار  4/0بار عاملي بی

توان نتیجه گرفت که مي %95باشــد، در ســطح اطمینان  -96/1از 

سبي را جهت اندازه      ساختار عاملي منا شانگرها  سازه ن های گیری 

مدل تحقیق فراهم مي     عه در  طال تایج    مورد م ند. بر اســــاس ن کن

یه ســـازه  ( 5) آمده در جدول  دســـتبه  نان      کل قابلیت اطمی ها از 

 وردارند. ساختاری باالیي برخ

 

 تأییدیي عامل لیمربوط به تحل جینتا. 5جدول 

 (SE)خطای استاندارد  Tآماره  بار عاملی شماره سؤال متغیرها

 088/0 11.24 0.94 1 فرآیود پژوهش

2 0.74 12.31 060/0 

3 0.58 8 073/0 

4 0.57 11.95 048/0 

5 0.77 10.07 076/0 

6 0.87 11.44 076/0 

 062/0 13.79 0.85 7 ییالگوی نها

8 0.58 5.82 082/0 

9 0.75 9.51 079/0 

10 0.64 9.87 065/0 

 

بحث ونتیجه گیری

توان نتیجه گرفت که ارزیابي فعلي اجرای خط مشي اداری در ميتحقیق و مقایسه آن با مباني و تحقیقات پیشین، های با توجه به یافته

ارای خصوصیات؛ روش محور، هدفگرا، گذشته نگر و متمرکز بر مرحله اجرای فرآیند خط مشي گذاری اجرایي استان سمنان دهای دستگاه

 شود.مي(  ارائه 6است. در ادامه مقایسه تحقیق با نتایج برخي از تحقیقات پیشین در جدول )

اجتماعي استخراج  ئولیت اجتماعي در بعدپاسخگویي و مس ی کالن، مقولهدر الگوی ارزیابي اجرای خط مشي نظام اداریبا توجه به اینكه 

اصالح  های اغلب برنامه ياهداف کلکه از مناسب  یيبه نظام پاسخگو يابیدستي و دولتی هاسازمانیي پاسخگوتوسعه شده است؛ به منظور 

 دولت مردان بر باشد کهای برنده شیپ یروینتواند مياست و ميعمو اعتماد جادیاهای از راه يكی شمندانیبر نظرات اند و بنانظام اداری است 
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،  طراحي و استقرار کنند تالش مناسب و با کیفیتميخدمات عمونسبت به ارائه  مسئول باشند و تا در قبال عملكرد خود هآوردفشار وارد 

در رشد و  تواندميداده و  را ارتقا کشور  یادار یسازمانها یيپاسخگو شود. دستاوردهای این نظام ميپیشنهاد مينظام اطالع رساني عمو

پاسخگویي های تواند یكي از جلوهميمياز طرف دیگر طراحي نظام اطالع رساني عمو. باشد مؤثر خدمات و کیفیت ارائه آنهابهبود مستمر 

 وح استاني وسطدر  بلكه ،دهندو گزارش عملكرد خود را ارائه  داشتهحضور  يو وزرا در رسانه مل جمهوری تنها رؤسا باشد بطوری که نه

 اعالم شود.ها گزارش عملكرد و دستاوردهای دستگاه مردمبا  میارتباط مستق مرسوم شده و  از طریقای نیز چنین رویهای منطقه

 

 مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات مشابه. 6جدول 

سال  روش تحقیو عووان نویسودگان ردیف

 انتشار

 توضیحات مقایس  نتایج

واعظی و  1

 (9) اندیگر

شواسایی و اولویت 

بودی الگوهای 

ارزیابی خط مشی 

 عمومی

ترکی ی)دلدی و 

 تاپسیب(

ودی الگوهای ارزیابی و معیارهای          1394 اولویت ب

می ا ر                   مو ع خط مشببببی  بیببت  لو ط م

بخشببی،کارایی،امکان پریری، جامع نگری و 

 خالقی بودن

موط و بر ط ق  میالگوی مدهو

روش محور و هدفگرا بوده ک  

ای اخالقی بودن، ا ر معیاره

بخشی و امکان پریری را 

 داراست.

و  حمیدی 2

 (16)دیگران

ارائ  الگوی ارزیابی 

های خط مشی

توسع  موابع 

انسانی کارکوان 

 دولت

سبب  بخش اصببلی درون   ارائ  مدلی شبباما 1397 تحلیا مضمون

داد، فرآیود و نتایج اسببت. بخش نتایج خود  

نهایی    شببباما برون دادها، پیامدها و ا رات     

ست  شاما مراحا   ک  بع ارزیابی فرایودی  ا

 .اجرایی یک خط مشی است 

ارزیابی برنام  اصالح نظام اداری 

اجرایی استان های در دستگاه

سموان ب  بعد اجرایی برنام  

 معطوف است.

و  دانایی فرد 3

 (17) دیگران

 عواما الگوی ارائ 

 بر تأ یرگرار

ت یدیک ارزشیابی

 مشیخط

 ایرانمومیعهای

مدل یابی 

ساختاری،تحلیا 

عاملی اکتشافی 

و تحلیا 

 واریانب

کیدیت خط مشببی های شببواسببایی مؤلد   1395

ضریب تأ یر آنها. مولد  میعمو بخش  های و 

شی عمو  شاما، کارای، ا ر   میاجرای خط م

بخشبببی، تعهد عملی مجریان و بکار گیرت    

 ابزار چود گان  است.

کیدیت بخش خط های مولد 

در بخش اجرا با میعمو مشی

ارزیابی خط مشی های مؤلد 

 اداری انط اق دارند.

حسین پور و  5

 (8) دیگران

 ارزیابی خط

های مشی

اقتصادی مصوت 

مجلب شورای 

با استداده میسالا

 بویاد از نظریة داده

مقولة فرعی   41مدهوم اولی ،  159استخراج  1398 نظری  داده بویاد

  5بودی آنها در و دسببت  مقولة اصببلی  8و 

 داده بویادمیبعد بر اساس الگوی پارادای

استراتژی پژوهش حاضر نیز داده 

بویاد بوده ک  بر اساس اقدامات 

 9مقول  فرعی،  71مدهوم ، 280

 بعد. 6مقول  اصلی و 

 

نظر به اینكه مفهوم کار آمدی صراحتاً در متن سیاستهای کلي 

پایه در مقوله کالن نظارت نظام اداری آمده است و در قالب مقوله 

استخراج شده  "میزان موفقیت در مأموریتها"و ارزیابي  با مدلول 

درو ن ای است . عالوه بر جدیت امر نظارت داخلي که جنبه

دستگاهي دارد، از نظارت بیروني و نقش آفریني دستگاههای 

در  کارآمدى شیفزانظارتي نباید غافل شد لذا به منظور ا

 گریکل کشور و د سيسازمان بازر شود مينهاد دستگاههای پیش

الل مالي استق داراى که ىیها فساد  نسبت به مؤسسه نهادهاى ضد

صي بیشتری سر بخش خصو كارانیمانهستند و با پ ژهیو نليو پرس

عمل کنند. حرکت سازمان  یشریب ارىیشودارند، با ه کار و

، منابع صيخصو ىیدارا الناع جهت کل کشور در رسيباز

به اضافه  انيیم ولي عا رانیمدني بازرگا تهاىیدرآمدى و فعال

 رویكرد نیرى است. اضروکتهاى دولتى شرکارکنان سازمانها و 

 آزاد سو  انیآزاد و ب مطبوعات رىیگ در شكل لیتسه همراه با
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در جهت  استمياز نظارت عموای که جلوهفسادها  و تهایریمد

در به اینكه  . نظرخواهد بود اداری مؤثر سالمت و شفافیت شیافزا

ارتقا   ی کالن، مقولهالگوی ارزیابي خط مشي نظام اداری

کنترل داخلي استخراج شده است به منظور  سالمت اداری در بعد

رهبری است مقام معظم  و مطالبات ها دغدغهاز  ی کهزیست فساد

با  دولتمردانشود ميپیشنهاد ، نموده اندبارها بدان اشاره  و

مقام  اتیمنو یي نمودناجرا یبرا  ی و همفكری سایر قواهمكار

و  نموده يطراح ياتیراه عمل نقشه مردم، نیو همچن رهبریمعظم 

و   فساد شهیرتعیین نقشها و مسئولیتها مشخص و  یزمانبند کیبا 

 . بردارند انیآن را از جهات مختلف از م شدن بارور

 یابي خط مشيدر الگوی ارز مفهوم پایه دانش به اینكه نظر

ددی نظام اداری در پژوهش حاضر کراراً در بخشها و مقوالت متع

استخراج شده است اهمیت دانشي کردن نظام اداری و ضرورت 

 شود: ميشود . بدین منظور پیشنهادات ذیل مطرح ميآن استنباط 

  ی ا محور و حرفه از کارمندان دانشامكان بهره مندی 

ور منایع انساني در سازمان ام از طریق سیاستهای دهید آموزش

 کشور.مياداری و استخدا

  ي.سازمان اتیتجرب اشتراک گذاری و بهره برداری از 

  جدیت و اهتمام به استقرار نظام مدیریت دانش و

 یكپارچگي آن.

نظر به این که حضور و مشارکت مردم نقش به سزایي در 

از نظارت عمومي، تحقق عدم تمرکز و کوچكسازی نظام اداری 

طریق انجام امور محلي و اصالح فرهنگي دارد دولت باید به فكر 

ی باشد از طریق واگذاری خدماتي که نظام ادار کردنهیپا مردم

دهد اقدام کند. نظر به اینكه مينقش تصدیگری دولت را کاهش 

نظام حاکمیت به عنوان سیستم کالن وجود داشته و خرده نظامهای 

کنند، داشتن دیدگاهي ميدر آن فعالیت  دیگر به مثابه زیر سیستم

نظام دیدن  ایشبكهنسبت به نظام اداری و یا به عبارتي ميسیست

اصالح نظام اداری های است که باید در برنامهمياداری مقوله مه

مستقل و بدون هیچگونه مينظام اداری، نظا در نظر گرفته شود.

سي، دفاعي، ارتباط با سایر نظامهای اقتصادی، فرهنگي، سیا

کنش و برهمكنش سایر  متأثرامنیتي، حقوقي و... نیست، بلكه 

نظام اداری را باید در های خط مشي. بدین منظور، استنظامها 

اقتصاد مقاومتي، های خط مشي ، همچونخط مشیها تعامل با سایر 

سیاستهای کلي علم و فناوری، پدافند غیرعامل و... ببینیم تا 

نظر به اینكه  ضوعات را در بر داشته باشد.شمولیت موجامعیت و 

بكارگیری فناویهای نوین در مدیریت دولتي مقوله کالني است 

که در بعد فناوری خط مشي نظام اداری استخراج شده است و در 

لیبرال قرابت  وجود دارد که با امور دولتيمياین مقوله کالن مفاهی

توسعه ای رقابتي، فض دارد. تأکید بیش از حد بر ارائه خدمات در

ی نوین مدیریت دولتي  این و تكیه بر فناوریها دولت الكترونیک

نظام اداری به لحاظ  صالحا خط مشيکه نگراني را به همراه دارد 

مبنایي اقتصادی و پارادایم مدیریت دولتي نوین که  شبه با نظری 

نظام اداری ایران، نظام  ابزاری دارد مشتبه شود در صورتي که

ایراني بودن را  –مياسال ویژگیهایبه فردی است که باید  صرمنح

دست و پا ای اساساً مدیریت دولتي نوین، مجموعهدارا باشد. 

تئوری و عمل مدیریت دولتي  شرایطشكسته از تفاسیری در مورد 

موجود در حوزه مدیریت دولتي سنتي را خاطر  التاست که مشك

ت را الح این مشكالاص سازد و اقدام عملي برای رفع ومينشان 

و به لحاظ ارزشي جایگاهي در دولت  میداند ضروری

و گرفتار نشدن در ای ندارد. لذا برای پرهیز از چنین شبهمياسال

یک نظریه  ضروری است دام تبعات منفي مدیریت دولتي لیبرالي 

 . تدوین گرددو ایراني ميالمدیریت دولتي اسميپارادای ن شبهالک

 

 انیتشکر و قدرد
له    این قا ته از  م یان    برگرف مه    پا گاه    دکتری نا ــ آزاد دانشـ

سال  سمنان ميا ساتید راهنما و م    مي واحد  سنده از ا شد. نوی شاور   با

ل کســاني که در این راســتا با محقق همكاری نمودندکماميو تما

 تشكر را دارد.
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 Abstract 

Introduction: Considering the formulation of general policies of the 

administrative system, development programs, etc., in the eleventh and 

twelfth governments, as well as the adaptation of these policies in institutions 

related to public health, the purpose of this study is to provide a conceptual 

model of dimensions, categories. Macro and basic is the evaluation of 

administrative system reform programs implemented in medical universities 

in Semnan province.  

Methods: The research paradigm is an interpretation that was used with an 

inductive approach of the data theory theory strategy, in addition to the data 

obtained from the review of relevant texts, the opinions of presenters, 

observers and policy makers are also used; Thus, while analyzing the content 

of texts related to policy evaluation, administrative reform programs and 

documents related to the administrative reform program, snowball sampling 

was used to obtain the opinions of stakeholders. In this study, after 

interviewing 12 people in 37 sessions No new data appeared and theoretical 

saturation occurred.  

Results:  Extracting a systemic conceptual model from the administrative 

system reform programs of the first and second periods implemented in the 

executive bodies of Semnan University of Medical Sciences includes 280 

basic concepts, 71 basic categories, 9 macro categories and six dimensions. 

Conclusion: Current evaluation of administrative policy in the executive 

organs of Semnan province with characteristics; Method-oriented, goal-

oriented, retrospective and focused on the implementation of the policy-

making process that these results can be used in designing a comprehensive 

system of administrative policy evaluation of medical universities in Semnan 

province.  

Keywords: General Policy, Administrative System, Data Foundation Theory, 

Health 
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