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 های ملی در ایران:مشیخط هماهنگی ظرفیت یندهایاپیش

 افزاریافزاری و ذهنافزاری، نرمسخت هگانواکاوی سه

 9زادهعلی حمیدی

 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی

 فردحسن دانایی

 مدرس تربيت دولتی دانشگاه مدیریت استاد 

 مهدی معافی

 دانشجوی دکتری مدیریت تطبيقی و توسعه دانشگاه تهران پردیس فارابی

 علویسیدحسین اخوان 

 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس فارابی 

 (71/1/91تاریخ پذیرش:  - 71/5/91)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های ارآمد  ا  مدیریت دولهی جدید، احران های دولهی منطبق اا اید های گذشتهه اا وساتا ی داهها   در دهه

شد. در ایران وخز پراکندگی ات  موسمی که ها تشتدید  گستختههی ات  موسمی ودولت کنهرل، پراکندگی و ا هم
ها مشیهای دیهری وخز داشت، افزای  یافت. این شرایط منجر اه طرح مجدد مسئله و مفهسم هواهنهی خطریشته 

 71مشی در ایران اات. ارای فهم این پدید  اا آیندهای ظرفخت هواهنهی خطشتد. هد  این پووه ، یافهن پخ  
های مشیاود، مصاحبه شد و ااناد اخااهی شامل اارخطها اسد مشتی رگخر هواهنهی خطوفر ا  مدیران ارشتد که د 

هفاد  ها وخز اا ااتحلخل داد  و قساوخن مرتبط اا هواهنهی وخز اررای شدود. دولت ئتخه هواهنهیااتناد  هواهنهی، 
معوسل ارای ایجاد هواهنهی طسر که اهدهد در حالیهای این پووه  وشان میاوجام شتد. یافهه  ا  تحلخل مضتوسن 

ای افزاری ارافزاری و مغزی ورمهاشسد، تسجه اه جنبهمی تأکخدافزارهای هواهنهی ها و اتتفرآیندار اا وکارها، 
های پخشنهادی جهت اهبسد ظرفخت مشیای ا  خطی ظرفخت هواهنهی ضتروری ااتت. در پایان وخز مجوسمه  ارتقا

 ت.ها ارائه شد  اامشیهواهنهی خط

ها.ها، هوپسشاویپراکندگی دولت، حفر  ،مشیخط ظرفخت هواهنهی، مشیهواهنهی خط :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های مظاهر واهواهنهی یکی ا  آشناترین مسائل فراروی شهروودان در مساجهه اا اا مان
های کاری درون یک اا مان و فرآینددولهی اات. جلساتی هوچسن مدم تطااق ااهاوداردها و 

های متهلف، واهواهنهی در اوجام امسر شهری و خدماتی اشعار اه این معضل در مخان اا مان
رای موسم یا اتشی ا  افراد اخشهر خدمات موسمی ارایه شد  تساط دولت اات  دولهی دارد. 

غخردولهی و حهی خصسصی اات. ا   های متهلف دولهی،، وخا مند هواهنهی مخان ات جامعه
رتبط های دولهی ماین رو مسائل هواهنهی هوسار  مسایل فرااتشی هسهند. اه ملت تعدد داهها 

ها وسبت اه آن مسئله، های مهفاوت آنب منافع و گرای اا یک مسئله موسمی و وخز اه اب
اطح  (.57-51: 5175)پیترز، شسود کنندگان یک خدمت اا مشکالت  یادی مساجه میدریافت

های ها و اا مانها در اروامهها، تداخالت و هوپسشاویکاریها و دواار کاریااالیی ا  مسا ی
موسمی ایران تسان مشکالت هواهنهی در ات  ی میطسر کلات  موسمی ایران وجسد دارد. اه

مشکالت  -2و 7هامشکالت هواهنهی واشی ا  هوپسشاوی -7اندی کرد: را در دو داهه تقسخم
ا ی اای )کارکردی( و تتصصیویو  ؛ که منشأ هر دو اه تفکخک کار2هاهواهنهی واشی ا  حفر 

های مهداخل و هوپسشان در اصل واشی گردد. مشکل حس  مهناظر آن در دولت و جامعه اا می
ها های درگخر مسئله موسمی اات. حفر ا  واگرایی در ترجخحات و رویکردهای متهلف اا مان

شسد که طبخعهاً اه مشکالت خارج ا  های تتصصی مراسط میهم اه ادراک اوهتاای اا مان
د که خارج ا  قلوروهای شسوتسجه هسهند و هوسار  مسائلی پخدا میشان ایهای اداریمحدود 

(. در حالی که 27-22: 2172گخرود )وگریچ و ااهخواک، ها قرار میها و اا مانکاری داهها 
های مهفاوتی ارای این مسئله مطرح شد  اات اما ات  مهوی ا  این مشکالت اه اجرای ریشه
ادی ار کارکردها و ااخهار اداری ات  یتأثخرگردد که های مدیریت دولهی جدید اا  میمشیخط

ی و ریزی مولخاتاپاری، اسدجهاا ی دولت، اروناود؛ کسچکو مدیریهی کشسر ارجای گذاشهه
                                        های مدیریت کارکنان ات  خصسصی در دولت ااهفاد  ا  روش

(، ابب کاه  قدرت کنهرل 6-1: 7937 فرد و هوکاران،؛ داوایی22-22: 7932)الساوی و مبصر، 
ی مجریه ها و وهادهای ات  موسمی در داخل و خارج ا  قس دولت و واگرایی اخشهر اا مان

 شد  اات.
در حالی که اصالحات مدیریت دولهی جدید مسجب پراکندگی اخشهر و کاه  ظرفخت  
خز مسجب اهوخت گذاری ات  موسمی در ایران شد  اات، تحسالت جهاوی و محخطی ومشیخط

ی هواهنهی شد  اات. ارتقای مسائل فرااتشی، پخچخد  و اغروج و وهایهاً ضرورت فزایند 
                                                           

1- Overlaps 
2- Underlaps 
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های اقهصادی و اوباشت مشکالت هوچنخن کوبسد شدید منااع مالی دولت واشی ا  تحریم
ها را ضروری های تکراری و هوپسشاویواحدهای اقهصادی، ایجاد هواهنهی و حذ  اروامه

ها در مالو  ار این هواهنهی رضایت شهروودان را افزای  داد  و ماوع ا  ارگرداوی آن اا د.می
اا ی کارا و اثرات  خدمات شسد. هوچنخن یکپارچهادارات متهلف ارای دریافت خدمات می

                               دهدموسمی، احساس ارااری و مدالت را در مخان شهروودان افزای  می
 هایوه  این اات که چه مسامل و ظرفختار این اااس، پرا  این پو (.71-71 ؛5175 ز،پیتر)

یندهای ظرفخت اشسود و ا  این رو هد  آن یافهن پخشی ظرفخت هواهنهی میارتقامسجب 
 هاییمشی در ایران اات تا مشتص شسد چهسوه و ا  طریق چه اا وکارها و  مخنههواهنهی خط

 یااد.می ارتقاایران  ظرفخت هواهنهی در دولت

 پژوهشمبانی نظری 

 هواهنهی ارائه شد  اات گذاری موسمی تعاریف متهلفی ا  مفهسممشیدر اداخات داو  خط
(. 21: 2112ای مهفاوتی مطرح اسد  اات )هسد، مشیهای وهادی و خطدر حس   هواهنهی و

ه و های مرتبط اه آن پرداخهفرآیندوظریه اا مان اخشهر اه مفهسم هواهنهی، تسصخف رفهار و 
تری دارود های مولیگذاری موسمی و مدیریت دولهی دغدغهمشیهای ملسم اخاای، خطرشهه

(. 26-24: 7332پردا ود )الکساودر، و اه چهسوهی و اا وکارهای هواهنهی اخنااا ماوی می
مخان توام امضای داوست که هد  آن ایجاد اوطباق ای ا  اموال میاایوسن هواهنهی را مجوسمه

: 2116تصوخوات مهقاال و اا گار اا یکدیهر اات )یسردان و شست،  إتتاذها در جهت گرو 
 مؤثر تحسیل دولت ارای ظرفخت اه معنای (. در دیدگا  وهادگرایان جدید، هواهنهی27-21

اات.  فرآیند حاصل هم و فرآیند یک هم هواهنهی. موسم اات اه خدمات ا  ایمجوسمه
                    مشی و هواهنهی اجرا مطرح ااتی در اطسح مهفاوت هواهنهی خطهواهنه

جسشی مخان منااع ات  . در اداخات حکوراوی وخز هواهنهی و ایجاد هم(2-71 ؛2172 پخهر ،)
(. 42-31: 7939یر، موسمی و خصسصی اه وق  محسری دولت تبدیل شد  اات )پخهر  و پی

اود؛ در وهادگرایی جدید مسرد اقبال قرار گرفهه چارچسبف مبهنی ار های اخخر تعاریدر پووه 
اا ی ارآمد  ا  اصالحات مدیریت دولهی مثااه واکنشی اه تتصصی هواهنهی اه، چارچسباین 

؛ الگرید و 2171؛ اسخارت و هوکاران، 2172شسد )الگرید و هوکاران، جدید ادراک می
این پووه  وخز  (.2112؛ اسالخنک و ورهسات، 2111، ؛ ورهسات و هوکاران2171ورهسات، 

 ار این تعریف ا  هواهنهی مبهنی شد  اات.
گذاری اه مسضسع ظرفخت هواهنهی مشیدر اداخات مرتبط اا هواهنهی، احث ا  ظرفخت خط

ظرفخت اداری اه تساوایی مدیریت کارای منااع فخزیکی  ها مرتبط شد  اات. در حالی کهمشیخط
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ه ظرفخت دولت وخز مراسط ا و شسدوخا  ارای تحسیل اروودادهای دولت اطالق می سردو اوساوی م
تساوایی دولت ارای اه تحرک واداشهن حوایت و رضایت اجهوامی و اقهصادی در جهت تحقق 

گذاری اه تساوایی یک دولت مشیظرفخت خط ،(2: 2112یر، )پخنهر و پی شسداهدا  موسمی می
ار  ها اشمشی و اسخج منااع مسرد وخا  ارای اجرای آن اوهتابی خطنداوههای هسشوارای اوهتاب

گذاری، تساوایی یک کشسر در ایجاد مشیظرفخت ملی خط(. 222؛ 2112یر، دارد )پخنهر و پی
نااایی دراهی شمشی اهوحسی که مشکالت خط اه ،فضایی ارای تعامل اا یهران متهلف اات

 دراهی اوجام شسودها وخز اهمشیلخد و وهایهاً اجرا و ار یاای خطهای مهنااب تسحلشد  و را 
در واقع این اداخات اه جای پرداخهن اه هواهنهی، اه  (.99-21: 7932فرد و هوکاران، )داوایی

 پردا د. گذاری و ظرفخت هواهنهی میمشیتر ظرفخت خطمسضسع مشتص
های ملی، جهاوی شدن و وخز محخط اخاای دراار  دولت، تغخخرات در-اا تغخخر جس فکری

و  ترهای فراروی ایجاد هواهنهی پخچخد ی اصالحات اا ارگرا در مدیریت دولهی، چال غلبه
ها ارای تک اا ماناود. تغخخرات ارآمد  ا  مدیریت دولهی جدید، قاالخت تکتر شد گسهرد 

(. هواهنهی 2: 2171ورهسات،  اود )الگرید ومقاومت در اراار ایجاد هواهنهی را افزای  داد 
: 7332های دولت پدید آمد  اات )رود ، گسختههی و فراای  قاالخت هم در پااخ اه مشکل ا 

 راچظهسر مسائل پخچخد  و فرااتشی وخز ار اهوخت تسجه اه هواهنهی افزود  اات؛ (؛ 793-794
 هااروامه و هاو ارتتاوه معوسل مر های شسود، مساجه آن اا ااید هادولت اکنسن که هاییکه چال 

مثااه پااتی ارای مساجهه اا  ها، اهمشیلذا هواهنهی خط (.727 ؛2116 پخهر ،)وسردد می در را
                             مشی موسمی و پراکندگی دولت ظاهر شد  اات ی خطمسائل پخچخد 

  (.296-291: 2171)هلخهان، 
ی ملی هاواشی ا  اصالحات پخشخن و وخز تحسالت اخخر در محخطا  این منظر مسائل متهلف 

شسود. هرچند گذاری دولت مرتبط میمشیو جهاوی، اه ا  دات رفهن ظرفخت خط
دهد )ظرفخت های منفرد را افزای  میگذاری اا مانمشیاا ی ظرفخت خطتتصصی

ذاری در اطح کالن یا گمشی مان ظرفخت خطگذاری در اطح خرد و پایخن(، اما هممشیخط
دهد. اطسح ااالی گذاری در اطح کلخت دولت را کاه  میمشیدر ظرفخت خط

اودا ود، اما اا وکارهای گذاری دولت را اه خطر میمشیاا ی، ظرفخت کلی خطتتصصی
کنند )ورهسات و گذاری دولت را تقسیت میمشیهواهنهی ظرفخت ارااری و کلی خط

در دوران معاصر،  مشی گذاریاین رو، محسر احخای ظرفخت خط (؛ ا 32: 2112اسخارت، 
 مشی اات.هواهنهی خط

 گذاریمشیترین ااهراتوی احخای ظرفخت خطمشی اصلیطبق تعریف فسق، هواهنهی خط
(، 2112( و ورهسات و اسخارت )2116دولت در دوران معاصر، اات. ا  منظر یسردان و شست )
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گذاری در دو اطح دولت یا شبکه؛ و اا یهران یا شعب اا ماوی، مطرح اات. مشیظرفخت خط
گذاری پس ا  اصالحات اا ارگرا، افسل ظرفخت مشیاحران افسل ظرفخت خط ترینمهم
ترین ااهراتوی احخای ظرفخت گذاری در اطح دولت اات؛ در این شرایط، اصلیمشیخط
گذاری معاصر، مشیی اات. پس اعد اصلی ظرفخت خطمشگذاری، هواهنهی خطمشیخط

مشی، اعدی خاص ا  ظرفخت مشی اات. لذا ظرفخت هواهنهی خطظرفخت هواهنهی خط
گرا قرار دارد )ورهسات گذاری دولت اات که در مرکز تسجهات اصالحات اداری کلمشیخط

؛ 2171اسخارت و هوکاران،  ؛7932فرد و هوکاران، ؛ داوایی2112؛ پخنهر و پخر، 2112و اسخارت، 
 (.2172؛ پخهر ، 2116؛ یسردان و شست، 2116پخهر ، 

 پیشینۀ پژوهش

، در ایران وپرداخهه اات هامشیظرفخت هواهنهی خطپووهشی مسهقخواً اه مسضسع تاکنسن 
گذاری و مسئله هواهنهی اوجام شد  اات. در مشیهای متهلفی دراار  ظرفخت خطاما پووه 

ها اوجام شد  مشیی مسضسع هواهنهی خطها دراار خز حجم اوبسهی ا  پووه اطح جهاوی و
شناای هواهنهی، ار یاای اطح اات؛ خااهها  هواهنهی، مسائل و مساوع هواهنهی، وسع

 ترینمهمها، مشیی هواهنهی، ظرفخت هواهنهی خطارتقاهواهنهی، اا وکارها و الهسهای 
صسرت اجوالی ها را اهترین پووه و مرتبط ترینمهمر ادامه اود. دها اسد محسرهای این پووه 

 کنخم.مرور می

 مرور پخشخنه پووه  -7جدول 

 عنوان ردیف
نویسندگان و سال 

 انتشار
 هایافته ترینمهم

7 

 مسضسع فهم ار تحلخلی درآمدی

 :موسمی مشیخط ظرفخت

  ماهخت، اررای

 کارکرد و مسضسع

د اخفرد، حسن داوایی

امامی، اخد مجهبی 

 .7932 کاظم حسخنی،

 ها و گذاری دولتمشیکاه  ظرفخت خط

 های تسخالی شد گخری دولتشکل

 اهبسد آشفههی مفهسمی مسجسد در مفهسم ظرفخت 

 گذاری اا تعاریف مرتبط اا حکوراویمشیخط

2 

واکاوی مساوع هواهنهی اخن 

های ات  موسمی اا مان

 ایران: پووهشی کخفی

 حسن االاالم، شخخ وجوه

 ااداله فرد، داوایی

 ،مرتضسی مهدی کردوائخج،

7936. 

 های ات  موسمیمدل مفهسمی مساوع هواهنهی اخن اا مانتراخم 

، قاوسوی، اداری، اخاای، در قالب مساوع اا ماوی، مخان اا ماویایران 

 اجهوامی، و محخطی-فرهنهی

9 

 شکا  پدید  پردا یمفهسم

 فرایند خطوشی در

 فرهنهی گذاریخطوشی

اله؛ پسر، رحوتقلی

فرد، حسن؛ داوایی

امخری، ملخنقی؛ و 

محودرضا،  مطاردی،

7932. 

 مشیگذاری اا شکا  خطمشیتبخخن چرایی شکست خط

 گرا،کل دولت مشی،خط مرض هواهنهی: اوسجامهای همااهراتوی

 ای شبکه حکوراوی و مشیخط اا ییکپارچه

 مشیشکا  خطمثااه پااخ اه  اه
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 رویکرد، شکا  حالت چهار دارای) مفهسمی ی شکا گسوه تبخخن دو

 یفرآیند شکا  و(  یسهی شکا  و ترجواوی شکا  فنی، شکا 

 (اوفصالی شکا  و صسری شکا  حالتِ دو دارای)

2 

 ارای مدلی طراحی

 ظرفخت یارتقا

 قس  در گذاریمشیخط

 کشسر مجریه

 اصغر؛ فاتح، محودی

 حسن؛ فرد، داوایی

 اهلل؛ فرج رهنسرد،

 فرو ود ،

 .7932،اهلللطف

 مجریه قس  در گذاریمشیخط ظرفخت تبخخن ااعاد

های قاالخت و ها یرااخت وهادی، ملی شامل مسامل شرایط

اصلی،  جسیاوه؛ راهبردمشارکت محخطی تعامالت و گذاریمشیخط

 مشیخط خسب محهسای و خسب گذاریمشیخط مقسالت

 دیفرهای ظرفخت و مدیریهی ظرفخت مجریه، قس  اا ماوی ظرفخت

 خسب گذاریمشیخط تحقق خاص شرایط منسان اه فراوق ،

2 

 اوسجام مدم دالیل فهم

 در موسمی هایمشیخط

 دلفی روش: ایران

 .7931هاوخه احودی. 
و  مشیخط اوسجام اا متدوش کلخدی مسامل ا  اندی و تحلخلطبقه

 هامشیخط  ماوی و افقی موسدی، اوسجام تبخخن ضرورت

6 

Dominant concourse 

about important barriers 

to promoting 

coordination in Iranian 

government machinery 

Tayebeh 

Nikraftar & 

Reza Shokri. 

2014. 

اکهشا  مساوع پخ  روی هواهنهی در دولت ایران در قالب مساوع 

 مشیاداری و مساوع خط

 اهبسد هواهنهی ترینمهممثااه  طرح دولت الکهرووخک اه

1 Coordination 

Capacity 

Kai Wegrich 

and Vid 

Štimac. 2014 

 کار تتصصی دولت و ظهسر مشکالت هواهنهی تقسخم

 هاها و هوپسشاویی حفر داهه در دو

 ی ظرفخت هواهنهی ا  طریق ترکخب مهناابارتقا

 مسجسد حلو را ی هواهنهی وسع مسئله 

4 

The coordination of 

the European Union: 

exploring the 
capacities of 

networked 
governance 

Jordan, A., & 

Schout, A. 

(2006). 

 ها مشیارائه مدلی ارای انج  ظرفخت هواهنهی خط

 محخطیی اروپا در حس    یستدر اتحادیه

های مراتبی؛ رویه اا وکارهای السلههای هواهنهی: معرفی ظرفخت

خروجی؛  ااخهنها و آمس ش؛ مشتصی مهارتاسروکراتخک؛ تساعه

 مأمسریت یاا وکارهای هواهنهی افقی؛ اخاوخه

3 

Pursuing horizontal 
management: The 

politics of public 

sector coordination 

Peters, B. G. 

(2015). 

ی اه هواهنهی در اراار رویکردهای معرفی رویکرد تشریک مسام

 ایمراتبی، اا اری، شبکه ااخهاری مبهنی ار اا وکارهای السله

ها و رهبری ارای اه کاراوداخهن کنندگان، اید ار وهرش شرکت تأکخد

 این ااخهارها و اا وکارها در جهت هواهنهی

71 

The coordination 

of public sector 

organizations: 

shifting patterns 

of public 

management. 

Bouckaert, G., 

Peters, B. G., & 

Verhoest, K. 

(2010). 

کشسر ار یاای تغخخرات الهسهای هواهنهی در مخان هفت

 های مدیریت دولهی جدیدمشیاروپایی در واکن  اه خط

بل ی قدههای وسبت اه اهشخسع اا وکارهای اا اری و شبکه

 مراتبیای السلهدر کنار حفظ اا وکاره

77 

Addressing 

fragmented 

government action: 
coordination, 

coherence, and 
integration 

Cejudo, 

Guillermo M., 

& Cynthia L. 

Michel. 2017. 

های متهلف اه مول پراکند  دولت )هواهنهی توخخز مخان این پااخ

تعریف دقخق هاو یکپارچهی دولت( و مشیها، اوسجام خطمشیخط

 هر یک در جهت کااهن ا  اخهالل مفهسمی مسجسد

72 Coordination of 

Wicked Problems 

Thomas 

Danken. 2017 

 های تغخخر مشیی خطمقایسه هواهنهی اخنااتشی دراار 

 جوعخهی مخان پنج ایالت متهلف در کشسر آلوان

ح ی مقایسه اطهواهنهی و وهایج هواهنهی ارا فرآیندتعریف دو داهه مهغخر 

 هواهنهی در ایاالت متهلف
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اا این وجسد هخچ پووهشی هم مسهقخواً اه وضعخت کلی هواهنهی در وظام اداری و اخاای 
 اود. ا  این جهت پرداخهنها تورکز داشههمشیایران وپرداخهه و مودتاً ار فهم مساوع هواهنهی خط

ظرفخت، در اطح دولت ضروری  های اهبسد اینمشی و را اه وضعخت ظرفخت هواهنهی خط
 اات.

 شناسی پژوهشروش 

مشی در ایران اات. روش یندهای ظرفخت هواهنهی خطاهد  این پووه  واکاوی پخش
های موخق کخفی، مطالعات اطالمات(، مصاحبه گردآوری )اا رمایت کثرگراییها، گردآوری داد 

یندهای ظرفخت هواهنهی اپخش ااناد و مشاهدات اات. وسع پووه  اکهشافی و هد  آن کشف
 ی پووه هپووه  انخادی و ابقگخری ی ظرفخت هواهنهی اات. جهتارتقامشی ارای خط

ا وخز اا ااهفاد  ا  تحلخل مضوسن اوجام ه(. تحلخل داد 2-7؛ 7944هم کخفی اات )داوایی فرد، 
گران اوساوی ا  وسبهشان اا شد  اات. چنخن پووهشی اخ  ا  هوه ار ادراک مدیران و کن 

ی هواهنهی شسد، مهکی اات. پووه  دراار ااخهارها و معاوی که در این وسبت تسلخد می
ها ا  هواهنهی و پرا  ا  ار یاای آن فرآیندمشی، اغلب شامل مصاحبه اا حاضرین در خط

 مصاحبه ا  ااهفاد  (؛ لذا اا21: 2172و شکست هواهنهی اات )پخهر ،  مؤفقختها و فرآیند

های مرتبط اا یوحسی درگخر تصوخم گذاری ملی که اهمشیخط وگس اا خبرگاناه گفت موخق،
های اخنااا ماوی، ها در حس  مشیاهنهی خطاود و تجراخاتی در هوها اسد مشیاا هواهنهی خط
اوهتاب  ایم. ارایاود، پرداخههگاوه داشهههخئت دولت و مخان قسای اهای، اخن و ارتتاوه

ارفی ااهفاد  شد  اات. در جدول  یر خبرگان ار گخری گلسلهشسودگان، ا  روش ووسوهمصاحبه
 اود.اندی شد اااس چهار ویوگی، طبقه

 اندی خبرگان مسرد مصاحبه و تس یع اسااق مدیریهی و تحصخلیطبقه -2جدول 
 تس یع خبرگان در حس   های متهلف ی خبرگیهاحس  

 حس   آکادمخک

ی حقسق
دکهرا

ی فلسفه 
دکهرا

کارشناای ارشد  
 

ت 
مدیری

و 
حسااداری

 

ت
ی مدیری

دکهرا
ی ملسم اخاای 

دکهرا
 

صاد
ی اقه

دکهرا
 

ی
دکهرا

 

 
جامعه

شناای
 

ی ملسم دینی و حس وی
معادل دکهرا

 

تس یع خبرگان 

 )درصد(
6 6 72 23 72 71 72 6 
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 حس  

 گذاریمشیخط
دفاع و امسر امنخهی

 

ضایی
حس   ق

 

صاد و 
اقه

ت
تجار

ت 
ط  یس

ب و محخ
آ

امسر اجهوامی و فرهنهی 
ی و منااع اوساوی 

تحسل ادار
ت خارجی و دیپلواای 

اخاا
 

ملم
و 

 
ی

فناور
 

تس یع خبرگان 

 )درصد(
72 6 71 6 72 23 6 72 

 اطح اسااق مدیریهی اجرائی
و ارت یا معاووت 

 رئخس جوهسر
 معاون و یر

 مشاور و یر یا 

 مدیر کل

 92 21 74 تس یع خبرگان )درصد(

وهاد 

درگخر 

 هواهنهی

ت دفاع
و ار

 

مرکز اررای
ی

ت جوهسر
ک ریاا

ی ااهراتوی
ها

 

کوخسخسن
 

س و مرکز پووه
ی مجل

ها
س

ی مجل
ها

 

انخاد ملی وتبهان
 

ت وظام
صلح

ص م
مجوع تشتخ

 

ت رفا  و امسر اجهوامی
و ار

 

گ و ارشاد
ت فرهن

و ار
 

ت و اروامه
اا مان مدیری

ریزی
 

اا مان اا رای کل کشسر
 

ت
هخئ

 
ت

دول
 

تس یع 

خبرگان 

 )درصد(

72 6 72 6 6 6 71 29 6 6 

ررای اها اه داهه ا  ااناد مرتبط اا هواهنهی وخز ها و تنسع منااع داد ارای تکوخل مصاحبه
فقر (، ااناد هخئت  29های کلی مجوع تشتخص مصلحت وظام )ها یا اخااتمشی: اارخطودشد

مرتبط اا  مصسب مجلس وقساوخن و مقررات ای ا  و مجوسمههای مرکزی آن دولت و اا مان
ها اه اشباع راخد و ارای اطوخنان ا  گفههس، داد  72اا پایان مطالعه ااناد و اوجام  امر هواهنهی.

ها کدگذاری پس ا  اتوام گردآوری، داد ها دو مصاحبه تکوخلی دیهر وخز اوجام شد. اشباع داد 
اهتراج ها ا وی شدود. اپس مفاهخم مهنااب اا ارچسبارچسبها و ااناد، شد  و مهن مصاحبه

ی اههداندی مفاهخم، مقسالت فرمی و اصلی کشف شد  و ذیل اهشد  و در ادامه اا مرور و داهه
 .اندی شدودافزار، ورم افزار و مغزافزار هواهنهی داههاتت
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 های پژوهشاعتبار یافته

ها هپووه  کخفی فعالخهی اات که ارای ار یاای صحت یافهامهباریاای، یا پایایی و روایی، در 
ها اات که گرایی داد جاوبه یا رمایت کثرتشسد. امهباریاای مسهلزم تأیخد هوهکار گرفهه میاه

کنندگان و دیهر گردآوری شد  ااشند؛ هوچنخن ال م اات که مشارکت أخذها ا  چندین مداد 
اایست مسارد منفی و مهعارض را هوچنخن پووهشهر میخبرگان وخز پووه  را اصالح کنند. 

ها اا گار شسود )کراسل، قدر تعدیل کند که هوه مقسالت و داد  حهواً جدی اهخرد و آن را آن
(. ار این اااس ارای امهباریاای پووه  اه داهه اقدام اوجام شد: 222-226؛ 66-69: 7932

ها و ر اا درگخری الندمدت اا داد وتست اا ااهفاد  ا  روش مقایسه مسهور، پووهشه
ها و مبارات اه اوت مفاهخم و مقسالت اه انج  مسهور مقسالت وآمدهای مکرر ا  داد رفت

تن ا  ها مبادرت ووسد. دومخن اقدام، اا اخنی امضای پووه  و خبرگان اسد که وهایج اه اهو داد 
گذاری ارائه شد و هر دو گرو  مشیشسودگان و اپس اه اه تن ا  خبرگان داو  خطمصاحبه

اا تعدیل ارخی مقسالت وهایج حاصل شد  را تأیخد کردود و وهایج پووه  ار این اااس وخز تأیخد 
ها؛ در این پووه  ضون گرایی منااع گردآوری داد و اصالح شد. اسم اینکه، در رااهای کثرت

شناای وخز اه منسان منااع مکول های کارتن ا  خبرگان ا  ااناد اخااهی و گزارش 71مصاحبه اا 
 ها را تأیخد کنند.ا ااهفاد  شد تا تنسع منااع گردآوری وخز امهبار داد هگردآوری داد 

 های پژوهشیافته

شد   تأکخدافزارهای هواهنهی ها و اتتفرآینداغلب ارای ایجاد هواهنهی ار اا وکارها، 
شسد، مطالعات اخخر ار محسسب میشرط تحقق هواهنهی افزار هواهنهی پخ اات و اتت

ر  اود؛ ارای ووسوه گای پخهافزاری ارای تحقق هواهنهی مهورکز شد ی ورمضرورت افزودن جنبه
( ار ضرورت وجسد تشریک مسامی مخان اا یهران در کنار اا وکارها و ااخهارهای 2172)

ای ی هسهی، یعنی کاالههگسو ی غخراوساوی یا شئافزار، یا جنبهکند. اتتمی تأکخدهواهنهی 
ا داو  تسان آن رطسر کلی وویهای فخزیکی و آوچه اهفخزیکی، منااع طبخعی، اورژی،  یرااخت

ها، داوشی اات که کدگذاری یا رمزگذاری شد  اات و در اخرون ا  ذهن افزار یا اید وامخد. ورم
 ها و وظامات، مالو  ارماات. اما اخسه یاایداتهای دیجخهال قاال اوسان در کهب و حافظه

 ود، ها را رقم میی اسمی هم دارود که حرکت و وظم کلی آنافزار جنبهافزار و ورماتت
ای ا  معرفت اطالق شد  اات که در ذهن قرار افزار(، اه آن جنبهافزار )مغزافزار یا مهارتذهن

ااهعدادهای درووی اات ها و ها، مهارتدارد و شامل ایوان، اراد ، داو  ضونی، تساووندی
د کنافزار را تنظخم میافزار و ورمافزار روااط درووی اتت(. ذهن27-22: 7333)کنسخسس و هخهسر، 
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افزارهای هواهنهی کند. اتتی اجزا و اا یهران را هدایت میگخری کلی حاکم ار هوهو جهت
ی مجریه(، مسامل ای و قس ها یا مسامل وهادی و چخدمان کلی دولت )در اطح فراقس شامل مؤلفه

افزار هواهنهی آن چخزی اات شسد. ورمها( و مسامل فناوراوه میاا ماوی )ظرفخت اداری داهها 
های کند و مؤلفهها در اطسح متهلف را تسهخل و تعدیل میفرآیندکه مولکرد این ااخهارها و 

های اخاای، امهقاد اه طرحی  شسد. وهایهاً ارادهای حقسقی را شامل میاجهوامی، جنبه-فرهنهی
 افزار یک اخسهم ارای هواهنهی اات.ا  خخر مشهرک و مصلحت موسمی، ذهن

 مشییندهای ظرفخت هواهنهی خطاپخش -9جدول

 افزارهایاتت

 هواهنهی

 مسامل وهادی 

 )ااخهار و چخدمان کالن دولت(
 ، دولت اا آفرینی و اا طراحی، دولت اوسجام احخای

 گذاریمشیاصالح وظام خط

 قس  مجریهچخدمان 
 ، اصالحات ااخهاری، تقسیت مرکز دولت

 اازارهای مدیریهی، هافرآینداصالح 

 مسامل اا ماوی
 ااخهارها ها:ها و اا مانظرفخت اداری داهها 

 منااع اوساوی ها و اازارهای مدیریهیاخسهم

 فناوری اطالمات و دولت الکهرووخک مسامل فناوراوه

 افزارهایورم

 هواهنهی

 اخاای-مسامل حقسقی
 دولت کارکردهای و هاهسیت، مسئسلخت ار ار اجواع

 اخاای و های حقسقیها و پشهساوهحوایت

 های قاوسن اااایار ش اا مهنااب هایمشیخط اقهباس

 داوشی-مسامل فرهنهی
 ، های کارشناای دولتتقسیت داهها ، ایهای حرفهترویج ار ش

 گذاریمشیداو  خطترویج 

 افزارذهن

 هواهنهی

 احخای خخر و مصلحت موسمی ایمسامل فکری و اودیشه

 اراد  و خساات هواهنهی )وزد مقامات ارشد و موسم( ی اخاایخساات و اراد 

 هماهنگی افزارهایسخت

تسان در دو اطح وهادی یا تشکخالت کالن دولت و اطح های هواهنهی را میافزاراتت
ها مسامل فناوراوه وق  مهوی در ایجاد اا ماوی و مدیریهی تقسخم کرد. در کنار این

 افزارهای ال م ارای هواهنهی دارد.اتت

 (دولت کالن چیدمان و ساختار) نهادی عوامل

 دولت انسجام احیای

 گذاریمشیهای مدیریهی و خطدر دولت، ا  مقدمات ضروری مولکرد اخسهم وجسد اوسجام
 مه مشی، هواهنهی را واکنشی اه پراکندگی و ا حالی که اداخات رایج هواهنهی خط دراات. 
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داود، اما ( می211: 2179)پخهر ،  پااخ اه اثرات مدیریت دولهی جدیدگسختههی دولت، در 
ها و اسااق دیهری وخز دارد؛ رشد وامهسا ن اسروکراای دولهی ، ریشهپراکندگی دولت در ایران

اجرای  ودر دوران پس ا  اوقالب  ی وهادهای مسا یتکثخر مجوسمه ،7921ی در دهه
ی س اود؛ وحاسد پراکندگی های اعد ا  جنگ منااع این مدیریت دولهی جدید در اال هایمشیخط

و اوجام ات  ها خصسلهیهای مدیریت دولهی جدید در ایران ابب ظهسر مشیاجرای خط
ت  ا در اایه هایاسروکراای خردولهی شدود. رشد اینها اه ات  موسمی غمظخوی ا  واگذاری

متااراتی که در دات دولت اسد، در طی این »کرد  را پراکند  مهوی ا  اقهدار قس  مجریه
اما ارای دولت یا قس   ،اا ی تحت کنهرل اپا  درآمد  ااتهای اه اصطالح خصسصیفرآیند

 .7«گسیی اه موسم را وداردامکان پااخن اااس آه که دیهر ار رفهای ا  دات مجریه مجوسمه
ولت ی دی ازرگ و وامهعادل دولت اات که اه وااسههی اسدجهاودا   اوسجام، منشأ دیهر مدم

اال پس ا  اوقالب و در حالی که تا آن  22در طی  گردد.اه درآمدهای وفهی و وساان آن اا می
د  اراار شچهار روی اوساوی شاغل در آن اراار شد  اسد، اودا   دولت و تعداد وخ دو  مان جوعخت

وخروی اوساوی و اراوه هزینه مراکز اهزیسهی » ی تسلخد خدمات در دولت ااالاتهزینهاات. 
آمس ش و پرورش هم وضع مشااهی وجسد  اات و دراراار مراکز ات  خصسصی  9دولهی 

 «.رددا
سد  کثر شسراهای مالی ات ،انایردر اخاای -وظام اداری ایهای پراکندگی فراقس یکی ا  جنبه

شسرای مالی  21اخ  ا   .ها ایجاد هواهنهی فرااتشی اسد  ااتکه یکی ا  کارکردهای اصلی آن
خن چن. شسوددر وظام اداری وجسد دارد و شسراهای مهعدد دیهری وخز اه ریاات و را تشکخل می

مسئله شدن سد و یا احراویفصل، اهب و حلهسهند، تا  یک اخسهم پای  مسئله شسراهایی وخا مند
ارای تحکخم و  شسراهای مالیگاهی . شسرا حکم کننداوحالل و یا تداوم  و اهرا رصد کرد  

رای اود. اکارگخری شد اهتأاخس و ها های دولتاولسیت اِموال وفسذ وگسهرش قدرت و اری ذی
وهایی  7932در دولت یا دهم مراحل تصسیب قاوسوی شسرای مالی االمت در فروردین »ووسوه 

اسخاری ا  تصوخوات شسراها در مول کارکرد و ثوراتشی جدی ارای هواهنهی وداشهه  .«شد
 اات.

 دولت بازآفرینی و بازطراحی

 مسائل اغروج و چنداعدیابب ظهسر  ،های فزایند تغخخرات اجهوامی و ظهسر پخچخدگی
وی اود. ااخهار کنسشد محخطی، امنخت، مسائل جنسخهی و ارااری ووادی هوچسن مسائل  یست

ت ی. مثالً در حس   مدیرواتسان ااتمسائل پخچخد  و فرااتشی  و هااحراندولت، ا  مساجهه اا 

                                                           
 اود.های اوجام شد  ارای رااله دکهری وقل شد مبارات داخل گخسمه، ا  مهن مصاحبه -7
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 های مرتبطهایی اات که تساط هوه داهها فرآیندی امرو ، محصسل آب، مشکل اه وجسد آمد 
آب را وظخفه خسد داوسهه و وه  تأمخنو ارت وخرو فقط »این قضخه طی شد  اات.  و مسئسل

حساب و کهاب کشاور ی گسهرش ایو پایداری آب، و ارت جهاد کشاور ی مجس  حفر چا  
نها ت، اا مان محخط  یست هم شد  ارصنایع آبمنجر اه گسهرش و ارت صنعت  را صادر کرد ،

وضعخت حاصل وهرش اتشی و فنی اه احران آب،  این«. اسد  اات انخهیک اا مان واتسان و کم
که مسائل کنسوی اه خاطر پخچخدگی و فرااتشی اسدن، اا مقالوخت فنی قاال  اسد  اات، حال آن

د. آرای  واپذیر هسهناخنیها پخ گران فعال، این اخسهمدرک وخسهند؛ و اه خاطر حضسر کن 
ا قاالخت و پذیر اات؛ لذاخنیی پخ های پخچخد اخسهم دولت هنس  مبهنی ار مقالوخت فنی و

سی  آرای  خاا طراحی وخا مند  ظرفخت مساجهه اا این مسائل پخچخد  و اخنااتشی را ودارد و
 اات.

 گذاریمشیاصالح نظام خط

ها را افزای  دهد، اصالح وظام مشیتساود ظرفخت هواهنهی خطیکی ا  وقاط کاوسوی که می
ا ها یمشیاارخط افزاییهم و اوسجام و گذاری اات. اولخن مسرد اه ضرورت اا گاریمشیخط

ها یمشتدوین اارخط ااگردد. مجوع تشتخص مصلحت وظام های کلی وظام اا میهوان اخاات
 کندمشتص میرا مشی خط هایگخری الندمدت حاکم ار حس  جهت ،های متهلفارای حس  

 ،کند و دولتی اقدامات اجرایی و تقنخنی کشسر را مشتص میهوه چارچسبهای کلی، اخاات»
اما این وحس تدوین . «ها مول کنندها ااید کامالً منطبق اا این اخااتی داهها مجلس و هوه

، مشکالت  یادی اه هورا  داشهه اات. اوالً یک وسع ارای ایجاد هواهنهی هامشیاارخط
ها وجسد دارد، که واشی ا  مدم حاکوخت یک وظریه اوسجام و وااا گاری مخان اخااتمدم

ا مرض اوجسد ااناد اخااهی هم ،های متهلف اات. ااهام دیهرهای حس  مشیمشتص ار خط
. (اند تحسل انخادین آمس ش و پرورشو  وقشه جامع ملوی کشسراات )ماوند های کلی اخاات

 را دچار داهها مهناظر اا هر  مشیخطارا ما اد،های ، مالو  ار هزینهمسا ی هایمشیخطاین 
 .اا دمیااهام 

       وظامگردد. در ها اا میمشیخط واپذیریاا گشت و دومخن مسئله، ضرورت ثبات
های مشیو خطشسود ها اصالح میفرآیندروودها و  کشسر، در مسارد  یادی اداری-اخاای

ها مشیا  ااالغ خط اخسهم پس ا  مدتی دواار  اه حالت قبل شسود، امامهنااب تدوین و اجرا می
های و ارت اال پخ  در کارخاوه 91 مدیریت دولهی جدیدهای مشیار اااس خط .گردداا می

ی این کارها تساط پوپ انزین و ارویس کارکنان وجسد داشت، و هوه، دفاع وجاری، آهنهری
ای واگذار شد و فقط تدریج این کارهای حاشخه اه شد.شد  و راوی اوجام میوظامخان ااهتدام
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 هایهای مهعددی مونسمختوامهدر قساوخن و آیخنکه  اا وجسد آن .ی اصلی کار ااقی ماودهسهه
اه اام اما  ،های دولهی اخان شد  ااتواظر اه گسهرش تشکخالت و گسهرش خدمات در داهها 

واار  د ،وقت فرصهی پخ  اخااد . هر.شسود.یاثر ماسخاری ا  این اقدامات ای رااوی،خدمت
 ایههزینهاخاای ضون تحوخل -وظام اداریخاصخت ارتجامی  .گردودارمیحذ  شد  خدمات 
 کند.ها را دشسارتر میمشیاا ی خطرااهااا ی و هواهنگهم ار دولت، مضامف

 در قوه مجریهی فرآینداصالحات ساختاری، مدیریتی و 

ها، وجسد وهادهای در ایران ارشار ا  تداخل وظایف مخان و ارتتاوهی مجریه ااخهار قس 
ها اات، این تقسخم کار ها و جدااا یها(، کثرت ادغامکاریها )مسا یخاوهمسا ی و ارت

کند. ا  یک طر  منشسری و اخهالل کارکردها در اوجام وظایف دولت، هواهنهی را پخچخد  می
وجسد  پسشاوی؛ یعنی امسریسد دارود و ا  اسی دیهر همهای خدماتی ادون مهسلی وجحفر 

ترین آماج ایجاد ها، اصلیپسشاویها و هماین حفر  د که چندین اا مان مهسلی آن هسهند.ودار
اا ی ارآمد  ا  اصالحات مدیریت تتصصیها، ار این مالو  هواهنهی تساط دولت هسهند.

ی ظرفخت کنند  و تساعهقدامات هواهنگو دیهر پخامدهای وامطلسب آن، اجرای ادولهی 
اصالحات مبهنی ار  رفت اا اجرایحالی که اوهظار میدر  تر ااخهه اات.هواهنهی را ضروری

ر شدن تاا فراه یااد، اما در مول وری و کارایی دولت اهبسداهر در ایران مدیریت دولهی جدید 
چسن رقااهی کردن، منطقی کردن  مناوینی روارو شدیم... دولت و واکارامدی رو افزون آن

ه  یافت و ها کارفت ولی وه قخوتها اه کار میها، کسچک کردن دولت، ارای اخااتقخوت
د رش در دولت تعداد وخروهای اوساویو اودا   و وسبت اسدجه جاری ، وه کارایی افزای  یافت

اجه ی و صنفی مسائل کارگرمس اا اا مسائل مراسط اه افت کخفخت داهوزدها،هوچنخن . کرد
 طر  قاال فساد اه ومدالهی اا ماوی افزای  پخدا کرد  ها و ادراک ایوارضایهی و ایمشد 

ریزی مولخاتی و تعریف فعالخت اسدجه. در صسرت تحقق ااتیافهه ای گسهرش مالحظه
 ایج،هواخسهم پرداخت و ار یاای مولکرد ار اااس ااهقرار  و ها ار اااس قخوت توام شد داهها 

رد. ککسب می وهایج درهواهنهی  دادها و ایجادارون ارای کنهرل های جدیدی رادولت قاالخت
هاات، در ایران وخز ظرفخت ترین کاوسن هواهنهی در توام دولتدر حالی که قس  مجریه اصلی

 ،خنهیا کاا ی در هخئت دولتفرآیندتساود ا  طریق اصالحات ااخهاری، مدیریهی و هواهنهی می
 اارتقهای در اایه(، ها و اسروکراایی دولهی )و شرکتهاداهها ، و های مرکزی دولتاا مان

 یااد.
های اخخر، مرکز قس  مجریه یا هوان کااخنه، اهوخت اخاای  یادی در ایجاد در طی دهه
های مرکز دولت تبدیل ها اه یکی ا  وق مشیهواهنهی خطو گرایی پخدا کرد  هواهنهی و کل
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کار اات که ار اااس اا و کااخنهترین وهاد در مرکز دولت ارای ایجاد هواهنهی اصلی .ااتشد  
ظرفخت اداری و تسفخق کااخنه اه شسد. اما گخری مشهرک اه این هد  وایل میتصوخم

 یهاقاالخت اات. وااسههئت دولت خداخرخاوه هو  هاکوخسخسنمسجسد در گذاری مشیخط
 . و ارت اقهصاد،قس  مجریه داردخت هواهنهی فظر ای دروق  ارجسهه ،های مرکزی دولتاا مان

ااوک مرکزی، معاون حقسقی و  ،اا مان امسر اداری و ااهتدامی واروامه و اسدجه اا مان 
 تریناصلی شکلی ضعخف(اا مان حفاظت ا  محخط  یست )اهو  پارلواوی رئخس جوهسر،

 .مرکزی دولت در ایران هسهند هایاا مان
ها و اایر های در اایه، خصسلهیاا ی اسروکراایو تااع ییگسپااخاا ی، اهنگهو

دگان حضسر و را و وواین پذیر اات.های دولهی امکانوهادهای موسمی وخز اا کنهرل اخاای شرکت
ا  اازارهای دولت ارای اموال ها و ارتتاوه در شسراهای مالی و یا هخئت امنای این داهها 

و مکلف کردن این وهادها اه اهدا  خاص  لسایح قاوسوی تصسیب .خسد ااتخسا  گخری دلجهت
ا  اازارهای دیهر کنهرل هسهند. اازار داهسرات راوی و غخرراوی مقامات ارشد دولت  و وخز

ایجاد این وسع اصالحات ااخهاری،  .دیهر، اوحصار در خریداری محصسالت و خدمات اات
تساوند ظرفخت هواهنهی کارهای هواهنهی مذکسر، میی، مدیریهی و تقسیت اا وفرآیند

 ها را تا حد قاال تسجهی افزای  دهد.مشیخط

 ها(ها و سازمانسازمانی )ظرفیت اداری دستگاه عوامل

ظرفخت اداری اه تساوایی مدیریت کارای منااع فخزیکی و اوساوی مسرد وخا  ارای تحسیل 
(. مطااق تعریف کوخسخسن اروپا 2: 2112یر، یشسد )پخنهر و پاروودادهای دولت اطالق می

ف و ها، وظای(، ااعاد اصلی ظرفخت اداری مبارتند ا : ااخهارها )تعخخن دقخق مسئسلخت2172)
ها و اازارهای مدیریهی ی کارکنان(، اخسهمارتقا)ااهتدام، آمس ش و  ها(، منااع اوساویوق 

و چهارم هم مولکرد درات و در کنار هم اه  ...(فناوری اطالمات وها، اازارهای )داهسرالعول
ظرفخت اداری ا  مجوسمه مساملی اات که در وهایت در (. 2: 2172)ون اسرک،  مذکسراعد 

 ترینمهم  اوخز های وخروی اوساوی تساووندی و قاالختمشی اات. تنااب اا ظرفخت هواهنهی خط
ص تنااب تتصو مدم وخروی اوساویتسرم اما ظرفخت اداری اات.  ی مخزانکنند مسامل تعخخن
 وریاهر  اببهای ایراوی اا مان اا ماوی پایخن درهای موسمی مهارتو  مشاغل ،مخان کارکنان

رشد فساد و  ،اوبس  رفهارهای اخاای اا ماویو فرهنگ اا ماوی شد  اات. اودک کارکنان 
 ؛منااع اوساوی شد  اات یارتقاو  ، ااهتداماوهتابابب کاه  کخفخت ااالری واشایسهه

راد قط افف ،..اود.های اخا  در اقلخت قرار گرفهههای افخد در دولت ایران وسبت اه السلالسل
 .شسودضعخف وارد ات  دولهی می
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ارها، ی اوجام کشسد که تورکز وه ار شخس اوبس  رفهارهای اخاای اا ماوی مترب ابب می
            هم هنس  ایرانوظام اداری  ها ااشد.فعالخت ع فردی و گروهیها و منافالکه ار داللت

  وی وهایی در حال تسسیه حساب اا رقبا و  یرآبالطسایفی اات. دائواً ااودها و گرو ملسک
ی، منااع اوساو، ااخهارها ، یعنیااعاد ظرفخت اداریی هوه«. خسدشان هسهند هایهم حزایی ارتقا

اطح ضعخفی قرار دارود و حاصل آن، پایخن اسدن ظرفخت  در ها و اازارهای مدیریهیاخسهم
 های دولهی ایران اات.اداری در داهها 

 فناورانه عوامل

های  یادی ارای هواهنهی وجسد داشهه اات، هوزمان اعی شد  اات تا در حالی که تالش
 تاا ی وخز حفظ شسود. اصالحامزایای واشی ا  اوعطا ، خسدمتهاری و اطسح ااالی تتصصی

تنظخوات مکول اصالحات قبلی تساوسهه اات مثااه پسامدیریت دولهی جدید، اه مساسم اه
ای و اقایای خسدمتهاری اا ماوی را اا افزای  کنهرل مرکزی، اا وکارهای هواهنهی شبکه

های ات  موسمی جوع کند )ورهسات و الگرید، مراتبی در اا مانهای انهی السلهکنهرل
اا ی(، ظ خصائص مدیریت دولهی جدید )ااهقالل مدیریهی و تتصصی(. حف239-231: 2171

 ی هواهنهی وگخری ا  مزایای اصالحات پسامدیریت دولهی جدید )روود فزایند هوزمان اا اهر 
ی اسخاری ا  محققان ات  ( دغدغه7993: 2177مسامی افقی(، )الگرید و هوکاران، تشریک

و متصسصاً فناوری اطالمات ضون افزای  یکپارچهی  موسمی اسد  اات. در این مخان فناوری
تساود خسدمتهاری و اطسح ااالی تتصص را وخز حفظ کند. اما در وظام اداری و هواهنهی، می

 شسد.ایران هنس  ا  این مزایا در اطح حداقلی اهر  ارد  می
ی های دولههای اولخه، تسلخد و تبادل اطالمات در مخان داهها اا وجسد ااهقرار  یرااخت

هاد امثالً ادل کردن داد  وضع ادی دارود. در ردو ی دولهیهاداهها  وضعخت وامطلسای دارد،
و در مسارد اسخاری، اطح اولخه هواهنهی که اشهراک  دهدهدفونداا ی اه و ارت رفا  داد  ووی

منسان  شسد. اا ماودهی اقدامات ارای تحقق دولت الکهرووخک اهو تبادل داد  اات، محقق ووی
ترین ااهراتوی فناوراوه ارای تحقق هواهنهی، خسد دچار واهواهنهی و ااهام اات. در اصلی

 اطالمات، فناوری اا ماندهند: د اقدامات مسا ی اوجام میالکهرووخک چند وها دولت مسضسع
 و ارت در الکهرووخک دولت کوخسخسن ها،داهها  تی آی واحد ااهتدامی،-اداری اا مان

ه هر ، اما مشتص وخست کدولت هخئت الکهرووخک دولت اروامه و کوخسخسن اا مان و ارتباطات
ت های متهلف واظر اه کلخمشیارود و مسئسلخت هواهنهی خطای ا  کار را پخ  مییک چه جنبه

 دولت الکهرووخک را چه کوخهه یا وهادی اات.
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 هماهنگی افزارهاینرم

ها را تنظخم افزارها هسهند و روااط مخان آنوکارها و اتتافزارهای هواهنهی مکول اا ورم
رفخت ی ظارتقاترین وق  را در تسهخل و گذاری، اصلیمشیکنند. مسامل فرهنهی و داو  خطمی

ی مشهرک مخان افزارهای هواهنهی اا ایجاد فهم و اراد کند. ورمافزارها ایفا میحاصل ا  اتت
 اارتقها، ظرفخت هواهنهی را ها و داو فزارها( ا  طریق ار شااا یهران )و روااطشان اا اتت

 دهند.می

 اساسی عوامل مربوط به قانون )حقوق(

 دولت کارکردهای و هاهویت، مسئولیت سر بر اجماع

یکی ا  مسائلی که تقسخم کار ملی و ایجاد هواهنهی مخان آن کارکردها را دشسار کرد  اات، 
ها و کارکردهای دولت در مخان وتبهان اخاای و موسم مسئسلختفقدان تفاهم ار ار هسیت، 
های های اخاای، دولهوردان ار واگذاری وق در مقام اروامهمردم اات. در حالی که 

های شرکت ی کهدولهدر مول کنند، اما می تأکخدهای حاکوخهی گرایاوه و تحکخم وق تصدی
 ؛ند، ار واگذاری آمس ش و پرورش اصرار داردکرا واگذار ووی و واحدهای اقهصادی خسد دولهی
 ، آمس ش و پروش اات، ولی حاضرددهاولخن جایی که ارای خصسصی اا ی پخشنهاد می دولت

های اخاای قاوسن اااای و الهسی تن  مخان ار ش .های دولهی وخستاه واگذاری شرکت
لت و ارو  تناقض مخان های دورادیکال اصالحات اا ارگرا، مسجب مدم تفاهم ار ار مسئسلخت

 های محقق شد  اات.مشیهای مصسب و خطمشیخط
 سیاسی و های حقوقیها و پشتوانهحمایت

های مشیها و هسیت دولت، ااید قساوخن حقسقی اا خطپس ا  ایجاد اجواع ار ار مسئسلخت
در دیدگا  وسبت اه دولت و وظایف و  کالن دولت هواهنگ شسود. اگر قرار اات که

ها های ات  موسمی مهحسل شسود، ااید  یرااختمشیکارکردهای  تغخخری ایجاد شسد و خط
خاای ااید احقسقی و وظام و  تنااب تغخخر کنند و اصالح شسود حقسقی وخز اه-و شرایط اخاای

 را اه مول آورد.ها تحقق آنمدیران مهعهد اه ها و مشیخطپشهخباوی ال م را ا  
 اندازهای قانون اساسی و سند چشمارزش با متناسب هایمشیخط اقتباس

اخاای و های اجهوامی و ار شمشی، تنااب آن اا یکی ا  شرایط تسفخق اقهباس خط
 و وهادهای جهاوی یافههکشسرهای تساعهدر مول،  های وهادی و اا ماوی هر جامعه اات. مخنه

، اما چناوچه این تقلخد و اودهای اصالحات اداری اسد مشیی خطای اشامهاتشی ارمنبع الهام
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اجهوامی تنااب وداشهه ااشد و یا الاقل مهنااب اا این -های اخاای و فرهنهیاقهباس اا ار ش
های مشیکند. در جریان اقهباس خطها تعدیل وشسد، مولکرد دولت را دچار اخهالل میار ش

کشسرهای اوهلسااکسسن، کشسرهای دارای انت قسی اخاای و  مدیریت دولهی جدید ا 
شدت تعدیل و ها را اهمشیدمسکراتخک هوچسن فراوسه و کشسرهای اروپای التخن، خط

 رانای ودگی وهادی و وه اا واقعخات شد  در ایران  های اجرااا ی کردود. در حالی که وستهاسمی
 .آنهای فرهنهی و اجهوامی تنااب داشهند و وه اا ار ش

 اجتماعی-فرهنگی عوامل

 ایهای حرفهترویج ارزش

ای و وخز اه راوخت شناخهن و های مولکرد حرفهوجسد ااهاوداردها، معخارها و شاخص
 شسدگذاری دولت میمشیای مسجب تقسیت تسان داهها  مدیریهی و خطهای حرفهوجسد تشکل

ت خارج ا  داهها  دولقاال تسجهی های مدیریهی ها و قاالختای اات ا  اینکه ظرفختوشاوهو 
در . های موسمی را داردپروژ  اوجامهای ال م ارای هوکاری اا دولت و وجسد دارد که تساوایی

ای وق  حرفه وظامات ،ایهای تتصصی و حرفهوهادها و ار ش وشدنوهادینهاه خاطر کشسر ما 
ای و مدیریهی ظرفخت های حرفهاگخری و ترویج ار ش. فرها داروداا یاودکی در تصوخم

 دهد.هواهنهی را هم در درون دولت و هم در پخسود اا اا یهران اجهوامی افزای  می
 های کارشناسی دولت تقویت دستگاه

 روزمره( مطالبات و بلندمدت مصالح )برای ایجاد تعادل و موازنه میان

 تسا ن مخاناعادت و اهزیسهی موسمی، وسمی مدمدر شرایط ااهام و فقدان فهم مشهرک ا  
گخرد. در شرایط کنسوی راهکار موکن وجسد رو مر  شکل می مطالبات و الندمدت مصالح

وظام  الندمدت ها و مصالحمشیخط ،مخان مطالبات موسمیای اات که کنند وهادهای تعدیل
زی های مرکمتصسصاً اا مانهای کارشناای دولت و . داهها وسمی تسا ن ارقرار کنداخاای 

رین تها را ارمهد  دارود، اصلیمشیای خطاا ی  ماوی، اتشی و منطقهآن که مسئسلخت هواهنگ
 ؛های افزای  ظرفخت هواهنهی را فراهم کنندتساوند  مخنهو می کنندوق  را در این  مخنه ایفا می

 هیت پسپسلخساخاافشار در اراار  شسد که دائواًابب می هادر آنی ال م فقدان آتسریهه اما
 و مسا وه اه اوت مطالبات رو مر  و فردگرایاوه انهخنی کند. پذیر ااشندآاخب
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 گذاریمشیترویج دانش خط

مشی و ی خطهای هسشونداوهگذاری اه تساوایی یک دولت ارای اوهتابمشیظرفخت خط
 هاکارکنان و اا ماندر شرایطی که  دارد.ها اشار  اسخج منااع مسرد وخا  ارای اجرای آن اوهتاب

ا شکست همشیااشند، خطمشی اخسهواتخک خط و تحلخل های ال م ارای تدوینقاالخت فاقد
و مدیران  گذارانمشیخط های ایراوی ومشی در اا مانتدوین و تحلخل خط اسادخسرود. می

و  گذاری، تصوخواتمشیخطدر اطح پایخنی قرار دارد. حاکوخت دیسخپلخن ملوی و داو  ار 
 اا د.رااها میافزارها را همها را ا  درون هواهنگ کرد  و اا وکارها و اتتمشیخط

 هماهنگی  افزارهایذهن

 ایاندیشه و فکری عوامل

افزارهای هواهنهی، افزارها و ورمدهد که هرچند تدارک اتتهای این پووه  وشان مییافهه
رفخت هواهنهی اات، اما تحقق هواهنهی وجه انخادین دیهری هم شرط ال م ارای تقسیت ظپی

ترین افزارهای هواهنهی اات. در انخادینافزارها و ورمکنند  و محرک اتتدارد که هدایت
های اخاای وتبهان، موسم و وجه، وجسد وسمی فهم مشهرک ا  خخر موسمی، هادی کن 

ه وظم کلی را در جامعه و دولت مسهقر ااخهارهای اخاای اات. وسمی وظم کلی و اخااهی ک
خرد. در گاا د. در این معنا، دولت یک هسیت مشهرک اات که اه تبع  ودگی اوسان شکل میمی

اودیشه اخاای انهی وجسد دارد که مصلحت موسمی ارای دولت )موسم مردم( را هوان اعادت 
ر ها اات و در دولت شهت اوسانالنفسه غایداود. در این منظر خخر یا اعادت، فیفرد اوساوی می
شسد؛ کل ار جزء مقدم اسد  و فرد ارای شهر ااخهه شد  اات. اما در می تأمخنو وظم اخاای 

گرایاوه، اا تقدم ارضای وخا های وفع فردی ار خخر جوعی، اوالً دوران مدرن فلسفه اخاای فاید 
که  یهر آنافراد( و د تریناخ وفع ارای  تریناخ خخر اه رفا  و منفعت موسمی تقلخل یافت )

 اعادت معنایی اقهصادی )رفا ( پخدا کرد. در طرح اا اری ا  دولت، امر موسمی و هوهاوی و اخن
(. در دیدگا  مبهنی ار خخر مشهرک، وسمی 221-231: 7932وفسی ا  مخان رفت )منسچهری، 

گرایاوه، که در وظم فاید  ها حاکم اات، حال آنهواهنهی جسهری ار وظم اجهوامی و وجسد اوسان
چند این  شسد؛ هرهواهنهی فقط حسل منافع موسمی و اا وجسد اوسان اقهصادی حاصل می

ها و مشیهواهنهی وهایهاً صسری و شکلی اات. احران ذاتی هواهنهی در ایران اه ااهقرار خط
 7341ی دهه گردد. ا ااالمی اا می–اا انت تاریتی و اوساویِ ایراوی ااخهارهای وامهنااب

 یافهه حاکم اسد  اات وتاکنسن وسمی مقالوخت و وظم اخاای وئسلخبرال ار جسامع تساعه
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های آن در ارتاار جهان اشامه یافهه اات؛ این وظم اخاای یا مقالوخت وئسلخبرال در مشیخط
ارای اه دهه، ار  (رقااتوراوی را تراخم کرد  اات و هنجار )ی گذشهه خطسط حکاه دهه

گذاری موسمی غالب اسد ، روااط اقهصادی جهان را ادار  کرد ، جامعه را تغخخر داد  و مشیخط
ها در مشی(. اجرای این خط1؛ 2172اساوکهخسیهه را شکل دیهری داد  اات )داردوت و الوال، 

خساوی اا ی واهمها، که فلسفهمشیتعریف ااخهارها و خط و اا  7961ی ایران ا  اواخر دهه
 گجن ا  اعد آوچهاات؛ های اخاای و تاریتی ایران داشهند، معضل انخادین هواهنهی ار ش

محرک  البغ فرض اسد و فردی اسد کردن حداکثر و فردی منافع پخهخری و فرد ار تأکخد داد، رخ
 ادی مهفاوتاقهص فلسفه یک ایران شسد... اما اقهصادمی دگرگسوی اوضاع اسد که منجر اه اسدن فرد

های اخاای ار اااس ها و ااخهارهای دولت و وخز اراد مشی. تنظخم وظم اخاای، خطخساهدمی
 ااشد.خخر مشهرک، انخاد ایجاد هواهنهی اات و دولت اا ارگرا انخاد احران هواهنهی می

 اراده و خواست هماهنگی

واهنهی ، یک اعد دیهر هم در مباحث هافزارهای هواهنهیافزارها و ورماتتمالو  ار 
ی اخاای و حوایت اخاای رئخس دولت، و را و مدیران اطح مشی وجسد دارد و آن اراد خط

که دولت اه معنای تفکری و  مسئله واوسشهه روح حاکم اات، این(. 22؛ 7334ااال اات )پخهر ، 
اخاای وباید شرکت تعاووی ااشد و ااید یک هودلی وجسد داشهه ااشد. ااید امضای هخئت دولت 

مالً اروامه رئخس دولت را قبسل داشهه و اا آن هودل ااشند... هواهنگ کنند  اصلی امسر اجرایی کا
ها کشسر در درجه اول رئخس جوهسر و در مرحله اعدی معاون اول، هخئت و یران و کوسخسن

 هسهند.
گر ا. هوچنخن ی اخاای مقامات اطح ااال، هواهنهی احهواالً شکل وتساهد گرفتادون اراد 

و های هواهنهی دات ظرفختراد  و حوایت اخاای وجسد داشهه ااشد، اما در پایخنا
(. 21؛ 2116)یسردان و شست،  دهداا وکارهای ال م فراهم وباشد، هواهنهی موالً رخ ووی

 شسودی معاصر تا حدود  یادی در مرکز دولت ظاهر میراوی در دور مشکالت مراسط اه حکم
یر هسهند. و جوهسر یا وتستهای تتصصی، گریباوهخر رئخسو ارتتاوهو اخ  ا  و یران مسئسل 

ها ار مقامات ارشد اخاای ااید کاری کنند که دولت اه مثااه یک کل یکپارچه کار کند. رااوه
ها ااید اهساوند اطحی ا  اوسجام و هواهنهی را در و یر مهورکزود و آنرئخس جوهسر یا وتست

رئخس جوهسر و معاون اول  (.791-797: 2112تدارک کنند )پخهر ،  هامشیاوهتاب و اجرای خط
های هواهنهی فرآینداه وسبت اایر راهبردها، اا وکارها و را وسمی وق  مکول در ایران،  او

خارات اخه ،وق  کلخدی در کشسر.. او محسریت مسئله شتص رئخس جوهسر اات. دارود؛اخاای 
هایی جوهسر چه اروامهکه رئخس این ؛تسجه مردم ااتو گفهوان او مسرد دارد واخع در دولت 
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کند و ا  چه ها را ارای اوجام امسر اسخج میکدام داهها  ،اندداسدجه را چهسوه می ،در ذهن دارد
کند، اسخار حائز اهوخت اات. در دولت آقای احودی وواد مسکن مهر هایی حوایت میفعالخت
در دولت آقای روحاوی مسئله حائز اهوخت اما های رئخس جوهسر اسد. اولسیت وها جزو یاراوه
پرروگ شدن . شدطرح تحسل االمت اسد که اخشهر وقت دولت روی آن صر  و ارجام 

ضعف وظام اداری و وظام اخاای تساط مقامات ارشد در ایران، اه وسع وظام اخاای،  هواهنهی
 .گردددولت اا میگذاری مشیخط

 گیری نتیجه

ی هامان اه جنبهی ظرفخت هواهنهی تسجه تسأارتقارای دهد که اهای پووه  وشان میافههی
افزاری هواهنهی ضروری اات؛ در حالی که اغلب افزاری و مغزهای ورمافزاری، و جنبهاتت

یسردان کنند )می تأکخدافزاری های اتتی ظرفخت هواهنهی صرفاً ار جنبهارتقاها ارای پووه 
افزاری و های ورم( اه جنبه2172البهه گای پخهر  ) (.2171؛ اسخارت و هوکاران، 2116، و شست

اینکه صرفاً اا وکارها ارای اهبسد ظرفخت هواهنهی کافی وخسهند، احث تشریک مسامی و 
کند. اا این وجسد تسجه اه مغزافزارهای ی هواهنهی را مطرح میشرورت وجسد رهبری و اید 

ودارد. هوچنخن در این پووه  هواهنهی در اطسح متهلفی و اا دیدگاهی ای هواهنهی اااقه
اخهار دولت اه ا اا آفرینی و یکپارچه مسرد تسجه قرار گرفهه اات، مقسالتی هوچسن اا طراحی

و چخدمان کالن دولت اشار  دارود، مقسالت دیهری هوچسن تقسیت مرکز دولت اه اطح قس  
اری واظر اه اطح اا ماوی هسهند؛ ار این اااس اعی شد  ای هوچسن ظرفخت ادمجریه و مقسله

اات ضون چنداعدی دیدن هواهنهی، اه اطسح متهلف آن تسجه شسد. در حالی که اغلب 
اخنند، اما گذاری و اا اا ی اا مان قس  مجریه میمشیها هواهنهی را در اطح خطپووه 

داوند ( یا احخای دولت می791: 2112ارخی دیهر هواهنهی را ااهراتوی اا اا ی دولت )پخهر ، 
 (.7: 2112)گوبل و رایت، 
ی ظرفخت هواهنهی مهورکز اسد ارتقایندهای اطسر ویو  ار پخش های پووه  اههوچنخن یافهه

تا اهساود تجسیزات مشتصی در این رااها ارائه دهد، اما تحقخقات پخشخن دراار  هواهنهی در 
اود و وجه تجسیزی و هنجار حقق هواهنهی مهورکز اسد ایران صرفاً ار تشریح مساوع مدم ت

؛ احودی، 7943؛ قریشی، 7932پسر و هوکاران، ؛ قلی7936االاالم و هوکاران، اود )شخخوداشهه
 ی ظرفختارتقااود که وجه تجسیزی ارای هایی وجسد داشهه(. هرچند پخ  ا  این پووه 7931
فرد اود )داواییها مهورکز وبسد مشیفخت هواهنهی خطاود، اما ار اهبسد ظرگذاری داشههمشیخط

هایی (. هوچنخن پووه 7932؛ فاتح و هوکاران، 7932فرد و هوکاران، ؛ داوایی7932و هوکاران، 
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ای مسئله منسان اههم دراار  هواهنهی اا ماوی در ایران وجسد داشهه اات که اه هواهنهی 
؛ 7939اود )آقاجاوی و هوکاران، ها مهورکز وبسد مشیاا ماوی وهریسهه اات و ار هواهنهی خط

 (.7932راخعی و هوکاران، 
ر دهند که دیافهه وشان میها دراار  اهبسد هواهنهی در کشسرهای تساعهدر حالی که پووه 

ای و اا اری در کنار اا وکارهای تدریج اا وکارهای شبکه جهت ایجاد هواهنهی، اه
اسالخنک و ورهسات، ؛ 2116؛ پخهر ، 2171اود )اسخارت و هوکاران، مراتبی قرار گرفههالسله
ای ارای هواهنهی در ایران دهد که اا وکارهای شبکههای پووه  وشان می(، اما یافهه2112

اً ار اود و مودتشدت دچار واکارامدی اسد اشهه اات، اا وکارهای اا اری وخز اه تقریباً وجسد ود
قاوسوی در مخان -بی اتکا شد  اات. هوچنخن وسمی دیدگا  حقسقیمراتاا وکارهای السله

را اسخار صسری و ادون  مشیمشی وجسد دارد که تدوین خطوهادهای مهسلی هواهنهی خط
ن یافهه چنخهای مرتبط اا کشسرهای تساعهکند، در حالی که در پووه پخچخدگی ادراک می

ار  ار یاای وضعخت هواهنهی در کشسر روماوی شسد، اما در پووهشی دراای مشاهد  وویپدید 
 مثااه ماوعی در اراار هواهنهی اشار  گذاری اهمشیقاوسوی وسبت اه خط-اه این دیها  حقسقی

 (. 2؛ 2172شد  اات )ماتئی و دوگارو، 
اندی ااید گفت که این پووه  اا تجوخع ااعاد و اطسح متهلف هواهنهی، اداخات در جوع

مشی در ی ظرفخت هواهنهی خطارتقامراسط اه هواهنهی را اه صسرت یکپارچه در خدمت 
 طسر خاص دراار  دهد که اوالً ارخی مسائل اهها وشان میایران قرار داد  اات. اما مقایسه یافهه

دولت،  کارکردهای و هاهسیت، مسئسلخت ار ار اود )مدم اجواعطرح اسد هواهنهی در ایران م
 اخاای و های حقسقیها و پشهساوهی فهم حقسقی قاوسوی ار هواهنهی، و فقدان حوایتغلبه

ثاوخاً ارخی دیهر ا  مباحث هواهنهی وخز در اافت اا ماوی و اخاای ایران  ارای هواهنهی(.
دولت، پرروگ شدن  اوسجام پراکندگی دولت در ایران و احخایاود )صسرت خاص خسد را یافهه

ا ثالثاً مباحث مشهرکی وخز ا .اخاای(-اراد  و خساات اخاای هواهنهی اه خاطر وسع وظام اداری
ائل دولت در مساجهه اا مس اا آفرینی و ار تقسیت مرکز دولت و اا طراحی تأکخداداخات مسجسد )

 کنند.ها دراار  ایران را تأیخد میپووه  صدق و مسضسمخت آن هایپخچخد ( وجسد دارد که یافهه

 های سیاستیتوصیه

گذاری مشیها که این پراکندگی دولت و داهها  خطمشیای ا  خطدر این رااها مجوسمه
 شسود:را متاطب قرار دهند، تسصخه می

تقسخم کار و های دولهی ذاتاً ار اااس ها و داهها در حالی که اا ماودهی و ارتتاوه -
ی مسائل فرااتشی و پخچخد ، اا آرایی یافهن فزایند گرایی اوجام شد  اات، اهوختتتصص
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ای ا  ااخهارها اا د. این اا آرایی ا  طریق اه کارگخری مجوسمهچخدمان دولت را ضروری می
. کندگرایی شدید، ااخهار دولهی را تعدیل میکنند ، تفکخک و تتصصهای هواهنگفرآیندو 

المات، اط تبادل هایکنهرل ار اااس مسئسلخت مشهرک، گسهرش وظام خطسط مجدد اا ماودهی
 گخریهای تصوخمفرآیندهای مهقاال در درون و اخرون ا  دولت، گسهرش ی مشاور تساعه

ها، و ارتتاوه ، تأاخس اارکنند هواهنگ مشهرک و واحدهای هایجوعی، تأاخس اا مان
ای ا  جوله اقداماتی اات که قاالخت هواهنهی و ارتتاوه اخن هایا مانمشهرک و ا هایکوخهه

 ارد.دولت را ااال می

های اخاای پذیری شدید ا  خسااتتأثخرهای مصسب در ات  موسمی، اه خاطر مشیخط -
ر و وهمدتمقامات ارشد دولت و وخز مطالبات اخاای و محلی ووایندگان مجلس، شدیداً کستا 

اا ی معخارهای فرااتشی و الندمدت ارای تصسیب هر قاوسن و هر هسهند. الزامیوهر اتشی
-یهای فرهنهمحخطی یا پخساتاا ی مالحظات  یستوامه در ات  دولهی، ماوند الزامیآیخن

 های وهادی مالحظات الندمدت و فرااتشی را فراهم کند.تساود  مخنهاجهوامی، می

ی ارتقا طسر کلیهای هخئت دولت و اهری دفهر و کوخسخسنگذامشیتقسیت ظرفخت اداری و خط -
محسر و وظامات کنهرل مهورکز های کنهرل اهاد ظرفخت اهاد مرکز دولت و تجهخز آن اا وظام

 های مرکزی دولت اا اازارهای پای شسد. تقسیت اا مانمبهنی ار فناوری اطالمات، تسصخه می
های مهورکز فناوری اطالمات و اا قاالخت تحلخل اوبس  محسر، مبهنی ار ااماوهو ار یاای اهاد 

تورکز و پراکندگی تساود کنهرل مرکز دولت را در این شرایط مدمها، راهبردی اات که میداد 
 اهبسد دهد.

افزاری هواهنهی های اتتها، اتکای صر  اه جنبهمشیارای اهبسد ظرفخت هواهنهی خط -
ها و کاکحهای داوشی و فرهنهی هسهند که اصط، جنبهافزارهای هواهنهیکافی وخست. ورم

کنند. انااراین تغخخر ها را فراهم میکنند و امکان مول آنافزارها را رفع میتداخالت مخان اتت
گذاری وسبت اه هواهنهی، ارای مشیقسامد حقسقی و تغخخر دیدگا  موسمی و داو  وتبهان خط

 اهبسد هواهنهی ضروری اات.

 های آیندهبرای پژوهش اتیپیشنهاد

های مساسم اه پسامدیریت دولهی جدید ارای احخای مشیکارگخری خط انجی کخفی اهامکان -
 اوسجام دولت

گسختههی و پراکندگی  هم های تحسل و اصالح وظام اداری اا تورکز ار ا اا طراحی طرح -
 اا ی اتشی و اا ماوی(جای تورکز مسجسد ار تتصصیدولت )اه
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ای ا  مجوسمهگذاری دولت ایران )مشیهای متهلف خطاطسح هواهنهی در حس   ار یاای -
 چندین پووه (

های متهلف اا وکارهای اهبسد ظرفخت هواهنهی اتشی و فرااتشی در حس  شنااایی  -
های فرهنهی، اخاات خارجی و های ملم و تحقخقات و فناوری، اقهصاد، حس  مشی )حس  خط
 های حس   دفاع(مشیخط
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