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Abstract 
In recent years, there have been numerous discussions about the renovation of managerial 

procedures in public organizations. The selection of new frameworks for the public sector 

management in accordance with the cultures and Constitutions of different countries such 

that the developmental policies and measures are facilitated is an inevitable necessity for 

the developing countries. The successfulness of such frameworks in practice will be 

possible through the attraction of citizens’ support, which is deeply influenced by the 

attention of policymaker to social capital and its dimensions. The Iranian Civil Service 

Management Law is one of the outcomes of such a viewpoint. In this study, the status of 

social capital in the discourses that run through this law was examined. To this end, the text 

of the law was analyzed through a qualitative-interpretive approach using discourse 

analysis method. In this study, 128 articles and 106 notes in 15 chapters were examined. 

The results revealed the presence of two discourses, namely morality-law and proper 

service provision in most of the chapters. The examination of the various chapters of the 

law text led us to conclude that the mental model amplifying social capital is evident in 

chapters 1, 2, and 3. This trend begins to weaken in chapters 4 and 5, and hits its lowest 

point in the important chapters 6, 7, and 8 that are about entry into organization, 

employment, and promotion. Accordingly, it is suggested that content, structural, and 

behavioral revisions be made in the majority of chapters to facilitate the application and 

enforcement of this law by inducing justice, trust, transparency, and cooperation.  
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 گذاران استیس یذهن  مدل در یاجتماع یۀسرما گاهیجا نگاشت

 (یخدمات کشور تیریحاکم بر قانون مد  گفتمان :مطالعه مورد)
 2یاردکان یناظم یمهد، 1انیمحمد بهزاد

 رانیا ،تهران تهران، دانشگاه ،یفاراب گاندانشکد ،یحسابدار و تیریمد ۀدانشکد اریاستاد .1

 رانیا تهران، ،یدراهبر قاتیتحق و یمل دفاع یعال پژوهشگاه و دانشگاه ،یراهبرد تیریمد ۀدانشکد اریدانش .2

 (19/11/1399تاریخ پذیرش:  ـ 26/04/1399 )تاریخ دریافت:

 چکیده
رویکردهای . انتخاب مطرح بوده استهای دولتی  فرینی فرایندهای مدیریتی در سازمانآنو دربارةهای زیادی  بحث ،های اخیر در سال

ضرورتی  ،کشورهای در حال توسعهبرای  ،باشد تحولی ها و اقدامات  سیاستگر تسهیلای که  به گونه بخش عمومی مدیریتدر  نوین
از توجه ثر أمتشدت  بهخواهد بود که  اجرا با جلب حمایت شهروندان میسر ةحوزهایی در  وردهآفرموفقیت چنین  انکار نشدنی است.

دادهای چنین دیدگاهی است  قانون مدیریت خدمات کشوری ایران یکی از برون. است اعی و ابعاد آناجتم ۀسرمای موضوعگذار به  سیاست
با رویکرد کیفی و  ،های حاکم بر این قانون پرداخته شد. برای این منظور اجتماعی در گفتمان ۀسرمایو در این پژوهش به بررسی جایگاه 

تحلیل  فصل 15تبصره در  106 و ماده 128در این پژوهش . شدتحلیل  و تجزیه انونمتن ق ،تفسیری و استفاده از راهبرد تحلیل گفتمان
. از بررسی متن قانون در فصول مختلف بوددر بیشتر فصول  خدمتگزاری شایسته و قانون ـ تایج گویای دو گفتمان غالب اخالقن .شد
خوبی مشهود است. این  دوم و سوم به و نخستهای  صلاجتماعی در ف ۀسرمای ةکنند تقویتکه مدل ذهنی  گرفت توان چنین نتیجه می

 و موضوعات جذب دربارةکه  ،مو هشت مهفت و مهای مهم شش کند و در فصل های چهارم و پنجم شروع به افول می روند از فصل
از طریق القای  شدهیادشود با هدف تسهیل در اجرای قانون  پیشنهاد می ،ین منظوردبرسد.  به حداقل خود می است، استخدام و ارتقا

 فصول بازنگری محتوایی و ساختاری و رفتاری صورت پذیرد. بیشترو تعاون در  ،عدالت، اعتماد، شفافیت

 واژگانکلید 
 .ذهنی مدل ،کشوری خدمات مدیریت قانون گذاری،سیاست اجتماعی، سرمایۀ
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 لهئمس انیب

م حکمرانی و شهروندان یک بین سیست ۀرابطمحصول نگاه سیستمی به کیفیت اجتماعی  ۀسرمای

 ۀسرمایآفرین  د برای دستیابی به ابعاد ارزشمند و ارزشکن کشور است. این نگاه خاطرنشان می

 ؛شدنباید در سطح رویدادها و روندها متوقف  ـ همدلی ،اعم از اعتماد، مشارکت، تعاون ـ اجتماعی

های  یعنی ساختارها و مدل ،تفکرتر این  های زیرین و بنیادی به تحلیل و بررسی الیهباید بلکه 

 اهتمام بیشتری داشت. ،ذهنی

 به ها نگاه تغییر به رو روند نتیجۀ رویداد، یک منزلۀبه  ،قانون مدیریت خدمات کشوری ایران

این تغییر پارادایم از مدیریت دولتی به مدیریت دولتی نوین  .دنیاست در حکمرانی آیین و اسلوب

ها برای  تالش ۀکنند تشدیدنی خوب و حکمرانی کارآفرینانه محرک و های اخیر به حکمرا و در دهه

علت این تغییرها نهفته در . بوده استهای مختلف کشورداری از جمله نظام اداری  تغییر زیرساخت

. از دارداهمیت  مردان  برای دولتجلب رضایت شهروندان از کیفیت حکمرانی این مهم است که 

و این  تغییرات بنیادینی کرده ،مختلف 1ابرروندهایظهور  به دلیل ،سبک زندگی مردم ،سوی دیگر

 ها را دوچندان کرده است. خود مسئولیت دولت ۀنوبنیز به 

کنندگان خدمات عمومی  دریافتساالر ترکیب متنوع  مردممدیریت دولتی های  ویژگییکی از 

کنندگان دولت  مصرفعه شهروندان جام کهاند  بر آناست. منتقدان نظام مدیریت دولتی نوین 

مردان را برای دنبال کردن منافع عمومی انتخاب  ند که دولتهست ها مالکان دولت آن .نیستند

کند  میمداری در بخش عمومی منفعت عامه را تضعیف  مشتریکه روند  درحالی .کنند می

 .(1385فرد و الوانی  دانایی)

های انسان را  تالشعمومی است و علت انتخاب  ۀنظریاین نظریه مبتنی بر عقالنیت فردی و 

که مبنای هایی  . در فرهنگکند معرفی میهای فردی  انگیزهکلی  رفع ضرر و به طور و جلب منفعت

تعدیل این الگو با توجه به  ،ها عقالنیت اجتماعی و مصالح عمومی است اداری و سیاسی آنهای  نظام

ویژه در کشورهای در  هب است؛ اهداف ملی موقعیت ضروری است. تعهد اجتماعی عامل مهم نیل به

 (.1386 اولیازاده)تواند متزلزل شود  می تعهد اجتماعی فرهنگ فردگرایی ۀاشاعحال توسعه که با 
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بر نظم  های دولت وظایف و مسئولیت ۀحوزدر ایران الزامات اصل سوم قانون اساسی در 

های  انداز توسعه و سیاست چشم سند ،دارد. همچنینکید أت یاداری و حذف تشکیالت غیرضرور

یکی از  ،گرفته شکلاصالحات را تشدید کرده است. در فضای  نوعکلی نظام فوریت این 

که از  استهای سیستم حکمرانی تهیه و تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری  پاسخ

 است.منتج شده های کلی نظام  اصول قانون اساسی و سیاست

دهد  میگذشته نشان  ۀدهمالی عنوان و محتوای آثار پژوهشی در یک از سوی دیگر، بررسی اج

 ؛اند دیدهت خدمات کشوری یو موانع اجرایی قانون مدیرها  اصلی را در چالش ۀلئمسپژوهشگران  

مراتب  ثیری بهأت تواند می ،سازی و هدایت گفتمان جامعه فرهنگدر  ،عد رفتاری آنحال آنکه بُ

سازی آن در کنار افول  فرهنگبه قدرت  یتوجه بیپژوهشی و  خأل. این داشته باشد تر عمیق

شدن  تر بر پررنگ ،استای  رویههای  ناعدالتی گاهکه منبع آن  ،اجتماعی در سالیان گذشته ۀسرمای

 د.ارگذ میچون پژوهش حاضر صحه هایی هم الزام به پژوهش

ه این قانون توانسته بستری فارغ از اینک ـ پیش رو پژوهش اصلیال ؤسشده،  ارائهبا توضیحات 

در  و شایسته برای حکمرانی ایجاد کند یا نه، توانسته نیازمندهای دولت و مردم را مرتفع کند یا نه،

 این است که: ـ  نظری فاصله داشته است ۀحوزاجرا تا چه میزان با  ۀحوز

و اهمیت  آیا مدل ذهنی گفتمان حاکم بر نص قانون مدیریت خدمات کشوری ایران به جایگاه

اجتماعی چه  ۀسرمای ،دیگر بیاناجتماعی توجه کرده است یا خیر؟ به  ۀسرمایتقویت توسعه و 

 جایگاهی در این قانون دارد؟

 پژوهش ةپیشینمبانی نظری و 

اند. در این  ترین ساختارهای حکمرانی ارتباط تنگاتنگ بین دولت و ملت را توصیه کرده موفق

 ۀدریچگویی از  گو بوده و به این پاسخ و دولت پاسخاند  بودهگر  مردم مطالبه الًعمومالگوها 

 ۀهای تدوین و اجرا همواره از عمد دوگانگی ،حال اینعمل پوشانده است. با  ۀجامگذاری  سیاست

د با ده به این معنا که بین آنچه دولت وعده می ؛است گذاران بخش دولتی بوده های سیاست چالش

 (.1396برزگر و صیادزاده تفاوت وجود دارد )د شو ان میآنچه در عمل تحویل شهروند
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این حوزه در پاسخ به ابرروندهای  دهد تاریخی مدیریت در بخش دولتی نشان می بررسی سیر

 ۀعرصمثل تغییرات فناورانه، جهانی شدن، رقابت در  ـ نوظهور در عصرهای تاریخی مختلف

 برایهای جدیدی را  تالش کرده پارادایم ـ ... و ،المللی، سرعت، قبایل عصر جدید، اخالق بین

امور  ۀادارهای الگوی سنتی  پارادایم شبه بین،. در این دکنگویی بهینه و مطلوب عرضه  پاسخ

 ،های اخیر شد، طی سال غالب محسوب می ۀنظریکه در بخش اعظمی از قرن بیستم یک  ،عمومی

 امور عمومی نوین داده است ۀادارهای جدید منشعب از نهضت  پارادایم شبهجای خود را به 

 .(157: 1386)نرگسیان 

پارادایم )الگوی  شبهامور عمومی نوین، پنج  ۀادارامور عمومی و  ۀاداراز تقابل الگوی سنتی 

، دولت 2، دولت کارآفرین1مدیریت دولتی نوین ند از:ا اداره( منشعب شده است که عبارت

 .5وینخدمات عمومی ن ،4، حکمرانی خوب3الکترونیک

 (1386 انی)نرگس دولت نقش و یدولت تیریمد یکردهایرو رییتغ ریس. 1 جدول

 21اول قرن دهة  1990دهة پایان  1990دهة  1980دهة  1970دهة  1970دهة قبل از 

 دولت آینده حکمرانی عمومی دولت مدیریتی مدیریت دولتی امور عمومیادارۀ  امور پیشینادارۀ 

 دولت کارآفرین مدیریت دولتی نوین اداری نظام های کهن اداره نظام
حکمرانی خوب و 

 دولت الکترونیک
 خدمات عمومی نوین

 فرهنگ مدیریت فرهنگ اداری بوروکراتیک فرهنگ شیوخیت
فرهنگ 

 وکار کسب

فرهنگ سیاسی 

 دموکراتیک
 حقوق شهروندی

 دولت خدمتگزار دولت مشارکتی دولت کارساز دولت کوچک دولت بزرگ دولت شخصی

 

دهد  نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می

اصول و مبانی حاکم بر این قانون تا حدود زیادی برگرفته از اصول و مبانی حاکم بر نظریات 

پارادایم به  شبه(. این دو 13: 1393زاده  مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است )جاجرمی

 .شود میر ادامه توضیح داده صورت مختصر د

                                                                                                                                                       
1. new public management 

2. reinventing government 

3. electronic government 

4. good governance 

5. new public service 
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 و حکمرانی خوب مدیریت دولتی نوین

های بازآفرینی دولت،  های الگوی پیشین مدیریت دولتی، برنامه با انتقاد از کاستی ،مدیریت دولتی نوین

 ،سازی گرا، دولت توانمند و خصوصی های دولتی، مدیریت عملکرد و نتیجه گری سازمان کاهش تصدی

در این کند.  امور عمومی توصیه میادارۀ های  ارآفرینی را برای رویارویی با چالشو ارتقای فرهنگ ک

و دولت  ،گرایی، مدیریت دولتی بازارگرا های مدیریت دولتی نوین، مدیریت که با قالب ـجدیدحوزۀ 

 اهمیت قلمداد کمهای بازرگانی  و مدیریت بنگاههای مدیریت دولتی  مرزبندی ـ سوست کارآفرین هم

سازی خدمات  بخش عمومی، خصوصیادارۀ کارگیری فنون مدیریت بازرگانی در  هببه و  شود می

های خصوصی توجه  های دولتی به سبک بنگاه سازمانادارۀ و  ،گری دولت عمومی، کاهش تصدی

ها در پاسخ به انتظارات جامعه و رویارویی با  ناتوانی دولتو  ها دولتبودجۀ شود. کسری  می

برای اتخاذ رویکردهای اصالح و بازآفرینی   کننده تعیینادی و سیاسی محرک مهم و های اقتص چالش

گرایی جایگزین  دولت بود و در این بافت اصالحی بود که نهضت مدیریت دولتی نوین یا مدیریت

 (.43: 1391پور  ساالرزهی و ابراهیم)شد الگوی سنتی مدیریت دولتی 

و  ،ها، هنجارها، فرایندها ارزشای پیچیده از  همجموعمفهوم حکمرانی به  ،از سوی دیگر

فرایند توسعه ادارۀ ها جامعه به طور رسمی و غیررسمی به  آنوسیلۀ شود که به  گفته مینهادهایی 

موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به (. 2: 1388پردازد )دباغ و نفری  ها می تعارضو رفع 

حفاظت و  و ایجاد شغل و رفاه پایدار و بر کاهش فقرمطرح شده که در آن  انسانی پایدار ۀتوسع

ها با حکمرانی خوب  این ۀهم وشود  کید میأت زنان ۀتوسعتجدید حیات محیط زیست و رشد و 

 ۀتوسعحکمرانی خوب شامل طیف وسیعی از ساخت مفاهیمی مانند  ،یابد. همچنین میتحقق 

جتماعی با رویکرد مشارکتی و شفافیت روستایی و شهری و پیشرفت اقتصادی و ا ۀتوسع و پایدار

به  ،بانک جهانی ست.ها ریزی برنامهمشی و  اجرای خطهای  غالب استراتژیهای  به موازات ویژگی

بار  نخستین، برای  کردمنتشر  1989در گزارشی که در سال  ،المللی معتبر بینیکی از نهادهای منزلۀ 

گو  ام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخنظو  خدمات عمومی کارآمدارائۀ حکمرانی خوب را 

 (.Stowe 1992: 387)کرد تعریف 

حکمرانی »است: کرده گونه تعریف  اینسازمان ملل متحد حکمرانی خوب را برنامۀ توسعۀ 
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پذیری، مشارکت، برابری،  مسئولیتخوب کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، 

 .«اقتصادی و اداریو  دگاه استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسیو دی ،گویی کارایی و اثربخشی، پاسخ

(Suchitra 2004: 1.)  این مفهوم الگویی است که در پی ناکارآمدی سازوکارهای پیشین توسعه از

المللی ارائه شده است. در این الگو دولت باید ثبات و  بینیافته و مجامع  توسعهسوی کشورهای 

قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت بخش های  ، چارچوبکند پایداری را در جامعه ایجاد

و با کاهش نقش  ،آورد ، ثبات و امنیت و عدالت را در بازار فراهمسازد مستقر عمومی و خصوصی

دولت را از روش مدیریت ادارۀ گری و روی آوردن به نقش حمایتی در چنین شرایطی  تصدی

 ،ش(. طبق نظر کافمن و همکارانRoy 2008: 677عمومی به روش حکمرانی عمومی تغییر دهد )

محوری، مشارکت، اثربخشی، حاکمیت  عدالتمانند دموکراسی، هایی  لفهؤاخیر با منظریۀ دولت در 

اجرای  ،بنیادینهای  بر ارزشتأکید با  ،ها لفهؤشود. هر یک از این م میو کنترل فساد شناخته  ،قانون

رفت از مسائل و مشکالت و تغییرات اساسی در  برون برایالگوی حکمرانی خوب را راهی مفید 

های  انسجام و اتحاد اجتماعی و پیشبرد سیاستتأمین ساختارها و فرایندهای عملیاتی دولت و 

 (.2: 1391 نیا و همکاران بیگید )کن می ارزیابی اصالحی و توسعه

 های کلی نظام اداری سیاست

 ۀسال بیستانداز  چشمدر نظام اداری کشور است. های تحول  های کلی نظام اداری سیاست سیاست

موجود کشور و  کشور هدفی آرمانی است. تحقق این آرمان مستلزم تحول در نظام اداری

ها خواهد بود )ناظمی  منابع مادی و منابع انسانی و مدیریت اثربخش آنمجموعۀ بخشی به  انسجام

های کالن اداری هستند که از  مشی حقیقت خطهای کلی نظام اداری در    (. سیاست10: 1389 اردکانی

و  قوه  های سه و به عنوان الگو و راهنما اقدامات و فعالیت اند سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده

کنند. منظور از نظام  نظام اداری راهبری میحوزۀ نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را در 

های حاکم( که برای نیل به  ارزش ،رتبط )ساختار، کارکردم هم های است از عناصر ب اداری مجموعه

های کلی نظام اداری  ند. تدوین سیاستا  هم در تعامل اقتصادی و اجتماعی کشور باو  اهداف سیاسی

بار در حیات نظام اداری تدوین و ابالغ شده است.  نخستینخود دستاورد ارزشمندی است که برای 

های اجرایی در ارتباط با  مشی ضمن تدوین خط ،بایداداری  های کلی نظام ی سیاستاجرابرای 
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های تحول در نظام اداری تهیه و به اجرا گذاشته شود تا با ارتقای  عناصر نظام اداری، برنامه

  اینفراهم ساخت. از   1404انداز  مفاد چشم اجرایهای نظام اداری بتوان ابزار مناسبی برای  قابلیت

های فرعی  مشی های آن، خط حسب زیرنظام بر ،های کلی بندی سیاست ا گروهاول بدرجۀ در باید  ،رو

ها تدوین کرد تا راهنمای عمل  یک از زیرنظام های کلی را در رابطه با هر یک از سیاست هر

 (.15: 1391 ود نظام اداری قرار گیرد )رهنوردهای بهب ریزان برای تدوین برنامه برنامه

 قانون مدیریت خدمات کشوری

ترین سند نظام اداری، راهبردها و الزاماتی را در خود  مهم منزلۀ به ،انون مدیریت خدمات کشوریق

ویژه که این راهبردها و الزامات بیانگر اصول  جای داده که درخور توجه و بررسی خاص است؛ به

 را ها آن کوشند میکشورها  ۀهم و رنددا بسیار زیادو معیارهایی هستند که در دنیای امروز اهمیت 

(. قانون مدیریت 7: 1394 و همکاران )محمدی اجرا کننددر بسترهای مختلف اجتماعی خود 

مدیریت خدمات  ۀالیحکمیسیون مشترک رسیدگی به  1386مهرماه  8مصوب  ،خدمات کشوری

( قانون اساسی جمهوری اسالمی 85مطابق اصل هشتاد و پنجم ) ،کشوری مجلس شورای اسالمی

تبصره  106ماده و  128بود. این قانون در ده شاسالمی تقدیم  ه مجلس شورایکه ب است ایران

ترتیب به راهبردها و فناوری انجام وظایف  بهارائه شده است. در این قانون و در فصول مختلف 

دولت، حقوق مردم، ساختار سازمانی، فناوری اطالعات، ورود به خدمت، استخدام، انتصاب و 

مین تأسازی، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارکنان، ارتقای شغلی، توانمند

و همچنین در بخش  ،انسانی ۀسرمایمدیریت و  ۀتوسعاجتماعی، شورای عالی اداری و شورای 

 آخر به سایر مباحث پرداخته شده است.

 اجتماعی ةسرمای

یای این مهم است که اولین اجتماعی و ابعاد آن گو ۀسرمای در زمینۀپردازی  مفهومسیر تاریخی 

جامعه را مطرح  ۀمثابمدرسه به  ۀایدکسی که  ؛جو کرد و جست تحرکات را باید در آثار جان دیویی

سازد و افراد را در پیوستگی با  میاجتماعی را ممکن های  پیوندهای جمعی فعالیت . زیراکرد

و آن را  شتدا ویژه یوجهدیویی به همدردی اجتماعی ت ،دهد. از سوی دیگر میدیگر قرار  یک
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اجتماعی را در  ۀ سرمای 1هانیفان. نستدا میدیگران  در ارتباط باحس نگرانی مشترک اشخاص 

 اعضای میان و گروهی درون اجتماعی ارتباطات و ،متقابل همدردی همبستگی، نیت، تجلی حسن

 خود به یجدّ شکل اجتماعی تحقیقات در میالدی 1990 سال تا این مهم ،اما .معرفی کرد خانواده

 بزرگ یشهرها یزندگ و مرگ نام به خود، اثری علمی در 2جاکوب جین تا زمانی که نگرفت

. دارند را اجتماعی ۀسرمای نقش ها شبکه شهر یک برای او، باور . بهکرداستفاده از آن  ،ییکایمرا

ردازی در این حوزه پ نظریهروند  (.131: 1383 پور شارع) گرفت قرار مورد انتقاد مفهوم این ،سپس

اجتماعی را  ۀسرمای ۀیافت نظام ۀایدوگریخته ادامه داشت تا اینکه او  جسته طورتا زمان بوردیو به 

اجتماعی به عضویت در گروه اجتماعی  ۀسرمایبه باور بوردیو ایجاد بار مطرح کرد.  یننخستبرای 

گذاری  پایهشیا و نهادها ا ۀمبادلمعینی بستگی دارد که اعضایش موجودیت گروه را بر اساس 

چگونه  دهد می( نشان 1988اجتماعی از نگاه کلمن ) ۀسرمایمفهوم  (.65: 1394اند )اکبری  کرده

 اجتماعی ۀسرمایتواند برای افراد آن ارزش ایجاد کند. در واقع،  ساختار اجتماعی یک گروه می

منبعی در اختیار  ۀمنزله به های ایجادی آن جنبه از ساختارهای اجتماعی ک ارزش :است از عبارت

 .(445: 1398آذر و همکاران  )فغفوری گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند اعضا قرار می

شناسانه از این مفهوم قلمداد کرد.  شناختتوان در خوانش  میاجتماعی را سرمایۀ اوج نظریات 

اجتماعی مطرح سرمایۀ افزایی ذیل  همو  ،نهادیای،  شبکهگرا،  اجتماع ۀشناسان شناختچهار رهیافت 

و باورهایی است  ،ها ها، نگرش ارزشهنجارها،  ۀاجتماعی دربرگیرندسرمایۀ شود. وجوه شناختی  می

باید توجه داشت  ،زمینهآورند. در این  میاجتماعی فراهم سرمایۀ که بنیادهای معرفتی الزم را برای 

زیرا ساختارها با تبدیل هنجارها و . دیگرند یک اجتماعی مکملسرمایۀ که وجوه ساختاری و شناختی 

از منظر نهادی، نیروهای  (.Uphoff 2000: 218شوند ) رها به رفتارهای هدفمند مشارکتی منجر میوبا

و اقتصادی  ،محصول بستر سیاسی، حقوقی، فرهنگیبیشتر مدنی جامعۀ اجتماعی و های  حیاتی شبکه

و  نگرد )بنائی مییک متغیر وابسته مثابۀ اجتماعی به سرمایۀ  بهها  خالف سایر دیدگاهبرجامعه است و 

نهادی تفکر غالب در این پژوهش است و متناسب با آن در  ـ (. رویکرد شناختی64: 1398 همکاران

 د.شو تشریح می ،یعنی مدل ذهنی ،ترین جزء شناخت ادامه مهم
                                                                                                                                                       
1. Hanifan 

2. Jine Jakoob 
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 مدل ذهنی

کار  های ذهنی در بخش دینامیک آن است. ای سیستمی است و رفتار ذهن ناشی از مدل پدیدهذهن 

سیستمی موجود در ذهن است که با کسب  1مدل ذهنی ۀنتیجگیری است. در  تصمیمذهن تحلیل و 

دینامیک درونی  ۀنتیجخروجی و  منزلۀعات تصمیم را به طالآن ادن کرعات از بیرون و درونی الاط

 های عمومی بسیار قالب نظریه ست درممکن ا های ذهنی افراد مدل و تصویرها کند. میخود ظاهر 

سنگه  تصویری درونی از واقعیتی بیرونی است. پیترمدل ذهنی  .شکل گرفته باشند  پیچیدهده یا سا

و تعمیم دادن تصویرها و  کنند میذهن رسوب  در تشد بهرا مفروضاتی که  های ذهنی مدل

و  وکار کسب مطلوب درایجاد تغییری  وکار کسب هدف از مدیریت بر .تصورات تعریف کرد

از جمله رفتار نیروی انسانی  ؛دنهایی دار محدودیت وکارها . کسبرو به جلو است آنحرکت دادن 

ما در  یهای ذهنی راهنما های ذهنی نام دارد. مدل مدل وکه معلول عملکرد بخشی از ذهن است 

وناگون دچار تغییر ذهنی هم در گذر زمان و با عبور از شرایط گهای  بروز رفتار هستند. مدل

 ،یکی از سطوح تغییر .دکرزم را ایجاد برنامه در آن تغییرات ال توان آگاهانه و با میو هم  شوند می

 وکار کسبای که  گونهبه  ،است های ذهنی تغییر، ملموس کردن مدلهای  بهبود توانمندی جهت

صاحبان . (Ford & Ford 1995: 541) ها را درک کند و در نهایت تغییر و رشد یابد بتواند آن

اند که برای دستیابی به موفقیت در دنیای  رسیدهتجاری به این باور  وکارهای کسببسیاری از 

 .(Karp 2005: 87)نام تغییر تطبیق دهند ه امروز باید خود را با واقعیتی ب

 پژوهش ةپیشین

گذاران  سیاست اجتماعی در گفتمان ۀسرمایکه به جایگاه  ،اصلی این پژوهشال ؤس زمینۀدر 

توجه به اینکه در این پژوهش به صورت  های اندکی صورت پذیرفته است. با پژوهش ،پردازد می

 این اشتراک پژوهشی تقریباً ،ویژه نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری ایران مد نظر است

وایای گذشته از ز ۀدهاما در یک  .است رسد که گویای نو و بدیع بودن پژوهش به صفر می

 در ادامهموارد  ترین همممختلف موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است که 

 .دشو ارائه می

                                                                                                                                                       
1. mental model or mindset 
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سازوکارهای نظارت و بازرسی نظام اداری در قانون »( در پژوهشی با عنوان 1386دهقانان )

 ی نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیتاضمن بررسی الگوه ،«مدیریت خدمات کشوری

محورهای  برخی ۀارائد و پس از کر مطالعه کارهای نظارتی در نظام اداری ایران را و سازموجود 

نظارت  ۀدربارضعیت موجود به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری  وشناسی  آسیبعمده در 

ی وکارهای پیشنهاد سازتحلیل کارایی و اثربخشی  بااجرایی اشاره کرد و های  و ارزیابی در دستگاه

 .وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون را بررسی کردهای  شاخص

 «قانون مدیریت خدمات کشوریتاریخچۀ اهداف و »( در پژوهشی با عنوان 1388امیرخانی )

اصل دولت کارآفرین تالش کرد مبانی این  10بر تأکید و با به بررسی ابعاد این قانون پرداخت 

چون نقش دولت، همهای آن را در موضوعاتی  ترین مؤلفه مهم ،نینالیحه را تشریح کند. همچ

برخورد با مردم، شیوۀ کار،  دادن ساختار دولت، مدیران، نیروی انسانی، استخدام، فرایندهای انجام

 .امور خالصه کردادارۀ گیری در  تصمیمشیوۀ و  ،خدمات دولتی

ها  خدمات کشوری، تحلیل ریسکقانون مدیریت »( در پژوهشی با عنوان 1388صدرالسادات )

با کمک یادشده مواجهه با قانون شیوۀ به بررسی و تحلیل  «نفعان مربوطه در صنعت نفت و ذی

و سپس  نفعان اقدام کرد به شناسایی ذی و  نفعان پرداخت ذیهای تحلیل ریسک و نیز تحلیل  روش

 ،نفعان بندی ذی س از سطحپ ،و در پایان دکرتحلیل  ها را آن 1ماتریس مندلو کارگیری بهبا 

 . نفع را احصا کرد های مناسب برای برخورد با هر ذی تاکتیک

بندی موانع اجرای  اولویتارزیابی و »( در پژوهشی با عنوان 1390) و همکارانش مرتضوی

های اساسی  مشی امور هر کشور بر اساس خط ۀادار اعالم کردند «قانون مدیریت خدمات کشوری

ند. در نیاز دارمشروعیت قانونی  بهها برای اجرا  مشی گیرد. این خط صورت می و عمومی آن کشور

تحقق قانون میسر  ها اجرای قانون موانع و عوامل متعددی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن آن

شود. نتایج گویای چهار دسته موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت  نمی

 .بود نیازها و ابزارها و پیش ،ونبر اجرای قان

تحلیل آثار اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت »( در پژوهشی با عنوان 1390زاده ) شریف

                                                                                                                                                       
1. mendelow matrix 
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که  های عمومی ایران به این نتیجه رسید سازمان رضایت شغلی کارکنان در زمینۀ «خدمات کشوری

ها، برقراری نسبت بین  ت در پرداختبر عدالکید أتنیازهای اساسی کارکنان در سازمان با مین أت

و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده ن شاغالهای  ویژگی

رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مین أتتواند بر  گیر می شدن انتظارات کارکنان به طور چشم

 مثبت بگذارد.

بر اجرای فصل نهم ثر ؤمشناسایی عوامل »ی با عنوان ( در پژوهش1391داناصفهانی و طاهرپور )

به این نتیجه رسیدند  «های دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری )توانمندسازی کارکنان( در سازمان

وری اطالعات و تمایل مجری، حمایت و مشارکت، ناف :ند ازا ترتیب اولویت عبارت بهکه این عوامل 

 و هماهنگی. ،مشی جتماعی و سادگی خطمشی، شرایط ا سازماندهی، ماهیت خط

دانش  ۀتوسعکاوش نظام قانونی تمهید و »( در پژوهشی با عنوان 1392کریمیان ) کشاورزی و وزین

با بررسی مبانی  «و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری

ضرورت اهمیت مدیریت دانش در ضمن تمرکز بر  ،نظری موضوع مدیریت دانش در سطح جهان

 .کردندکارگیری مدیریت دانش در سطح ملی را مطرح  بهترین مسائل  مهم ،کشورهای در حال توسعه

بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون ملی أت»( در پژوهشی با عنوان 1392هداوند و کاظمی )

ارزشمندند که در حقوق  ییاصول مدرن حقوق اداری هنجارها اعالم کردند «مدیریت خدمات کشوری

حقوق اداری و به  ۀتوسعو جهت  شوند مییافته شناسایی  توسعهکشورهای پیشرفته و  بیشتراداری 

 روند. میهای بنیادین شهروندان به کار  حقوق و آزادی ۀکنند تضمینکارآمد و  ۀادارمنظور نیل به یک 

مشی با استفاده از  انع اجرای خطتبیین مو»( در پژوهشی با عنوان 1393) و همکارانش پورکیانی

 قانون مدیریت خدمات کشوری را مطالعه کردند. نتایج این پژوهش نشان داد «بحث متمرکز گروهی

گرایی، ساختار و منابع، محیط قانون، مفهوم و نگارش، بازبینی و  موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع

موانع اجرای اثربخش  منزلۀتیب بیشترین اهمیت را به تر  بهنظری  ۀپیشینو  ،نظارت، کارکنان و مدیران

 ند. قانون مدیریت خدمات کشوری دار

های بازیگران  بررسی دیدگاه»( در پژوهشی با عنوان 1393) و همکارانش بخت نیک

موردی به بررسی ادراک  ۀمطالعبا رویکرد  «عدالت سازمانی ۀدربارها  خاطبان آنمگذاری و  مشی خط

قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت  ۀکنند تدوین بازیگران اصلی
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 و ای سازمانی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که ادراک عادالنه از این قانون در سه حالت رویه

 توزیعی و اطالعاتی وجود دارد.

ت کشوری )اصول، قانون مدیریت خدما»( در پژوهشی با عنوان 1393) و همکارانش طهرانی

تالش کردند اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون  «و راهبردهای پیشنهادی( ،مبانی

. نتایج این پژوهش نشان داد کننددر قالب سه پرسش بررسی و تحلیل را مدیریت خدمات کشوری 

ری باید مورد بازنگ ۀمرحل، در تبر این قانون اسخر ؤمکه  ،های کلی نظام اداری با سیاستیی سو هم

 ی قرار گیرد.توجه جدّ

شناسی اصالح قانون مدیریت خدمات  آسیب»( در پژوهشی با عنوان 1395) و همکارانش عطاریان

با یک روش کیفی و پس از سه  «های اجرایی دولت کشوری با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه

 جهتایر فصول خدمات کشوری دور دلفی بین خبرگان پیشنهادهایی برای اصالح فصل نهم و س

 های اجرایی دولت ارائه کردند. توانمندسازی کارکنان دستگاه

های دولت الکترونیک بر    مشی بر خطثر ؤم( با هدف شناسایی عوامل 1395) و همکارانش ترابی

بر ثر ؤمتبیین عوامل  برایمدلی  کوشیدندهای نظری قانون مدیریت خدمات کشوری  اساس بنیان

 .دنکنگیری تا ارزیابی ارائه  شکل ۀمرحلهای دولت الکترونیک ایران از    مشی خط

شناسی اثربخشی کاربرد فناوری  آسیب»( در پژوهشی با عنوان 1395) و همکارانش خیراندیش

با رویکردی توصیفی و پیمایشی به این  «اطالعات و خدمات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری

فناوری اطالعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطالعات، استفاده نتیجه رسیدند که کاربرد 

 ها را بهبود بخشیده است. پذیری سازمان انعطافو  ،از اطالعات، فرایندها

و تعدیل منابع مین أتمدل نظام »( در پژوهشی با عنوان 1396) و همکارانش صالحی کردآبادی

رویکردی کیفی تالش کردند با مطالعه و  با «ریانسانی، کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشو

 الگوی مناسب و وضع مطلوب بپردازند. ۀارائشناسی وضع موجود به  آسیب

مسائل  ،بیشتر ،مدیریت خدمات کشوریدر بررسی قانون  دهد مرور این آثار پژوهشی نشان می

تبیین شده است. غفلت له ئمسهای نرم  و از جنبه شدهبررسی  لهئمسهای سخت  ساختاری و جنبه

نیازهای اجرای اثربخش قانون و فهم موانع اجرای صحیح آن موضوعاتی حائز  الزامات و پیش

های  اجتماعی نیز مرور شد، فهم جنبه ۀطور که در رویکرد شناختی به سرمای همان ،اما اند. اهمیت



   539   ... گذاران استیس یذهن  مدل در یاجتماع یةسرما گاهیجا نگاشت

 ،ظر گرفته شددر نگذار  سیاستمدل ذهنی  قالبکه در این پژوهش در  ،اجتماعی ۀسرمایشناختی 

ساز حرکت از  و زمینه ،گذاری سیاست ۀمقولاز جمله  ،رویکردهای ساختاری ۀکنند تواند تسهیل می

 .آفرین باشد به حکمرانی کارآفرینانه و ارزش امور اداره ۀمثابمدیریت به 

 پژوهش شناسی روش

 فرهنگی و اجتماعی ۀزمین و بافت به توجه گرو در رفتاریهای  پدیده جامع درک و تحلیل

 بافت و زمینه دادن قرار نظر مد گذاری، سیاست فرایند گفتمانی ماهیت به توجه با. هاست آن

 ایجاد ها تجربه و ها ذهنیت از صحیحی درک تواند می ،است زبانی رویدادی که ،فرایند این موقعیتی

 ۀوسیله ب ها هتجرب و ها ذهنیت که ستبر این مبنا استراتژی این شناسی روش و شناسی هستیکند. 

 دبای  دهد می رخ گفتمانی فعالیت و گفتمان آن در که بافتی نخست بنابراین و دنشو می ساخته زبان

 خدمت در ها انسان که است این بر باور دوم اینکه. گیرد قرار پژوهش فرایند توجه کانون در

 به کنند، می تبدیلها  وشتهن و صداها به را تفکراتشان که ،منفعل کارگزار و عامل و نیستند کلماتشان

 از و آورند می دسته ب زبان داخل موضع یک پذیرش ۀواسطه ب را خود نأش بلکه ؛آیند نمی شمار

 به قادر ارتباطی ابزاری مثابۀ به زبان اینکه به توجه با. ندساز می  خود برای ویژه یهویت راه این

 گفتمانی و زبانی کامالً فرایند یک اریگذ سیاست نیز و است افراد ۀزند های  تجربه کردن بازنما

 گفتمان حاکم بر متن قانون استفاده شده است. فهم برای استراتژی این از است

( 1383 و همکاران فرد های ارزیابی )دانایی پژوهش ۀزمرگیری در  نظر جهت پژوهش حاضر از

ت تحلیل در این محوری شود. و از نظر استراتژی پژوهشی یک تحقیق تحلیل گفتمانی محسوب می

از روش تحلیل گفتمان  ،ها به منظور تحلیل دادهمتن قانون مدیریت خدمات کشوری است. بحث 

استفاده شد. تحلیل گفتمان فوکویی به نقش گفتمان در فرایندهای اجتماعی مرتبط با  فوکویی

کارگیری  هنفسه داللت بر ب فیها  کند گفتمان پردازد. این رویکرد فرض می مشروعیت و قدرت می

فرایند این  ،دهند. به طور کلی ها تجربیات خاصی را در اختیار افراد قرار می آن زیراقدرت دارند. 

( 2001) ش( و وسرل و همکاران2000وود و کروگر ) و (2001که ویلیگ ) ،تحقیق در هفت گام

 ، صورت پذیرفت: اند کردهمعرفی 

 ؛گردآوری متون برای تحلیل .1
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 ؛ها قول برداری از نقل ها و یادداشت یق خواندن مکرر رونوشت. کدگذاری از طر2

وجو و  ها به صورت مکرر با هدف جست بندی کدها از طریق خواندن مجدد رونوشت . طبقه3

 ؛شناسایی الگوها و مضامین

های  شده در گام قبل با هدف ایجاد تعدادی از خزانه شناساییبندی الگوها و مضامین  . طبقه4

هایی هستند که از الگوها و مضامین  های تفسیری در حکم گفتمان ین خزانهتفسیری که ا

 ؛ندا بررسی و تحلیل ۀآماداند و اکنون  شدهشده در گام قبل ایجاد  شناسایی

های گفتمانی که این گام مطابق  و استراتژی ،های ایدوئولوژیک، ذهنیت . شناسایی بالتکلیفی5

 ؛تحلیل گفتمان فرکالف استششم و هفتم رویکرد  و پنجم ۀمرحلبا 

ششم  ۀمرحلها که این گام مطابق با  یافتهیید أتها برای  ها از رونوشت قول . استخراج نقل6

 ؛رویکرد تحلیل گفتمان فرکالف است

ششم و  حلامرها به صورت موازی که این گام نیز مطابق با  ها و مستندسازی . پاالیش تحلیل7

 (.197: 1390فرد و نوری  ف است )داناییهفتم رویکرد تحلیل گفتمان فرکال

 های پژوهش تحلیل داده

 های این قانون ه است. ویژگیشدتحلیل  در پژوهش حاضر متن قانون مدیریت خدمات کشوری

 است. آمده 2در جدول 

 یکشور خدمات تیریمد قانون ینما. 2 جدول

 تبصره ماده محوریت فصل تبصره ماده محوریت فصل

 3 6 توانمندسازی کارمندان همن 3 12 تعاریف اول

 دوم
وظایف دادن راهبردها و فناوری انجام 

 دولت
 17 17 حقوق و مزایا دهم 11 12

 0 3 ارزیابی عملکرد یازدهم 2 4 حقوق مردم سوم

 12 17 حقوق و تکالیف کارمندان دوازدهم 2 7 سازمانی ساختار چهارم

 17 13 اجتماعی تأمین سیزدهم 7 5 فناوری اطالعات و خدمات اداری پنجم

 چهاردهم 5 4 ورود به خدمت ششم
 ۀتوسعشورای عالی اداری و 

 انسانی ۀسرمایو  مدیریت
3 1 

 8 12 مقررات مختلف پانزدهم 14 8 استخدام هفتم

 106 128 - مجموع 4 5 یشغل یارتقاانتصاب و  هشتم



   541   ... گذاران استیس یذهن  مدل در یاجتماع یةسرما گاهیجا نگاشت

مهم  ۀنکت، به هر نونموجود در متن قانکات کلیدی  همۀپس از فهرست کردن  ،در این مرحله

 (.3و مرتبط با موضوع پژوهش یک کد تخصیص داده شده است )جدول 

 متناز  هیاول ۀشداستخراج یکدها. 3 جدول

 کدهای اولیه های کالمی گزاره کدشناسة 
 عدالت، امنیت، انصاف برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد 8م1ف
 رقابت سالم، عدالت ابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردمایجاد فضای سالم برای رق 8م1ف
 مشارکت در رشد و توسعه کاری کشور و رفع فقر و بی ۀتوسعالزم برای رشد و ی ها دن زمینهکر فراهم 8م1ف
 محوری اخالق اسالمی ـ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی ،ترویج اخالق، فرهنگ 8م1ف
 محوری قانون .دکنرا فراهم ...  ف است با رعایت قوانین و مقرراتدولت مکل 15م2ف

 16م2ف
نامه در مدت  شده در تفاهم بینی تحقق اهداف و نتایج پیش در زمینۀی یاجراهای  مدیران دستگاه
 بود. گو خواهند و به نهادهای نظارتی پاسخند ا ولئمسمدیریت خود 

 گویی پذیری و پاسخ مسئولیت

 20م2ف
مندی از فکر و  و بهرهیی اکارمنظور ایجاد انگیزه و افزایش   ند بههست مکلفی یاجراهای  ه دستگا

برای جلب مشارکت کارمندان و  را کار مناسب و سازربط خود  اندیشه و خالقیت کارمندان ذی
 .ها فراهم آورند گیری دریافت پیشنهاد و اثرگذاری آن در تصمیم

 پیشنهاد، مشارکت، اثرگذاری

 24م2ف
که قابل واگذاری به بخش  را دسته از وظایفی  ماه پس از تصویب این قانون آن  حداکثر شش

ها  ه در این فصل به واگذاری آنشد و با رعایت راهکارهای مطرحکنند  احصاغیردولتی است 
 .ندکناقدام 

 ییتمرکززدا

 25م3ف

اید با رعایت موازین خدمتگزاران مردم هستند و ب  ییاجراهای  مدیران و کارمندان دستگاه
و منشور اخالقی و اداری  اند دهکر ادااخالق اسالمی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود 

گرفتن  نظر وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درند کن که امضا می
 ها انجام دهند. های قانونی آن حقوق و خواسته

، دولت خدمتگزارمحوری،  اخالق
 محوری قانون

 26م3ف

های  ند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههست مکلفی یاجراهای  دستگاه
ویژه صداوسیمای جمهوری اسالمی  به ،و از طریق وسایل ارتباط جمعی کنندآشنا ی یاجرا
طلوب و و اطالعات الزم را به نحو م دهند ارتقادر این زمینه  را سطح آگاهی عمومی ،ایران

 .بگذارنداختیار مردم  مناسب در

شفافیت، آگاهی عمومی، توزیع 
 اطالعات، صداقت

 27م3ف

شرایط مساوی از حقوق یکسان  دری یاجراهای  مردم در استفاده از خدمات دستگاه
زمان و کیفیت و  و سه ماه مراحل طیند حداکثر ا موظفی یاجراهای  دستگاه .برخوردارند
مختلف به اطالع  های راهو از  کنند  ها را مستند و شفاف ات و تغییرات آنخدم ۀارائاستاندارد 

ولیت ئی مسیاجراهای  دستگاهن والئمسگونه تخلف  مردم برسانند و در صورت بروز هر
 . عهده خواهند داشت  گویی به مردم و شکایت آنان را به پاسخ

سازی،  حقوق مساوی، شفاف
گویی،  رسانی، پاسخ اطالع

پذیری، رسیدگی به  مسئولیت
 ها شکایت

 28م3ف

به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از  ،دولت مکلف است
مندی از سایر  انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره و عملکرد کارمندان را در ارتقا

ها،  نامه شیوهها،  نامه ینیآ همۀو  کندلحاظ  ها تنبیهو  ها تشویقاستخدامی و اعمال  هایامتیاز
 .دکن یک عامل مؤثر منظور منزلۀضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به 

 حقوق مردم، رضایت مردم
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 متناز  هیاول ۀشداستخراج یکدها. 3 جدولادامۀ 

 کدهای اولیه های کالمی گزاره شناسة کد

 29م4ف
مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در  سلسلهمراحل کار و دن کرمنظور کوتاه   به

واحد سازمانی به  در هری یاجراملی و استانی با احتساب باالترین مقام ی یاجراهای  دستگاه
 ... دشو قرار ذیل تعیین می

 مراتب سلسلهی، کاهش یتمرکززدا

 36م5ف

هدف افزایش  های کار خود را با عمل و روش موردیندهای افرند ا ی موظفیهای اجرا دستگاه
، سالمت و  ، کیفیت ، هزینه ، دقت نظیر سرعت ـها وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت بهره

  و بهکنند زمان تهیه اساس دستورالعمل سا بر ـ و تأمین رضایت و کرامت مردم ،صحت امور
 .گذارند اجرامورد 

 رضایت مردم، کرامت مردم

 39م5ف

ها و  برداری مناسب از ساختمان جویی و بهره منظور صرفه  ند بها موظفی یاجراهای  دستگاه
و فراهم آوردن  یهای غیرضرور هزینه و  فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد

 کارگیری فضاها اساس ضوابط و استانداردهای به موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان بر
 .ندکن، اقدام کند غ میکه سازمان تهیه و ابال ،تجهیزات و ملزومات اداری و

جلوگیری از تشریفات زائد، 
های  جلوگیری از هزینه

 یغیرضرور

 41م6ف
های  ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه

تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی  و  هشداساس مجوزهای صادر ند برهستی یاجرا
 شود. ام میها انج و برابری فرصت

 ها ، برابری فرصتگزینی هشایست

 49م7ف
 :است تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل

 رجوع جلب رضایت مردم و ارباب -
 رضایت مردم

 53م8ف
شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز  یارتقاانتصاب و 

 فق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.شایستگی و عملکرد مو
 رعایت اصل شایستگی

 54م8ف
 موظفی یاجراهای  ، دستگاه منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران  به

 ...ند اقدامات زیر را انجام دهندهست
 رعایت اصل شایستگی

 58م9ف

، نظام  ییاجراهای  دستگاه سطح کارایی و اثربخشی یارتقامنظور   به ،سازمان موظف است
که همراه با متناسب ساختن د کنای طراحی  گونه  را بهی یاجراهای  آموزش کارمندان دستگاه

مشارکت مستمر  برایهای الزم را  نظر انگیزه مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد و  دانش
کارمندان و مدیران و  یاارتقای بین  به نحوی که رابطه ؛دکنآموزش تأمین یند افرکارمندان در 

 ... دشوآموزش برقرار 

توسعۀ مشارکت مستمر، 
 شایستگی

 60م9ف
از طریق سازمان،  ،... دشو به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی که منجر ،های آموزشی بورس

 .دشو توزیع میی یاجراهای  متناسب با وظایف دستگاه
 ها توزیع برابر فرصت

 60م9ف
شود با نظر وزارت  موزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی میهای آ ها و دوره بورس

 .دشو درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می بهداشت،
 ها توزیع برابر فرصت

 65م10ف
اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و  مشاغل مشمول این قانون بر همۀ
 های ول جدهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا  رتسطح تخصص و مها و ها ولیتئمس

 یابند. میحق شغل اختصاص 
 برابری درونی

 68م10ف
 ها آنن شاغالهوا برای مشاغل تخصصی که  و آبیافته و بدی  توسعهمناطق کمتر ۀالعاد فوق

 ... نددارارشد و باالتر  مدارک تحصیلی کارشناسی
 توزیع و برابری
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 متناز  هیاول ۀشداستخراج یاکده. 3 جدولادامۀ 

 کدهای اولیه های کالمی گزاره شناسة کد

 90م12ف
،  ، امانت ، صداقت ، سرعت ند وظایف خود را با دقتا ی موظفیهای اجرا کارمندان دستگاه

و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام  ،، انصاف رویی گشاده
 گو باشند. پاسخربط  و دستگاه ذی طور یکسان  بهن امراجع ومِعم دهند و در مقابلِ

داری، انصاف و  صداقت، امانت
 گویی محوری، پاسخ برابری، قانون

 91م12ف

تسهیالت، حق  گونه امتیاز، استفاده از هر .است استفاده از مقام اداری ممنوع اخذ رشوه و سوء
وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل  ادند و موارد مشابه در مقابل انجام ،، هدیه مشاوره

جز دستگاه  ،سطوح از افراد حقیقی و حقوقی همۀدر ی یاجراهای  توسط کارمندان دستگاه
 شود. تخلف محسوب می ،ربط خود ذی

استفاده از  پاکی، عدم سوء دست
 مقام و منصب

 92م12ف
کارمندان خود در  ول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالمئمس  مدیران و سرپرستان بالفصل

 گو باشند. ند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخهسته شد وظایف محول دادن انجام
 گویی نظارت، پاسخ

 توزیع برابر .است کارمندان دولت ممنوع همۀتصدی بیش از یک پست سازمانی برای  94م12ف

 114م14ف

دولت ساختار تشکیالتی و  ۀندازانقش و  و منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد  به
و  ارتقاکار و فناوری اداری و  دادن های انجام ، روش ، مدیریت منابع انسانی های استخدامی نظام

گو، شفاف و  افزا، پاسخ ور و ارزش حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره
ساالر، شورای عالی اداری با ترکیب و  گرا و مردم ، نتیجه ، اثربخش عاری از فساد و تبعیض
 :دشو اختیارات زیر تشکیل می

گویی،  کرامت مردم، پاسخ
شفافیت، مبارزه با فساد، مبارزه با 

 ساالری تبعیض، مردم

 

شوند.  بعد کدهای اولیه به علت تعداد فراوانی که دارند به کدهای ثانویه تبدیل می ۀمرحلدر 

 (.4جدول )شود  می گفتمانین کد ثانویه نیز تبدیل به یک باید توجه داشت که در نهایت چند

 ها گفتمان استخراج و یکدگذار جینتا. 4 جدول

 گفتمان کدهای ثانویه کدهای اولیه
ها، توزیع  ها، برابری فرصت عدالت، حقوق مساوی، انصاف، توزیع برابر فرصت

 محوری و برابری، انصاف و برابری، برابری درونی، اخالق
 و عدالتبرابری 

 اخالق و قانون
 مداری قانون محوری استفاده از مقام و منصب، قانون مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، عدم سوء

پاکی،  رسانی، توزیع اطالعات، صداقت، دست سازی، اطالع شفافیت، شفاف
 پذیری داری، آگاهی عمومی، مسئولیت گویی، امانت پاسخ

 شفافیت و صداقت

مراتب، جلوگیری از تشریفات زائد، جلوگیری از  سلسلهکاهش  ،ییتمرکززدا
 یهای غیرضرور هزینه

 حذف موانع ارتباطی

ساالری،  ، کرامت مردم، مردمها حقوق مردم، رضایت مردم، رسیدگی به شکایت
 دولت خدمتگزار

 داری خدمتگزاری و مردم
خدمتگزاری 

 شایسته
 ساالری شایسته گزینی شایستگی، شایسته ۀتوسعرعایت اصل شایستگی، 

مشارکت مستمر، مشارکت در رشد و توسعه، پیشنهاد، مشارکت، اثرگذاری، 
 پذیری مسئولیت

 مشارکت و ایفای نقش
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شناسی و  هستیشده چگونه مبنای  انجاممعناست که تحلیل ین ه ابدقت در تحلیل گفتمان 

تفسیری است وجود  ییندفرا آنجا که تحلیل گفتمان کند. از شناسی را منعکس می شناخت

(. دنزین و لینکولن 1390فرد و نوری  طلبد )دانایی تفسیرهای گوناگون از یک متن واحد را می

شناختی و  یعنی دقت روش ،کلیدی برای اطمینان از دقت در تحلیل گفتمان ۀجنب ( به دو2000)

با رویکرد تحلیل  پژوهشال ؤسمتناسب بودن  ،شناختی از منظر روش اشاره کردند. ،دقت تفسیری

گردآوری  شیوۀتشریح  ،پژوهش، کافی بودن نمونهال ؤسگفتمان، متناسب بودن متن انتخابی با 

بین گفتمان و  ۀرابطاز منظر دقت تفسیری تشریح  ود شو می بررسی و فرایندهای تحلیل آن ،ها داده

تفسیر ها و  دن گفتمانها، محتمل و قابل پذیرش بو یافتهیید أتها، وجود متون کافی برای  یافته

 بررسی ها و یافته ،شده بررسی موضوع دربارۀها، ارتباط بین دانش موجود  ی آنرو شده انجام

دنبال   مد نظر پژوهش که بهال ؤس. ماهیت گفتمانی قانون مدیریت خدمات کشوری و دشو می

گیری(  ون )نمونههای قان ها و تبصره فصول و ماده همۀو همچنین تحلیل  ذهنیت حاکم بر متن است

سازی و  متراکم و ضمن اینکه فرایند کدگذاری ؛شناختی است حصول دقت روش ۀدهند نشان

ای ارائه شده است که برای هر مخاطبی قابل بازسازی است و از این  گفتمان نیز به گونه یاحصا

ی نظر  با توجه به بررسی مبانی ،گذارد. از سوی دیگر شناختی صحه می منظر بر دقت روش

اعم از مدیریت دولتی نوین، حکمرانی  ـ فرض در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری پیش

 نیزها در قالب راهبردهای گفتمانی و  بین گفتمان ۀرابطو نیز تشریح  ـ دولت کارآفرین ،خوب

سرایی  در بطن این داستانهای پژوهشی  ها و عدم حمایت حمایت بیانو  تشریح داستان خلق مدل

 برهان کرد. ۀاقامبر دقت تفسیری پژوهش نیز  توان می

 و تفسیرها و راهبردهای گفتمانی  نتیجه

 ۀخزان دو متن قانوندر  نشان داد شده انجام بندی و طبقه ،ها ها، کدگذاری نوشته دستبررسی 

اول با برچسب اخالق و قانون گویای اولین مدل  ۀخزانتفسیری )گفتمان( قابل شناسایی است. 

بر کل قانون مدیریت خدمات کشوری است. رعایت اخالق و التزام به قانون که در  ذهنی حاکم

و حذف موانع ارتباطی حاصل شده است  ،این گفتمان از برابری و عدالت، شفافیت و صداقت

زاده  های شریف در پژوهش موضوعاتاین . دکنتواند اعتماد بین مردم و دولت را تقویت  می
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( نیز تصریح شده است. به طور 1393بخت ) و نیک ،(1392(، هداوند )1391(، داناصفهانی )1390)

 ،جمله استخدام، ارتقا، انتصاب، توانمندسازی از ـ های مختلف ادراک از عدالت در حوزه ،کلی

ساز  زمینههمراه داشته باشد و   تواند حمایت و مشارکت در اجرای قانون را به می ـ حقوق و دستمزد

 اجتماعی باشد. ۀیسرماهمدلی و تقویت 

دومین مدل ذهنی حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از  ،از سوی دیگر

 ،ساالری داری، شایسته . خدمتگزاری شایسته در دل خود به مردماست خدمتگزاری شایسته

تواند از طریق  مشارکت در امور و داشتن نقش فعال آحاد مردم اشاره دارد. این گفتمان نیز می

موضوعی که در پژوهش مرتضوی  ؛اجتماعی منجر شود ۀسرمای ۀتوسعتعاون در جامعه به تقویت 

 ه است.شداشاره بدان  یا گونه( به 1391( و داناصفهانی )1392هداوند ) و (1390) شو همکاران

 ۀکنند تقویتکه مدل ذهنی  گرفت توان چنین نتیجه از بررسی متن قانون در فصول مختلف می

های  خوبی مشهود است. این روند از فصل دوم و سوم به و های اول در فصلاجتماعی  ۀسرمای

 دربارۀکه  مو هشت مهفت و مهای مهم شش کند و در فصل چهارم و پنجم شروع به افول می

 ۀسرمای ۀتوسع بهو توجه اندکی  رسد به حداقل خود می است استخدام و ارتقا و موضوعات جذب

توان  توجه به ماهیت این سه فصل می حالی است که با درو این  اجتماعی در جامعه دارد

که کیدی أتنهم با محوریت توانمندسازی و   فصلها داشت.  های به مراتب بهتری از آن استفاده

های آموزشی و توسعه دارد به صورت قابل قبول مدل ذهنی مبتنی بر  روی توزیع برابر فرصت

 دربارۀکه  ،های دهم و یازدهم ز این فصل و در فصلکند. اما پس ا اجتماعی را القا می ۀسرمای

شود تا  این مدل ذهنی دیده نمی ،موضوعات مهمی مثل جبران خدمات و ارزیابی عملکرد است

جایی که فصل یازدهم با محوریت ارزیابی عملکرد دارای سه ماده است که ضعف این بخش 

حقوق کارکنان مجدد مدل ذهنی  . فصل دوازدهم با محوریت تکالیف ودهد مینشان را قانون 

برابری و عدالت و  ۀمای درون بیشتردهد که  اجتماعی را نشان می ۀسرمایمبتنی بر توسعه و تقویت 

اجتماعی در  ۀسرمای ۀلئمستوجه به سفانه أمتمانده نیز  باقیانصاف را در خود دارد. در سه فصل 

 حداقل خود قرار دارد.
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با محوریت قرار دادن  اصالح مختلفگذار به بازنگری و  انونشود ق پیشنهاد می زمینهدر همین 

اعم از اعتمادسازی، جلب مشارکت و تعاون، صداقت و شفافیت، تکریم و  ـ اجتماعی ۀسرمایابعاد 

توجه ویژه به  ،. برای این منظوردکناقدام  ـ احترام، تعادل و کیفیت زندگی کاری و شخصی

 است. پذیرناانکار ضروری و  13تا  7 های فصل

 زمینهبین نظریه و اجراست که در همین  ۀفاصلترین بالتکلیفی ایدئولوژیک در این قانون  مهم

اجرا نیز در فصولی  ۀمرحلسازی این مدل ذهنی در  جاری برایشود ابزارهای پایش  پیشنهاد می

 تر شود. چون سوم و چهاردهم پررنگهم

تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری صورت   به شود های آتی پیشنهاد می پژوهش برای

و  ها قوت بررسی ،. همچنیندشویافته مقایسه  توسعهایران با کشورهای در حال توسعه و 

تواند دستاوردهای  های اجرایی در بخش خصوصی نیز می این قانون در مقایسه با شیوه های ضعف

 .دکنکاربردی به آن اضافه 
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 منابع
، «اجتمـاعی  ۀسـرمای  ۀگیری و تحول نظریـ  ردی تاریخی بر شکلرویک»(. 1394اکبری، محمدعلی ) .1

 . 86ـ  59 صص (،1)7، یخیتار یشناسجامعه

 ،1، یانسـان  منـابع ، «قانون مدیریت خدمات کشـوری  ۀاهداف و تاریخچ»(. 1388امیرخانی، طبیه ) .2

 .32ـ  30 صص

 (،30)4، ینیکـارآفر  جیترو و آموزش، «دولت کارآفرین، خوب و مصلح»(. 1386اولیازاده، فرشته ) .3

 .15ـ  13 صص

 اساس بر ایران در دولتی گذاری سیاست بررسی و نقد»(. 1396) صیاد زاده،حسین و ابراهیم برزگر، .4

صـص  (. 12)3 ،پژوهـی  دولت. «(عدالت سهام توزیع طرح موردی ی مطالعه) اسنلن تحلیلی الگوی

107-143. 

منـد بـه مفهـوم     منگـاهی نظـا  »(. 1398) ریعتیمزینانی ش سارا ؛متین زارعی حسن ؛، امیرحسینییبنا .5

 .84ـ  59 صص (،1)6، یاجتماع ۀیسرما تیریمد، «اجتماعی، چیستی، چرایی، چگونگی ۀسرمای

ــا بیگــی .6 ــیعبدالرضــا، نی ــد؛ زاد مرشــدیصــفری  ؛ عل ــوالدرگ عبدالمجی ــایی و »(. 1391) پ شناس

 .86ـ  65 صص (،4)12، مدیریت دولتی انداز چشم ،«حکمرانی خوبهای  بندی شاخص اولویت

تبیـین موانـع اجـرای    »(. 1393)پـور نصـیرآبادی    زارع اهلل فضـل  ؛سالجقه سنجر ؛پورکیانی، مسعود .7

، «مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی )مورد مطالعـه: قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری(      خط

 .22ـ  7 صص (،9)3، یدولت یها سازمان تیریمد

ثر بــر ؤشناســایی عوامــل مــ»(. 1395) زاده قربــانی اهلل وجــه ؛ســیدنقوی رعلــیمی ؛ترابــی، محســن .8

، «نظـری قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری     هـای   دولت الکترونیک بر اساس بنیـان های  مشی خط

 .74ـ  49 صص (،2)20، رانیا در تیریمد یها پژوهش

مات کشـوری،  شناسی اجرای قانون مـدیریت خـد   ارزیابی و آسیب(. 1391زاده، محسن ) جاجرمی .9
 ،جلد دوم: تبیین و نقد و بررسی اصول و مبانی نظری حاکم بر قانون مـدیریت خـدمات کشـوری   

 های مجلس شورای اسالمی. تهران، مرکز پژوهش

http://jpap.sbu.ac.ir/issue/viewAuthorArticlesList/test%40sbu.ac.ir%2A%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%2A%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://jpap.sbu.ac.ir/issue/viewAuthorArticlesList/test%40sbu.ac.ir%2A%D8%B9%D9%84%DB%8C%2A%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://jpap.sbu.ac.ir/issue/viewAuthorArticlesList/test%40sbu.ac.ir%2A%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%2A%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%AF
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شناسی  آسیب»(. 1395) بازیار امین ؛زاده غنی عبدالرضا ؛شاکری نوایی رضا غالم ؛خیراندیش، مهدی .10

 تیریمـد ، «مات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوریاثربخشی کاربرد فناوری اطالعات و خد
 .136ـ  117 صص (،2)4، یدولت یها سازمان

ثر بر اجرای فصـل نهـم قـانون    ؤشناسایی عوامل م»(. 1391)طاهرپور  اهلل حبیب ؛داناصفهانی، زهره .11

 و توسـعه  تیریمـد ، «دولتـی هـای   مدیریت خدمات کشوری )توانمندسازی کارکنـان( در سـازمان  
 .49ـ  33 صص ،11، تحول

 دانشـور ، «استراتژی تحـول در بخـش دولتـی ایـران    »(. 1385) الوانی سید مهدی ؛فرد، حسن دانایی .12
 .121ـ  97 صص (،17)13، رفتار

: مـدیریت  در کمـی  پـژوهش  شناسـی  روش(. 1383) آذر عـادل  ؛الـوانی  مهـدی  حسن؛ فرد، دانایی .13
 صفار. ،تهران ،جامع رویکردی

ـ »(. 1390) رینو فرد، حسن؛ علی دانایی .14 ملی بـر  أگفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعات سازمانی: ت

 .192ـ  163 صص (،69)17، شناسی علوم انسانی روش ،«مبانی نظری و اسلوب اجرا

 (،3)1، مدیریت دولتـی  ،«تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب» (.1388) نفری دباغ، سروش؛ ندا .15

 .18ـ  3 صص

سازوکارهای نظارت و بازرسی نظام اداری در قـانون مـدیریت خـدمات    »(. 1386دهقانان، حامد ) .16

 .38ـ  9 صص (،2)1 فصلنامه نظارت و بازرسی،،«کشوری

مدیریت توسـعه   ،«های کلی ابالغی تو سیاستمعماری نظام اداری در پر»(. 1391 )اهلل رهنورد، فرج .17
 .22ـ  15صص (، 10)4، و تحول

هـای مـدیریت    بررسـی سـیر تحـول در پـارادایم    »(. 1391) پور ابراهیم حبیب ؛اهلل ساالرزهی، حبیب .18

 صـص  (،9)4، مدیریت دولتی، «حکمرانی خوباز پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم : دولتی

 .62ـ  43

 شناسـی  جامعه انجمن ۀنام ،«آن پیامدهای و اجتماعی ۀسرمای فرسایش»(. 1380) محمود پور، شارع .19
 .112ـ  101 صص (،3)5، ایران

https://jipa.ut.ac.ir/article_20310_1a2d32b325ad9c2f05a4e1b3ad3b8fb4.pdf
https://jipa.ut.ac.ir/article_28723.html
https://jipa.ut.ac.ir/article_28723.html
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تحلیل آثار اجرای فصـل حقـوق و مزایـای قـانون مـدیریت خـدمات       »(. 1390زاده، فتاح ) شریف .20

 (،3)6، یانتظـام  تیریمـد  مطالعـات ، «عمومی ایرانهای  لی کارکنان سازمانکشوری بر رضایت شغ

 .509ـ  487 صص

(. 1396) گودرزونـد چگینـی   مهـرداد  ؛میرسپاسیناصر  ؛فرد دانش اهلل کرم ؛صالحی کردآبادی، سجاد .21

 یها پژوهش، «مین و تعدیل منابع انسانی، کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوریأمدل نظام ت»
 .100ـ  75صص (، 2)10، یانسان منابع تیریمد

نفعـان   و ذیهـا   قانون مدیریت خدمات کشوری، تحلیل ریسـک »(. 1388صدرالسادات، سید علی ) .22

 .60ـ  43 صص (،7)3، نفت صنعت در یانسان منابع و تیریمد، «مربوطه در صنعت نفت

مات کشوری )اصول، قانون مدیریت خد»(. 1393) غفرانی فهیمه ؛مالکی محمدرضا ؛طهرانی، مریم .23

 .222ـ  185 صص (،79)21، راهبرد و مجلس، «و راهبردهای پیشنهادی( ،مبانی

 .، تهران، بازتاب3 چ ،رندهیادگیسازمان  یمبان (.1394محمود ) ،عجمی .24

شناسـی اصـالح قـانون     آسـیب »(. 1395) خـانی  موسـی  مرتضی ؛میرسپاسی ناصر ؛عطاریان، فیروزه .25

 رسـالت ، «اجرایـی دولـت  هـای   د توانمندسازی کارکنان دستگاهمدیریت خدمات کشوری با رویکر
 .16ـ  1 صص (،22)7، یدولت تیریمد

 افشـارکاظمی  ؛ محمدعلیرادفر ؛ رضامهدوی عادلی ؛ محمدحسینباکویی آذر، امین؛ فاطمه فغفوری .26

 ،«هـا  شناسـی سیسـتم   اجتماعی با رویکرد پویـایی  ۀسرمایطراحی مدلی پویا برای تحلیل »(. 1398)

 .473ـ  445صص  ،(4)6، اجتماعی ۀسرماییریت مد

دانـش و   ۀکاوش نظام قانونی تمهید و توسع»(. 1392) کریمیان وزین محمد ؛حسین کشاورزی، علی .27

 انـداز  چشـم ، «مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بـر قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری     
 .61ـ  37 صص (،14)4، یدولت تیریمد

طراحـی مـدل حـاکمیتی    »(. 1394) طهران ۀمعمارزاد رضا ؛ غالمالوانی مهدی محمدی، مهتاب؛ سید .28

مـورد مطالعـه: قـانون مـدیریت خـدمات      )های منابع انسانی در بخش دولتی ایران  مشی اجرای خط

 .21ـ  7 صص (،14)3، های دولتی مدیریت سازمان ،«(کشوری
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ارزیـابی و  »(. 1390) نصـیرآبادی  پـور  زارع اهلل فضـل  ؛فروزنده دهکردی اهلل لطف ؛مرتضوی، مهدی .29

ـ ا در تیریمـد  یهـا  پـژوهش ، «بندی موانع اجرای قانون مـدیریت خـدمات کشـوری    اولویت ، رانی

 .148ـ  131 صص (،1)16

های کلی نظـام   انقالب فرهنگی در نظام اداری )تحلیلی بر سیاست(. 1389ناظمی اردکانی، مهدی ) .30
 تهران، آوای نور. ،اداری کشور(

 صـص  ،(2)17 ،فرهنگ مـدیریت  ،«نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی»(. 1386اس )نرگسیان، عب .31

 .198ـ  157

 حسـینی  سـید احمـد   ؛سـعدآبادی  اصـغر  علـی  ؛پورعزت اصغر علی ؛لوانیا سید مهدی ؛نیکبخت، مهناز .32

ها درباره عدالت سـازمانی )مـورد    گذاری و خاطبان آن مشی بازیگران خطهای  بررسی دیدگاه»(. 1393)

 .60ـ  37 صص (،17)5، یدولت تیریمد اندازچشم ،«مات کشوری(مطالعه: قانون مدیریت خد

ملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مـدیریت خـدمات   أت»(. 1392) کاظمی داود ؛هداوند، مهدی .33

 .93ـ  63 صص (،67)22، راهبرد ،«قانون مدیریت خدمات کشوری( 90 ۀکشوری )تحلیل ماد
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