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Abstract 

Objective:  Participative governance takes place in a context surrounded by 

commonalities, and without consideration, participation will be difficult to reach. The 

purpose of this study is to investigate the current situation of experts' participation and 

non-governmental organizations of Iran working on performance management in the 

public sector. 

Methods: The research method is qualitative and the current situation is modeled based 

on the Glaser approach one of the Grounded theory strategies. In this regard, semi-

structured interviews were conducted with 21 evaluators, evaluation managers and 

experts who participated in the performance management process in public 

organizations. The data were coded after implementation and modeled based on Glaser's 

6Cs coding family. 

Results: From the analysis of the interviews, 388 codes, 81 concepts and 24 categories 

emerged. "Non-participation of experts and NGO’s" was introduced as the core 

category and the categories of "lack of participation infrastructure", "lack of confidence 

in effectiveness", "conflict of interests of experts" and "arrogance of bureaucracy" as 

causes, "structural weakness of participation", "conflict of bureaucrats' interests" and 



"office latency" as covariance, "roots of non-participation", "political contraction" and 

"symbol attraction" as context, "lack of expert network development", "complexity of 

government operations" and "lack of integration in governance" as conditions, 

"expertise vacuum", "bureaucratic routine", "island attitude to evaluation", "managers' 

non-accountability" and "lack of social participation" as a contingency, "effectiveness 

challenge", "the gap between analysts and policymakers", "administrative blindness", 

"administrative entropy" and "expert incapacity" were introduced as consequences of 

non-participation of experts and NGO's. 

Conclusion: analysing the effective components comprehensively, the current state of 

experts' participation and non-governmental organizations working on performance 

management public sector from the perspective of three expert and informed groups, is 

analysed and presented in the form of an article model. The authors' suggested 

solutions, based on the counted categories, can pave the way for improving the level of 

experts' participation and non-governmental organizations working on performance 

management in the public sector. 
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 چکیده
 یمطالعاه تاالد دارد باا واکااو     نایا . افتاداتفاع خواهد  یآن به سخت یا ههیمشترک زم هایبدون توجه به مقوله ،یمشارکت یحکمران هدف:
مشارکت،  نیمؤثر بر ا یرهایجامع از متغ یریتصو  ادیکمک کهد و با ا یمشارکت خبرگان هایو چالش هاههزمیشیپ نییموجود، به تب تیوضع
 .را فراهم سازد یدر حوزه مشارکت خبرگان یمتعال ماتتحقق اقدا ههیزم

 رانیمد ابان،ینفر از ارز 12شده است. با  سازیمد  اد،بهیداده هیاز راهبرد نظر یزریگل کردیموجود با رو تیو وضع یفیرود پژوهش، ک: روش
هاا،   ان ااص و داده  افتهیسااختار  مهیاند، مصاحبه ن داشته یررسمیمشارکت غ یدولت یها عملکرد سازمان تیریمد هدیکه در فرآ یو خبرگان یابیارز

 شد. سازیمد  ،یس شش یو بر اساس خانواده کدها یارکدگذ

 دهپدیا  مهزلاه به ،«نهاد مردص یها عدص مشارکت خبرگان و تشکل». افتیمقوله ظهور  12مفهوص و  32کد،  833ها،  مصاحبه لیاز تحل: ها یافته
« ینخاوت بوروکراسا  »و  «تعارض مهافع خبرگان»، «یبه اثربخش یاعتماد یب»، «مشارکت رساختیفقدان ز» هایشد و مقوله یمعرف یمحور
عادص   یهاا  شاه یر»همگااص،   راتییا به مهزلاه تغ  «اداره ینهفتگ»و  «ها تعارض مهافع بوروکرات»، «مشارکت یهاسازه ضعف»مهزله علل، -به

 یکپاارچگ یعادص  »و  «دولت اتیعمل یدگیچیپ»، «یعدص توسعه شبکه خبرگان» هه،یبه مهزله زم «جاذبه نماد»و  «یاسیانقباض س»، «مشارکت
خالء »و  «رانیمد ییعدص پاسخگو»، «یابیبه ارز یا رهینگرد جز»، «کیبوروکرات یروزمرگ»، «یخالء خبرگ» ط،یبه مهزله شرا «یدر حکمران

و  «یادار یآنتروپا »، «یادار ییهاا یناب»، «یمش خط انیو م ر لگرانیشکاف تحل»، «یچالش اثربخش»به مهزله اقتضائات،  «یمشارکت اجتماع
 شدند. ینهاد معرف مردص یها و تشکل نعدص مشارکت خبرگا یامدهایبه مهزله پ «خبرگان یعدص توانمهد»

عملکارد بخاش    تیرینهاد در مد مردص یها موجود مشارکت خبرگان و تشکل تیمؤثر، وضع هایمؤلفه لیپژوهش با تحل نیدر ا: گیری نتیجه
و در قالب مد  مقاله ارائه شده  یکشور، واکاو ییاجرا یها عملکرد دستگاه تیریمد هدیاز نگاه سه م موعه خبره و مطلع نسبت به فرآ یعموم

نهاد  مردص یها ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل ساز ههیزم تواند یاحصا شده، م یها نگارندگان براساس مقوله یشههادیپ یاست. راهکارها
 باشد. یعملکرد بخش عموم تیریدر مد

 .نهاد مردص یها خبرگان، تشکل ،یدولت یها عملکرد، سازمان تیریمشارکت، مد: ها کلیدواژه

جاامع از مشاارکت خبرگاان و     یارائاه مادل  ت. 2211، دیا ام، یما یابراه و ثمیا م، یفیلط؛ ادغر یعل ،پورعزت ؛دمحمدیس، یمیمقاستناد: 
  .13 -8ت، 28،2، مدیریت دولتی .یعملکرد بخش عموم تیرینهاد در مد مردص یها تشکل

------------------------------------------------------------ 
 13 - 8دص. ، 2 ه، شمار28 هر، دو2211، دولتیمدیریت 

DOI: 10.22059/JIPA.2020.306648.2779 
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 مقدمه

جویی، فرآیهدی است که  جویانه دارد. مشارکت ساالری مشارکت جویانه پیوند مستقیمی با مردص مدیریت دولتی مشارکت

تواند هم در گذر زمان شهروندان را رشد دهد و هم ظرفیت قضاوت عملی و ههر زندگی با دیگران را در بستر نبود  می

مثابه نقطه کانونی، نوآوری  ق تغییرات مثبت در جامعه، دولت بهت. برای خل2111توافق پرورد دهد ،اسمیت و هانتسمن، 

انگیزد. این تباد  با انتشار دانش سازمانی  کهد، مرزهای خود را باز کرده و تباد  با محیط را برمی اجتماعی را آغاز می

نظرهای مختلف شرط ادلی ها از نقطه  در این بین تشکیل شبکهت. 1121شود ،اشمیتوبر، پیلر، بوجر و هیلگرز،  تغذیه می

تواند  ای با هدف توسعه پایدار نمی برای نیل به این مهم، جامعهت. 2812بیگی،  ها و دانش هستهد ،مقیمی و علم نشر ایده

ها و  ت. بدیهی است؛ قبل از پذیرد این نقش1121بیگی،  های غیردولتی را نادیده بگیرد ،مقیمی و علم فعالیت سازمان

های مختلف سازمانی خود را  های الزص در جهبه ها و ظرفیتنهاد باید قابلیت های مردص توسعه، سازمانسهم فعا  در روند 

 ت.1111بهبود بخشهد ،مقیمی، 

اند؛ الفت نظارت همگانی که از طرف مردص، جامعه و  های درونی و بیرونی، به دو دسته کلی قابل ت زیه نظارت

گیرد؛ بت نظارت حکومت که به وسیله حکومت و  شیوه اداره جامعه دورت میمردان و  نهادهای مدنی بر عملکرد دولت

ت. توجه به 2812شود ،عیوضی،  های وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی اعما  می دستگاه

در ارزیابی مه ر شود؛ او   گرا های مشارکتی و تحو  تواند به شیوه دورت بالقوه می سه جهبه مهم در طراحی ارزیابی، به

گران و یا  تهها در نقش ادالح ارزیابی، دوص توسعه نقش ارزیابان و متفکران محلی، نه ای توجه بیشتر به متغیرهای زمیهه

کههده فرآیهد ارزیابی هستهد و سوص  گر و تعیین شهاختی مرکزی که هدایت گردآورندگان داده، بلکه در فرآیهدهای معرفت

 ت. 1121الرسن، -باوا و داهلر گیری جمعی ،اص بیشتری در فرآیهد ارزیابی به مشورت و تصمیمتخصیص فضای 

ها، نظارت،  های عملیاتی و اجرایی دولت ها و برنامه ها، تصمیم ها، طرح مشی در م مو  و با لحاظ تعداد زیاد خط

مگر در متن یک سیستم اجتماعی مهس م پذیر نخواهد بود  بازرسی و کهتر  این همه موجودیت متهو  و پیچیده امکان

در اسهاد باالدستی گوناگون  "جویی در حکمرانی مشارکت"ت. علیرغم تأکید بر ضرورت 211، ص. 2810،پورعزت، 

خصوص برنامه جامع  های کلی نظاص اداری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و به همچون قانون اساسی، سیاست

ها بر تدوین و استقرار نظاص نظارت مردص و تشکل"ت که در آن موضو  2811-2811ه دوص ،دور-ادالح نظاص اداری

در مبانی نظری و تاکهون به دراحت مورد تأکید قرار گرفته است،  "های ساالنه عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارد

ها در فرآیهد  مردص، خبرگان و تشکلحقوقی و سازوکار اجرایی فرآیهد مدیریت عملکرد، هیچ نقش رسمی برای عامه 

. این مطالعه تالد دارد تا با واکاوی مشارکت های اجرایی کشور درنظر گرفته نشده است مدیریت عملکرد دستگاه

های این و چالش هازمیهههای اجرایی کشور، تبیین پیش نهاد در مدیریت عملکرد دستگاه های مردص خبرگان و تشکل

های تحقق اقدامات متعالی در یری جامع از متغیرهایی که بر این مشارکت تاثیرگذار هستهد، زمیههمشارکت، با ای اد تصو

های پیشههادی در حوزه ادالح و بهبود فضای مشارکت خبرگانی در مدیریت این خصوص را فراهم سازد و با ارائه بسته



 0، شماره 01، دوره 0411مدیریت دولتی،  5

 

تهیده موضو ، بیش از های درهم گوناگون و مقوله عملکرد بخش عمومی کشور، متولیان و عالقمهدان این حوزه را با ابعاد

 . پیش آشها گرداند

 پیشینه نظری پژوهش

های مدیریتی در بخش دولتی  جویانه در نهضت محوری و مدیریت دولتی مشارکت با نگاهی تاریخی به جایگاه مردص

، فضای انتخاب آزاد برای مردص محدود ، با افزایش اندازه حکومت بوروکراتیک«رویکرد سهتی به اداره»توان دید که در  می

ساخت. در این امتداد دنهارت و  دار می شود؛ زیرا بوروکراسی، آزادی افراد را محدود و فراگرد انتخاب عمومی را خدشه می

ای هستهد که مشارکت شهروندی را محدود های بستهها، سیستمت نیز بر این باورند که بوروکراسی1111دنهارت ،

بر « رویکرد مدیریت دولتی نوین»های بوروکراسی سهتی است. تأکید نادیده گرفتن شهروندان، یکی از ویژگیکههد و  می

نوعی نزدیک  توان به سپاری را می پذیر ساختن اداره امور کارکهان و برون فادله گرفتن از بوروکراسی سهتی و انعطاف

مکتب مدیریت دولتی نوین، جلب مشارکت مردص در ان اص  ویژگی مهم .جویانه تلقی کرد شدن به مدیریت دولتی مشارکت

های مدیریت در  ازحد این رویکرد به سبک ت، اما اتکای بیش2831دست آنان است ،نرگسیان، امور و سپردن کارها به

زدگی  گیری مکانیکی عملکرد و اهداف و سیاست ها و اندازه بخش خصودی، احیاگری عقاید تیلور با تأکید بر کهتر  هزیهه

، 2810،پورعزت،  های قابل ذکر مدیریت دولتی نوین در این حوزه است نشیهی سازی بازگشت سیستم تاراج، عقب و زمیهه

، معطوف به اتخاذ راهبردهای ادالحی وسیعی برای تقویت نهادهای جامعه «حکمرانی خوب»ت. رویکرد 102-108ص. 

و یهدها آفر، نیاحکمرتر است. در این رویکرد،  دموکراتیک تر و ده پس های پاسخگوتر، حساب مدنی و توسعه حکومت

کت رمشاگیری  زی و تصمیمیهد تصمیمساآفردر ست که اسمی رغیرگران  و کهشجامعه مدنی از نش ت گرفته ی هارساختا

 ت. هرچهد رؤیاهای حکمرانی خوب در مطالعه حکومت و اداره دولت تاکهون تعبیر نشده است1111،اسکوالنگه، ند دار

اعتمادی به دولت، فضای مدیریت عمومی را به سمت مد  ها و تعمیق بیت. در هرحا ، گسترد نابرابری1121،فرازمهد، 

ای پیچیده و متهو ، نه فقط مدیریت، که جدیدی از مدیریت دولتی سوع داد که در آن، مدیران بخش دولتی در جامعه

 8و سیاست مدنی جدید 1، مدیریت ارزد عمومی2مات عمومی نوینحکمرانی کههد. در این مکتب، که با عهاویهی مثل خد

مهزله شریک گذاری به مشی در انتخابات مختلف نیستهد؛ بلکه در خط 2دههده رود، شهروندان فقط مشتری یا رأیکار میبه

دولتی خدمات »ت؛ در رویکرد 1123، 5شوند ،سوبرای بخش دولتی/ عمومی و همکار برای مدیران دولتی محسوب می

تر به اداره دولت، با تأکید بر حقوع شهروندی  گرایانه تر و انسان که دنهارت آن را در امتداد رویکردهای دموکراتیک« نوین

تواند فراگرد  طلب و فعا  می شود که هریک از آحاد جامعه در مقاص یک شهروند مشارکت ریزی کرد، چهین فرض می پی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 New Public Services (NPS) 
2 public value management 
3 new civic politics 
4 customers or voters 
5 Su 
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سوی مهافع جمعی و عمومی سوع دهد. درواقع مفهوص محوری در این رویکرد،  هحکمرانی را فرای مهافع شخصی خود، ب

تری از نهادها،  تههایی ارزد عمومی خلق کههد بلکه با اتکا به شبکه وسیع توانهد به ها نمی نفع عمومی است. دولت

شود: او   رد ذیل تأکید میت. در این رویکرد بر موا111-211، 2811فرد،  بازیگران و فرههگ این امر میسر است ،دانایی

جای تأکید بر کارایی  حساب آورند؛ دوص ایهکه به ایهکه کارگزاران اداره باید شهروندان را درفا  با همان مهزلت شهروندی به

پذیری تأکید کرده و اعتماد خود را به شهروندان افزایش دههد و سوص ایهکه با عزص حل مسائل واقعی مردص،  بر مس ولیت

 ت.1111، 2ارکت فعا  آنان را نیز فراهم آورند ،دنهارت و دنهارتزمیهه مش

هاا و قشارهای  ها در میان بخش های عمومی و فردی به خود، جامعه و گسترده شدن توانمهدی گسترد آگاهی

و  وجود آید مختلاف جامعه باعث شده است که بسیاری از ساختارهای سهتی بر هم خورده و اشکا  جدیدی از تعامالت به

های وابستگی متقابل، جهت دهد. این امر حکمرانی را نیز دستخود  ای با شاخصه سوی جوامع شبکه کشورها را به

گذاری و اداره امور عمومی ناه تههاا از  ای مه ر شده است که در آن سیاست تغییراتی کارده و به پیدایش حکمرانی شبکه

ت. 2813گیرد ،دقتی، یعقوبی، کمالیان و دهقانی،  مختلف دورت می طریاق دولات، بلکه از طریق تعامل میان بازیگران

ارتقاای هماههگی، انس اص و »تاوان در چهاار دساته کلای  های این رویکرد جدید به حکمرانی را مای ویژگی

تساهیل »و « مشی افزایش یادگیری خط»، «تقویت ارتباطات، ای اد اعتماد و افزایش مشارکت»، «یکپارچگی

عصر کهونی، عصر ت. 2813نوری و ذوالفقارزاده کرمانی،  میان، محمدی، قاضی جای داد ،کریم« ها مشی ساازی خط پیااده

، باید برای مسائل 1گردانی شکل ها وجود ندارد. بر اساس نظریه هم مسائل و مشکالتی است که راه حل واحدی برای آن

، آن را ت لی تأثیر چهار "ای حکمرانی شبکه"ت، در تبیین مفهوص 2811فرد ، دانایی .پیچیده راه حل پیچیده جست و کرد

، انقالب دی یتا  و رشد تقاضای شهروندان برای کهتر  بیشتر 2، دولت یکپارچه8روند تأثیرگذار رشد دولت شخص ثالث

ی در تبیین مد  ارائه شده در های دولتی را در سراسر عالم تغییر داده است: و داند که شکل بخش بر زندگی خود می

که دولت در کهار برقراری رابطه متقابل مبتهی بر اعتماد باال با بخش خصودی،  دارد که دردورتی ، بیان می2شکل 

شود و  ای محقق می ای باالیی هم داشته باشد، تحقق ارزد عمومی از طریق دولت شبکه های مدیریت شبکه قابلیت

 رایی این دولت خواهد بود.مدیریت ارزد عمومی ابزار اج
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 های مدیریتی در بخش دولتی  های دولت در پیوند با نهضت . مدل0شکل 

 ت2811فرد ، مهبع: دانایی

تواند پیامدهایی مانهد اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی  نو  رابطه حکومت و مردص می

ت، با ارائه 2811پور و ح اریان ، ت. ح اریان، پورعزت، قلی2813پور، دهدار و خلیلی،  دنبا  داشته باشد ،رههورد، علی را به

اند  گویی در سیستم حکمرانی را تبیین کرده گری و پاسخ بطه پرسشمدلی، نقش کاتالیزوری جامعه مدنی در تسهیل را

 ت. 1،شکل

 
 . نقش کاتالیزوری جامعه مدنی 2شکل 

 ت2811، پور و ح اریان مهبع: ح اریان، پورعزت، قلی

هاای دموکراتیاک مقایساه  رویکرد نظارت عمومی جدید، شهروندان و جامعه مدنی را با مقامات دولتی بر پایه ارزد

شوند ،پورحسن و  ناپذیر از فرایهد نظارتی درنظار گرفته می در این دیدگاه، شهروندان و جامعه مدنی، بخش جدایی کهد. می

ارائه « هرص مهار و موازنه قدرت»در این راستا و با توجه به مبانی نظری، مد   ).1110نقل از اوسبورن،  به 2813فرجوند، 

گانه حکومت، جامعه مدنی و عامه  قانون اساسی در رأس هرص و نهادهای سهت. براساس این مد ، 8شده است ،شکل 

گری عامه مردص و  گر رابطه پرسش مثابه تسهیل اند. در این مد  نیز جامعه مدنی به  ترتیب پس از آن قرار گرفته مردص به

 گویی حکومت قرار دارد. پاسخ

 دولت یکپارچه

 شدهسپاریدولت برون ای دولت شبکه

 مراتبیدولت سلسله

 مدیریت دولتی سهتی

 مدیریت دولتی جدید مدیریت ارزد عمومی
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 . هرم مهار و موازنه قدرت1شکل 

 ت2811، پور و ح اریان پورعزت، قلیمهبع: ح اریان، 

سازی اجرای این مد   ت، پس از ارائه مد  فوع، اذعان دارند که زمیهه2811پور و ح اریان ، ح اریان، پورعزت، قلی

 تری است. در سطح ملی نیازمهد مطالعات و تحقیقات میدانی وسیع

 

 پژوهشتجربی پیشینه 

برخی از کشورها مانهد استرالیا، کره جهوبی، ژاپن، بلژیک، برزیل،  بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی ان اص شده در

گویی در برابر  انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، آفریقای جهوبی، فرانسه و کانادا، مدیریت عملکرد، پهج هدف ادلی پاسخ

زاده، میرسپاسی  کهد ،رفیع یعملکرد، بهبود عملکرد، تحقق اهداف، پرداخت مبتهی بر عملکرد و تشویق و تهبیه را دنبا  م

دولتی فرانسه را   ت در پژوهشی، مدیریت عملکرد در بخش1125، 2فائوره، کراسوس، گاردی و ماور  ت.2815و آذر، 

ها ارزیابی عملکرد در بخش دولتی شامل مفهوص و تعریفی کلی بوده و عهوان یک  اساس، تا مدت  اند. بر این بررسی کرده

تأثیر عملکرد دولت بر »اند که  تعریف نشده است ... در همین راستا تحقیقات مختلف نشان دادهسیستم یا مد  مدیریت 

دههده معیار  های مدیریت عملکرد موجود دنیا و خود به تههایی نشان مفهوص مهم و کلیدی در سیستم« مردص و زندگی آنها

قراردادهای عملکردی، ابزار مدیریت »با عهوان  ت، نیز در تحقیقی1122، 1سر ها است. هوپ ادلی ارزیابی عملکرد دولت

روند،  کار می کهد که قراردادها یا توافقات عملکردی که در بخش دولتی به ، بیان می«عملکرد در بخش دولتی کهیا

ان، ها در تعداد زیادی از کشورها از قبیل فرانسه، پاکست نامه کههد. اجرای این تفاهم استانداردهای عملکردی را تعیین می

ت، در 1125، 8آفریقای جهوبی، استرالیا، کانادا، مالزی، کره جهوبی، غها و ههد با موفقیت همراه بوده است. از نگاه پیترز

ترین ابعاد مدیریت عملکرد بخش عمومی، توان  ، مهم«بررسی ظرفیت سیاست در بخش عمومی»پژوهشی با عهوان 

عهوان  تأثیرگذار، احزاب سیاسی یا همه عوامل خارج از بخش دولت بههای  سیاسی در جامعه و عوامل خارجی مؤثر، گروه
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1 Favoreu, C., Carassus, D., Gardey, D., & Maurel, C. 
2 Hope Sru 
3 Peters 
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ت نیز که با هدف 1122، 2رایزن ها هستهد. نتایج تحقیقات سون و ون بازیگران در تالد برای تأثیرگذاری بر سیاست

شده است، نشان ان اص « دست آمده در بخش دولتی های مدیریت عملکرد و ارتباط آن با نتایج به بررسی و مقایسه مد »

های بازخوردی از قبل ای ادشده و  های ارزیابی عملکرد باید از طریق کانا  شده از سیستم های جمع دهد که داده می

 ت. 2810مهش،  پور و رضایی زاده، حسین متمرکز گزارد داده شود ،محمدی، شریف

های  ای، معموال  ظرفیت ای حرفهه های غیردولتی و ان من دهد که سازمان ت ربیات کشورهای مختلف نشان می

های عمومی در اختیار دارند. البته باید  مشی های الزص را برای ان اص نظارت و ارزیابی بیرونی خط مهاسبی از مهابع و مهارت

ها نیز نیاز به محیطی توانمهدساز برای مشارکت در نظارت و ارزیابی دولت دارند. لذا وجود  توجه داشت که این سازمان

ای مهم است که نباید از آن غفلت شود ،گزارد  ها و اطالعات، مسأله هگ مشارکت و گشودگی دولت در زمیهه دادهفره

ای با عهوان ت در مطالعه1121ت. سیمونوفسکی و همکاران ،1125های عمومی،  مشی کهفرانس نظارت و ارزیابی خط

زیه و تحلیل تطبیقی شهرهای هوشمهد سوئد و های مشارکت شهروندان: ت ای در استراتژی بررسی عوامل زمیهه»

های های مشارکت ،تمایل شورای شهر و م ریان، رقابت شهری، چالش، پهج عامل مهم شهر هوشمهد، محرک«بلژیک

های شهروندان ،بلوغ شهری و...ت، درجه تمرکز ،میزان هماههگی مشارکت بین ذیهفعانت، الزامات قانونی و ویژگی

گذاری مشارکتی در مشیاند. هلهد نیز ت ارب زیادی در زمیهه خط ب مشارکت شهروندان مؤثر دانستهشهروندانت را در جل

گذاری مشی، دولت محلی ابتکار عمل را در دست دارد و خط8و گرونیهگن 1سطوح محلی دارد. در شهرهایی مثل آیهدهون

گذاری ایفا  حل اولیه نقش فعالی در روند سیاستکهد که شهروندان و سایر ذیهفعان در مرامشارکتی با این فرض عمل می

مشی وجود ندارد، اما فرههگ  ت. در آلمان علیرغم این که یک نظاص ارزیابی نهادی خط1121گراف،  ،میشل و دی کههدمی

5و هفته نامه ارزیابی 2ارزیابی در این کشور در سطح باالیی قرار دارد. برای مثا  ان من ارزیابی آلمان
ای در  هنقش برجست 

ها و مؤسسات با همکاری یکدیگر،  ت؛ در ان من ارزیابی آلمان اشخاص، سازمان1125کههد ،لوزارو،  این زمیهه ایفا می

های عمومی آلمان، خارج از  مشی طور خالده، مهمترین ارزیابی از خط اند. به استانداردهایی برای ارزیابی تدوین کرده

 0آید. های غیردولتی به عمل می های گروهی، افراد، پژوهشگران و گروه ت، رسانههای عمومی و به وسیله مطبوعا سازمان

دلیل ناکارآمدی اشکا   گذاری، یک وظیفه قانونی برای مقامات محلی اسکاتلهد است، به مشاوره با مردص در امر سیاست

اطالعات و ارتباطات  مشارکت عمومی مانهد جلسات عمومی برای درگیر کردن شهروندان، تحوالت فهاوری "سهتی"

ها شده است. مشارکت الکترونیکی، زنی در مورد تأثیر فهاوری بر مشارکت شهروندان در انوا  مشارکتمه ر به گمانه

ت. در تایلهد، 1121جذب کهد ،تات،  "آفالین"های کههدگان را از طریق مکانیسمتری از مشارکتتواند طیف وسیعمی
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1 Sun & Van Ryzin 
2 Eindhoven 
3 Groningen 
4 DeGEval 
5 Zeitschrift 
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ترین نقطه ورود به مشارکت شهروندان، گیرد، ادلیلی که از سوی شهروندان ان اص میجدای از انتخاب نمایهدگان مح

های مدنی را ریزی توسعه محلی، مقامات محلی موظف هستهد ان مناست. در فراگرد برنامه 2تهیه برنامه توسعه محلی

های ی اخیر، در امتداد اجرای برنامههانیز در سا  1ت. رواندا1123در سطح همه مهاطق و محالت ای اد کههد ،سوبوایزز، 

و یا  8های جامعه مدنیهایی را با تمرکز بر سازمانتقویت مشارکت شهروندی و به مهظور تحقق این مهم، فعالیت

ها که در واقع، حلقه واسط شهروندان و CSOنهاد و آحاد شهروندان اجرا نمود که عبارتهد از: ای اد ظرفیت در  مردص

ها، مشاوره با شهروندان، CSOهای مالی به ها، کمکCSOشوند، توسعه ظرفیت سازمانی  مقامات دولتی محسوب می

 ت.1123و انتشار بودجه ملی ،پروتیک، نیکوالس، برمان و اسلوان،  2سازی خدمات برنامه اقداص به

هاای موجاود بارای     در زمیهه مشارکت خبرگانی، مبتهی بر شاهاخت ظرفیات  گونه که اشاره شد، ت ارب موفق  همان

گیرد. امری که در کشور ما بدان پرداخته نشده است و مطالعه جامعی که بتواند با  ان اص نظارت و ارزیابی بیرونی شکل می

ریت عملکارد بخاش   نهاد در مادی  های مردص شهاسانه، تصویری از وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکلرویکرد آسیب

شاهرهایی   های نظری پیشههادی مارتبط باا ایان موضاو  نیاز، اگرچاه آرماان        عمومی کشور ارائه دهد، یافت نشد. مد 

تواناد   شاهرها، مای   اند اما عدص توجه به وضع موجود و مسیر پیش رو برای نیل به این آرمان محور را ترسیم کرده مشارکت

همراه داشاته   محور در زمیهه مدیریت عملکرد بخش عمومی، به رانی مشارکتهای متعددی را در مسیر تحقق حکم چالش

 باشد. 

 شناسی پژوهش   روش

هاای تفسایری باا رویکارد اساتقرایی اسات کاه از اساتراتژی          این پژوهش براساس پیاز تحقیق ساندرز، در زمره پژوهش

مقطعی و رود گاردآوری   یفی، افق زمانی آن تکبهیاد با رویکرد گلیزری یا ظهوریابهده استفاده کرده است. پژوهش ک داده

. شاما ههگاامی باه ساراغ اساتفاده از      ت213، ص. 1120هیال،   باشاد ،سااندرز، لاوییس و تاورن     ها نیز مصااحبه مای   داده

فارد و اماامی،    روید که نیازمهد یک نظریه یا تبیین کلی،اجمالیت از یک فرآیهد هساتید ،داناایی   بهیاد می پردازی داده نظریه

ت. در این پژوهش، کاربست دوص؛ یعهی تبیین فرآیهد مشارکت خبرگانی در مدیریت عملکرد بخاش عماومی مبهاای    2830

بهیااد نیاز از آن اا کاه رویکارد       انتخاب استراتژی پژوهش بوده است. در مقایسه بین رویکردهای مختلف اساتراتژی داده 

دهد و به جای تحمیال نظریاه    ها ارائه می جهت تلفیق دادهتری را  مهد، الگوهای متهو  ظاهرشونده نسبت به رویکرد نظاص

کهد، برای این پژوهش انتخاب شاد تاا نگارنادگان را در تبیاین فرآیهاد باا        ها کهکاد می ها، نظریه را از بطن داده به داده

 5کدگذاری واقعای به طور کلی، دو فراگرد ادلی کدگذاری در رویکرد ظاهرشونده، شامل  ها راههمایی کهد. استفاده از داده
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1 local development plan 
2 Rwanda 
3 Civil Society Organizations (CSO) 
4 Service improvement action plan 
5 Substantive coding 
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ت. گلیازر  2818نیا،  باشد ،ساغروانی مرتضوی، لگزیان و رحیم می 8ت و کدگذاری نظری1و کدگذاری انتخابی 2،کدگذاری باز

نیاز کدگاذاری محاوری    ت به کدگذاری نظری در فراگرد کدگذاری محوری اشاره دارد؛ از دیدگاه او، این کدها، پیش2113،

دهد. در این خصوص گلیزر، چهل خانواده کدبهدی نظاری  را دوباره به یکدیگر پیوند می هستهد زیرا داستان گسسته شده

 استفاده شده است. 2سی ت که در این پژوهش از خانواده کد شش110، ص. 2813ارائه داده است ،محمدپور، 

هاای   ، از مصااحبه گیرناد  دورت کیفی مورد ت زیه و تحلیل قرار مای  طور معمو  به هایی که به آوری داده برای جمع

داورت تشاریحی،    بهادی اهاداف پاژوهش باه     شود. همچهین با دسته ساختاریافته و عمیقت استفاده میغیراستاندارد ،نیمه

شاود ،سااندرز، لاوییس و     سااختاریافته اساتفاده مای   اکتشافی و تودیفی، در یک مطالعه تشریحی، بیشتر از مصاحبه نیمه

نفر از ارزیابان، مادیران   12ساختاریافته برای مصاحبه با ین پژوهش، از مصاحبه نیمهت. لذا در ا812، ص. 1120هیل،  تورن

هاای اجرایای کشاور مشاارکت      دورت غیررسمی در فرآیهد مدیریت عملکرد دستگاه ارزیابی و خبرگانی استفاده شد که به

برفی استفاده شاد.   د،قضاوتیت و گلولهگیری غیرتصادفی هدفمه شوندگان نیز از رود نمونه اند. برای انتخاب مصاحبه داشته

الزص به ذکر است که در انتخاب مصاحبه شوندگان تالد شد در بخش ارزیابان، افراد انتخاب شده توان تودیف، تحلیال  

شهاسی فرآیهد ارزیابی را دارا باشهد. در انتخاب مدیران، مرتبط بودن حوزه مدیریت افراد با فرآیهد ارزیابی عملکارد   و آسیب

های اجرایی معیار انتخاب قرار گرفت و خبرگان نیاز برمبهاای ساابقه مشاارکت ،غیررسامیت در فرآیهاد مادیریت         تگاهدس

شهاسی فرآیهد ارزیابی انتخاب شدند. الزص به ذکر است که  های اجرایی و نیز توان تودیف، تحلیل و آسیب عملکرد دستگاه

اند، کامال غیررسمی، قائم به فرد و  شونده انتخاب شده ان مصاحبهعهو مشارکت ت ربه شده خبرگانی که در این پژوهش به

عملکارد تعاداد محادودی از      براساس احساس نیاز شخص ارزیاب و در قالب مشاوره مقطعی با برخی از خبرگان در زمیهه

حمایت ساازمانیت.  های اجرایی اتفاع افتاده است ،بدون پشتوانه ت وریک و حقوقی، خارج از سازوکار رسمی و حتی  دستگاه

ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشبا  نظری حادل شد و مفاهیم مرتبط با پدیده مشاارکت خبرگاانی،   فرآیهد ان اص مصاحبه

های متاأخر، حااکی از    تکراری شد ،مصاحبه شانزدهمت. برای اطمیهان، پهج مصاحبه دیگر ان اص شد. بررسی نتایج مصاحبه

سازی و دو ها، پیادههای قبلی اضافه نشده است. سپس دادههای حادل از مصاحبه یر دادهآن بود که مطلب جدیدی به سا

ها مرحله کدگذاری ،کدگذاری باز و کدگذاری انتخابیت ان اص شد. برای اجرای ممیزی پژوهشی نیز که روایی و پایایی داده

 استفاده شد: 2کهد، از معیارهای جدو  را تضمین می

 

 

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Open coding 
2 Selective coding 
3 Theoretical coding 
4 6C: Causes, Context, Covariance, Conditions, Contingency, Consequences 
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 . معیارهای تأمین اعتبار پژوهش 0جدول 

 ت2831فرد و مظفری ،مهبع: دانایی

 توضیح معیار و اقدام محقق معیار

 حساسیت پژوهشگر

 اند با  واسطه ت ربه زیسته خود در فرآیهد مدیریت عملکرد، با شهاخت از سوابق و توانمهدی افراد، کوشیده محققان به
برفی، افرادی را برای مصاحبه انتخاب کههد که ضمن شهاخت کافی، توان  هدفمهد و گلولهگیری  های نمونه استفاده از رود

 شهاسی فرآیهد ارزیابی را دارا باشهد. تودیف، تحلیل و آسیب

 سازی و کدگذاری شدند. ها به دقت ضبط، پیاده مصاحبه 

 تر و  مهد، الگوهای گسترده نظاصبهیاد، رویکرد ظاهرشونده در مقایسه با رویکرد  از آن ا که در استراتژی داده
کهد،  ها کهکاد می ها، نظریه را از بطن داده دهد و به جای تحمیل نظریه به داده ها ارائه می تری را جهت تلفیق داده متهو 

 از این رویکرد استفاده شد.

انسجام 

 شناسی روش

 در فرآیهد مدیریت عملکرد است،  "نهاد های مردص مشارکت خبرگان و تشکل"دنبا  تودیف وضعیت این پژوهش به
 کهد. بهیاد استفاده می بهابراین از استراتژی داده

 کهد. ساختاریافته استفاده می نیمه از آن ا که پژوهش کیفی و با هدف تشریحی است از مصاحبه 

 دارای  ها به نحوی تقویت کههد تا همه اجزای رود تحقیق،های پژوهش را در مصاحبهاند سؤا   محققان سعی کرده
 انس اص باشد.

 متناسب بودن نمونه

 های آماری، کسانی مورد مصاحبه قرار گیرند که اشراف کافی به موضو  پژوهش سعی شده است در انتخاب نمونه
 باشد. در انتخاب مصاحبه شوندگان تالد شد؛داشته باشهد. اشبا  در مصاحبه شانزدهم مؤید این امر می

  شهاسی فرآیهد ارزیابی را دارا باشهد؛ آسیبارزیابان، توان تبیین و 

 های اجرایی مرتبط باشد؛ حوزه مدیریت مدیران، با فرآیهد ارزیابی عملکرد دستگاه 

 شهاسی  های اجرایی، توان تودیف، تحلیل و آسیب و خبرگان نیز ضمن شهاخت فرآیهد مدیریت عملکرد دستگاه
 فرآیهد ارزیابی را داشته باشهد.

تحلیل گردآوری و 

 ها همزمان داده

 ها و تحلیل مه ر به استخراج کدهای ها از هفتمین مصاحبه شرو  و حالت رفت و برگشتی بین دادهتحلیل داده
 قابل قبو  شد.

 اندیشیدن نظری
 ها و کدها، پژوهش به ها مواجه شود و ضمن بازبیهی چهدباره دادهسعی شده است با نگاهی خرد و کالن با داده

 اندیشه نظری سوع یابد.سمت 

 ها، جامعیت، مهطقی بودن و سازگاری درونی مد  تقویت شود.سعی شده است با رعایت نگاه خرد و کالن به داده  دهی نظریهشکل

   پژوهش های یافته

گوناه کاه در تبیاین هادف      مقوله ظهاور یافات. هماان    12مفهوص و  32کد،  833ها  در پژوهش حاضر، از تحلیل مصاحبه

های مشارکت خبرگانی، از طریق ای اد تصویری ها و چالشزمیههپژوهش اشاره شد؛ این مطالعه تالد دارد با تبیین پیش

ای کاه   جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمیهه تحقق اقدامات متعالی در این زمیهه را فراهم سازد. درواقاع مساأله  

شاوندگان   است و از آن ا که مصااحبه  "نهاد های مردص ت خبرگان و تشکلمشارک"دنبا  تودیف آن است،  این پژوهش به

در سازوکار رسمی مدیریت عملکرد بخاش عماومی تأکیاد و اجماا       "نهاد های مردص عدص مشارکت خبرگان و تشکل"بر 

سی، تعریاف   ششها حو  آن، و مبتهی بر خانواده کدهای عهوان پدیده محوری انتخاب و سایر مقوله داشتهد، این مقوله به

 نتایج کدگذاری بر اساس این خانواده کدها نشان داده شده است. 1شدند. در جدو  
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 سی . نتایج کدها بر اساس خانواده کدهای شش2جدول 

 ردیف
های  مؤلفه

 سی 6
 کدگذاری باز کدگذاری انتخابی

 علل 0

فقدان زیرساخت 
 مشارکت

اطالعی خبرگان از فرآیهد ارزیابی، فقدان  قانون، بیای  موانع قانونی، آشفتگی قوانین، اعما  سلیقه
زیرساخت تعامل با خبرگان، عدص مستهدسازی دانش ارزیابی، عدص استانداردسازی محتوای مشارکت، 

 نارسایی مد  مالی مشارکت، ضعف ساختار انگیزشی نهاد نظارت

 اعتمادی م ریان به اثربخشی مشارکت بیاعتمادی خبرگان به اثربخشی ارزیابی،  بی اعتمادی به اثربخشی بی

 رابطه خبرگان با دستگاه، مهافع خبرگان در دستگاههای اجرایی، ترس خبرگان از دستگاههای اجرایی تعارض مهافع خبرگان

 اعتماد به نفس کاذب ارزیابان رسمی، کسالت بدنه دولت، انحصارطلبی بخش دولتی نخوت بوروکراسی

2 
تغییرات 

 همگام

های  ضعف سازه
 مشارکت

نارسایی مد  ارزیابی، عدص ارائه بازخورد مشارکت، فقدان ارزیابی ارزیابان، مدیریت ساختار انگیزشی 
 خبرگان، اعتباربخشی به مشارکت، هویت مشارکت

 تعارض مهافع بوروکراتها
ثباتی  نظارتی، بی تعارض مهافع م ریان، تعارض مهافع مدیران نهاد نظارتی، تعارض مهافع ارزیاب نهاد

 مدیریتی

 کاری م ریان، فقدان شفافیت، عدص دسترسی خبرگان به اطالعات عملکردی پههان نهفتگی اداره

 زمینه 1

 های عدص مشارکت ریشه
استفاده ابزاری از خبرگان، فقدان فرههگ مشارکت در م ریان، ساخت انگیزشی خبرگان، ضعف 

 خبرگان، ضعف انگیزه های ملی فرههگ مشارکت در خبرگان، ضعف اخالقی

 گرایشات سیاسی، سیطره سیاست بر مشارکت انقباض سیاسی

 کشش پایین ناص سازمان اداری و استخدامی کشور جاذبه نماد

 شرایط 4

عدص توسعه شبکه 
 خبرگانی

وسعت دایره عملکرد دولت، عدص ارتباط ارگانیک نهاد ارزیاب با خبرگان، خالء خبرگانی در سطح 
استانها، عدص شهاخت از خبرگان مؤثر، ضرورت شهاسایی خبرگان حوزه های تخصصی، فقدان شبکه 

 نخبگانی

 پیچیدگی سیستم اداری، تهو  عملیات دولت پیچیدگی عملیات دولت

عدص یکپارچگی در 
 حکمرانی

 ای، فقدان یکپارچگی حکمرانی در ارزیابی حکمرانی جزیره

 اقتضائات 5

 خالء خبرگی
فردمحوری ارزیابی، عدص اشراف عملکردی کارشهاس ارزیاب، خالء خبرگی در ارزیابی تخصصی، 

 کفایتی مدیران بی

 روزمرگی بوروکراتیک
های کالن دولت،  گیری عدص ارزیابی جهت خالء تفکر راهبردی، فقدان کالن نگری در تدوین شاخص،

 ح م باالی کار روزمره در سازمان

 ای در نگرد جزیره
 ارزیابی

بخشی، نگاه بخشی و  وابستگی متقابل عملکرد دستگاهها به یکدیگر، ضرورت نگاه و ارزیابی بین
 ای در مقابل نگاه سیستمی مهطقه

 ها، عدص ارزیابی کیفیت ارزیابی عدص پاسخگویی مدیران در اجرای قانون، عدص پاسخگویی دستگاه عدص پاسخگویی مدیران

 گیرندگان، عدص مشارکت ذیهفعان عدص مشارکت خدمت خالء مشارکت اجتماعی

 پیامدها 6

 ارزیابی غیرمؤثر، چالش مشروعیت خودارزیابی، عدالت ارزیابی چالش اثربخشی

شکاف تحلیلگران و 
 مشی م ریان خط

 های ورودی خبرگان و م ریان، تفاوت بیهش خبرگان و م ریان تفاوت داده

 نابیهایی اداری
ها از  ها، سوء استفاده دستگاه واقعیات عملکردی از مدیران،  خودارزیابی غیرواقعی دستگاهکاری  پههان

 ناآگاهی کارشهاسان سازمان، عدص اشراف تخصصی ارزیابان

 ها عدص یادگیری از محیط، انباشت نارسایی آنتروپی اداری

 عدص توانمهدی خبرگان
تفکر حل مسأله، ضعف دانش اقتصاد سیاسی، ضعف مهارت خالء شهاخت خبرگان از فرآیهد اجرا، فقدان 

 انسانی، عدص روزآمدی

 

نهاد در در مدیریت عملکرد بخش عمومی کشور  های مردص ، مدلی از وضع موجود مشارکت خبرگان و تشکل2شکل 

 تشریح شده است.ها را نمایش داده و در ادامه هر کداص از مقوله
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 نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی های مردم . مدل مشارکت خبرگان و تشکل4شکل

 علل

 فقدان زیرساخت مشارکت

 اعتمادی به اثربخشیبی

 تعارض مهافع خبرگان

 نخوت بوروکراسی

 پدیده محوری

عدص مشارکت خبرگان   

 نهادهای مردصو تشکل

 شرایط

 عدص توسعه شبکه خبرگانی

 پیچیدگی عملیات دولت

 عدص یکپارچگی در حکمرانی

 پیامدها

 چالش اثربخشی
شکاف تحلیلگران و م ریان 

 مشیخط
 نابیهایی اداری
 آنتروپی اداری

 عدص توانمهدی خبرگان
 

 

 زمینه

 های عدص مشارکتریشه

 انقباض سیاسی

 جاذبه نماد

 تغییرات همگام

 های مشارکتضعف سازه

 تعارض مهافع بوروکراتها

 نهفتگی اداره

 اقتضائات

 خالء خبرگی

 روزمرگی بوروکراتیک

 ای در ارزیابینگرد جزیره

 مدیرانعدص پاسخگویی 

 خالء مشارکت اجتماعی
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 بحث

زاده و خوراکیاان:  نیاا، ملاک  شهرودی، رحیم، مهعکس کههده دالیلی برای وقو  مقوله محوری است ،محمدی2: عللعلل

 ت.  2813

زیرساخت مشارکت به سیستمی متشکل از اجزاء متعاملی اشاره دارد که ظرفیات ماورد    زیرساخت مشارکت:فقدان 

بیشاترین  « فقدان زیرساخت تعامل با خبرگاان »سازد. در این بین مقوله  نیاز برای تعامل و مشارکت خبرگان را فراهم می

آوری  نارسایی زیرساخت فیزیکی ،از جمله بساتر فان  شوندگان دارا است که خود مفاهیمی چون  اهمیت را از نگاه مصاحبه

اندیشی با خبرگاان و   اطالعات و توسعه ابزارهای متهاسب مدیریت دانش در این حوزهت، عدص طراحی رویدادهایی برای هم

استانداردساازی محتاوای   »شود.  های تخصصی، فقدان ساختار مشارکت و سازوکار بازخورد به خبرگان را شامل می تشکل

کاوی نظرات براسااس   مقوله دیگری است که بر فقدان معیارها و استانداردهایی برای نظرات کارشهاسی و داده« رکتمشا

ای دیگر در چارچوب فقدان زیرسااخت   به عهوان مقوله« عدص اطال  خبرگان از فرآیهد ارزیابی»کهد.  این معیارها تأکید می

برای ارزیابان فعاا   « عدص طراحی ساختار انگیزشی»سازد.  مایان میمشارکت، دلیل دیگری بر عدص مشارکت خبرگان را ن

ماد  ماالی مشخصای بارای مشاارکت خبرگاان و       »در سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و فقادان  

ت را نیازهای انگیزشی دوطرف متعامل در فرآیهاد مشاارک   ای هستهد که غفلت نسبت به طراحی پیش ، دو مقوله«ها تشکل

هاای قاانونی، ابهااص قاوانین و آشافتگی       به مواردی چون محدودیت« موانع قانونی»نماید. در نهایت هم مقوله  تبیین می

 کهد. ای قانون در این زمیهه اشاره می عهوان بستری برای اعما  سلیقه حقوقی، به

هاای اجرایای کاه     علت مهم عدص مشارکت خبرگان در فرآیهاد ارزیاابی عملکارد دساتگاه     اعتمادی به اثربخشی: بی

کههدگان داشته است، مسأله اثربخشی ارزیابی عملکرد دولت است. بر همین اساس باه   بیشترین بسامد را در بیان مصاحبه

د از تأثیر ارزیابی به خبرگان ،مشاهده ترین انگیزه برای مشارکت خبرگان، اطمیهان از اثربخشی و و ارائه بازخور عهوان مهم

شوندگان بوده اسات. لاذا عادص ارائاه باازخورد درخصاوص تغییار رفتاار          تغییر رفتار دولتت مورد تأکید بسیاری از مصاحبه

اعتمادی به اثربخشای   ها در اثر مشارکت خبرگان به آنها و انگاره ذههی نمایشی و دوری بودن ارزیابی، موجب بی دستگاه

 دارد:  شوندگان در این خصوص اظهار می مشارکت خبرگان شده است. یکی از مصاحبهو عدص 

مهمترین چالش وضعیت موجود، ارزیابی نیست بلکه تأثیرگذاری و اهمیت آن برای دستگاه است. خبرگاان هماین  »

هاا ملماوس باشاد کاه اگار      اند، احساس رضایت دارند. باید بارای آن  ای از حکمرانی مهشاء اثر بوده قدر که ببیههد در نقطه

یاباد و یاا    رسانی به مردص بهبود می شود یا خدمت شده، محقق می مشارکت کههد، مأموریتی که برای دستگاه در نظر گرفته

 «.در تغییر مدیران ناکارآمد مؤثر است
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شاود تاا در    ارتباط رسمی و غیررسمی بخشی از خبرگان و تعلق آنها به این ارتباط موجب می تعارض منافع خبرگان:

کاری از مشاارکت   شونده شود، با محافظه دورتی که مشارکت خبرگان مه ر به افشای هویت آنها در برابر دستگاه ارزیابی

 گیری نمایهد. در ارزیابی کهاره

ای که به عهوان یکی از علل ادلی عدص مشارکت خبرگان مطرح شده است، در قالب  آخرین مقوله نخوت بوروکراسی:

بیانگر اع اب، تبختر و تهبلی بوروکراتهاا در برابار خبرگاان و تشاکلهای تخصصای اسات.       « ت بوروکراسینخو»عبارت 

شوندگان، اعتماد به نفس کاذب در کارشهاسان متولی ارزیابی موجب شده است  توضیح بیشتر آنکه بر اساس بیان مصاحبه

عی بر سر مشارکت آنها ای اد و به دلیل کسالت و فارار  ضمن تعامل از باال به پایین با جامعه خبرگانی، با انحصارطلبی مان

 از مس ولیت بیشتر به واسطه مشارکت خبرگان، در برابر این تغییر مقاومت کههد.

، به این معهی است که مقوالت باا هام ارتبااط دارناد و در     2تغییرات همگاص یا عوامل وابسته به علل تغییرات همگام:

ت. این عوامل به نوعی باا  1121آلبرتی و الهتایبت، ، یعهی به وجود یکدیگر نیاز دارند ،وانبرخی موارد به هم وابسته هستهد

زاده و خوراکیاان:  نیاا، ملاک  شهرودی، رحیمباشهد ،محمدیعلل ادلی مقوله محوری ارتباط دارند و پشتیبان آن علل می

 ت.  2813

هاای   تاوان در قالاب ضاعف ساازه     محاوری مای  کههده علل ادلی  پدیدهبه عهوان تقویت های مشارکت:ضعف سازه

ها در فرآیهد ارزیابی اشاره کرد که چاون باا ابزارهاایی مثال      مشارکت، به عدص اعتباربخشی به مشارکت خبرگان و تشکل

شود، علل عدص مشارکت از جمله فقدان زیرساخت مشارکت  بهدی، جایزه و ... اعتبار رسمی برای مشارکت تدارک نمی رتبه

بخشی به مشارکت و ارائه ندادن بازخورد مشارکت، موجب پشاتیبانی بیشاتر از    شود. در وضع فعلی، عدص هویت تقویت می

حضور و مشارکت در کل فرآیهد ارزیاابی از  »گوید:  شوندگان می شود. در این راستا یکی از مصاحبه علل عدص مشارکت می

از سوی دیگر از آن ا که «. شدن کار برای خبرگان می شودتدوین تا ارزیابی شاخصها مه ر به با هویت شدن و با مفهوص 

گیرد، در نظااص انگیزشای موجاود، انگیازه کاافی بارای        های ان اص شده نیز در حلقه دیگری مورد ارزیابی قرار نمی ارزیابی

عادص مادیریت   شود. از سوی دیگر نارسایی مد  ارزیاابی موجاود و    متولیان برای بهبود و تقویت روایی ارزیابی ای اد نمی

 ان امد. ساختار انگیزشی خبرگان به تقویت علل مذکور برای عدص مشارکت خبرگان می

کههده از علل عدص مشارکت، از ابعااد گونااگون ماورد توجاه      این مقوله به عهوان پشتیبانی تعارض منافع بوروکراتها:

ملکرد است. موضو  دیگر تقدص مهافع فردی بر شوندگان بوده است؛ یکی از این موارد، تعارض مهافع با شفافیت ع مصاحبه

مصالح ملی است. موضو  دیگر تالد کارشهاسان برای محافظت از مدیران در برابر نقدهای عملکردی است. بعد دیگار،  

های اجرایی در تعامل دوگانه با مدیریت فرآیهد ارزیابی در دولت از یک ساو و   تعارض مهافع متولیان ارزیابی داخل دستگاه

ها است که به  امل با دفاتر تخصصی درون دستگاه از سوی دیگر است. موضو  بعدی ارتباط برخی از ارزیابان با دستگاهتع

تاوان باه عادص ثباات      کهد و در نهایت مای  شکل ناخودآگاه و در برخی موارد خودآگاه، از علل عدص مشارکت پشتیبانی می
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آیاد و   شمار می های راهبردی برای بهبود عملکرد به و طراحی برنامهپذیری  مدیران اشاره کرد که مانع مهمی برای ریسک

 به تقویت علل عدص مشارکت مه ر خواهد شد.

هاای   گریزی دساتگاه  بودن و نظارت  هری، ساختار غیرشفاف، بسته-در نهایت با الهاص از مد  په ره جو نهفتگی اداره:

کااری و فقادان شافافیت،     بر واقعیات عملکردی خود، باا پههاان   بدیل دستگاه شود تا علیرغم اشراف بی اجرایی، باعث می

دلیال عادص    تصویری غیرواقعی در قالب خودارزیابی دستگاه ،به عهوان مرحله او  فرآیهد ارزیابی عملکردت ارائه شاود و باه  

لکارد  دسترسی به اطالعات عملکردی، در عمل موجودیتی که بتواند با دقت و دحت باال درستی شااخص و گازارد عم  

خودارزیابی را تأیید کهد، وجود نخواهد داشت. در نتی ه ناحیه پههان ،نهفتاه یاا خصودایت در په اره شاهاختی دساتگاه       

 افکهد و به تقویت علل عدص مشارکت مه ر خواهد شد. شود و نهفتگی بر ارزیابی دستگاه سایه می تر می گسترده

 ت.1121آلبرتی و الهتایبت،  ش در آن قرار گرفته است، ناص برد ،وانتوان به محیطی که موضو  پژوه، می2از زمیهه زمینه:

بیاانگر  « های عدص مشاارکت  ریشه»گونه که در تعریف زمیهه مورد اشاره قرار گرفت،  همان مشارکت: های عدم ریشه

ترین  مهم های فرههگی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی است که عدص مشارکت در این زمیهه محقق شده است. یکی از زمیهه

هاای   ساازی در دساتگاه   ، بر ضرورت فرههاگ «فقدان فرههگ مشارکت در م ریان»ها در این بخش، تحت عهوان  مقوله

اجرایی تأکید دارد تا انگاره ذههی م ریان درخصوص خبرگان از عامل مزاحم به همکاری استراتژیک برای بهبود عملکرد 

تغییر نگرد مدیران از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکارد باا هادف رفاع      نیاز این موضو  ارتقا یابد که البته شاید پیش

های عدص مشارکت، حافظه تاریخی خبرگان در موضو  مشارکت است  نارساییها و بهبود عملکرد باشد. یکی دیگر از ریشه

اساتفاده  »ولاه  جویان مه ر شده است. این موضاو  کاه در قالاب مق    که به سوءظن برخی از آنها نسبت به نیت مشارکت

های برخای   گیری دوری از خبرگان برای تأمین پشتوانه علمی خواسته بیان شده است، به سابقه بهره« ابزاری از خبرگان

، بر عدص ارضای انگیزه های درونی خبرگان در بستر ایان مشاارکت باه    «ساخت انگیزشی خبرگان»از مدیران اشاره دارد. 

ضاعف  »هاای بعادی تحات عهااوین      رای مشارکت در این فرآیهد تأکیاد دارد. مقولاه  میلی آنها ب عهوان دلیل مهمی بر بی

های فرههگی عادص   ، به برخی ریشه«ضعف اخالقی خبرگان»و « های ملی ضعف انگیزه» ، «فرههگ مشارکت در خبرگان

باه بااور اغلاب     شاوندگان آماده اسات. درم ماو      مشارکت خبرگان اشاره دارند که البته در موارد نادر، در بیان مصااحبه 

ای عمومی را دارند که عدص تحقق این  هایی از این دست، دغدغه حل مسأله شوندگان، عموص خبرگان در مشارکت مصاحبه

 ساز کاهش سطح مشارکت آنان خواهد شد. امر، زمیهه

از گیاری   این مقوله بیانگر این امر است کاه سایطره سیاسات بار موضاو  مشاارکت ماانع از بهاره         انقباض سیاسی:

  های مختلاف باه فراخاور ساوگیری     های خبرگانی در وسعت ملی و فارغ از گرایشات سیاسی شده است. در دولت ظرفیت

 سیاسی دولت، بخش قابل توجهی از ظرفیت ملی خبرگانی، معطل و بالاستفاده رها شده است.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Context 



 08 یعملکرد بخش عموم تیرینهاد در مد مردم یها جامع از مشارکت خبرگان و تشکل یارائه مدل

 

های  ادلی ارزیابی عملکرد دستگاهناص سازمان اداری و استخدامی کشور که به حسب تکلیف قانونی متولی  جاذبه نماد:

دهی شبکه ارتباطی وسیع با جامعه خبرگانی برخوردار نیست و این موضاو    اجرایی کشور است، از جاذبه الزص برای شکل

 های عدص مشارکت خبرگانی در فرآیهد ارزیابی عملکرد دانسته شده است. نیز از زمیهه

دارد که قبل از ظهور پیامدها یا مقوله محاوری پدیاد آماده و نتاایج را     گری اشاره به متغیرهای مداخله 2شرایط شرایط:

زاده و خوراکیاان:  نیا، ملاک شهرودی، رحیمکههد ،محمدیدههد و اغلب، بین مقوله محوری و پیامدها مداخله میشکل می

آلبرتی و اشاره دارد ،وان گذارد،ت. به عبارت دیگر، شرایط به آنچه روی موضو  مورد مطالعه و مقوله محوری اثر می2813

 ت.1121الهتایبت، 

دلیل خالء وجود تشکلهای تخصصای   سو به این مقوله به این امر اشاره دارد که از یک عدم توسعه شبکه خبرگانی:

در سطح کشور در همه حوزه های تخصصی، شبکه خبرگانی برای پاسخ به مسائل متهو  این حوزه شکل نگرفته اسات و  

ده اسات. یکای از   هاا و خبرگاان موجاود رابطاه مشخصای برقارار نکار        از سوی دیگر مدیریت بخش دولت نیز با تشکل

مهمترین مشکل شکل نگرفتن شبکه نخبگانی اسات کاه مان    »گونه تبیین کرده است:  شوندگان، موضو  را این مصاحبه

روند ولی دانش آنها جایی رسوب نمیکهه. لاذا   آیهد و می برای پاسخ سؤاالتم نمیدانم ک ا باید مراجعه کهم. خبرگان هم می

است. امور مدیریت عملکرد با توجه به ارتباطات گساترده و چهدجانباه بایاد ایان     اولویت او  شکل دهی شبکه نخبگانی 

 «.شبکه را شکل دهد

این مقوله بیانگر عدص یکپاارچگی حکمرانای در فرآیهاد ارزیاابی اسات؛ از یاک ساو،         عدم یکپارچگی در حکمرانی:

افزا باا هادف باه رفتاار درآوردن      لی همابزارهای اعما  حاکمیت همچون نظامات ارتقا، جبران خدمت، بودجه و ... به شک

اناد   های ارزیابی عملکرد نمایان شاده  که در قالب شاخص -های ادلی هر دستگاه  های اجرایی در جهت مأموریت دستگاه

های اداری و استخدامی و  گیرند و از سوی دیگر نهادهای حکمران در این حوزه همچون سازمان مورد استفاده قرار نمی –

ودجه کشور، م مع تشخیص مصلحت نظاص، دیوان محاسابات، ساازمان بازرسای و ... همساویی و یکپاارچگی      برنامه و ب

 اند. حاکمیت در نظارت و ارزیابی را به نمایش نگذاشته

هاای سااختاری و    هاا، م ریاان و پیچیادگی    مشای  ها، خاط  با توجه به تعدد و تهو  سازمان پیچیدگی عملیات دولت:

ترین امور حاکمیتی بد  شده و نظاص اداری را باه عهاوان    عملکرد در بخش دولتی به یکی از پیچیده ارتباطی آنها، ارزیابی

 سیستمی بسیار پیچیده معرفی کرده است.

عواملی هستهد که رابطه میان علل و مقوله محوری و همچهاین رابطاه میاان مقولاه محاوری و       1اقتضائات اقتضائات:

زاده و خوراکیاان:  نیاا، ملاک  شاهرودی، رحایم  کههد ،محمادی ها را تعدیل میر داده و آنپیامدها ،نتایجت را تحت تأثیر قرا

 ت.2813
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هاای   گذار که در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشاوری، مسا ولیت تادوین و ارزیاابی شااخص      قانون خالء خبرگی:

ن برنامه و بودجه کشاورت ساپرده   های اجرایی را به سازمان اداری و استخدامی کشور،با همکاری سازما اختصادی دستگاه

است، کارشهاسان سازمان برنامه و بودجه کشور را بازوی خبرگی و کارشهاسان سازمان اداری و استخدامی کشور را مادیر  

فرآیهد ارزیابی تلقی کرده است. اما گذر زمان و حکمرانی در عمل روشن ساخت که این دو باازیگر ناه مادیران مهاسابی     

اند. عدص ارتباط ارگانیک کارشهاسان ساازمان   اند و نه در ایفای نقش خبرگی توفیق چشمگیری داشته ودهبرای این فرآیهد ب

های اجرایی و حضور بسیار کمرنگ در م امع تخصصی حاوزه خاود، فاداله     برنامه و بودجه با واقعیات عملکردی دستگاه

هاای   اجرایای ،باه عهاوان پیشاههاددههده شااخص     هاای   روزافزونی بین آنها و واقعیات اجرایی رقم زده اسات و دساتگاه  

گیری از این خالء راهبردی، مانع از روشن شدن عملکرد واقعای خاود در فرآیهاد     اختصادی ارزیابی عملکرد خودت، با بهره

 شوند. در واقع این خالء، تأثیر علل مورد اشاره پدیده محوری را تقویت و تأثیر عدص مشارکت تدوین و ارزیابی عملکرد می

 کهد. بر پیامدهای نامطلوب آن را تشدید می

هایی که متاولی ارزیاابی هساتهد، ماانع      های روزانه در سازمان روزمرگی و ح م باالی فعالیت روزمرگی بوروکراتیک:

اندیشی نشود، تأثیر علال بار پدیاده محاوری عادص       شود. در دورتی که برای این موضو  چاره تفکر و تدبیر راهبردی می

ها براساس اهداف میانی  ر نهایت، بروز پیامدهای نامطلوب آن را تشدید خواهد کرد. به عهوان نمونه، شاخصمشارکت و د

 ها، تهظیم و ارزیابی خواههد شد. های کالن و اثربخشی برنامه گیری و سطح پایین و بدون درنظر گرفتن جهت

دساتگاهی و   ها وظیفه مساتقلی ندارناد و ناچاار باه نگااه باین       در نگاه کالن، دستگاه ای در ارزیابی: نگرش جزیره

اند. نگااه   ای، عامل تضعیف نگرد سیستمی بوده بخشی هستیم. در این راستا دو آفت مهم نگاه بخشی و نگاه مهطقه بین

 شود. شود ورود خبرگان به عملکرد و ارزیابی آنها محدود ها هم باعث می ای دستگاه جزیره

است. به « عدص پاسخگویی مدیران»یکی دیگر از اقتضائات پدیده محوری عدص مشارکت،  عدم پاسخگویی مدیران:

شود و چون ارزیابی بارای کیفیات    خود کیفیت ارزیابی، ارزیابی نمی»دارد:  شوندگان بیان می عهوان نمونه یکی از مصاحبه

از ساوی دیگار   «. کار خود با سازوکارهایی مثل مشارکت خبرگان نیسات دنبا  بهبود  گو نیست، به کار خود به جایی پاسخ

 همراه خواهد داشت. تری به شود و پیامدهای نامطلوب تشدید می« عدص پاسخگویی مدیران»با مقوله « عدص مشارکت»این 

تار  کارده و   تواند، علل  پدیدآورنده مقوله محوری را تاا حادودی که  توجه به این مقوله می خالء مشارکت اجتماعی:

ها هستهد با چارچوبی که بایستی  مه ر به پیامدهای مثبتی شود. توجه به بخش خصودی و مردص که ارباب رجو  دستگاه

ای از ذیهفعان داریم که هر کاداص باا    ای، شبکه تواند نظرات آنها را کارشهاسی و هدفمهد سازد. در هر حوزه تدوین شود، می

های متعدد و متعاارض آنهاا،    ؛ گرفتن گزارد از همه ذیهفعان و متوازن ساختن ارزیابیکههد سوگیری خودشان ارزیابی می

گیرنادگان   ضمن تعدیل علل عدص مشارکت، پیامدهای مهفی این پدیده را کاهش خواهد داد. با این وجود، رضایت خادمت 

 ا نکرده است.های اجرایی را پید نظاص اداری، ههوز جایگاه بایسته خود در ارزیابی عملکرد دستگاه
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شاهرودی،  شاوند ،محمادی  هایی دارد که به عهوان برونداد مقوله محوری قلمداد می، اشاره به خروجی2پیامدها پیامدها:

شود، بر اساس اظهاارات   ت. آنچه به عهوان پیامدهای عدص مشارکت خبرگان تلقی می2813زاده و خوراکیان: نیا، ملکرحیم

 شوندگان، عبارتهد از:مصاحبه

که به ناوعی   -عهوان نخستین پیامد، در اثر محدودیت ارزیابی دولت توسط خود دولت  این مقوله به الش اثربخشی:چ

کهد. درواقع در سازوکار موجود، تشاخیص بیمااری، ارائاه درماان و اداالح را از خاود بیماار         بروز می -خودارزیابی است 

دهد و یا دولت کارفرما است. بهابراین هر ادالحی کاه   ان اص می خواهیم؛ در حا  حاضر ادالح نظاص اداری را یا دولت می

سخت باشد، به نحوی از انحاء کهار گذاشته خواهد شد. پدیده محوری عدص مشارکت، این پیامد مهفای را آشاکارا نمایاان    

 کشد. سازد و با زیر سؤا  بردن مشروعیت سازوکار ارزیابی، چالش اثربخشی را به میان می می

توان گفت؛ عدص مشارکت موجب خواهد شاد کاه    : در توضیح این پیامد میمشی یلگران و مجریان خطشکاف تحل

سبب دسترسی به اطالعات عملکاردی، بار اسااس تحلیال      واسطه تفوع دانشی نسبت به موضو  و م ریان به خبرگان به

 های متفاوت، دنیای متفاوتی برای خود سامان دههد. داده

ان امد و با مشارکت خبرگان، سطح شهاخت سازمان از دستگاهها، با دقت و  ها به بهبود می چشم افزایش نابینایی اداره:

واساطه عادص مشاارکت ماؤثر خبرگاان در       توان گفت؛ به هری می-سرعت باال خواهد یافت. لذا با الهاص از مد  په ره جو

ابیهایی دولت درپای عادص مشاارکت خبرگاان،     شود و سطح ن ارزیابی، بازخور الزص برای ارتقاء خودآگاهی دولت حادل نمی

 یابد. توسعه می

سو عدص ثبات مدیران موجب خواهد شد درپی یادگیری و ادالح بهیادین در عملکرد نباشاهد، از   از یک اداری: 2آنتروپی

اتوانی بدنه شود، اشکاالت انباشته شده و با ن جای حقایق، آنچه مدیران دوست دارند به آنها مهتقل می سوی دیگر وقتی به

نسبت به ادالح نارسایها، به سمت فرپاشی در نظاص اداری پیش خواهیم رفت. درواقع چون سیستم از ارزیابی خود نااتوان  

است، با عدص مشارکت خبرگان در فرآیهد ارزیابی و دراثردریافت انرژی کمتر از محیط خبرگانی، سیستم به سمت کهولات  

 یابد. گسیختگی سوع می و ازهم

های متهاو    با عهایت به نارسایی نظاص آموزد عالی در تربیت متخصصان کارکردی در حوزه توانمندی خبرگان:عدم 

واسطه خالء شهاخت از فرآیهد اجرا، ضعف  های خبرگانی در دورت عدص مشارکت در فرآیهد ارزیابی، به حکمرانی، م موعه

ی، ضعف مهارت انسانی و عادص روزآمادی، باه افاو  و     شهاختی نسبت به نظاص مسائل اجرایی، ضعف دانش اقتصاد سیاس

 انگیزگی سوع خواههد یافت. فرسایش متمایل شده و به ضعف در توانمهدی و بی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Consequences 

شوند، زیارا  شوند، زیارا    های بسته به مرور زمان از هم گسیخته میهای بسته به مرور زمان از هم گسیخته می  نظمی است. سیستمنظمی است. سیستم  ها به کهولت و بیها به کهولت و بی  حاکی از تمایل سیستمحاکی از تمایل سیستم  تتEntropy،،واژه آنتروپی واژه آنتروپی  2

کههد، ولی سیستمهای باز آنتروپی مهفی دارند؛ یعهی می توانهد خود را ترمیم کرده با حفا  سااختار   کههد، ولی سیستمهای باز آنتروپی مهفی دارند؛ یعهی می توانهد خود را ترمیم کرده با حفا  سااختار     انرژی یا داده جدید از محیط دریافت نمیانرژی یا داده جدید از محیط دریافت نمی

 کههد.کههد.  وارد کردن انرژی اضافی یعهی ورود انرژی بیش از ددور آن رشد میوارد کردن انرژی اضافی یعهی ورود انرژی بیش از ددور آن رشد میخود زنده بمانهد و حتی با خود زنده بمانهد و حتی با 
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 گیری   بحث و نتیجه

های  های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکلدر این پژوهش تالد شده است با تحلیلی جامع از مؤلفه

بخش عمومی از نگاه سه م موعه خبره و مطلع نسبت به فرآیهد مدیریت عملکرد نهاد در مدیریت عملکرد  مردص

های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه  های اجرایی کشور ،شامل مدیران ارزیابی، کارشهاسان ارزیاب سازمان دستگاه

ای اجرایی همکاری ه دورت غیررسمی و در نقش مشاور در ارزیابی دستگاه کشور و متخصصان بخشی که تاکهون به

اندت، واکاوی و در قالب مد  مقاله، ارائه شود. براساس مد  استخراج شده، وجود دالیل فقدان زیرساخت الزص برای  داشته

اعتمادی به اثربخشی مشارکت، تعارض مهافع خبرگان و اع اب و تبختر نظاص بوروکراتیک ،نخوت  مشارکت، بی

ها و ساختار  های الزص برای مشارکت، تعارض مهافع بوروکرات ملی چون ضعف سازهبوروکراسیت با پشتیبانی و تقویت عوا

های  های دولتی ،نهفتگی ادارهت، موجب بروز پدیده عدص مشارکت خبرگان و تشکل گریزی سازمان غیرشفاف و نظارت

داده که در آن فرههگ نهاد در فرآیهد مدیریت عملکرد بخش عمومی کشور شده است. این امر در زمیهه محیطی رخ  مردص

های تاریخی و سیاسی چون استفاده ابزاری از خبرگان، سیطره سیاست بر  مشارکت در وضعیت نامهاسبی است و ریشه

مشارکت و کشش پایین ناص سازمان اداری و استخدامی برای جلب مشارکت خبرگانی، به تعمیق بیشتر مسأله ان امیده 

خوبی توسعه نیافته و ابزارهای حکمرانی  ات دولت، در شرایطی که شبکه خبرگانی بهاست. لذا در کهار پیچیدگی ذاتی عملی

و نهادهای حکمران فاقد یکپارچگی الزص هستهد، خالء خبرگی و فقدان نگرد سیستمی در نهاد ارزیاب و درگیری آن با 

ها، مزید بر علت  بر ارزیابیهای اداری، همچهین عدص پاسخگویی مدیران در خالء مشارکت اجتماعی و نظارت  روزمرگی

گذاری بین  شده و پیامدهای ناگواری چون از دست رفتن مشروعیت و به چالش کشیده شدن اثربخشی ارزیابی، فادله

های عملکردی و آنتروپی مثبت در نظاص اداری را به ارمغان آورده و با  خبرگان و م ریان، ناتوانی دولت در ردد نارسایی

 ها و توانمهدی آنان ان امیده است.  ها، به افو  در انگیزه مشی یهه اجرای خطجداشدن خبرگان از زم

ها و مصاحبه با مدیران و ارزیابانی بود که بایستی براساس  آوری داده های این پژوهش، در مرحله جمع از محدودیت 

های دولتی، بدون سوگیری وضع موجود را تودیف  سوابق همکاری و شهاخت از فرآیهد موجود ارزیابی عملکرد سازمان

های  و دشواری ها  شوندگان ان امیده و مصاحبه را با پیچیدگی کههد؛ امری که در برخی موارد به تعارض مهافع مصاحبه

کههده با استفاده از ت ربه زیسته خود با  خاص خود روبرو ساخته است. در این راستا تالد شده است مصاحبه

 شوندگان در فرآیهد ارزیابی عملکرد، با تدارک فضایی دمیمانه، ضمن جلب اعتماد، تودیف جامع و مانعی از مصاحبه

 82دستگاه اجرایی را در سطح  211فرآیهد ارزیابی احصاء کهد. محدودیت دیگر گستردگی دامهه پژوهش است که بیش از 

های  گیرد؛ برای تعدیل تأثیر این محدودیت نیز سعی شده است تا مدیران، ارزیابان و خبرگان از حوزه استان دربر می

گرفته  تلف نیز مصاحبه شود. نگارندگان با در نظر گرفتن اقدامات دورتهای مخ متهو  انتخاب و با مدیران برتر از استان

شوندگان ،که ضمن اشراف بر فرآیهد اجرایی ارزیابی عملکرد، در زمره داحبهظران این حوزه  و براساس نظرات مصاحبه

 سازند: عهوان پیشههادهای مستخرج از این پژوهش مطرح می قرار دارندت، موارد ذیل را به
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و  «فقدان زیرساخت مشارکت»عهوان یکی از علل عدص مشارکت خبرگانی ذیل مقوله  گونه که به پیشههاد او : همان

ای  عهوان زمیهه های قانونی، ابهاص قوانین و آشفتگی حقوقی، به به مواردی چون محدودیت «موانع قانونی»درقالب  مقوله 

شود سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن  ی اشاره شد، پیشههاد میای قانون در امر مشارکت خبرگان برای اعما  سلیقه

های اجرایی، مقدمات الزص را  پایش، احصاء و تهقیح قوانین ناظر بر مشارکت خبرگان در فرآیهد مدیریت عملکرد دستگاه

 برای تدارک زیرساخت قانونی این مشارکت فراهم سازد.

های اثرگذار بر مشارکت  عهوان یکی از سازه نارسایی مد  ارزیابی به پیشههاد دوص: در چارچوب تغییرات همگاص، از

شود امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرههگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی، برای  خبرگان یاد شده است. پیشههاد می

کرد با توجه به شهاسی مد  موجود ارزیابی عمل نهاد، ضمن آسیب های مردص تدارک مشارکت پایدار خبرگان و تشکل

 اقتضائات مشارکت خبرگانی، بازطراحی مد  ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.

ها  ترین مقوله های عدص مشارکت، یکی از مهم در چارچوب زمیهه «های عدص مشارکت ریشه»پیشههاد سوص: با بررسی 

شود امور مدیریت  ین زمیهه پیشههاد میارزیابی شده است. در ا« فقدان فرههگ مشارکت در م ریان»در این بخش، 

عملکرد و ارتقاء فرههگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی که خود متولی موضو  استراتژیک فرههگ سازمانی در نظاص 

ای اقداص  گونه های بلهدمدت و اثربخش، برای تغییر انگاره ذههی م ریان به اداری است، با طراحی دقیق و اجرای برنامه

عهوان عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد در بین مدیران  تا حضور خبرگان در فرآیهد ارزیابی عملکرد، بهنماید 

 های اجرایی ادراک شود. دستگاه

عدص »های پژوهش، یکی از شرایط مؤثر بر مقوله محوری  پیشههاد چهارص: در بحث اشاره شد که بر اساس یافته

شود سازمان  ، توسعه نیافتگی شبکه خبرگانی است. در این راستا پیشههاد می«ادنه های مردص مشارکت خبرگان و تشکل

دهی به شبکه خبرگانی برای مشارکت در فرآیهد ارزیابی عملکرد، در دوسطح ذیل  اداری و استخدامی کشور برای شکل

 اقداص کهد:

های  های عملکردی دستگاه ر حوزههای تخصصی د الفت در سطح حاکمیت با رویکرد حکمرانی یکپارچه؛ تشکیل کارگروه

،با هدف  2های دولتی دارند ای در ارزیابی سازمان شونده، متشکل از نمایهدگان نهادهای حاکمیتی که وظیفه اجرایی ارزیابی

 گری و نظارت بر فرآیهد مدیریت عملکرد، با راهبری سازمان اداری و استخدامی کشورت؛ گذاری، تهظیم سیاست

های عملکردی با متولیان ارزیابی عملکرد ،جزئیات این بهد، در  ساماندهی تعامل همه خبرگان حوزهبت در سطح ملی با 

 قالب پیشههادات بعد تبیین شده استت؛

عدص دسترسی خبرگان »و  «فقدان شفافیت»، «کاری م ریان پههان»های پژوهش،  پیشههاد په م: براساس یافته

شود امور  اند. پیشههاد می به تقویت علل عدص مشارکت مه ر شده «فتگی ادارهنه»، درقالب مقوله «به اطالعات عملکردی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2
 های تخصصی م لاس شاورای اساالمی، ساازمان     ن نهادهایی چون م مع تشخیص مصلحت نظاص، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیو 

 بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... 
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طراحی پلتفرص مهاسب برای انتشار  مدیریت عملکرد و ارتقاء فرههگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با 

 ع را وجهه همت خود قرار دهد؛ رفع این موان 2باز های ارزیابی عملکرد با رعایت استانداردهای شفافیت و انتشار داده داده

، هردو بایستی در سازوکار انتشار تدارک شوند، اما در گاص او  پیشههاد 1باز نگارندگان معتقدند، مفاهیم شفافیت و داده

باز در اولویت سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد و پس از نائل شدن به سطح کیفی قابل  شود انتشار داده می

 ، موضو  شفافیت در دستور کار قرار گیرد.8این بخشقبو  در 

های اجرایی  ها و مستهدات ارزیابی عملکرد دستگاه پیشههاد ششم: در امتداد پیشههاد قبل، انتشار مستمر و مهظم داده

اری و در هریک از مراحل فرآیهد مدیریت عملکرد در دستور کار امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرههگ سازمانی سازمان اد

پذیر باشد و در هر مرحله با  ای که دسترسی عمومی به موارد ذیل در طی فرآیهد امکان گونه استخدامی کشور قرار گیرد؛ به

کههدگان، در  بهدی نظرات خبرگان، ادالحات الزص اعما  و بازخورد اعما  ادالحات مدنظر مشارکت دریافت و جمع

 دسترس عموص قرار گیرد:

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2
های آن اشاره دارند، اما وجه مشترک همه این تعاریف، رایگاان باودن داده،    هریک به برخی ویژگی  تعاریف متعددی از داده باز وجود دارد که 

اده ی د عدص محدودیت در موارد استفاده و رعایت استاندارد فهی در انتشار داده است. در توضیح این بهد به اختصار یکی از معتبرترین اسهاد پایاه 
ی این مهشور پیروی کهاد،   گانه0ای که از ادو   شود؛ هر داده معرفی می« تOpen Data Charter،المللی داده باز  مهشور بین»باز تحت عهوان 
 شود: باز محسوب می

 فرض صورت پیش اصل اول: باز بودن داده به

 .ها هم باید رعایت شود که حریم خصودی داده آن شود، آن داده باز است. ضمن یعهی زمانی که داده تولید می« فرض بودن پیش»

 اصل دوم: به هنگام و جامع بودن

 ها بدون تأخیر و تغییر مهتشر شده و باکیفیت و جامع باشهد. داده

 اصل سوم: قابلیت دسترسی و استفاده

هاا   تار، داده  حا  جزیره جزیره نباشهد. از همه مهمها در یک جا قرار گیرند و ادطال این دسترسی باید در یک پورتا  واحد ان اص شود تا تماص داده

 ها نداشته باشهد.  مهتشر شده تا کاربران مشکلی برای ویرایش داده  (CSV, XLS, TXT)های مختلف باید در فرمت

 پذیری کنش اصل چهارم: قابلیت قیاس و هم

ها توضایحاتی دارناد    طور معمو  داده ی، زمانی و.. تقسیم شوند. بهتر مثل تقسیمات جغرافیای های کوچک ها نباید کلی بوده و باید به قسمت داده

 خوان بودن را داشته باشهد. مهتشر شوند که قابلیت ماشین CSV هایی مثل ها باید در فرمت که باید توضیح داده شوند. داده

 اصل پنجم: برای حکمرانی بهتر و مشارکت شهروندان

 هاست. نیاز این کار انتشار داده ها نظارت شهروندان است. پیش ها و حکومت دولتبهترین راه برای جلوگیری از فساد در 

 اصل ششم: برای توسعه و نوآوری فراگیر

های موجود  حل حل بدههد، راه ها را مشاهده و بررسی کههد. اگر مشکلی بود برای آن راه  توانهد آن شوند شهروندان می ها مهتشر می زمانی که داده

 (.https://opendatacharter.net)ای مطرح کههد  های فعلی در هر سطحی بتوانهد ایده و برای چالشرا نقد کرده 

 مراجعه شود. www.tp4.irباز، به پورتا  اندیشکده شفافیت برای ایران به آدرس  ای مفاهیم شفافیت و داده برای بررسی مقایسه2 
8
هاای بااز معاروف باه      سطحی کیفیات داده  5پیشههاد نگارندگان برای سطح کیفی قابل قبو  در این بخش، رسیدن به سطح سوص استاندارد  

 مراجعه شود.  5SatarData.infoاست. برای بررسی بیشتر به آدرس « (Satar Data 5)ستاره 5های  داده»

https://opendatacharter.net/
http://www.tp4.ir/
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 های اجرایی؛ پیشههادی دستگاههای  شاخص 

 های اجرایی برای ارزیابی؛ ها و اهداف ابالغی به دستگاه شاخص 

 ها پس از پایان فرآیهد خودارزیابی؛ ها و مستهدات خودارزیابی دستگاه عملکرد، داده 

 ها؛ ارزیابی اولیه و نهایی عملکرد دستگاه 

 ها؛ شهاسی عملکرد نهایی دستگاه گزارد آسیب 

 شهاسی دورت گرفته؛ ها براساس آسیب د دستگاهبرنامه بهبو 

 .گزارد اجرای اقدامات ناظر به برنامه بهبود 

اطالعی خبرگان از فرآیهد  بی»های پژوهش، یکی از علل ظهور پدیده محوری،  پیشههاد هفتم: براساس یافته 

زمانی سازمان اداری و استخدامی شود امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرههگ سا است. لذا پیشههاد می «ارزیابی عملکرد

رسانی مؤثر، با فراخوان مستمر  های ارزیابی، ضمن اطال  ای انتشار؛ همزمان با انتشار داده کشور، با طراحی پیوست رسانه

 از خبرگان، زمیهه مشارکت را فراهم سازد.

خشی به مشارکت خبرگان های مشارکت، عدص اعتبارب پیشههاد هشتم: اشاره شد که یکی از مصادیق ضعف در سازه

ها در فرآیهد ارزیابی است. در این خصوص امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرههگ سازمانی سازمان اداری و  و تشکل

ها، به رفع این نقیصه  بهدی، تقدیر و اعطای جایزه به مؤثرترین مشارکت تواند با سازوکارهایی چون رتبه استخدامی می

 اقداص کهد.

فقدان »عهوان یکی از علل ظهور پدیده محوری، در چارچوب مقوله  دص مستهدسازی دانش ارزیابی بهپیشههاد نهم: ع

شود امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرههگ سازمانی سازمان  یابد. در این راستا پیشههاد می بروز می «زیرساخت مشارکت

های عملکرد، نتایج  ها، گزارد سازی برنامه هاداری و استخدامی کشور با ای اد یک بانک اطالعاتی جامع؛ ضمن ذخیر

های خبرگان، طراحی یک سیستم جامع مدیریت دانش ارزیابی عملکرد در بخش دولتی را در دستور  ها و دیدگاه ارزیابی

 کار خود قرار دهد.

 منابع

 .55 ،دانش مدیریتفصلهامه ت. مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. 2831فرد، حسن ، الوانی، دکتر سید مهدی، دانایی

 ت.2811 - 2811دوره دوص ، –برنامه ادالح نظاص اداری 

بهادی  های اجتماعی بر مشارکت شهروندان در فرایهد بودجه ت. بررسی نقش رسانه2813پورحسن، سمیه، فرجوند، اسفهدیار ،

 .810 – 855ت، 22،8، مدیریت دولتیمشاارکتی. 

 . تهران: انتشارات سمت.ولتیمبانی مدیریت دت. 2810پورعزت، علی ادغر ،

ت؛ بررسی جایگاه عامه مردص در سیستم مهار و موازنه 2811پور، آرین، ح ریان، مسعود ، ادغر، قلی ح اریان، عفیفه، پورعزت، علی

 .02؛ سا  بیست و یکم، شماره فصلهامه مطالعات مدیریت بهبود و تحو قدرت. 
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 . تهران: انتشارات سمت.بخش دولتی های مدیریتی در نهضتت. 2811فرد، حسن ، دانایی

اندیشه مدیریت  بهیاد.  داده پردازی  های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه ت. استراتژی2830فرد، حسن، امامی، سیدم تبی ، دانایی

 .11 - 01ت، 2،1 راهبردی ،اندیشه مدیریتت،

تأملی بر راهبردهای ممیزی  های کیفی مدیریتی: پژوهشت. ارتقاء روایی و پایایی در 2831فرد، حسن، مظفری، زیهب ، دانایی

 .201- 282ت، 2،2، های مدیریت پژوهشپژوهش. 

ت. ارائاه الگاوی توساعه مرحلاه ای حکمرانای 2813دقتی، عادله، یعقوبی، نورمحمد، کمالیان، امین رضا، دهقانی، مسعود ،

 . 181 – 118ت، 22،1، مدیریت دولتیای باا استفاده از رویکرد فراترکیب.  شابکه

فصلهامه علمی مدیریت ت. ارائه مد  مدیریت عملکرد در سطح دولت. 2815رفیع زاده، عالءالدین، میرسپاسی، نادر، آذر، عاد  ،

 .211 - 32ت، 2،2، های دولتی سازمان

ردص در ایاران: رویکارد نهادی. ت. چارچوب رابطاه حکومات و ما2813اله، علیپور، حسین، دهدار، فرزین، خلیلی، حیدر ، رههورد، فرج

 .20 – 11ت، 22،2، مدیریت دولتی

ها: ها یا ظهور نظریه از دادهت. تحمیل نظریه به داده2818نیا، فریبرز ،ساغروانی، سیما، مرتضوی، سعید، لگزیان، محمد، رحیم

 .211 – 252ت، 2،2، لیم و تربیتنامه مبانی تعپژوهشبهیاد. شهاسی نظریه دادهپردازی در علوص انسانی با رودنظریه

فصلهامه  .ت. تحو  مفهوص شهروندی و ظهور شهروند جهانی1121سید حساص الدین ، عیوضی، محمدرحیم، باب گوره،

 .115-231ت، 21،8 ,سیاست

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

بهادی  ت. طبقاه2813ی، محمدمهادی ،ناوری، سیدساپهر، ذوالفقاارزاده کرماان میان، زهره، محمدی، مهدی، قاضی کریم

 .211- 811ت، 22،8، مدیریت دولتیمشی با استفاده از رود فراترکیب.  های خط هاای حکمرانی از طریق شبکه ویژگای

 .لوگوس :. قمشهاسی کیفیهای عملی در رودهای فلسفی و رویهضد  رود: زمیههت. 2813محمدپور، احمد ،

آوری سازمانی در ت. ارائه الگوی تاب2813زاده، غالمرضا. خوراکیان، علیرضا ،ا، فریبرز. ملکنیشهرودی، حامد. رحیممحمدی

 .282 – 222ت، 21،28، های مدیریت عمومیپژوهشبهیاد. های تولیدی با رویکرد دادهشرکت

ت. طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتهی بر 2810مهش، بهروز ، پور، داود، رضایی زاده، فتاح، حسین محمدی، محمد، شریف

 .211 - 38ت، 0،2، های دولتی فصلهامه مدیریت سازماننقش هر یک از بازیگران مؤثر. 

 محیط زیستی بر اقدامات کارآفریهانه در NGOs های ت. بررسی نقش عملکرد شبکه1128مقیمی، سیدمحمد، علم بیگی، امیر ،

NGOs  .11 - 08 ت،81،2 محیط شهاسی. محیط زیستی ایران 

 .215 – 251ت، 2،21، . فرههگ مدیریتت. نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی2831نرگسیان، عباس ،
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