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 چکیده
شود. هدف پژوهش حاضر،  های مهم توسعه محسوب می یکی از زیرساختنظام اداری در ایران 

گذاری اصالح نظام اداری در ایران است. روش پژوهش از نوع ترکیبیی ایا    مشی ارائه الگوی خط

ها از اازار مصاحبه ایه منظیور    آوری داده انیاد انجام شده است. ارای جمع استفاده از نظریه داده

نظام اداری اهره ارده شده است. همچنین ایه منظیور آزمیایش     شناسایی و کسب نظر خبرگان

 معادالت ساختاری استفاده شده است. یساز مدلها از  مدل، از پرسشنامه و ارای تحلیل داده

هیای   اساس نتیای،، موولیه   ار ها و آزمون الگو ارائه شدند. های پژوهش پس از تحلیل داده قضیه

المللیی و قیوانین و    ، سرمایه انسانی، ارتباطات ایین یده سازمانوری، مدیریتی، ساختاری و  اهره

هیای   مشی کار خط گر ار دستور ای و مداخله عوامل علّی اه همراه عوامل زمینه عنوان اهموررات 

و همچنین اجرای راهبردهیای پیشینهادی منجیر ایه پیامیدهای       است ثرؤاصالح نظام اداری م

 اهبود اصالح نظام اداری خواهد شد.

 گذاری، شبکه اجتماعی، کانون تفکر مشی نظام اداری، خط: کلیدی های واژه
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 مقدمه

 حلاد رارج  اجاهو  و    هاه  جررجماد سر رجاا ر  رجه    هر روزه شاههیم  ستااههه  
رارج    ،ورزنای  کیی ااد أاشکالت رهاعه هجانی. آنهه رر رو  رعضد جز جمن اجهو  ت
جاه رعضد جز جمان   کننی؛ آنهه جولرمت خهص قهو  شیه و خهرج جز نررت رتییگد اد

گیرنای و رعای جز اایتد راه ورجارشاد تا رسه        کیی قرجر نمدأاجهو  اررس ترره و ت
ارحلاه جز ررخاه و ورجمنای     نمتر اه و  نخجاین (.128: 1395ورس،  شرنی )سجنش اد
 و )ههولات پارسجزس   هتاهمد اجاهو  ااد   کهر جتت که ره شن گذجر ، ستارر اشد خط

هااه  کشاارر، اااررس تررااه   مکااد جز جولرماات عناارج  رااه( و 161: 1394 1،رجاااش
 (.234: 1395 و سمهرج ، گذجرج  قرجر سجرس )انررمه  اشد خط

گاذجر، پیییایگد    اشد هه  خط کهر ستاههه اجهو  سر ستارر قرجر گرواننحره 
نی هجاا  رگاذجر یتأثهه و حاد خرس سولت رر جمن ورجمنی  زمهس  سجرس و جحزجب، گروه

نظاه  جسجر  سر جمارج ،   و تحرل جصالح هه   و ررنهاه ههپیشنههس(. 76: 1395)جلرجند، 
 شرس. جرتهل اد قره اقننهره قره ا رمه المحه جز طرف  صررت ره الًمراع

 اه   رارج  جن هه  نظه  جسجر   ترجنمنی تمرکز تحرل و جصالح جسجر  رر رهبرس 
نظه  جسجر  جرزجر کهر و اهشاین   (.848: 1394کهرآای وظهمف سولت جتت )انررمه ، 

جررجمد ایمرمت سولاد جتت. اطهلعهت اییجند نهریز سرخصارص طرجحاد جلهار     
روس  ج  ره شامهر ااد   جمرج ، نقص عمیه جزرملهترتعه  حهل نظه  جسجر  سر ررجاع سر

نیاهز نرتاهز  جراماهعد     ترجنای پایش   و وررس نظه  جسجر  الدِ ره نجبت ایر ، ااد 
 (.609: 1395 و سمهرج ، احجرب شرس )احمی 

                                                                                                                                              
1. Howlett & Ramesh 
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 راارج  ستااایهرد رااه ترتااعه سر جماارج ، جصااالح نظااه  جسجر   اارور  جتاات 
هاه  تحارل جسجر  سمهار     تهل جخیر، رخشد جز ررنهاه 40سر  (.1392آزجس،  )عجکر 

نیهز  (.6: 1391 سمهرج ، و ورس )سجنهمدجناقهل مهواه جتت  جمرج ظه  جسجر  کشررهه ره ن
ورر  و ری  ره جصالح نظه  جسجر  سر جمرج  ریمهد جتات و پیشاروت کشارر راه     

 (.74: 1388ریهد،  نظه  جسجر  و ررروکرجتد آ  وجرجاه جتت )ن ف
اقاه   هاه  جرالیاد    ره ترره ره جهمیاد که نظه  جسجر  و جصالح آ  سر تیهتت

جن اه   زایناه  جمان  هه  ااعیس  سر  پژوهشهه  سولت سجرس،   ررنهاهاعظ  رهبر  و 
جصالح نظه  جسجر  ررج  گذجر   اشد خطنظر  ، جلهر  پژوهششیه جتت. سر جمن 

 .شیه جتتجمرج  جرجوه  رمهرر  جتالاد سر
هه  جرامهعد رر  هه  تفکر و شبکه سهی کهنر  رررتد ناهمج تحقیقهت نشه  اد

ه سر جمارج  راه سلیا   اعف و     کا  هجانی رگذجریتأثگذجر  سر نظه  جسجر   اشد خط
  هه  تفکر اؤثر و جیلب وررس جطالعهت نهقص، نهسرتت ماه پارسجز    کمبرس کهنر 

هه  جرامهعد انج   و پهمیجر ره جمن نقش جتهتد کمار ترره  و کمبرس شبکه نشیه
هاه  جراماهعد ترراه     هه  تفکر و شابکه  جلهر  ارررس ره نقش کهنر  .شیه جتت
هه  جراماهعد   منی جثرگذجر  شبکهجلذج ره ترره ره عی  تبیین کلد جز ور ،نکرسه جتت
 نبرسگذجر  نظه  جسجر  سر جمرج  و  اشد کهر خط منی ستاررجهه  تفکر رر ور و کهنر 

جلهار    نبارس اجالله پاژوهش حه ار،     جتات.  مک نظرمه سرخصرص جمن ار رع
هاه    س نقاش کاهنر   جتاه  هه  جصالح نظه  جسجر  سر جمرج  رر اشد کهر خط ستارر

 جتت.هه  جرامهعد  تفکر و شبکه
هه علا  و آگاههد    ترجننی سر تمهاد زاینه گذجرج  نمد اشد ره ترره ره جمنکه خط

سجشاه رهشنی و جز طرود پهتخ ره نیهزهه  احیطد و ترره ره جوکاهر عماراد نیاز جز    
 ار ارعهت و اجاهو  نظاه  جسجر  سر ستاارر     قرجر سجس وظهمف آنه  جتت، لذج سر 

پذمرنای. شارجمط عل،اد،     ثیر ااد أهاه  جراماهعد تا    هه  تفکر و شابکه  کهر، جز کهنر 
گذجر  جصاالح نظاه  جسجر  کیجانای      اشد ثر رر خطؤج  ا گر و عرجا  زاینه ایجخله

گذجر  جصالح نظه  جسجر  ریجت و ره پیهایههمد رج ره سنبهل  اشد رجهبرسهه  خط
گاذجر    اشد هه  جرامهعد ره نقشد سر ورجمنی خط هه  تفکر و شبکه سجرنی  کهنر 
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ره عنارج  رخشاد جز    ،اشهرهههمد  پرتشو  هه پرتشجصالح نظه  جسجر  سجرنی  جمن 
جنای و راه آنهاه پهتاخ      رومکرس اررس جتافهسه سر جمن پژوهش اررس ترره قرجر گرواه

 سجسه شیه جتت.

 نظری پژوهش چارچوب .1

 پژوهش هپیشین .1-1

)جلارجند و  جمارج ، نظاه  جسجر  نهکهرآاای  سجرنای      جزرملاه  ترتعه کشررهه  سرحهل
ترتعه جتت )وقیهاد و   د ررج اهنع( و جمن نظه  نهکهرآای، 1378عررشههد،  تلطهند
( ره جرجوه ایل قیاف  1974ررت ) (، تهممر  و ههف1976(. کینگ )1385ورس،  سجنهمد

کاهر   گیار  ستاارر   قینی که ااغیرهه  اؤثر سر شک گذجر  اعا اشد عل،یت سر خط
شارنی کاه آثاهر ترکیباد آنهاه       ج  جز عرجاا  عل،اد شنهتاهمد ااد     ا مرعاه  عنرج  ره

هه  ارتبط ره نظه  جسجر  سر  هه  ییرسولاد و گروه تهزاه  .تهزنی هه رج اد اشد خط
جمفاه   مدتازج  راه هه  جصالح نظه  جسجر  نقاش   اشد هه و خط ترتعه و جررج  ررنهاه

 (.119: 1394کننی )ههولت، رجاش،  اد
وارس،   نفع، وشهر )سجنش نفرذ، ذ  هه  جرامهعد، ذ  گروه جزرملهثر  ؤعرجا  ا

(، 1394هه  رمعد، جحزجب )ههولات،   (، رتهنه1392ورس و همکهرج ،  ؛ سجنهمد1395
پارر،   هه  ار رعد )قلاد  (، شبکه2000، 1اؤتجهت پژوهشد و سجنشهههد )جتار 

( و 1394؛ تجالیمد،  1393 2،هه  جرامهعد )تهرهتیه هه  رنیهس ، شبکه گروه(، 1393
سجر رلاره   جولرمات  رجنی تاه اجاهولد   هجا ( وعهل1390هه  تفکر )الرررس ،  کهنر 
( 1392وارس و همکاهرج  )   گذجر  وجرس شرنی. سجنهمد اشد کهر خط ی و ره ستاررسهن

پژوهشد ترلیی جمیه و وکر احجارب  هه  تفکر، ارجکز  علمد و  اعاقینی که کهنر 
هااه  رجهباارس ،  گیاار  گااذجر  و تصاامی  اشااد شاارنی کااه سر ظرویاات خااط اااد

ج  سجرنای. رارج     کننایه  اشد عمراد نقش تعیین هه و سر ررخه خط گذجر  تیهتت
گاذجر  عماراد جرتقاه     اشد هه  خط گذجرج  رهمی ظرویت اشد کههش خطههه  خط

                                                                                                                                              
1. Stone 

2. Sabatier 
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ترجننای   ااد  2هاه  جراماهعد   و شابکه  1تفکار  هاه   ( و کهنر 1390مهری )الرررس ، 
 جمن جرتقهء رهشنی. کننیه ورجه 

کااه سر ررجاااع پیشاارواه،    ناای( اعاقی1386( و جلاارجند )1390الرااررس  )
 ثیرگاذجر أگاذجر  ت  اشاد  کهر خاط  هه  جرامهعد رر ستارر هه  تفکر و شبکه کهنر 
(، لهرماای و 2006(، تااهنرت )2005) 3هااه  راا  نی. همینااین ناااهمج پااژوهشهجااا

هه   هه  تفکر و شبکه سهی کهنر  ( نشه  اد2008) 5( و کیارنن2008) 4کرمجانجن
نی. هجااا رگااذجریتأثگااذجر  سر نظااه  جسجر   اشااد کااهر خااط جرامااهعد راار ستااارر

هاه  تفکار و نقاش آ  سر     کاهنر  »عنارج    ره( سر پژوهش خرس 1388پرراعصر  )
هاه  تفکار راه جن اه  اطهلعاهت       جمن نای ه رتیی که کهنر ره  «گیر  ایمرج  تصمی 
هه   کهرشنهته  ااعیس، خررجک وکر  الز  رج سر حرزه  ریکهرگ رهج  و ره  رشاه رین

گاذجر    اشد کننی و سر خط گذجرج  رهاعه تأاین اد اخالف ررج  ایمرج  و تیهتت
 نی.هجا رگذجریتأث

هاه    نقش و رهمهاهه کاهنر    رررتد»ره عنرج   پژوهشد( سر 1388پرر ) تهرجب
ره جمن نای اه رتایی کاه     «گذجر  سر رنی کشرر رهه  و جمرج  تیهتت  حرزهتفکر سر 

سر  وماژه  هاه راه   گاذجر   هاه و تیهتات   گیار   هه، تصمی  تهز  رخش اهمد جز تصمی 
هه  تفکار سر   گیرس. همینین کهنر  کشررهه  پیشرواه ترتط کهنر  تفکر صررت اد

ترمن رکن مک کاهنر  تفکار رج    ثر که جصلدؤهه  جنجهند کهرج و ا وررس نیرو  رهجمرج  
گاذجر    اا  و تاراهمه  أگذرجنای و لازو  ت   سهی، ارجح  جرایجمد خرس رج اد تشکی  اد

جلهاد و   خصرص کهاالً احجرس جتات. الراررس ، خاهوف    ریشار سولامرسج  سر جمن
هاه  تفکار    جثاررخش کاهنر    دسها  تهزاه ارجنع »ره عنرج   پژوهشد( سر 1389ااقد )
هاه  عماراد و    اشاد  ره جمن نای ه رتیینی که ررج  جرتقاه  کیفیات خاط    «رجهبرس 

 هه  تفکر رجهبرس  نقشد جتهتد سجرنی. جوزجمش ظرویت آ ، کهنر 

                                                                                                                                              
1. Think Tanks 

2. Social Network 

3. Bell 

4. Christensen 

5. Kettunen 
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ثیر تاهخاهر شابکه   أرررتد ت»عنرج   ره د( سر پژوهش1389کهالد و همکهرج  )
هه )اطهلعاه سر   گذجر  تهزاه  اشد خطو تراهمه جرامهعد رین تهزاهند سر عملکرس 

هاه    ره جمن نای ه رتیینی که تمهم  ره اطهلعاه و جتاافهسه جز اایل    «تهزاه  پلیس(
گذجر  جوج گرواه و ره جاار   ارور  و حیاهتد     اشد هه  جرامهعد سر خط شبکه

گیار ،   هاه  جراماهعد رار تصامی      ج  و شابکه  ابیل شیه جتات و جلهار  شابکه   
( 1390) و سمهارج   وارس  نی. سجناهمد هجا ثیرگذجرأگذجر  ت شدا گذجر  و خط تیهتت

شنهتاد نقاش    گذجر  کشارر: گرناه   اشد جرتقه  ظرویت خط»عنرج   پژوهشد رهسر 
ترلیای   ،هه  تفکر ارجکاز علماد و پژوهشاد    کهنر  هجانی ، اعاقی«هه  تفکر کهنر 

هاه    گیار   گذجر  و تصمی  اشد شرنی که سر ظرویت خط جمیه و وکر احجرب اد
ج   کننایه  اشاد عماراد نقاش تعیاین     هه و سر ررخه خط گذجر  رجهبرس ، تیهتت

 سجرنی.
( سر 2008) 3( و هاهرت و ورواان  2007) 2گه  و راررر  (، اک2006) 1تهنرت
هه  تفکر سر کشاررهه  اخالاف    هه  کهنر  ره رهرنهد ترتعه و ررنهاه پژوهشد

رر تشخیص اجاهو  عماراد و   هه  تفکر  پرسجخاه و ره جمن نای ه رتیینی که کهنر 
( رار جمان راهور جتات کاه      2013) 4گه  نی. اکهجا ثیرگذجرأهه  عمراد ت اشد خط

هه  تفکر شاک    جتهس تعها  کهنر  رجهبرسهه  کال  حکرااد سر ورجمنی ترتعه رر
هه  تفکر سر رهات تجاهی  تعاهاالت و جوازجمش      کهنر  دسه تهزاه گیرنی. لذج  اد

 ههاه  عماراد سجرنای. سر اقهمجا     اشاد  ج  سر خط کننیه نقش تعیین ،تبهسالت سجنش
شیه، رهمی جذعه  کرس کاه پاژوهش حه ار رار      هه  جن ه  پژوهش حه ر ره پژوهش

ر سمها رتای   ره نظار ااد   که دسرحهلگذجر  جصالح نظه  جسجر  تأکیی سجرس،  اشد خط
راه   جنای.  گذجر  جصالح نظه  جسجر  یهو  اهنیه اشد منی خطجهه جز ترره ره ور پژوهش

گاذجر  جصاالح نظاه  جسجر  سر جمارج ،      اشد منی خطجترره ره عی  تبیین کلد جز ور
تحقیقاهتد، راه نظار     مک نظرمه سرخصرص جمن ار رع و راه ترراه راه خا      نبرس

                                                                                                                                              
1. Thunert 

2. McGann & Boucher 

3. Hart & Vormen 

4. McGann 
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ترجنی خ  تحقیقهتد سر نظه  جسجر  کشارر   رتی جمن پژوهش  رورت سجرس و اد اد
 ی.کنرج جنیکد ربرج  

 های تفکر کانون .1-2

رهزمهرج  تیهتت سر ررجاع سارکرجتیک ره شامهر   نمتر اه هه  تفکر مکد جز   کهنر
هاه و اشاهرکت گجاارسه راهزمهرج       اشاد  رونی و سر تعرمف ایر ، تکثار خاط   اد

هاه  تیهتااد    هاه و طارح   آورنی و طیف اانارعد جز جمایه   تهز رج ورجه  اد تیهتت
هاه    ارکاز پاژوهش   سهنی )سوار اطهلعاهت رنیاهسمن حکارااد    رهمهزمن رج جرجوه اد

سجنای   ( کهنر  تفکر رج تهزاهند ااد 2005) 1(. گرسان1393ا لس شررج  جتالاد، 
ترییب و تجهی  تعها  سجنشامنیج  و   ،که وظیفه پژوهش سر زاینه اجهو  اشخص

شیه رج رار عهایه سجرس    هه  ریمی ررج  جهیجف تعیین ح  خرسانیج  ررج  کشف رجه
 (.1 :2005)گرسان، 

اعاقی جتت کاه نقاش اها  و روزجوازو  کاهنر  تفکار سر        (2008) 2وروتت
تهز ، جرتقاه  ظرویات اشاهوره و گاهه حااد حمهمات        رهاعه، گهه نقش انبع جمیه

 هاه   تاهل  (. سر1388پارر،   نهشهمجاه جز اقهصی  پلیی تعرمف شیه جتت )تاهرجب 
جهمیات مهوااه    عماراد  هه  اشد خط جرتقه  کیفیت سر هه  تفکر نقش کهنر  جخیر
 جمان  و شانهخت  سجرنی تأثیر هه  رهار اشد خط جتخهذ سر هه  تفکر کهنر  رجمز ،جتت

  ج  پهماه  رهت جتخهذ تصمیمهت سر ترجنی اد و نخبهه  نظرج  تأثیر جز سمیگهه صهحب
هاه  عماراد    گذجر  اشد خط  ررخه سر آنه  رهبرس اشهرکت و جصالحهت انظرر ره

 (.1395رهشی )جلرجند،  جثررخش( دهرمجرز و جررج ،نمتیو کهر، ستارر  )تهیه
هاه  رخاش    گذجر  اشخص تمرکز خرس رج رر تیهتت طرر رههه  تفکر  کهنر 

هاه و   اشاد  جنی و جز جمن طرمق سرصیس رهبرس و جصالح جمن قبی  خط سولاد قرجر سجسه
هه و  اشد جنی و حاد حجب اررس و لزو  اررب جم هس خط ررآایه هه گذجر  تیهتت
 3(. لهرمی و کرمجانجن11: 1390جنی )الرررس ،  هزمن شیههه  رهم گذجر  تیهتت

                                                                                                                                              
1. Goodman 

2. Frost 

3. Christensen 
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هااه  تفکاار سجنشااهههد سر جتخااهذ تصاامیمهت سر جااار    ( اعاقیناای کااهنر 2008)
 ی.هجان ثر و رهنفرذؤهه  عمراد ا گذجر  اشد خط

ثر و ؤهاه  عماراد، نقاش اا     اشاد  هه  تفکر سر هر ارحله ررخه خط کهنر 
جمان نقاش جتهتاد کماار ترراه شایه جتات        ج  سجرنی که سر جمرج  راه   کننیه تعیین

  اعف و کمبارس   راه سلیا    ترتاعه  سرحاهل  (. سر کشررهه 11: 1390)الرررس ، 
، پارسجز  نشایه   مه نهقص، نهسرتت وررس جطالعهت و جیلب تفکر اؤثر هه  کهنر 

 گیر  ماهس  تصمی  سر جشابهه ره که تهزس آواد اد گذجرج  رج سرهر تیهتت و سولامرسج 
 (.1385هه  تفکر،  کهنر  شیه جتت )همهمش

ترجناای تأثیرپااذمر   کااه اااد سجرس جهمیاات نظاار آ  جز هااه  تفکاار کااهنر  نقااش
، 1ااخصصااه  واارجه  آورس )جتااارجکد و جنیمشاامنیج  جز رج گااذجرج  و ااایمرج  تیهتاات
 جنی. ت رره جم اهس  ریشار  مهواه تأثیر و جهمیت تفکر هه  کهنر هه  جخیر  سهه (. سر2002
  راهرررب علماد سرتااد نیهوااه     هنرز و جتت نرمند ت رره سر جمرج ، هه  تفکر کهنر 
 زایناه  جم اهس  و رارج  گجاار  تفکار رجهبارس      تفکر هه  وررس کهنر  سروجقعجتت. 
 هاه   گیار   رارج  تجاهی  تصامی     کهرشنهتاد  سجسه جرجواه  پرسجز  و یهمج وتحلی ، ت زمه
 (.257: 1388)پرراعصر ،  جتت رور   ارجکز اخالف سر جررجمد

 های اجتماعی شبکه .٣-1

شبکه جرامهعد، کهنرند ررج  جورجس همفکر سجرج  عالوق و جهیجف اشارک جتات. هجااه   
گیرس )جوااهسه،   جتت و روجرط رر همین جتهس شک  اد هه  جرامهعد، گفاهر جصلد شبکه

هاه    جرامهعد، وجحی  جز تهخاهر جرامهعد جتت که ااشک  جز گاره   (. شبکه36: 1395
(. تاهخاهر جمان   2010، 2جرامهعد جورجس و روجراط ایاه  آنهاه جتات )گرتلیاب و راهرگن      

هاه   هه  آ  تشکی  شیه جتت. جمن گاره  گره  اثهره رههه  هه و تهزاه  هه جز جورجس، گروه شبکه
هه  ااقهرا  رج سجشااه رهشانی     رند جز وجرجاهدترجننی جنرجع گرنهگ سر جرتبهط ره مکیمهر اد

هه  جرامهعد، جاروزه اهی جوکهر عماراد و جرتبهطاهت ایاه      (. شبکه48: 1388)عهالد، 

                                                                                                                                              
1. Struky 

2. Gottlieb & Bergen 
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ج  جز جورجس که ترتاط   ( شبکه جرامهعد رج ا مرعه1991) 1ورس  جتت. تررج و ایالرسو
یگه  رج راه  کننا  هه  ااقاهرلد کاه اشاهرکت    شرنی و شبکه رج وجرجاهد هیود شنهخاه اد

 (.9: 1395جنی )جواهسه،  کنی، تعرمف کرسه خرمشه  و سوتاه  ااص  اد
هاه    جرازجر  نیروانای رارج  گجاار  وعهلیات      عنارج   رههه  جرامهعد  شبکه
هاه  ییرسولااد    حهل، هنرز تاهزاه   آمی. ره جمن هه  ییرسولاد ره حجهب اد تهزاه 

جنی، ولد رونای کنارند    جند نکرسهتهز  جرامهعد جتافهسه رنی جمرجند جز ازجمه  شبکه
گرناه   سهی که گرجمش قیرتمنای  رارج  جم اهس جمان     هه نشه  اد وعهلیت جمن تهزاه 

هاه  جراماهعد سر تباهسل     هه  جرامهعد وررس سجرس. ره ترره ره قیرت شبکه شبکه
هه  ریمای، نقاش رجایهر اهماد سر      جطالعهت و جم هس جرمهع سرخصرص رهیهوت

ته آن اه کاه ررخاد     تضمین پهمیجر  آنهه سر ررجاع سجرسجرتقه  تطح جصالحهت و 
عهالد ررج  تحارل و تغییار جراماهعد ناه       عنرج  رههه  جرامهعد  احققه  جز شبکه

ج  ارس ، آنهاه   هه  شبکه اعاقی جتت رهمههه 2(. رروگمن56: 1394جنی )تلرر ،  ررسه
هههد ستات مهرنای   تهزنی جطالعهت رج رس و ریل نمهمنی و ره قیرت و پهم رج قهسر اد
(. همیناین راه   15: 1393ثیر رهذجرنای )راروگمن،   أگذجر  تا  اشد منی خطجکه رر ور

هاه  اخالاف،    نفاع رج سر عرصاه   هه  ذ  هه  جرامهعد، گروه ترره ره جمنکه شبکه
ثیرگذجر  آنهه ریشار جز ماک  أآورنی، ایزج  نفرذ و ت ار رعد وجحی گرس اد پیرجار 

 (.1394ی ررس )تلرر ، تهزاه  ییرسولاد انفرس خرجه

 های اجتماعی های تفکر و شبکه شناسی کانون گونه .١ جدول

های  کانون
 تفکر

؛ 2007گان و بوچر،  ؛ مک2000؛ استون، 1388پور و همکاران،  های تفکر دانشگاهی )سهراب کانون
 (،2008پوهان، 

؛ 2005؛ استون و دنهام، 1388پور و همکاران،  های تفکر وابسته به احزاب یا جامعه مدنی )سهراب کانون
 (،2008؛ پوهان، 2007گان و بوچر،  مک

 (،2005؛ استون و دنهام، 2000های تفکر دولتی )استون،  کانون
 (.2008؛ پوهان، 2007گان و بوچر،  ای )مک های تفکر مشاوره کانون

های  شبکه
 اجتماعی

 (،2006؛ ادوارد لومن، 1393پور،  ؛ قلی2005های خویشاوندی و اقوام )داگالس وایت،  گروه

 (،1394؛ گیوریان و ربیعی، 1392؛ اسمیت و الریمر، 1988نفوذ )ساباتیه،  های ذی گروه

 (،1393پور،  نفع )قلی های ذی گروه

                                                                                                                                              
1. Surra & Milardo 

2. Brugman 
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 (،1393پور،  ؛ قلی1988ها )ساباتیه،  نگاران و رسانه روزنامه

 (،1394یمی، ؛ تسل1393پور،  ؛ قلی1393نهادهای مدنی و احزاب سیاسی )بروگمن، 

 (،1394؛ تسلیمی، 1393پور،  ؛ قلی1393ای )بروگمن،  های صنفی و حرفه ها و انجمن اتحادیه

 (،2001های اجتماعی در اینترنت )ولمن،  گروه
 (،1988گذاران )ساباتیه،  ائتالف قانون

 (.1394نهادهای مذهبی )تسلیمی، 

 تحقیق روش .2

گاذجر  سر نظاه  جسجر  جمارج  و     اشاد  کهر خاط  هیف پژوهش، جرجوه جلهر  ستارر
هاه  جراماهعد سر جمان جلهار جتات. رو        هه  تفکر و شابکه  رررتد نقش کهنر 

رنیهس جن اه  شایه جتات. پاژوهش      پژوهش جز نرع ترکیبد و ره جتافهسه جز نظرمه سجسه
سهای سر اارجرس     رنیهس، رو  پژوهشد جکاشهود جتت و ره پژوهشهر جرهزه اد سجسه

هه  جز پیش تعرمف  نظرمهور یه وررس نیجرس، ره ره  جتافهسه جز  که جاکه  تیومن
(. رارج   1390، و سمهارج   ریمای ر ارسجزس )جلارجند    نظرماه شیه، خارس راه تایومن    

شنهتهمد و کجاب نظار خبرگاه  نظاه       انظرر رههه جز جرزجر اصهحبه  آور  سجسه رمع
 جسجر  و جز جرزجر پرتشنهاه ررج  آزاهمش جلهر رهره ررسه جتت.

هاه  عمیاق، جز جوارجس  راه تحصایالت       آااهر  اصاهحبه   هررج  جناخهب نمرنا 
حضارر ااؤثر سر جرکاه      رهتاهرقه ( و جز جوارجس   دعلما  لات یهسجنشهههد )جعضاه   

گذجر  )شررج  عهلد جسجر  و ا لاس شاررج  جتاالاد( و ها  جز جوارجس       اشد خط
ر جناخاهب  هه  سولاد جتاافهسه شایه جتات. اعیاه     ایمرماد سر تهزاه  هسجرج  ت رر

گاذجر  و   اشاد  خبرگه ، آشنهمد جورجس ره ابهحث نظر  ار رع، جع  جز رحث خاط 
گاذجر  و جرارج  آ  رارسه     اشد جصالح نظه  جسجر  و آشنهمد ره ابهحث عملد خط

جتاافهسه   دگلرله رروهه  عمیق، جز رو   گیر  ررج  اصهحبه جتت. ره انظرر نمرنه
هاه راه جشابهع     نظر  جن ه  شیه و ته رتیی  اقرله صررت رهگیر   نمرنه ،شیه جتت

نفار جز نمهمنایگه     2نفر جز جتهتیی سجنشههه،  6نظر  جسجاه مهوت. سر جمن پژوهش ره 
هه  سجسه ،شهنزسه  هنفر جز ایمرج  جرشی سولت اصهحبه شی که جز اصهحب 8ا لس و 

 گرسمی. گیر  احرز تکرجر شی و افهر  ریمی  شنهتهمد نشی، لذج کفهمت نمرنه
کیگاذجر  راهز، احارر  و     ههه سر رو  اصهحبه، طاد تاه ارحلا    تحلی  سجسه

( جن ه  شی. پس جز نخجاین اصهحبه، کیگاذجر   2008جناخهرد )کرررین و جشارجوس، 
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رهز آ  جن ه  گروت؛ ریمن ترتیب که هر اصهحبه، پس جز مک مه سو رهر ارور، تطر ره 
ج  ارتبط راه تاؤجل    رزء که حهو  نکاهتطر اطهلعه شی و ره رو  حیجکثر ، ره هر 

شای کاه گرماه  آ      پژوهش ررس، رررجبد )کی ( ره کلمه مه کلمهت نجبت سجسه ااد 
نکاه ررس )کیگذجر  رهز(. رعی جز هر اصهحبه، کیهه  ره ستت آایه جز هار تاؤجل راه    

تار   رجحات  هگروت ته جاکه  اقهمجا  اصهحبه، زمر همه  تؤجل قرجر اد هرررجب شمهر
هاه جز نظار    ه  شرس. ت س جمن کایهه راه کایهه  سمهار و راه ااان اصاهحبه       آنهه ورج
هه اقهمجه شینی ته کیهه  اشهره سر کنهر ه  قرجر گیرنی و افههی   هه و تفهوت شبههت

  تار  راه هه و جرعهس آنهه، پژوهشاهر   رج تشکی  سهنی. ره ترلیی افههی  و کشف ومژگد
ر ها  و زمار ماک افهار      کیگذجر  احرر  پایش روات و کایهه  اشاهره سر کناه     

هه و جرعاهس اشاخص    سجس، قرجر گروانی و طد آ  اقرله که همه رج پرشش اد تر دجنازجع
 گذجر  سر نظه  جسجر  جمرج  تیومن گرسمی. اشد شینی و جلهر  خط

پااس جز تاایومن جلهاار  افهااراد تحقیااق راار ابنااه  افااههی  اجاااخرج جز   
شایه ااررس آزااهمش قارجر      طرجحاد هه  عمیق و نیمه تهخاهرمهواه، جلهر   اصهحبه

گروت. سر همین رجرطه رهاعه آاهر  ررج  ترزمع پرتشنهاه، اایمرج  و کهرشنهتاه    
  ترتاعه اایمرمت و اناهرع    هنفر( و اعهونا  213تهزاه  جسجر  و جتاخیجاد کشرر )
گیر  راه   نفر( اینظر قرجر گروت. نمرنه 18هه ) )جسجر ، اهلد و پشایبهند( وزجرتخهنه

رارس  رهاعاه آااهر ،     ود تهسه جن ه  شیه جتت و ره ترره ره احیوسصررت تصهس
نفار جتات.    144ح   نمرنه طبق ورارل رمه د کرکرج  احهتبه شیه و تعیجس آ  

صرر  احقق گرسمی و پهمهمد آ  ترتط آزاار  آلفاه     صررت رهروجمد پرتشنهاه 
عیس تکمی   86س هه  ترزمعد، تعیج میی شی. جز پرتشنهاهأت 882/0کرونبهخ ره اقیجر 
تحلیا    AMOSو  SPSSجوزجرهه   تهز  اعهسالت تهخاهر  ترتط نر  شیه و ره ایل

( روجراط نظار  راین شارجمط تاهخاهر       SEMشیه جتت. ایل اعهسالت تهخاهر  )
آزاهمی و ررآورس روجرط عل،د ایه  ااغیرهه  اکنار  )پنهاه (    اعین و افروض رج اد

تاهزس.   پذمر اد ( رج جاکه شیه اشههیهگیر  شیه ) و نیز روجرط ایه  ااغیرهه  جنیجزه
کاه سر آ    گیار   اایل جنایجزه   (1ایل اعهسله تاهخاهر  شاها  سو ارحلاه جتات:     
شارس و   ( آزار  ااد CFAمیی  )أااغیرهه  پنهه  پیشنههس و جز طرمق تحلی  عهالد ت
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 راهه  انطقاد   رجه کمشیه جز  که سر آ  ااغیرهه  پنهه  و اشههیه ایل تهخاهر  (2
هه  ایل اعهسله تهخاهر  رهمی صاهس  رارسه ماه     شرنی. همینین افروض ارتبط اد

ته نجبت راه نااهمج آ  جطمیناه  حهصا  شارس.       حیجق  ره گرنه تقرمب ررقرجر رهشی
هه  ایل اعهسله تهخاهر  عبهرتنی جز جمنکه ح   گروه نمرنه انهتب رهشی  افروض
آل آ  جتت که ترزمع ااغیرهاه   جمیه ،هه، ک د و کشییگد شیمی نیجشاه رهشنی و سجسه

 (.11: 1393تقرمبهً نراهل رهشی )هران، 

 های پژوهش یافته .٣

کارررین و  رنیاهس   سجسهسر جمان پاژوهش، اایل    هاه   رارج  تحلیا  سجسه  شیه  ایل جتافهسه
هاه    هه ره رخاش  ( جتت. سر جمن پژوهش،  من کیگذجر  رهز، سجسه2008ارجوس )تج

هاه، راه سقات رررتاد      هاه و تفاهوت   ستت آورس  شبههتا زج خرس شینی و ررج  ره 
منای روات و ررگشااد تحلیا      جهه  رجیهر  حهص  شی کاه طاد ور   شینی و اضمر 

هه  کمار  تقلی  مهوت. ره طارر    هه  کیفد جولیه ره اقرله هه، ا مرعه جمن سجسه سجسه
س رررتاد، جز  هه  اقیاهتد سر جرتبهط ره پیمیه ارر هه  خه  جولیه، اقرله که جز سل سجسه

هاه،   هه، اقهمجاه اارجرس، رومایجسهه و سمهار حاهالت پیمایه       سررهره سجسه پرتشطرمق 
احاارر (،   هااه جتاااخرجج شاینی. سر ارحلااه رعاای )کیگااذجر   هااه و تفااهوت شابههت 
 احارر  جرتباهط سجسه شای. رار     نظر  ره اقرله جصلد مه پیمایه  طرر رههه  سمهر  اقرله

کیگذجر  احرر  تکمی  شی که طبق آ ، خاط  هه  کیفد، ارحله  جتهس تحلی  سجسه
ج ،  احرر ، شارجمط زایناه   هه  پژوهش شها ، شرجمط عل،د، اقرله جرتبهطد ایه  اقرله
 گر، رجهبرسهه و پیهایهه اشخص شی. سر ارحله کیگذجر  جناخهرد، رار  شرجمط ایجخله

هاه  حکماد    احرر ، قضهمه  پژوهش مه گازجره   هه  ارحله کیگذجر  لفهؤجتهس ا
آورسه شایه جتات و جلهار      2ج  جز کیگذجر  رهز سر رایول   رجوه شیه جتت. نمرنهج

 جرجوه شیه جتت. 1گذجر  سر جصالح نظه  جسجر  جمرج ، سر شک   اشد خط
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 کدگذاری باز .2جدول 

 شناسه متن مصاحبه )داده( مفهوم

وجود فساد اداری 
و عدم مقابله 

 جدی با آن

پدیده مذموم فساد اداری و ارتشاء در برخی از پیدایش و توسعه روزافزون 
 کارکنان دولت در سطوح مختلف سازمانی

EA-FE-C12 

کارهای موجود برای  و عدم مبارزه جدی با فساد اداری و ناکارآمد بودن ساز
 جلوگیری از آن

EA-FE-R08 

مراجعان ویژه در امور مربوط به  ضابطه در انجام امور به جای بهحاکمیت رابطه 
 های اجرایی به دستگاه

EA-FE-B09 

ج   احرر  و شارجمط زایناه   احرر ، پیمیه سر ایل پهرجسجممد، شرجمط عل،د رر پیمیه
گذجرنای. رناهررجمن، جلهار      گر رر رجهبرسهه و رجهبرسهه رر پیهایهه جثار ااد   و ایجخله
ه ز نظرما جمارج  راه جتاافهسه ج   ج.ج.جصالح نظه  جسجر  سر ررج  گذجر   اشد خطنظر  
هاه  نهشاد جز وضاه      رهلش عنرج  رهشرجمط عل،د  ارجرس:رنیهس جلهرمد جتت که  سجسه

احارر    اقرلاه  عنرج  رهگذجر  جصالح نظه  جسجر   اشد کهر خط ستارر ؛نظه  جسجر 
گار،   ج ، شرجمط ایجخلاه  شرجمط زاینه ؛و عها  جصلد اروقیت سر جصالح نظه  جسجر 

گاذجر  جصاالح نظاه      اشاد  کهر خط جررج  ستارررجهبرسهه  جررجمد و پیهایهه  
 ستااه  سر شش زمرریول هه  جمن پژوهش اطهرق  . اقرلهیکن رج اشخص اد جسجر 

 .ریه  شیه جتت

 های کیفی کدگذاری محوری و انتخابی و تحلیل داده .٣جدول 

 هوممف  مقوله بعد

 عوامل
 علّی

 وری حوزه بهره
عدم اهتمام مدیریت دولتی به وری پایین منابع انسانی و مالی،  بهره

وری  ها، بهره مشی ها و خط وری، عدم اثربخشی برنامه موضوع بهره
 پایین فناوری اطالعات و تکنولوژی

 دهی سازمانحوزه ساختاری و 

ساختارهای سازمانی عمودی و ناکارآمد، عدم توسعه دولت 
الکترونیک و هوشمندسازی اداری، نیاز به سازماندهی مجدد، 

یندهای طوالنی و غیرشفاف، وجود فساد اداری و عدم اها و فر روش
مقابله جدی با آن، عدم ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات 

عمومی، فرهنگ سازمانی ضعیف، فقدان عدالت اجتماعی، قدرت 
 زیاد ساختارهای غیررسمی، تمرکز نسبتاً زیاد

 حوزه مدیریتی

پاسخگویی اجتماعی ضعیف، ای،  عدم رعایت اصول اخالقی و حرفه
عدم تفویض اختیار، تمایل به گسترش حیطه تحت سرپرستی، 

رجوع و صیانت از  گیری غیرعقالیی، فقدان تکریم ارباب تصمیم
 حقوق مردم

 حوزه سرمایه انسانی
مدیریت عملکرد، نظام پاداش و جبران خدمات، توانمندسازی، 

 پروری، مدیریت منابع انسانی جانشین
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 المللی ارتباطات بینحوزه 
الزامات و  ،شدن المللی، جهانی های بین های سازمان سیاست

 انتظارات ناشی از آن
 عدم تنقیح قوانین و وجود مقررات زائد، اسناد و قوانین باالدستی حوزه قوانین و مقررات

 شرایط
 ای زمینه

 های اجتماعی و فرهنگی جریان

عدم رعایت تنوع قومی جامعه ایران و عدم رعایت حقوق اقوام، 
گیری  کاهش سرمایه اجتماعی، فرهنگ تصمیمحقوق شهروندی، 

ضعف دادن وضع موجود،  ترجیحعمل،  جای بهگویی  فردی و سخن
 ، کیفیت زندگی پاییننظارت عمومی

 های سیاسی جریان

عدم توسعه سیاسی و نقش نهاد،  های مردم عدم توسعه سازمان
فیلترینگ احزاب و نهادهای مدنی در اداره سیاسی کشور،  رنگ کم

ای فضای مجازی، مشارکت ضعیف زنان و جوانان در اداره  سلیقه
، حکمرانی بدها،  فقدان آزادی بیان و حقوق رسانهسیاسی کشور، 

های سیاسی،  ای افراد برای پست گزینش سیاسی و سلیقه
 ضای سیاسیبودن ف امنیتی

 های سازمانی و اداری جریان
ناکارآمدی نهادهای نظارتی، وجود فساد اداری، گری دولت،  تصدی
، عدم توجه به مسئولیت اجتماعیتمرکز شدید، وری پایین،  بهره

 ناکارآمدی نظام پاسخگویی
 شدن جهانی و المللی های بین تحریم المللی های بین جریان

 فناوریهای اقتصادی و  جریان
نداشتن تورم، فقر، بیکاری و اشتغال کم، رکود اقتصادی، 
 نبودن اقتصاد ، دانشیهای مناسب فناوری

 عوامل
 گر مداخله

 های اجتماعی شبکه
احزاب سیاسی (، NGOنهاد ) های مردم سازماننفوذ،  های ذی گروه

 ها ، مطبوعات و رسانه)نهادهای مدنی(

 های تفکر کانون
 و های تفکر دانشگاهی کانونهای تفکر دولتی و حکومتی،  کانون

 های تفکر جامعه مدنی کانون
فقدان انگیزه و تعهد مستمر مدیران 

 و کارگزاران
 ، فقدان انگیزهعدم تعهد مستمر

 ریزی ، ضعف نظام بودجهعدم تخصیص اعتبار بهنگام عدم تخصیص بهینه بودجه

 راهبردها

ایجاد تحول و سازی برای  فرهنگ
 اصالح در نظام اداری

 الزامات تحول نظام اداری، توسعه فرهنگ سازمانی

ها و  ها، ظرفیت انطباق قابلیت
های نظام اداری با نقش و  توانمندی

 آل و مطلوب وظایف یک دولت ایده

مهندسی نقش و ساختار دولت، تمرکززدایی، خدمات عمومی در 
الکترونیک و هوشمندسازی اداری، فضای رقابتی، توسعه دولت 

تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور، مدیریت سرمایه انسانی، 
وری،  صیانت از حقوق مردم و تکریم، سالمت اداری، افزایش بهره

 نظارت و ارزیابی

 پیامدها

 ، افزایش کارایی دولتهای نظام اداری تمرکز بر داده افزا ور و ارزش ، بهرهانظام اداری کار

 مند و جامع نظام اداری نظام
ریزی جامع منابع انسانی،  برنامهاصالح ساختار تشکیالتی دولت، 

 ریزی جامع و هدفمند انداز مشخص و برنامه تعیین چشم
 ، پاسخگویی دولتگیری شفافیت در اطالعات و تصمیم نظام اداری پاسخگو و شفاف

گرا و  نظام اداری اثربخش، نتیجه
 مدار کیفیت

 ، افزایش اثربخشی نظام اداریهای نظام اداری تمرکز بر ستاده

گزار  نظام اداری شهروندمدار، خدمت
 ساالر و مردم

 ، شهروندمداریرجوع تکریم ارباب
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نظام اداری سالم، عاری از فساد و 
 تبعیض

 ، عدم وجود فسادگرایی قانون

بر  ساالر و مبتنی نظام اداری شایسته
 دانش

 ساالری ، شایستهمدیریت دانشانتقال و 

جو و  نظام اداری مشارکت
 پذیر مشارکت

 افزایش مشارکت در مدیریت نظام اداری

مند و  مدار، ضابطه نظام اداری قانون
 گرا اخالق

 گرایی ، اصل ضابطه و قانونگرایی اخالق

 نگری آینده نگر و هدفمند نظام اداری آینده
 گر اداری هدایت نظام نظام اداری مدیر و راهبر

 ، نوآوری در تحول اداریتوسعه دولت گرا و نواندیش نظام اداری توسعه

 اصالح نظام اداری در ایرانبرای گذاری  مشی کار خط اولیه دستور نظری . الگوی١شکل 

 
 67 دسها  تاهزاه  هاه  حارزه تاهخاهر  و     سهی اقرلاه  هه  پژوهش نشه  اد مهواه

سرصی، حرزه ایمرماد  61جنجهند  سرصی، حرزه تراهمه 93ور   سرصی، حرزه رهره



 ١٣٩٧زمستان  ♦شماره هشتادونه  ♦وهفتم  سال بیست                   166

 74جلمللاد   سرصی و حارزه جرتبهطاهت راین    85سرصی، حرزه قرجنین و اقررجت  98
ثیر أکننی. رنهررجمن، شرجمط عل،د نقش و تا  سرصی جز وجرمهنس شرجمط عل،د رج تبیین اد

هاه    هه  جصالح نظه  جسجر  سجرنی. همیناین اقرلاه   اشد کهر خط ستارر اهمد رر
سرصاای،  81ورهنهااد  -هااه  جرامااهعد سرصاای، ررمااه  87هااه  تیهتااد  ررمااه 
سرصای و   83جلمللاد   هاه  راین   سرصای، ررماه    87هه  جقاصهس  و ونهور   ررمه 
ین ج  رج تبیا  سرصای جز وجرماهنس عرجاا  زایناه     81هاه  تاهزاهند و جسجر     ررمه 
هاه    اشاد  کهر خط ثیر اهمد رر ستاررأج ، نقش و ت کننی. رنهررجمن، عرجا  زاینه اد

هه  جرامهعد جز  سهی اقرله شبکه جصالح نظه  جسجر  سجرنی. همینین ناهمج نشه  اد
سرصای،   82هاه  تفکار    هه  کهنر  گر حذف شیه جتت و اقرله رعی عرجا  ایجخله

وقیج  جنهیازه و تعهای اجاامر اایمرج  و     سرصی و  81عی  تخصیص رهینه ررسره 
کننای. رناهررجمن،    گار رج تبیاین ااد    سرصی جز وجرمهنس عرجا  ایجخلاه  79کهرگزجرج  

 ثیر اهمد رر رجهبرسهه  جصالح نظه  جسجر  سجرنی.أگر، نقش و ت عرجا  ایجخله
 72هاه  تشاخیص اجالله     سهای شاهخص   هه  پژوهش نشه  اد همینین مهواه
کیی و حفظ اجالله  أسرصی و ت 85رنی  اجلله  سرصی، جولرمت 91سرصی، قبرل اجلله 

هاه    اشد کهر خط کننی. رنهررجمن، ستارر رج تبیین اد ستارر کهرسرصی جز وجرمهنس  87
ثیر اهماد رار رجهبرسهاه  جصاالح نظاه  جسجر  سجرنای.       أجصالح نظه  جسجر ، نقش و ت

هه  نظه  جسجر  ره نقش و  ترجنمنی هه و  هه، ظرویت هه  جنطبه  قهرلیت اقرله همینین
تهز  ررج  جم هس تحارل و   سرصی و ورهنگ 82آل و اطلرب  وظهمف مک سولت جمیه
کننای. رناهررجمن،    سرصی جز وجرمهنس رجهبرسهاه رج تبیاین ااد    89جصالح سر نظه  جسجر  
ثیر اهماد رار پیهاایهه  جصاالح نظاه  جسجر  سجرنای. همیناین        أرجهبرسهه نقاش و تا  

ور و  سرصای، نظاه  جسجر  کاهرج، رهاره     43انای و راهاع    نظاه  جسجر  نظاه    هه  اقرله
سرصای، نظاه     53اایجر   گرج و کیفیت سرصی، نظه  جسجر  جثررخش، نای ه 47جوزج  جرز 

گاازجر و  سرصاای، نظااه  جسجر  شااهرونیایجر، خاایات  74جسجر  پهتااخهر و شاافهف 
سرصای، نظاه     61بعای   سرصی، نظه  جسجر  تهل ، عهر  جز وجاهس و ت  66تهالر  ارس 

تهالر و اباناد رار    سرصی، نظه  جسجر  شهمجاه 79پذمر  رر و اشهرکت جسجر  اشهرکت
اایجر،   سرصی، نظه  جسجر  قاهنر   53نهر و هیومنی  سرصی، نظه  جسجر  آمنیه 41سجنش 
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سرصای و   45گارج و نرجنایمش    سرصی، نظه  جسجر  ترتاعه  62گرج  انی و جخال   هرطه
کننای. رناهررجمن،    سرصی جز وجرمهنس پیهایهه رج تبیاین ااد   59و رجهبر  نظه  جسجر  ایمر

 پیهایهه  اذکرر، نای ه جررج  رجهبرسهه  جصالح نظه  جسجر  هجانی.
سجر  اجایر شارجمط عل،اد راه      جتهس ناهمج اعهسالت تهخاهر ، تاطح اعناد   رر
و  ارمب   سجر جتت جتت، لذج رجرطه رین سو ااغیر اعند 05/0تر جز  کهر کررک ستارر
اثباد رین جمن سو ااغیر وررس سجرس. ره جمان اعناد     سهی که رجرطه نشه  اد 87/0اجیر 

ر عرجاا ،  سمها  سجشاان  نهاه ثهرت  شرط رهکه جگر شرجمط عل،د، مک وجحی جوزجمش مهری 
سجر  اجیر عرجاا    وجحی جوزجمش خرجهی مهوت. همینین تطح اعند 87/0کهر  ستارر
سجر جتت  جتت، لذج رجرطه رین سو ااغیر اعند 05/0تر جز  کهر کررک ج  ره ستارر زاینه

اثباد رین جمن سو ااغیر ورارس سجرس. راه     سهی که رجرطه نشه  اد 59/0و  رمب اجیر 
 سجشاان  نهاه ثهرات   شارط  راه ج ، مک وجحی جوزجمش مهری  جمن اعند که جگر عرجا  زاینه

سجر  ینین تاطح اعناد  وجحی جوزجمش خرجهی مهوت. هم 59/0کهر  ر عرجا ، ستاررسمه
جتت، لاذج رجرطاه راین سو ااغیار      05/0تر جز  ج  ره رجهبرسهه کررک اجیر عرجا  زاینه

اثباد رین جمان سو ااغیار     سهی که رجرطه نشه  اد 61/0سجر جتت و  رمب اجیر  اعند
ثهرات   شرط رهج ، مک وجحی جوزجمش مهری  وررس سجرس. ره جمن اعند که جگر عرجا  زاینه

 وجحی جوزجمش خرجهی مهوت. 61/0ر عرجا ، رجهبرسهه سمه سجشان نهه
 05/0تار جز   کهر راه رجهبرسهاه کرراک    سجر  اجیر ستارر همینین تطح اعند

سهی که  نشه  اد 68/0سجر جتت و  رمب اجیر  جتت، لذج رجرطه رین سو ااغیر اعند
کاهر، ماک      اثباد رین جمن سو ااغیر وررس سجرس. ره جمن اعند که جگر ستاارر  رجرطه

وجحای   68/0ر عرجاا ، رجهبرسهاه   سمها سجشاان   ثهرت نهه شرط رهوجحی جوزجمش مهری 
گار راه    سجر  اجایر شارجمط ایجخلاه    جوزجمش خرجهی مهوت. همیناین تاطح اعناد   

سجر جتت و  ارمب   جتت، لذج رجرطه رین سو ااغیر اعند 05/0تر جز  رجهبرسهه کررک
جمن سو ااغیر وررس سجرس. ره جمن اعند  اثباد رین  سهی که رجرطه نشه  اد 79/0اجیر 

ر سمها سجشاان   ثهرات نهاه   شرط رهگر، مک وجحی جوزجمش مهری  که جگر شرجمط ایجخله
سجر  اجیر  وجحی جوزجمش خرجهی مهوت. همینین تطح اعند 79/0عرجا ، رجهبرسهه 

سجر جتت  جتت، لذج رجرطه رین سو ااغیر اعند 05/0تر جز  رجهبرسهه ره پیهایهه کررک
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اثباد رین جمن سو ااغیر وررس سجرس. ره   سهی که رجرطه نشه  اد 69/0و  رمب اجیر 
ر سمها سجشاان   ثهرت نهاه  شرط رهجمن اعند که جگر رجهبرسهه، مک وجحی جوزجمش مهری 

 وجحی جوزجمش خرجهی مهوت. 69/0عرجا ، پیهایهه 

 اجرایی و تعیین روایی مدل آزمون .4

جررجمد و راهزریند آ ، جز گاروه کاهنرند ااشاک  جز      آزار ررج  تعیین روجمد ایل، 
تهز  اعهسالت تهخاهر  که شها  تحلیا  عاهالد    ااخصصه  نظه  جسجر  و ره ایل

گیار  و   و ایل تهخاهر  جتت، جن ه  شایه جتات. کفهمات نمرناه     (CFAمیی  )أت
میای  أو رهرتلات ت  KMOهاه  آااهر     آزار  لهیوت رهررس  ح   گروه نمرنه  انهتب
سهای ترزماع    ( نشاه  ااد  KSجتامیرنرف )  -همینین ناهمج آزار  کلمرگروف شی،
 هه نراهل جتت. سجسه

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  .4جدول 

 KMO 608/0شاخص 
 000/0 (sigداری آزمون بارتلت ) سطح معنی

 (CFAییدی )أتحلیل عاملی ت -گیری های اندازه مدل .5

شارس   هل تهیه ایلد جتت کاه وارض ااد   میی ، پژوهشهر ره سنبأسر تحلی  عهالد ت
تبیاین ماه ترریاه     و هه  ت ررد رج رر پهمه رنی پهرجاار نجاباهً جنایک، ترصایف    سجسه
هاه جتات کاه     ت رراد سرراهره تاهخاهر سجسه    رر جطالعهت پیش کنی. جمن ایل اباند اد
(. راه ترراه راه    181: 1392مه ور یه رهشای )قهتامد،    نظرمهترجنی ره شک  مک  اد
رنیهس طرجحد شیه جتت، ررج  اایل   پرسجز  سجسه جلهر  پژوهش، ترتط نظرمه که نمج

هه  تهخاه شایه   اعهسالت تهخاهر ، ررجز  ایل و احهتبه رهر عهالد سر شهخص
 میی  جتافهسه شیه جتت.أجز تحلی  عهالد ت

هاه    هه  اررس نظار، تان ه   سهی شهخص میی  نشه  ادأناهمج تحلی  عهالد ت
کهر، رجهبرسهاه و پیهاایهه هجاانی.     ج ، ستارر ل،د، عرجا  زاینهخررد ررج  شرجمط ع

نشاه    6گیر  آنهه اطهرق ریول  ناهمج حهص  جز جرزمهرد نیکرمد ررجز  ایل جنیجزه
سهی رهر عاهالد   سهی ررجز  ایل خرب و قهر  قبرل جتت. سمهر ناهمج نشه  اد اد
نههس و جحازجب   هه  ارس  هه، تهزاه  نفرذ، اطبرعهت و رتهنه هه  ذ  هه  گروه گرمه
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 ،جنای  جتت و جز ایل حذف شایه  4/0هه  جرامهعد، کمار جز  تیهتد جز اقرله شبکه
 نیجانی. رگذجریتأثکهر جصالح نظه  جسجر   لذج رر ستارر

 گیری و مدل ساختاری پژوهش های اندازه های برازش مدل شاخص .5 جدول

نوع 
 شاخص

 تطبیقیهای برازش  شاخص های برازش مطلق شاخص
های برازش  شاخص

 مقتصد
RMR GFI TLI CFI IFI RMSEA CMIN/DF 

مقدار 
 استاندارد

 از کمتر
08/0 

 از بیشتر
9/0 

 از بیشتر
9/0 

 از بیشتر
9/0 

 از بیشتر
9/0 

 از کمتر
08/0 

 5تا  1بین 

مدل 
 شرایط علّی

079/0 942/0 959/0 903/0 911/0 043/0 837/3 

مدل عوامل 
 ای زمینه

073/0 941/0 929/0 949/0 953/0 076/0 636/1 

مدل عوامل 
 گر مداخله

061/0 901/0 901/0 899/0 919/0 047/0 133/2 

 مدل دستور
 کار

022/0 966/0 937/0 932/0 952/0 021/0 537/3 

مدل 
 راهبردها

057/0 911/0 906/0 908/0 900/0 074/0 075/4 

مدل 
 پیامدها

056/0 959/0 934/0 917/0 918/0 073/0 932/3 

مدل 
ساختاری 
 پژوهش

013/0 961/0 956/0 977/0 987/0 011/0 050/2 

 (SEMکل مدل و مدل معادالت ساختاری ) برازش .6

سهای   نشاه  ااد   4ناهمج حهص  جز جرزمهرد نیکرمد ررجز  ک  ایل، اطهرق رایول  
ررس  ررجز  اایل،   ررجز  ایل خرب و قهر  قبرل جتت. پس جز جطمینه  جز انهتب

جتاهس آخارمن تغییارجت سر     ایل اعهسالت تهخاهر  ره پیرو  جز ایل تحقیاق رار  
میی  رت  شیه جتت. ره ترره ره جمنکه رارجز  اایل خارب رارسه     أتحلی  عهالد ت

جتت، نیهز  ره حذف نشهنهرهه سر ایل و همینین رت  کروجرماهنس راین خطههاه    
مین روجراط راین   وررس نیجشت. ره ترره ره هیف جررج  اعهسالت تهخاهر  که تخ

ااغیرهه جتت، سر ریول اقهسمر رگرتایرند، نااهمج تخماین تماه  اجایرهه  راین       
 شایه و نهاهمد ستاارر    ااغیرهه  ایل گزجر  شیه جتت. همینین جلهر  آزااهمش 

 آایه جتت. 2گذجر  سر جصالح نظه  جسجر  جمرج  سر شک   اشد کهر خط
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 مقادیر رگرسیونی تخمین مسیرهای مدل .6 جدول

 تخمین امسیره

 87/0 کار دستور <---شرایط علّی 
 59/0 کار دستور <---ای  عوامل زمینه

 61/0 راهبردها <---ای  عوامل زمینه

 68/0 راهبردها <---کار  دستور

 79/0 راهبردها <---گر  شرایط مداخله

 69/0 پیامدها <---راهبردها 

 )مدل معادالت ساختاری( نظام اداری در ایرانگذاری اصالح  مشی کار خط الگوی نهایی دستور .2شکل 

 

 های حکمی )قضایای( پژوهش گزاره .7

ستات  ه قضهمه  زمر ر ،هه  ارحله کیگذجر  احرر  و آزاهمش ایل لفهؤرر پهمه ا
 جنی: آایه

هاه  تاهخاهر  و    هه  نهشد جز وضه  نظاه  جسجر  سر حارزه   رهلش .1قضیه 
ور ، تراهمه جنجهند، اایمرماد، قارجنین و اقاررجت و جرتبهطاهت      ، رهرهدسه تهزاه 
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گاذجر  جصاالح نظاه  جسجر  سر     اشاد  کهر خط جلمللد، شرجمط عل،د ررج  ستارر رین
 شرنی. جمرج  احجرب اد

هه  نظاه  جسجر  راه نقاش و     هه و ترجنمنی  هه، ظرویت جنطبه  قهرلیت .2قضیه 
تهز  ررج  جم هس تحرل و جصاالح سر   اطلرب و ورهنگ ،آل ک سولت جمیهوظهمف م

گذجر  جصالح نظه  جسجر   اشد کهر خط نظه  جسجر ، رجهبرسههمد جصلد ررج  ستارر
 .هجانیسر جمرج  

 -جرامهعدهه  تیهتد،  وضه  عمراد نظه  جسجر  جمرج  شها  ررمه  .3قضیه 
جسجر ، زاینه و رجار  خاهص   -تهزاهندجلمللد و  ونهور ، رین -ورهنهد، جقاصهس 
 آورنی. گذجر  جصالح نظه  جسجر  ورجه  اد اشد کهر خط رج ررج  ستارر
هه  تفکر، عی  تخصیص رهینه ررسره، وقایج  جنهیازه و تعهای     کهنر  .4قضیه 

کااهر  گاار راار ستااارر  شاارجمط ایجخلااه عناارج  رااهاجااامر ااایمرج  و کااهرگزجرج   
 نی.هجا رگذجریتأث  سر جمرج  گذجر  جصالح نظه  جسجر اشد خط

 ستارر کاهر گر و رجهبرسهه، پیهایهه   ج ، شرجمط ایجخله شرجمط زاینه .5قضیه 
انای و راهاع،    گذجر  جصالح نظه  جسجر  سر جمرج  )شها : نظه  جسجر  نظه  اشد خط

اایجر،   گرج و کیفیت جوزج، نظه  جسجر  جثررخش، نای ه ور و جرز  ، رهرهکهرجنظه  جسجر  
تاهالر،   گزجر و ارس  ه  جسجر  پهتخهر و شفهف، نظه  جسجر  شهرونیایجر، خیاتنظ

راار و  نظااه  جسجر  تااهل ، عااهر  جز وجااهس و تبعاای ، نظااه  جسجر  اشااهرکت    
نهار و   رر سجنش، نظاه  جسجر  آمنایه   تهالر و اباند پذمر، نظه  جسجر  شهمجاه اشهرکت

گارج و   گرج، نظاه  جسجر  ترتاعه   جخال انی و  ایجر،  هرطه هیومنی، نظه  جسجر  قهنر 
 نرجنیمش و نظه  جسجر  ایمر و رجهبر( رج سر پد خرجهنی سجشت.

 گذاری اصالح نظام اداری مشی نظریه خط روایت .8

جمرج ، ررخررس ره اشاکالت و  .ج.هه  نظه  جسجر  سر ج اشد کهر خط خرساهمه ستارر
اشاد   سر رهت حا  جمان اشاکالت جتات کاه خاط       و حرکتاجهو  نظه  جسجر  

گذجر  عمراد سر کشرر جتت؛ جاه راه   اشد قطعهً خرورد مک نظه  خط شیه نمتیو
ور ، تاراهمه   ، رهرهدسه تهزاه هه  تهخاهر  و  هه  ارررس سر حرزه سنبهل رهلش

گاذجرج  و   جلمللاد، تیهتات   جنجهند، ایمرماد، قارجنین و اقاررجت و جرتبهطاهت راین    
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حلاد   جتهس وظیفه ذجتد ایمرمت سر رخاش سولااد راه سنباهل رجه     ولاد ررایمرج  س
مهرد ررج  اجهو  کال  نظاه  جسجر    ح  منی رجهجررج  اجهو  ارررس ررسنی. سر پد ور

پرسجز  ایمرج  سولااد   کشرر، ره سلی  عی  وررس سمیگهه رجهبرس ، عی  ترج  نظرمه
کهر  سر حرزه سولاد، تمرکاز رار    ریند افرط آنهه و روحیه احهوظه همرجه ره نزسمک

گاذجر  جصاالح نظاه  جسجر  راه رومکارس تشاخیص، قبارل،         اشاد  کهر خاط  ستارر
 کیی شی.أرنی  و حفظ اجلله ت جولرمت

گذجرج  و ایمرج  سولاد ره ترره ره احیط کاال  کشارر و    تیهتت ،سر جمن رجتاه
جقاصاهس  و وناهور ،   هه  تیهتد، جرامهعد و ورهنهد،  ج  شها  ررمه  شرجمط زاینه

هاه  تفکار،    گر شاها  کاهنر    جلمللد، تهزاهند و جسجر  و همینین شرجمط ایجخله رین
عی  تخصیص رهینه ررسره و وقایج  جنهیازه و تعهای اجاامر اایمرج  و کاهرگزجرج ،       

هاه  اررارس نظاه  جسجر  رج     اقهرلاه راه راهلش    ررج ترمن رجهبرسهه  جررجمد  انهتب
هه  نظه  جسجر  ره نقش و وظهمف مک سولات   هه و ترجنمنی  تهه، ظروی جنطبه  قهرلیت

تهز  ررج  جم هس تحرل و جصالح سر نظاه  جسجر    اطلرب و همینین ورهنگ ،آل جمیه
تشخیص سجسنی. پیهایهه  ترت  ره جمان رجهبرسهاه ان ار راه تحارل سر نظاه  جسجر        

رار جثار    آنیه شرس. منی جصالح نظه  جسجر  تبیین ادجعنرج  ور تحتگرسس که  کشرر اد
ور و  ، رهاره جانای و راهاع، کاهر    سهای ان ار راه نظاه  جسجر  نظاه       منی رخ ااد ججمن ور
اایجر، پهتاخهر و شافهف، شاهرونیایجر،      گارج و کیفیات   جوزج، جثاررخش، نای اه   جرز 

راار و  تااهالر، تااهل ، عااهر  جز وجااهس و تبعاای ، اشااهرکت  گاازجر و ااارس  خاایات
اایجر،   نهار و هیومنای، قاهنر     رار سجناش، آمنایه    اباناد تهالر و  پذمر، شهمجاه اشهرکت
 س.شر گرج و نرجنیمش و نظه  جسجر  ایمر و رجهبر اد گرج، ترتعه انی و جخال   هرطه

 گیری نتیجه

و  ایآکهرنهاطلرب و جررج  نهتیومن هه  جسجر  سولت نهشد جز  نهکهرآای  تیهتت
ورجمنی  رنیرهنباه   ،جسجر  جصالحهه  جصالح نظه  جسجر  جتت.  ررنهاهجثررخش ییر

سر و جقاصاهس   ورهنهاد  جراماهعد،  تیهتاد،  عرجا  جتت که اعلرل و رنیورهد 
گیار  جز ماک    . رهرهاحیوس شرس خهص  ر مک حیطه و حرزهنبهمی س کشرر جتت و

ه  جسجر  جمان جاکاه  رج   جصاالح نظا  ررج  گذجر   اشد کهر خط رهاع ستارر جلهر 



 173بنیاد      بر روش داده مبتنینظام اداری در ج.ا.ایران  گذاری برای اصالح مشی الگوی نظری خط

و جرارج   هه  جولرمتارجنع تحرل جسجر  ره تعیین مه هس ته ره آگههد جز تهز ورجه  اد
شایه، تاال  شایه جتات راه جکثار        سر جلهار  جرجواه  کها  رجهبرسهه پرسجخاه شرس. 

گذجر  رارج  جصاالح نظاه      اشد کهر خط منی ستاررجر ورثر رؤاهه و عرجا   شهخص
کیناگ   (، آنارند1974ررت ) تهممر  و ههفهه   ره ایل جلهرجمن جسجر  ترره شرس. 

 سجرس. همخرجند (1991اد ) پیارز رد( و 1984(، کینهیج  )1976)
هاه  تفکار    هه  تفکار شاها  کاهنر     کهنر سهی جنرجع  نشه  ادناهمج پژوهش 
ثیر اهمد رر رجهبرسهاه   أنقش و ت ،هه  تفکر سولاد و حکرااد سجنشهههد و کهنر 

کااهر  اررهااه  جرامااهعد راار ستاا  جاااه جناارجع شاابکه  جصااالح نظااه  جسجر  سجرناای. 
لاذج راه    نیجانی. رگذجریتأثگذجر  ررج  جصالح نظه  جسجر  و رجهبرسهه  آ   اشد خط

شارس ررنهااه    کیی اقه  اعظ  رهبر  رر جصالح نظه  جسجر  پیشانههس ااد  أعنهمت ره ت
رار   هاه  تفکار اباناد    عملیهتد تهالنه ررج  جصالح نظه  جسجر  راه اشاهرکت کاهنر    

 د شرس.جلهر  جرجوه شیه تیومن و جررجم
هاه    هه  تفکر سجنشهههد و کاهنر   کهنر  ترره قهر ثیر أهمینین ره ترره ره ت

گذجر  سر جصالح نظاه  جسجر  جمارج ، پیشانههس     اشد تفکر سولاد و حکرااد رر خط
هه  گذجر  سر حرزه نظه  جسجر  جز ظرویت رهال  جمن کهنر  شرس نههسهه  تیهتت اد

هاه سر ورجمنای    آنهه و اشاهرکت سجس  جمان کاهنر    جتافهسه رهینه کننی و ره حمهمت جز 
 نی.شرانی  گذجر  جصالح نظه  جسجر  جز خرس رمعد رهره اشد خط

هه  تفکار سجنشاهههد و سولااد رار جصاالح نظاه         ثیر کهنر أررج  جثررخشد ت
 هه، رجهکهرهه و تاهزوکهر اشاهرکت ریشاار    شرس سولت و سجنشههه جسجر ، پیشنههس اد

هاه  تفکار جم اهس و     هه  جرامهعد رج ررج  کاهنر   ب حمهمتاین انهرع و رذأسر ت
شرس ره ترره ره هایف اشاخص جصاالح نظاه       تجهی  نمهمی. همینین پیشنههس اد

جسجر  شها  جنقالب جسجر ، تغییار تایرم د، رهبارس اجاامر و جصاالح ااررس ، جز       
هه  تفکر سجنشهههد و سولاد که سر حرزه اشاخص )جنقاالب جسجر ، تغییار     کهنر 

یرم د، رهبرس اجامر و جصالح اررس ( تخصص و ت رره الز  رج سجرنی، جتاافهسه  ت
پرسجز   نظرمهشیه ررج   جرجوه  جز جلهرشرس  هه  آتد پیشنههس اد شرس. ررج  پژوهش

  .جتافهسه شرسنههر   هه  نظه  جسجر  و آمنیه اشد خطسر حرزه 



 ١٣٩٧زمستان  ♦شماره هشتادونه  ♦وهفتم  سال بیست                   174

 

 منابع
 .نقشینه ، تهرج :رهپ سو  ،های اجتماعی تحلیل شبکه(، 1395جواهسه، ررجس )

 ،، تررماه خلیا  ایرزجماد، راهپ سو     های اجتماعی درآمدی بر شبکه(، 1393رروگمن، مارو  ) 
 .شنهته  رهاعهتهرج : 
راهبررد  ، «گیار  اایمرج    هه  تفکر و نقش آ  سر تصامی   کهنر »(، 1388جصغر ) پرراعصر ، علد
 .247-259 :17، شمهره یاس

 ،، راهپ ششا   گیرری  گذاری و تصمیم مشی تحلیل فرآیندی خط(، 1394تجلیمد، احمیتعیی )
 تهرج : تمت.

 .قیس ر ر اشهی: ، سازی مجازی با نگاهی به دنیای مجازی شبکه(، 1394تلرر ، اهی  )
هاه  تحارل سر    اشاد  رهرنهد جناقهل خط» ،(1392آذر )عهسل و  ورس سجنهمد ، حجنخیرگر، اهی 

، مدیریت نظرامی  ،«شنهتد ترکیبد اباند رر رو نظه  جسجر  ره جمرج : پژوهشد جکاشهود 
 .43-78، 49شمهره 

گاذجر    اشد جرتقه  ظرویت خط»(، 1390الرررس  ) و تمهنه ورس، حجن، جتیجهلل کرسنهویج سجنهمد
 .55-78: 6تهل تر ، شمهره ، مدیریت دولتی، «هه  تفکر شنهتد نقش کهنر  کشرر: گرنه

گرذاری   مشری  ظرفیرت خرط   ،(1392جصاغر واهند )   علدتییمعقرب حجیند و ، ورس، حجن سجنهمد
 تهرج : صفهر. ،ملی یافتگی توسعهعمومی: کلید 

اشاد   وها  جناقاهل خاط   » ،(1391واهند )  جصاغر  و علد آذر عهسلر، یرگخ ، اهی س، حجنور سجنهمد
رهنر   مردیریت ف  ،«رنیاهس  جصالحهت جسجر  سر جمارج : پژوهشاد رار ابناه  رجهبارس سجسه     

 .5-28 :26شمهره تهل سه ،، سازمانی

 تهرج : صفهر. ،گذاری عمومی مشی فرآیند خط ،(1395جله ) ورس، کر  سجنش
هرای   کرانو  (، 1393هه  ا لس شررج  جتالاد ) سوار اطهلعهت رنیهسمن حکرااد ارکز پژوهش
 .330، کی ار رعد: تفکر ژاپن: )نیرا یک تجربه شرقی(

 ورس، تهرج : صفهر. تررمه حجن سجنهمد ،مشی عمومی های فرآیند خط نظریه ،(1393تهرهتیه، پ  )

  هاه  تفکار سر حارزه    رررتاد نقاش و رهمهاهه کاهنر     »(، 1388)پرر، تاعیی و سمهارج     تهرجب
، 28-1 تاهل ، صنایع و مردیریت شرری   ، «گذجر  سر رنی کشرر رهه  و جمرج  تیهتت
 .63-73، 1شمهره 

پژوهشاکیه اطهلعاهت ورهنهاد و     تهارج : ، های علمی مجازی شبکه(، 1388عهالد، تعییر اه ) 

https://jomc.ut.ac.ir/?_action=article&au=166459&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://jomc.ut.ac.ir/?_action=article&au=166459&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://jomc.ut.ac.ir/?_action=article&au=127044&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88
https://jomc.ut.ac.ir/?_action=article&au=127044&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88


 175بنیاد      بر روش داده مبتنینظام اداری در ج.ا.ایران  گذاری برای اصالح مشی الگوی نظری خط

 .جرامهعد
تهرج : اعهونت ترتاعه اایمرمت و    ،نقشه راه اصالح نظام اداری ،(1392آزجس، احمرس ) عجکر 

 رمهرر. تراهمه جنجهند رویس

 رته. :تهرج  ،بوروکراسی و توسعه در ایرا  ،(1385ورس ) سجنهمدو حجن وقیهد، جررجلحجن 
، «هه  جرامهعد ره کهرررس آاارس  تهز  اعهسله تهخاهر  سر پژوهش ایل»(، 1392قهتمد، وحیی )

 .شنهته  رهاعه :تهرج  ،رهپ سو 

 تهرج : تمت. ،گذاری عمومی مشی گیری سازمانی و خط تصمیم ،(1393جهلل ) پرر، رحمت قلد

 تاأثیر رررتاد  »، (1389رهررار )  و تارو   کهالد، احمیررجس، تییاهی  جلرجند، اهای  رهومای  
هاه   گاذجر  تاهزاه    اشاد  تهخاهر شبکه و تراهمه جرامهعد رین تهزاهند سر عملکرس خط

 .159-180: 8شمهره  ،، تهل سو نظم و امنیت انتظامی، «)اطهلعه سر تهزاه  پلیس(

جثاررخش   سهاد  تاهزاه  ارجناع  »(، 1389جلهد و پیمه  ااقاد )  خهوفجحمیعلد الرررس ، جشرف، 
 .161-187:1شمهره تهل مک ، ، مطالعات مدیریت راهبردی، «رجهبرس  هه  تفکر کهنر 

تهارج :   ،های عمرومی  مشی های تفکر در عرصه خط مدیریت کانو  ،(1390الرررس ، تمهنه )
 هه  ورهنهد. سوار پژوهش

طرجحاد و تبیاین   » ،(1395حمیای  )  و نهصار  جلرجند، یالار ه اعمهرزجسه ، اهی احمی ، حهای
 .591-616، 4 تهل هشا ، شمهره، مدیریت دولتی ،«ظه  جسجر  سر جمرج جلهر  جثررخش ن

مدیریت  ،های اصالح اداری با رویکرد یادگیری مشی مدل اجرای خط ،(1394انررمه ، عبهس )
 .839-864 :4 تهل هفا ، شمهره، دولتی

قره گذجر  خرب سر  اشد خط» ،(1395وهتح ) انررمه ، عبهس، سجرمر  احمی  و جصغر احمی 
 تهل هشا ،، مدیریت دولتی ،«هه  تهزاهند و زاینه الد تهز  نقش ظرویت ا رمه، ایل

 .233-254: 2 شمهره

تهارج : سجنشاههه آزجس    ،مدیریت تغییر: نگاهی بره نظرام اداری ایررا     ،(1388ریهد، ر ه ) ن ف
 جتالاد وجحی علر  و تحقیقهت.

 تهرج : تمت. ،دولتیمشی  گیری و تعیین خط تصمیم ،(1395جلرجند، اهی  )
 تهرج : سجنشههه پیه  نرر. ،مدیریت تطبیقی ،(1380عررشههد ) تلطهندتیمین  و جلرجند، اهی 
شناسی پژوهش کیفری در مردیریت:    روش، (1390ورس ) سجنهمدو حجن  آذر، عهسل جلرجند، اهی 

 تهرج : جشرجقد. ،رویکردی جامع
مشری و زیرر    هرای خرط   عمومی: چرخره  مشی مطالعه خط ،(1394) رجاشاهمک  و ج  ، ههولت

 تهرج : کاهب اهرره  نشر. ،شنگلجررجهی  و  انررمه عبهس تررمه  ،مشی های خط نظام

سجنشههه صنعاد شارمف، تاهلن    ،های تفکر و دولت نهم کانو (، 1385هه  تفکر ) همهمش کهنر 
 حیه . رن رهرر

، راهپ ششا    افزار لیزرل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم مدل(، 1393هران، حییرعلد )
 تمت. :تهرج 
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