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چکيده
ساختار ،یکی از مهم ترین ابعاد نظام اداری در هر کشور است که پیکربندی و بستر چگونگی انجاام
کارها ،ارتباط ها ،اختیار و مسئولیت های سازمانی در سطوح ملی را بیان می کند .ساختار نظام اداری متأثر
از عوامل متعددی است که بعضی از آن ها به صورت ابرنیروهایی ،پیشران شکل گیاری رونادها در درون
این نظام میگردند .تمرکز این مقاله بر روندهایی است که در ساختار و نظام اداری ایجاد آسیب کردهاند.
چگونگی همسوسازی این روندها در قالب راهبردهایی متناسب ،مسئله اصالی ایان تحقیا باه حساا
می آید .تحقی به جهت هدف کاربردی بوده و جمعآوری دادهها به روش توصیفی – پیمایشی از طریا
فیش برداری و پرسشنامه انجام شده است .جامعه پژوهش مشاتمل بار  49نفار از خبرگاان نظاام اداری
بوده اند که به صورت سرشماری ،پرسش نامه های طراحی شده را تکمیل نموده اند .در بخش کیفی تحقی ،
در مرحله کدگذاری و اولویت بندی روندها ،یازده نفر از خبرگان مشارکت داشتند .طی فرآیناد طراحای
راهبرد ،چهار راهبرد ناحیه منتخب محافظه کارانه مشخص شدند .اولویت بندی راهبردهاای چهارگاناه از
طری ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و تحلیل تأثیر پیشران ها بر راهبردها انجام شده اسات .مطااب
نتایج تحقی  ،اولویت با اتخاذ راهبردهایی با قابلیت شاخص سازی از نظام اداری است ،بهگونهای که این
شاخصها امکان تحلیل کارکردهای فرادستگاهی نظام اداری را داشته باشند.
کليد واژهها :پیشران ،روند ،همسوسازی ،راهبرد ،ساختار نظام اداری.
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مقدمه
همراستایی ،در سطح کالن ،یکی از مهمترین مصداقهای اطمینان از حرکت اجزای یک
سامانه در مسیر درست است .در یک تصاویر بازر
رهبری

(مدظلهالعاالی

از مفهاوم هامراساتایی ،مقاام معظام

تأکید میفرمایند که «استقرار بینشِ عمومی تسبیح و عبودیت ،عاالیتارین

نماد همراستایی عالمیان نظام آفرینش است که در آیه شریف «یسبح له ما فای الساموات و
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ما فی االرض» ،تجلی مییابد» (امام خامنهای 1374 ،؛ 1اما در هر حال نسبت این قابلیات نهاادی و
فطری در فعالیتها و کنشهای مختلف اجتماعی ،متفاوت است .اصوالً ،در مقولاه نظاامهاای
حکومتی ،یکی از مهمترین عوامل موفقیات ،بهارهمناد باودن از راهباردی باا قابلیات حفا
همبستگی و همراستایی خردهسیستمها در راستای اهداف ملی اسات (کااظمی و نظاامی . 1389 ،از
منظری دیگر ،معناداری یک راهبرد همسوساز برای ذینفعاان زماانی محقا مایشاود کاه
توانایی همسوسازی اهداف و آرمانهای فاردی و بخشای باا اهاداف عاالی وجاود داشاته
باشد(کاپالن و نورتون . 353 :1386 2،در سطوح ملی ،چنانچه حاکمیتها نتوانند این هامساویی را
با استخدام راهبردهای مناسب ایجاد کنند ،تحق پیشرفت به مفهوم جامع آن با چاالشهاای
جدی مواجه میگردد.
یکی از مهمترین مسائل حاکمیتی در هر کشور ،مبحث نظام اداری و یک بعد اساسی از
نظام اداری ،ساختار نظام اداری است .چنانچه ساختار نظام اداری یک کشور با سایر عناصار
نظام اداری و همچنین انتظارات و الزامات عوامل محیطی همسویی داشته باشاد ،اثربخشای
تصمیمها و کارایی بهرهمندی از منابع و در نتیجه بهرهوری فعالیتهاا ارتقاا ماییاباد؛ باه
عبارت دیگر ،ساختار نظام اداری ،در این شرایط باا تطااب بهتار درونای و واکانشپاذیری
سریع نسبت به تحوالت محیطی ،میتواند برای کنشگران و ذینفعان نظام اداری ،تسهیلگر
و پشتیبان قابل توجهی باشد (میرسپاسای و قهرماانی . 1390 ،ضامن آنکاه باا اتخااذ راهبردهاای
صحیح در همسویی ساختار نظام اداری میتوان از اتالف منابع مالی و اجتماعی جلاوگیری
کرد و همچنین توزیع مناساب فرصاتهاا و کااهش فرصاتهاای ازدساترفتاه را شااهد
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بود(طباطبایی 111-112 :1390 ،؛ اما متأسفانه باهواساطه شاکلگیاری مجموعاهای از رونادها باا
راهبری هستههای پیشران ،این قابلیتها در نظام اداری فعلی کمتر دیده مایشاود .سااختار
نگرشِ بخشی و جز نگر با جزایر متعدد ،منفک و ناهمسوی اداری شاده اسات .سااختاری
که فارغ از مسیر و هدفِ سایر ابعااد نظاام اداری ،مسایر و هادف انفارادی خاود را دنباال
مینماید (گروه مطالعاتی آیندهپژوهی . 133 :1393 ،در این شارایط ،سارمایههاای کشاور باهواساطه
بهرهوری اندک ،از ایفای نقش خود در تحق پیشرفت مورد انتظار بازمانده و اتاالف مناابع
در تشکیالت ناکارآمد اداری ،مشکالت زیادی را باه وجاود مایآورد .از ساوی دیگار ،در
صورت ایجاد تغییرات ساختاری در نظام اداری ،بدون توجاه باه زوایاای پنهاان موضاو،،
امکان تعمی آسیبهای موجود نیز وجود دارد .این امر پیش از هر اقدامی ،انجام مطالعاات
چندبعدی در با

آسیبشناسی ساختار نظام اداری را ضروری مینماید (شاکرالهی. 27 :1378 ،

شناخت پیشرانهای نظام اداری و ارائه راهبردهاای مناسابی بارای بازمهندسای سااختار آن
میتواند کانونهای بروز آسیب را شناسایی کرده و امکان پیشنگری و پایشتادبیری بارای
خطمشیگذاران نظام اداری را فراهم نماید .ضمن آنکه مانع از استمرار اقدامهای مبتنای بار
آزمون و خطا بهمنظور توسعه ساختارهای نظام اداری میگردد .بر این اساس ،مسئله اصالی
تحقی  ،چگونگی طراحی راهبردهای مناسب برای بازمهندسی ساختار نظام اداری باا توجاه
به پیشرانهای حاکم بر فضای نظام اداری است .پاسخ به این مسائله در گارو پاساخ باه دو
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نظام اداری کشور ،بهرغم ظرفیت بسیار باال ،بهواسطه ناهمسویی عناصر درونی خود ،درگیر

سؤال مهم است 1 :پیشرانهای مؤثر در قالب مقولاههاای آسایبزای سااختار نظاام اداری
کدامند؟  2راهبردهای بازمهندسی ساختار نظاام اداری بار اسااس تحلیالهاای محیطای و
تحلیل پیشرانها کدامند؟
پيشينه تحقيق
به بعضی از مطالعات انجامشده در خصوص آسیبهای سااختار نظاام اداری کاه دارای
بیشترین همپوشانی موضوعی با این تحقی بودهاند ،در زیر اشاره میشود.
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صبوری ( ، 1387در مقالهای تحت عنوان «ضرورت اصالح ساختار اداری» ضامن بیاان
پارهای از مشکالت ساختار نظاام اداری ،درنهایات عاواملی همچاون تاورم شادید نیاروی
انسانی و تمرکز الیههای سازمانی را بهعنوان مهمترین مشکالت ساختار نظام اداری مطارح
مینماید .وی تأکید میکند تا این مشکالت ساختاری مرتفع نگردد ،مسائل نظام اداری قابال
حل نخواهد بود.
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صادقی ( ، 1382در تحقیقی تحت عنوان «موانع و راهکارهای تحاول در سااختار نظاام
اداری کشور» تمرکز ساختار نظام اداری در حوزه تصدی ،عدم وجود ثباات در نظاام اداری
و عدم وجود ارتباطی منطقی و معنادار بین آحاد نظام اداری در قالبی سیستمی و کلنگار را
ازجمله مهمترین آسیبهای نظام اداری بیان مینماید.
سازمان مادیریت و برناماه ریازی کشاور ( ، 89-88 ،1384در گزارشای تحات عناوان
«گزارش توجیهی و متن الیحه تشکیالت کالن دولت» بیان میدارد که سااختار نظاام اداری
کشور واجد مشکالتی نظیر تأثیر کم بازخورد نقش مردم ،انحصاری بودن ،نامشخص باودن
قیمت خدمات و ناهماهنگی درونساختاری است.
شریفی ( ، 1386در مقالهای تحت عنوان «بصیرت و عمل در نظاام اداری باا تأکیاد بار
مدیریت دولتی» ،بیان میدارد که اصوالً مدیریت دولتی کشور از الگوی مشخص و مستدلی
تبعیت نمیکند و این امر پیوندپذیری ساختار با برنامههای ملی توساعه و در نتیجاه تحقا
اهداف و بهبود نظام اداری را با چالش مواجه مینماید.
حسنبیگی ( ، 1389در مقالهای تحت عنوان «عوامل اصالح و کیفیساازی نظاام اداری
در کشور» که در پژوهشنامه مطالعات راهبردی منتشار گردیاد ،عادم پشاتیبانی نظاام اداری
کشور از شایستگیهای منابع انسانی را یکی از مهمترین مشاکالت ایان نظاام برشامرده و
عدم ارتباط ارگانیک ساختار نظام اداری با سایر مؤلفههای موجود را عامل ناکارآمادی ایان
ساختار معرفی مینماید.
مرور پیشینه با وجود ارائه اطالعاتی ارزشمند در خصوص مساائل مرباوط باه سااختار
نظام اداری ،پاسخگوی سؤالهای این تحقی که ناظر بر شاناخت پیشارانهاای آسایبزا و
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متعاقب آن طراحی راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری است ،نمیباشد.


ساختار نظام اداري
پیشرفت و توسعه و همچنین عقبماندگی جوامع باه نظاام اداری آناان وابساته اسات.
توسعه به نظام اداری اثربخش نیاز دارناد (محمادی و همکااران . 1397 ،نظاام اداری هار کشاور
بهمثابه سازمان کالن قاعدهساز و تنظیمکننده فعالیتها برای نیل به اهاداف عاالی آن کشاور
محسو

میگردد که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف ،بستر مناسابی را بارای

حل مسائل و مشکالت مردم و تسهیل جریان امور عمومی در کشور فراهم

میکناد (مشابکی

اصفهانی و جمالی . 1389 ،کلماه «سااخت»1از واژه التاین «اساتراکچرا»2و از فعال «اساترور»3باه
معنی ساختن و بنا کردن گرفته شده است .تا قبل از قرن هفدهم این کلمه تنها در معمااری
به کار میرفت ،اما از آن به بعد در مطالعات کالبدشکافی و دستور زبان نیاز ماورد اساتفاده
قرار گرفت .در قرن نوزدهم ،هربرت اسپنسر4این واژه را از زیستشناسی وام گرفات و آن
را در علوم انسانی به کار برد (توسلی. 137 :1382 ،
«ساخت» را میتوان توالی واحدهای زبانی که در ارتباط خاصی با یکدیگر قارار دارناد،
دانست (شکرخواه . 1383 ،مینتزبر

3 :1388(5

معتقد است ساختار ،مجموعه راههایی اسات کاه

از طری آن فعالیتها به وظیفههای شناختهشده تقسیم و میاان وظیفاههاا همااهنگی ایجااد
میشود .در تعریفی دیگر ،ساختار بهعنوان وسیله و ابزاری پیچیده که بهصورت دائم رواباط
متقابل افراد را تعیین کرده و آن را کنترل و هماهنگ میکند ،مطرح شاده اسات

(کارد ناائیج و
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دولتها بهمنظور تدوین و اجرای سیاستها و مدیریت بر جامعه و جهت نیال باه اهاداف

همکاران . 1388 ،نصیری و قاضی طباطباایی ( ، 1382سااختار را آییناه تماامنماای مقاررات،
رویهها ،استانداردها ،جایگاه تصمیمگیری ،الگوهای ارتباطی ،روابط گزارشگیاری ،تفکیاک
و تلفی وظیفهها و فعالیتها ،جریان اطالعات و سلسلهمراتب اختیار و مسئولیتها معرفای
نمودهاند .در ساختار ،فرآیند تعیین روابط ،مسئولیت افراد ،پاسخگویی و قادرت ،چگاونگی
پیکربندی کارها و فعالیتها برای استفاده مؤثر از منابع بهمنظور رسیدن به اهداف مشاخص
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شده و دنبال میگردد (ویلم2009 1،؛ رمضاان2011 2،؛ لیاائو3و همکااران2011 ،؛ گتساچاک . 2008 4،سااختار،
کارها را بهصورت رسمی تقسیم ،گروهبندی و هماهناگ کارده (رضاائیان ، 110 :1383 ،رواباط
میان واحدها و بخشها و مسئولیتهاا را نظام بخشایده

(بِارد5و همکااران1990 ،

و چاارچو

تصمیمها و فرآیندهای انجام کار را مشخص میکند (وانگ و احمد. 55 :2003 6،
«ساختار» در نظام اداری نقشی زمینهای داشته و عامال بسترسااز و ارتبااطدهناده ساایر
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

عناصر نظام اداری محسو

میگردد .در همین رابطه نش 2000(7م  ،انادازه سااختار نظاام

اداری را بر مبناای چهاار عنصار مشاخص ماینمایاد 1 :تعریاف خاود جامعاه در قالاب
مرزبندیهای اجتما ،یا واحدهای اجتماعی؛  2فرآیندهایی که نقشآفرینی افراد و گروههاا
را در دسترسی به منابع دولتی تحت تأثیر قرار میدهد؛  3سازوکارهایی که بهواساطه آنهاا
سازمان داخلای دولات ،کنتارل و مناابع بسایج مایشاوند؛  4روشهاا و شایوههاایی کاه
تصمیمهای خاص بازیگران دولتی و پایگاههای خاص مرتبط با آنها در فرآیندهای ائاتالف
در گروههای اجتماعی بزر تر ،تأثیر میگذارد .بعضی مطالعات از لزوم تقویت ساختارهای
مجازی جهت بهبود روابط ساختار با محیط و جهتگیاری بار مأموریاتهاای نظاام اداری
داللت دارد (زاتو8و همکاران. 2012 ،
به مرور زمان ،اهمیت تناسب و انطباق سااختار باهمنظاور پایشتادبیری در قباال مساائل
محیطی و لزوم عدم غفلات از ایان تغییارات بیشاتر شاده اسات (پیارس و رابینساون. 380 :1389 ،
امروزه ،مدیران و بهطور اخص مدیران امور عمومی در محیطی پویاا ،پرابهاام و متحاول کاار
میکنند

(میرسپاسی و قهرمانی1390 ،

و وسعت و تنو ،نیروهای تغییر به حدی زیاد شده اسات کاه

چارهای برای مدیران بهجز مواجهه فعال با این تغییرات باقی نماناده اسات

(باکهاارد و پریچاارد،

 . 7 :1378موفقیت در اجرای راهبردهایی که در بخش دولتی و با افا هاای بلندمادت طراحای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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میشوند ،به لحاظ پیچیدگیهای درونی و محیطی در حکومتها و تحوالت مساتمر جواماع،
مستلزم همبستگی بین تصمیمها و همراستایی آنها در طول زمان است (کاظمی و نظامی. 1389 ،

همسویی در ادبیات مدیریت راهبردی دارای پیشینهای غنی است .این اصاطالح توساط
صاحبنظران مختلف با تعابیر متفاوت ولی نزدیک بههم به کار گرفته شاده اسات .چنادلر

1

( 1962م از این مفهوم با عنوان «پیروی» ،گالترایت 1983(2م با عنوان «ساازگاری» ،ناادلر
و توشمن 1980(3م با عنوان «تناسب» ،تامپسون 1967(4م با عناوان «هامساویی ،پیوناد و
رابطه منطقی» و مایلز5و همکاران ( 1974م با عنوان «فرآیند تناسب» یاد کردهاند.
سیدجوادین و پورولی ( ، 1388همسوسازی را عامل همسویی و تالش برای رسیدن به
فهم مشاترک چندساطحی جهات شاناخت اهاداف عاالی یاک ساامانه مایدانناد .شای و
چیانااگ( ، 582 :20056هاامسااویی را منااوط بااه ایجاااد هماااهنگی میااان تقاضاااها ،اهااداف و
ساختارهای تشکیالتی در ساطوح خارد و کاالن مایدانناد .درحاالیکاه پاورتر، 21 :1996(7
همسوسازی را عامل ایجاد همسویی و سازگاری میان فعالیتهاا باهمنظاور خلا مزیات و
ارزش آفرینی بیشتر معرفای نماوده اسات .عطاافر ( ، 1390هامسوساازی را تاالش بارای
گسترش تفکر و قابلیت همسویی در سطوح راهبردی و عملیاتی میداند.
ناهمسویی در هدفها ،یکی از دالیل تاریخی نتیجهبخش نبودن تصامیمهاا و شکسات

مقاله پژوهشی :طراحی راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با تأکید بر همسوسازي روندها و پیشرانها

همسوسازي

راهبردها اسات .باه اعتقااد پیتار دراکار ،حضاور ذینفعاان جهات تبیاین مأموریاتهاا و
هدفگذاری راهبردها احساس تعل آنها در پایگاههای اجتمااعی را بیشاتر مایکناد

8

(راث،

 . 210 :1383سیدجوادین و پورولی ( 1388معتقدناد الزماه هامساویی ،رسایدن باه فهمای
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مشترک و کالن است که در این راه شش عامل مهم و تأثیرگذارند؛  1مادیریت بار مبناای
ارزش؛  2وجود معنویات در محایط کااری؛  3شافافیت و نظاام انگیزشای پرداخات؛ 4
نظارت و کنترل؛  5عدم اطمینان محیطی؛  6مدیریت مشاارکتی .الفمان 2003(1م معتقاد
است این تواف که افزایش همسویی نیازمند توجه به عوامال پنهاان و آشاکار و مناوط باه
حداکثر کردن عوامل تقویتکننده همسویی و حداقل کردن موانع همساویی اسات ،در باین
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

صاحبنظران مدیریت وجود دارد .در تبیین ریشههای ناهمسویی و چگونگی شاکلگیاری
روندهای مرتبط ،اسالتر

(1385؛ 126-127

سه بخش با عنااوین «شناساایی»« ،علیاتیاابی» و

«پیامدسنجی» را تعریف میکند .وی معتقد است ،شناسایی روند ماا را از وجاود و چیساتی
روند مطلع میسازد .علتیابی ،علل و عوامل و یا بهنوعی چگونگی ایجااد روناد را تعیاین
میکند و پیامدسنجی ،تأثیر روندها در آینده را بازگو مینماید.
چارچوب مفهومي
آسیبهای ساختار نظام اداری ،ریشه در عما ضاعفهاای نظاام اداری دارد .متأسافانه
فراموشی و گم شدن تدریجی فلسفه وجودی و مأموریتهای سازمانی ،منجر به تمرکاز بار
سطحیترین و آشکارترین الیه آن؛ یعنی ساختارهای سازمانی گردیده است .در بسایاری از
موارد با وجود تالشهای مفرطی که در راستای رسالت سازمانی انجام میشاود ،سااختارها
پاسخگوی نیازها و پشتیبان تصمیمها برای حرکتی راهبردی به سمت اهاداف ماورد انتظاار
نیستند .مسائل مربوط به ساختار نظام اداری متأثر از پیشرانهای کالنی است که باهصاورت
آسیبهایی در نظام اداری جریان دارد و بدون توجه به آنها اصالح ساختاری میسر نیست.
ازجمله ویژگیهای آسیبزای نظام اداری عبارتاند از:
 مقاومت در برابر تغییر و عدم پاذیرش کنشاگران جدیاد بهباودبخش نظاام اداری
(نظیر عدم تحمل حضاور بخاش غیردولتای حتای در بخاش تصادیگاری نظاام
اداری ؛
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 ظهور خردهفرهنگهاای نااهمساو و ناکارآماد دساتگاهی و بخشای در مجموعاه
نظامهای اداری بهجای تکیه بر ارزشها ،اولویتها و اهداف مشترک؛
شدن به کالفهای سردرگم و ناهمسو؛
 گسترش غیرمنطقی ساختار نظام اداری و ناتوانی کالنگاری در تعریاف الگوهاای
مورد تواف تصمیمگیری و رفتاری؛
 گریزپذیری از رویکردهای نظارتی همسوساز به دالیل متعدد ازجمله سااختارهای
متفاوت؛
 عدم برخورداری از قابلیت همافزایی بهمنظور تکامل و پیشرفت؛
 ناهمسویی و ناتوانی در پشتیبانی مؤثر اسناد فرادساتی و برناماههاای معطاوف باه
توسعه و پیشرفت کشور؛
 جاری بودن رویکردها و رویههای ناهمسو و اتالف منابع؛
 عدم تناسب ساختارها با کارکردها در دستگاههای مختلف؛
 ایجاد ساختارهای غیرمنسجم با همپوشانی وظایف و مأموریتها؛
 عدم درک تصویری مشترک و کالن از آینده پیشرفت (نظیار ساند چشاماناداز و
تمایل به حرکتهای دستگاهی و بخشی؛
 عدم انعطاف مجموعه سااختارهای دارای مأموریات مشاترک بارای دساتیابی باه

مقاله پژوهشی :طراحی راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با تأکید بر همسوسازي روندها و پیشرانها

 پیچیده ،متنو ،و غیرخطی شدن مسائل و مشاکالت درونای نظاام اداری و تبادیل

آرمانها و اهداف چشمانداز؛
 مأموریتگرا نبودن تغییرات ساختاری وزارتخانهها و شکلی بودن اغلب تغییرات؛
 تدوین شبهراهبردهای غیر مؤثر و نزدیکبین برای بهبود ساختار؛
 دشوار بودن مستندسازی تجار

ملی بهواسطه ساختارهای متفاوت؛

 اختالل در نظام پاسخگویی بهواسطه ساختارهای متفاوت؛
 جایگزینی اهداف دستگاهی و بخشی بهجای اهداف ملی در مدیریت سااختارهای
نظام اداری؛
 پیوندناپذیری ساختارهای سازمانی با برنامههای عملیاتی و پروژههای اجرایی؛
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 اثربخش نبودن تعامل بین دستگاهی و ناکارآمادی باهواساطه سااختارهای متعادد
ناهمسو برای مأموریتها و وظایف مشابه؛
 اختالل و عدم امکان ایجاد ارتباط مؤثر ساختار با سایر ابعاد نظام اداری؛
 تأثیرپذیری ساختارهای نظام اداری از اعمال فشارهایی نظیر سلیقههاای شخصای،
گروهی و صنفی؛
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

 ناتوانی در درک و واکنش الزم در مواجهه با پدیدههاای غیرخطای محیطای نظیار
نشانکهای ضعیف تغییر ،تکانهها و شوکهای محیطی.
مطاب آنچه مطرح شد ،با توجه به نگاه آیندهپژوهانه تحقی مبنی بر شناساایی نیروهاای
پیشران سازنده روندهای آسیبزای ساختار نظام اداری ،سازوکار ساه مرحلاهای رونادیابی
اسالتر و برای ارائه راهبرد بازمهندسای سااختار نظاام اداری ،از چاارچو
راهبرد (الگوی دیوید 1استفاده شده است .این چارچو

جاامع تادوین

به استراتژیستها کمک میکند تاا

راهبرد را بر اساس یک فرآیند نظاممند شناسایی ،ارزیابی و گزینش کنناد .رویکارد ترکیبای
در نظر گرفتهشده در شکل  2نشان داده شده است.

شكل  :2چارچوب مفهومي تحقيق
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مطاب چارچو

مفهومی تحقی  ،پیشرانهای حاکم بر نظام اداری ،بهصورت نیروهاایی

به نسبت پایدار و فراگیر بر شکلگیری روندهای مؤثر بر ساختار نظاام اداری ایفاای نقاش
برونیابی (پیامدسنجی روندها جریان و استمرار دارد .در نگاه متعارف مدیریت راهباردی،
طراحی راهبردها از تجزیهوتحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها حاصل میشاود،
بدون آنکه الزاماً بحثی از روندها و پیشرانها مطرح گردد؛ اما در این تحقیا  ،باا توجاه باه
تأکید بهعملآمده بر بازمهندسی ساختار نظام اداری ،تأثیر نقش پیشرانهاا در اولویاتبنادی
راهبردهای طراحیشده نیز ارزیابی خواهد شد.
روششناسي
این تحقی به لحاظ هدف از نو ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها جزو روشهاای
توصیفی -پیمایشی محسو

میگردد .جامعه پژوهش متشاکل از دو بخاش کلای اساناد و

خبرگان بودهاند که بهصورت تمامشمار مورد بررسای قارار گرفتاهاناد .اساناد مشاتمل بار
سیاستهای کلی نظام اداری و قوانین مربوط به ساختار نظام اداری بوده است .خبرگان نیاز
متشکل از نمایندگان مرتبط مجلس شورای اسالمی ،اعضای هیئتعلمای مارتبط باا حاوزه
مدیریت دولتی و مدیران ارشد دولتی باا بایش از  25ساال ساابقه باودهاناد .در جادول 1
مشخصات جمعیتشناختی جامعه پژوهش ارائه شده است.
گردآوری دادهها به روش کتابخانهای (استفاده از کتا های تخصصی و اسناد و مادارک

مقاله پژوهشی :طراحی راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با تأکید بر همسوسازي روندها و پیشرانها

میکنند .تأثیر این نیروهاا در کال فرآیناد شاکلگیاری (شاناختشناسای و علاتیاابی و

به کمک ابزار فیش و روش میدانی (با ابزار پرسشنامه بوده است .پایاایی پرساشناماه از
طری محاسبه نرخ تنیدگی1و به کمک نرمافزار کانسپت سیستم2انجام شده است .ایان نارخ
برای عوامل کلیدی محاسبه شده که برابر با  0/23بوده است .از آنجا که ایان رقام کمتار از
 0/35است ،از این رو قابلیت اعتماد پرسشنامه در ساطح اطمیناان  95درصاد قابال تأییاد
خواهد بود (تروکیم . 1993 3،روایای پرساشناماه نیاز باه روش تحلیال محتاوای ساؤالهاای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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پرسشنامه و با نظرخواهی از یازده نفر از خبرگان موضو ،،مورد تأیید قارار گرفتاه اسات.
الزم به ذکر است که تحلیل تأثیر پیشرانها بر راهبردها نیز با برگزاری جلسات خبرگای باا
حضور یازده نفر از خبرگان انجام شده است.
قلمرو تحقی به لحاظ زمانی ،از بدو پیروزی انقال

شکوهمند اسالمی تااکنون ،قلمارو

مکانی تحقی  ،جمهوری اساالمی ایاران و قلمارو موضاوعی تحقیا سااختار نظاام اداری
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

جمهوری اسالمی ایران بوده است.
جدول  :1مشخصات جمعيتشناختي نمونه آماري
متغير

مرد

49

لیسانس و زیر لیسانس

-

زن

-

فوق لیسانس

10

نماینده مجلس

2

دانشجوی دکترا

8

عضو هیئتعلمی

22

دکترا

31

مدیران ارشد دولتی و نظامی

25

کل

49

جنسیت
وضعیت
اشتغال

سطوح

تعداد

متغير

سطوح

تعداد

تحصیالت

تجزیه وتحلیل اطالعات جمعآوریشده باه دو صاورت کیفای (کدگاذاری و برگازاری
جلسات خبرگی و کمّی (دادهآمایی و تجزیهوتحلیل پرسشنامهها به کمک نرمافزار اکسال

1

انجام شده است.
تجزیهوتحليل
فرآیند اجرای تحقی مشتمل بر دو گام اساسی شناسایی پیشرانها و طراحای راهبردهاا
است (شکل . 3

شكل  :3گامهاي اجراي تحقيق (محقق)
312

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Microsoft Excel




در گام اول ،بهمنظور شناسایی پیشرانها یا مقولههای اصلی مؤثر بر شکلگیاری رونادهای
آسیبزای ساختار نظام اداری ،از تکنیک کدگذاری اساتفاده شاده اسات .بارای ایان منظاور،
گرفته و گزارههای مفهومی به عبارات مفهاومی یاا کادهای بااز (آزاد تبادیل شادند .ساپس
کدهای باز در قالب کدهای محوری و درنهایت کدهای انتخابی سازماندهی شده و درنهایات
بر اساس چارچو

مفهومی ،هر یک در قالب سه مرحله از روندیابی (شناسایی ،علتیاابی و

پیامدسنجی طبقهبندی گردید (جداول  2تا  . 4بر این اسااس ،کادهای انتخاابی بازگوکنناده
پیشرانهای تأثیرگذار بر روندهای آسیبزای ساختار نظام اداری شناسایی شدند.
جدول  )2کدگذاري مطالعات انجامشده در خصوص ساختار نظام اداري (مرحله شناسايي روندها)
کدهای باز

کدهای
محوری

کدهای
انتخابي

مرحله

عدم وجود الگوی مشخصی برای مدیریت نظام دولتی کشاور (شاریفی ، 1386 ،عادم
بهکارگیری الگوها و نظامهای جدید مدیریتی در سازمانها (پسران قادر ، 1386 ،فقدان

ضرورت

ارتباط ارگانیک و تعریفشده باین نظاام اداری و دیگار نهادهاای مشاابه و مکمال در

الگومندی

کشور در قالب یک الگو (حسنبیگی. 1389 ،

ویژگیهای

توسعه ناصحیح و ناکافی دانش و معرفت مدیریت و ذوق و سالیقهای کاردن مباحاث
علمی مرتبط با نظام اداری (حقیقی و همکاران ، 1390 ،بیتوجهی به مطالعاه علمای و
آزمونشده ساختار اداری و تجدیاد ساازمان آن (صابوری ، 1378 ،ضاعف در تولیاد،
توسعه و کاربرد صحیح داناش در بهباود کارکردهاای نظاام اداری (غالمای و طااهری

شناختی
قابلیتهای
دانشی

گودرزی ، 1383 ،سنتی بودن و دانشگریزی نظام اداری (ماکوئی1387 ،
عدم وجود برنامه آمایشی و ساختار اداری مناساب پشاتیبان ایان برناماه (شاریفی،
 ، 1386ضعف در دوراندیشی و آیندهنگاری در نظاام اداری (حقیقای و همکااران،
1390

اهمیت
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مجموعه مطالعات انجامشده در خصوص آسیبهای نظام اداری مورد بررسای چنادباره قارار

شناسایی

آیندهنگری

تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی ،تشکیالت و مدیریت و عدم توجاه باه الزاماات
فرهنگی و اجتماعی محیط ملی (الوانی ، 1375 ،عدم انعطاف الزم بهواسطه تغییرات
توانایی

محیطی (شریفی ، 1386 ،عدم ایجاد فضای رقابتی (ماکوئی ، 1387 ،عدم توجاه باه
پراکندگیهای جغرافیایی و الزامات محیطی (ماکوئی ، 1387 ،بیتفاوتی به اضطرارها

شناخت

و ضرورتهای داخلی و بینالمللی و عدم اغتنام فرصتها پایش از آنکاه از دسات

شناسی

بروند (داوری اردکانی ، 1391 ،کناد و تنبال نسابت باه تحاوالت محیطای (داوری

محیطی

هوشمندی

اردکانی ، 1391 ،عدم اعتنای شایسته به آسیبهای اجتماعی و چاارهاندیشای بارای
مقابله با آن (داوری اردکانی ، 1391 ،افت مستمر کیفیت ارائه خدمات به دلیل عادم
وجود رقیب برای بخش دولتی (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور1384 ،
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جدول  3کدگذاری مطالعات انجامشده در خصوص ساختار نظام اداری (مرحله علتیابی روندها
کدهای باز

کدهای
محوری

کدهای
انتخابي

مرحله

عدم تفکیک حوزه اختیارهای ساختارهای سازمانی ملی و محلی (پساران قاادر،
 ، 1386هدفگذاری سازههای سازمانی و تمرکز بیشازحد تصمیمگیاریهاا در
مراکز ساختارهای سازمانی (صبوری ، 1378 ،عدم تفکیک و طبقهبندی وظاایف
دولت در امور حاکمیتی و تصدیگری (پسران قادر ، 1386 ،حاکمیات شاکل و
ساختار سازمانی (ریاحی ، 1384 ،پرداختن بیشازحد سازمانها به اعمال تصدی

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

(صادقی ، 1382 ،توجه بیشتر دستگاههای اداری به امور اجرایی باهجاای انجاام

هماهنگیهای

وظایف ستادی (صادقی ، 1382 ،تولد و یا دوام برخی از سازمانهاا کاه واجاد

تشکیالتی

توجیه منطقی نیستند (حسنبیگی ، 1389 ،عدم آمادگی و توانایی برای تدوین و
اجرای موف برنامههای توسعه (داوری اردکانی ، 1391 ،سازماندهای برخای از
اهداف دولت در وزارتخانههای متعدد کاه موجاب ناهمااهنگیهاای اجرایای و
تداخل در امور شده است ،نظیر انرژی که در سه دستگاه مساتقل ساازماندهای
شده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور1384 ،
افزایش نقش تصدیگرایانه دولت بر ساختار نظام اداری و وضع قاوانین مارتبط

قابلیتهای

(ریاحی ، 1384 ،گستردگی تشکیالت دولات ناشای از افازایش نقاش تصادی

تنظیمی

دولت و وجود مراجاع متعادد تصامیمگیاری و قاوانین تشادیدکننده (ریااحی،
 ، 1384اصالح و تغییر پیدرپی قوانین و مقررات مارتبط باا سااختارهای نظاام
اداری (صادقی ، 1382 ،مشکالت قانونی ،قانون باید ضامن عبارت از گذشاته،
نگاهی به آینده را مدنظر داشته باشاد .بسایاری از قاوانین یکای از جنباههاا را

الزامات قانونی

علتیابی

فرامااوش نمااوده و دچااار عاادم تعااادل هسااتند (حقیقاای و همکاااران، 1390 ،
انعطاف ناپذیری و عدم وجود قابلیت انطباق تشکیالت دولت با قوانین پایه نظیر
برنامههای توسعه (ریاحی ، 1384 ،نقش افراطی دولت در تنظایم قاوانین مانناد
برنامههای توسعه (صبوری ، 1378 ،آییننامه باز بودن نظام اداری و الابالی بودن
در اجرای قوانین (داوری اردکانی1391 ،
تعدد دستگاههای نظارتی و کنترلکننده و نقش اندک در بهساازی کلای ساامانه
(صادقی ، 1382 ،تداخل ،توازی ،دوبارهکاری و عادم شافافیت حادود وظاایف

سازوکارهای

دستگاهها و فقدان نظام برنامهریزی نظارتی متمرکاز بارای سااماندهی ایان امار

نظارتی

(ریاحی1384 ،
ضعف در مشارکتجویی (حقیقی و همکاران ، 1390 ،واجد پیشاینه مبتنای بار
وجود دولتی مقتدر و تمرکزگرا و دارای اختیارات وسایع (حقیقای و همکااران،
 ، 1390کم رنگ بودن نقش بخش غیردولتای در بهباود نظاام اداری (حقیقای و
همکاران ، 1390 ،عدم تمایل به مشارکتپذیری و شفافساازی عملکارد نظاام
اداری (ماکوئی ، 1387 ،تأثیر اندک ساختار نظام اداری در جلب مشارکت ماردم
برای توسعه کشور (ساازمان مادیریت و برناماه ریازی کشاور ، 1384 ،تمرکاز
بیشازحد اختیاارات در مرکاز سااختار نظاام اداری و توزیاع ناابرابر مناابع در
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اسااتانهااا (سااازمان ماادیریت و برنامااهریاازی کشااور ، 1384 ،ضااعف در
مشارکتپذیری ساختار نظام اداری (حقیقی و همکاران1390 ،

ویژگیهای

قابلیتهای

درونگرایی

تعاملی


کدهای باز
فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتمااعی (غالمای و طااهری گاودرزی، 1383 ،
(حسنبیگی ، 1389 ،تکلیفگرا نباودن سااختار نظاام اداری (داوری اردکاانی،

ضعف در
مسئولیت
پذیری

1391
فرهنگ سخنگویی بهجای فرهنگ نقد ،اصالح و عمل (الوانی ، 1375 ،مدیریت
ساختارهای سازمانی مبتنی بر سلیقه گروهی در لفافاه شاعار تفکار سیساتمی و
عدم نقد و ارزیابی مؤثر بیرونی (غالمی و صادقی گودرزی1383 ،

ضعف در
نقدپذیری

ساختار اداری متمرکز و مایل به ماناایی (غالمای و طااهری گاودرزی، 1383 ،
وجود سازمانهای موازی باا اثار هامافتاادگی وظاایف و رقاباتهاای مخار
(صبوری ، 1378 ،وجود دستگاههای موازی که هر یک ح را به خود میدهناد

گرایش به

(صادقی ، 1382 ،نارساییهای اطالعاتی در تصمیمگیریهای مناسب سازمانی با

اینرسی

اطالعااات مخااتلط و پیچیااده (غالماای و طاااهری گااودرزی ، 1383 ،فقاادان
یکپارچگی و انسجام درونی (ماکوئی1387 ،

میزان

حامی پروری ،رواباط شخصای ،ماالکهاای خااصگرایاناه (صابوری، 1378 ،

پایداری

مالحظهگری در امور سازمانی (ماکوئی ، 1387 ،دخالت بیشازحد جریاانهاای
سیاسی در ساختار اداری کشور و قرار گرفتن روابط صنفی و حرفهای در نظاام
اداری (حقیقی و همکاران ، 1390 ،مهارگسیختگی بروکراسای (الاوانی، 1375 ،
قدرت گرفتن بیشازحد دیوانساالری و تسلط آن بر اهداف اجتمااعی سااختار

شبکههای
دیوانساالری

نظااام اداری (صاابوری ، 1378 ،تأثیرپااذیری ساااختار اداری از مسااائل سیاساای
(ماکوئی1387 ،

جدول  4کدگذاری مطالعات انجامشده در خصوص ساختار نظام اداری (مرحله پیامدسنجی روندها
کدهای باز

کدهای

کدهای

محوری

انتخابي

مرحله

تورم شدید کارکنان و ایجاد هزینههای زیاد ،کمکاری و بیکاری پنهان (صبوری، 1378 ،
دوبارهکاری و هزینههای زائد (صبوری ، 1378 ،ایجااد مشاکالت کاارکردی باهواساطه
ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان (غالمی و طاهری گاودرزی ، 1383 ،نامشاخص
بودن قیمت تمامشده خدمات ارائهشده توسط دولت (سازمان مادیریت و برناماهریازی

کارایی
نامطلو

کشور1384 ،
بازدهی کم و نامؤثر بودن نظام اداری (الوانی ، 1375 ،عدم اثربخشی در تحقا اهاداف
مورد انتظار (ماکوئی ، 1387 ،تجمع امور سیاستگذاری و تصدیگری در وزارتخانههاا
که این امر موجب تحت تأثیر قرار گرفتن اهتمام تصمیمات مدیریت به نفع تصدیهاای
دولتی و در کل کاهش اثربخشی شده است (ساازمان مادیریت و برناماهریازی کشاور،
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تعهدپذیری کم نظام اداری (ماکوئی ، 1387 ،ناکارآمدی در بخاش پاساخگاویی

کدهای
محوری

کدهای
انتخابي

مرحله

بحران

پیامد

کارآمدی

سنجی

اثربخشی
نامطلو

1384

315




کدهای باز
تمرکز صرف بر مؤلفههای داخلی ساختار نظام اداری و ناتوانی در واکنش به الزاماات و
تغییرات ضروری (صادقی ، 1382 ،روزمرگی و عدم پاسخ باه نیازهاای واقعای جامعاه
(حقیقی و همکاران ، 1390 ،تحولگریزی و محافظهکاری سااختار نظاام اداری و عادم
واکنش مناسب به شرایط جدید (ماکوئی1387 ،
اهمیت ندادن باه شایساتگی و تخصاص و کااردانی در انتصاا

کدهای

کدهای

محوری

انتخابي

مرحله

واکنش
پذیری
ضعیف

افاراد در نظاام اداری

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

(صبوری ، 1378 ،فقدان رابطه بین امنیت شغلی و اجرای وظایف مرباوط باه شاغل در

ضعف در

سازمانها (صبوری ، 1378 ،ضعف در نظام انتصا ها بر اساس شایستگی (حسنبیگی،

توانمند

 ، 1389ضعف در ارتقای شایستگیها و بهگزینی خدمات سازمانی (حسنبیگی، 1389 ،

سازی

فقدان نظامی کارآمد برای توانمندسازی منابع انسانی (پسران قادر1386 ،
ناهماهنگی اجزای نظام اداری بهمنظور بهبود (ماکوئی ، 1387 ،ناتوان در ارائاه خادمت
برای اصالح خود ،بهبود و پیشرفت (داوری اردکانی ، 1391 ،ساختار ناساالم متکای باه
نفت نظام اداری و عدم توجه به بهبود مستمر (حقیقی و همکاران1390 ،

ویژگی-
های
تکاملی

ناتوانی در
بهبودگرائی

با توجه به تجزیهوتحلیلهای انجامشده ،ساختار کلی روندهای آسیبزای ساختار نظاام
اداری به تفکیک عوامل و نیروهای ماؤثر در شاکل  4ارائاه شاده اسات .بار ایان اسااس،
مؤلفههای آسیبزای ساختار نظام اداری در مرحله شناسایی ،علاتیاابی و پیامدسانجی باه
تفکیک مشخص شدند.
جهت تعیین پایایی از فرمول پایایی هولستی استفاده شده است .بارای محاسابه ضاریب
مورد نظر 20 ،درصد از کدهای حااوی ماتن بیاناات و مکتوباات والیاتفقیاه باهصاورت
تصادفی انتخا

و به همراه پروتکل تهیهشده در اختیاار دو کدگاذار قارار گرفات .بعاد از

دریافت کدها ،نسبت به محاسبه ضریب هولستی اقدام گردید که این رقم  84درصد بوده و
نشان از پایایی مناسب تحلیل محتوا دارد.

 =nتعداد کدگذار
 = Mتعداد تصمیمهای کدگذاری مورد تواف  nکدگذار
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 = N1تصمیمهای کدگذاری از سوی کدگذار اول و ...


جدول  )5فراواني کدهاي مورد استفاده بهمنظور تعيين پايايي
کدها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

مورد توافق

918

185

191

182

186

188

137
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تعداد کل

کدگذار

کدگذار

کدگذار

کدگذار

کدگذار

کدهای

شكل  :4عناصر شكلدهنده روندهاي آسيبزاي ساختار نظام اداري

مطاب شکل  ،4روندهای جاری مؤثر بر ساختار نظام اداری در مرحله اول شاکلگیاری
و توسعه خود (مرحله شناسایی  ،با دو مقوله اساسی آسیبزا مواجه هستند کاه عباارتاناد
از« :آسیبهای معطوف به درک ویژگیهاای شاناختی» و «آسایبهاای معطاوف باه عادم
هوشمندی» .تأثیر همافزای این دو مقوله ،حرکت برای تغییر در نظام تفکر باهمنظاور بهباود
ساختار نظام اداری را با چالش مواجه مینماید .در این وضعیت امکان تجزیهوتحلیال ماؤثر
وضع موجود ،الزامات و بایستههای محیطی و آماده شدن برای حرکت به سمت چشماناداز
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و وضعیت مطلو

ساختار نظام اداری دشوار میگردد .رونادهایی کاه شاکلگیاری آنهاا

ریشه در حوزه شناسایی دارد ،با ایجاد بازدارندگی و ممانعت از درسآموزی بخشی یا ملی،
مانع از تبدیل تجربیات به دانش کاربردی در این حوزه میگردند .در ایان حالات شاناخت
هوشمندانه که باعث الگوسازی از رفتارها در جریان ایجااد داناش از فرآینادها و رونادها،
تحلیل و تطبی با شرایط محیطی و جهاتگیاری پویاا در حرکات باه سامت چشاماناداز
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

ساختارهای سازمانی میگردد را سلب میکند .بر این اساس ،با وجود تجربه چهلساله نظام
مدیریتی اداری ،کشور از نبود الگوی کاملی که بهعنوان منط غالاب و گفتماان مشاترک و
مورد اجما ،برای بهبود ساختار نظام اداری استفاده شود ،رنج میبارد .رونادهای ماؤثر بار
ساختار نظام اداری در مرحله دوم (علتیابی  ،بهوسیله نیروهای بازدارنادهای کاه در قالاب
سه مقوله کلی آسیبزا قابل طبقهبندی هستند ،مورد تأثیر قرار میگیرند کاه عباارتاناد از:
«آسیبهاای مرباوط باه نااتوانی در تعامال ماؤثر»« ،آسایبهاای معطاوف باه تنظیمای» و
«آسیبهای معطوف به پایداری و مزمن شدن مسائل» .این عوامل کیفیت و چگونگی تاأثیر
روندهای آسیبزای ساختار نظام اداری را تبیاین مایکنناد .آسایبهاای تعااملی ریشاه در
عواملی دارد که عدم قبول مسئولیت ،پاسخگو نبودن و نقدناپاذیری سااختار نظاام اداری را
سبب شدهاند .این عوامل باعث شدهاند که ساختار نظام اداری بهجای قرار گرفتن باهعناوان
ابزاری در خدمت پیشرفت ،خود بهتنهایی بهعنوان یک هدف تبدیل گاردد .در ایان حالات
ساختار نظام اداری بر سایر ابعاد نظاام اداری ارجحیات یافتاه و باه حادی از مطلوبیات و
قدرت درونی رسیده که خود را فارغ از نیاز به تعامل با سایر ابعاد نظام اداری مایبیناد .در
این حالت ،کنشگران حوزه ساختارها ،فارغ از تعهد به مأموریتها و نقشی که در نقشاه راه
پیشرفت باید داشته باشند ،بیشترین توجه را به حف کالباد سااختار باهعناوان مؤلفاهای از
قدرت معطوف نمودهاند .این در حالی است که آسیبهاای تنظیمای ،ماانع از ایفاای نقاش
مؤثر عوامل نهادی نظیر قاوانین و مقاررات ،نظاارتهاای فراسااختاری و حسابرسایهاای
درونی تشکیالت معطوف به سااختار مایگردناد .در بحبوحاه ایان کانشهاا ،فرآینادها و
سازوکارهای سنگین ،پیچیده و غیرشفاف حوزه ساختارهای نظاام اداری ،پایاداری و بقاای
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روندهای حاکم بر این حوزه را سبب شده است.


روندهای مؤثر بر ساختار نظام اداری در مرحله ساوم (پیامدسانجی متاأثر از دو مقولاه
«آسیبهای معطوف به ناتوانی در تکامل ساختار» و «بحرانهاای معطاوف باه ناکارآمادی»
و الزامات درونی کشور ،درگیر روزمرگی و مسائل اقتضایی کوتاهمدت گردد .ناتوانی تکامل
ساختار نظام اداری بهواسطه دنبال ننمودن راهبرد مشخصی بارای رشاد و باهساازی مناابع
انسانی و همچنین عدم بهکارگیری ساختارهای نوین نظام اداری و یا روشهاای مبتنای بار
فناوری اطالعات و ارتباطات ،نقش چشمگیری در عادم پویاایی سااختار نظاام اداری دارد.
کاااهش بهاارهوری و کارآماادی ساااختارهای نظااام اداری بااهوی اژه در شاارایط بحراناای و
مخاطرهآمیز باعث عدم پشتیبانی مؤثر ساختار نظاام اداری از اولویاتهاا و مأموریاتهاای
مجموعه نظام اداری میگردد.
در گام دوم تحقی  ،به منظور طراحی راهبردهای بازمهندسای سااختار نظاام اداری ،از
فرآیند چارچو

جامع تدوین راهبرد (الگوی دیویاد  ،اساتفاده شاده اسات .بارای ایان

منظااور پرسااشنامااه طراح ایشااده در اختیااار خبرگااان تحقی ا قاارار گرفاات .بعااد از
تجزیه وتحلیل های صورتگرفته مطاب الگوی دیوید ،نیروهای مؤثر داخلای (قاوتهاا و
ضعفهاا و نیروهاای ماؤثر خاارجی (فرصاتهاا و تهدیادهای  ،سااختار نظاام اداری
شناسایی گردید .الزم به ذکر است باه منظاور حفا اختصاار تنهاا تعادادی از نیروهاای
شناسایی شده ذکر گردیده است .در جدول  5تا  8رتباه بنادی ایان نیروهاا باا توجاه باه
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است .این عوامل باعث میگردند که ساختار نظام اداری فارغ از درک مؤثر تحوالت بیرونی

انحراف از میانگین موزون (همه نیروهای شناساییشده ارائه شده است.
جدول  :5رتبهبندي قوتها با توجه به انحراف از ميانگين موزون قوتها (يافتههاي تحقيق)
ضریب

ميانگين

امتياز

اهميت

امتياز

موزون

S1

وجود اسناد و قوانین باالدستی ازجمله سیاستهای کلی نظام اداری

0/0312

3/4217

0/0444

S2

زیرساختهای موجود سازمانی

0/0309

3/5511

0/0479

S3

نیروی انسانی مستعد و دارای ظرفیت تحول

0/0300

3/4313

0/0429

S4

وجود دانش و زیرساختهای موجود نظام الکترونیک در کشور

0/0331

2/3915

0/0461

کدها

ضعف
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جدول  :6رتبهبندي ضعفها با توجه به انحراف از ميانگين موزون ضعفها (يافتههاي تحقيق)
کدها
W1
W2
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

W3
W4

ضعف
ضعف ساختارهای نظارتی بهمنظور همسوسازی نظام اداری
ضعف در توان هماهنگی همه آحاد ساختار نظام اداری با توجه به
تراکم نیروی انسانی و تعدد سازمانهای موجود
وجود بعضی قوانین ناهمسو که نیاز به بررسیهای کلیتری دارد
ضعف شفافیت حدود وظایف و چگاونگی تعاامالت مجریاان در
ساختار نظام اداری

ضریب

ميانگين

امتياز

اهميت

امتياز

موزون

0/0214

1/3812

0/0296

0/0232

1/3634

0/0316

0/0239

1/4215

0/0340

0/0249

1/3129

0/0327

جدول  :7رتبهبندي فرصتها با توجه به انحراف از ميانگين موزون فرصتها (يافتههاي تحقيق)
ضعف

کدها

رشد قابلیتهای فناوری اطالعاات و ارتباطاات و امکاان کاربسات

O1

هرچه بیشتر آن در ساختارهای بازمهندسیشده
گسترش دانش عمومی مردم و امکان استفاده آنهاا از رویکردهاای

O2

الکترونیکیسازی و سایر روشهای ارائه خدمات
وجود سند چشمانداز و امکان تدوین شاخصهای فرادساتگاهی در

O3

امتداد آن
وجود تجربه و داناش ساایر کشاورها در خصاوص هامسوساازی

O4

ساختارهای سازمانی

ضریب

ميانگين

امتياز

اهميت

امتياز

موزون

0/0317

3/444

0/1092

0/0295

3/3218

0/0980

0/0289

3/223

0/0931

0/0305

3/4817

0/1062

جدول  :8رتبهبندي تهديدها با توجه به انحراف از ميانگين موزون تهديدها (يافتههاي تحقيق)
کدها
T1
T2
T3
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ضعف
ناپایداری محیطی و دشاواری طراحای سااختارهای مناساب بارای
وضعیتهای نوظهور
بروز رقابتهای سازمانی برای تأمین مناابع و ایجااد ناکارآمادی در
همسوسازی ساختارهای نظام اداری
بروز بخشی گرایی و سازمانگرایی و ایجاد انحراف در همسوسازی
ساختارهای نظام اداری
تحت تأثیر قرار گرفتن نظامها و معیارهای ارزیابی همسوساازی باا

ضریب

ميانگين

امتياز

اهميت

امتياز

موزون

0/212

1/4119

0/0299

0/0257

1/4417

0/0371

0/0233

1/6218

0/0378

0/0271

1/7149

0/0465


ضعف

کدها

ضریب

ميانگين

امتياز

اهميت

امتياز

موزون

توجه به گذشته (ادامه یافتن روندهای آسیبزا

آن در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اقادام گردیاد (شاکل  . 5هماانگوناه کاه
مالحظه میگردد مطاب نظر خبرگان ،ناحیه مورد نظر در حوزه محافظهکارانه بوده اسات ،از
این رو راهبردهای معطوف به این حوزه میباید بارای هامسوساازی رونادهای حااکم بار
ساختار نظام اداری اتخاذ گردد.
1/929 =1/112 +0/817

معادله شماره 1

قوتها  +ضعفها = امتیاز ماتریس عوامل داخلی

/715 + 1/812 = 2/527

معادله شماره 2

فرصتها  +تهدیدها = امتیاز ماتریس عوامل خارجی
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بعد از محاسبه امتیاز ماتریس عوامل داخلی و خارجی (معادله  1و  2نسبت به انعکاس

شكل  :5ماتريس ارزيابي موقعيت عوامل داخلي و خارجي (يافتههاي تحقيق)

در مرحله بعد با اساتفاده از مااتریس ساوات1نسابت باه طراحای راهباردهاای ناواحی
چهارگانه اقدام گردید و متعاقب آن با استفاده از ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ،امتیااز
هر یک از راهبردها در تعامل با هر یک از نقاط قوت ،ضاعف ،فرصات و تهدیاد محاسابه
شده است .الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد معدودی از متغیرها (بهعنوان نمونه در

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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این محاسبات وارد شده ،از این رو امکان ارائه جمع نهایی که مبین وزن هار راهبارد اسات
در جدول  9میسر نبود ولی این کار در جدول  11انجام شده است.
جدول  :9ماتريس برنامهريزي راهبردي کمي (يافتههاي تحقيق)
راهبرد 1

راهبرد 2

راهبرد 3

راهبرد 4

عوامل

ميانگين

استفاده از

ایجاد مرکز ثابتي

ایجاد مراکز

ادغام یا حذف ...

اصلي

امتياز

رویکردهای ...

...

مستقلي ...

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

امتياز

جمع

امتياز

جمع

امتياز

جمع

امتياز

جمع

()1-4

جذابيت

()1-4

جذابيت

()1-4

جذابيت

()1-4

جذابيت

S1

0/0444

3

0/1332

4

0/1776

4

0/1776

2

0/0888

S2

0/0479

3

0/1437

3

0/0958

2

0/0958

2

0/0958

S3

0/0429

3

0/1287

2

0/1287

3

0/1287

2

0/0858

S4

0/0461

3

0/1383

3

0/1383

3

0/1383

3

0/1383

W1

0/0296

3

0/0888

2

0/0888

3

0/0888

3

0/0888

W2

0/0316

3

0/0948

2

0/0948

3

0/0948

2

0/0632

W3

0/0340

3

0/102

3

0/068

2

0/068

3

0/102

W4

0/0327

3

0/0981

2

0/0654

2

0/0654

2

0/0654

O1

0/1092

4

0/4368

3

0/3276

3

0/3276

3

0/3276

O2

0/0980

3

0/294

3

0/294

3

0/294

2

0/196

O3

0/0931

3

0/2793

3

0/2793

3

0/2793

2

0/1862

O4

0/1061

3

0/3186

3

0/2124

2

0/2124

3

0/3186

T1

0/0291

4

0/1164

2

0/0873

3

0/0873

3

0/0873

T2

0/0371

4

0/1484

3

0/0742

2

0/0742

4

0/1484

T3

0/0378

3

0/1134

3

0/0756

2

0/0756

3

0/1134

T4

0/0465

3

0/1395

2

0/093

2

0/093

2

0/093

به کمک جدول برنامه ریزی راهبردی کمای ،راهبردهاای اولویاتدار مشاخص شادند.
همانگونه که قبالً نیز مطرح شد ،در این تحقی تأثیر پیشرانها نیز باهصاورت مساتقیم بار
روی راهبردها در قالب جلسات خبرگی با حضور یازده نفر از خبرگان تعیین گردید .بحث
محوری در این جلسات ،تحلیل میزان تأثیر هر یک از پیشرانهای آسایبزا بار راهبردهاای
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چهارگانه بود .در جدول  ،10اعداد مشخصشده مبین وزن نسبی تأثیرگذاری هر آسیب بار


هر راهبرد از دیدگاه خبرگان است .طبیعی است که هرچاه میازان تأثیرگاذاری پیشاران بار
راهبرد کمتر باشد ،مطلوبیت و اولویت آن راهبرد بیشتر خواهد بود.

پيشرانهای مؤثر بر
نظام اداری

راهبرد 1
(توسعه همسو،
هوشمند و متعامل
ساختار )...

راهبرد 2
(بازطراحي
ساختار نظام
اداری )...

راهبرد 3
(ایجاد مراکز
مستقلي در
ساختارهای
موجود )...

راهبرد 4
(ادغام یا حذف
تدریجي
ساختارهای
موازی )...

آسیبهای شناختی
آسیبهای هوشمندی
آسیبهای تنظیمی
آسیبهای تعاملی
آسیبهای پایداری
آسیبهای کارآمدی
آسیبهای تکاملی
جمع

0/14
0/17
0/24
0/29
0/21
0/19
0/23
1/47

0/21
0/31
0/18
0/22
0/22
0/25
0/22
1/61

0/27
0/25
0/25
0/24
0/26
0/29
0/36
1/92

0/38
0/27
0/33
0/25
0/31
0/27
0/19
2

درنهایت در جدول  ،11رتبهبندی سه راهبارد بازمهندسای سااختار نظاام اداری ارائاه شاده
است.
جدول  :11رتبهبندي راهبردها با استفاده از ماتريس برنامهريزي راهبردي کمي و تحليل پيشرانها
(يافتههاي تحقيق)
شماره
راهبرد

عنوان راهبرد

رتبهبندی بر
اساس ماتریس
برنامهریزی کمي
امتياز

1

2

3
4

توسااعه هاامسااو ،هوشاامند و متعاماال ساااختار نظااام اداری باار اساااس
شاخصهای فرادستگاهی طی برناماهای زمانمناد ،باا تأکیاد بار توساعه
کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات و با محوریت سازمان امور اداری
و استخدامی
بازطراحی ساختار نظام اداری متناسب و هامساو باا تأکیاد بار ارتقاای
بهرهوری از طری ایجاد مرکز ثابتی در سازمان امور اداری و اساتخدامی
برای رصد و پایش تحوالت ساختار سازمانی کلیه دستگاهها
ایجاد مراکز مستقلی در ساختارهای موجود سازمانی و پاایش تحاوالت
محیط داخلی و خارجی سازمانها و ارائه پیشنهاد برای تغییرات متناسب
سازمانی به سازمان امور اداری و استخدامی
ادغام یا حذف تدریجی ساختارهای موازی و تکامال تادریجی سااختار
باقیمانده با تمرکز بر بهبودگرایی و توانمندسازی منابع انسانی بهصورت

رتبه

رتبهبندی بر
اساس تحليل
پيشرانها
ضریب
رتبه
تأثير

45/67

1

1/47

1

43/11

2

1/61

2

42/97

4

1/92

3

40/17

3

2

4
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جدول  :10ضريب تأثير پيشرانها بر راهبردهاي چهارگانه
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سازمان به سازمان

نتيجهگيری
ساختار نظام اداری کشور با وجود مجموعهای از قابلیتها و فرصاتهاا ،باا ترکیبای از
آسیبهای مزمن که جریانی منفی در پیکره این ساختار را هدایت مایکناد ،باه همزیساتی
پنهانی رسیده است .به نظر میرسد تا زمانی که قدرت این پیشرانهای آسیبزا باا طراحای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

و پیااادهسااازی راهبردهااایی هدفمنااد ،دسااتخوش دگرگااونی و مهندساای نگااردد ،حصااول
موفقیتهای بنیادین در این حوزه بسیار دشوار باشد .این آسیبها ،ریشه در هفات پیشاران
اصلی دارند؛ پیشرانهایی که شناخت و درک هوشامندانه درونای و محیطای را از سااختار
نظام اداری سلب نمودهاند (شناختی و هوشامندی  ،ساازوکارهای عملیااتی سااختار نظاام
اداری را دچار اختالل کردهاند (تنظیمی ،تعاملی و پایداری و ماانع از کارآمادی و حرکات
ساختارهای نظام اداری به سمت نقاط بهبود میگردند (کارآمدی و تکاملی  .این آسیبهاا،
ساختار نظام اداری را پیش از هر اقدامی ،نیازمند همسویی درونی و بیرونی باا ساایر آحااد
نظام اداری نموده است .با این فرض ،تحلیل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر ساختار نظاام
اداری ،حاکی از وجود چهار راهبرد از ناحیه محافظهکارانه (تالقی فرصتهاا و ضاعفهاا
است که میتوانند سازگاری ساختار نظام اداری با عناصر نظاام اداری را محقا کنناد .ایان
راهبردها قابلیت همراستایی تصمیمها در جهت سیاستها و بایستههایی نظیر سیاستهاای
کلی نظام اداری را دارا هستند .آنها با ایجاد گسست در روندهای آسیبزای حاکم بر نظاام
اداری ،میتوانند زمینه تحول به سمت اندازه متناسب ،چابک و منعطف ساختار نظاام اداری
را فراهم کنند .هر چهار راهبرد به جهت ماهیت تأثیرگذار خود ،ظرفیت بهبود مسئولیتهاا،
توانمندسازی منابع انسانی و تعمیا همکااریهاا در مجموعاه عناصار نظاام اداری را دارا
هستند .با وجود این ،به سبب اینکه جوهره و خاستگاه هر راهبرد ،کدهای به خصوصای از
فرصتها و ضعفها است ،کارآمدی آنان در مواجهه باا ناپایاداریهاای محیطای متفااوت
است .مقایسه دو روش اولویتبندی سنتی برنامهریزی راهباردی (الگاوی دیویاد و روش
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مقایسه پیشرانها ،بیانگر تواف نسبی در رتبهبندی راهبردهای چهارگانه با یاک جاباهجاایی


در راهبردهای سوم و چهارم است .تفاوت رتبهبندیهای ایان راهبارد را در منطا و نگااه
خاص هر راهبرد میتوان جستجو نمود .راهبرد سوم تغییر ساختار را با پاایشگاری محایط
با گزینش موردی سازمانها ،تغییرات ساختاری در هر یک تا تحق وضعیت بهبود اولویات
مااییابااد؛ امااا راهباارد اصاالی و مااورد توافا در هاار دو روش ،اسااتفاده از شاااخصهااای
فرادستگاهی در همسوسازی روندها و پیشرانها در جهت بهبود ساختار نظام اداری اسات.
این شاخصها نقاط کانونی هم گرایی قابلیاتهاا و اساتعدادهای درونساازمانی در جهات
حرکت به سمت چشمانداز سازمانی محسو

میگردند .در راهبرد دوم ،بازطراحی ساختار

نظام اداری بهصورت متمرکز و از طری ایجاد تشاکیالت ثاابتی در ساازمان اماور اداری و
استخدامی و رصد تحوالت موردی محیط داخلی و خارجی دستگاهها پیشنهاد میگاردد .در
این حالت ،مرکزیت نظاام تحاول در پیکاره تشاکیالت اداری باا تمرکاز بار توصایههاا و
تجویزهای موردی مختص هر دستگاه بهصاورت اقتضاایی و دساتگاهی دنباال مایگاردد.
ماهیت حرکت مورد نظر بهسوی چنین موردی بطئی و در حین حال طوالنی خواهد بود.
مقایسه نتایج این تحقی با تحقیقات انجامشده توسط ساازمان مادیریت و برناماهریازی
کشور ( ، 1384شریفی ( 1386و حقیقی و همکااران ( 1390در کشاف و تبیاین عوامال
ایجاد آسیب در ساختار نظام اداری همراستا بوده و از هماهنگی برخوردار است .باه جهات
تفاوت در سطوح تحلیل و مالکها ،معیارها و ارزیابیهای ترکیبی ،راهبردهای پیشنهادی به

مقاله پژوهشی :طراحی راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با تأکید بر همسوسازي روندها و پیشرانها

داخلی و خارجی و از درون مجموعه سازمانها دنبال میکند ،حال آنکه در راهبارد چهاارم

جهت محتوا و اولویتبندی ،نگاه جدیدی را بازگو مینمایاد کاه باهرغام هامپوشاانی در
برداشتها با بعضی مطالعات ازجملاه ساازمان مادیریت و برناماهریازی کشاور ( 1384و
عطافر ( ، 1390با سایرین ،واجد ابعاد مشترکی نمیباشد.
پيشنهادها
در بُعد نظری ،مهمترین پیشنهاد این تحقی توجه به اهمیت پیشارانهاا در مطالعاات و
بررسیهای مربوط به نظامهای اداری است .پیشارانهاا ،بساترهای شاکلگیاری نیروهاا و
جریانهای تأثیرگذار بر پدیدههاای اجتمااعی را شاکل داده و دامناه حرکات کنشاگران را
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محدود به قواعد مثبت یا منفی خود میکنند .در حوزه آسیبهاای نظاام اداری ،مهامتارین
راهکار مواجهه با این پیشرانها ،توسعه و تعمی شناخت اسات .پیشانهاد مایگاردد نتاایج
تحقی اعم از پیشرانهاای هفاتگاناه و راهبردهاای چهارگاناه شناسااییشاده ،در اختیاار
سازمانهای اصلی متاولی سااختار نظاام اداری نظیار ساازمان اماور اداری و اساتخدامی و
سازمان برنامهوبودجه کشور قرار گیرد .راهبرد پیشنهادی و دارای اولویت این تحقی که بار
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399
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تعریف شاخصهای فراگیر مأموریات گارای نظاام اداری توجاه دارد ،طراحای معیارهاایی
فرادستگاهی و فراساختاری را مورد تأکید قرار میدهد .چنین سازوکاری ،ساختارهای سنتی
نظام اداری و روندهای آسیبزای کناونی آن را دچاار دگرگاونیهاای اساسای ماینمایاد.
چگونگی پیادهسازی ،اجرا و ارزیابی این راهبرد و ساایر راهبردهاای پیشانهادی مایتواناد
موضو ،مطالعات تکمیلی آتی قرار گیرد.
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