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پژوهشي اكتشافي  ؛ي مديريت دولتي و تأثير آن بر درس آموزي مديريتي ملي در ايرانها چالش
 تركيبي

 1رگويخمنصور 
 2فرد ييداناحسن دكتر 

  چكيده
و اقدامات ملي خود بر اساس  ها ، برنامهها ها، طرح ان دولتي در فرايند تدوين خط مشيستگذاران و مديرسيا

 تدوينو بومي  داخليي ها بر اساس ايده ها و برنامه ها طرح ،در ديدگاه نخست. كنند مي دو ديدگاه كلي عمل
براي  ،ولي در ديدگاه دوم. ردگي مي پردازي بومي صورت نظريه ،مديريتي -و مبتني بر جهاد علمي شده

 توجه ،دهد مي المللي به آنچه در كشورهاي ديگر رخ ي رقابتي كشور در عرصه بينها ارتقاي استراتژي
در اين پژوهش سعي بر آن . افتد مي اتفاقآموزي مديريتي ملي  اين فرايند پديدة درس ر اثركه بو  شود مي

هدف از انجام . اسايي و مورد آزمون قرار گيرندفرايند شن است كه شرايط علي و عوامل تأثيرگذار بر اين
آموزي مديريتي ملي توسط خط  زمون مدلي است كه بر اساس آن درسپژوهش حاضر طراحي و آ

كه در آن  پژوهش تركيبي استروش پژوهش نيز مبتني بر . شود مي گذاران دولتي ايران تئوريزه و تبيين مشي
مرحله اول كه به در . شود مي استفاده ها شناسي اين پژوهش يه و گونهن نظراز رويكرد اكتشافي و مدل تدوي

ي ساختاريافته با مسئوالن و مديران نظام ها از طريق انجام مصاحبه ها شود، داده مي انجام »كيفي«صورت 
 تبديل استخراج شده و به مدل مربوط» ي كليديها تم«در مرحله دوم . شوند مي اداري ايران گردآوري

گيرد كه اين مرحله به صورت كمي  مي استخراج شده صورت »آزمون مدل«در مرحله آخر نيز . شوند يم
مشي گذاران بخش دولتي در ايران  بر اساس ديدگاه دوم، خطنتايج حاصل مبين آن است كه . شود مي انجام

ي از ساير مديريت آموزي ترين زمان ممكن به درس سائل و پاسخگويي به آنها در سريعر اثر فشار حل مب
تواند در  مي ييها در قالب چنين مدل تبيين وضع موجود نظام اداري ايران .اند كشورهاي خارجي پرداخته

 . ارتقاي توان نظريه پردازي در جهت حل مسائل آتي مديريت دولتي كشور كمك شاياني نمايد

  .گذاري عمومي مشيي مديريت دولتي، خط ها چالشدرس آموزي مديريتي ملي،  :واژگان كليدي
                                                      

 )مسئول مقاله يسندهنو( مدرس يتتربدانشگاه  ياستگذاريس يريتمد يدكتر يدانشجو 1-
 مدرس  يتتربدانشگاه  ياردانش -2
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  مقدمه
نظام مديريتي در ايران داراي سه سطح مختلف است كه هر يك از آنها در تعامل با يكديگر 

مديريت ( 1اداره امور سياسي -1: اين سه سطح عبارتند از. كنند مي جامعه را مديريت
اگر چه اين سه . 3مديريت خصوصي -3) مديريت دولتي( 2اداره امور عمومي -2) سياسي

در چرخة خط . ي خاصي دارندها ويژه سطح در تعامل با يكديگر هستند، هر يك كار
كشور مسائل ) مديريت سياسي( اداره امور سياسي) 1نمودار شماره ( عمومي گذاري مشي

از ( گوناگون هاي روشرا به ) آن دسته از مسائلي كه جنبه عمومي و همگاني دارند( عمومي
در كابينة  شناسايي و) ، محافل عمومي و مردميها و رسانهطريق مديران دولتي، مطبوعات 

بنابراين مراحل اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم بر . كند مي جويي دولت براي حل آن چاره
هر چند كه اين دو . عهدة مديريت سياسي و مرحله سوم بر عهدة مديريت دولتي است

  . مديريت ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند

  
  )9:1998لستر و استوارت،(عمومي گذاري چرخة خط مشي: 1شماره نمودار 

                                                      
1-Political Administration 
2- Public Administration 
3- Private Management 
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پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج سالة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
آموزي شده از تجربيات ساير  ي مديريتي درسها يي از برنامهها سياسي در ايران رگه

منزلة يكي از اجزاي مهم سازي، به  هاي پيشرفته در قالب سياست خصوصيكشور
ي تعديل ساختاري در ايران مطرح شد و اولين قانون براي محدود كردن اندازه ها سياست

. ي اقتصادي به تصويب رسيدها دولت در اقتصاد و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت
پس از تصويب قانون برنامة اول توسعه كشور، كه سرآغاز فصل جديدي از اقدامات وسيع 

براي سازندگي و توسعة اقتصادي و اجتماعي كشور بود،  گيري و تصميم ذاريگ سياست
يي از اين ها در قانون برنامة دوم نيز رگه. ي متفاوتي نيز تدوين و اجرا شدندها برنامه
ي كاركنان ها براي مثال، در سياست پولي و تنظيم بازار، سياست. خورند مي به چشم ها برنامه

در برنامه سوم توسعه نيز . )1376سازمان برنامه و بودجه،( توان ديد مي ار ها بخش دولتي اين رگه
سازمان ( چنين اقداماتي در قالب هفت برنامه تحول اداري به مرحله اجرا گذاشته شدند

ي ها ، سياستچنين اقداماتي در قالب برنامه چهارم توسعه .)1383مديريت و برنامه ريزي كشور،
ي كلي نظام اداري ها انون مديريت خدمات كشوري و سياستقانون اساسي، ق 44كلي اصل 

مه در برنامه پنجم توسعه و محورهاي ده برنا. )1390طيبي،( خورند مي به چشم كرّاتنيز به 
آموزي شده از  نيز باز هم اقدامات مديريتي درس گذار تحول در نظام اداري دولت خدمت
اين است حاضر  پژوهشا مسئلة اساسي ام. شود مي ديدهتجربيات ساير كشورهاي پيشرفته 

ن به فرايند اگذار هدايت خط مشيبه  منجركه چه عواملي در مديريت دولتي ايران 
  شده است؟آموزي از تجربيات ساير كشورها  درس

 پژوهش ينظرنگاه 

مديريت دولتي ركن و پاية هر حكومتي است، زيرا اجراي قانون به مراتب از تدوين آن 
آنچه قانون اساسي به منزلة اصول كلي . ن مهم بر عهدة مديران دولتي استاي. دشوارتر است
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مجري قانون . ارادة امور جامعه در خود جاي داده است، بدون اجرا اهميتي نخواهد داشت
از اين رو، . شود مي اساسي دولت است و مديريت دولتي خود دولت در عمل محسوب

انديشمندان حوزة سياست و علم اداره قرار دانش مديريت دولتي مورد توجه بسياري از 
جويي براي مسائل  ان دولتي كه مسئول رسيدگي و چارهسياستگذران و مدير. گرفته است

عمومي جامعه هستند، در برخورد با مسائل مختلف مديريتي حوزه خود با دو راهكار 
دربارة  روي جامعه خود دست به كار شوند و مواجه هستند؛ يا بايد براي مسائل فرا

ي برخورد با آن نظريه پردازي كنند و يا اينكه به مطالعات تطبيقي و درس آموزي از ها روش
تجربه سياستگذارن و مديران دولتي . تجربيات ساير كشورها و همتايان خود روي آورند

  . پردازيم مي ايران مبتني بر انتخاب راهكار دوم است كه در ادامه به تشريح كامل اين فرايند

 مديريتي درس آموزيرايند ف

سياستگذاران و مديران بخش دولتي به دليل اينكه استفاده از تجربيات ديگران شقوق 
 دهد، به اين فرايند اقبال بيشتري نشان مي در اختيار آنها قرار مسئلهبيشتري براي حل يك 

بومي چراكه از يك طرف بسياري از مسائل پيش روي سياستگذران مسائل جهاني  دهند؛ مي
ي ملي نسبت به يك مشكل مشابه، ها ي دولتها هستند و از طرف ديگر تفاوت در پاسخ

 اند را فراهم با آنچه ساير كشورها انجام داده فرصتي براي مقايسه نقاط ضعف برنامة خود
از آنها نيست، بلكه يادگيري اين 2نسخه برداري 1هدف از توجه به خارج از كشور. كند مي

ي اثربخش در خارج از كشور ها چه شرايطي و تا چه حدي برنامه نكته است كه تحت
تواند  مي نيز ها عالوه بر اين، شكست ساير دولت. ممكن است در كشور ما نيز به كار آيد

 شود مي هايي را عرضه كند كه اجتناب از آنها منجر به كاهش هزينه سياسي كشورهايي درس

                                                      
1-Looking Abroad 
2-Copy 
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كه با  است فرايندي آموزي درس. )Rose,2005:1( شوند مي ي مشابهي را مرتكبها كه اشتباه
آنچه در  نگرانه شود و با ارزيابي آينده مي ي اثربخش ساير كشورها شروعها كاوش برنامه

. )Rose,1991:3( رسد مي صورت انتقال اين برنامه در كشور مقصد اتفاق خواهد افتاد، به پايان
كند تا به  مي ود، بازيگران را تحريكيا نارضايتي در وضع موج مسئلهبنابراين، وجود يك 

 مسئلهحل  ي جديد به عنوان ابزارهاي سادةها طور داوطلبانه درگير جستجوي فعال ايده
  .پردازيم مي ي متفاوتي است كه در ادامه به تشريح آنهاها چنين فرايندي داراي گام .شوند

  گانه فرايند درس آموزي هاي ده گام
ي ها نياز دارند گام ،آموزي از تجربيات ساير كشورها سياستگذاران براي انجام درس

كنند  نمي مند فكر ول در برخي از موارد به طور نظامالبته سياسيون عج. اي را بپيمايند دهگانه
شان با اتكا به يك كشور خارجي به عنوان نماد به نتيجه دلخواه مورد حمايت 1و با پريدن

قبل ] پرش[ به هر حال، نتيجة عمل. زنند مي 2ميانبرموفقيت غالباً فرايند تجزيه و تحليل را 
گانه  ي دهها جدول زير گام. تواند منجر به شكست خط مشي ديگري شود مي از تفكر
  . دهد مي آموزي را نمايش درس

  

  

  

  
  گانه درس آموزي هاي ده گام: 1جدول شماره 

                                                      
1-Jumping 
2-Shortcut 
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گويند؟ و به چه  برنامه چيست؟ درس به چه مي:مفاهيم كليدي را بياموزيد -1
 گويند؟ يدرس نم

 .توجه خط مشي گذاران را جلب كنيد -2

ها را جستجو  ها را كنكاش كنيد و تصميم بگيريد جاهايي كه بايد درس بديل -3
 كنيد كجاست؟

 .از طريق رفتن به خارج از كشور بياموزيد -4

كنيد نوعي مدل تعميم يافته از نحوة عمل يك برنامه  از آنچه مشاهده مي -5
 .خارجي انتزاع كنيد

 .هايي متناسب با محيط ملي خود، برگردانيد درس مدل را به درون -6

 تواند اختيار شود يا خير؟ تعيين كنيد آيا درس مي -7

 تواند به كار گرفته شود يا خير؟ تعيين كنيد آيا درس مي -8

 .براي افزايش احتمال موفقيت يك درس وسايل و اهداف را ساده سازي كنيد -9

در صورت اختيار كردن آن، آن  ا آينده نگرانه ارزشيابي كنيد وها ر پيامد درس -10
 )Rose،8:2005(: مأخذ. تكاملي ارزشيابي كنيد را به صورت
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ي ه چيزيك برنامه چيست؟ و چ. است »يمشخص كردن مفاهيم كليد«اولين گام، 
شوند؟  نمي شامل آن دهد؟ و چه چيزهايي مي برنامه نيست؟ چه چيزي يك درس را تشكيل

يك برنامه . مشي متفاوت است وري لفاظي گونه مبهم از اهداف خطيك برنامه از نوعي يادآ
 مشخص »اي؟ نهچه هزي«و با  »چطور؟«و  »كجا؟«را انجام دهد؟  »چه چيزي«، »چه كسي«با 
بومي  گذاري مشي تحليل يك برنامة خارجي، ورودي خطآموزي،  در درس. شود مي

 كه اي ي خارجي را براي ايجاد برنامهها يك درس، دانش در مورد سنجه. شود مي محسوب
 برد يا در مورد يادگيري از شكست يك درس مي تواند در داخل كشور اجرا شود به كار مي

  . نه بايد از تكرار خطاي خارجي اجتناب كرددهد كه چگو مي نشان

دومين گام درس آموزي است و آن طور كه به نظر  »گذاران جلب توجه خط مشي«
گذاران  كند، خط مشي مي مندي ايجاد مادامي كه يك برنامه رضايت. آسان نيست رسد، مي

 د، معطوفيي كه مسئول پاسخگويي به آنها هستنها شان را به ساير سنجه ، توجهپرمشغله
يابد، فشار براي انجام كاري از طرف  مي به هر حال، زماني كه نارضايتي افزايش .دارند مي

اند،  سياسي در جاهاي ديگر ايجاد كرده يي كه رضايتها يابد و برنامه مي دولت افزايش
 اي توانند از يك استراتژي دو مرحله مي ي خارجيها طرفداران درس. رسند مي جالب به نظر

ابتدا، فعاالنه سعي كنند كه نسبت به وضع موجود نارضايتي . ته به هم استفاده كنندپيوس
يي ها ايجاد كنند و از طرف ديگر نويد نوعي آيندة بهتري بدهند كه در صورت اقتباس درس

 . پيوندد مي دهند، به وقوع مي كه آنها ارائه

از آنجا آموخته  ها است كه ممكن است درس »جستجوي نقشة جاهايي«سومين گام، 
با اين حال، اگر تاريخچة . سازمان خود است 1ترين مكان برايتوجه، تاريخچة آسان. شوند

جايي كه . تواند مفيد واقع شود نمي سازمان مكتوب نباشد، درس آموزي از گذشتة سازمان
                                                      

1-History 
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 ، كانادا را1مجاورت جغرافيايي. كنيد، بستگي به مكان شما نيز دارد مي شما به آنجا توجه
كند به ايرلند  نمي كند تا به اياالت متحده نگاه كند، در عين حال، بريتونز را وادار مي تشويق

گذاران  خط مشي. نيز حائز اهميت است 2شناختي مجاورت روان. كند توجهو فرانسه 
دهند كه به كشورهاي حاشية اقيانوس آرام توجه كنند تا استراليا و  مي بريتانيايي ترجيح

اتحادية اروپا . دهند مي پيوندهاي سياسي نيز مسير جستجو را تحت تأثير قرار. هاياالت متحد
با اين وجود تعهدات  ؛كشورهاي مختلفي همچون سوئد، اسپانيا و اسلوني را در بر دارد

قانوني عضويت به عنوان مشوقي براي توجه به كارهايي كه ساير اعضاي اتحاديه  -اخالقي
خواهند  مي كشورهاي در حال توسعه نظير كشورهاي پيشرفته. كند مي دهند، عمل مي انجام
رغم مواجهه با كمبود منابع مالي، به  كند علي مي را وادار ها اين امر آن: شوند 3شكوفا
  . يي توجه كنندها ي كشورهاي ثروتمند براي احصاء ايدهها برنامه

ري يك فك گذاري گر خط مشي، هدف از سفر به خارج، سرمايه راي يك تحليلب
امروزه در . ر استزماني، تالش و تفكّ گذاري اين فعاليت مستلزم سرمايه. دار است سرمايه
. ريزي يك سفر به وجود آمده است مدرن، تسهيالت زيادي براي برنامهارتباطات  4ساية

يي ها كسب درك صحيح از چگونگي كاركرد يك برنامه در دنياي واقعي، نيازمند مهارت
آگاه  5اين نكته ضروري است كه مطلعين .است نگار ي يك روزنامهها ارتبه مهبيشتر شبيه 

تصوير كاملي از نحوة عمل يك  در مجموعيي بپرسيم كه ها الؤشناسايي شوند و از آنها س
گام  .برنامه ارائه دهد و انتقاداتي كه از جانب افراد متأثر از آن برنامه وجود دارد كسب شود

                                                      
1-Geographical Proximity 
2- Psychological Proximity 
3-Prosperous 
4-Thanks 
5-Informants 
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 ها تواند براي يادگيري از خارجي مي كه است »تجارت 1ايه فراگيري فوت و فن«چهارم 
  . مورد استفاده قرار گيرد

 3شور و شوق چراكه، مشكالت جديدي را به همراه دارد، 2)كشور(بازگشت به وطن
 ي جديد جاي خود را به چالش متقاعد كردن مخالفان قديمي تغييرها ديدن چهره

. تواند در اينجا اجرايي شود نمي امة خارجي اصالًآنها بر اين باورند كه برن ]زيرا[دهد؛ مي
مدل برخالف مطالعة موردي، . از برنامه است »4معلولي- ايجاد يك مدل علي«گام بعدي 

ي زبان بيگانه كه موجب ها مدل از واژه. و جزئيات توصيفي است 5عاري از حكايات
. ر اجرا تأكيد داردشود، مبرّاست و بر عناصر ضروري د مي خارجي به نظر رسيدن برنامه

 شود كه مي ي بستر ملي خارجي برنامه باعث ايجاد مدلي قابل انتقالها كنار گذاشتن ويژگي
  . تواند براي تدوين يك برنامه كاربردي در داخل كشور مورد استفاده قرار گيرد مي

 آيا برنامه بايد پذيرفته«: است سؤالبرنامه هر چه باشد، گام بعدي پاسخ به اين  منشأ
عاليق سياسي غالباً . و عاليق سياسي است ها دربارة رقابت ارزش سؤالاين  »شود يا خير؟

براي [ مزاياي فني برنامه در صورتي كه هدف برنامه. ي سياسي هستندها براي ارزش 6نقابي
ي غالب دولت حاكم باشد، كنار گذاشته ها در تضّاد با ارزش] مثال توزيع مجدد درآمد

آيا «: در مورد گيري سي از نظر سياسي قابل قبول باشد، گام هشتم تصميماگر در. خواهد شد
است؛ چه مقدار منابع پولي نياز دارد؟ چه نوع  »شدن را دارد؟ 7درس قابليت اجرايي

                                                      
1-Tricks 
2-Returning Home 
3-Excitement 
4-Casual and Effect Model 
5-Anecdotes 
6-Masquerade 
7-Applied 
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ي اقتصادي ها براي ادارة آن مورد نياز است؟ در كشورهاي عضو سازمان همكاري كاركناني
تر احتماالً بستر  مانع بزرگ. راي اقتباس درس نيستو توسعه، منابع معموالً مانع مطلقي ب

مسئله است؛ يعني متناسب ساختن يك سنجة جديد درون حوزة خط مشي  1نامناسب
. شوند مي به وسيلة نيروي جبر سياسي حفظ 2ي موروثيها شلوغي است كه در آن برنامه

اغلب موانع پولي  و منابع كاركنانولي بر عكس، در كشورهاي در حال توسعه، كمبود 
فرهنگي نيز وجود  3عالوه بر اين، احتماالً سوء فهم. هستند ها اي در اجراي درس عمده
ه دهند كه نوعي فرافكني يي را ارائها زيرا متوليان كمك خارجي ممكن است توصيه ،دارند

عوامل  نكردن و پااليش ها شان باشند و به كارگيري غيرانتقادي اين توصيه از فرهنگ
  . وجبات شكست جديدي را فراهم كنندفرهنگي، م

 »افزايش احتمال موفقيت«گام نهم، تفكر در مورد كارهايي است كه انجام آن منجر به 
بتني بر يك هدف خاص بوده كه هدف تعريف شده روشني دارد و م اي برنامه. خواهد شد
با  اي امهاز عناصر اصلي است، به احتمال زياد موفق تر از برن اي با طرح ساده و همراه

در صورت . ي پيچيده براي ايجاد مزايا خواهد بودها اهداف مبهم، چندگانه و داراي سازوكار
ي فني و اجتماعي آزمون شده استفاده كند و داراي ابزارهاي ها امكان، درس بايد از رويه

خارجي است، دامنة 4يها از اين جهت كه درس، داراي وابستگي. باشد] نيز[منعطف 
توانند براي جلب حمايت برنامه يا تحريك مخالفان دستكاري شوند، نسبت  مي هنمادهايي ك

نگرانه پيامدهاي  ارزشيابي آينده«گام بعدي . به سنجة داخلي مرسوم خيلي بيشتر است
به آينده هستند تا گذشته؛ به خاطر  مند عالقهگذاران بيشتر  خط مشياست، چراكه  »برنامه

                                                      
1-Wicked 
2-Inherited 
3-Misunderstandings 
4-Associations 
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توانند با شور و هيجان دربارة مزاياي  مي ي جديدها برنامه 1نامشخص بودن آينده، مروجين
 )Rose,2005:8(.نامطلوب آنها را ناديده بگيرند كنند و نتايج 2آنها اظهارنظر

 درس آموزي مختلفهاي  راه

يك برنامه زماني رونوشت برداري . است »3رونوشت برداري«آموزي  هاي درس يكي از راه
ي بين سنجه اصلي و جديد حذف ها شده، است كه تنها تفاوتاز آنچه در ساير نقاط انجام 
ي خاص كشور مبدأ و اضافه كردن نوع جديد آن ها و تاريخ ها تعداد كمي از اسامي مكان

يك برنامه از طريق  برداري نسخه. است 4»برداي نسخه«آموزي  روش ديگر درس. باشد
 به عنوان نمونه صورت هاي عمدة موجود در يك برنامه خاص بيشتر ويژگي 5رونويسي

در بستر و  ها گيرد؛ در حالي كه اختالف اندكي در جزئيات آن وجود دارد تا تفاوت مي
در كشوري كه . ند، اعمال شودده مي برداري را انجام ترجيحات كساني كه نسخه

شود، اين فرايند از طريق چارچوب مشترك قوانين ملي و نهادهاي  مي برداري انجام نسخه
  . )Council of State Governments,1990:405( شود مي تسهيل] همشكل[

مستلزم دو دولت است كه در يك انطباق  .است 6»انطباق«روش ديگر درس آموزي 
براي مثال، فروپاشي دولت كمونيسم آلمان شرقي . رابطة يك به يك رهبر و پيرو قرار دارند

ي الهامي از اتحاد جماهير ها برنامه، بسياري از 1989بعد از برداشتن ديوار برلين در سال 
پارچگي پنج استان آلمان شرقي در جمهوري  يك. شوروي را از درجة اعتبار ساقط كرد

يي ها مركزي آلمان، چارچوب قانوني جديدي ايجاد كرد كه آلمان شرقي توانست برنامه

                                                      
1-Promoters 
2-Speculation 
3-Photocopy 
4- Copying 
5- Duplicate 
6- Adaptation 
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 مطابق با مقررات مركزي را بپذيرد كه قبالً در آلمان غربي اجرا شده بودند
)Pickel,1997؛Jacoby,2000( .دهد مي ي مختلف درس آموزي را نمايشها جدول زير راه .  

 هاي مختلف درس آموزي راه: 2جدول شماره 

  
تواند  مي درسي كه) مورد مطالعه قرار گيرد(اگر دو يا چند برنامة خارجي مشاهده شوند 

 ه از تركيب عوامل سازگار چند برنامه شكلاست ك 1نوعي درس پيوندي ،شود احصا
ي مشابه كشورهاي مختلف به روشي متمايز ها اگر درسي، عناصرش را با برنامه. گيرد مي

                                                      
1-Hybrid 

توليد يك نسخة دقيق با حداقل تغيير در نام نهادها و  :رونوشت برداري -1
 ها و روزها؛ مكان

يگر اجرا شده رونويسي تمام عناصر برنامه اي كه قبالً در جاي د :رونويسي -2
 .است

 تغيير جزئيات طرح برنامة كشوري ديگر بدون برداشت عناصر اصلي؛ :انطباق -3

 .هاي مختلف ها با اهداف مشابه در حوزه تركيب عناصر برنامه: پيوندي -4

 .ها در يك روش جديد با هدف مشابه تركيب عناصر مشابة برنامه: تلفيقي -5

اي الهام بخش برنامه كشوري ديگر از طريق ه پاسخ به محرك: مند الهام نظام -6
 .خارجي سازگاري داشته باشد هاي ايجاد يك برنامة جديد كه با نمونه

جذاب ولي نه ضرورتاً اساسي، تقليد  هاي پذيرش قسمت: تقليد گزينشي -7
هاي  ناجور ولي نه بخش هاي ها به همراه حذف قسمت هايي از ساير برنامه بخش
 .حياتي
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اش تركيب كند  ي داخلي كنونيها ي خارجي را با عناصر برنامهها تركيب كند؛ يا اگر نمونه
  . باشد 1تواند تلفيقي مي آنگاه درس

گذاران را به اين حقيقت بگشايد كه روش  خط مشيي ها تواند چشم مي سفر خارجي
آميز  ي كه يك نمونة خارجي خيلي موفقيتهنگام. برخورد آنها با مسائل تنها روش نيست

ر سياسيون ارشدي كه از يك سف. تواند الهام بخش تفكرات جديدي باشد مي رسد مي به نظر
 2آموزند الهام مي ز اين شانس روياروييگردند؛ از آنچه آنها ا خارجي يا از سفر بريتانيا برمي

شود  مي وظيفة بررسي اجرايي بودن يك ايدة جذاب به متوليان متخصص واگذار. گيرند مي
اين كار احتماالً مستلزم اضافه كردن . كند مي تغيير 3و روش درس آموزي از الهام، به اجرا

يي ها طر اينكه چنين درسبه خا. اند ست كه از مأخذ اصلي الهام متفاوتا اي عناصر عمده
شوند؛ لذا به  مي ي ساير كشورها هم يافتها هنوز هم داراي عناصري هستند كه در برنامه

توصيف  »5مند الهام نظام«تواند به عنوان كار  مي اين ره آورد. نيستند 4طور خالص نظري
 ديالتاز تع اي ي خارجي نقطة آغاز مجموعهها شود كه در آن مدل اصلي بر مبناي نمونه

 . باشد كه فراتر از انطباق ساده است مي

تقليد زماني گزينشي است . است6»تقليد گزينشي« ي درس آموزيها يكي ديگر از روش
  خارجي تمركز كند كه مطلوب خطيي از يك برنامة ها كه يك درس بر روي قسمت

كنند  يم ي سياسي تحميلها ي سخت آن كه هزينهها گذاران باشد؛ در حالي كه قسمت مشي
خواهند كه به طور مشروح  نمي گذاران مدلي در چنين مواردي، خط مشي. شود مي را رها

                                                      
1- Synthesis 
2- Inspire 
3- Perspiration 
4- Speculative 
5- Disciplined Inspiration 
6- Selective Imitation 
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هايي از يك برنامه كه  چگونگي كاركرد يك برنامة خارجي را نمايش دهد؛ در عوض ويژگي
ي ها كه به طور مستقل از نمونه اي و آنها را در برنامه 1كنند مي خوشايند هستند را گلچين

يي ها هنگامي كه يك برنامة خارجي با موفقيت. كنند مي شود تركيب مي يخارجي طراح
به اهداف شخصي خود، عناصر  يابي دستگذاران ملي به منظور  شود خط مشي مي همراه

. كنند مي توانند براي كسب مشروعيت مورد استفاده قرار بگيرند، تقليد مي مهم برنامه را كه
براي بسياري از  1980ي دولتي در دهه ها ييو دارا ها سازي بنگاه به عنوان مثال، خصوصي

ي ميان كشوري در منافع سياسي ها با اين حال، تفاوت. كشورها جذابيت سياسي ايجاد كرد
ي پيشرو از ها مند نمونه گذاران در مطالعة نظام بدين معني است كه برخي از خط مشي

اند و به جاي  درگير نشده ايي ريگاني آمريكها ي بريتانياي تاچر گرفته تا برنامهها برنامه
آنها ] گذاران خط مشي[دهد كه  مي اند؛ اين موضوع نشان شواهد بيشتر به حكايات تكيه كرده

 Henig( اند توجه داشته 2به جاي يادگيري احتمالي از نيروهاي انگيزاننده بيشتر به مشروعيت

et al,1998:459( .  

 پژوهش يها و پرسش ييغاهدف 

در مديريت  يريتيمدفرايند درس آموزي  يينتب يبرا يمدل يطراحپژوهش  ينا ييغاهدف 
 : مطرح كرد يرزتوان به صورت  مي پژوهش را يفرعاهداف  ينبنابرا. است يرانا يدولت

  يرانا يدولت يريتمدفرايند درس آموزي مديريتي ملي در  يواكاو. الف

  يبر فرايند درس آموزي مديريتي مل مؤثرعوامل  يينتع. ب

 بر درس آموزي مديريتي مؤثراز عوامل  يكهر  يتاهم يزانمشناخت . ج

                                                      
1- Cherry Pick 
2- Legitimation 
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  : است يرزپژوهش به شرح  يها راستا پرسش ينادر 

 يرانا يدولت يريتمدفرايند درس آموزي مديريتي ملي در  كنندة يينتبمدل  :ياصلپرسش 
 است؟ يمدلچگونه 

  : يفرع يها پرسش

  ند؟ا مدل مزبور كدام ةدهند يلتشكعناصر . الف
  عناصر وجود دارد؟ ينا ينب يروابطچه . ب

  چارچوب مفهومي پژوهش
ر عوامل ، تأثيتياهمحائز  طيشرا ريساو  ينظر يمبانجامع  يبررسپژوهش، با  نيادر 

در نهايت پس از . قرار گرفتند يبررسآموزي مديريتي ملي مورد  شرايط علي بر فرايند درس
دولتي چارچوب مفهومي پژوهش بدين صورت مصاحبه با صاحب نظران و سياستگذاران 

  : ترسيم شده است

 

 پژوهش هاي فرضيه

 ها آنتا با آزمون  اند شده ينتدوبه صورت زير  هايي يهفرض يپژوهش يكرديرو يجادا يبرا
ريتي ي مديريت دولتي ايران بر فرايند درس آموزي مديها از تأثير چالش يعلم يليتحلبتوان 

 : ارائه داد

يريتچالش هاي مد
 دولتي ايران

فرايند درس آموزي 
 مديريتي ملي
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بر  داري يمعني مديريت دولتي ايران تأثير مثبت و ها چالش :فرضيه اصلي پژوهش
  .فرايند درس آموزي مديريتي ملي دارند

ي حوزة ساختار سازماني و سازماندهي تأثير مثبت و ها چالش :فرضيه فرعي اول
 .بر فرايند درس آموزي مديريتي ملي دارند داري يمعن

بر فرايند  داري يمعني حوزة مديريتي تأثير مثبت و ها چالش :ومفرضيه فرعي د
  .آموزي مديريتي ملي دارند درس

بر  داري يمعني حوزة قوانين و مقررات تأثير مثبت و ها چالش :فرضيه فرعي سوم
  .فرايند درس آموزي مديريتي ملي دارند

ر فرايند ب داري ينمعي حوزة منابع انساني تأثير مثبت و ها چالش :فرضيه فرعي چهارم
  .آموزي مديريتي ملي دارند درس

بر فرايند  داري يمعني حوزة فناوري اداري تأثير مثبت و ها چالش :فرضيه فرعي پنجم
 .آموزي مديريتي ملي دارند درس

  روش شناسي پژوهش
از رويكرد اكتشافي و مدل تدوين نظريه و  در آن كه است 1پژوهش از نوع پژوهش تركيبي

است كه ابتدا  بوده روند پژوهش بدين صورت. شود مي استفاده ها اين پژوهش 2يشناس گونه
و لزوم انجام آموزي مديريتي از كشورهاي پيشرفته  ادبيات موجود در مورد فرايند درس

يي با سياستگذاران و مديران دولتي ايران ها آوري و سپس مصاحبه مطالعات تطبيقي جمع
و ابعاد  ها لفهؤم گيري ي اندازهها مفاهيم و شاخص در مرحله بعدي. صورت گرفته است

                                                      
1- Mix Method Research 
2- Taxonomy 
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استخراج و مدل مفهومي پژوهش طراحي  ها پژوهش از دل ادبيات پژوهش و مصاحبه
براي آزمون مدل مفهومي پژوهش طراحي شد و در  اي نامه در مرحله بعدي پرسش. گرديد

 پژوهش يازنرد اطالعات مو يگردآورروش . ري پژوهش مورد آزمون قرار گرفتجامعه آما
، ها مقاله مطالعه، ينترنتا، جستجو در اي كتابخانه، مطالعات ياتادب ينتدودر مرحله 

پژوهش در سه مرحله . استمعتبر  يعلم يها يگاهپا يرساو  ها نامه يانپا، مجالت، ها باكت
از طريق انجام  ها داده ؛شود مي انجام »كيفي«مرحله اول كه به صورت . شود مي اجرا

در . شوند مي نظام اداري ايران گردآوري و مديران ي ساختاريافته با مسئوالنها بهمصاح
در مرحله آخر . شوند مي تبديل استخراج شده و به مدل مربوط ي كليديها مرحله دوم تم

  . گيرد مي صورتي اين مرحله به صورت كم گيرد؛ مي نيز آزمون مدل استخراج شده صورت

جهت  اي نامه ، پرسشفرايند درس آموزي مديريتي مليبر  مؤثربا مشخص شدن عوامل  
 يبررسو به  يمتنظهستند،  يرگدر  ينهزم ينابا مسائل روزمره در  كهن از متخصصا يسنجنظر

 يآمار يها از آزمون يزن ها يهفرضآزمون  يبرا. ه شدي پژوهش پرداختها در مورد متغير
نامه صورت  پرسش يلتحلو  يهتجزپردازش اطالعات و  نهايتدر . متناسب استفاده شد

ارتباط  پژوهش در مفهوميحاصل، مدل  يجنتاگرفت و بر اساس اطالعات به دست آمده و 
از پژوهش و  گيري يجهنتسپس به . شد ينتدوايران  آموزي مديريتي ملي در فرايند درسبا 

ين شيوه شايان ذكر است كه در ا. شود مي هپرداخت يندهآي ها پژوهش يبرا يمسائلارائه 
رويكرد اكتشافي به . ي داراي اهميت بيشتري استبخش كيفي پژوهش نسبت به بخش كم

 :شود مي طور كلي به صورت زير نمايش داده
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  )Creswell and Clark,2007:73: (مأخذ

 :شود مي مدل تدوين نظريه رويكرد فوق نيز به صورت زير نمايش داده

  )(Creswell and Clark,2007:73: مأخذ 

 جامعه و نمونه آماري

ي ها جامعه آماري اين پژوهش مديران و كارشناسان مديريت دولتي در يكي از سازمان
 كه گرديداستفاده  زير آماريتعداد نمونه مورد نظر از فرمول  تعيين براي. استدولتي كشور 
  :رابطةو از  گرديدهلحاظ  05/0 برآوردي خطايو % 95 اطميناندر آن سطح 
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كه در آن . استفاده شده است
2

 نرمال استاندارد متناظر با سطح  يرمتغي عددمقدار
 است،درصد  95 يقتحقمورد نظر  يناناطمسطح  ينكهااست و با توجه به ) - 1( يناناطم

آن حد  كمكبه  توان يم كهاست  يثابتمقدار  همچنين. خواهد بود 96/1مقدار آن برابر 
عالوه بر . شود مي يدهنامو دقت برآورد  كرد يفتعررا  2يناناطم ينيپاو حد  1يناناطم يباال
جامعه از برآورد آن  يانسوار ،معلوم بودننا يلدلجامعه است و گاهي به  يانسوار 2اين

در مرحلة نخست  يريگ نمونهمنظور انجام  به؛ )37:1385، يمؤمنآذر و ( شود يماستفاده 
هدفمند  يريگ نمونه ينوع ،ينظر يريگ نمونهاستفاده شد؛  ينظر يريگ نمونهپژوهش، از 

در  يةنظربا  آنها يظرنارتباط  كه يميمفاه يا يهنظر كشف ياپژوهشگر را در خلق  كهاست 
 يدادهارواز  ينظر يريگ نمونهدر . كند يم يارياست،  يدهرسبه اثبات  ينتكوحال 
 كاوش، با هدف رويم يمنه لزوماً از افراد؛ اگر هم به سراغ افراد  شود مي يريگ نمونه
 يبررسمورد  يدةپدگوناگون مرتبط با  يها مقوله نشانگر كه يدادهاييرو؛ يدادهاسترو

در خالل  هستندكه هايي يسهمقاها و  پرسش ،ينظر يريگ نمونه يراهنما. ش هستندپژوه
مناسب،  يها كشف مقوله و موجب يابند يمها با افراد بروز  مفاد مصاحبه يلتحلو  يهتجز

 ينبشده  يطراحنامه  پرسش سپس .)Strauss& Corbin,1998( شوند و ابعاد آنها مي ياتخصوص
. قرار گرفت يلتحلو  يهتجزو مورد ) يهاولنمونة (شد يعوزتنفر از اعضاي جامعه  32

بوده و از قرار  0.2394برابر  يهاول ةنمونبه دست آمده از  يها پاسخ يانسوارترين  بزرگ
 368حجم نمونه  0.05درصد و دقت برآورد  95 يناناطمفوق در سطح  ةرابطدادن آن در 

 ،برگردانده نخواهد شد ها نامه پرسشاز  يبرخ رفت يماحتمال  كهاز آنجا  يكنل. دست آمد هب
 368 يتنهادر  كهشد  يعتوزنامه بين مديران و كارشناسان مديريت دولتي  پرسش 400

  .قرار گرفت يلتحلو  يهتجزو مورد  يآور جمع نامه پرسش
                                                      

1- Upper Confidence Limit(UCL) 
2- Lower Confidence Limit(LCL) 
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 نامه پرسشروايي و پايايي 

مناسب بودن  يزانمسنجش  يبرا. است نامه پرسشپژوهش  ينادر  ها دادهابزار گردآوري 
، لذا 2ياييپاو  1ييروا: عبارتند از كه شود يم يدهسنجدو مؤلفه ) نامه پرسش( يريگ اندازهابزار 

  .شود ييدتأ مذكورابزار  يدرستگردند تا صحت و  يينتع يدبادو مؤلفه  ينا

ي ها چالش يكلپژوهش دو عامل  يناموجود در  يرهايمتغ: نامه پرسش) اعتبار( ييروا )الف
  : دهد يمقرار  يابيارزدولتي و فرايند درس آموزي مديريتي ملي را مورد سنجش و مديريت 

و مطالعات انجام شده  ها يبررس، بعد از نامه پرسش ييروا يينتع يبرادر پژوهش حاضر 
 ييدأتبه تصحيح و  نامه پرسش، ينهزم ينادر  يقبل يكارهابا  يسهمقاو  نامه پرسشدر مورد 

 .است يدهرستبط مر كارشناسانخبرگان و 

ابزار  يفن هاي يژگيواز  يكياعتماد  يتقابل: نامه پرسش) اعتماد يتقابل(ياييپا )ب
 يطشرادر  يريگ اندازهابزار  كهدارد  سروكارامر  يناشده با  يادمفهوم . است يريگ اندازه
 خكرونبا يآلفا ةيوشپژوهش از  ينادر . دهد يمبه دست  يكساني يجنتاتا چه اندازه  يكسان

الزم، مقدار  هاي با انجام محاسبه. شده استاستفاده  نامه پرسشاعتماد  يتقابلسنجش  يبرا
  . است نامه پرسش ينا يباال ياييپا يانگرب كهبه دست آمده  0.974برابر  كرونباخ يآلفا

  ها دادهتجزيه و تحليل 
به انجام  پژوهش، نخست نسبت ياتفرضي آماري الزم براي آزمون ها يلتحلاز انجام  يشپ

ي اصلي با ها مؤلفه يةتجزي با استفاده از فن آماري عاملي اكتشافي در مرحله كم يلتحل
 يناي كاهندة ها يهگوسازة سنجه و در صورت لزوم حذف برخي  ييرواهدف بررسي 

                                                      
1- Reliability  
2- Validity  
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اقدام شد، و نتيجه مبين حذف ) 0.5كمتر از  اشتراك استخراجي يرمقادي با ها يهگو( ييروا
پژوهش به طور همزمان  ينا يها همة داده كهاز آنجا  ينهمچن. است نامه سشپراز  يهگو12
 يزپرهشده بود، به منظور  يآورواحد جمع ) اي نامه پرسش(مشخص و با ابزاري  يافراداز 
آماري الزم براي  يها يلتحلاز انجام  يشپ، مشتركروش  يانسوار يپژوهش يدتهداز 

وجود  يزمان مشتركروش  يانسواراجرا شد؛  5ون رمها  يعامل يك، آزمون ياتفرضآزمون 
 يينتبرا  يانسوار يزانم يشترينب، )عامل ينتر عمده ياعامل  يننخست(عامل  يكتنها  كهدارد 
عامل را با  6، ياصل يها مؤلفه يةتجز يقطراز  ياكتشاف يعامل يلتحل ياجرا يجةنت. كند
 يينتبرا  يانسوار كلدرصد از  15ها آن ينتر عمده كهداد  شكل 1تر از  بزرگ يژةو يرمقاد
روش  يانسوار يدتهدمقدار، معلوم شد  ينابودن  يينپا، با توجه به ينبنابرانمود؛  مي

از  يزنشده  ياد هاي براي انجام محاسبه. ندارد يياعتناپژوهش اثر قابل  ينادر  مشترك
 . استفاده شد SPSSافزار نرم

پژوهش،  ياتفرضي آماري براي آزمون ها يلتحلدرآمدهاي انجام  يشپاز  يگرد يكي
 يشينةبپژوهش از روش  يناكه در ؛ چرابود ها داده يرةمتغ چند يعتوزبررسي نرمال بودن 

فرض نرمال بودن  يشپروش بر  ينابراي برآورد پارامترها استفاده شده است و  يينما درست
ي ها در مدل يرهغمتبه سبب نقض نرمال بودن چند . استوار است ها داده يرةمتغچند 
سازي روشي مبتني بر  جرا شد؛ خودگردانسازي ا خودگردان پژوهش، گيري اندازه

از نمونة مورد مطالعه است كه در صورت نقض مفروضة نرمال  گذاري يجابا  گيري بازنمونه
شود كه قدرمطلق  مي زماني نقض فرض يشپ ينا. قابل انجام است يرهمتغبودن چند 

تر از  بزرگ يارمعبر خطاي  يدگيكشمقدار چولگي و  يمتقسصل از ي بحراني حاها نسبت
 يعتوزمشاهده شده با  يعتوزبه معناي تفاوت معنادار  ينا يراز ؛)( باشد 2.58

  .نرمال است
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يابي معادالت  پژوهش و اجراي مدل ياتفرضو آزمون  يكم يها داده يلتحل يبرا
، يساختارمعادالت  يابي هدف مدل. استفاده شد Amos Graphics 18افزار  ساختاري از نرم

 اي نمونه يها است؛ اگر داده اي نمونه يها داده يلةوسبه  ينظرمدل  يتحما يزانم يينتع
 يها مدل يا، كردرا اصالح و مجدداً آن را آزمون  يهپاتوان مدل  مي نباشند، ينظرمدل  يدمؤ
  .را طرح و آزمون نمود يگريد ينظر

به مرحلة  ينگگرباي اندرسون و  دو مرحله يكردرومعادالت ساختاري طبق  يابي مدل
 گيري مدل اندازه ييديتأعاملي  يلتحلنخست با استفاده از  يبترت ينابه . عمل درآمد

مرحله، ضمن بررسي معناداري  ينابرآورد و آزمون شدند؛ در ) متغيرهاي مستقل و وابسته(
مورد بررسي قرار  يزنهمگرا  ييروا، گيري اندازه يها از بارهاي عاملي در مدل يكهر 

 طبق ها ، دادهيرمس يلتحلچندگانه و  يونرگرسفنون  يقطرسپس در مرحلة دوم، از . گرفت
) وزي مديريتي مليدرس آمفرايند  يينتبمدل معادلة ساختاري (مدل معادلة ساختاري  يك

  .برازش شدند

  پژوهش يها يافته
  تيي مديريت دولها عوامل چالش

ي مديريت دولتي و يافتن عوامل ها براي انجام تحليل عاملي متغيرهاي مرتبط با چالش
و )  KMO1( اولكين -ماير-كايسر يريگ نمونهكفايت  ي اندازه ةآمارتأثيرگذار بر آن، ابتدا از 
 KMO ةآمارالزم مقدار  هاي با انجام محاسبه. ستفاده شده استا 2آزمون كرويت بارتلت

به دست آمده است؛ بنابراين  0.000آزمون بارتلت برابر  داري يمعنو سطح  0.743برابر 

                                                      
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of SampelingAdequecy (KMO) 
2- Bartlett's Test of Sphericity 
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مورد سنجش  يرهايمتغ، 3شماره  در جدول. براي اجراي تحليل عاملي مناسب است ها داده
ت درج شده سؤاالو بار عاملي هريك از  ها عامل، به همراه يكهرت مربوط به سؤاالو 

  .است
  ي مديريت دولتيها مربوط به چالش نامه پرسشت سؤاالو  يرهامتغ - 3شماره جدول

  بار عاملي  )يا مفاهيم ها گويه( االتؤس  نام عامل
درصد 

واريانس 
  تبيين شده

درصد تجمعي 
واريانس تبيين 

 شده

 و 
تار
ساخ

زه 
حو

ده
زمان

سا
  ي

وفيوظاالزم دريبازنگرونيتدوعدم
  ياساسنقش دولت متناسب با احكام قانون 

0.617  

15.32  15.32 

دولت بهفيوظايبندو طبقهكيتفكعدم
 يگر يتصدو  تيحاكمامور 

 

0.782  

 يواگذاربه  يدولت يها دستگاه شيگراعدم 
  يمردم يها امور و جلب مشاركت

0.717  

ازيبرخفيوظاوجود تداخل در
  2و  1سطح  يها دستگاه

0.576  

يهادستگاهيداخلالتيتشكتيتبععدم
  معتبر يتجربو  يعلمط از ضواب يدولت

0.724  

و كاركنان  يدولت يها دستگاه يكمتوسعه 
و  يتيريمدو توان  تيظرفاز  شيبدولت 

  دولت يمال
0.708  

يت
دير

ة م
وز
ح

  

منظم از عملكرد  يابيارزعدم انجام 
  يدولت يها دستگاه

0.805  

وييگراو ضابطهيقانونمندتيرعاعدم 30.47 15.15
  انتصاب كاركنان در يساالر ستهيشا

0.681  

  0.580يبرامناسبيسازوكارهانظام ونبودن
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  ها تحقق اهداف و برنامه يريگيپ

در قبال  يدولت يها دستگاه ييپاسخگوعدم 
  جامعه

0.600  

ديجديهاالگوها و نظاميريكارگعدم به
  در اداره امور كالنيتيريمد

0.834  

ات
قرر

و م
ن 
واني

زة ق
حو

  

و  نيقوانو مطلوب  حيصح يرااجعدم 
  مقررات

0.643  

12.84 43.32 

يابيارزمناسب جهتيسازوكارهانبودن
، نيقوان ياجراحاصل از  يĤمدهايپو  جينتا

 مقررات و مصوبات

0.798  

كه  نيقوان ميتنظدر  ينگرعدم جامع 
 مكرر يها هياصالح بيتصوموجب 

  .گردد مي

0.652  

نوع و گوناگون و مقررات مت نيقوانوجود 
 در مورد موضوعات خاص

0.679    

اني
 انس

ابع
ة من

حوز
  

ينگهداردر جذب ويادارنظاميناتوان
  كاركنان توانمند، كارآمد و متخصص

0.735  

9.79 53.11 
كاركنان دولت باالتيتحصعدم انطباق

  در موارد متعدد يتصدمشاغل مورد 
0.765  

 يروين بيتركنامناسب بودن ساختار و 
  التيتحصدولت از نظر سطح  يانسان

0.830  

ري
 ادا
ري

ناو
زة ف

حو
  

يفناوردرينوسازبه تحول وشيگراعدم
  انجام كاريهاوهيشو

0.748  

7.41  60.53  
نسبت به  »عدم اعتماد« يتلقطرز  تيحاكم

  يدولت يها مراجعان دستگاه
0.765  

ضابطه در انجاميجارابطه بهتيحاكم
در امور مربوطه به مراجعان  ژهيوامور به 

  يدولت يها دستگاه

0.842  
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 ي مديريت دولتي را نشانها مدل تحليل عاملي تأييدي عامل چالش ،2نمودار شماره 
  . دهد مي

  
  ي مديريت دولتيها مدل تحليل عاملي تأييدي عامل چالش: 2نمودار شماره 
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 عوامل درس آموزي مديريتي ملي

آموزي مديريتي ملي و يافتن عوامل  تغيرهاي مرتبط با درسليل عاملي مبراي انجام تح
با انجام . و آزمون كرويت بارتلت استفاده شده است KMO ةآمارتأثيرگذار بر آن، ابتدا از 

 0.000آزمون بارتلت برابر  داري يمعنو سطح  0.842برابر  KMO ةآمارمقدار محاسبات الزم 
، 4شماره در جدول . اجراي تحليل عاملي مناسب است براي ها دادهبه دست آمده است؛ بنابراين 

يك از  و بار عاملي هر ها عامل، به همراه يك هرت مربوط به سؤاالمورد سنجش و  يرهايمتغ
  .ت درج شده استسؤاال

  
 مربوط به درس آموزي مديريتي ملي نامه پرسشت سؤاالو  يرهامتغ -  4شماره جدول 

  بار عاملي )ميا مفاهي ها گويه( االتؤس  نام عامل

درصد 
واريانس 

تبيين 
  شده

درصد تجمعي 
واريانس تبيين 

  شده

درس 
آموزي 
مديريتي 

  ملي

ياسيسيهانهيهزكاهش
 از آزمون و خطا يناش

0.742 

70.56  70.56  

اتيتجرباستفاده از دانش و
 گرانيد

0.682 

درياسيستيرضاشيافزا
 زمان ممكن نيكمتر

0.552 

دريقبلعدم وجود تجربه
 مورد مسائل موجود

0.624 
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 مدل تحليل عاملي تأييدي عامل درس آموزي مديريتي را نمايش 3نمودار شماره 
 . دهد مي

  
  مدل تحليل عاملي تأييدي عامل درس آموزي مديريتي: 3نمودار شماره 

نمايش داده شده  3و  2ي برازش نمودارهاي شماره ها شاخص 5در جدول شماره 
  . است

   گيري ي اندازهها ي برازش مدلها شاخص: 5شماره  جدول
P CMIN  ها شاخص

/DF IFI  TLI  CFI  RMSEA  

  0.069  0.982  0.965 0.979 2.84 0.245 1مدل شماره
  0.078  0.926  0.984 0.941 3.24 0.10 2مدل شماره

، 6جدول شماره ، نتايج ناشي از آزمون مدل مفهومي پژوهش و 4نمودار شماره 
  .دهد يمپژوهش را نشان  كلي رازش مدلي بها شاخص
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 كلي پژوهشي برازش مدل ها شاخص: 6جدول شماره 

/P CMIN ها شاخص
DF

IFI TLI CFI RMSEA

 0.072 0.991 0.986 0.994 3.24 0.365 كليمدل 

 

  
 نتايج آزمون مدل كلي پژوهش :4نمودار شماره 
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، ها شاخص ينااز  يكيه شد؛ شاخص مهم برازش استفاد 6، از ها به منظور آزمون مدل
 هاي برازش مطلق محسوب بود كه از جمله شاخص) P(شاخص معناداري كا اسكوئر 

ي مشاهده شده ها يانسكووارو  ها يانسواربر مبناي تفاوت  ها دسته از شاخص يناشود؛  مي
شده از سوي  ينتدوشده بر اساس پارامترهاي مدل  ينيب يشپي ها يانسكووارسو، و  يكاز 
معناداري مدل است كه با  يدمؤ 0.05تر از  شوند؛ مقدار كا اسكوئر بزرگ مي ، محاسبهيگرد

 .شود مي نگاهي به جداول برازش معناداري آنها مشخص

دوم  يشةرآن، و  5تا  1 ينبكه مقدار ) CMIN/DF(شاخص كا اسكوئر بهنجار شده
كنند، دو  مي ييدتأرا  آن مدل 0.08تر از  كه مقدار كوچك) RMSEA(مربعات خطاي برآورد

ي برازش مقتصد ها دو شاخص از جمله شاخص ينامورد استفاده بودند؛  يگردشاخص 
ي برازش ها نقطه ضعف شاخص ينمهمتري مزبور برآنند تا ها شوند؛ شاخص مي محسوب

 جبران شود؛ لذا بررسي) پارامتر به مدل يشافزاي برازش با ها بهبود مقدار شاخص(مطلق 
پارامتر براي برآورد،  يكدرجة آزادي به ازاي آزاد گذاردن  يكاز دست دادن  ياآكنند  مي

كه از آنها براي  يگردسه شاخص . يرخ ياي برازش مطلق شده است ها سبب بهبود شاخص
 - ، شاخص توكر)IFI(يشيافزااستفاده شد، عبارت بودند از شاخص برازش  ها برازش مدل

دهنده  آن نشان 0.9بزرگتر مساوي  يرمقادكه )CFI(يقيتطبو شاخص برازش ) TLI(يسلوئ
 يقيتطبي برازش ها شاخص ينمهمترسه شاخص از جمله  يناقابل قبول بودن مدل است؛ 

ي برازش مطلق، ها شاخص يلتكم، در راستاي يقيتطبي برازش ها شوند؛ شاخص مي شمرده
و  يسهمقابا آن  شدة مورد آزمون را ينتدوچند مدل، مدل نظري  يا يكبا مبنا قرار دادن 

با . بدون تفاوت با آن است يا تر يفضعتر،  به لحاظ آماري قابل قبول ياآكنند كه  مي بررسي
ي پژوهش ها ي برازش متوجه قابل قبول بودن كليه شاخصها نگاهي به جداول شاخص

. اند از نظر آماري مورد قبول واقع شدهي پژوهش ها در نتيجه كليه فرضيه. شويم مي حاضر
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ي مديريت دولتي تأثير مثبت و معناداري بر ها ن صورت كه كليه متغيرهاي مستقل چالشبدي
  . اند امل درس آموزي مديريتي ملي داشتهع

  گيري بحث و نتيجه
. ترديد پويايي فرد، گروه، سازمان و نظام سياسي در سازوكاري به نام يادگيري نهفته است بي

كند از تجربه ديگران در حوزة  مي فرد تالش. يكي از مĤخذ يادگيري تجربه ديگران است
زند نشخصي، كسب و كار و روابط اجتماعي بيĤموزد تا خود از ابتدا دست به خطا و آزمون 

بر او تحميل شود، اين امر در مورد گروه، سازمان و همين طور نظام سياسي نيز  اي كه هزينه
سياسي، اقتصادي،  ي مختلفها در عصر رقابت شديد كشورها در حوزه. صادق است

. شود مي ي سياسي محسوبها فرهنگي، يادگيري مأخذ بزرگي براي مزيت رقابتي نظام
ملي و نظام  گذاري شك يادگيري هر آنچه ديگر كشورها در عمل در حوزة خط مشي بي

- دهند نه براي تقليد كوركورانه و ورود فرهنگ متضاد با فرهنگ اسالمي مي اداري انجام
. و اعمال مديريتي متناسب با شرايط كشور ماست ها مشي لكه براي رصد خط، بايراني كشور

توان از  مي ،موفق شود) خط مشي ملي حمل و نقل( اگر كشوري توانسته در حوزة ترافيك
را از نزديك ... مشي ملي محيطي، توريسم، آموزش و  توان خط مي اين تجربه آموخت؛

ل به پااليشگران رب معضل ملي را با توسمشاهده كرد و در صورت مناسب بودن آن تجا
 براي فهم تجربه ديگران كفايت ها و وب سايت ها ، كتابها بررسي مقاله. بومي حل كرد

به معناي  ها مشي خواندن در باب خط. درس آموزي كردبايد رفت و ديد و . كند نمي
تصادي، همه كشورهاي عالم در كنار تالش براي محصوالت بومي اق. آموزي نيست درس

كنند كشورهاي ديگر را پيوسته پااليش  مي خود تالش فناورانهسياسي، اجتماعي، فرهنگي و 
ولي آنچه كه در اين پژوهش  .ي يادگيري برخوردار شوندها كنند تا از مزيت شكار فرصت

ي مديريت بخش دولتي بود كه سياستگذاران و مديران را وادار به درس ها ، چالشاشاره شد
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درست . ل به مطالعات تطبيقي نموده استجربيات كشورهاي پيشرفته و توسآموزي از ت
آموزي كنند و تجربيات مختلف را در اختيار توانند از يكديگر درس مي است كه كشورها

پردازي و  نظر دور مانده حركت به سوي نظريههم قرار دهند، ولي آنچه در كشور ما از 
مومي و نگرش جامع در مورد مشكالت كشور درباره مسائل ع راهبرديداشتن ديدگاه 

اي از مشكالت مديريت دولتي ايران اشاره شده و  شد به پارهدر اين پژوهش سعي . است
ي بومي و ايراني ها جويي سوي چاره سياستگذاران و مديران دولتي را براي حركت به

زير براي از خالل نتايج پژوهش، كاربردهاي ضمني و پيشنهادهاي اجرايي . تشويق كرد
  :شوند مي تر خط مشي ملي استخراج موفق درس آموزي مديريتيتبيين 

  بر اساس شرايط علي مدل پژوهش: لفا
آموزي شوند كه مسائل عمومي بخش دولتي  يي درسها و برنامه ها مشي سعي شود خط .1

 .را پاسخگويي نمايند

ش بومي در المقدور مكانيزمي طراحي شود كه بتوان با تكيه بر دانش و پژوه حتي .2
 . مورد مسائل كشور نظريه پردازي كرد

آموزي شده  ي درسها سعي شود شرايطي براي ارزيابي اثربخشي و كارايي برنامه .3
 .صورت گيرد

  :پژوهش )مقولة محوري(متغير وابستهبر اساس : ب
در حل مسائل داخلي و  راهبرديارتقاي دانش مديران دولتي در جهت افزايش ديد  .1

 .ضاي سياسي در كمترين زمان ممكنوانهادن تفكر ار
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تشويق مديران دولتي به توليد دانش بومي و ايجاد انگيزه براي نظريه پردازي مديريتي  .2
 .ملي

مستندسازي تجربيات به كار گرفته شده در بخش دولتي به منظور استفاده از دانش  .3
 .ضمني مديران دولتي و كارشناسان خبره
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