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in the Context of Policy-Making Cycle (Case 
Study)

Abstract
One of the important success factors in public sector organizations is  
voluntary participation or citizen-centered approach which is emphasized 
by modern public administration paradigm. The purpose of this research  
was to introduce the modern public administration paradigm and to  
emphasize the vital role of modern public administration dimensions as 
the predisposing factors of citizens’ participation in the policy-making 
cycle of Tehran Municipality. A matrix was made up of modern public  
administration dimensions and steps of policy-making cycle drawn  
respectively on the X-axis and Y-axis of the Cartesian coordinate system  
so that the importance and priority of citizens’ participation could be  
determined at the interception point of the matrix. Then, a conceptual 
model was developed based on targeted sampling method involving 10 
experts and applying fuzzy Delphi technique in two phases and with 
structured interviews. Besides, 392 questionnaires were distributed 
among the staff personnel of the municipality, selected through random 
sampling method. Results show that participation affects policy-making 
cycle through one-way communication, dialogue and deep conversation 
in six phases; through social counseling in five phases and through work 
sharing in three phases. Also, modern public administration dimensions 
have positive impact on policy-making cycle through the four types of 
participation, meaning one-way communication, social counseling,  
dialogue and deep conversation and work sharing.

Keywords:  Modern Public Administration, Public Policy-making, Public 
Policy-making Process, Citizen-centered Approach, Citizens’ 
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چکیده:
از عوامل مهم موفقیت سازمان های بخش د ولتی مشارکت د اوطلبانه و شهروند محوری 
است که مورد  تاکید  پاراد ایم خد مات عمومی نوین است. هد ف پژوهش حاضر، معرفی 
به  نوین  ابعاد  خد مات عمومی  بر نقش حیاتی  تاکید   و  نوین  پاراد ایم خد مات عمومی 
تهران  شهرد اری  خط مشی گذاری  چرخه  د ر  شهروند ی  مشارکت  زمینه سازان  عنوان 
است، و ماتریسی متشکل از ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر محور X و مراحل چرخه 
خط مشی گذاری د ر محور Y را با هد ف تعیین اهمیت و اولویت انواع مشارکت شهروند ی 
د ر تالقی د و محور ماتریس ارائه می د هد . د ر این راستا، الگوی مفهومی بر اساس روش 
نمونه گیری هد فمند  توسط 10 خبره مبتنی بر تکنیک د لفی فازی د ر د و مرحله به صورت 
مصاحبه ساختاریافته مورد  تحلیل قرار می گیرد . همچنین، با توزیع 392 پرسشنامه د ر 
میان کارکنان ستاد ی شهرد اری تهران به روش نمونه گیری تصاد فی، نتایج تحلیل ما 
نشان می د هد  که مشارکت از نوع ارتباط یک سویه، و د یالوگ و گفتگوی عمیق د ر شش 
مرحله، مشارکت از نوع مشاوره اجتماعی د ر پنج مرحله، و مشارکت از نوع شراکت کاری 
د ر سه مرحله چرخه خط مشی گذاری موثر است و ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر هر چهار 
نوع مشارکتی )ارتباط یک سویه، مشاوره اجتماعی، د یالوگ و گفتگوی عمیق، و شراکت 

کاری(، د ر چرخه خط مشی گذاری وضعیت مطلوب ند ارند . 

کلیدواژهها:  خد مات عمومی نوین، خط مشی گذاری عمومی، فرایند  
مشارکت  شهروند محوری،  عمومی،  خط مشی گذاری 

شهروند ان.
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مقدمه

سازمان ها همانند  حلقه های ارتباطی بین فرد  و جامعه، از اجزای اصلی بد نه اجتماعی هستند  که به 
منظور طوالنی نمود ن چرخه حیات خود  نیازمند  جامعه اند  )Übius & Alas, 2009(. سازمان ها باید  
ارزش های مسئولیت پذیری، عد  الت، و پاسخگویی د ر برابر جامعه را مورد  توجه قرار د هند  و توجه ویژه ای 
به مقوله شهروند محوری د اشته باشند  )Beise-Zee, 2011(. بی توجهی به شهروند محوری باعث 
 .)Taylor, 2006(  کاهش مشروعیت سیستم و شکست سازمان های بخش د ولتی د ر اجتماع مي شود 
بی توجهی و فاصله سازمان های بخش د ولتی از شهروند محوری، تمرکز ِصرف مد یران به اهد اف 
سازمانی، و بی توجهی آنان به مسائل و پیامد های اجتماعی سازمان موجب پید ایش فصل جد ید ی 
با  متقابل  رابطه  بر  که  می شود   د ولتی  مد یریت  اد بیات  د ر  عمومی  خط مشی گذاری  مد یریت  د ر 
د ر  پاراد ایم های شکل گرفته  د ر  این،  اساس  بر  و شریف زاد ه، 1381(.  )الوانی  د ارد   تاکید   شهروند  
مد یریت د ولتی، پاراد ایم خد مات عمومی نوین بر شهروند محوری تمرکز د ارد . خد مات عمومی نوین 
بر ارزش های مرد م ساالرانه و شهروند محوری توسط سازمان های بخش د ولتی به منظور رسید ن به 
جامعه مد نی و شهروند ان فعال تر )Rho, 2013(، و بر د یوان ساالری، کارایی، عد الت، پاسخگویی، 

.)Callahan, 2010(  و مسئولیت توجه د ارد
نوین  انجام شد ه، پژوهش های بسیار محد ود ی د ر موضوع خد مات عمومی  بازبینی  بر اساس 
د ر سطح ملّی بر تبیین جایگاه پاسخگویی د ر پاراد ایم خد مات عمومی نوین اشاره د ارند  )احمد ی 
مشارکت  بر  و   ،)1397 رضایی،  و  مکوند ی  1396؛  همکاران،  و  پیکانی  هاد ی  1394؛  الوانی،  و 
شهروند ی متمرکز نیستند . عالوه بر آن، د ر سطح شهرد اری )تهران( نیز هیچ پژوهشی د ر حوزۀ 
خد مات عمومی نوین انجام نشد ه و این شکافی است که د ر اد بیات ایجاد  شد ه است. یعنی ارائه 
الگو و آزمون پژوهش حاضر سهمی است که برای نخستین بار د ر افزایش مشارکت شهروند ی با 
توجه به ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر مراحل چرخه خط مشی گذاری مورد  بررسی قرار می گیرد . 
د ر این مورد ، شهرد اری تهران به عنوان یک موسسه د ولتی، بد ون توجه به مقوله شهروند محوری، 
با چالش ها و نابهنجاری های بسیاری د ر مد یریت شهری مواجه خواهد  بود  )علیزاد ه و همکاران، 
مد یریت شهری  بهینه خط مشی های  اجرای  1392(. پس شهروند محوری می تواند  تضمین کنند ه 
به  تهران  شهرد اری  د ر  نوین  د ولتی  خد مات  پاراد ایم  صورت گرفته،  بررسی های  اساس  بر  باشد . 
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به عنوان  بر آن  اد بیات مد یریت حاکم  عنوان یک رویکرد  جد ید  مورد  توجه قرار نمی گیرد  و د ر 
یک الگوی توسعه وارد  نمی شود . به عبارت د یگر، د ر راهبرد  این رویکرد ، د ید گاه شهروند محور و 
سازوکار  تهران،  شهرد اری  د ر  مشارکت  چگونگي  مثال،  برای  است.  نیافته  رواج  مشارکت جویانه 

مشارکت، و موضوع های مشارکت مشخص نیست.
د ر اد امۀ پژوهش حاضر، ابتد ا خد مات عمومی نوین و ابعاد  آن معرفی می شود . سپس با تاکید  بر 
نقش حیاتی ابعاد  خد مات عمومی نوین به عنوان زمینه سازان مشارکت شهروند ی الگویی به منظور 
معرفی نوع بهینه مشارکت بر اساس ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر مراحل چرخه خط مشی گذاری 
الگوی  مبنای  بر  تهران  شهرد اری  موجود   وضعیت  آن،  از  پس  می شود .  ارائه  تهران  شهرد اری 
ارائه شد ه مورد  سنجش قرار می گیرد  و د ر نهایت، پیشنهاد هایی برای بهبود  مشارکت شهروند ی با 

توجه به ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر مراحل چرخه خط مشی گذاری ارائه می شود . 

مبانینظریپژوهش

خد مات عمومی نوین

خد مات عمومی د ر عصر حاضر به سرعت د ر حال رشد  است و پاسخ سریع به مشکالت پیچید ه 
پاراد ایم خد مات عمومی نوین می شود   و د ر حال رشد  مسائل عمومی است که باعث شکل گیری 
)Muliawaty & Muliawaty, 2019(. خد مات عمومی نوین به عنوان جایگزین مد یریت د ولتی 

نوین است که توسط آزبورن و گیبلر1)1992( معرفی می شود . تمرکز مد یریت د ولتی نوین بر استفاد ه 
از مد ل های بازار و ارزش های آن د ر فهم نقش و فعالیت های د ولت و اطمینان از کارا بود ن خد مات 
تمرکز،  نبود   بهره وری،  بازار،  محور  شش  بر  نوین  د ولتی  مد یریت   .)Terry, 2005( است  د ولت 
جهت گیری خد مات، پاسخگویی نتایج، و سیاست متمرکز است )Colgan et al., 2016(. د ر این 
راستا، تب و تاب مد یریت د ولتی نوین د ر اد اره های د ولتی د ر د هه گذشته رو به سرد ی د ارد . راد شلد ر 
و لی2 )2011(، بیان می کنند  که د ر طول د هه گذشته، مد یریت د ولتی نوین با بحران های ناشی از 
 محد ود یت ها و معایبش روبه روست. موفقیت مد یریت د ولتی نوین به ظرفیت سازی د ولتی بستگی د ارد  
کارایی  باعث  فرهنگ  و  قوانین،  به سیاست ها،  کافی  توجه  نبود    .)Brown & Potoski, 2003(

کم تر از انتظار می شود  )Riccucci & Thompson, 2008(، قانونگذاری و محد ود یت های قضایی 
ناد ید ه گرفته می شوند  )Reed & Meyer, 2004(، و این امر موجب می شود  که پاسخگویی مد یریت 

1. Osborne & Gaebler
2. Raadschelders & Lee
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د ولتی نوین به شهروند ان و جامعه مد نی کاهش یابد  )Romzek & Johnston, 2005(. د ر نتیجه، 
همان طور که مد یریت د ولتی نوین جایگزین اد اره د ولتی سنتی د ر 1980 و 1990 به عنوان د ید گاه 
.)Bryson et al., 2014(  حاکم شد ، خد مات عمومی نوین نیز جایگزین مد یریت د ولتی نوین گرد ید

د ر خد مات عمومی نوین، خد متگزاران عمومی به جای نقش خبرگان و کارآفرینان، نقش شریک 
و تسهیل گر را بازی می کنند . د ر این نقش، آن ها به شهروند ان کمک می کنند  که نیازهایشان را 
د قیق شناسایی کنند  و روابطی مبتنی بر اعتماد  با یکد یگر ایجاد  نمایند . تاکید  این پاراد ایم بر ایجاد  
اصلی  ویژگی  راستا،  این  د ر   .)Callahan, 2010( است  امانت د ار  و  پاسخگو  عمومی  نهاد های 
خد مات عمومی نوین تاکید  بر مرد م ساالری و شهروند محوری است )Roblek et al., 2020(. د ر 
واقع، خد مات عمومی نوین به د نبال تسهیم قد رت د ر تصمیم گیری، تشویق و ترغیب استقالل، 
مشارکت  راه  از  عامه  منفعت  ایجاد   و  توسعه  برای  فرایند ی  و  است  شهروند ان  خود حاکمیتی  و 
شهروند ی است )Bryson et al., 2014(. این امر به رضایت شهروند ان و افزایش اعتماد  عمومی 

.)Alamsyah, 2019(  منجر می شود

ابعادخدماتعمومینوین

پاراد ایم خد مات عمومی نوین پس از تاکید های صرف پست مد رنیته به فرد گرایی و آثار منفي این 
فرد گرایي مطلق بر اجتماع شکل می گیرد  و نظریه پرد ازان شهروند ي، اجتماع، جامعه مد ني، انسان گرایي 
سازماني، مد یریت د ولتي جد ید ، و پست مد رنیسم به برقراري فضایی کمک می کنند  که د ر آن صحبت از 
یک خد مات د ولتي جد ید  است. با این که  تفاوت هاي مهمی د ر این د ید گاه ها وجود  د ارند ، مشابهت هایي 
نیز وجود  د ارد  که مجموع د ید گاه هایی را که خد مات د ولتي جد ید  مي نامیم، متمایز می کنند  )احمد ی 
و احمد ی، 1389(. اید ه هاي اساسي پاراد ایم خد مات د ولتی نوین مشمول خد مت به شهروند ان نه به 
مشتریان، منافع عمومی، ارزشگذاری به شهروند ی بیش تر از کارآفرینی، تفکر راهبرد ی، پاسخگو بود ن، 
خد مت کرد ن نه راهبری کرد ن، و ارج به مرد م می شود  )Denhardt & Denhardt, 2015(. از این رو، 

ابعاد  خد مات عمومی نوین بر اساس اید ه ها و د ید گاه های خد مات عمومی نوین به شرح زیر است.
د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی: اگرچه مفهوم د سترسی به اطالعات و آگاهی 
عمومی د ر حیطه خد مات و کاالها د ر اد بیات بازار قرار می گیرد ، ولی می توان از آن د ر منافع فرد ی 
و جمعی شهروند ان استفاد ه نمود . باید  د انست که د سترسی به اطالعات فقط موضوع حق فرد ی 

.)Denhardt & Denhardt, 2015( نیست، بلکه یک مسئولیت سیاسی است
انتخاب و توافق محوری: جامعه از ذی نفعان گوناگون تشکیل می شود  و ضروری است که 
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میان این ذی نفعان د ر مواقع تعارض منافع میانجی گری شود ، که این مهم بخشی از مسئولیت د ولت 
است که یک فرایند  تصمیم گیری را مبتنی بر اجماع و توافق ایجاد  نماید ، و رابطه یک جانبه ای را 
که د ر آن گروه محد ود ی سایر مرد م را به اطاعت وامی د ارند ، به د وسویه و تعامالنه تبد یل کند  تا 

انتخاب های مطلوب برای همه ذی نفعان مد  نظر قرار گیرد  )امیرزاد ه و برک پور، 1397(.
شفافیت: شفافیت نوعی فراهم کرد ن شرایطی است که این امکان را به شهروند ان می د هد  
که د ر مورد  فرایند  تصمیم گیری د ولت آگاهی یابند . و د ولت باید  د ر تصمیم گیری همانند  اجرای 
مرد م  و  رسانه ها  وسیله  به  اطالعات  تمامی  تا  باشد   د اشته  کامل  شفافیت  خط مشی ها  و  قوانین 

به راحتی د سترس پذیر و فهم پذیر باشند  )سرد ارنیا و شاکری، 1394(.
رسید گی و جبران: باید  د ر جامعه سازوکاری برای بیان شکایات و ناراحتی شهروند ان، و 
د ر صورت لزوم رسید گی و جبران وجود  د اشته باشد  تا پس از کسب نتایج ارزیابی خط مشی های 
اجرایی، نقاط قوت و ضعف مشخص شود ، و به فعال شد ن برنامه های پشتیبانی و د ر نتیجه، اصالح 

خط مشی یا حذف آن منجر شود  )د انش فرد ، 1395(.
افراد  د ر جهت  عد الت و انصاف اجتماعی: انصاف و فراگیر بود ن شامل تضمین حقوق 
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 .ابعاد و شاخص های خدمات عمومی نوین0نمودار

 مشارک  شهروندی
، شامل اداره دولتی نوین، مدیریت دولتی نوین، پارادایم مدیریت دولتیم مشارکت شهروندی بر اساس پنج مفهو 0911از سال      

یریت مد .(Strokosch & Osborne, 2020)ارزش های دولتی، خدمات عمومی نوین و حکمرانی دولتی نوین مورد تکامل قرار گرفت 
ر ولتی نوین نشئت گرفته است. این مفهوم نو دیریت در بخش خصوصی و مدیریت ارتباط با مشتری داز مفهوم مد ارتباط با شهروند

ها را لتو، و حس تعلق به دان باشدای شهروند، صدها شودگیریر تصمیمان دمنجر به افزایش مشارکت شهروند تواندولتی میبخش د
اقدامی از درگیری و مشارکت چند نفر از عمومی مردم در  شهروندیمشارکت (. 0291 ,مرتضوی &لگزیان  ,)مجربهدایش دافز

 دستورکار گذاری، تصمیم گیری و فعالیت های شکل گیری خط مشی سازمان ها یا نهادها به منظور توسعه خط مشی می باشد
(Gaynor, 2011) اقدامی محلی که شامل برنامه ریزی گروه های سازمان دهی شده در خدمات و گاهی اوقات مدیریت اینچنین .

فرآیندی است که بوسیله آن توجهات، نیازها و ارزشهای مردمی در تصمیم گیری شرکتی و  .(Holmes, 2010) خدمات می باشد
به طوری که مردم حق دارند  می باشد،همچنین به عنوان فرآیند انتخاب ارزش . (Davis, 2010)دولتی مشارکت داده می شود 

رهبران خود را انتخاب کنند و اجازه به آنها بدهند تا تصمیمات مهمی برای عموم اتحاد نمایند. در واقع مشارکت بدان معنا است که 
. (Chung, 2011) تصمیم گفتگویی با مردم داشته باشندتصمیم گیرندگانی که بر روی زندگی مردم تاثیر گذار هستند قبل از اتخاذ 

نوع رفتار می شود: اقدام شهروندی از قبیل اعتراض ها و سخنرانی و تبلیغات ها؛ درگیر ساختن شهروندی  1مشارکت شهروندی شامل 
از قبیل دادرسی و استماع شهروندی و تحقیق ها و پیمایش شهروندی و مشارکت گزینشی از قبیل رای گیری و رقابتهای کاندیدهای 

( با دسته 3112و همکاران)0پارتریج  .(Pierce, 2011) یل پرداخت مالیات و انجام وظایف قضاوتیسیاسی و مشارکت تعهدی از قب
.دیالوگ/گفتگوی عمیق 2.مشاوره بنیادی 3. ارتباط یک سویه 0نوع  1به  مشارکت شهروندیبندی انواع رویکردها و تکنیک های 

درگیر کردن برای درک و  تالش های دولتیک اصطالح عام است که  مشارکت شهروندی ،که بیان می کند .شراکت های کاری1
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به افراد و 
گروه های 
شهروندی

 گاهی 
داشتن از 
 قو  
شهروندی

     

     

    

 .ابعاد و شاخص های خدمات عمومی نوین0نمودار

 مشارک  شهروندی
، شامل اداره دولتی نوین، مدیریت دولتی نوین، پارادایم مدیریت دولتیم مشارکت شهروندی بر اساس پنج مفهو 0911از سال      

یریت مد .(Strokosch & Osborne, 2020)ارزش های دولتی، خدمات عمومی نوین و حکمرانی دولتی نوین مورد تکامل قرار گرفت 
ر ولتی نوین نشئت گرفته است. این مفهوم نو دیریت در بخش خصوصی و مدیریت ارتباط با مشتری داز مفهوم مد ارتباط با شهروند

ها را لتو، و حس تعلق به دان باشدای شهروند، صدها شودگیریر تصمیمان دمنجر به افزایش مشارکت شهروند تواندولتی میبخش د
اقدامی از درگیری و مشارکت چند نفر از عمومی مردم در  شهروندیمشارکت (. 0291 ,مرتضوی &لگزیان  ,)مجربهدایش دافز

 دستورکار گذاری، تصمیم گیری و فعالیت های شکل گیری خط مشی سازمان ها یا نهادها به منظور توسعه خط مشی می باشد
(Gaynor, 2011) اقدامی محلی که شامل برنامه ریزی گروه های سازمان دهی شده در خدمات و گاهی اوقات مدیریت اینچنین .

فرآیندی است که بوسیله آن توجهات، نیازها و ارزشهای مردمی در تصمیم گیری شرکتی و  .(Holmes, 2010) خدمات می باشد
به طوری که مردم حق دارند  می باشد،همچنین به عنوان فرآیند انتخاب ارزش . (Davis, 2010)دولتی مشارکت داده می شود 

رهبران خود را انتخاب کنند و اجازه به آنها بدهند تا تصمیمات مهمی برای عموم اتحاد نمایند. در واقع مشارکت بدان معنا است که 
. (Chung, 2011) تصمیم گفتگویی با مردم داشته باشندتصمیم گیرندگانی که بر روی زندگی مردم تاثیر گذار هستند قبل از اتخاذ 

نوع رفتار می شود: اقدام شهروندی از قبیل اعتراض ها و سخنرانی و تبلیغات ها؛ درگیر ساختن شهروندی  1مشارکت شهروندی شامل 
از قبیل دادرسی و استماع شهروندی و تحقیق ها و پیمایش شهروندی و مشارکت گزینشی از قبیل رای گیری و رقابتهای کاندیدهای 

( با دسته 3112و همکاران)0پارتریج  .(Pierce, 2011) یل پرداخت مالیات و انجام وظایف قضاوتیسیاسی و مشارکت تعهدی از قب
.دیالوگ/گفتگوی عمیق 2.مشاوره بنیادی 3. ارتباط یک سویه 0نوع  1به  مشارکت شهروندیبندی انواع رویکردها و تکنیک های 

درگیر کردن برای درک و  تالش های دولتیک اصطالح عام است که  مشارکت شهروندی ،که بیان می کند .شراکت های کاری1

                                                           
1 Partridge Katharine 

نمودار1:ابعادوشاخصهایخدماتعمومینوین

مشارکتشهروندی

از سال 1960 مفهوم مشارکت شهروند ی بر اساس پنج پاراد ایم مد یریت د ولتی شامل اد اره 
د ولتی  و حکمرانی  نوین،  د ولتی، خد مات عمومی  ارزش های  نوین،  د ولتی  مد یریت  نوین،  د ولتی 
نوین تکمیل می شود  )Strokosch & Osborne, 2020(. مد  یریت ارتباط با شهروند   از مفهوم 
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مد  یریت ارتباط با مشتری د  ر بخش خصوصی و مد  یریت د  ولتی نوین نشأت می گیرد . این مفهوم 
نو د  ر بخش د  ولتی می تواند   به افزایش مشارکت شهروند  ان د  ر تصمیم گیری ها منجر شود  ، صد  ای 
افزایش د  هد   )مجرب و همکاران، 1397(. مشارکت  شهروند  ان باشد   و حس تعلق به د  ولت ها را 
فعالیت های  و  تصمیم گیری،  کارگذاری،  د ستور  د ر  مرد م  عموم  از  تعد اد ی  مشارکت  شهروند ی، 
 .)Gaynor, 2011( است  خط مشی  توسعه  منظور  به  نهاد ها  یا  سازمان ها  خط مشی  شکل گیری 
اقد امی محلی که شامل برنامه ریزی گروه های سازمان یافته د ر خد مات و گاهی اوقات مد یریت این 
ارزش های  نیازها، و  به وسیله آن توجه ها،  )Holmes, 2010(. فرایند ی است که  خد مات است 
مرد می د ر تصمیم گیری شرکتی و د ولتی مشارکت د اد ه می شود  )Davis, 2010(. همچنین، به 
عنوان فرایند  انتخاب ارزش است، به طوری که مرد م حق د ارند  رهبران خود  را انتخاب کنند  و به 
آن ها اجازه د هند  که تصمیم های مهمی برای مرد م اتخاذ نمایند . د ر واقع، مشارکت بد ان معناست 
که تصمیم گیرند گانی که بر زند گی مرد م تاثیرگذار هستند ، پیش از اتخاذ تصمیم، گفتگویی با مرد م 
د اشته باشند  )Chung, 2011(. مشارکت شهروند ی شامل چهار نوع رفتار می شود : اقد ام شهروند ی 
و  استماع،  د اد رسی،  قبیل  از  شهروند ی  ساختن  د رگیر  تبلیغات  و  سخنرانی،  اعتراض ها،  قبیل  از 
و  سیاسی؛  کاند ید اهای  رقابت های  و  رأی گیری  قبیل  از  گزینشی  مشارکت  شهروند ی؛  پیمایش 
پارتریج و   .)Pierce, 2011( انجام وظایف قضاوتی از قبیل پرد اخت مالیات و  مشارکت تعهد ی 
انواع رویکرد ها و تکنیک های مشارکت شهروند ی به چهار نوع  با د سته بند ی  همکاران1)2005(، 
1. ارتباط یک سویه؛ 2. مشاوره اجتماعی؛ 3. د یالوگ/گفتگوی عمیق؛ و 4. شراکت های کاری بیان 
می کنند  که مشارکت شهروند ی یک اصطالح عام است که تالش های د ولت را برای د رک و د رگیر 
کرد ن شهروند ان د ر فعالیت ها و تصمیم گیری ها مورد  پوشش قرار می د هد . د امنه این نیازها از کسب 
د اد ه ها و اطالعات، و مشخص نمود ن روید اد هایی است که بر د ولت ها تاثیر بگذارد  تا شفافیت و 
اعتماد سازی را برای مواجهه با چالش ها و فرصت ها بهبود  بخشد  )Partridge et al., 2005(. بر 

اساس این، ابعاد  و شاخص های آن به تشریح نمود ار )2( استخراج می شود .

1. Partridge et al.
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نمودار2:ابعادوشاخصهایمشارکتشهروندی

فرایندخطمشیگذاری

اگر پاراد ایم خد مات عمومی نوین خوب فهمید ه شود ، سبب می شود  که مد یران به د نبال تعاد ل 
د رستی بین د سترسی شهروند ان و مشارکت آن ها د ر فرایند  خط مشی گذاری باشند . بر اساس این، 
اجتماعی،  فرهنگی،  متنوع  و  متفاوت  زمینه های  د ر  خط مشی گذاری  مستلزم  عمومی  امور  اد ارۀ 
سیاسی، و اقتصاد ی است. شبکه های خط مشی شامل بازیگران د ولتی و اجتماعی هستند  که تعامل 
 .)1396 همکاران،  و  )رهنورد   می شود   منجر  خط مشی  اجرای  یا  شکل گیری  به  یکد یگر  با  آنان 
خط مشی گذاری عمومی فرایند ی را شکل می د هد  که شامل چند ین فعالیت و مرحله است. به طور 
کلی، فرایند  خط مشی گذاری عمومی شامل مراحل شناخت، د رک و بیان مسئله یا مشکل؛ ارجاع 
و طرح مسئله د ر سازمان ها و موسسه های عمومی تهیه و تد وین خط مشی عمومی؛ قانونی کرد ن 
و مشروعیت بخشید ن به خط مشی عمومی؛ و ابالغ، اجرا، و ارزشیابی خط مشی عمومی می شود  
 .1 د انست:  مراحل  این  را می توان مشمول  فرایند  خط مشی گذاری  و شریف زاد ه، 1381(.  )الوانی 
شناخت، د رک مسئله، و د ستور کار. عوامل بی شماری ممکن است د ر معرفی و ارائه یک مشکل به 
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عنوان مشکل عمومی نقش د اشته باشند . از میان این عوامل می توان به تاثیر مطالعات، سخنرانی ها، 
و گزارش ها اشاره کرد  که به نحوی نیازها و کمبود های شهروند ان را بیان می کند  و پیگیری و 
اقد ام از سوی نهاد های د ولتی را ضروری می کند ؛ 2. طراحی و شکل گیری. فشار افکار عمومی و 
آثار مسئله، سازمان متولی را ناچار به بررسی و ارائه چارچوب می کند . موافقان و مخالفان به بررسی 
جمع آوری  با  سازمان ها  می پرد ازند .  راه حل  ارائه  و  بستر،  و  متغیرها  شناسایی  علت یابی،  مسئله، 
انتخاب  را  گزینه ها  از  یکی  راه حل ها  ریسک  تحلیل  و  مشورت،  گزینه ها،  معیار  تعیین  شواهد ، 
می کنند  و به آن مشروعیت می بخشند  و آن را قانونی می کنند ؛ 3. ابالغ و اجرای خط مشی. پس 
از مجاز شد ن اجرای خط مشی، مراجع اجرای آن را به واحد های سازمانی ابالغ می کنند . د ر اجرای 
د قیق خط مشی، خط مشی های ارتباطی، سازوکارهای حمایت از مجریان، و تامین منابع مشخص 
می شود ؛ 4. ارزیابی خط مشی. با اجرای خط مشی فعالیت ها و عملیات خاتمه نمی پذیرد  و ارزیابی 
برای پاسخگویی به مشکل عمومی باید  به د قت به اجرا گذاشته شود  که آیا مشکل برطرف شد ه یا 
یک مسئله جانبی د یگری به وجود  آمد ه است. این مراحل به طور جد ا از هم اجرا نمی شوند ، بلکه به 
صورت فرایند ی پویا و د ارای ارتباط چند سویه با هم شکل می گیرند . د ر این مرحله بازخورد ها، قیاس 
اهد اف تعیین شد ه، و منابع تخصیص  د اد ه می شود  و مهارت د ست اند رکاران برای اجرای اثربخش 
کنترل می شود ؛ و 5. اصالح، تغییر یا خاتمه خط مشی. پس از کسب نتایج ارزیابی، نقاط قوت و 
ضعف مشخص می شود . د ر این مرحله، جریان پشتیبانی فعال می گرد د ، برنامه ای برای رفع کمبود ها 

و اقد ام های بعد ی وضع می شود . د ر نتیجه، ممکن است اصالح یا حذف شود  )د انش فرد ، 1395(.
می کنند .  ایفا  کشورها  توسعه  و  اجتماعی  رهاورد های  د ر  مهمی  نقش  عمومی  خط مشی های 
خط مشی گذاران هنگام ارائه پیشنهاد های خط مشی به محتوای آن تمرکز د ارند ، ولی تحقق اهد اف 
توسعه و رفاه به کیفیت خط مشی های عمومی بستگی د ارد . ارزشیابان خط مشی عمومی د ر ارزشیابی 
و بررسی آثار آن بر محتوای خط مشی ها توجه می کنند . مد ل ها و رویکرد های بی شماری که د ر طول 
سال ها طبق د ید گاه مرسوم برای ارزشیابی خط مشی ها هستند ، این امر را تایید  می کنند . برای نمونه، 
د ر بیش تر کشورها بر اساس د ید گاه مرسوم د ر ارزشیابی خط مشی عمومی، باور همگان بر این است 
که زمانی که خط مشی ها د رست اجرا شود ، موفقیت حاصل می شود . خط مشی ها پاسخ های مشروط به 
مسائل عمومی هستند . خط مشی که د ر یک مکان و زمان خاصی د رست انجام شود ، ممکن است د ر 
زمان و مکان د یگری موفق نباشد . موفقیت خط مشی های عمومی عالوه بر محتوای آن ها به کیفیت 
خط مشی عمومی نیز بستگی د ارد . کیفیت خط مشی های عمومی توانایی حکومت ها را برای رسید ن 
بازبینی  اساس  بر  و همکاران، 1397(.  )د انایی فرد   قرار می د هد   تاثیر  به ستاد ه های مطلوب تحت 



12

11
0 

پي
پيا

 ـ 
4 

اره
شم

 ـ 
98

ن 
ستا

 زم
3 ـ

2 
وره

| د

اد بیات، ماتریسی تشکیل می شود  که د ر محور X آن فرایند های خط مشی گذاری شامل شناسایی 
و د رک مشکل، د ستور کار، تد وین و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصالح و خاتمه قرار می گیرد . د ر 
اد امه، د ر محور Y ابعاد  خد مات عمومی نوین مشمول بر د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، 
انتخاب و توافق عمومی، شفافیت، رسید گی و جبران، عد الت و انصاف اجتماعی، برابری اجتماعی، 
مسئولیت پذیری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، و حاکمیت قانون قرار د ارد . د ر نهایت، د ر تالقی 
مراحل خط مشی گذاری و ابعاد  خد مات عمومی نوین، چهار نوع مشارکت شهروند ی قرار می گیرد . بر 

اساس ماتریس شکل گرفته پرسش های زیر شکل می گیرد :
1. کد ام نوع مشارکت شهروند ی د ر تالقی ابعاد  خد مات عمومی نوین و مراحل خط مشی گذاری 

اولویت د ارد ؟
2. وضعیت شهرد اری تهران بر اساس الگوی شکل گرفته چگونه است؟

3. چه راهکارهایی برای بهبود  مشارکت شهروند ی د ر خط مشی گذاری مد یرت شهری بر اساس 
ابعاد  خد مات عمومی نوین وجود  د ارد ؟

د ر این راستا، بر اساس اد بیات الگومی مفهومی پژوهش به تشریح نمود ار )3( ارائه می شود .

.

.

                  

         

                

    

       

  
   
    

  
 

                              

                    

      

              

                     

              

             

        

               

            

           :A=              B=              C=        –            D=                
 . الگوی مفهومی پژوهش2نمودار

 رو  پژوهش
در پژوهش حاضر به علت انکه قصد داشتیم تا تصویری مشروح از  توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف لحاظ از پژوهش حاضر     

رداری مشخص نماییم از پژوهش توصیفی اری شهذخدمات عمومی نوین در خط مشی گمشارکت شهروندی بر اساس ابعاد  وضعیت
بهبود مشارکت ارائه راه حل های عملی برای  پژوهش حاضرهدف زیرا  از نظر مخاطب استفاده کننده، کاربردی است  استفاده گردید.

 .مشی گذاری شهرداری می باشد خدمات عمومی نوین در چرخه خط از طریق ابعادشهروندی 
که  را از جمله نهادهایی می توان دانستشهرداری ها عنوان واحد تحلیل مورد انتخاب گردید.  در پژوهش حاضر شهرداری به     

شهرداری ها شده به عملکرد  شهروندانبیشتر  منجر به توجهامر این که  می باشندخدمات آن نیازمند  چرخه عمر خوددر  انشهروند
که اندازه  ، لذا به هرمی باشندخدمات خود  درکانات و منابع مالی ام یی از حیثخود کفا دارایبا توجه به اینکه شهرداریها  است

ی  در جامعهرت دیگر ابه عب خواهد بود کاراترشهرداری مشارکت نمایند آن شهرداری در انجام خدمات  فعالیت هایدر  شهروندان
تهران در میان شهرداری های ایران شهرداری  .می باشنداین مهم  دستیابی بهبیشترین نقش در دارای شهروند مدار شهرداری ها 

دارای بزرگترین طیف خدماتی مشمول بر خدمات اجتماعی و فرهنگی، امور شهری و محیط زیست، عمران و حمل و نقل شهری و 
در چرخه شهرداری تهران  از سوی دیگر که خدمات متنوعی را به شهروندان تهرانی ارائه می نماید. شهرسازی و معماری می باشد

 (3103رحیمیان، &)پورعزتی استفاده می کنددینمدل فرا از 3103بر اساس تحقیق پور عزت و رحیمیان در سال  شی گذاریخط م
به منظور دسترسی به اطالعات  از این رو شهرداری تهران به عنوان واحد تحلیل انتخاب گردید. که متجانس با پژوهش حاضر می باشد
شگر به صورت حضوری در شورای شهر و کمیسیون های شورای شهر حضور به هم رسانید و در شهرداری تهران در مرحله اول پژوه

از مصاجبه ساختار یافته به منطور کسب اطالعات استفاده نمود. در مرحله دوم برای کسب اطالعات پژوهشگر به صورت حضوری 
 پرسشنامه ها را میان کارکنان شهرداری تهران توزیع نمود. 

و انواع مشارکت  مراحل چرخه خط مشی گذاری ابعاد خدمات عمومی نوین،ابتدا ضمن مرور مقاالت و کتب تحقیقی،  بر این اساس     
و مراحل چرخه  Xمتشکل از ماتریسی مشمول بر ابعاد خدمات عمومی نوین در محورمفهومی  الگوییو شناسایی و استخراج شهروندی 

 طراحی گردید.اولویت انواع مشارکت شهروندی در تالقی دو محور ماتریس  با هدف تعیین اهمیت و Yخط مشی گذاری در محور 

نمودار3:الگویمفهومیپژوهش
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روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هد ف توصیفی-پیمایشی است، به این د لیل که قصد  د اشتیم تصویری مشروح 
از وضعیت مشارکت شهروند ی بر اساس ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر خط مشی گذاری شهرد اری مشخص 
شود . از نظر مخاطب استفاد ه کنند ه، کاربرد ی است زیرا هد ف پژوهش حاضر ارائه راه حل های عملی برای 
بهبود  مشارکت شهروند ی از راه ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر چرخه خط مشی گذاری شهرد اری است. 
شهرد اری به عنوان واحد  تحلیل پژوهش است. شهرد اری ها از جمله نهاد هایی هستند  که شهروند ان د ر 
چرخه عمر خود  نیازمند  خد مات آن هستند ، و این امر به توجه بیش تر شهروند ان به عملکرد  شهرد اری ها 
منجر می شود . با توجه به این که شهرد اری ها از حیث امکانات و منابع مالی د ر خد مات خود  خود کفا هستند ، 
به هر اند ازه که شهروند ان د ر فعالیت های شهرد اری مشارکت نمایند ، آن شهرد اری د ر انجام خد مات کاراتر 
خواهد  بود . به عبارت د یگر، شهرد اری ها د ر جامعه شهروند مد ار د ارای بیش ترین نقش د ر د ستیابی به این مهم 
هستند . شهرد اری تهران د ر میان شهرد اری های ایران د ارای بزرگ ترین طیف خد ماتی مشمول بر خد مات 
اجتماعی و فرهنگی، امور شهری و محیط زیست، عمران و حمل ونقل شهری، و شهرسازی و معماری است 
که خد مات متنوعی به شهروند ان ارائه می نماید . از سوی د یگر، شهرد اری تهران د ر چرخه خط مشی گذاری 
از مد ل فرایند ی استفاد ه می کند  )پورعزت و رحیمیان، 1391(. پژوهشگران د ر مرحله اول، برای د سترسی 
به اطالعات د ر شهرد اری تهران به صورت حضوری د ر شورای شهر و کمیسیون های شورای شهر حضور 
می یابند  و از مصاحبه ساختاریافته برای کسب اطالعات استفاد ه می کنند . د ر مرحله د وم، برای کسب اطالعات 

پرسشنامه ها میان کارکنان شهرد اری تهران به صورت حضوری توزیع می شود .
بر اساس این، ابتد ا ضمن مرور اد بیات، ابعاد  خد مات عمومی نوین، مراحل چرخه خط مشی گذاری، 
و انواع مشارکت شهروند ی شناسایی و استخراج می شود  و الگویی مفهومی متشکل از ماتریسی 
 Y و مراحل چرخه خط مشی گذاری د ر محور X مشمول بر ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر محور
ماتریس طراحی  د و محور  د ر تالقی  انواع مشارکت شهروند ی  اولویت  و  اهمیت  تعیین  با هد ف 
بین خبرگان  توافق گروهی  به  د ستیابی  برای  د و مرحله  د ر  فازی  د لفی  تکنیک  می گرد د . سپس 
مشارکت شهروند ی  انواع  اولویت  و  اهمیت  تا  می پذیرد   ساختاریافته صورت  مصاحبه  به صورت 
اتمام  از  پس  شود .  مشخص  خط مشی گذاری  مراحل  و  نوین  عمومی  خد مات  ابعاد   به  توجه  با 
به  فازی  ـ  عصبی  استنتاج  سیستم  الگو،  بیشینه سازی  و  تایید   منظور  به  فازی،  د لفی  تکنیک 
تابع  د و  بر  مبتنی  فازی  ـ  عصبی  استنتاج  سیستم  می شود .  پیاد ه سازی  متلب1  نرم افزار  وسیله 
 240 اساس  بر  ممد انی  خروجی  تابع  چهار  و  ورود ی ها  از  یک  هر  برای  مثلثی  نوع   عضویت 

1. Matlab R2018b
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قانون1 طراحی می شود  که به روش ترکیبی آموزش می بینند . د ر نهایت، پس از نهایی شد ن الگو 
توسط سیستم استنتاج عصبی ـ فازی، پرسشنامه ای مبتنی بر ارکان الگو طراحی می شود  و د ر میان 
کارکنان شهرد ای تهران به منظور ترسیم وضع موجود  شهرد اری تهران قرار می گیرد . د ر مرحله 
نخست، مشمول خبرگان مد یریت شهری است که به منظور انتخاب آنان، شرایط احرازی به تشریح 
ذیل د ر نظر گرفته می شود ، که د ر نهایت 10 نفر به عنوان خبره با استفاد ه از روش نمونه گیری 

هد فمند  یا قضاوتی شناسایی و انتخاب می شوند :
• د ست کم یک د وره به عنوان عضو شورای شهر اسالمی شهر تهران حضور د اشته اند .

• د ست کم یک بار به عنوان معاون یا مد یر ارشد  شهرد اری تهران منصوب شد ه اند . 
• اعضای هیئت علمی با کم ترین مرتبه د انشیاری که بیش از 4 سال د ر حوزه خط مشی گذاری 

تد ریس د اشته اند .
د ر  خد مت  سابقه  سال   10 د ست کم  که  تهران  شهرد اری  سازمان  مد یران  و  کارشناسان   •

سازمان مربوطه د اشته اند .
د ر مرحله د وم جامعه آماری، قشر خاصی از کارکنان شهرد اری که د ر خط مشی گذاری مد یریت شهری 
د خیل هستند ، بد ون د ر نظرگرفتن مالک هایی چون سن، تحصیالت، سابقه کار، و جنسیت مشمول بر 
مد یران و کارکنان ستاد ی شهرد اری تهران به تعد اد  4000 نفر مد  نظر قرار می گیرند . برای به د ست آورد ن 
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاد ه می شود  و تعد اد  نمونۀ مورد  نظر 350 نفر تعیین می شود . براي جبران 
ریزش احتمالی پرسشنامه، به میزان 25 د رصد  بیش تر د ر میان کارکنان و مد یران ستاد ي شهرد اري تهران 
به روش تصاد فی ساد ه پرسشنامه پخش می شود . د ر مجموع، با توجه به تعد اد ، د وششم پرسشنامه ها 
)140(، بین مد یران و چهارششم آن ها )280( بین کارکنان توزیع می شود . د ر نهایت، از 420 پرسشنامۀ 
توزیع شد ه،  392 پرسشنامۀ سالم به د ست آمد . به عبارت د یگر، 0/93 د رصد  از پرسشنامه ها مورد  تحلیل 
قرار می گیرد . با هد ف تایید  پایایی و روایی د ر پژوهش حاضر، از مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه استفاد ه 
می شود . به منظور تایید  پایایی مصاحبه ساختاریافته یک مصاحبه به عنوان پیش آزمون د ر روند  آزمون 
د لفی فازی استفاد ه می شود . د ر نوع د وم، به منظور تایید  پایایی پرسشنامه 40 عد د  پرسشنامه به صورت 
 ،SPSS22 مقد ماتی بین اعضای جامعه آماری توزیع می شود  و پس از جمع آوری و تحلیل توسط نرم افزار
اعتبار آن 0/793 برآورد  می شود . از آن جایی که این مقد ار بزرگ تر از 0/7 است، بنابراین پرسشنامه از پایایی 
قابل قبولی برخورد ار است. همچنین، به منظور آزمون روایی از روایی محتوا استفاد ه می شود .  نیاز به اشاره 

است که تمامی پرسش ها از توزیع نرمال پیروی می کنند .

1. Rule
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تجزیهوتحلیلیافتهها

روش د لفی فازی
د ر پژوهش حاضر، از اعد اد  فازی )عد د  فازي مثلثی(، برای فازی سازی نظرهای خبرگان )10 
نفر( استفاد ه می شود . اعد اد  فازي، مجموعه هاي فازي هستند  که د ر شرایط نبود  قطعیت د ر کنار 
د اد ه هاي عد د ي تعریف می شوند . عد د  فازي مثلثی به صورت )M=)1,m,u نشان د اد ه می شود  که 

تابع عضویت آن به تشریح فرمول )1( است:

گذاري  مشی عاد خدمات عمومی نوین و مراحل خطتا اهمیت و اولویت انواع مشارکت شهروندي با توجه به اب پذیرد میصورت 
به وسیله  فازيـ  استنتاج عصبی سیستم ،سازي الگو بیشینهتایید و . پس از اتمام تکنیک دلفی فازي، به منظور شودمشخص 

 براي مثلثی نوع عضویت تابع دو بر مبتنیفازي ـ  . سیستم استنتاج عصبیشود میسازي  پیاده )Matlab R2018b(متلب  افزار نرم
در  .بینند می آموزش ترکیبی روش به که شود می طراحی 1قانون 240بر اساس  ممدانی خروجی تابع چهار و ها ورودي از یک هر

و در میان  شود میطراحی الگو اي مبتنی بر ارکان  پرسشنامه، فازيـ  سیستم استنتاج عصبیتوسط  الگوپس از نهایی شدن  ،نهایت
مشمول خبرگان مدیریت  نخست،در مرحله  .گیرد قرار میکارکنان شهرداي تهران به منظور ترسیم وضع موجود شهرداري تهران 

 با خبره عنوان به نفر 10 در نهایت که شود، میتشریح ذیل در نظر گرفته به شرایط احرازي  ،که به منظور انتخاب آنان استشهري 
 :شوند می انتخاب و شناسایی قضاوتی یا هدفمند گیري نمونه روش از استفاده

 اند. شهر اسالمی شهر تهران حضور داشتهیک دوره به عنوان عضو شوراي  کم دست•
  اند. یر ارشد شهرداري تهران منصوب شدهیک بار به عنوان معاون یا مد کم دست•
 اند. تدریس داشته گذاري مشی سال در حوزه خط 4یاري که بیش از مرتبه دانش ترین کمهیئت علمی با  اعضاي•

 اند. تهسال سابقه خدمت در سازمان مربوطه داش 10 کم دستکارشناسان و مدیران سازمان شهرداري تهران که •

بدون در  ،دخیل هستندمدیریت شهري گذاري  مشی کارکنان شهرداري که در خطقشر خاصی از  ،ماريجامعه آدر مرحله دوم 
 مدیران و کارکنان ستادي شهرداري تهران به تعدادمشمول بر جنسیت  و سن، تحصیالت، سابقه کار، چون هایی نظرگرفتن مالك

 350 مورد نظر نمونۀ تعدادو  شود میاستفاده  وردن حجم نمونه از فرمول کوکرانآ دست هبراي ب .گیرند مینفر مد نظر قرار  4000
 شهرداري ستادي مدیران و کارکنان در میان تر بیش درصد 25 میزان به پرسشنامه، احتمالی ریزش جبران براي .شود می تعیین نفر

 و مدیران بین ،)140( ها پرسشنامه ششمدو تعداد، به توجه با ،مجموع در شود. می پخش پرسشنامه ساده تصادفی روش به تهران
به  .دست آمد به سالم پرسشنامۀ 392  شده، توزیع پرسشنامۀ 420 از در نهایت،. شود می توزیع کارکنان بین )280( ها آن چهارششم

مصاحبه از  ،در پژوهش حاضربا هدف تایید پایایی و روایی  .گیرد میها مورد تحلیل قرار  درصد از پرسشنامه 93/0، عبارت دیگر
زمون در روند آ یک مصاحبه به عنوان پیشیافته مصاحبه ساختاربه منظور تایید پایایی  .شود میو پرسشنامه استفاده یافته ساختار

 سشنامه به صورت مقدماتی بین اعضايعدد پر 40 پرسشنامه منظور تایید پایاییبه  ،. در نوع دومشود میاستفاده زمون دلفی فازي آ
جایی که  از آن .شود میبرآورد  793/0 آن ، اعتبارSPSS22افزار آوري و تحلیل توسط نرم شود و پس از جمع میجامعه آماري توزیع 

از روایی  روایی آزمونبه منظور  ،همچنین قبولی برخوردار است. نابراین پرسشنامه از پایایی قابلاست، ب 7/0تر از  این مقدار بزرگ
 کنند. می پیروي نرمال توزیع از ها پرسشتمامی  که نیاز به اشاره است . شود میاستفاده  محتوا

 
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

 روش دلفی فازي
. اعداد فازي، شود می نفر) استفاده 10( خبرگان سازي نظرهاي ، براي فازي)فازي مثلثی عدد( از اعداد فازي ،در پژوهش حاضر

 . عدد فازي مثلثی به صورتندشو میهاي عددي تعریف  داده در کنارقطعیت  نبود شرایطدر که  هستند هاي فازي مجموعه
M=(1,m,u) است )1( تشریح فرمول به آنعضویت  تابعکه  شود داده می نشان: 

𝑈𝑈𝑀𝑀(𝑥𝑥) = �

𝑥𝑥−1
𝑚𝑚−1

  𝑙𝑙 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑚𝑚
𝑢𝑢−𝑥𝑥
𝑢𝑢−𝑚𝑚

  𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑢𝑢
0      𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

)1(  

 
 .استزیر هاي  گامح یشرتروش دلفی فازي به  فرایند ،)2009( 2همکاراناز دیدگاه چنگ و 

و از  شود می انجامگویه  240یافته مبتنی بر اي ساختار مصاحبه ،فازي اول دلفی گامدر  .خبرگان هاينظر وريآ جمعگام اول: 
شده را  شناسایی هاي شاخصهر یک از  اهمیتاولویت و خیلی زیاد میزان  تا خیلی کم طیف بر اساس که شود می پرسیدهخبرگان 

  .پاسخ دهند
 .پذیرد صورت میبه اعداد فازي مثلثی تبدیل  )،1(جدول  مطابق با گام دوم در .فازي مثلثی دگام دوم: تبدیل به اعدا

1. Rule
2. Cheng et al. 

                                                           

                                   )1(

از د ید گاه چنگ و همکاران1 )2009(، فرایند  روش د لفی فازي به تشریح گام های زیر است.
گام اول: جمع آوری نظرهای خبرگان. د ر گام اول د لفی فازي، مصاحبه ای ساختاریافته مبتنی 
بر 240 گویه انجام می شود  و از خبرگان پرسید ه می شود  که بر اساس طیف خیلی کم تا خیلی زیاد  

میزان اولویت و اهمیت هر یک از شاخص های شناسایی شد ه را پاسخ د هند . 
گام د وم: تبد یل به اعد اد  فازي مثلثی. د ر گام د وم مطابق با جد ول )1(، تبد یل به اعد اد  فازي 

مثلثی صورت می پذیرد .

جدول1:اعدادفازیمثلثیمتناظربامتغیرهایکالمی

عد د  فازی مثلثی (m, u ,1) متغیرهای کالمی
)0/75،1،1(خیلیزیاد

)0/5،0/75،1(زیاد
)0/25،0/5،0/75(متوسط
)0،0/25،0/5(کم

)0،0،0/25(خیلیکم

به این ترتیب اعد اد  فازي مثلثی به نظر هر یک از خبرگان ارائه می شود  و مجموعه اعد اد  فازي 
مثلثی با استفاد ه از فرمول )2( به د ست می آید .

 
 اعداد فازي مثلثی متناظر با متغیرهاي کالمی :1جدول 

 )m, u ,1( عدد فازي مثلثی متغیرهاي کالمی
 )75/0، 1، 1( خیلی زیاد

 )5/0، 75/0، 1( زیاد
 )25/0، 5/0، 75/0( متوسط

 )0، 25/0، 5/0( کم
 )0، 0، 25/0( خیلی کم

 
) 2( فرمولاستفاده از  و مجموعه اعداد فازي مثلثی با شود می ارائهخبرگان  اعداد فازي مثلثی به نظر هر یک از ترتیب نبه ای

 .آید میدست  به
�̃�𝐴(𝑖𝑖) = �𝑎𝑎1

(𝑖𝑖), 𝑎𝑎2
(𝑖𝑖), 𝑎𝑎3

(𝑖𝑖)�               𝑖𝑖 = 1,2,3 … . n       )2(  
 

 شود. میمحاسبه  )3( بر اساس فرمول ها گام سوم: میانگین مجموعه
�̃�𝐴𝑚𝑚 = (𝑎𝑎𝑚𝑚1 , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 , 𝑎𝑎𝑚𝑚3) = (1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖  ,𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

1
𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎2𝑖𝑖  , 1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎3𝑖𝑖  )𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1      )3(  

 
 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه :2 جدول

شاخص مولفه عدب (1, m, u) s1عدشاخص مولفه ب (1, m, u) s1

 و شناسایی
 درك
 مشکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )98/0  ،92/0 ،67/0( 86/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )94/0  ،81/0  ،56/0( 77/0 

 44/0 )43/0،  45/0،  46/0( 2 عمومی توافق 23/0 )25/0،  21/0، 23/0( 2 عمومی توافق

 88/0 )69/0،  96/0،  98/0( 3 شفافیت 35/0 )39/0،  36/0،  30/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

 3/0 )30/0،  33/0، 27/0( 4 جبران و رسیدگی 27/0 )19/0،  27/0،  36/0( 4

 66/0 )45/0،  69/0،  84/0( 5 اجتماعی انصاف 52/0 )51/0،  55/0،  50/0( 5 اجتماعی انصاف

 67/0 )46/0،  69/0،  86/0( 6 اجتماعی برابري 56/0 )59/0،  55/0،  54/0( 6 اجتماعی برابري

 63/0 )40/0،  67/0، 84/0( 7 پذیري مسئولیت 56/0 )59/0،  55/0،  54/0( 7 پذیري مسئولیت

 66/0 )45/0،  69/0، 84/0( 8 پاسخگویی 29/0 )31/0 ، 27/0،  29/0( 8 پاسخگویی
 و کارایی

 اثربخشی
 61/0 )38/0،  65/0،  82/0( 9 اثربخشی و کارایی 23/0 )25/0،  21/0،  23/0( 9

 84/0 )63/0،  88/0،  1( 10 قانون حاکمیت 84/0 )63/0،  88/0،  1( 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )18/0  ،16/0  ،20/0( 18/0 

 ارزیابی

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )1/0  ،98/0  ،73/0( 9/0 

 53/0 )53/0،  57/0،  52/0( 2 عمومی توافق 48/0 )51/0،  45/0،  50/0( 2 عمومی توافق

 91/0 )75/0،  99/0،  1/0( 3 شفافیت 91/0 )75/0،  99/0،  1/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

 23/0 )32/0،  35/0،  29/0( 4 جبران و رسیدگی 26/0 )28/0،  30/0،  22/0( 4

 56/0 )59/0،  55/0،  54/0( 5 اجتماعی انصاف 52/0 )51/0،  55/0،  50/0( 5 اجتماعی انصاف

 55/0 )58/0،  54/0، 53/0( 6 اجتماعی برابري 53/0 )52/0،  56/0،  51/0( 6 اجتماعی برابري

 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 7 پذیري مسئولیت 86/0 )67/0،  92/0،  98/0( 7 پذیري مسئولیت

 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 8 پاسخگویی 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 8 پاسخگویی

                         )2(
گام سوم: میانگین مجموعه ها بر اساس فرمول )3( محاسبه می شود .

 
 اعداد فازي مثلثی متناظر با متغیرهاي کالمی :1جدول 

 )m, u ,1( عدد فازي مثلثی متغیرهاي کالمی
 )75/0، 1، 1( خیلی زیاد

 )5/0، 75/0، 1( زیاد
 )25/0، 5/0، 75/0( متوسط

 )0، 25/0، 5/0( کم
 )0، 0، 25/0( خیلی کم

 
) 2( فرمولاستفاده از  و مجموعه اعداد فازي مثلثی با شود می ارائهخبرگان  اعداد فازي مثلثی به نظر هر یک از ترتیب نبه ای

 .آید میدست  به
�̃�𝐴(𝑖𝑖) = �𝑎𝑎1

(𝑖𝑖), 𝑎𝑎2
(𝑖𝑖), 𝑎𝑎3

(𝑖𝑖)�               𝑖𝑖 = 1,2,3 … . n       )2(  
 

 شود. میمحاسبه  )3( بر اساس فرمول ها گام سوم: میانگین مجموعه
�̃�𝐴𝑚𝑚 = (𝑎𝑎𝑚𝑚1 , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 , 𝑎𝑎𝑚𝑚3) = (1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎1𝑖𝑖  ,𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

1
𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎2𝑖𝑖  , 1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎3𝑖𝑖  )𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1      )3(  

 
 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه :2 جدول

شاخص مولفه عدب (1, m, u) s1عدشاخص مولفه ب (1, m, u) s1

 و شناسایی
 درك
 مشکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )98/0  ،92/0 ،67/0( 86/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )94/0  ،81/0  ،56/0( 77/0 

 44/0 )43/0،  45/0،  46/0( 2 عمومی توافق 23/0 )25/0،  21/0، 23/0( 2 عمومی توافق

 88/0 )69/0،  96/0،  98/0( 3 شفافیت 35/0 )39/0،  36/0،  30/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

 3/0 )30/0،  33/0، 27/0( 4 جبران و رسیدگی 27/0 )19/0،  27/0،  36/0( 4

 66/0 )45/0،  69/0،  84/0( 5 اجتماعی انصاف 52/0 )51/0،  55/0،  50/0( 5 اجتماعی انصاف

 67/0 )46/0،  69/0،  86/0( 6 اجتماعی برابري 56/0 )59/0،  55/0،  54/0( 6 اجتماعی برابري

 63/0 )40/0،  67/0، 84/0( 7 پذیري مسئولیت 56/0 )59/0،  55/0،  54/0( 7 پذیري مسئولیت

 66/0 )45/0،  69/0، 84/0( 8 پاسخگویی 29/0 )31/0 ، 27/0،  29/0( 8 پاسخگویی
 و کارایی

 اثربخشی
 61/0 )38/0،  65/0،  82/0( 9 اثربخشی و کارایی 23/0 )25/0،  21/0،  23/0( 9

 84/0 )63/0،  88/0،  1( 10 قانون حاکمیت 84/0 )63/0،  88/0،  1( 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )18/0  ،16/0  ،20/0( 18/0 

 ارزیابی

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )1/0  ،98/0  ،73/0( 9/0 

 53/0 )53/0،  57/0،  52/0( 2 عمومی توافق 48/0 )51/0،  45/0،  50/0( 2 عمومی توافق

 91/0 )75/0،  99/0،  1/0( 3 شفافیت 91/0 )75/0،  99/0،  1/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

 23/0 )32/0،  35/0،  29/0( 4 جبران و رسیدگی 26/0 )28/0،  30/0،  22/0( 4

 56/0 )59/0،  55/0،  54/0( 5 اجتماعی انصاف 52/0 )51/0،  55/0،  50/0( 5 اجتماعی انصاف

 55/0 )58/0،  54/0، 53/0( 6 اجتماعی برابري 53/0 )52/0،  56/0،  51/0( 6 اجتماعی برابري

 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 7 پذیري مسئولیت 86/0 )67/0،  92/0،  98/0( 7 پذیري مسئولیت

 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 8 پاسخگویی 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 8 پاسخگویی

                    )3(

1. Cheng et al.
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جدول2:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
ارتباطیکسویهـمرحلهاول  اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان ه. دیدگا3جدول

 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 77/0 (65/0،  11/0،  49/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 99/0 (94/0،  96/0،  95/0) 2 عمومی توافق

 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 4 شفافیت
 4/0 (40/0،  44/0، 27/0) 9 جبران و سیدگیر

 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 6 اجتماعی انصاف
 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 5 اجتماعی برابری

 54/0 (90/0،  57/0، 19/0) 7 پذیریمسئولیت
 55/0 (96/0،  54/0، 19/0) 1 پاسخگویی

 51/0 (41/0،  56/0،  12/0) 4 اثربخشی و کارایی
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 4/0 (74/0،  41/0،  1/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 64/0 (64/0،  67/0،  62/0) 2 عمومی توافق

 41/0 (76/0،  44/0،  1/0) 4 شفافیت
 24/0 (42/0،  46/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 65/0 (64/0 ، 66/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 66/0 (61/0،  69/0، 64/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 54/0 (90/0،  57/0، 19/0) 4 اثربخشی و کارایی
 15/0 (57/0، 42/0،  41/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 74/0 (62/0،  77/0،  41/0) 1 عمومی عاتاطال به دسترسی
 24/0 (26/0، 21/0،  24/0) 2 عمومی توافق

 77/0 (65/0،  11/0، 49/0) 4 شفافیت
 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 42/0 (42/0، 46/0، 24/0) 5 اجتماعی برابری
 72/0 (91/0،  74/0،  49/0) 7 پذیریتمسئولی

 75/0 (69/0،  74/0،  49/0) 1 پاسخگویی
 92/0 (94/0،  96/0،  90/0) 4 اثربخشی و کارایی

 49/0 (41/0، 46/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت
 

 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 و شناسایی
 مشکل درک

 15/0 (57/0، 42/0،  41/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 24/0 (26/0،  21/0، 24/0) 2 عمومی توافق

 46/0 (44/0،  45/0،  40/0) 4 شفافیت
 27/0 (14/0،  27/0،  45/0) 9 جبران و رسیدگی
 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 6 اجتماعی انصاف
 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 5 اجتماعی برابری

 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 7 پذیریمسئولیت
 24/0 (41/0،  27/0،  24/0) 1 پاسخگویی

 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 91/0 (61/0،  96/0،  60/0) 2 عمومی توافق

 41/0 (76/0،  44/0،  1/0) 4 شفافیت
 25/0 (21/0،  40/0،  22/0) 9 جبران و رسیدگی
 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 92/0 (94/0،  96/0،  90/0) 4 اثربخشی و کارایی
 49/0 (21/0،  46/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیریشکل

 14/0 (54/0،  11/0،  44/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 69/0 (64/0،  66/0،  69/0) 2 عمومی توافق

 15/0 (42/0،57/0، 41/0) 4 شفافیت
 44/0 (47/0،  49/0،  21/0) 9 جبران و رسیدگی
 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 5 اجتماعی برابری

 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 7 پذیریمسئولیت
 51/0 (96/0،  70/0،  14/0) 1 پاسخگویی

 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول2:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسارتباطیکسویهـمرحلهاول

 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان ه. دیدگا3جدول
 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 77/0 (65/0،  11/0،  49/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 99/0 (94/0،  96/0،  95/0) 2 عمومی توافق

 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 4 شفافیت
 4/0 (40/0،  44/0، 27/0) 9 جبران و سیدگیر

 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 6 اجتماعی انصاف
 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 5 اجتماعی برابری

 54/0 (90/0،  57/0، 19/0) 7 پذیریمسئولیت
 55/0 (96/0،  54/0، 19/0) 1 پاسخگویی

 51/0 (41/0،  56/0،  12/0) 4 اثربخشی و کارایی
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 4/0 (74/0،  41/0،  1/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 64/0 (64/0،  67/0،  62/0) 2 عمومی توافق

 41/0 (76/0،  44/0،  1/0) 4 شفافیت
 24/0 (42/0،  46/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 65/0 (64/0 ، 66/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 66/0 (61/0،  69/0، 64/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 54/0 (90/0،  57/0، 19/0) 4 اثربخشی و کارایی
 15/0 (57/0، 42/0،  41/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 74/0 (62/0،  77/0،  41/0) 1 عمومی عاتاطال به دسترسی
 24/0 (26/0، 21/0،  24/0) 2 عمومی توافق

 77/0 (65/0،  11/0، 49/0) 4 شفافیت
 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 42/0 (42/0، 46/0، 24/0) 5 اجتماعی برابری
 72/0 (91/0،  74/0،  49/0) 7 پذیریتمسئولی

 75/0 (69/0،  74/0،  49/0) 1 پاسخگویی
 92/0 (94/0،  96/0،  90/0) 4 اثربخشی و کارایی

 49/0 (41/0، 46/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت
 

 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 و شناسایی
 مشکل درک

 15/0 (57/0، 42/0،  41/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 24/0 (26/0،  21/0، 24/0) 2 عمومی توافق

 46/0 (44/0،  45/0،  40/0) 4 شفافیت
 27/0 (14/0،  27/0،  45/0) 9 جبران و رسیدگی
 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 6 اجتماعی انصاف
 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 5 اجتماعی برابری

 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 7 پذیریمسئولیت
 24/0 (41/0،  27/0،  24/0) 1 پاسخگویی

 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 91/0 (61/0،  96/0،  60/0) 2 عمومی توافق

 41/0 (76/0،  44/0،  1/0) 4 شفافیت
 25/0 (21/0،  40/0،  22/0) 9 جبران و رسیدگی
 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 92/0 (94/0،  96/0،  90/0) 4 اثربخشی و کارایی
 49/0 (21/0،  46/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیریشکل

 14/0 (54/0،  11/0،  44/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 69/0 (64/0،  66/0،  69/0) 2 عمومی توافق

 15/0 (42/0،57/0، 41/0) 4 شفافیت
 44/0 (47/0،  49/0،  21/0) 9 جبران و رسیدگی
 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 5 اجتماعی برابری

 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 7 پذیریمسئولیت
 51/0 (96/0،  70/0،  14/0) 1 پاسخگویی

 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 10 قانون حاکمیت
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جدول3:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
مشاورهاجتماعیـمرحلهاول  اول مرحله -ماعیتاج مشاوره اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان . دیدگاه2جدول 

شاخ مولفه بعد
 ص

(1,m,u) 1s 

 و شناسایی
 مشکل درک

 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 74/0 (62/0،  77/0،  41/0) 2 عمومی توافق

 24/0 (41/0،  27/0،  24/0) 4 شفافیت
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 27/0 (21/0،  40/0،  22/0) 6 اجتماعی انصاف
 27/0 (21/0،  40/0،  22/0) 5 اجتماعی برابری

 77/0 (65/0،  11/0،  49/0) 7 پذیریمسئولیت
 27/0 ( 14/0، 27/0،  45/0) 1 پاسخگویی

 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 11/0 (20/0، 15/0،  11/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 49/0 (46/0،41/0،  24/0) 2 عمومی توافق

 62/0 (61/0، 66/0،  60/0) 4 شفافیت
 17/0 (14/0، 16/0،  17/0) 9 جبران و رسیدگی
 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 49/0 (41/0، 26/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 69/0 (64/0،  67/0،  62/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 69/0 (64/0، 66/0،  69/0) 2 عمومی توافق

 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 4 شفافیت
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 69/0 (64/0،  66/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1)  1 پاسخگویی

 44/0 (47/0،  49/0،  21/0) 4 اثربخشی و کارایی
 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 59/0 (90/0، 57/0،  19/0) 1 عمومی اطالعات به سترسید
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 4 شفافیت
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 61/0 (51/0،  67/0،  64/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 69/0 (64/0،  67/0،  62/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 2 عمومی توافق

 61/0 (51/0،  67/0،  64/0) 4 شفافیت
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 6 اجتماعی انصاف
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 5 اجتماعی برابری

 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 52/0 (41/0،  56/0،  12/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 94/0 (94/0، 96/0،  90/0) 4 شفافیت
 41/0 (76/0،  44/0،  1/0) 9 جبران و رسیدگی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 94/0 (94/0،  96/0،  90/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیری مسئولیت
 /19 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 4/0 (40/0،  44/0،  27/0) 4 اثربخشی و کارایی
 42/0 (42/0،  46/0، 24/0) 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول3:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسمشاورهاجتماعیـمرحلهاول

 اول مرحله -ماعیتاج مشاوره اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان . دیدگاه2جدول 
شاخ مولفه بعد

 ص

(1,m,u) 1s 

 و شناسایی
 مشکل درک

 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 74/0 (62/0،  77/0،  41/0) 2 عمومی توافق

 24/0 (41/0،  27/0،  24/0) 4 شفافیت
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 27/0 (21/0،  40/0،  22/0) 6 اجتماعی انصاف
 27/0 (21/0،  40/0،  22/0) 5 اجتماعی برابری

 77/0 (65/0،  11/0،  49/0) 7 پذیریمسئولیت
 27/0 ( 14/0، 27/0،  45/0) 1 پاسخگویی

 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 11/0 (20/0، 15/0،  11/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 49/0 (46/0،41/0،  24/0) 2 عمومی توافق

 62/0 (61/0، 66/0،  60/0) 4 شفافیت
 17/0 (14/0، 16/0،  17/0) 9 جبران و رسیدگی
 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 49/0 (41/0، 26/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 69/0 (64/0،  67/0،  62/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 69/0 (64/0، 66/0،  69/0) 2 عمومی توافق

 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 4 شفافیت
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 69/0 (64/0،  66/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 65/0 (64/0،  66/0،  69/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1)  1 پاسخگویی

 44/0 (47/0،  49/0،  21/0) 4 اثربخشی و کارایی
 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 59/0 (90/0، 57/0،  19/0) 1 عمومی اطالعات به سترسید
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 4 شفافیت
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 61/0 (51/0،  67/0،  64/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 62/0 (61/0،  66/0،  60/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 69/0 (64/0،  67/0،  62/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 2 عمومی توافق

 61/0 (51/0،  67/0،  64/0) 4 شفافیت
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 6 اجتماعی انصاف
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 5 اجتماعی برابری

 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 52/0 (41/0،  56/0،  12/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 94/0 (94/0، 96/0،  90/0) 4 شفافیت
 41/0 (76/0،  44/0،  1/0) 9 جبران و رسیدگی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 94/0 (94/0،  96/0،  90/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیری مسئولیت
 /19 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 4/0 (40/0،  44/0،  27/0) 4 اثربخشی و کارایی
 42/0 (42/0،  46/0، 24/0) 10 قانون حاکمیت
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جدول4:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
دیالوگوگفتگویعمیقـمرحلهاول  اول مزحله عمیق دیالوگ،گفتگوی اساس بز گذاری مشی خط چزخه در وویه عمومی خدمات خصوص در خبزگان . دیدگاه4جدول 

 s1 (m,u,1) شبخص مًلفه بعذ

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 84/0 (63/0،  88/0،  1) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 88/0 (69/0،  96/0،  98/0) 2 عمًمی تًافق

 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 3 شفبفیت
 16/0 (20/0، 12/0،  16/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 32/0 (32/0،  35/0،  29/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 73/0 (50/0،  75/0،  94/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 84/0 (63/0،  88/0،  1) 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 (28/0،  30/0،  22/0) 8 پبسخگًیی

 17/0 (19/0،  15/0،  17/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 45/0 (43/0،  45/0،  46/0) 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 12/0 (10/0، 14/0،  12/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 16/0 (20/0،  12/0،  16/0) 2 عمًمی تًافق

 32/0 (32/0،  35/0،  29/0) 3 شفبفیت
 12/0 (10/0،  14/0،  12/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 66/0 (45/0،  69/0،  84/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 88/0 (69/0،  96/0،  98/0) 8 پبسخگًیی

 27/0 (19/0،  27/0،  36/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 23/0 (25/0، 21/0،  23/0) 10 قبوًن حبکمیت

 شکل ي تذيیه
 گیزی

 43/0 (43/0، 45/0،  40/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 91/0 (75/0،  99/0، 1/0) 2 عمًمی تًافق

 45/0 (43/0،  45/0،  46/0) 3 شفبفیت
 12/0 (10/0، 14/0،  12/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 84/0 (63/0،  88/0،  1) 5 اجتمبعی اوصبف
 84/0 (63/0،  88/0،  1) 6 اجتمبعی بزابزی

 88/0 (69/0،  96/0،  98/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 86/0 (67/0،  92/0،  98/0) 8 پبسخگًیی

 23/0 (25/0، 21/0،  23/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 64/0 (40/0،  67/0،  84/0) 10 قبوًن حبکمیت

 

 s1 (m,u,1) شبخص مًلفه بعذ

 اجزا

 67/0 (46/0،  69/0،  89/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 2 عمًمی تًافق

 58/0 (61/0،  57/0،  56/0) 3 شفبفیت
 12/0 (10/0،  14/0،  12/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 58/0 (61/0،  57/0،  59/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 32/0 (32/0،  35/0،  29/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 45/0 (43/0،  45/0،  46/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 84/0 (63/0،  88/0،  1) 8 پبسخگًیی

 45/0 (43/0، 45/0،  46/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 64/0 (40/0،  67/0،  84/0) 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 64/0 (40/0،  67/0،  84/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 88/0 (69/0،  69/0،  98/0) 2 عمًمی تًافق

 53/0 (52/0، 56/0،  51/0) 3 شفبفیت
 12/0 (10/0،  14/0،  12/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 64/0 (40/0،  67/0،  84/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 58/0 (61/0، 57/0،  59/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 79/0 (59/0،  84/0،  95/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 84/0 (63/0،  88/0ر،  1) 8 پبسخگًیی

 58/0 (61/0، 57/0،  56/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 67/0 (46/0،  69/0،  86/0) 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 62/0 (38/0،  65/0،  82/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 17/0 (19/0،  15/0،  17/0) 2 عمًمی تًافق

 43/0 (43/0،  45/0،  4/0) 3 شفبفیت
 88/0 (69/0، 96/0،  98/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 30/0 (32/0،  35/0،  23/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 79/0 (59/0، 84/0،  95/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 84/032/0 (63/0،  88/0،  1) 8 پبسخگًیی

 32/0 (32/0،  35/0، 29/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 30/0 (30/0، 33/0،  27/0) 10 قبوًن حبکمیت
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ادامهجدول4:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسدیالوگوگفتگویعمیقـمرحلهاول

 اول مرحله عمیق دیالوگ،گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان . دیدگاه1جدول 
شاخ مولفه بعد

 ص

(1,m,u) 1s 

 و شناسایی
 مشکل درک

 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 2 مومیع توافق

 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 4 شفافیت
 15/0 (20/0، 12/0،  15/0) 9 جبران و رسیدگی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 74/0 (60/0،  76/0،  49/0) 5 اجتماعی برابری

 19/0 (54/0،  11/0،  1) 7 پذیریمسئولیت
 27/0 (21/0،  40/0،  22/0) 1 پاسخگویی

 17/0 (14/0،  16/0،  17/0) 4 اثربخشی و کارایی
 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 12/0 (10/0، 19/0،  12/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 15/0 (20/0،  12/0،  15/0) 2 عمومی توافق

 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 4 شفافیت
 12/0 (10/0،  19/0،  12/0) 9 جبران و رسیدگی
 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 5 اجتماعی برابری

 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 7 پذیریمسئولیت
 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 1 پاسخگویی

 27/0 (14/0،  27/0،  45/0) 4 اثربخشی و کارایی
 24/0 (26/0، 21/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 94/0 (94/0، 96/0،  90/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 41/0 (76/0،  44/0، 1/0) 2 عمومی توافق

 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 4 شفافیت
 12/0 (10/0، 19/0،  12/0) 9 جبران و رسیدگی
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 6 اعیاجتم انصاف
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 5 اجتماعی برابری

 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 7 پذیریمسئولیت
 15/0 (57/0،  42/0،  41/0) 1 پاسخگویی

 24/0 (26/0، 21/0،  24/0) 4 اثربخشی و کارایی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 57/0 (95/0،  54/0،  14/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 4 شفافیت
 12/0 (10/0،  19/0،  12/0) 9 جبران و رسیدگی
 61/0 (51/0،  67/0،  64/0) 6 اجتماعی انصاف
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 5 عیاجتما برابری

 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 96/0 (94/0، 96/0،  95/0) 4 اثربخشی و کارایی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (54/0،  54/0،  41/0) 2 عمومی توافق

 64/0 (62/0، 65/0،  61/0) 4 شفافیت
 12/0 (10/0،  19/0،  12/0) 9 جبران و رسیدگی
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 6 اجتماعی انصاف
 61/0 (51/0، 67/0،  64/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0ر،  1) 1 پاسخگویی

 61/0 (51/0، 67/0،  65/0) 4 اثربخشی و کارایی
 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 52/0 (41/0،  56/0،  12/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 17/0 (14/0،  16/0،  17/0) 2 عمومی توافق

 94/0 (94/0،  96/0،  9/0) 4 شفافیت
 11/0 (54/0، 45/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 40/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 5 اجتماعی برابری

 74/0 (64/0، 19/0،  46/0) 7 پذیریمسئولیت
/19/042 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 42/0 (42/0،  46/0، 24/0) 4 اثربخشی و کارایی 0
 40/0 (40/0، 44/0،  27/0) 10 قانون حاکمیت
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جدول5:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
شراکتهایکاریـمرحلهاول  اول مزحله - کاری های شزاکت اساس بز گذاری مشی خط چزخه در وویه عمومی خدمات خصوص در خبزگان . دیدگاه5جدول 

 s1 (m,u,1) شبخص مًلفه بعذ

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 43/0 (43/0،  45/0،  4/0) 2 عمًمی تًافق

 16/0 (20/0،  12/0،  16/0) 3 شفبفیت
 17/0 (19/0،  15/0،  17/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 64/0 (40/0،  67/0،  84/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 66/0 (45/0،  69/0،  84/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 (19/0،  27/0،  36/0) 8 پبسخگًیی

 16/0 (20/0،  12/0،  16/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 16/0 (20/0،  12/0،  16/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 (10/0،  14/0،  12/0) 2 عمًمی تًافق

 27/0 (19/0،  27/0،  36/0) 3 شفبفیت
 23/0 (25/0،  21/0،  23/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 45/0 (23/0،  45/0،  46/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 64/0 (40/0،  67/0،  84/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 66/0 (45/0  69/0،  84/0) 8 پبسخگًیی

 16/0 (20/0،  12/0،  16/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 23/0 (25/0،  21/0،  23/0) 10 قبوًن حبکمیت

 شکل ي تذيیه
 گیزی

 34/0 (38/0، 35/0،  29/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 45/0 (23/0،  45/0،  46/0) 2 عمًمی تًافق

 27/0 (19/0،  27/0،  36/0) 3 شفبفیت
 12/0 (10/0،  14/0،  12/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 32/0 (32/0،  35/0،  29/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 53/0 (52/0،  56/0،  51/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 58/0 (61/0،  57/0،  56/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 66/0 (45/0،  69/0،  84/0) 8 پبسخگًیی

 16/0 (20/0،  12/0،  16/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 45/0 (43/0،  45/0،  46/0) 10 قبوًن حبکمیت

 
 s1 (m,u,1) شبخص مًلفه بعذ

 اجزا

 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 18/0 (20/0، 16/0،  18/0) 2 عمًمی تًافق

 29/0 (31/0،  27/0،  29/0) 3 شفبفیت
 18/0 (20/0، 16/0،  18/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 88/0 (69/0،  96/0،  98/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 84/0 (63/0،  88/0،  1) 6 اجتمبعی بزابزی

 91/0 (75/0،  99/0،  1) 7 پذیزیمسئًلیت
 79/0 (59/0، 84/0،  95/0) 8 پبسخگًیی

 78/0 (58/0،  83/0، 94/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 58/0 (61/0، 57/0،  56/0) 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 34/0 (38/0،  35/0،  29/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 32/0 (32/0،  35/0،  29/0) 2 عمًمی تًافق

 23/0 (25/0،  21/0،  23/0) 3 شفبفیت
 23/0 (32/0،  35/0،  29/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 58/0 (61/0،  57/0،  56/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 67/0 (46/0،  69/0،  86/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 43/0 (43/0،  45/0،  40/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 79/0 (59/0،  84/0،  95/0) 8 پبسخگًیی

 58/0 (61/0،  57/0،  56/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 53/0 (52/0،  56/0،  51/0) 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 34/0 (38/0، 35/0،  29/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 2 عمًمی تًافق

 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 3 شفبفیت
 58/0 (61/0،  57/0،  56/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 3/0 (30/0، 33/0،  27/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 32/0 (32/0،  35/0،  29/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 45/0 (43/0،  45/0،  46/0) 7 پذیزیمسئًلیت
 84/0 (63/0،  88/0،  1) 8 پبسخگًیی

 12/0 (10/0، 14/0،  12/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 18/0 (20/0،  16/0،  18/0) 10 قبوًن حبکمیت
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ادامهجدول5:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسشراکتهایکاریـمرحلهاول

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان . دیدگاه2جدول 
شاخ مولفه بعد

 ص

(1,m,u) 1s 

 و شناسایی
 مشکل درک

 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 94/0 (94/0،  96/0،  9/0) 2 عمومی توافق

 15/0 (20/0،  12/0،  15/0) 4 شفافیت
 17/0 (14/0،  16/0،  17/0) 9 جبران و رسیدگی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 6 اجتماعی انصاف
 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 5 اجتماعی برابری

 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 7 پذیریمسئولیت
 27/0 (14/0،  27/0،  45/0) 1 پاسخگویی

 15/0 (20/0،  12/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 15/0 (20/0،  12/0،  15/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 12/0 (10/0،  19/0،  12/0) 2 عمومی توافق
 27/0 (14/0،  27/0،  45/0) 4 افیتشف

 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 96/0 (24/0،  96/0،  95/0) 6 اجتماعی انصاف
 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 5 اجتماعی برابری

 59/0 (90/0،  57/0،  19/0) 7 پذیریمسئولیت
 55/0 (96/0  54/0،  19/0) 1 پاسخگویی

 15/0 (20/0،  12/0،  15/0) 4 اثربخشی و یکارای
 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 49/0 (41/0، 46/0،  24/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 96/0 (24/0،  96/0،  95/0) 2 عمومی توافق

 27/0 (14/0،  27/0،  45/0) 4 شفافیت
 12/0 (10/0،  19/0،  12/0) 9 جبران و رسیدگی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 7 پذیریمسئولیت
 55/0 (96/0،  54/0،  19/0) 1 پاسخگویی

 15/0 (20/0،  12/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 10 قانون حاکمیت

 
 1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (20/0، 15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 24/0 (41/0،  27/0،  24/0) 4 شفافیت
 11/0 (20/0، 15/0،  11/0) 9 جبران و رسیدگی
 11/0 (54/0،  45/0،  41/0) 6 اجتماعی انصاف
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 5 اجتماعی برابری

 41/0 (76/0،  44/0،  1) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0، 19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 71/0 (61/0،  14/0، 49/0) 4 اثربخشی و کارایی
 61/0 (51/0، 67/0،  65/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 49/0 (41/0،  46/0،  24/0) 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 2 عمومی توافق

 24/0 (26/0،  21/0،  24/0) 4 شفافیت
 24/0 (42/0،  46/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 6 اجتماعی انصاف
 57/0 (95/0،  54/0،  15/0) 5 اجتماعی برابری

 94/0 (94/0،  96/0،  90/0) 7 پذیریمسئولیت
 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 4 اثربخشی و کارایی
 64/0 (62/0،  65/0،  61/0) 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 49/0 (41/0، 46/0،  24/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 4 شفافیت
 61/0 (51/0،  67/0،  65/0) 9 جبران و رسیدگی
 4/0 (40/0، 44/0،  27/0) 6 اجتماعی انصاف
 42/0 (42/0،  46/0،  24/0) 5 اجتماعی برابری

 96/0 (94/0،  96/0،  95/0) 7 پذیریمسئولیت
 19/0 (54/0،  11/0،  1) 1 پاسخگویی

 12/0 (10/0، 19/0،  12/0) 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 (20/0،  15/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 
سپس براي هر خبره، مقد ار اختالف از میانگین بر اساس فرمول )4( محاسبه می شود .

 67/0 )46/0،  69/0،  86/0( 6 اجتماعی برابري 34/0 )38/0،  35/0،  29/0( 6 اجتماعی برابري

 43/0 )43/0،  45/0،  40/0( 7 پذیري مسئولیت 64/0 )40/0،  67/0،  84/0( 7 پذیري مسئولیت

 79/0 )59/0،  84/0،  95/0( 8 پاسخگویی 66/0 )45/0  69/0،  84/0( 8 پاسخگویی
 و کارایی

 
 58/0 )61/0،  57/0،  56/0( 9 اثربخشی و کارایی 16/0 )20/0،  12/0،  16/0( 9

 53/0 )52/0،  56/0،  51/0( 10 قانون حاکمیت 23/0 )25/0،  21/0،  23/0( 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیري شکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 
)29/0  ،35/0 ،38/0( 

34/0 

 و اصالح
 خاتمه

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 
)29/0  ،35/0 ،38/0( 

34/0 

 18/0 )20/0،  16/0،  18/0( 2 عمومی توافق 45/0 )23/0،  45/0،  46/0( 2 عمومی توافق
 18/0 )20/0،  16/0،  18/0( 3 شفافیت 27/0 )19/0،  27/0،  36/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

 58/0 )61/0،  57/0،  56/0( 4 جبران و رسیدگی 12/0 )10/0،  14/0،  12/0( 4

 3/0 )30/0، 33/0،  27/0( 5 اجتماعی انصاف 32/0 )32/0،  35/0،  29/0( 5 اجتماعی انصاف

 32/0 )32/0،  35/0،  29/0( 6 اجتماعی برابري 53/0 )52/0،  56/0،  51/0( 6 اجتماعی برابري

 45/0 )43/0،  45/0،  46/0( 7 پذیري مسئولیت 58/0 )61/0،  57/0،  56/0( 7 پذیري مسئولیت

 84/0 )63/0،  88/0،  1( 8 پاسخگویی 66/0 )45/0،  69/0،  84/0( 8 پاسخگویی
 و کارایی

 اثربخشی
9 

)16/0  ،12/0  ،20/0( 
 9 اثربخشی و کارایی 16/0

)12/0  ،14/0 ،10/0( 
12/0 

 18/0 )20/0،  16/0،  18/0( 10 قانون حاکمیت 45/0 )43/0،  45/0،  46/0( 10 قانون حاکمیت

 
 شود. می) محاسبه 4( بر اساس فرمولبراي هر خبره، مقدار اختالف از میانگین  سپس

�𝑎𝑎𝑚𝑚1 − 𝑎𝑎1
(𝑖𝑖) , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 −  𝑎𝑎2

(𝑖𝑖), 𝑎𝑎𝑚𝑚3 − 𝑎𝑎3
(𝑖𝑖)� = (1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎1

(𝑖𝑖) − 𝑎𝑎1
(𝑖𝑖), 1

𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎2𝑖𝑖 − 𝑎𝑎2

(𝑖𝑖) 1
𝑛𝑛
∑ 𝑎𝑎3𝑖𝑖 − 𝑎𝑎3

(𝑖𝑖) )𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )4(  

  
 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین  :6جدول

شاخص مولفه عدب s1 میانگیناختالف از شاخص مولفه عدب s1میانگین از اختالف 

 و شناسایی
 مشکل درك

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 86/0 
28/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 77/0 
19/0 

 -14/0 44/0 2 عمومی توافق -35/0 23/0 2 عمومی توافق

 3/0 88/0 3 شفافیت -23/0 35/0 3 شفافیت

 و رسیدگی
 

 و رسیدگی -31/0 27/0 4
 

4 3/0 28/0- 

 08/0 66/0 5 اجتماعی انصاف -06/0 52/0 5 اجتماعی انصاف

 09/0 67/0 6 اجتماعی برابري -02/0 56/0 6 اجتماعی برابري

 05/0 63/0 7 پذیري مسئولیت -02/0 56/0 7 پذیري مسئولیت

 08/0 66/0 8 پاسخگویی -29/0 29/0 8 پاسخگویی

 و کارایی
 

 و کارایی -35/0 23/0 9
 

9 61/0 03/0 

 26/0 84/0 10 قانون حاکمیت 26/0 84/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 18/0 
4/0- 

 ارزیابی

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 9/0 
32/0 

 -05/0 53/0 2 عمومی توافق -1/0 48/0 2 عمومی توافق

 33/0 91/0 3 شفافیت 33/0 91/0 3 شفافیت
 و رسیدگی
 

 و رسیدگی -32/0 26/0 4
 

4 23/0 26/0- 

 -02/0 56/0 5 اجتماعی انصاف -06/0 52/0 5 اجتماعی انصاف

  )4(



24

11
0 

پي
پيا

 ـ 
4 

اره
شم

 ـ 
98

ن 
ستا

 زم
3 ـ

2 
وره

| د

جدول6:اختالفازمیانگیندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
ارتباطیکسویهـمرحلهاول  اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 1جدول

 1s شاخص مولفه بعد
 از  اختالف

 میانگین

 و شناسایی
 مشکل درک

 21/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 -24/0 46/0 4 شفافیت
 -41/0 27/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -02/0 65/0 5 اجتماعی برابری

 -02/0 65/0 7 پذیریمسئولیت
 -24/0 24/0 1 پاسخگویی

 -46/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -9/0 11/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -1/0 91/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -42/0 25/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -06/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 15/0 7 پذیری مسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 26/0 14/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -09/0 69/0 2 عمومی توافق

 21/0 15/0 4 شفافیت
 -26/0 44/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 0 61/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 62/0 7 پذیری مسئولیت
 1/0 51/0 1 پاسخگویی

 -29/0 49/0 4 اثربخشی و کارایی
  74/0 74/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 اجرا

 14/0 77/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -19/0 99/0 2 عمومی توافق
 4/0 11/0 4 فافیتش

 -21/0 4/0 9 جبران و رسیدگی
 01/0 55/0 6 اجتماعی انصاف
 04/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 54/0 7 پذیریمسئولیت
 01/0 55/0 1 پاسخگویی

 04/0 51/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 42/0 4/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -06/0 64/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -25/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 -04/0 66/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 06/0 54/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 15/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 16/0 74/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 14/0 77/0 4 شفافیت
 21/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -25/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 -25/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 19/0 72/0 7 پذیریمسئولیت
 11/0 75/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 1جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از  اختالف
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل درک

 21/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 -24/0 46/0 4 شفافیت
 -41/0 27/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -02/0 65/0 5 اجتماعی برابری

 -02/0 65/0 7 پذیریمسئولیت
 -24/0 24/0 1 پاسخگویی

 -46/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -9/0 11/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -1/0 91/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -42/0 25/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -06/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 15/0 7 پذیری مسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 26/0 14/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -09/0 69/0 2 عمومی توافق

 21/0 15/0 4 شفافیت
 -26/0 44/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 0 61/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 62/0 7 پذیری مسئولیت
 1/0 51/0 1 پاسخگویی

 -29/0 49/0 4 اثربخشی و کارایی
  74/0 74/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 اجرا

 14/0 77/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -19/0 99/0 2 عمومی توافق
 4/0 11/0 4 فافیتش

 -21/0 4/0 9 جبران و رسیدگی
 01/0 55/0 6 اجتماعی انصاف
 04/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 54/0 7 پذیریمسئولیت
 01/0 55/0 1 پاسخگویی

 04/0 51/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 42/0 4/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -06/0 64/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -25/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 -04/0 66/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 06/0 54/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 15/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 16/0 74/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 14/0 77/0 4 شفافیت
 21/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -25/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 -25/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 19/0 72/0 7 پذیریمسئولیت
 11/0 75/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 1جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از  اختالف
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل درک

 21/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 -24/0 46/0 4 شفافیت
 -41/0 27/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -02/0 65/0 5 اجتماعی برابری

 -02/0 65/0 7 پذیریمسئولیت
 -24/0 24/0 1 پاسخگویی

 -46/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -9/0 11/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -1/0 91/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -42/0 25/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -06/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 15/0 7 پذیری مسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 26/0 14/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -09/0 69/0 2 عمومی توافق

 21/0 15/0 4 شفافیت
 -26/0 44/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 0 61/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 62/0 7 پذیری مسئولیت
 1/0 51/0 1 پاسخگویی

 -29/0 49/0 4 اثربخشی و کارایی
  74/0 74/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 اجرا

 14/0 77/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -19/0 99/0 2 عمومی توافق
 4/0 11/0 4 فافیتش

 -21/0 4/0 9 جبران و رسیدگی
 01/0 55/0 6 اجتماعی انصاف
 04/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 54/0 7 پذیریمسئولیت
 01/0 55/0 1 پاسخگویی

 04/0 51/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 42/0 4/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -06/0 64/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -25/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 -04/0 66/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 06/0 54/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 15/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 16/0 74/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 14/0 77/0 4 شفافیت
 21/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -25/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 -25/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 19/0 72/0 7 پذیریمسئولیت
 11/0 75/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول6:اختالفازمیانگیندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسارتباطیکسویهـمرحلهاول

 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 1جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از  اختالف
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل درک

 21/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 -24/0 46/0 4 شفافیت
 -41/0 27/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -02/0 65/0 5 اجتماعی برابری

 -02/0 65/0 7 پذیریمسئولیت
 -24/0 24/0 1 پاسخگویی

 -46/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -9/0 11/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -1/0 91/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -42/0 25/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -06/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 15/0 7 پذیری مسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 26/0 14/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -09/0 69/0 2 عمومی توافق

 21/0 15/0 4 شفافیت
 -26/0 44/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 0 61/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 62/0 7 پذیری مسئولیت
 1/0 51/0 1 پاسخگویی

 -29/0 49/0 4 اثربخشی و کارایی
  74/0 74/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 اجرا

 14/0 77/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -19/0 99/0 2 عمومی توافق
 4/0 11/0 4 فافیتش

 -21/0 4/0 9 جبران و رسیدگی
 01/0 55/0 6 اجتماعی انصاف
 04/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 54/0 7 پذیریمسئولیت
 01/0 55/0 1 پاسخگویی

 04/0 51/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 42/0 4/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -06/0 64/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -25/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 -04/0 66/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 06/0 54/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 15/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 16/0 74/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 14/0 77/0 4 شفافیت
 21/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -25/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 -25/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 19/0 72/0 7 پذیریمسئولیت
 11/0 75/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 1جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از  اختالف
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل درک

 21/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 -24/0 46/0 4 شفافیت
 -41/0 27/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -02/0 65/0 5 اجتماعی برابری

 -02/0 65/0 7 پذیریمسئولیت
 -24/0 24/0 1 پاسخگویی

 -46/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -9/0 11/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -1/0 91/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -42/0 25/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -06/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 15/0 7 پذیری مسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 26/0 14/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -09/0 69/0 2 عمومی توافق

 21/0 15/0 4 شفافیت
 -26/0 44/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 0 61/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 62/0 7 پذیری مسئولیت
 1/0 51/0 1 پاسخگویی

 -29/0 49/0 4 اثربخشی و کارایی
  74/0 74/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 اجرا

 14/0 77/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -19/0 99/0 2 عمومی توافق
 4/0 11/0 4 فافیتش

 -21/0 4/0 9 جبران و رسیدگی
 01/0 55/0 6 اجتماعی انصاف
 04/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 54/0 7 پذیریمسئولیت
 01/0 55/0 1 پاسخگویی

 04/0 51/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 42/0 4/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -06/0 64/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -25/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 -04/0 66/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 06/0 54/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 15/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 16/0 74/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 14/0 77/0 4 شفافیت
 21/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -25/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 -25/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 19/0 72/0 7 پذیریمسئولیت
 11/0 75/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله - سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 1جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از  اختالف
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل درک

 21/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 -24/0 46/0 4 شفافیت
 -41/0 27/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -02/0 65/0 5 اجتماعی برابری

 -02/0 65/0 7 پذیریمسئولیت
 -24/0 24/0 1 پاسخگویی

 -46/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -9/0 11/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -1/0 91/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -42/0 25/0 9 جبران و رسیدگی
 -05/0 62/0 6 اجتماعی انصاف
 -06/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 15/0 7 پذیری مسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 26/0 14/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -09/0 69/0 2 عمومی توافق

 21/0 15/0 4 شفافیت
 -26/0 44/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 0 61/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 62/0 7 پذیری مسئولیت
 1/0 51/0 1 پاسخگویی

 -29/0 49/0 4 اثربخشی و کارایی
  74/0 74/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 اجرا

 14/0 77/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -19/0 99/0 2 عمومی توافق
 4/0 11/0 4 فافیتش

 -21/0 4/0 9 جبران و رسیدگی
 01/0 55/0 6 اجتماعی انصاف
 04/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 54/0 7 پذیریمسئولیت
 01/0 55/0 1 پاسخگویی

 04/0 51/0 4 اثربخشی و کارایی
 25/0 19/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 42/0 4/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -06/0 64/0 2 عمومی توافق

 44/0 41/0 4 شفافیت
 -25/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 -02/0 65/0 6 اجتماعی انصاف
 -04/0 66/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 21/0 74/0 1 پاسخگویی

 06/0 54/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 15/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 16/0 74/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 24/0 2 عمومی توافق

 14/0 77/0 4 شفافیت
 21/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -25/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 -25/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 19/0 72/0 7 پذیریمسئولیت
 11/0 75/0 1 پاسخگویی

 -15/0 92/0 4 اثربخشی و کارایی
 -29/0 49/0 10 قانون حاکمیت
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جدول7:اختالفازمیانگیندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
مشاورهاجتماعیـمرحلهاول  اول مزحله -اجتماعی مشاوره اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف اس میانگین . 7جدول

 s1 شبخص مًلفه بعذ
 اختالف اس 

 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 36/0 88/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 21/0 73/0 2 عمًمی تًافق

 -23/0 29/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -25/0 27/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -25/0 27/0 6 اجتمبعی بزابزی

 25/0 77/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -25/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -29/0 23/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -34/0 18/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -18/0 34/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -35/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 0 52/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 04/0 56/0 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 79/0 8 پبسخگًیی

 -18/0 34/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -34/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 54/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -2/0 32/0 4 جبزان ي رسیذگی
 02/0 54/0 5 اجتمبعی اوصبف
 04/0 56/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -19/0 33/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  -07/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
  اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 12/0 64/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 14/0 66/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 06/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 0 52/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 64/0 2 عمًمی تًافق

 06/0 58/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 36/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 79/0 6 اجتمبعی بزابزی

 34/0 86/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 1/0 62/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -09/0 43/0 3 شفبفیت
 39/0 91/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -2/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -09/0 43/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 /84 8 پبسخگًیی

 -22/0 3/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -2/0 32/0 10 قبوًن حبکمیت

 

 اول مزحله -اجتماعی مشاوره اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف اس میانگین . 7جدول
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 36/0 88/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 21/0 73/0 2 عمًمی تًافق

 -23/0 29/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -25/0 27/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -25/0 27/0 6 اجتمبعی بزابزی

 25/0 77/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -25/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -29/0 23/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -34/0 18/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -18/0 34/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -35/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 0 52/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 04/0 56/0 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 79/0 8 پبسخگًیی

 -18/0 34/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -34/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 54/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -2/0 32/0 4 جبزان ي رسیذگی
 02/0 54/0 5 اجتمبعی اوصبف
 04/0 56/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -19/0 33/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  -07/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
  اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 12/0 64/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 14/0 66/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 06/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 0 52/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 64/0 2 عمًمی تًافق

 06/0 58/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 36/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 79/0 6 اجتمبعی بزابزی

 34/0 86/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 1/0 62/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -09/0 43/0 3 شفبفیت
 39/0 91/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -2/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -09/0 43/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 /84 8 پبسخگًیی

 -22/0 3/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -2/0 32/0 10 قبوًن حبکمیت

 

 اول مزحله -اجتماعی مشاوره اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف اس میانگین . 7جدول
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 36/0 88/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 21/0 73/0 2 عمًمی تًافق

 -23/0 29/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -25/0 27/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -25/0 27/0 6 اجتمبعی بزابزی

 25/0 77/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -25/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -29/0 23/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -34/0 18/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -18/0 34/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -35/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 0 52/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 04/0 56/0 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 79/0 8 پبسخگًیی

 -18/0 34/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -34/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 54/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -2/0 32/0 4 جبزان ي رسیذگی
 02/0 54/0 5 اجتمبعی اوصبف
 04/0 56/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -19/0 33/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  -07/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
  اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 12/0 64/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 14/0 66/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 06/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 0 52/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 64/0 2 عمًمی تًافق

 06/0 58/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 36/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 79/0 6 اجتمبعی بزابزی

 34/0 86/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 1/0 62/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -09/0 43/0 3 شفبفیت
 39/0 91/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -2/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -09/0 43/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 /84 8 پبسخگًیی

 -22/0 3/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -2/0 32/0 10 قبوًن حبکمیت
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ادامهجدول7:اختالفازمیانگیندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسمشاورهاجتماعیـمرحلهاول

 اول مزحله -اجتماعی مشاوره اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف اس میانگین . 7جدول
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 36/0 88/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 21/0 73/0 2 عمًمی تًافق

 -23/0 29/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -25/0 27/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -25/0 27/0 6 اجتمبعی بزابزی

 25/0 77/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -25/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -29/0 23/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -34/0 18/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -18/0 34/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -35/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 0 52/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 04/0 56/0 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 79/0 8 پبسخگًیی

 -18/0 34/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -34/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 54/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -2/0 32/0 4 جبزان ي رسیذگی
 02/0 54/0 5 اجتمبعی اوصبف
 04/0 56/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -19/0 33/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  -07/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
  اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 12/0 64/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 14/0 66/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 06/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 0 52/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 64/0 2 عمًمی تًافق

 06/0 58/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 36/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 79/0 6 اجتمبعی بزابزی

 34/0 86/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 1/0 62/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -09/0 43/0 3 شفبفیت
 39/0 91/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -2/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -09/0 43/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 /84 8 پبسخگًیی

 -22/0 3/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -2/0 32/0 10 قبوًن حبکمیت

 

 اول مزحله -اجتماعی مشاوره اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف اس میانگین . 7جدول
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 36/0 88/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 21/0 73/0 2 عمًمی تًافق

 -23/0 29/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -25/0 27/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -25/0 27/0 6 اجتمبعی بزابزی

 25/0 77/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -25/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -29/0 23/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -34/0 18/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -18/0 34/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -35/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 0 52/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 04/0 56/0 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 79/0 8 پبسخگًیی

 -18/0 34/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -34/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 54/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -2/0 32/0 4 جبزان ي رسیذگی
 02/0 54/0 5 اجتمبعی اوصبف
 04/0 56/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -19/0 33/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  -07/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
  اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 12/0 64/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 14/0 66/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 06/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 0 52/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 64/0 2 عمًمی تًافق

 06/0 58/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 36/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 79/0 6 اجتمبعی بزابزی

 34/0 86/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 1/0 62/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -09/0 43/0 3 شفبفیت
 39/0 91/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -2/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -09/0 43/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 /84 8 پبسخگًیی

 -22/0 3/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -2/0 32/0 10 قبوًن حبکمیت

 

 اول مزحله -اجتماعی مشاوره اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف اس میانگین . 7جدول
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 36/0 88/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 21/0 73/0 2 عمًمی تًافق

 -23/0 29/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -25/0 27/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -25/0 27/0 6 اجتمبعی بزابزی

 25/0 77/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -25/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -29/0 23/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -34/0 18/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -18/0 34/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -35/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 0 52/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 04/0 56/0 7 پذیزیمسئًلیت
 27/0 79/0 8 پبسخگًیی

 -18/0 34/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -34/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 54/0 2 عمًمی تًافق

 0 52/0 3 شفبفیت
 -2/0 32/0 4 جبزان ي رسیذگی
 02/0 54/0 5 اجتمبعی اوصبف
 04/0 56/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -19/0 33/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  -07/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
  اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 12/0 64/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 14/0 66/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 06/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 0 52/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 02/0 54/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 12/0 64/0 2 عمًمی تًافق

 06/0 58/0 3 شفبفیت
 -29/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 36/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 79/0 6 اجتمبعی بزابزی

 34/0 86/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 84/0 8 پبسخگًیی

 15/0 67/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 12/0 64/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 1/0 62/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -34/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -09/0 43/0 3 شفبفیت
 39/0 91/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -2/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -09/0 43/0 6 اجتمبعی بزابزی

 27/0 79/0 7 پذیزیمسئًلیت
 32/0 /84 8 پبسخگًیی

 -22/0 3/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -2/0 32/0 10 قبوًن حبکمیت
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جدول8:اختالفازمیانگیندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
گفتگویعمیقـمرحلهاول  اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت



29

ران
کا

هم
 و 

ژاد
ی ن

رگ
 بز

داد
هر

| م
 ...

ری
گذا

شی 
ط م

 خ
خه

چر
در 

ن 
نوی

ی 
وم

عم
ت 

دما
 خ

یل
حل

- ت
1 

اله
مق

ادامهجدول8:اختالفازمیانگیندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسگفتگویعمیقـمرحلهاول

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت

 اول مرحله -عمیق گفتگوی اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص دراختالف از میانگین . 3جدول
 1s شاخص مولفه بعد

 از اختالف
 میانگین 

 و شناسایی
 مشکل درک

 44/0 19/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 -44/0 11/0 4 شفافیت
 -46/0 15/0 9 جبران و رسیدگی
 -14/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 22/0 74/0 5 اجتماعی برابری

 44/0 19/0 7 پذیریمسئولیت
 -29/0 27/0 1 پاسخگویی

 -49/0 17/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -44/0 12/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -46/0 15/0 2 عمومی توافق

 -14/0 42/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -17/0 49/0 6 اعیاجتم انصاف
 -17/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 16/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 47/0 11/0 1 پاسخگویی

 -29/0 27/0 4 اثربخشی و کارایی
 21/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -01/0 94/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0-90 41/0 2 عمومی توافق

 -05/0 96/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 44/0 19/0 6 اجتماعی انصاف
 44/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 47/0 11/0 7 پذیریمسئولیت
 46/0 15/0 1 پاسخگویی

 -21/0 24/0 4 اثربخشی و کارایی
  14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین 

 اجرا

 15/0 57/0 1 عمومی اطالعات هب دسترسی
 -44/0 11/0 2 عمومی توافق

 07/0 61/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 07/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 -14/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 -05/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 -05/0 96/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 59/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 14/0 59/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 47/0 11/0 2 عمومی توافق

 02/0 64/0 4 شفافیت
 -44/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 14/0 59/0 6 اجتماعی انصاف
 07/0 61/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 19/0 1 پاسخگویی

 07/0 61/0 4 اثربخشی و ییکارا
 15/0 57/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 11/0 52/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -49/0 17/0 2 عمومی توافق

 -01/0 94/0 4 شفافیت
 47/0 11/0 9 جبران و رسیدگی
 -21/0 40/0 6 اجتماعی انصاف
 -44/0 11/0 5 اجتماعی برابری

 21/0 74/0 7 پذیریمسئولیت
/19/042 1 پاسخگویی

0 
44/0 

 -14/0 42/0 4 اثربخشی و کارایی
 -21/0 40/0 10 قانون حاکمیت
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جدول9:اختالفازمیانگینخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساسشراکتهای
کاریـمرحلهاول  اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 

 1s شاخص مولفه بعد
 اختالف از 

 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 
 1s شاخص مولفه بعد

 اختالف از 
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 
 1s شاخص مولفه بعد

 اختالف از 
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 
 1s شاخص مولفه بعد

 اختالف از 
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 
 1s شاخص مولفه بعد

 اختالف از 
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 
 1s شاخص مولفه بعد

 اختالف از 
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت

 اول مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدماتاختالف از میانگین . 9جدول 
 1s شاخص مولفه بعد

 اختالف از 
 میانگین

 و شناسایی
 مشکل کدر

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 94/0 2 عمومی توافق

 -29/0 15/0 4 شفافیت
 -24/0 17/0 9 جبران و رسیدگی
 -22/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 29/0 59/0 5 اجتماعی برابری

 25/0 55/0 7 پذیریمسئولیت
 -14/0 27/0 1 پاسخگویی

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -05/0 49/0 10 قانون حاکمیت

 کار دستور

 -29/0 15/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -21/0 12/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -17/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 06/0 96/0 6 اجتماعی انصاف
 -05/0 49/0 5 اجتماعی برابری

 29/0 59/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 گوییپاسخ

 -29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
 -17/0 24/0 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 گیری شکل

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 06/0 96/0 2 عمومی توافق

 -14/0 27/0 4 شفافیت
 -21/0 12/0 9 جبران و رسیدگی
 -01/0 42/0 6 اجتماعی انصاف
 14/0 64/0 5 اجتماعی برابری

 11/0 61/0 7 پذیریمسئولیت
 25/0 55/0 1 پاسخگویی

 29/0 15/0 4 اثربخشی و کارایی
  06/0 96/0 10 قانون حاکمیت

 1s شاخص مولفه بعد
 از اختالف

 میانگین

 اجرا

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -11/0 24/0 4 شفافیت
 -22/0 11/0 9 جبران و سیدگیر

 91/0 11/0 6 اجتماعی انصاف
 99/0 19/0 5 اجتماعی برابری

 61/0 41/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 41/0 71/0 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 61/0 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 -05/0 49/0 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 -01/0 42/0 2 عمومی توافق

 -17/0 24/0 4 شفافیت
 -01/0 24/0 9 جبران و رسیدگی
 11/0 61/0 6 اجتماعی انصاف
 27/0 57/0 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 7 پذیریمسئولیت
 44/0 74/0 1 پاسخگویی

 11/0 61/0 4 اثربخشی و کارایی
 14/0 64/0 10 قانون حاکمیت

 و اصالح
 خاتمه

 -05/0 49/0 1 عمومی طالعاتا به دسترسی
 -22/0 11/0 2 عمومی توافق

 -22/0 11/0 4 شفافیت
 11/0 61/0 9 جبران و رسیدگی
 -1/0 4/0 6 اجتماعی انصاف
 -01/0 42/0 5 اجتماعی برابری

 06/0 96/0 7 پذیریمسئولیت
 99/0 19/0 1 پاسخگویی

 -21/0 12/0 4 اثربخشی و کارایی
 -22/0 11/0 10 ونقان حاکمیت
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ادامهجدول9:اختالفازمیانگینخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
شراکتهایکاریـمرحلهاول

 اول مزحله - کاری های شزاکت اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدماتاختالف اس میانگین . 9جدول 
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 03/0 43/0 2 عمًمی تًافق

 -24/0 16/0 3 شفبفیت
 -23/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -22/0 18/0 5 اجتمبعی اوصبف
 24/0 64/0 6 اجتمبعی بزابزی

 26/0 66/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -13/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -06/0 34/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -24/0 16/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -28/0 12/0 2 عمًمی تًافق

 -13/0 27/0 3 شفبفیت
 -17/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 05/0 45/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -06/0 34/0 6 اجتمبعی بزابزی

 24/0 64/0 7 پذیزیمسئًلیت
 26/0 66/0 8 پبسخگًیی

 -24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -17/0 23/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 05/0 45/0 2 عمًمی تًافق

 -13/0 27/0 3 شفبفیت
 -28/0 12/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -08/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 13/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 18/0 58/0 7 پذیزیمسئًلیت
 26/0 66/0 8 پبسخگًیی

 24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  05/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
 اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -22/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -11/0 29/0 3 شفبفیت
 -22/0 18/0 4 جبزان ي رسیذگی
 48/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 44/0 84/0 6 اجتمبعی بزابزی

 51/0 91/0 7 پذیزیمسئًلیت
 39/0 79/0 8 پبسخگًیی

 38/0 78/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 18/0 58/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -08/0 32/0 2 عمًمی تًافق

 -17/0 23/0 3 شفبفیت
 -08/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 18/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 67/0 6 اجتمبعی بزابزی

 03/0 43/0 7 پذیزیمسئًلیت
 39/0 79/0 8 پبسخگًیی

 18/0 58/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 13/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -22/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -22/0 18/0 3 شفبفیت
 18/0 58/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -1/0 3/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -08/0 32/0 6 اجتمبعی بزابزی

 05/0 45/0 7 پذیزیمسئًلیت
 44/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -28/0 12/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -22/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 

 اول مزحله - کاری های شزاکت اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدماتاختالف اس میانگین . 9جدول 
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 03/0 43/0 2 عمًمی تًافق

 -24/0 16/0 3 شفبفیت
 -23/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -22/0 18/0 5 اجتمبعی اوصبف
 24/0 64/0 6 اجتمبعی بزابزی

 26/0 66/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -13/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -06/0 34/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -24/0 16/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -28/0 12/0 2 عمًمی تًافق

 -13/0 27/0 3 شفبفیت
 -17/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 05/0 45/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -06/0 34/0 6 اجتمبعی بزابزی

 24/0 64/0 7 پذیزیمسئًلیت
 26/0 66/0 8 پبسخگًیی

 -24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -17/0 23/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 05/0 45/0 2 عمًمی تًافق

 -13/0 27/0 3 شفبفیت
 -28/0 12/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -08/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 13/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 18/0 58/0 7 پذیزیمسئًلیت
 26/0 66/0 8 پبسخگًیی

 24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  05/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
 اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -22/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -11/0 29/0 3 شفبفیت
 -22/0 18/0 4 جبزان ي رسیذگی
 48/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 44/0 84/0 6 اجتمبعی بزابزی

 51/0 91/0 7 پذیزیمسئًلیت
 39/0 79/0 8 پبسخگًیی

 38/0 78/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 18/0 58/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -08/0 32/0 2 عمًمی تًافق

 -17/0 23/0 3 شفبفیت
 -08/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 18/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 67/0 6 اجتمبعی بزابزی

 03/0 43/0 7 پذیزیمسئًلیت
 39/0 79/0 8 پبسخگًیی

 18/0 58/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 13/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -22/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -22/0 18/0 3 شفبفیت
 18/0 58/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -1/0 3/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -08/0 32/0 6 اجتمبعی بزابزی

 05/0 45/0 7 پذیزیمسئًلیت
 44/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -28/0 12/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -22/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت

 

 اول مزحله - کاری های شزاکت اساس بز گذاری مشی خط چزخه در نوین عمومی خدماتاختالف اس میانگین . 9جدول 
 s1 شبخص مًلفه بعذ

 اختالف اس 
 میبوگیه

 ي شىبسبیی
 مشکل درک

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 03/0 43/0 2 عمًمی تًافق

 -24/0 16/0 3 شفبفیت
 -23/0 17/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -22/0 18/0 5 اجتمبعی اوصبف
 24/0 64/0 6 اجتمبعی بزابزی

 26/0 66/0 7 پذیزیمسئًلیت
 -13/0 27/0 8 پبسخگًیی

 -24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -06/0 34/0 10 قبوًن حبکمیت

 کبر دستًر

 -24/0 16/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -28/0 12/0 2 عمًمی تًافق

 -13/0 27/0 3 شفبفیت
 -17/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 05/0 45/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -06/0 34/0 6 اجتمبعی بزابزی

 24/0 64/0 7 پذیزیمسئًلیت
 26/0 66/0 8 پبسخگًیی

 -24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -17/0 23/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 گیزی شکل

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 05/0 45/0 2 عمًمی تًافق

 -13/0 27/0 3 شفبفیت
 -28/0 12/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -08/0 32/0 5 اجتمبعی اوصبف
 13/0 53/0 6 اجتمبعی بزابزی

 18/0 58/0 7 پذیزیمسئًلیت
 26/0 66/0 8 پبسخگًیی

 24/0 16/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
  05/0 45/0 10 قبوًن حبکمیت

 s1 شبخص مًلفه بعذ
 اس اختالف

 میبوگیه

 اجزا

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -22/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -11/0 29/0 3 شفبفیت
 -22/0 18/0 4 جبزان ي رسیذگی
 48/0 88/0 5 اجتمبعی اوصبف
 44/0 84/0 6 اجتمبعی بزابزی

 51/0 91/0 7 پذیزیمسئًلیت
 39/0 79/0 8 پبسخگًیی

 38/0 78/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 18/0 58/0 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -08/0 32/0 2 عمًمی تًافق

 -17/0 23/0 3 شفبفیت
 -08/0 23/0 4 جبزان ي رسیذگی
 18/0 58/0 5 اجتمبعی اوصبف
 27/0 67/0 6 اجتمبعی بزابزی

 03/0 43/0 7 پذیزیمسئًلیت
 39/0 79/0 8 پبسخگًیی

 18/0 58/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 13/0 53/0 10 قبوًن حبکمیت

 ي اصالح
 خبتمه

 -06/0 34/0 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 -22/0 18/0 2 عمًمی تًافق

 -22/0 18/0 3 شفبفیت
 18/0 58/0 4 جبزان ي رسیذگی
 -1/0 3/0 5 اجتمبعی اوصبف
 -08/0 32/0 6 اجتمبعی بزابزی

 05/0 45/0 7 پذیزیمسئًلیت
 44/0 84/0 8 پبسخگًیی

 -28/0 12/0 9 اثزبخشی ي کبرایی
 -22/0 18/0 10 قبوًن حبکمیت
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به منظور تاثیر هر یک از مراحل خط مشی گذاری د ر ابعاد  خد مات عمومی نوین و اولویت گذاری 
نوع مشارکتی د ر مصاحبه ساختاریافته، مراحل و شاخص های خط مشی گذاری عمومی و خد مات 
عمومی به صورت کتبی و شفاهی به خبرگان ارائه می شود . همچنین، به منظور اطمینان از د رک 
صحیح شاخص ها و پاسخگویی به هر پرسش، شاخص های مرتبط د وباره مورد  تاکید  قرار می گیرد . 
همچنین، تفاوت های مشارکتی با استفاد ه از سیستم استنتاج عصبی-فازی د ر مد لسازی تفکیک 
بین خبرگان،  توافق  مقد ار  با هد ف مشخص شد ن  فازی  د لفی  از روش  د وم  مرحله  د ر  می شود . 
نظر  اختالف  و  نظرهای خبرگان  میانگین  به همراه  تغییرها  انجام  از  اول پس  مرحله  پرسشنامه 
آنان خواسته  از  و  ارسال می شود   براي خبرگان  میانگین، د وباره  با  از آن ها  قبلی هر یک  مرحله 

می شود  که پاسخ ها را بازبینی کنند  و د ر صورت نیاز د ر د ید گاه های خود  تجد ید  نظر نمایند .
گام چهارم: پس از ارائه بازخورد  اولیه به خبرگان و انجام مرحله د وم د لفی فازی، د ید گاه های 

اصالح شد ه خبرگان د ر چارچوب اعد اد  فازي مثلثی به صورت فرمول )5( د رمی آید .

 و تدوین
 گیري شکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 06/0- 

 اصالح
 و

 خاتمه

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 
06/0- 

 -22/0 18/0 2 عمومی توافق 05/0 45/0 2 عمومی توافق
 -22/0 18/0 3 شفافیت -13/0 27/0 3 شفافیت

 18/0 58/0 4 جبران و رسیدگی -28/0 12/0 4 جبران و رسیدگی

 -1/0 3/0 5 اجتماعی انصاف -08/0 32/0 5 اجتماعی انصاف
 -08/0 32/0 6 اجتماعی برابري 13/0 53/0 6 اجتماعی برابري

 05/0 45/0 7 پذیري مسئولیت 18/0 58/0 7 پذیري مسئولیت

 44/0 84/0 8 پاسخگویی 26/0 66/0 8 پاسخگویی

 12/0 9 اثربخشی و کارایی 24/0 16/0 9 اثربخشی و کارایی
28/0- 

 -22/0 18/0 10 قانون حاکمیت 05/0 45/0 10 قانون حاکمیت
 

ی در مصاحبه مشارکتنوع گذاري  و اولویت گذاري در ابعاد خدمات عمومی نوین مشی منظور تاثیر هر یک از مراحل خط به
 شود. میارائه  به خبرگانشفاهی و گذاري عمومی و خدمات عمومی به صورت کتبی  مشی خطهاي  شاخصمراحل و ، یافتهساختار

مورد تاکید قرار  دوبارههاي مرتبط  صشاخ پرسش،هر  بهپاسخگویی  وها  خصمنظور اطمینان از درك صحیح شا به ،همچنین
از  در مرحله دوم .شود میسازي تفکیک در مدل فازي-تنتاج عصبیسیستم اسهاي مشارکتی با استفاده از  ، تفاوت. همچنینگیرد می

میانگین  به همراه از انجام تغییرها پسپرسشنامه مرحله اول  توافق بین خبرگان، مشخص شدن مقدار با هدف روش دلفی فازي
 خواستهاز آنان و  شود می براي خبرگان ارسال دوباره ،میانگین ها با هر یک از آن مرحله قبلیخبرگان و اختالف نظر  هاينظر
 نمایند.خود تجدید نظر  هاي دیدگاه و در صورت نیاز در کنند بازبینیها را  پاسخ که شود می

اعداد  ارچوبچ خبرگان در شده هاي اصالح دیدگاه، فازي مرحله دوم دلفیانجام بازخورد اولیه به خبرگان و  پس از ارائهگام چهارم: 
 .دآی میرد )5( فرمولفازي مثلثی به صورت 

𝐵𝐵� (𝑖𝑖) = �𝑏𝑏1
(𝑖𝑖), 𝑏𝑏2

(𝑖𝑖), 𝑏𝑏3
(𝑖𝑖)�               𝑖𝑖 = 1,2,3 … .𝑛𝑛 )5(  

 
 .شود میمحاسبه  )6( فرمول با شده خبرگان اصالح دیدگاهمیانگین  فازي نیز همانند گام دوم، در مرحله دوم دلفی گامدر این 

𝐵𝐵�𝑚𝑚 = (𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) = (1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏1𝑖𝑖  ,

1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏2𝑖𝑖  ,𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  1

𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏3𝑖𝑖  ) 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1       )6(  

 
 .شود میزدایی استفاده  براي فازي ،)7( فرمولاساس  روش مرکز ثقل بر از .زدایی کردن ام پنجم: فازيگ

𝑆𝑆𝑗𝑗 =
𝑢𝑢𝑗𝑗+𝑚𝑚𝑗𝑗+𝑖𝑖𝑗𝑗

3
 )7(  

 
. تکرار مراحل شود می) محاسبه 8( بر اساس فرمولاختالف  مقدار .مرحله اختالف نظر خبرگان در دو مقدارگام ششم: محاسبه 

 برسد.) 2/0آستانه خیلی کم ( تر از حد سنجی به کمالف نظر خبرگان بین دو مرحله نظراخت که یابد میزمانی ادامه تا  فازي دلفی
𝑆𝑆(𝐵𝐵�𝑚𝑚 , �̃�𝐴𝑚𝑚 = [1

3
[(𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) − (𝑎𝑎𝑚𝑚1 , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 , 𝑎𝑎𝑚𝑚3)]     )8(  

 
 دوم مرحله -سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه :10جدول 

شاخص مولفه عدب (1, m, u) s1s1-s2شاخص مولفه بعد (1, m, u) s1s1-s2

 شناسایی
 درك و

 مشکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )95/0  ،90/0  ،60/0( 81/0 05/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )93/0  ،75/0  ،54/0( 74/0 03/0 

 09/0 35/0 )38/0، 31/0،  36/0( 2 عمومی توافق 01/0 22/0 )24/0،  20/0،  22/0( 2 عمومی توافق
 08/0 8/0 )56/0،  96/0،  86/0( 3 شفافیت 03/0 32/0 )31/0،  36/0،  30/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

4 
)33/0  ،27/0  ،16/0( 

25/0 
 و رسیدگی 02/0

 جبران
4 

)21/0  ،30/0  ،25/0( 
25/0 

05/0 

                    )5(
د ر این گام نیز همانند  گام د وم، د ر مرحله د وم د لفی فازی میانگین د ید گاه اصالح شد ه خبرگان 

با فرمول )6( محاسبه می شود .

 و تدوین
 گیري شکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 06/0- 

 اصالح
 و

 خاتمه

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 
06/0- 

 -22/0 18/0 2 عمومی توافق 05/0 45/0 2 عمومی توافق
 -22/0 18/0 3 شفافیت -13/0 27/0 3 شفافیت

 18/0 58/0 4 جبران و رسیدگی -28/0 12/0 4 جبران و رسیدگی

 -1/0 3/0 5 اجتماعی انصاف -08/0 32/0 5 اجتماعی انصاف
 -08/0 32/0 6 اجتماعی برابري 13/0 53/0 6 اجتماعی برابري

 05/0 45/0 7 پذیري مسئولیت 18/0 58/0 7 پذیري مسئولیت

 44/0 84/0 8 پاسخگویی 26/0 66/0 8 پاسخگویی

 12/0 9 اثربخشی و کارایی 24/0 16/0 9 اثربخشی و کارایی
28/0- 

 -22/0 18/0 10 قانون حاکمیت 05/0 45/0 10 قانون حاکمیت
 

ی در مصاحبه مشارکتنوع گذاري  و اولویت گذاري در ابعاد خدمات عمومی نوین مشی منظور تاثیر هر یک از مراحل خط به
 شود. میارائه  به خبرگانشفاهی و گذاري عمومی و خدمات عمومی به صورت کتبی  مشی خطهاي  شاخصمراحل و ، یافتهساختار

مورد تاکید قرار  دوبارههاي مرتبط  صشاخ پرسش،هر  بهپاسخگویی  وها  خصمنظور اطمینان از درك صحیح شا به ،همچنین
از  در مرحله دوم .شود میسازي تفکیک در مدل فازي-تنتاج عصبیسیستم اسهاي مشارکتی با استفاده از  ، تفاوت. همچنینگیرد می

میانگین  به همراه از انجام تغییرها پسپرسشنامه مرحله اول  توافق بین خبرگان، مشخص شدن مقدار با هدف روش دلفی فازي
 خواستهاز آنان و  شود می براي خبرگان ارسال دوباره ،میانگین ها با هر یک از آن مرحله قبلیخبرگان و اختالف نظر  هاينظر
 نمایند.خود تجدید نظر  هاي دیدگاه و در صورت نیاز در کنند بازبینیها را  پاسخ که شود می

اعداد  ارچوبچ خبرگان در شده هاي اصالح دیدگاه، فازي مرحله دوم دلفیانجام بازخورد اولیه به خبرگان و  پس از ارائهگام چهارم: 
 .دآی میرد )5( فرمولفازي مثلثی به صورت 

𝐵𝐵� (𝑖𝑖) = �𝑏𝑏1
(𝑖𝑖), 𝑏𝑏2

(𝑖𝑖), 𝑏𝑏3
(𝑖𝑖)�               𝑖𝑖 = 1,2,3 … .𝑛𝑛 )5(  

 
 .شود میمحاسبه  )6( فرمول با شده خبرگان اصالح دیدگاهمیانگین  فازي نیز همانند گام دوم، در مرحله دوم دلفی گامدر این 

𝐵𝐵�𝑚𝑚 = (𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) = (1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏1𝑖𝑖  ,

1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏2𝑖𝑖  ,𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  1

𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏3𝑖𝑖  ) 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1       )6(  

 
 .شود میزدایی استفاده  براي فازي ،)7( فرمولاساس  روش مرکز ثقل بر از .زدایی کردن ام پنجم: فازيگ

𝑆𝑆𝑗𝑗 =
𝑢𝑢𝑗𝑗+𝑚𝑚𝑗𝑗+𝑖𝑖𝑗𝑗

3
 )7(  

 
. تکرار مراحل شود می) محاسبه 8( بر اساس فرمولاختالف  مقدار .مرحله اختالف نظر خبرگان در دو مقدارگام ششم: محاسبه 

 برسد.) 2/0آستانه خیلی کم ( تر از حد سنجی به کمالف نظر خبرگان بین دو مرحله نظراخت که یابد میزمانی ادامه تا  فازي دلفی
𝑆𝑆(𝐵𝐵�𝑚𝑚 , �̃�𝐴𝑚𝑚 = [1

3
[(𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) − (𝑎𝑎𝑚𝑚1 , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 , 𝑎𝑎𝑚𝑚3)]     )8(  

 
 دوم مرحله -سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه :10جدول 

شاخص مولفه عدب (1, m, u) s1s1-s2شاخص مولفه بعد (1, m, u) s1s1-s2

 شناسایی
 درك و

 مشکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )95/0  ،90/0  ،60/0( 81/0 05/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )93/0  ،75/0  ،54/0( 74/0 03/0 

 09/0 35/0 )38/0، 31/0،  36/0( 2 عمومی توافق 01/0 22/0 )24/0،  20/0،  22/0( 2 عمومی توافق
 08/0 8/0 )56/0،  96/0،  86/0( 3 شفافیت 03/0 32/0 )31/0،  36/0،  30/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

4 
)33/0  ،27/0  ،16/0( 

25/0 
 و رسیدگی 02/0

 جبران
4 

)21/0  ،30/0  ،25/0( 
25/0 

05/0 

  )6(

گام پنجم: فازي زد ایی کرد ن. از روش مرکز ثقل بر اساس فرمول )7(، براي فازي زد ایی استفاد ه 
می شود .

 و تدوین
 گیري شکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 06/0- 

 اصالح
 و

 خاتمه

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 
06/0- 

 -22/0 18/0 2 عمومی توافق 05/0 45/0 2 عمومی توافق
 -22/0 18/0 3 شفافیت -13/0 27/0 3 شفافیت

 18/0 58/0 4 جبران و رسیدگی -28/0 12/0 4 جبران و رسیدگی

 -1/0 3/0 5 اجتماعی انصاف -08/0 32/0 5 اجتماعی انصاف
 -08/0 32/0 6 اجتماعی برابري 13/0 53/0 6 اجتماعی برابري

 05/0 45/0 7 پذیري مسئولیت 18/0 58/0 7 پذیري مسئولیت

 44/0 84/0 8 پاسخگویی 26/0 66/0 8 پاسخگویی

 12/0 9 اثربخشی و کارایی 24/0 16/0 9 اثربخشی و کارایی
28/0- 

 -22/0 18/0 10 قانون حاکمیت 05/0 45/0 10 قانون حاکمیت
 

ی در مصاحبه مشارکتنوع گذاري  و اولویت گذاري در ابعاد خدمات عمومی نوین مشی منظور تاثیر هر یک از مراحل خط به
 شود. میارائه  به خبرگانشفاهی و گذاري عمومی و خدمات عمومی به صورت کتبی  مشی خطهاي  شاخصمراحل و ، یافتهساختار

مورد تاکید قرار  دوبارههاي مرتبط  صشاخ پرسش،هر  بهپاسخگویی  وها  خصمنظور اطمینان از درك صحیح شا به ،همچنین
از  در مرحله دوم .شود میسازي تفکیک در مدل فازي-تنتاج عصبیسیستم اسهاي مشارکتی با استفاده از  ، تفاوت. همچنینگیرد می

میانگین  به همراه از انجام تغییرها پسپرسشنامه مرحله اول  توافق بین خبرگان، مشخص شدن مقدار با هدف روش دلفی فازي
 خواستهاز آنان و  شود می براي خبرگان ارسال دوباره ،میانگین ها با هر یک از آن مرحله قبلیخبرگان و اختالف نظر  هاينظر
 نمایند.خود تجدید نظر  هاي دیدگاه و در صورت نیاز در کنند بازبینیها را  پاسخ که شود می

اعداد  ارچوبچ خبرگان در شده هاي اصالح دیدگاه، فازي مرحله دوم دلفیانجام بازخورد اولیه به خبرگان و  پس از ارائهگام چهارم: 
 .دآی میرد )5( فرمولفازي مثلثی به صورت 

𝐵𝐵� (𝑖𝑖) = �𝑏𝑏1
(𝑖𝑖), 𝑏𝑏2

(𝑖𝑖), 𝑏𝑏3
(𝑖𝑖)�               𝑖𝑖 = 1,2,3 … .𝑛𝑛 )5(  

 
 .شود میمحاسبه  )6( فرمول با شده خبرگان اصالح دیدگاهمیانگین  فازي نیز همانند گام دوم، در مرحله دوم دلفی گامدر این 

𝐵𝐵�𝑚𝑚 = (𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) = (1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏1𝑖𝑖  ,

1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏2𝑖𝑖  ,𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  1

𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏3𝑖𝑖  ) 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1       )6(  

 
 .شود میزدایی استفاده  براي فازي ،)7( فرمولاساس  روش مرکز ثقل بر از .زدایی کردن ام پنجم: فازيگ

𝑆𝑆𝑗𝑗 =
𝑢𝑢𝑗𝑗+𝑚𝑚𝑗𝑗+𝑖𝑖𝑗𝑗

3
 )7(  

 
. تکرار مراحل شود می) محاسبه 8( بر اساس فرمولاختالف  مقدار .مرحله اختالف نظر خبرگان در دو مقدارگام ششم: محاسبه 

 برسد.) 2/0آستانه خیلی کم ( تر از حد سنجی به کمالف نظر خبرگان بین دو مرحله نظراخت که یابد میزمانی ادامه تا  فازي دلفی
𝑆𝑆(𝐵𝐵�𝑚𝑚 , �̃�𝐴𝑚𝑚 = [1

3
[(𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) − (𝑎𝑎𝑚𝑚1 , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 , 𝑎𝑎𝑚𝑚3)]     )8(  

 
 دوم مرحله -سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه :10جدول 

شاخص مولفه عدب (1, m, u) s1s1-s2شاخص مولفه بعد (1, m, u) s1s1-s2

 شناسایی
 درك و

 مشکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )95/0  ،90/0  ،60/0( 81/0 05/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )93/0  ،75/0  ،54/0( 74/0 03/0 

 09/0 35/0 )38/0، 31/0،  36/0( 2 عمومی توافق 01/0 22/0 )24/0،  20/0،  22/0( 2 عمومی توافق
 08/0 8/0 )56/0،  96/0،  86/0( 3 شفافیت 03/0 32/0 )31/0،  36/0،  30/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

4 
)33/0  ،27/0  ،16/0( 

25/0 
 و رسیدگی 02/0

 جبران
4 

)21/0  ،30/0  ،25/0( 
25/0 

05/0 

             )7(

گام ششم: محاسبه مقد ار اختالف نظر خبرگان د ر د و مرحله. مقد ار اختالف بر اساس فرمول 
)8( محاسبه می شود . تکرار مراحل د لفی فازی تا زمانی اد امه می یابد  که اختالف نظر خبرگان بین 

د و مرحله نظرسنجی به کم تر از حد  آستانه خیلی کم )2/0( برسد .

 و تدوین
 گیري شکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 06/0- 

 اصالح
 و

 خاتمه

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 34/0 
06/0- 

 -22/0 18/0 2 عمومی توافق 05/0 45/0 2 عمومی توافق
 -22/0 18/0 3 شفافیت -13/0 27/0 3 شفافیت

 18/0 58/0 4 جبران و رسیدگی -28/0 12/0 4 جبران و رسیدگی

 -1/0 3/0 5 اجتماعی انصاف -08/0 32/0 5 اجتماعی انصاف
 -08/0 32/0 6 اجتماعی برابري 13/0 53/0 6 اجتماعی برابري

 05/0 45/0 7 پذیري مسئولیت 18/0 58/0 7 پذیري مسئولیت

 44/0 84/0 8 پاسخگویی 26/0 66/0 8 پاسخگویی

 12/0 9 اثربخشی و کارایی 24/0 16/0 9 اثربخشی و کارایی
28/0- 

 -22/0 18/0 10 قانون حاکمیت 05/0 45/0 10 قانون حاکمیت
 

ی در مصاحبه مشارکتنوع گذاري  و اولویت گذاري در ابعاد خدمات عمومی نوین مشی منظور تاثیر هر یک از مراحل خط به
 شود. میارائه  به خبرگانشفاهی و گذاري عمومی و خدمات عمومی به صورت کتبی  مشی خطهاي  شاخصمراحل و ، یافتهساختار

مورد تاکید قرار  دوبارههاي مرتبط  صشاخ پرسش،هر  بهپاسخگویی  وها  خصمنظور اطمینان از درك صحیح شا به ،همچنین
از  در مرحله دوم .شود میسازي تفکیک در مدل فازي-تنتاج عصبیسیستم اسهاي مشارکتی با استفاده از  ، تفاوت. همچنینگیرد می

میانگین  به همراه از انجام تغییرها پسپرسشنامه مرحله اول  توافق بین خبرگان، مشخص شدن مقدار با هدف روش دلفی فازي
 خواستهاز آنان و  شود می براي خبرگان ارسال دوباره ،میانگین ها با هر یک از آن مرحله قبلیخبرگان و اختالف نظر  هاينظر
 نمایند.خود تجدید نظر  هاي دیدگاه و در صورت نیاز در کنند بازبینیها را  پاسخ که شود می

اعداد  ارچوبچ خبرگان در شده هاي اصالح دیدگاه، فازي مرحله دوم دلفیانجام بازخورد اولیه به خبرگان و  پس از ارائهگام چهارم: 
 .دآی میرد )5( فرمولفازي مثلثی به صورت 

𝐵𝐵� (𝑖𝑖) = �𝑏𝑏1
(𝑖𝑖), 𝑏𝑏2

(𝑖𝑖), 𝑏𝑏3
(𝑖𝑖)�               𝑖𝑖 = 1,2,3 … .𝑛𝑛 )5(  

 
 .شود میمحاسبه  )6( فرمول با شده خبرگان اصالح دیدگاهمیانگین  فازي نیز همانند گام دوم، در مرحله دوم دلفی گامدر این 

𝐵𝐵�𝑚𝑚 = (𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) = (1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏1𝑖𝑖  ,

1
𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏2𝑖𝑖  ,𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  1

𝑛𝑛
∑ 𝑏𝑏3𝑖𝑖  ) 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1       )6(  

 
 .شود میزدایی استفاده  براي فازي ،)7( فرمولاساس  روش مرکز ثقل بر از .زدایی کردن ام پنجم: فازيگ

𝑆𝑆𝑗𝑗 =
𝑢𝑢𝑗𝑗+𝑚𝑚𝑗𝑗+𝑖𝑖𝑗𝑗

3
 )7(  

 
. تکرار مراحل شود می) محاسبه 8( بر اساس فرمولاختالف  مقدار .مرحله اختالف نظر خبرگان در دو مقدارگام ششم: محاسبه 

 برسد.) 2/0آستانه خیلی کم ( تر از حد سنجی به کمالف نظر خبرگان بین دو مرحله نظراخت که یابد میزمانی ادامه تا  فازي دلفی
𝑆𝑆(𝐵𝐵�𝑚𝑚 , �̃�𝐴𝑚𝑚 = [1

3
[(𝑏𝑏𝑚𝑚1 , 𝑏𝑏𝑚𝑚2 , 𝑏𝑏𝑚𝑚3) − (𝑎𝑎𝑚𝑚1 , 𝑎𝑎𝑚𝑚2 , 𝑎𝑎𝑚𝑚3)]     )8(  

 
 دوم مرحله -سویه یک ارتباط اساس بر گذاري مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه :10جدول 

شاخص مولفه عدب (1, m, u) s1s1-s2شاخص مولفه بعد (1, m, u) s1s1-s2

 شناسایی
 درك و

 مشکل

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )95/0  ،90/0  ،60/0( 81/0 05/0 

 اجرا

 به دسترسی
 عمومی اطالعات

1 )93/0  ،75/0  ،54/0( 74/0 03/0 

 09/0 35/0 )38/0، 31/0،  36/0( 2 عمومی توافق 01/0 22/0 )24/0،  20/0،  22/0( 2 عمومی توافق
 08/0 8/0 )56/0،  96/0،  86/0( 3 شفافیت 03/0 32/0 )31/0،  36/0،  30/0( 3 شفافیت
 و رسیدگی
 جبران

4 
)33/0  ،27/0  ،16/0( 

25/0 
 و رسیدگی 02/0

 جبران
4 

)21/0  ،30/0  ،25/0( 
25/0 

05/0 

                 )8(
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جدول10:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
ارتباطیکسویهـمرحلهدوم  دوم مرحله -سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه. 01جدول 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 06/0 11/0 (50/0،  40/0،  46/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 01/0 22/0 (29/0،  20/0،  22/0) 2 عمومی توافق

 04/0 42/0 (41/0،  45/0،  40/0) 4 شفافیت
 02/0 26/0 (15/0،  27/0،  44/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 61/0 (60/0،  69/0،  94/0) 6 اجتماعی انصاف
 09/0 62/0 (64/0،  62/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 07/0 94/0 (94/0، 66/0،  99/0) 7 پذیریمسئولیت
 06/0 29/0 (21/0،  26/0،  27/0) 1 پاسخگویی

 05/0 17/0 (16/0،  15/0،  21/0) 4 اثربخشی و کارایی
 09/0 1/0 (64/0،  11/0،  1) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 02/0 15/0 (14/0،  19/0،  16/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 09/0 99/0 (62/0،  91/0،  90/0) 2 عمومی توافق

 07/0 19/0 (71/0،  41/0، 4/0) 4 شفافیت
 04/0 17/0 (21/0،  16/0،  15/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 91/0 (95/0،  60/0،  91/0) 6 اجتماعی انصاف
 1/0 94/0 (92/0،  95/0،  91/0) 5 اجتماعی برابری

 14/0 74/0 (94/0،  16/0،  44/0) 7 پذیریمسئولیت
 07/0 72/0 (64/0،  10/0،  71/0) 1 پاسخگویی

 05/0 45/0 (91/0،41/0،  40/0) 4 اثربخشی و کارایی
 0 49/0 (21/0،  24/0،  25/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 01/0 12/0 (51/0،  42/0،  44/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0 69/0 (62/0،  91/0،  95/0) 2 عمومی توافق

 19/0 72/0 (56/0،  11/0،  54/0) 4 شفافیت
 09/0 47/0 (40/0،  40/0،  22/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 97/0 (95/0،  96/0،  61/0) 6 اجتماعی انصاف
 04/0 66/0 (64/0،  66/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 (94/0،  61/0،  97/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 64/0 (91/0،  54/0،  76/0) 1 پاسخگویی

 05/0 21/0 (42/0،  44/0،  21/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 77/0 (64/0،  19/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (44/0  ،76/0  ،69/0) 79/0 04/0 
 04/0 46/0 (41/0، 41/0،  45/0) 2 عمومی توافق

 01/0 1/0 (65/0،  45/0،  15/0) 4 شفافیت
 06/0 26/0 (26/0،  40/0،  21/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 52/0 (96/0، 51/0، 11/0) 6 اجتماعی انصاف
 04/0 59/0 (94/0،  52/0،  11/0) 5 اجتماعی برابری

 05/0 67/0 (24/0،  72/0،  71/0) 7 پذیریمسئولیت
 01/0 61/0 (44/0،  52/0،  74/0) 1 پاسخگویی

 02/0 64/0 (41/0،  51/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 0 19/0 (55/0،  17/0،  40/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (1/0  ،41/0  ،74/0) 4/0 0 
 04/0 99/0 (95/0،  94/0،  94/0) 2 عمومی توافق

 01/0 4/0 (79/0،  41/0،  44/0) 4 شفافیت
 02/0 4/0 (42/0،  44/0،  25/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 62/0 (51/0،  91/0،  94/0) 6 اجتماعی انصاف
 07/0 91/0 (96/0،  61/0،  94/0) 5 اجتماعی برابری

 07/0 72/0 (91/0،  11/0، 14/0) 7 پذیریمسئولیت
 0 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 05/0 67/0 (40/0،  54/0،  74/0) 4 اثربخشی و کارایی
 06/0 11/0 (51/0،  42/0،  41/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (11/0  ،74/0  ،92/0) 57/0 05/0 
 09/0 14/0 (14/0،  11/0،  20/0) 2 عمومی توافق

 9/0 74/0 (61/0،  75/0،  42/0) 4 شفافیت
 09/0 12/0 (56/0،  42/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 24/0 (26/0،  41/0،  44/0) 6 اجتماعی انصاف
 07/0 26/0 (21/0،  26/0،  24/0) 5 اجتماعی برابری

 04/0 54/0 (91/0،  72/0،  49/0) 7 پذیریمسئولیت
 09/0 72/0 (60/0،  71/0،  45/0) 1 پاسخگویی

 09/0 41/0 (91/0،  99/0،  40/0) 4 اثربخشی و ییکارا
 09/0 4/0 (47/0،  44/0،  21/0) 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول10:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسارتباطیکسویهـمرحلهدوم

 دوم مرحله -سویه یک ارتباط اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه. 01جدول 
 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 06/0 11/0 (50/0،  40/0،  46/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 01/0 22/0 (29/0،  20/0،  22/0) 2 عمومی توافق

 04/0 42/0 (41/0،  45/0،  40/0) 4 شفافیت
 02/0 26/0 (15/0،  27/0،  44/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 61/0 (60/0،  69/0،  94/0) 6 اجتماعی انصاف
 09/0 62/0 (64/0،  62/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 07/0 94/0 (94/0، 66/0،  99/0) 7 پذیریمسئولیت
 06/0 29/0 (21/0،  26/0،  27/0) 1 پاسخگویی

 05/0 17/0 (16/0،  15/0،  21/0) 4 اثربخشی و کارایی
 09/0 1/0 (64/0،  11/0،  1) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 02/0 15/0 (14/0،  19/0،  16/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 09/0 99/0 (62/0،  91/0،  90/0) 2 عمومی توافق

 07/0 19/0 (71/0،  41/0، 4/0) 4 شفافیت
 04/0 17/0 (21/0،  16/0،  15/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 91/0 (95/0،  60/0،  91/0) 6 اجتماعی انصاف
 1/0 94/0 (92/0،  95/0،  91/0) 5 اجتماعی برابری

 14/0 74/0 (94/0،  16/0،  44/0) 7 پذیریمسئولیت
 07/0 72/0 (64/0،  10/0،  71/0) 1 پاسخگویی

 05/0 45/0 (91/0،41/0،  40/0) 4 اثربخشی و کارایی
 0 49/0 (21/0،  24/0،  25/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 01/0 12/0 (51/0،  42/0،  44/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 0 69/0 (62/0،  91/0،  95/0) 2 عمومی توافق

 19/0 72/0 (56/0،  11/0،  54/0) 4 شفافیت
 09/0 47/0 (40/0،  40/0،  22/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 97/0 (95/0،  96/0،  61/0) 6 اجتماعی انصاف
 04/0 66/0 (64/0،  66/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 04/0 94/0 (94/0،  61/0،  97/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 64/0 (91/0،  54/0،  76/0) 1 پاسخگویی

 05/0 21/0 (42/0،  44/0،  21/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 77/0 (64/0،  19/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (44/0  ،76/0  ،69/0) 79/0 04/0 
 04/0 46/0 (41/0، 41/0،  45/0) 2 عمومی توافق

 01/0 1/0 (65/0،  45/0،  15/0) 4 شفافیت
 06/0 26/0 (26/0،  40/0،  21/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 52/0 (96/0، 51/0، 11/0) 6 اجتماعی انصاف
 04/0 59/0 (94/0،  52/0،  11/0) 5 اجتماعی برابری

 05/0 67/0 (24/0،  72/0،  71/0) 7 پذیریمسئولیت
 01/0 61/0 (44/0،  52/0،  74/0) 1 پاسخگویی

 02/0 64/0 (41/0،  51/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 0 19/0 (55/0،  17/0،  40/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (1/0  ،41/0  ،74/0) 4/0 0 
 04/0 99/0 (95/0،  94/0،  94/0) 2 عمومی توافق

 01/0 4/0 (79/0،  41/0،  44/0) 4 شفافیت
 02/0 4/0 (42/0،  44/0،  25/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 62/0 (51/0،  91/0،  94/0) 6 اجتماعی انصاف
 07/0 91/0 (96/0،  61/0،  94/0) 5 اجتماعی برابری

 07/0 72/0 (91/0،  11/0، 14/0) 7 پذیریمسئولیت
 0 74/0 (64/0،  19/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 05/0 67/0 (40/0،  54/0،  74/0) 4 اثربخشی و کارایی
 06/0 11/0 (51/0،  42/0،  41/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (11/0  ،74/0  ،92/0) 57/0 05/0 
 09/0 14/0 (14/0،  11/0،  20/0) 2 عمومی توافق

 9/0 74/0 (61/0،  75/0،  42/0) 4 شفافیت
 09/0 12/0 (56/0،  42/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 24/0 (26/0،  41/0،  44/0) 6 اجتماعی انصاف
 07/0 26/0 (21/0،  26/0،  24/0) 5 اجتماعی برابری

 04/0 54/0 (91/0،  72/0،  49/0) 7 پذیریمسئولیت
 09/0 72/0 (60/0،  71/0،  45/0) 1 پاسخگویی

 09/0 41/0 (91/0،  99/0،  40/0) 4 اثربخشی و ییکارا
 09/0 4/0 (47/0،  44/0،  21/0) 10 قانون حاکمیت
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جدول11:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
مشاورهاجتماعیـمرحلهدوم  دوم مرحله -اجتماعی مشاوره اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه. 00جدول 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 01/0 14/0 (71/0،  46/0،  01/0) 1 عمومی اطالعات به یدسترس
 04/0 7/0 (60/0،  71/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 06/0 29/0 (25/0،  22/0،  22/0) 4 شفافیت
 06/0 11/0 (16/0،  20/0،  14/0) 9 جبران و رسیدگی
 05/0 21/0 (21/0،  25/0،  15/0) 6 اجتماعی انصاف
 05/0 21/0 (24/0،  22/0،  11/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 76/0 (64/0،  10/0،  42/0) 7 پذیری مسئولیت
 05/0 21/0 (11/0،  21/0،  41/0) 1 پاسخگویی

 06/0 11/0 (21/0،  11/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 61/0 (94/0،  66/0،  91/0) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 04/0 27/0 (22/0،  24/0،  26/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 41/0 (45/0،  42/0،  26/0) 2 عمومی توافق

 09/0 91/0 (94/0،  94/0،  46/0) 4 شفافیت
 01/0 15/0 (11/0،  19/0،  16/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 94/0 (60/0،  71/0،  94/0) 6 اجتماعی انصاف
 06/0 91/0 (91/0،  62/0،  96/0) 5 اجتماعی برابری

 04/0 64/0 (11/0،  91/0،  97/0) 7 پذیری مسئولیت
 05/0 74/0 (64/0،  79/0،  16/0) 1 پاسخگویی

 06/0 24/0 (46/0، 41/0،  22/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 17/0 (26/0،  19/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 02/0 62/0 (61/0،  66/0،  94/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 96/0 (44/0،  91/0،  91/0) 2 عمومی توافق

 04/0 94/0 (91/0،  94/0،  60/0) 4 شفافیت
 06/0 27/0 (21/0 41/0، 22/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 6/0 (60/0،  60/0،  61/0) 6 اجتماعی انصاف
 06/0 61/0 (66/0،  66/0،  99/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 77/0 (64/0،  19/0،  14/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 11/0 (56/0،  11/0،  40/0) 1 پاسخگویی

 01/0 42/0 (47/0،  46/0،  26/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 99/0 (61/0،  91/0،  91/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 طالعاتا به دسترسی
 عمومی

1 (79/0  ،54/0  ،96/0) 54/0 01/0 
 01/0 25/0 (40/0،  14/0،  21/0) 2 عمومی توافق

 04/0 54/0 (96/0،  52/0،  11/0) 4 شفافیت
 02/0 26/0 (29/0،  26/0،  25/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 6/0 (91/0،  61/0،  64/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 61/0 (61/0،  61/0،  62/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 91/0 (61/0،  91/0،  96/0) 7 پذیری مسئولیت
 09/0 1/0 (46/0،  12/0،  54/0) 1 پاسخگویی

 01/0 55/0 (74/0،  71/0،  74/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 52/0 (46/0،  71/0،  74/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (96/0  ،61/0  ،64/0) 6/0 09/0 
 06/0 64/0 (46/0،  57/0،  79/0) 2 عمومی توافق

 04/0 66/0 (52/0،  61/0،  61/0) 4 شفافیت
 06/0 11/0 (16/0،  14/0،  20/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 17/0 (56/0،  41/0،  41/0) 6 اجتماعی انصاف
 01/0 71/0 (94/0،  11/0،  40/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 19/0 (54/0، 40/0،  42/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/04 11/0 (56/0،  71/0،  1) 1 پاسخگویی

 05/0 74/0 (94/0  96/0،  16/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 56/0 (69/0،  51/0،  10/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (16/0  ،50/0 ،44/0) 51/0 01/0 
 09/0 22/0 (26/0،  22/0، 20/0) 2 عمومی توافق

 07/0 45/0 (14/0،  61/0،  41/0) 4 شفافیت
 06/0 45/0 (42/0،  44/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 24/0 (42/0،  44/0،  22/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 96/0 (95/0،  59/0،  96/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 77/0 (64/0،  11/0،  41/0) 7 پذیری سئولیتم
 02/0 15/0 (71/0،  40/0،  40/0) 1 پاسخگویی

 06/0 46/0 (46/0،  99/0،  26/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 4/0 (41/0،  47/0،  22/0) 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول11:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسمشاورهاجتماعیـمرحلهدوم

 دوم مرحله -اجتماعی مشاوره اساس بر گذاری مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه. 00جدول 
 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 01/0 14/0 (71/0،  46/0،  01/0) 1 عمومی اطالعات به یدسترس
 04/0 7/0 (60/0،  71/0،  11/0) 2 عمومی توافق

 06/0 29/0 (25/0،  22/0،  22/0) 4 شفافیت
 06/0 11/0 (16/0،  20/0،  14/0) 9 جبران و رسیدگی
 05/0 21/0 (21/0،  25/0،  15/0) 6 اجتماعی انصاف
 05/0 21/0 (24/0،  22/0،  11/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 76/0 (64/0،  10/0،  42/0) 7 پذیری مسئولیت
 05/0 21/0 (11/0،  21/0،  41/0) 1 پاسخگویی

 06/0 11/0 (21/0،  11/0،  15/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 61/0 (94/0،  66/0،  91/0) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 04/0 27/0 (22/0،  24/0،  26/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 41/0 (45/0،  42/0،  26/0) 2 عمومی توافق

 09/0 91/0 (94/0،  94/0،  46/0) 4 شفافیت
 01/0 15/0 (11/0،  19/0،  16/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 94/0 (60/0،  71/0،  94/0) 6 اجتماعی انصاف
 06/0 91/0 (91/0،  62/0،  96/0) 5 اجتماعی برابری

 04/0 64/0 (11/0،  91/0،  97/0) 7 پذیری مسئولیت
 05/0 74/0 (64/0،  79/0،  16/0) 1 پاسخگویی

 06/0 24/0 (46/0، 41/0،  22/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 17/0 (26/0،  19/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 02/0 62/0 (61/0،  66/0،  94/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 96/0 (44/0،  91/0،  91/0) 2 عمومی توافق

 04/0 94/0 (91/0،  94/0،  60/0) 4 شفافیت
 06/0 27/0 (21/0 41/0، 22/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 6/0 (60/0،  60/0،  61/0) 6 اجتماعی انصاف
 06/0 61/0 (66/0،  66/0،  99/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 77/0 (64/0،  19/0،  14/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 11/0 (56/0،  11/0،  40/0) 1 پاسخگویی

 01/0 42/0 (47/0،  46/0،  26/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 99/0 (61/0،  91/0،  91/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 طالعاتا به دسترسی
 عمومی

1 (79/0  ،54/0  ،96/0) 54/0 01/0 
 01/0 25/0 (40/0،  14/0،  21/0) 2 عمومی توافق

 04/0 54/0 (96/0،  52/0،  11/0) 4 شفافیت
 02/0 26/0 (29/0،  26/0،  25/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 6/0 (91/0،  61/0،  64/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 61/0 (61/0،  61/0،  62/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 91/0 (61/0،  91/0،  96/0) 7 پذیری مسئولیت
 09/0 1/0 (46/0،  12/0،  54/0) 1 پاسخگویی

 01/0 55/0 (74/0،  71/0،  74/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 52/0 (46/0،  71/0،  74/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (96/0  ،61/0  ،64/0) 6/0 09/0 
 06/0 64/0 (46/0،  57/0،  79/0) 2 عمومی توافق

 04/0 66/0 (52/0،  61/0،  61/0) 4 شفافیت
 06/0 11/0 (16/0،  14/0،  20/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 17/0 (56/0،  41/0،  41/0) 6 اجتماعی انصاف
 01/0 71/0 (94/0،  11/0،  40/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 19/0 (54/0، 40/0،  42/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/04 11/0 (56/0،  71/0،  1) 1 پاسخگویی

 05/0 74/0 (94/0  96/0،  16/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 56/0 (69/0،  51/0،  10/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (16/0  ،50/0 ،44/0) 51/0 01/0 
 09/0 22/0 (26/0،  22/0، 20/0) 2 عمومی توافق

 07/0 45/0 (14/0،  61/0،  41/0) 4 شفافیت
 06/0 45/0 (42/0،  44/0،  41/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 24/0 (42/0،  44/0،  22/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 96/0 (95/0،  59/0،  96/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 77/0 (64/0،  11/0،  41/0) 7 پذیری سئولیتم
 02/0 15/0 (71/0،  40/0،  40/0) 1 پاسخگویی

 06/0 46/0 (46/0،  99/0،  26/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 4/0 (41/0،  47/0،  22/0) 10 قانون حاکمیت
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جدول12:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبراساس
گفتگویعمیقـمرحلهدوم  دوم مرحله - عمیق گفتگوی اساس بر ذاریگ مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه. 03جدول 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 04/0 11/0 (51/0،  17/0،  46/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 05/0 12/0 (51/0،  42/0،  44/0) 2 عمومی توافق

 09/0 19/0 (14/0،  19/0،  16/0) 4 شفافیت
 02/0 19/0 (22/0،  10/0،  11/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 24/0 (24/0،  26/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 71/0 (60/0،  72/0،  41/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 10/0 (52/0،  15/0،  41/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 29/0 (27/0،  26/0،  20/0) 1 پاسخگویی

 02/0 16/0 (17/0 ، 14/0،  16/0) 4 اثربخشی و کارایی
 04/0 92/0 (94/0،  91/0،  92/0) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 01/0 11/0 (11/0،  14/0،  10/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 02/0 19/0 (11/0،  10/0،  16/0) 2 عمومی توافق

 02/0 40/0 (41/0، 44/0،  26/0) 4 شفافیت
 01/0 11/0 (10/0،  11/0،  11/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 40/0 (41/0،  44/0،  27/0) 6 اجتماعی انصاف
 09/0 40/0 (40/0،  49/0،  27/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 52/0 (94/0،  51/0،  12/0) 7 پذیری مسئولیت
 09/0 19/0 (55/0،  42/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 04/0 29/0 (15/0،  26/0،  41/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 21/0 (24/0،  14/0، 20/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 04/0 90/0 (91/0،  99/0،  45/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 02/0 14/0 (10/0،  41/0،  45/0) 2 عمومی توافق

 02/0 94/0 (99/0،  92/0،  94/0) 4 شفافیت
 02/0 10/0 (10/0،  11/0،  10/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 11/0 (52/0،  11/0،  44/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 12/0 (51/0،  16/0،  44/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 15/0 (71/0،  46/0،  44/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 14/0 (51/0،  14/0،  41/0) 1 پاسخگویی

 04/0 20/0 (21/0،  11/0،  20/0) 4 اثربخشی و کارایی
 09/0 50/0 (46/0،  54/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (12/0  ،52/0  ،94/0) 52/0 06/0 
 02/0 15/0 (14/0،  15/0،  14/0) 2 عمومی توافق

 04/0 66/0 (50/0،  62/0،  64/0) 4 شفافیت
 02/0 10/0 (1/0،  14/0،  10/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 66/0 (61/0،  62/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 04/0 24/0 (40/0،  41/0،  27/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 91/0 (44/0، 92/0،  91/0) 7 پذیری مسئولیت
 06/0 74/0 (51/0،  19/0،  44/0) 1 پاسخگویی

 09/0 91/0 (44/0،  91/0، 92/0) 4 اثربخشی و کارایی
 07/0 67/0 (24/0،  51/0،  10/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (11/0 ،54/0  ،29/0) 64/0 06/0 
 09/0 19/0 (59/0،  44/0،  44/0) 2 عمومی توافق

 05/0 97/0 (91/0،  62/0،  91/0) 4 شفافیت
 07/0 14/0 (22/0،  20/0،  19/0) 9 جبران و رسیدگی
 02/0 52/0 (41/0،  56/0،  14/0) 6 اجتماعی انصاف
 09/0 69/0 (51/0،  60/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 11/0 (64/0،  40/0،  46/0) 7 پذیری مسئولیت
 09/0 11/0 (76/0، 40/0،  1/0) 1 پاسخگویی

 05/0 62/0 (94/0،  61/0،  51/0) 4 اثربخشی و کارایی
 0 57/0 (94/0،  71/0،  12/0) 10 قانون میتحاک

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (74/0  ،52/0  ،44/0) 61/0 09/0 
 02/0 16/0 (15/0،  14/0،  16/0) 2 عمومی توافق

 04/0 /90 (94/0،  91/0، 46/0) 4 شفافیت
 04/0 16/0 (51/0،  42/0،  46/0) 9 جبران و رسیدگی

 01/0 24/0 (41/0،  41/0،  26/0) 6 اجتماعی فانصا
 01/0 17/0 (14/0، 15/0،  16/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 76/0 (61/0،  19/0،  41/0) 7 پذیری مسئولیت
 06/0 74/0 (64/0،  11/0،  40/0) 1 پاسخگویی

 04/0 24/0 (42/0،  41/0،  26/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 24/0 (21/0،  44/0،  26/0) 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول12:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومینویندرچرخهخطمشیگذاریبر
اساسگفتگویعمیقـمرحلهدوم



 دوم مرحله - عمیق گفتگوی اساس بر ذاریگ مشی خط چرخه در نوین عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه. 03جدول 
 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 04/0 11/0 (51/0،  17/0،  46/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 05/0 12/0 (51/0،  42/0،  44/0) 2 عمومی توافق

 09/0 19/0 (14/0،  19/0،  16/0) 4 شفافیت
 02/0 19/0 (22/0،  10/0،  11/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 24/0 (24/0،  26/0،  24/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 71/0 (60/0،  72/0،  41/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 10/0 (52/0،  15/0،  41/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 29/0 (27/0،  26/0،  20/0) 1 پاسخگویی

 02/0 16/0 (17/0 ، 14/0،  16/0) 4 اثربخشی و کارایی
 04/0 92/0 (94/0،  91/0،  92/0) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 01/0 11/0 (11/0،  14/0،  10/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 02/0 19/0 (11/0،  10/0،  16/0) 2 عمومی توافق

 02/0 40/0 (41/0، 44/0،  26/0) 4 شفافیت
 01/0 11/0 (10/0،  11/0،  11/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 40/0 (41/0،  44/0،  27/0) 6 اجتماعی انصاف
 09/0 40/0 (40/0،  49/0،  27/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 52/0 (94/0،  51/0،  12/0) 7 پذیری مسئولیت
 09/0 19/0 (55/0،  42/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 04/0 29/0 (15/0،  26/0،  41/0) 4 اثربخشی و کارایی
 02/0 21/0 (24/0،  14/0، 20/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 04/0 90/0 (91/0،  99/0،  45/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 02/0 14/0 (10/0،  41/0،  45/0) 2 عمومی توافق

 02/0 94/0 (99/0،  92/0،  94/0) 4 شفافیت
 02/0 10/0 (10/0،  11/0،  10/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 11/0 (52/0،  11/0،  44/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 12/0 (51/0،  16/0،  44/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 15/0 (71/0،  46/0،  44/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 14/0 (51/0،  14/0،  41/0) 1 پاسخگویی

 04/0 20/0 (21/0،  11/0،  20/0) 4 اثربخشی و کارایی
 09/0 50/0 (46/0،  54/0،  11/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (12/0  ،52/0  ،94/0) 52/0 06/0 
 02/0 15/0 (14/0،  15/0،  14/0) 2 عمومی توافق

 04/0 66/0 (50/0،  62/0،  64/0) 4 شفافیت
 02/0 10/0 (1/0،  14/0،  10/0) 9 جبران و رسیدگی
 04/0 66/0 (61/0،  62/0،  69/0) 6 اجتماعی انصاف
 04/0 24/0 (40/0،  41/0،  27/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 91/0 (44/0، 92/0،  91/0) 7 پذیری مسئولیت
 06/0 74/0 (51/0،  19/0،  44/0) 1 پاسخگویی

 09/0 91/0 (44/0،  91/0، 92/0) 4 اثربخشی و کارایی
 07/0 67/0 (24/0،  51/0،  10/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (11/0 ،54/0  ،29/0) 64/0 06/0 
 09/0 19/0 (59/0،  44/0،  44/0) 2 عمومی توافق

 05/0 97/0 (91/0،  62/0،  91/0) 4 شفافیت
 07/0 14/0 (22/0،  20/0،  19/0) 9 جبران و رسیدگی
 02/0 52/0 (41/0،  56/0،  14/0) 6 اجتماعی انصاف
 09/0 69/0 (51/0،  60/0،  61/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 11/0 (64/0،  40/0،  46/0) 7 پذیری مسئولیت
 09/0 11/0 (76/0، 40/0،  1/0) 1 پاسخگویی

 05/0 62/0 (94/0،  61/0،  51/0) 4 اثربخشی و کارایی
 0 57/0 (94/0،  71/0،  12/0) 10 قانون میتحاک

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (74/0  ،52/0  ،44/0) 61/0 09/0 
 02/0 16/0 (15/0،  14/0،  16/0) 2 عمومی توافق

 04/0 /90 (94/0،  91/0، 46/0) 4 شفافیت
 04/0 16/0 (51/0،  42/0،  46/0) 9 جبران و رسیدگی

 01/0 24/0 (41/0،  41/0،  26/0) 6 اجتماعی فانصا
 01/0 17/0 (14/0، 15/0،  16/0) 5 اجتماعی برابری

 09/0 76/0 (61/0،  19/0،  41/0) 7 پذیری مسئولیت
 06/0 74/0 (64/0،  11/0،  40/0) 1 پاسخگویی

 04/0 24/0 (42/0،  41/0،  26/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 24/0 (21/0،  44/0،  26/0) 10 قانون حاکمیت
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جدول13:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومیدرچرخهخطمشیگذاریبراساس
شراکتهایکاریـمرحلهدوم  دوم مرحله - کاری های شراکت اساس بر گذاری مشی خط چرخه در عمومی خدمات خصوص در خبرگان دیدگاه .02جدول 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 شناسایی
 درک و

 مشکل

 09/0 4/0 (46/0،  44/0،  21/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 1/0 44/0 (46/0،  44/0،  22/0) 2 عمومی توافق

 06/0 21/0 (44/0،  16/0،  15/0) 4 شفافیت
 02/0 16/0 (12/0،  16/0،  11/0) 9 جبران و رسیدگی
 06/0 24/0 (26/0،  24/0،  20/0) 6 اجتماعی انصاف
 01/0 56/0 (46/0،  74/0،  15/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 51/0 (95/0،  54/0،  14/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 4/0 (24/0،  44/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 01/0 17/0 (24/0،  4/0،  11/0) 4 اثربخشی و کارایی
 05/0 9/0 (61/0، 96/0،  26/0) 10 قانون حاکمیت

 دستور
 کار

 0 15/0 (20/0،  14/0،  19/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 1/0 22/0 (46/0،  22/0،  10/0) 2 عمومی توافق

 09/0 41/0 (14/0،  44/0،  92/0) 4 شفافیت
 01/0 29/0 (24/0،  14/0،  24/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 27/0 (44/0،  42/0،  91/0) 6 اجتماعی انصاف
 01/0 44/0 (45/0،  94/0،  21/0) 5 اجتماعی برابری

 02/0 52/0 (42/0، 71/0،  19/0) 7 پذیری مسئولیت
 01/0 57/0 (94/0، 74/0،  74/0) 1 ییپاسخگو

 01/0 16/0 (11/0،  14/0،  16/0) 4 اثربخشی و کارایی
 06/0 21/0 (21/0،  24/0، 27/0) 10 قانون حاکمیت

 و تدوین
 شکل
 گیری

 01/0 46/0 (41/0،  45/0، 41/0) 1 عمومی اطالعات به دسترسی
 04/0 92/0 (91/0،  91/0،  96/0) 2 عمومی توافق

 04/0 4/0 (24/0، 24/0،  44/0) 4 شفافیت
 06/0 17/0 (22/0،  16/0،  14/0) 9 جبران و رسیدگی
 12/0 99/0 (65/0،  99/0،  44/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 61/0 (60/0،  69/0،  91/0) 5 اجتماعی برابری

 05/0 59/0 (54/0،  52/0،  52/0) 7 پذیری مسئولیت
 0 55/0 (94/0،  55/0،  14/0) 1 پاسخگویی

 02/0 19/0 (11/0،  10/0،  19/0) 4 اثربخشی و کارایی
 11/0 65/0 (51/0،  66/0،  96/0) 10 قانون حاکمیت

 

 1s 2s-1s (m,u,1) شاخص مولفه بعد

 اجرا

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (44/0  ،92/0  ،95/0) 9/0 05/0 
 02/0 2/0 (19/0،  24/0،  22/0) 2 عمومی توافق

 02/0 27/0 (24/0،  26/0، 27/0) 4 شفافیت
 01/0 25/0 (26/0،  24/0،  26/0) 9 جبران و رسیدگی
 69/0 49/0 (46/0،  49/0،  44/0) 6 اجتماعی انصاف
 02/0 12/0 (50/0،  46/0، 4/0) 5 اجتماعی برابری

 01/0 4/0 (16/0،  40/0،  46/0) 7 پذیری مسئولیت
 04/0 7/0 (92/0،  91/0،  11/0) 1 پاسخگویی

 04/0 76/0 (66/0،  10/0،  41/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 67/0 (56/0،  64/0،  62/0) 10 قانون حاکمیت

 ارزیابی

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (46/0  ،96/0  ،65/0) 96/0 11/0 
 01/0 9/0 (46/0،  44/0،  95/0) 2 عمومی توافق

 01/0 41/0 (46/0،  24/0،  21/0) 4 شفافیت
 09/0 45/0 (45/0،  44/0،  49/0) 9 جبران و رسیدگی
 09/0 52/0 (52/0،  64/0،  59/0) 6 اجتماعی انصاف
 06/0 72/0 (65/0،  76/0،  15/0) 5 اجتماعی برابری

 07/0 6/0 (91/0،  64/0،  60/0) 7 پذیری مسئولیت
 01/0 71/0 (54/0 ، 79/0،  46/0) 1 پاسخگویی

 07/0 56/0 (71/0،  61/0،  56/0) 4 اثربخشی و کارایی
 01/0 54/0 (64/0،  54/0، 51/0) 10 قانون حاکمیت

 اصالح
 و

 خاتمه

 اطالعات به دسترسی
 عمومی

1 (44/0  ،96/0  ،62/0) 96/0 11/0 
 11/0 24/0 (46/0،  25/0،  26/0) 2 عمومی توافق

 1/0 21/0 (91/0،  26/0،  14/0) 4 شفافیت
 04/0 51/0 (92/0،  76/0،  56/0) 9 جبران و رسیدگی
 01/0 41/0 (46/0،  96/0،  46/0) 6 اجتماعی انصاف
 06/0 47/0 (45/0،  45/0،  44/0) 5 اجتماعی برابری

 06/0 6/0 (94/0،  91/0،  64/0) 7 پذیری مسئولیت
 01/0 61/0 (55/0،  40/0،  1/0) 1 پاسخگویی

 16/0 27/0 (94/0،  24/0،  16/0) 4 اثربخشی و کارایی
 29/0 92/0 (47/0،  56/0،  24/0) 10 قانون حاکمیت
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ادامهجدول13:دیدگاهخبرگاندرخصوصخدماتعمومیدرچرخهخطمشیگذاریبراساس
شراکتهایکاری-مرحلهدوم

 دوم مزحله - کاری های شزاکت اساس بز گذاری مشی خط چزخه در عمومی خدمات خصوص در خبزگان دیدگاه .31جدول 
 s1 s1-s2 (m,u,1) شبخص مًلفه بعذ

 شىبسبیی
 درک ي

 مشکل

 04/0 3/0 (35/0،  33/0،  21/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 1/0 33/0 (35/0،  33/0،  22/0) 2 عمًمی تًافق

 05/0 21/0 (33/0،  15/0،  16/0) 3 شفبفیت
 02/0 15/0 (12/0،  15/0،  18/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 05/0 23/0 (25/0،  23/0،  20/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 65/0 (35/0،  73/0،  86/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 02/0 68/0 (46/0،  69/0،  89/0) 7 پذیزی مسئًلیت
 03/0 3/0 (23/0،  33/0،  35/0) 8 پبسخگًیی

 01/0 17/0 (23/0،  9/0،  18/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 06/0 4/0 (51/0، 45/0،  25/0) 10 قبوًن حبکمیت

 دستًر
 کبر

 0 16/0 (20/0،  13/0،  14/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 1/0 22/0 (35/0،  22/0،  10/0) 2 عمًمی تًافق

 04/0 31/0 (19/0،  33/0،  42/0) 3 شفبفیت
 01/0 24/0 (23/0،  19/0،  29/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 08/0 27/0 (39/0،  32/0،  41/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 01/0 33/0 (36/0،  43/0،  21/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 02/0 62/0 (32/0، 71/0،  84/0) 7 پذیزی مسئًلیت
 01/0 67/0 (49/0، 73/0،  79/0) 8 پبسخگًیی

 01/0 15/0 (18/0،  13/0،  15/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 05/0 28/0 (28/0،  23/0، 27/0) 10 قبوًن حبکمیت

 ي تذيیه
 شکل
 گیزی

 01/0 35/0 (38/0،  36/0، 31/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 03/0 42/0 (41/0،  41/0،  45/0) 2 عمًمی تًافق

 03/0 3/0 (23/0، 29/0،  39/0) 3 شفبفیت
 05/0 17/0 (22/0،  15/0،  13/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 12/0 44/0 (56/0،  44/0،  33/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 02/0 51/0 (50/0،  54/0،  48/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 06/0 64/0 (69/0،  62/0،  62/0) 7 پذیزی مسئًلیت
 0 66/0 (43/0،  66/0،  89/0) 8 پبسخگًیی

 02/0 14/0 (18/0،  10/0،  14/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 11/0 56/0 (68/0،  55/0،  45/0) 10 قبوًن حبکمیت

 

 s1 s1-s2 (m,u,1) شبخص مًلفه بعذ

 اجزا

 06/0 4/0 (46/0،  42/0،  33/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 02/0 2/0 (14/0،  23/0،  22/0) 2 عمًمی تًافق

 02/0 27/0 (29/0،  25/0، 27/0) 3 شفبفیت
 08/0 26/0 (25/0،  29/0،  25/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 54/0 34/0 (35/0،  34/0،  33/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 02/0 82/0 (60/0،  95/0، 9/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 01/0 9/0 (85/0،  90/0،  95/0) 7 پذیزی مسئًلیت
 09/0 7/0 (42/0،  41/0،  88/0) 8 پبسخگًیی

 03/0 75/0 (55/0،  80/0،  91/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 57/0 (65/0،  53/0،  52/0) 10 قبوًن حبکمیت

 ارسیببی

 11/0 45/0 (56/0،  45/0،  35/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 08/0 4/0 (35/0،  39/0،  46/0) 2 عمًمی تًافق

 08/0 31/0 (35/0،  29/0،  28/0) 3 شفبفیت
 04/0 36/0 (36/0،  39/0،  34/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 04/0 62/0 (62/0،  59/0،  64/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 05/0 72/0 (56/0،  75/0،  86/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 07/0 5/0 (48/0،  53/0،  50/0) 7 پذیزی مسئًلیت
 01/0 78/0 (63/0،  74/0،  95/0) 8 پبسخگًیی

 07/0 65/0 (71/0،  58/0،  65/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 01/0 63/0 (59/0،  69/0، 61/0) 10 قبوًن حبکمیت

 اصالح
 ي

 خبتمه

 11/0 45/0 (52/0،  45/0،  39/0) 1 عمًمی اطالعبت به دستزسی
 11/0 29/0 (35/0،  26/0،  25/0) 2 عمًمی تًافق

 1/0 28/0 (41/0،  25/0،  19/0) 3 شفبفیت
 03/0 61/0 (42/0،  75/0،  65/0) 4 جبزان ي رسیذگی
 08/0 38/0 (35/0،  45/0،  35/0) 5 اجتمبعی اوصبف
 05/0 37/0 (36/0،  36/0،  39/0) 6 اجتمبعی بزابزی

 05/0 5/0 (49/0،  48/0،  53/0) 7 پذیزی مسئًلیت
 01/0 58/0 (66/0،  90/0،  1/0) 8 پبسخگًیی

 15/0 27/0 (43/0،  23/0،  15/0) 9 اثزبخشی ي کبرایی
 24/0 42/0 (37/0،  65/0،  23/0) 10 قبوًن حبکمیت
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بر اساس د ید گاه عنوان شد ه د ر مرحله اول و قیاس آن با خروجی مرحله د وم بر اساس فرمول 
)2(، چنانچه مقد ار اختالف د ید گاه خبرگان د ر د و مرحله از مقد ار 0/2 کم تر باشد ، مراحل نظرسنجی 
متوقف می شود . بر اساس این، مقد ار تفاوت د ید گاه خبرگان بین د و مرحله اول و د وم اجراي د لفی 
کم تر از حد  آستانه خیلی کم )0/2( به د ست آمد  و نظرسنجی د ر مرحله د وم متوقف گرد ید . بر اساس 
نتایج به د ست آمد ه د ر بین مراحل چرخه خط مشی گذاری شهرد اری تهران د ر نوع مشارکتی ارتباط 
یک سویه، بیش ترین میزان توافق خبرگان مربوط به د سترسی به اطالعات و آگاهی، و حاکمیت 
مرحله  د ر  پاسخگویی  و  مسئولیت پذیری،  شفافیت،  مشکل؛  د رک  و  شناسایی  مرحله  د ر  قانون 
د ستور کار؛ شفافیت، د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، و حاکمیت قانونی د ر مرحله تد وین 
و شکل گیری؛ شفافیت، حاکمیت قانون، و د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی د ر مرحله اجرا؛ 
شفافیت، د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، و پاسخگویی 
ارزیابی؛ و رسید گی و جبران، شفافیت، پاسخگویی، و د سترسی به اطالعات و آگاهی  د ر مرحله 

عمومی د ر مرحله اصالح و خاتمه است. 
اجتماعی،  مشاوره  مشارکتی  نوع  د ر  تهران  مراحل چرخه خط مشی گذاری شهرد اری  بین  د ر 
مرحله  د ر  مسئولیت پذیری  و  اطالعات  به  د سترسی  به  مربوط  خبرگان  توافق  میزان  بیش ترین 
شناسایی و د رک مشکل؛ پاسخگویی د ر مرحله د ستور کار؛ پاسخگویی و مسئولیت پذیری د ر مرحله 
مسئولیت پذیری،  اجتماعی،  انصاف  و  عد الت  اجرا؛  مرحله  د ر  پاسخگویی  شکل گیری؛  و  تد وین 
پاسخگویی، و برابری اجتماعی د ر مرحله ارزیابی؛ و رسید گی و جبران، پاسخگویی، و مسئولیت پذیری 

د ر مرحله اصالح و خاتمه است.
د ر بین مراحل چرخه خط مشی گذاری شهرد اری تهران د ر نوع مشارکتی د یالوگ و گفتگوی 
و  مسئولیت پذیری،  عمومی،  توافق  و  انتخاب  به  مربوط  خبرگان  توافق  میزان  بیش ترین  عمیق، 
انتخاب  کار؛  د ستور  مرحله  د ر  پاسخگویی  د رک مشکل؛  و  شناسایی  مرحله  د ر  اجتماعی  برابری 
و توافق عمومی، عد الت و انصاف اجتماعی، و برابری اجتماعی د ر مرحله تد وین و شکل گیری؛ 
پاسخگویی د ر مرحله اجرا؛ انتخاب و توافق عمومی و پاسخگویی د ر مرحله ارزیابی؛ و رسید گی و 

جبران، پاسخگویی، و مسئولیت پذیری د ر مرحله اصالح و خاتمه است.
د ر نهایت، د ر بین مراحل چرخه خط مشی گذاری شهرد اری تهران د ر نوع مشارکتی شراکت های 
و  کارایی  و  پاسخگویی،  اجتماعی،  برابری  اجتماعی،  انصاف  و  عد الت  مسئولیت پذیری،  کاری: 

اثربخشی د ر مرحله اجرا؛ پاسخگویی د ر مرحله ارزیابی و مرحله اصالح و خاتمه است.
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اعتبارسنجیمدل

میانگین  از شاخص جذر  اعتباریابی،  با هد ف  فازی،  د لفی  تکنیک  نتایج  به  د ستیابی  از  پس 
مربع خطای نرمال شد ه1، آزمون تی زوجی2 مقایسه مقد ارهای پیش بینی شد ه، مقاد یر مشاهد ه شد ه 
با  می شود .  استفاد ه  رگرسیون خطی  تحلیل  و همچنین،  آموزش،  و  وارسی  د اد ه های  تفکیک  به 
توجه به نمود ار )4(، شاخص جذر میانگین مربع خطای نرمال شد ه برای آموزش، 0٫056 و برای 
وارسی، 0/076 به د ست می آید  که با توجه به کوچک تر بود ن این مقاد یر از 0/008، اعتبار مد ل 

تایید  می شود .

 
 جذر میانگین مربع خطای نرمال شده .1نمودار

به  خدمات عمومی نوین و فرایند خط مشی گذاریبه مؤلفه های  ، داده های مربوطهمچنین در روشی دیگر از اعتبار سنجی     
ت مشارکعنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شد و خروجی سیستم به عنوان داده های پیش بینی شده انفیس، با مقدارهای تجربی 

می تواند نشانگر اعتبار مدل  مشاهده شده آنها داده هایپیش بینی شده داده های آزمون با  داده های برابریمقایسه شد.  شهروندی
 .وارسی و آزمون نشان می دهد هداد 22پیش بینی و مشاهده شده را برای  داده های 2باشد. نمودار 

 
 اعتبار سنجی .2نمودار

پیش بینی شده و مشاهده شده برای داده های وارسی و آزمون، ضریب  داده های به منظور قیاسآزمون تی  خروجی پایهبر      
 داده های، فرض تساوی در نتیجهدرصد مثبت و منفی است.  99و حد باال و پایین در سطح اطمینان  1,12اری بزرگتر از معناد

 مشاهده شده و پیش بینی شده تأیید می شود.

 و بیشینه  ازی مد   ازی
مورد  متلبقانون توسط نرم افزار  311بر اساس   0سیستم استنتاج فازی توسط پس از تایید اعتبار الگو، چهار نوع از مشارکت      

 به تشریح اشکال ذیل قرار گرفت. و بیشینه سازی مدل سازی
نون در مرحله شناسایی و درک در مشارکت نوع اول ارکان دسترسی اطالعات و اگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی و حاکمیت قا     

ارکان دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی، انتخاب و  ؛مرحله دستور کارارکان شفافیت، رسیدگی و جبران و مسئولیت پذری در  مشکل؛
ارکان دسترسی به اطالعات  مرحله اجرا؛رکن حاکمیت قانون  ؛توافق عمومی ، شفافیت و رسیدگی و جبران در مرحله تدوین و شکل گیری

رکن رسیدگی و جبران در مرحله اصالح و خاتمه ؛ یابیو اگاهی عمومی ، انتخاب و توافق عمومی ، شفافیت و حاکمیت قانون در مرحله ارز
 حضور می باشد. 3دارای بیشترین

                                                           
1- Fuzzy Inference System 
2 -Max 

نمودار4:جذرمیانگینمربعخطاینرمالشده

همچنین د ر روشی د یگر از اعتبارسنجی، د اد ه های مربوط به مولفه های خد مات عمومی نوین 
و فرایند  خط مشی گذاری به عنوان متغیرهای مستقل وارد  مد ل می شود  و خروجی سیستم به عنوان 
د اد ه های پیش بینی شد ه انفیس، با مقد ارهای تجربی مشارکت شهروند ی مقایسه می شود . برابری 
د اد ه های پیش بینی شد ه د اد ه های آزمون با د اد ه های مشاهد ه شد ه آن ها می تواند  نشانگر اعتبار مد ل 
باشد . نمود ار )5(، د اد ه های پیش بینی و مشاهد ه شد ه را برای 35 د اد ه وارسی و آزمون نشان می د هد .

1. Normalized Root Mean Square Error
2. Paired Sample T Test
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نمودار5:اعتبارسنجی

برای  مشاهد ه شد ه  و  پیش بینی شد ه  د اد ه های  قیاس  منظور  به  تی،  آزمون  خروجی  پایه  بر 
د اد ه های وارسی و آزمون، ضریب معناد اری بزرگ تر از 0/05و حد  باال و پایین د ر سطح اطمینان 
99 د رصد  مثبت و منفی است. د ر نتیجه، فرض تساوی د اد ه های مشاهد ه شد ه و پیش بینی شد ه تایید  

می شود .

مدلسازیوبیشینهسازی

پس از تایید  اعتبار الگو، چهار نوع مشارکت توسط سیستم استنتاج فازی1 بر اساس 240 قانون 
ارکان  اول،  نوع  د ر مشارکت  قرار می گیرد .  بیشینه سازی  و  مد لسازی  مورد   متلب  نرم افزار  توسط 
د سترسی اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، و حاکمیت قانون د ر مرحله شناسایی 
و د رک مشکل؛ شفافیت، رسید گی و جبران، و مسئولیت پذری د ر مرحله د ستور کار؛ د سترسی به 
اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، شفافیت، و رسید گی و جبران د ر مرحله تد وین 
و شکل گیری؛ حاکمیت قانون د ر مرحله اجرا؛ د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب و 
توافق عمومی، شفافیت، و حاکمیت قانون د ر مرحله ارزیابی؛ و رسید گی و جبران د ر مرحله اصالح 

و خاتمه د ارای بیش ترین2 حضور هستند .

1. Fuzzy Inference System
2. Max
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 ارتباط یک سویه -مشارکت نوع اول 0دیدگاه سرفیس .1نمودار 

 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مرحله ؛ در مشارکت نوع دوم دسترسی به اطالعات و آگاهی عمومی در مرحله شناسایی و درک مشکل     
رسیدگی و جبران، برابری اجتماعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در  پذیری و پاسخگویی در مرحله اجرا؛ مسئولیت ؛ین و شکل گیریتدو

 مرحله ارزیابی و رسیدگی و جبران ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مرحله اصالح و خاتمه دارای بیشترین حضور می باشد.

 
 مشاوره بنیادی - وع دوممشارکت ن دیدگاه سرفیس. 1نمودار

در مشارکت نوع سوم دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، مسئولیت پذیری در مرحله شناسایی و درک      
انتخاب و توافق عمومی، رسیدگی و جبران ، برابری اجتماعی، مسئولیت  -پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله دستورکار ؛مشکل

توافق  انتخاب و ؛پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله اجرا ؛یری، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله تدوین و شکل گیریپذ
رسیدگی و جبران و پاسخگویی و کارایی اثربخشی در مرحله اصالح و خاتمه  ؛عمومی ، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله ارزیابی

 می باشد. دارای بیشترین حضور

 
                                                           

1 - Surface view 

نمودار6:دیدگاهسرفیس1مشارکتنوعاول-ارتباطیکسویه

د رک  و  شناسایی  مرحله  د ر  عمومی  آگاهی  و  اطالعات  به  د سترسی  د وم،  نوع  مشارکت  د ر 
مشکل؛ مسئولیت پذیری و پاسخگویی د ر مرحله تد وین و شکل گیری و مرحله اجرا؛ رسید گی و 
جبران، برابری اجتماعی، مسئولیت پذیری، و پاسخگویی د ر مرحله ارزیابی؛ و رسید گی و جبران، 

مسئولیت پذیری، و پاسخگویی د ر مرحله اصالح و خاتمه د ارای بیش ترین حضور هستند .

 
 ارتباط یک سویه -مشارکت نوع اول 0دیدگاه سرفیس .1نمودار 

 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مرحله ؛ در مشارکت نوع دوم دسترسی به اطالعات و آگاهی عمومی در مرحله شناسایی و درک مشکل     
رسیدگی و جبران، برابری اجتماعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در  پذیری و پاسخگویی در مرحله اجرا؛ مسئولیت ؛ین و شکل گیریتدو

 مرحله ارزیابی و رسیدگی و جبران ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مرحله اصالح و خاتمه دارای بیشترین حضور می باشد.

 
 مشاوره بنیادی - وع دوممشارکت ن دیدگاه سرفیس. 1نمودار

در مشارکت نوع سوم دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، مسئولیت پذیری در مرحله شناسایی و درک      
انتخاب و توافق عمومی، رسیدگی و جبران ، برابری اجتماعی، مسئولیت  -پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله دستورکار ؛مشکل

توافق  انتخاب و ؛پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله اجرا ؛یری، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله تدوین و شکل گیریپذ
رسیدگی و جبران و پاسخگویی و کارایی اثربخشی در مرحله اصالح و خاتمه  ؛عمومی ، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله ارزیابی

 می باشد. دارای بیشترین حضور

 
                                                           

1 - Surface view 

نمودار7:دیدگاهسرفیسمشارکتنوعدوم-مشاورهاجتماعی

1. Surface View
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عمومی،  توافق  و  انتخاب  عمومی،  آگاهی  و  اطالعات  به  د سترسی  سوم،  نوع  مشارکت  د ر 
مسئولیت پذیری د ر مرحله شناسایی و د رک مشکل؛ پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی د ر مرحله 
مسئولیت پذیری،  اجتماعی،  برابری  جبران،  و  رسید گی  عمومی،  توافق  و  انتخاب  کار؛  د ستور 
پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی د ر مرحله تد وین و شکل گیری؛ پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی 
د ر مرحله اجرا؛ انتخاب و توافق عمومی، پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی د ر مرحله ارزیابی؛ و 
رسید گی و جبران، پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی د ر مرحله اصالح و خاتمه بیش ترین حضور 

را د ارند .

 
 ارتباط یک سویه -مشارکت نوع اول 0دیدگاه سرفیس .1نمودار 

 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مرحله ؛ در مشارکت نوع دوم دسترسی به اطالعات و آگاهی عمومی در مرحله شناسایی و درک مشکل     
رسیدگی و جبران، برابری اجتماعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در  پذیری و پاسخگویی در مرحله اجرا؛ مسئولیت ؛ین و شکل گیریتدو

 مرحله ارزیابی و رسیدگی و جبران ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مرحله اصالح و خاتمه دارای بیشترین حضور می باشد.

 
 مشاوره بنیادی - وع دوممشارکت ن دیدگاه سرفیس. 1نمودار

در مشارکت نوع سوم دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، مسئولیت پذیری در مرحله شناسایی و درک      
انتخاب و توافق عمومی، رسیدگی و جبران ، برابری اجتماعی، مسئولیت  -پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله دستورکار ؛مشکل

توافق  انتخاب و ؛پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله اجرا ؛یری، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله تدوین و شکل گیریپذ
رسیدگی و جبران و پاسخگویی و کارایی اثربخشی در مرحله اصالح و خاتمه  ؛عمومی ، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی در مرحله ارزیابی

 می باشد. دارای بیشترین حضور

 
                                                           

1 - Surface view 

نمودار8:دیدگاهسرفیسمشارکتنوعسوم-دیالوگوگفتگویعمیق

اجتماعی، و مسئولیت پذیری د ر  برابری  اجتماعی،  انصاف  نوع چهارم، عد الت و  د ر مشارکت 
د ر  و مسئولیت پذیری  اجتماعی،  برابری  اجتماعی،  انصاف  و  تد وین و شکل گیری؛ عد الت  مرحله 
مرحله اجرا؛ پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی د ر مرحله اصالح و خاتمه د ارای بیش ترین حضور 

هستند .
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 دیالوگ و گفتگوی عمیق - مشارکت نوع سوم دیدگاه سرفیس. 3نمودار 

 عدالت و انصاف ؛در مشارکت نوع چهارم عدالت و انصاف اجتماعی، برابری اجتماعی و مسئولیت پذیری در مرحله تدوین و شکل گیری     
و کارایی و اثربخشی در مرحله اصالح و خاتمه دارای بیشترین  پاسخگویی ؛اجتماعی، برابری اجتماعی و مسئولیت پذیری در مرحله اجرا

 حضور می باشد.

 
 شراکت کاری - مشارکت نوع چهارم دیدگاه سرفیس . 9نمودار 

 بر ا ا  ال وی تایید شده تهران شهرداری مو ود  وض  تر ی 
 :تهران ریشهردا مشارک  نوع او  در مطلو  وض میان ین  با وض  مو ود میان ین مقایسه     
در ارتباط مراحل خط مشی گذاری و خدمات عمومی نوین در وضع موجود شهردای تهران با هدف انکه میانگین مشارکت نوع اول      

با و شاخص های کمتر از میانگین جهت ارائه پیشنهاد مشخص گردد قیاس شود  (2مشخص گردد و مقدار ان با میانگین مفروض)
استفاده گردید . در این راستا فرضیه های ( 0استودنت تک نمونه ایاز ازمون آماری مقایسه میانگین ) ت توجه به نرمال بودن سواال

 تدوین شده عبارتند از : 
H0  بیانگر عدم تفاوت میانگین سواالت ارتباطات یک سویه و میانگین در نظر گرفته شده : 
H1انگین در نظر گرفته شده: بیانگر تفاوت میانگین سواالت ارتباطات یک سویه و  می 

 ارتباط یک سویه – مقایسه میانگین مشارکت نوع اول .01جدول 
 2=  مفروض میانگین

درجه  استیودنت سواالت رج
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

 درصد 92 اطمینان فاصله
 باال پایین

 1 -32/1 -002/1 11/1 231 1  "درک مشکل شناسایی و"و  "دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی"ارتباط میان  0
 29/0 3/0 391/0 1 231 129/31  "شناسایی و درک مشکل"و  "انتخاب و توافق عمومی"ارتباط میان  3
 39/1 12/1 010/1 111/1 221 31/3  "شناسایی و درک مشکل"و  "حاکمیت قانون"ارتباط میان  2
 -21/1 -30/1 -133/1 1 211 -113/01  "دستورکار"و  "شفافیت"ارتباط میان  1
 22/1 12/1 091/1 100/1 211 21/3  "دستورکار"و  "رسیدگی و جبران"ارتباط میان  2
 33/1 -11/1 131/1 313/1 213 012/0  "دستورکار"و  "مسئولیت پذیری"ارتباط میان  1
 -13/1 -22/1 -313/1 110/1 211 -303/2  "تدوین و شکل گیری"و  "دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی"ارتباط میان  1
 32/1 0/1 020/1 122/1 213 021/3  "تدوین و شکل گیری"و  "انتخاب و توافق عمومی"ارتباط میان  3
 -01/1 -1/1 -313/1 1 231 -192/1  "تدوین و شکل گیری"و  "شفافیت"ارتباط میان  9

 -01/1 -12/1 -210/1 1 211 -109/1  "تدوین و شکل گیری"و  "رسیدگی و جبران"ارتباط میان  01
 01/1 -13/1 121/1 212/1 211 112/1  "اجرا"و  "حاکمیت قانون"در ارتباط میان  00
 -3/1 -11/1 221/1 1 231 -103/2  "ارزیابی"و  "دسترسی به اطالعات و اگاهی عمومی"ارتباط میان  03
 20/1 33/1 292/1 1 213 193/1  "ارزیابی"و  "انتخاب و توافق عمومی"ارتباط میان  02
 -2/1 -11/1 -131/1 1 222 -210/9  "ارزیابی"به عنوان مولفه خدمات عمومی نوین  و  "شفافیت"ارتباط میان  01
 02/1 -0/1 132/1 191/1 212 293/1  "ارزیابی"و  "حاکمیت قانون"ارتباط میان  02
 -21/1 -1/1 119/1 1 229 -931/1  "اصالح و خاتمه"و  "رسیدگی و جبران"ارتباط میان  01

 

                                                           
1 One Sample T-Test 

نمودار9:دیدگاهسرفیسمشارکتنوعچهارم-شراکتکاری

ترسیموضعموجودشهرداریتهرانبراساسالگویتاییدشده

مقایسه میانگین وضع موجود  با میانگین وضع مطلوب مشارکت نوع اول د ر شهرد اری تهران:
با توجه به نرمال بود ن پرسش ها از آزمون آماری مقایسه میانگین )استود نت تک نمونه ای1( 

استفاد ه می شود . د ر این راستا، فرضیه های تد وین شد ه عبارت اند  از:
 H0: بیانگر نبود  تفاوت میانگین پرسش های ارتباطات یک سویه و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

   H1: بیانگر تفاوت میانگین پرسش های ارتباطات یک سویه و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

1 . One Sample T-Test
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جدول14:مقایسهمیانگینمشارکتنوعاول–ارتباطیکسویه

میانگین مفروض= 3

د رجه استیود نتپرسش هارد یف
آزاد ی

سطح 
معناد اری

تفاوت 
میانگین

فاصله اطمینان
95 د رصد 

باالپایین

ارتباطبین»دسترسیبهاطالعاتوآگاهی1
0/230-0/113-03800/06عمومی«و»شناساییودرکمشکل«

ارتباطبین»انتخابوتوافقعمومی«و2
27/05938001/2941/21/39»شناساییودرکمشکل«

ارتباطبین»حاکمیتقانون«و»شناسایی3
2/873560/0040/1710/050/29ودرکمشکل«

0/56-0/81-0/688-10/6483640-ارتباطبین»شفافیت«و»دستورکار«4

ارتباطبین»رسیدگیوجبران«5
2/573600/0110/1970/050/35و»دستورکار«

0/060/22-1/1733680/2420/084ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»دستورکار«6

ارتباطبین»دسترسیبهاطالعاتو7
0/08-0/33-0/208-3/2183700/001-آگاهیعمومی«و»تدوینوشکلگیری«

ارتباطبین»انتخابوتوافقعمومی«و8
2/1373720/0330/1310/10/25»تدوینوشکلگیری«

ارتباطبین»شفافیت«و»تدوینو9
0/14-0/4-0/268-4/0953800-شکلگیری«

ارتباطبین»رسیدگیوجبران«و»تدوین10
0/17-0/43-0/301-4/6193740-وشکلگیری«

0/080/16-0/6053740/5450/037درارتباطبین»حاکمیتقانون«و»اجرا«11

ارتباطبین»دسترسیبهاطالعاتو12
0/2-0/47-5/01838000/336-آگاهیعمومی«و»ارزیابی«

ارتباطبین“انتخابوتوافقعمومی”و13
6/69237800/3930/280/51“ارزیابی”

ارتباطبین»شفافیت«بهعنوانمولفه14
0/5-0/76-0/627-9/3613530-خدماتعمومینوینو»ارزیابی«

0/10/15-0/3923650/6960/025ارتباطبین»حاکمیتقانون«و»ارزیابی«15

ارتباطبین»رسیدگیوجبران«و»اصالح16
0/34-0/6-6/98635900/469-وخاتمه«
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با توجه به P-Value می توان با اطمینان 95 د رصد  و سطح خطای کوچک تر از 0/05 عنوان 
نمود  که تفاوت آماری معناد اری بین د و میانگین واقعی و مفروض د ر پرسش های د و، سه، چهار، پنج، 
هفت، نه، د ه، د وازد ه، سیزد ه، چهارد ه، و شانزد ه وجود  د ارد . بنابراین، فرض H1 مورد  تایید  قرار می گیرد . 

همچنین پرسش های چهار، هفت، نه، د ه، د وازد ه، چهارد ه، و شانزد ه د ارای میانگین منفی هستند .
• مقایسه میانگین وضع موجود  با میانگین وضع مطلوب مشارکت نوع د وم د ر شهرد اری تهران:

• با توجه به نرمال بود ن پرسش ها از آزمون آماری مقایسه میانگین )استود نت تک نمونه ای( استفاد ه 
می شود . د ر این راستا، فرضیه های تد وین شد ه عبارت اند  از:

 H0: بیانگر نبود  تفاوت میانگین پرسش های مشاوره اجتماعی و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

    H1: بیانگر تفاوت میانگین پرسش های مشاوره اجتماعی و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

جدول15:مقایسهمیانگینمشارکتنوعدومـمشاورهاجتماعی

میانگین مفروض= 3

د رجه استیود نتپرسش هارد یف
آزاد ی

سطح 
معناد اری

تفاوت 
میانگین

 فاصله اطمینان
95 د رصد 

باالپایین

ارتباطبین»دسترسیبهاطالعاتوآگاهی17
0/070/17-0/8023750/4230/051عمومی«و»شناساییودرکمشکل«

ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»تدوینو18
0/040/21-1/2923770/1970/082شکلگیری«

ارتباطبین»پاسخگویی«و»تدوینو19
0/14-0/4-0/271-4/2143750-شکلگیری«

0/29-0/56-0/424-6/1263790-ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»اجرا«20
0/25-0/53-0/389-5/4953770-ارتباطبین»پاسخگویی«و»اجرا«21
0/56-0/82-0/688-10/4023770-ارتباطبین»رسیدگیوجبران«و»ارزیابی«22
0/260-0/131-2/0273730/043-ارتباطبین»برابریاجتماعی«و»ارزیابی«23
0/35-0/6-0/478-7/5533650-ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»ارزیابی«24
0/1-0/35-0/222-3/4523730/001-ارتباطبین»پاسخگویی«و»ارزیابی«25

ارتباطبین»رسیدگیوجبران«و»اصالح26
0/22-0/5-0/361-4/963650-وخاتمه«

ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»اصالحو27
0/29-0/54-0/414-6/6443730-خاتمه«

9/33737500/540/430/65ارتباطبین»پاسخگویی«و»اصالحوخاتمه«28
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با توجه به P-Value می توان با اطمینان 95 د رصد  و سطح خطای کوچک تر از 0/05 عنوان 
نمود  که تفاوت آماری معناد اری بین د و میانگین واقعی و مفروض د ر پرسش های نوزد هم، بیست، 
بیست وهفتم،  بیست وششم،  بیست وپنجم،  بیست وچهارم،  بیست وسوم،  بیست ود وم،  بیست ویکم، 
پرسش های  تمامی  و  می گیرد   قرار  تایید   مورد    H1 فرض  بنابراین،  د ارد .  وجود   بیست وهشتم  و 

اشاره شد ه د ارای میانگین منفی هستند .
مقایسه میانگین وضع موجود  با میانگین وضع مطلوب مشارکت نوع سوم د ر شهرد اری تهران:

)استود نت تک نمونه ای(  میانگین  مقایسه  آماری  آزمون  از  بود ن پرسش ها  نرمال  به  توجه  با 
استفاد ه می شود . د ر این راستا، فرضیه های تد وین شد ه عبارت اند  از:

H0: بیانگر نبود  تفاوت میانگین پرسش های د یالوگ و گفتگوی عمیق، و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

H1: بیانگر تفاوت میانگین پرسش های د یالوگ و گفتگوی عمیق، و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.     
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جدول16:مقایسهمیانگینمشارکتنوعسومـدیالوگوگفتگویعمیق

میانگین مفروض = 3

د رجه استیود نتپرسش هارد یف
آزاد ی

سطح 
معناد اری

تفاوت 
میانگین

فاصله اطمینان 
95 د رصد 

باالپایین

ارتباطبین»دسترسیبهاطالعاتواگاهی29
0/68-0/92-13/3237700/802-عمومی«و»شناساییودرکمشکل«

ارتباطبین»انتخابوتوافقعمومی«و30
6/07935100/3920/270/52»شناساییودرکمشکل«

ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»شناساییو31
7/01637300/4440/320/57درکمشکل«

13/28634700/7590/650/87ارتباطبین»پاسخگویی«و»دستورکار«32
0/47-0/72-0/595-9/1393670-ارتباطبین»کاراییواثربخشی«و»دستورکار«33

ارتباطبین»انتخابوتوافقعمومی«و»تدوین34
2/2743670/0240/1680/020/31وشکلگیری«

ارتباطبین»رسیدگیوجبران«و»تدوینو35
0/14-0/4-0/27-4/2413730-شکلگیری«

ارتباطبین»برابریاجتماعی«و»تدوینو36
0/74-0/97-0/858-14/5193710-شکلگیری«

ارتباطبین“مسئولیتپذیری”و“تدوینو37
0/46-0/73-0/593-8/5993750-شکلگیری”

ارتباطبین»پاسخگویی«و»تدوینو38
0/05-0/29-0/167-2/7223830/007-شکلگیری«

ارتباطبین»کاراییواثربخشی«و»تدوینو39
2/5023790/0130/1390/030/25شکلگیری«

0/09-0/36-0/225-3/2583730/001-ارتباطبین»پاسخگویی«و»اجرا«40
0/21-0/5-0/353-4/8393790-ارتباطبین»کاراییواثربخشی«و»اجرا«41
0/18-0/44-0/314-4/7363810-درارتباطبین»انتخابوتوافقعمومی«و»ارزیابی«42
0/31-0/57-0/439-6/5043790-ارتباطبین»پاسخگویی«و»ارزیابی«43
0/38-0/65-0/511-7/4413750-ارتباطبین»کاراییواثربخشی«و»ارزیابی«44
0/18-0/73-0/451-3/2293690/001-ارتباطبین»رسیدگیوجبران«و»اصالحوخاتمه«45
0/720/47-0/596-9/4153750-ارتباطبین»پاسخگویی«و»اصالحوخاتمه«46
1/55537500/090/020/2ارتباطبین»کاراییواثربخشی«و»اصالحوخاتمه«47
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با توجه به P-Value می توان با اطمینان 95 د رصد  و سطح خطای کوچک تر از 0/05 عنوان 
وجود   پرسش ها  تمامی  د ر  مفروض  و  واقعی  میانگین  د و  بین  معناد اری  آماری  تفاوت  که  نمود  
سی وپنج،  سی وسه،  بیست ونه،  پرسش های  و  می گیرد   قرار  تایید   مورد    H1 فرض  بنابراین  د ارد . 
سی وشش، سی وهفت، سی وهشت، چهل، چهل ویک، چهل ود و، چهل وسه، چهل وچهار، چهل وپنج، 

و چهل وشش د ارای میانگین منفی هستند .
مقایسه میانگین وضع موجود  با میانگین وضع مطلوب مشارکت نوع چهارم د ر شهرد اری تهران:

)استود نت تک نمونه ای(  میانگین  مقایسه  آماری  آزمون  از  بود ن پرسش ها  نرمال  به  توجه  با 
استفاد ه می شود . د ر این راستا، فرضیه های تد وین شد ه عبارت اند  از:

H0: بیانگر نبود  تفاوت میانگین پرسش های شراکت کاری و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

H1: بیانگر تفاوت میانگین پرسش های شراکت کاری و میانگین د ر نظرگرفته شد ه.

جدول17:مقایسهمیانگینمشارکتنوعچهارمـشراکتکاری

میانگین مفروض= 3

د رجه استیود نتپرسش هارد یف
آزاد ی

سطح 
معناد اری

تفاوت 
میانگین

فاصله اطمینان 
95 د رصد 

باالپایین

ارتباطبین»عدالتوانصافاجتماعی«و48
0/080/18-0/733730/4660/048»تدوینوشکلگیری«

ارتباطبین»برابریاجتماعی«و»تدوینو49
5/07237700/2310/20/46شکلگیری«

ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»تدوینو50
4/5837900/3080/180/44شکلگیری«

0/13-0/4-0/265-3/773690-ارتباطبین»عدالتوانصافاجتماعی«و»اجرا«51
0/230/02-0/103-1/6273690/105-ارتباطبین»برابریاجتماعی«و»اجرا«52
0/180/05-0/061-1/0473730/296-ارتباطبین»مسئولیتپذیری«و»اجرا«53
0/24-0/49-0/369-5/7983730-ارتباطبین»پاسخگویی«و»اصالحوخاتمه«54

ارتباطبین»کاراییواثربخشی«و»اصالح55
0/18-0/41-0/296-4/8763710-وخاتمه«

با توجه به P-Value می توان با اطمینان 95 د رصد  و سطح خطای کوچک تر از 0/05 عنوان نمود  
که تفاوت آماری معناد اری بین د و میانگین واقعی و مفروض د ر پرسش های چهل وهشت، چهل ونهم، 
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و  می شود   تایید    H1 فرض  بنابراین،  د ارد .  وجود   پنجاه وپنجم  و  پنجاه وچهارم،  پنجاه و یکم،  پنجاه، 
پرسش های چهل وهشت، پنجاه ویکم، پنجاه وچهارم، و پنجاه وپنجم د ارای میانگین منفی هستند .

بحثونتیجهگیری

هد ف پژوهش حاضر، معرفی پاراد ایم خد مات عمومی نوین و تاکید  بر نقش حیاتی ابعاد  خد مات 
عمومی نوین به عنوان زمینه سازان مشارکت شهروند ی د ر چرخه خط مشی گذاری شهرد اری تهران 
است و ماتریسی از ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر محور X و مراحل چرخه خط مشی گذاری را د ر 
محور Y ارائه می د هد . نتایج بر اساس تحلیل های صورت پذیرفته ضمن تایید  الگوی ارائه شد ه بیان 
می کند  که د ر مشارکت نوع اول، با عنوان ارتباط یک سویه د ر هر شش مرحله چرخه خط مشی گذاری 
مشمول بر شناسایی و د رک مشکل، د ستور کار، تد وین و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، و اصالح و 
از چرخه خط مشی گذاری  این راستا، د ر مرحله شناسایی و د رک مشکل  اثرگذار است. د ر  خاتمه 
می توان د ر سه بُعد  از خد مات عمومی نوین به نام د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب و 
توافق عمومی، و حاکمیت قانون استفاد ه نمود . د ر مرحله د ستور کار از شفافیت، رسید گی و جبران، و 
مسئولیت پذیری؛ د ر مرحله تد وین و شکل گیری از د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب 
و توافق عمومی، شفافیت، رسید گی و جبران، و مسئولیت پذیری؛ د ر مرحله اجرا از حاکمیت قانون؛ 
د ر مرحله ارزیابی از د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، شفافیت، 
رسید گی و جبران، و حاکمیت قانون؛ و د ر مرحله اصالح و خاتمه از نام رسید گی و جبران استفاد ه 
مراحل  د ر  د انش  تسهیم  و  اطالعات  ارائه  اول،  نوع  مشارکت  د ر  هد ف  آن که  به  توجه  با  نمود . 
خط مشی گذاری و تصمیم گیری بر اساس اطالعات است، بنابراین ارتباط یک سویه د ر تمامی مراحل 

خط مشی گذاری اثرگذار است.
د ر مشارکت نوع د وم با عنوان مشاوره اجتماعی د ر پنج مرحله چرخه خط مشی گذاری مشمول 
بر شناسایی و د رک مشکل، تد وین و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، و اصالح و خاتمه اثرگذار است. د ر 
این راستا، د ر مرحله شناسایی و د رک مشکل می توان از د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، د ر 
مرحله تد وین و شکل گیری، و اجرا از مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛ د ر مرحله ارزیابی از رسید گی و 
جبران، برابری اجتماعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛ و د ر مرحله اصالح و خاتمه از رسید گی و 
جبران، مسئولیت پذیری، و پاسخگویی استفاد ه نمود . از این رو، با توجه به آنکه هد ف مشاوره اجتماعی 
نظرسنجی های اجتماعی، گروه های کانون، و ایجاد  شورای شهروند ان است، به جز مرحله د ستور کار که 
عموماً د ر اتاق بسته د ر میان خبرگان است، مابقی مراحل خط مشی گذاری از مشاوره اجتماعی متاثر است. 
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د ر مشارکت نوع سوم با عنوان د یالوگ و گفتگوی عمیق د ر شش مرحله، چرخه خط مشی گذاری 
مشمول بر شناسایی و د رک مشکل، د ستور کار، تد وین و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، و اصالح و خاتمه 
اثرگذار است. د ر این راستا، د ر مرحله شناسایی و د رک مشکل می توان از د یالوگ و گفتگوی عمیق 
د ر سه بُعد  د سترسی به اطالعات و آگاهی عمومی، انتخاب و توافق عمومی، و مسئولیت پذیری؛ د ر 
مرحله د ستور کار از پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی؛ د ر مرحله تد وین و شکل گیری از انتخاب 
اجتماعی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، و کارایی و  برابری  توافق عمومی، رسید گی و جبران،  و 
اثربخشی؛ د ر مرحله اجرا از پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی؛ د ر مرحله ارزیابی از انتخاب و توافق 
جبران،  و  رسید گی  از  خاتمه  و  اصالح  مرحله  د ر  و  اثربخشی؛  و  کارایی  و  پاسخگویی،  عمومی، 
پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی استفاد ه نمود . د ر این راستا، هد ف د یالوگ و گفتگوی عمیق ایجاد  
بنابراین،  میزگرد های اجتماعی و اجالس رهبری از طیف کاماًل عاد ی تا کاماًل تخصصی است. 

د یالوگ و گفتگوی عمیق د ر تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری اثرگذار است.
د ر مشارکت نوع چهارم، با عنوان شراکت کاری د ر سه مرحله چرخه خط مشی گذاری مشمول 
بر تد وین و شکل گیری، اجرا، و اصالح و خاتمه اثرگذار است. د ر این راستا، د ر مرحله تد وین و 
شکل گیری، و اجرا می توان از شراکت کاری د ر سه بعد  عد الت و انصاف اجتماعی، برابری اجتماعی، 
و مسئولیت پذیری؛ و د ر مرحله اصالح و خاتمه از پاسخگویی، و کارایی و اثربخشی استفاد ه نمود . 
و  تد وین  مراحل  با  که  است  مشترک  سرمایه گذاری های  بر  کاری  شراکت  تمرکز  باب،  این  د ر 

شکل گیری، اجرا، و اصالح و خاتمه مرتبط است. 
همچنین نتایج پژوهش نشان می د هد  که هر چهار نوع مشارکت مشمول بر ارتباط یک سویه، 
مشاوره اجتماعی، د یالوگ و گفتگوی عمیق، و شراکت کاری د ر چرخه خط مشی گذاری شهرد اری 
تهران بر اساس ابعاد  خد مات عمومی نوین الگوی ارائه شد ه پایین تر از وضعیت نرمال هستند . نتایج 
پژوهش حاضر از لحاظ تاکید  بر ابعاد  خد مات عمومی نوین د ر بهبود  مشارکت شهروند ی، اولین 
پژوهش د ر سطح ایران و شهرد اری تهران است. از این رو، ارائه الگو بر اساس سه مفهوم خد مات 
عمومی نوین، مراحل خط مشی گذاری و مشارکت شهروند ی، و آزمون و تایید  شد ن این الگو د ر 
شهرد اری سهمی است که د ر پژوهش حاضر برای نخستین بار صورت پذیرفته است. همچنین، 
ابعاد  خد مات عمومی نوین و مراحل  مشخص نمود ن اولویت انواع مشارکت شهروند ی با ارتباط 
خط مشی گذاری سهم د یگر از پژوهش حاضر است که سابقه پژوهشی د ر سطح ملّی وجود  ند ارد . 

بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد های کاربرد ی ارائه می گرد د : 1. سند  تبلیغات شهرد اری تهران 
د ر صد ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مورد  تد وین قرار گیرد  تا شهروند ان نسبت به چالش های 
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و  اطالعات  و  شوند   آشنا  می کند   ارائه  شهرد اری  که  فعالیت هایی  و  خد مات  و  شهری  مد یریت 
آگاهی عمومی آنان به منظور مشارکت بیش تر د ر خط مشی گذاری مد یریت شهری افزایش یابد ؛ 
2. جلسه های مد یریت شهری د ر شورای شهر اسالمی شهر تهران و معاونت های متولی شهرد اری 
برنامه سازی رسانه های ملّی نسبت  با  از وب سایت پخش شود ؛ 3.  تهران به صورت پخش زند ه 
راه حل های  ارائه  و  بستر،  شناسایی  متغیرها،  شناسایی  علت یابی،  شهروند ان،  آموزش  ارتقای  به 
برای  را  راه حل  ارائه  و  شهری  مد یریت  خد مات  ارزیابی  توانایی  شهروند ان  تا  شود   اقد ام  مسائل 
نهاد های شهرد اری  توسط  از شهروند ان  به صورت مستمر  نظرسنجی ها   .4 کنند ؛  پید ا  آن  بهبود  
تهران یا به صورت متمرکز توسط ستاد  تکریم ارباب رجوع شهرد اری تهران انجام گرد د . همچنین، 
اجتماعی  مشاوره  بهبود   برای  تهران  شهرد اری  محله های  د ر سطح  مشورتی  د ائمی  تریبون های 
شورای  ویژه  جلسه های  و  کانون  گروه های  تشکیل  همانند   کیفی  روش های  از   .5 شود ؛  برقرار 
شهروند ی )مشاورهای اجتماعی( استفاد ه گرد د  و د ر کانون های ارزیابی، مد یران ارشد  شهرد اری 
تهران حضور یابند  و ارزیابی مستمری از رفتار مطلوب کارکنان شهرد اری تهران د ر پاسخگویی 
صورت پذیرد ؛ 6. شورایاری شهر تهران به عنوان اصلی ترین ابزار شهرد اری تهران و نزد یک ترین 
اجالس  و  رهبری،  میزگرد های  چند گانه،  گرد همایی های  افزایش  اهد اف  بر  شهروند ان  به  حلقه 
رهبری متمرکز گرد د  و به خصوصیات غیرد ولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، د اوطلبانه، مشارکتی، و 
خود گرد ان بازگرد د ؛ 7. انجمن شورایاری د ر فرایند های خط مشی گذاری مد یریت شهری تهران د ر 
شورای اسالمی شهر تهران و شهرد اری تهران حضور فعال د اشته باشند ؛ 8. شهرد اری تهران برای 
استقرار نظام فناوری اطالعات با هد ف ایجاد  شهر هوشمند  مانند  د رگیرسازی مجازی د ر اینترنت 
و اینترانت و بازخورد  آنالین و جلسه های بحث و تباد ل نظر اقد ام نماید ؛ 9. د ر مورد  مشارکت های 
شهرد اری تهران از مد ل مشارکت عمومی-خصوصی- مرد می1 استفاد ه شود  که تمامی شاخص های 

مشارکت نوع چهارم را پوشش د هی می کند . 
همچنین، برای پژوهش های آتی پیشنهاد  می شود  که با توجه اهمیت مشارکت نوع چهارم با 
عنوان شراکت کاری و ضعیف بود ن آن د ر شهرد ای تهران، مد ل های مشارکت مرد می، به ویژه مد ل 
مشارکت عمومی-خصوصی- مرد می د ر شهرد اری تهران طراحی شود . پیشنهاد  می شود  که نقش 

شورایاری شهر تهران د ر مشارکت شهروند ان بررسی شود .
آماری،  الف. محد ود یت جامعه  نمود :  اشاره  زیر  موارد   به  پژوهش می توان  از محد ود یت های 
بد ین معنا که این پژوهش د ر شهرد اری تهران صورت گرفته است و به سایر جامعه های آماری 

1. Public_Private_People Partnership
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تعمیم پذیر نیست؛ ب. د ر نظر نگرفتن متغیرهای کنترل د ر پژوهش؛ ج. انجام ند اد ن آزمون های 
تناسب مد ل و بارهای عاملی پرسش ها؛ و د . اجرا نکرد ن آزمون های مشخص کنند ۀ خطای روش 

مشترک پس از جمع آوری د اد ه ها.
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چارچوب هاي الگوي خد مات عمومي نوین. هفتمین کنفرانس ملّي کاربرد هاي حسابد اري و مد یریت.
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