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چکیده
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعهای و از نظر روش گردآوری دادهها ،کیفی محسوب میشود .راهبرد
مورد استفاده در این پژوهش ،نظریة داده بنیاد است .این راهبرد روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه استت.
که خردمایة گزینش آن روشمندی در بهره گیری از دیدگاههای مشارکتکنندگان و نیز اختتام آن به مجموعهای
از قضایا میباشد .هدف اصلی این تحقیق ،طراحی الگویی برای آسیب شناسی اجرای خط مشی عمتومی در ایتران
است .برای جمعآوری داده ها ،با  25نفتر از ختط مشتی گتذاران ،مجریتان و استتادان ختط مشتی در ارتبتا بتا
چالش های اجرای خط مشی های عمومی مصاحبه هایی رو در رو ،عمیق و با طرح پرسش های باز بتین  95تتا 05
دقیقه انجام شد .نمونهگیری به صتور نظتری انجتام شتد .نخستت مجموعتهای از مضتامین اولیته طتی فراینتد
کد گذاریِ باز گردآوری شده و از درونِ آن ها مقوله هایی استخراج گردید .ستس در مرحلتة کدگتذاری محتوری،
پیوند میان این مقوله ها در قالب نمونه های کد گذاری تعیین شدند و در مرحلة کد گذاری انتخابی ،یکایک اجتزای
الگو تشریح گردیدند .مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای مطترح شتده در متورد آستیبهتای اجترای
خطمشی عمومی آن است که الگوی ارائه شده ،جامع و مبتنی بر عمل است که هم زمان به اغلب مؤلفه های مؤثر
در اجرای ناموفق خط مشی عمومی توجته کترده استت همچنتین تصتویر کتاملی از چتالش هتای فضتای ختط
مشی گذاری عمومی ،چالش های فضای عمومی خطمشی و چالش های فضای اجرای خط مشی عمومی را ترستیم
و در نهایت پیامدهای اجرای ناموفق آن را ارئه نموده است.
واژههای کلیدی :خط مشی عمومی ،اجرای خط مشی عمومی ،نظریة داده بنیاد.

 4دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری ،دانشگاه تربیت مدرس
 2دانشیار مدیریت دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس
 9استاد مدیریت دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس
 1دانشیار مدیریت دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
واژة  Policyکه در زبان فارسی ،سیاست یا خط مشی معنا شده است ،این واژه وقتتی در کنتار
واژة  Publicبه معنای عمومی قرار گیرد ،شاخه ای از دانش را بتا عنتوان علتم دولتت در عمتل
تشکیل می دهد که برخی آن را زیرمجموعه علم سیاست و برختی نیتز علمتی مستتقل قلمتداد
میکنند( .ملک محمدی )40:4959،این دانش ،به مطالعه و تحلیل عمل دولتتهتا متیپتردازد.
خط مشیگذاری عمومی در واقع ،تجلّی ادارة حکومت در عمل است که آنهتا را متیتتوان بته
عنوان مجموعه هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد ،تصمیما و اعمالی که قابتل نستبت
به اقتدار عمومی در سطوح محلی ،ملّی و بینالمللی هستند ،در نظر گرفت.
خط مشی عمومی عبار است از :وجود فرایند یا مجموعه ای از فعالیتت هتا و تصتمیم هتای
دولتی که با هدف حل یک مسئلة عمومی طراحی میشود .خط مشی گذاری عمومی تا حدودی
رشتهای نوظهور در علوم مربو به اداره کشور است .فرایندی استت کته طتی آن مستئلهای در
عرصة عمومی شناسایی شده ،در یک نظام پویا مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی اتخاذ و اجترا
میشود .عمر این فرایند با پیدایش دولت ها همراه بوده ،ولی از دهة  4305میالدی با مطالعتا
السول ولرنر به صور علمی در آمده و از نیمة دوم قرن بیستم ،نُخست در آمریکا و ستس در
اروپای غربی ،وارد حوزة علوم سیاسی معاصر شد و دارای ویژگی هایی استت کته آن را از دیگتر
فرایندهای تصمیم گیری متمایز می کند .از جمله آنکه رویکردی رو به آینده ،پویا و دولتتی دارد
و حضور مؤثر قدر سیاسی ،در آن مشهود است.
از دهة هفتاد به این سو ،میزان آثار منتشر شده در زمینة خطمشی گذاری تنوع و گستترش
بسیار یافته است با پذیرش نظر «پل ساباتیه» میتوان این فعالیت ها را به چهار دستته تقستیم
کرد:
 .4تحلیل حوزههای مشخص سیاست گذاری در زمینههای بهداشت ،حمل و نقل ،منابع طبیعی،
امور خارجی ،محیط زیست و غیره
 .2فرایند سیاستگذاریها و عواملی که بر تنظیم و اعمال سیاستها تأثیر میگذارند
 .9ارزیابی سیاستها و مطالعه نتایج آنها
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 .1پیشبینی سیاست های جایگزین و مطالعه کتارایی انتواع ابزارهتای ممکتن در عرصته عمتل
سیاسی
نهادینه شدن و گسترش خط مشی گذاری عمومی دو دلیل عمده داشت :نخستت فشتارهای
روز افزون سیاسی -اجتماعی برای استفاده کاربردی از علوم اجتماعی در حل مسائل روزمترهای
چون فقر ،تبعیض نژادی ،آلودگی محیط زیست و غیره دوم ،ظهور و بروز این نظریه کته نقتش
عوامتتل اقتصتتادی–اجتمتتاعی از قبیتتل درآمتتد ،تعلتتیم و تربیتتت ،ستتطح بیکتتاری و ...در
تصمیمگیریهای دولتی و در سیاستگذاریها ،بیش از عوامل سنتی مثل گرایشهتای غربتی و
ایدولوژیهای سیاسی مؤثر است( .ساباتیه)411-410:4334 ،
علی رغم اینکه نظریه های موجود در خطمشی گذاری ،برای تجزیه و تحلیل خطمشی کشورهای
در حال توسعه مفید است ،اما برای تجزیته و تحلیتل جتامع کتافی نیستتند .چتون بستیاری از
نظریههای خط مشیگذاری از مطالعا جوامع توسعهیافتتة صتنعتی استتخراج شتده استت ،در
اغلب موارد برای تبیین خط مشی های کشورهای در حال توسعه کافی نیستند .بنابراین با توجه
به اهمیت مسئله ،موضوع اجرای خط مشی عمومی در ایران برای پژوهش انتختاب شتده تتا بتا
توجه به شرایط کشور ،الگویی برای آسیبشناسی خط مشی عمومی ارائه گردد.
تعریف مسئله
خط مشی عمومی مجموعهای از اقداما نسبتا پایدار ،ثابت و هدفمنتد دولتت بته منظتور حتل
مشکال یا دغدغههای عمومی جامعته استت (اندرستون .)0:2544،در هتر جامعتهای برختی از
مشکال وجود دارد .این مشکال متیتوانتد در زمینتة سیاستی ،تجتاری ،آمتوزش و پترورش،
کشاورزی ،حمل و نقل ،بهداشت و دفتاعی و امنیتتی باشتد .همیشته دولتت در پاست بته ایتن
مشکال و در ارتبا با اهداف رشد ،توسعة ملی و رفاه شهروندان و حلّ این مشکال در زمتان
حال ،خط مشیهایی را تدوین مینماید .ضرور این امر انکارناپذیر است ،چتون اگتر تتالشهتا
جهت رسیدگی به این مشکال به محض وقوع صور نگیرد ،ممکن است به مراحل غیتر قابتل
کنترل رسیده ،باعث انحطا رشد اجتماعی و اقتصادی شده و در نهایتت توستعة جامعته را بته
خطر اندازند .معموال دامنه و اثرا خط مشی عمومی بسیار فراگیر است به ویژه در کشتورهای
در حال توسعه با بخش خصوصیِ ضعیف ،از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .خط مشی عمومی
پیامدهای فراوانی در زندگی روزمره دارد و میتوان آن را در راستای تالش دولت برای حاکمیت
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اثربخش دانست .علی رغم اهمیت فزاینده ای که خط مشی عمومی در حاکمیت اثتربخش و کتار
آمد دولت ها دارد ،اما آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم این است کته معمتوال دولتت هتا در
اجرای خط مشی عمومی موفق عمل نمیکنند .یکی از مهمتترین مستائلی کته امتروزه بیشتتر
کشورها ،اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،با آن مواجهانتد ،اجترای نتاموفق ختط
مشی های عمومی است .اجرای خط مشی های عمومی در ایران هم ،در برخی موارد ناموفق بوده
و رضایتبخش نیست .تاکنون برخی از خط مشی های تدوین شده ،پت از تصتویب در مرحلتة
اجرا با ناکامی مواجه شده اند و مجریان ،بسیاری از آن ها را به طور ناقص و نا کارآمد اجرا کترده
و یا بخش از آن را اصال عملیاتی نکردهاند .در برخی موارد ،خط مشی اجریتی بتا آنچته تتدوین
شده تفاو ِ اساسی و معناداری دارد.
در اینجا سوالِ اساسی ما این است:
 -4اگر خط مشی نوشته شده و به تصویب میرسد و شامل رهنمودهای به روز متیباشتد ،چترا
اجرا نمیشود؟
 -2موانع و چالشهای عمدة اجرای ناموفق این خط مشیها چیست؟
در رویکرد سنتی تحلیل خط مشی تفاو و تمایز مشخصی بین تدوین و اجرای خط مشتی
وجود دارد (هیل .)0 :2552 ،بنابراین در صور اجرای ناموفق یا نتاقص ختط مشتی ،مجریتان
مقصران اصلی قلمداد میشوند .علی رغم اینکه تدوین خط مشی عبار استت از :فراینتدی کته
طی آن یک تصمیم معتبر گرفته میشود در حالی که اجرا به عنوان فرایند انجام این تصمیمها
تعریف میشود (هیل وهاپ .)2552 ،ناکو مورا و استمال وود ( )4355اشتاره داشتتند کته بتین
مرحلة تدوین و اجرای خط مشی همسوشانی وجود دارد .پرسمن و ویلداوسکی ( )4309اجترای
خط مشی را به عنوان یک مجموعة یکسارچه از فرایند تعامل بتین هتدف گتذاری و اقتدام بترای
رسیدن به اهداف میدانند و معتقدند که اجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگترین مشتکل در
اجرای خط مشی را بیتوجه به تمهیداتی خاص در مرحلة شکل گیری مطرح میکنند (دنهتار ،
 .)229: 4952عالوه بر مشکال موجود در مرحلة تدوین و اجترای ختط مشتی کته در نهایتت
منجر به اجرای ناموفق و ناکارامد خط مشی عمومی میباشد .اتول مطرح متی کنتد کته زمینتة
اجرای خط مشی به عنوان بخشی از راهبرد پژوهش در تحقیقا خط مشی عمومی مورد توجه
قرار گیرد( .اتول)252 :4350 :
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معرفت نسبتا مشترک در درون همة جریانهای دانش و پژوهشگران اجترا ،ایتن استت کته
بعید است نظریه های مستقل از زمینة اجرای خط مشی ،تبیین و یا پیشبینتی دقیقتی را ارائته
دهند (برمن )250:4355 ،بنابراین در این پژوهش چالش ها و موانع ختط مشتی عمتومی را در
کشور ایران مورد بررسی و مطالعه قرار داده و الگویی ارائه خواهیم داد تا چالش ها و موانع ختط
مشی عمومی را با نگرشی نظام مند مورد توجه قرار داده تا الگویی جتامع بترای آستیب شناستی
اجرای خط مشی عمومی بوده و زمینة اجرای موفق و کتار آمتد ختط مشتی عمتومی را فتراهم
نماید.
پرسشهای تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
الگوی آسیبشناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران چیست؟
سواالت فرعی:
در این پژوهش به دنبال ارئه الگویی خواهیم بود تا چالش ها و موانع ختط مشتی عمتومی را بتا
نگرشی نظام مند و کلنگر مورد توجه قرار داده و الگویی جامع برای شناستایی موانتع و عوامتل
بازدارنده خط مشی عمومی ارائه دهیم .بنابراین موارد زیر می تواند به عنوان ستواال پتژوهش،
مورد بررسی قرار گیرند.
 -4عناصر الگوی آسیبشناسی خط مشی عمومی در ایران چیست؟
 -2رابطة عناصر الگوی آسیبشناسی خط مشی عمومی در ایران چگونه است؟
 -9موانع و چالشهای اجرای خط مشی عمومی در ایران چیست؟
اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق ،طراحی الگویی برای آسیبشناسی اجرای خط مشی عمتومی در ایتران
است .این پژوهش اهداف فرعی دیگری را نیز دنبال مینماید که عبارتند از:
 -4شناسایی متغیرهای الگوی آسیبشناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران
 -2شناسایی رابطة متغیرهای الگوی آسیبشناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران
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 -9بررسی نظریهها ،الگوها و چارچوبهای خطمشیگذاری
 -1تعیین متغیرهای کلیدی مؤثر بر اجرا خط مشی عمومی
پیشینة پژوهش
تعریف خط مشی عمومی
در مطالعا خط مشی ،تعاریف متعددی از خط مشتی عمتومی وجتود دارد .آندرستون()2544
تعریف جامعتری از خط مشی عمومی ارائه داده است .وی ختط مشتی را مجموعته اقتدام هتای
هدفمند و نسبتاً ثابتی میداند که توسط بازیگر یا مجموعتهای از بتازیگران در مواجهته بتا یتک
مسئله یا موضوع نگرانکننده دنبال میشود .این تعریف به جای توجه بر آنچه که تنها پیشنهاد
شده و قصد انجام آن وجود داشته ،بر آنچه واقعاً انجام شده ،تمرکز می کند ،بنابراین خط مشتی
را از تصمیمی که اساساً انتخابی مشخص از میان بدیلهاست ،متمتایز متیکنتد و آن را چیتزی
مینگرد که در طول زمان آشکار میشود( .اندرسون)0 :2544،
چرخة خط مشی گذاری عمومی

1

خط مشیگذاری فرایندی است که چندین مرحله دارد .به اینصور که عوامل بیشتماری کته
نقش اساسی را دارند ،وظایف مختلفی را در راستای انجام و اجرای فرایند خط مشیگذاری ایفتا
میکنند .دربارة فرایند خط مشیگذاری مطالبی مطرح شده که بر مراحل مختلفی از این فرایند
تأکید کرده اند .به طوری که پیتر بریجمن 2و گلین دیوی  9فرایند خط مشی را مطتابق شتکل
زیر در هشت مرحله تشریح کردند :شناسایی مسئله  ،1تحلیل ختط مشتی ،0ابتزار ختطمشتی،0
مشاوره و مشور  .0هماهنگی ،5تصمیم ،3کاربرد ،45ارزشیابی.44
1

Public policy cycle
Peter Bridgman
3
Glyn Davis
4
Identify issue
5
Policy analysis
6
Policy instruments
7
Consulation
8
Coordination
9
Decision
10
Implementation
11
Evaluation
2
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نمودار  -1چرخة خط مشیگذاری

اجرای خط مشی عمومی
مد هاست که «اجرا» به عنوان یک مرحلة مشخص در فرایند خط مشتی گتذاری بته رستمیت
شناخته شده و مرحله ای منحصر به فرد است که معرّف تبدیل یک ایده یتا توقتع یتا انتظتارا
برای اقدام با هدف رفع مشکال اجتماعی میباشد (لستر و گاجین .)4335 ،با ایتن حتال بتین
آنچه برنامه ریزی شده و آنچه در واقع به عنوان نتیجة خط مشی رخ داده ،شکاف وجود دارد .تتا
پایان دهة  ،4305فرض میشد که احکام سیاسی شفاف و مشخص بتوده و متدیران و مجریتان
خط مشیها را مطابق با نیا تصمیم گیرندگان اجرا میکنند.
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مطالعا اجرای خط مشی عمومی را میتوان در سه نسل کلی طبقهبندی نمود:
نسل اول این مطالعا بر روی تجزیه و تحلیل و مطالعا موردی در کشور آمریکتا متمرکتز
بود و اغلب به جمع بندی هایی بدبینانه در خصوص توانایی دولت در اجرای اثتربخش برنامته هتا
منتهی میشد.
در نسل دوم مطالعا اجرا بیشتر به بُعد تحلیلی و تطبیقی در مطالعه برنامه ها پرداخته شد.
هدف اصلی در این نسل از مطالعا  ،تبیین دالیل اختالف در میزان موفقیت اجرای برنامه ها در
واحدهای مختلف دولت و دستیابی به متغیرهای مشخص و چارچوبی مفهتومی در ایتن زمینته
بود .در واقع ،پیروان این نسل از مطالعا نیز از همان رویکرد باال به پتایین در مطالعتا ختود
استفاده کرده و بررسی های خود را از تصمیما خط مشی آغاز کرده و به چگونگی دستیابی به
اهداف قانونی و مستند خط مشی در طول زمان و چرایی آن میپرداختند.
در نسل سوم مطالعا که بیشتر در اواخر دهة  4305و اوایل دهة  4355میالدی ،در نتیجة
ضعف رویکرد باال به پایین ،روش کامال متفاوتی شکل گرفت .در این نسل ،پیروان رویکرد پایین
به باال ،تحلیل های خود را از سطح بازیگران متعدد تعاملکننده در سطح عملیاتی برای حل یک
مشکل یا مسئله آغاز کردند .در واقع ،تمرکز این نگاه بر راهبرد های اتخاذ شده توسط بتازیگران
مختلف در تعقیب اهداف خود بود .این مطالعتا نشتان داد کته بتازیگران در ستطح عملیتاتی
برنامههای تدوین شده در مرکز را به سوی اهداف و مقاصتد متورد نظتر ختود تغییتر و انحتراف
میدادند( .ساباتیه)4334،
درک اجرای خط مشی به این دلیل مهم است که بسیاری از برنامه های اجتمتاعی از طریتق
منابع مالی عمومی تأمین میشود .این برنامه ها از طریق خط مشی عمومی شکل گرفته و تحت
تأثیر قرار میگیرد .مردم و جامعه از دولت انتظار دارند که منابع و امکانا عمومی را به درستی
مورد بهرهبرداری قرار دهند آن ها انتظار دارند دستگاه دولتی بهترین شیوه را برای رستیدن بته
اهداف نهایی جامعه برگزینند .اما آنچه در عمل و به طور عملی مشاهده میشود این استت کته
خیلی از خط مشی های عمومی تدوین شده در مرحلة اجرا با مشکل مواجه شدهاند .برای کشف
اینکه چرا و چگونه یک پیامد خاص حاصل شده یا نه ،مطالعتة ختط مشتی و بته ویتژه ادبیتا
مربو به اجرای خط مشتی ،نگترش مهمتی را بترای آگتاهی و درک از اجترا ایجتاد متی کنتد.
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خالصه ای از نتایج بررسی های صاحب نظران و پژوهشتگران ختط مشتی در زمینتة مشتکال و
موانع اجرای خط مشی عمومی به شرح زیر است.
ون هورن و ون میتر ( )4300متغیرهای مؤثر در اجرا را به شرح زیر میداند:
 -4استانداردها و اهداف  -2منابع  -9ارتباطتا بتین ستازمانی  -1ویژگتیهتای موسستا
اجرایی  -0ویژگیهای شخصیتی مجریان  -0شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
از دیدگاه میلبری مک لوگین ( )4300عوامل کلیدی متؤثر در موفقیتت یتا شکستت اجترا
عبارتند از :نخبگان سیاسی ،رای دهندگان ،گتروههتای صتاحبنفتوذ ،احتزاب سیاستی ،روابتط
شخصی بین مجریان و تدوینکنندگان خط مشی ،میزان پذیرش مجریان نسبت به تغییر ختط
مشی و میزان عالقه ،تعهد و حمایت بازیگران اصلی خط مشی
ریچارد المور ( )4355فرایند اجرای خط مشی را در قالب چهار الگوی سازمانی بررسی کرده
است:
 -4الگوی مدیریت سیستمها  -2اجرا به عنوان فرایند بوروکراسی  -9اجرا به عنوان توستعة
سازمانی  -1اجرا به عنوان فرایند تعارض و چانه زنی
و مواردی که مانع از اجرای مؤثر خط مشی ها میشود :فهتم نتاقص از مشتکال و مستایل،
نارسایی در بررسی میزان عملپذیری تصمیما  ،ناتوانی مجریان در اجرای وظایف محوله.
جیمز اندرسون ( )4352علل عمدة عدم اجترای صتحیح ختط مشتی -4 :نتاآگتاهی و درک
نادرست دستورها توسط مجریان  -2عملی نبودن اجرای تصمیم  -9مقاومت مجریان در اجرای
خطمشی.
ساباتیه و مازمانیان ( )4350سه نوع متغیر را برای اجرای اثربخش خط مشی معرفی کردند:
الف) متغیرهای اساسی که مربو به مشکال و موانع ناشی از ماهیت حکم قانون متی شتود
که در طول فرایند با آنها روبهرو هستیم:
 -4دسترسی به نظریهها و فناوریهای معتبر
 -2تنوع رفتارهای گروههای هدف
 -9گروههای هدف به عنوان معرّف جامعه
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 -1حدود تغییرا رفتاری مورد نیاز
ب) متغیرهای ساختاری که بر فرایند اجرای خطمشیها تأثیر میگذارند:
 -4اهداف آشکار و یکسان
 -2وجود نظریة علّی
 -9منابع مالی
 -1یکسارچگی سلسله مراتبی با و بین نهادهای اجرایی
 -0جذب و استخدام مقاما اجرایی
 -0قواعد تصمیمگیری دستگاههای اجرایی
 -0جلب حمایت رسمی و قانونی به بیرون
ج) متغیرهای ماهیتی (زمینهای) که قوانین و خطمشیها را حمایت میکنند:
 -4شرایط اقتصادی -اجتماعی و فناورانه
 -2توجه رسانه به مسئله
 -9حمایت عمومی
 -1گرایشها و منابع گروههای ذینفع
 -0حمایت (تعهد) مقاما باال
 -0مهار های رهبری و تعهد مقاما اجرایی
گان و هاگ وود ( )4351شرایطی که باعث عدم اجرای درست خط مشیها میشوند:
 -4عوامل خارج از سازمان و غیر مترقبه
 -2زمان ناکافی و در دسترس نبودن منابع الزم و مناسب
 -9نبودن نظریة معتبر علت و معلولی
 -1عدم ارتبا مستقیم بین علتها و معلولها
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 -0ارتباطا بیش از حد بین واحدهای اجرایی
 -0عدم درک و نبودن توافق در مورد اهداف
 -0مشخص نبودن وظایف و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی و نبود هماهنگی الزم
 -5عدم درخواست مقاما و صاحبان قدر به اجرای کامل خط مشی
 -3عدم ارتبا و هماهنگی کامل بین عناصر مختلف اجرا
کالیستا (:)4330
الف -موانع اجرا -4 :ناکافی بودن منابع  -2ابزارهای نامناسب -9انحرافا ناشتی از اهتداف
سیاسی ،زدوبندهای سیاسی  -1نارسایی طرحهتای اولیته (پتیشبینتیهتای نادرستت) -0
بیتعهدیِ مجریان خط مشی
ب -عوامل یا متغیرهای مؤثر در اجرا -4 :عوامل درونی شامل تنظیما قدر یا اختیتارا .
ترکیبی شبکهها و محلهای اجرا  -2عوامل بیرونی شامل آراء عمومی ،نهادهای تفستیرکننده و
اشخاص.
هاولت و رامش (:)4330
الف -محدودیتهای اجرای خط مشی:
 -4محدودیت های مربو به ماهیت مسئله :دشواریهای فنی ،تعتدد اهتداف ،انتدازة گتروه
هدف و تغییرا رفتاری ناشی از خط مشی در گروه هدف
 -2اوضاع و احوال حاکم بر جامعته شتامل شترایط سیاستی ،اقتصتادی ،اجتمتاعی و ظهتور
فناوری جدید
 -9محدودیتها و مشکال مربو به سازمانهای مجری و مجریان خط مشی
ب -معیارهای الزم برای طراحی و اجرای خط مشی:
 -4خط مشیگذاران باید هدفهای خط مشی و سلسله مراتب آنها را تا حد ممکن واضح و
به صور دستورالعمل روشن بیان نمایند.
 -2تهیه خط مشی باید به صور آشکار یا ضمنی به یک نظریة علّی معتبر متکی باشد.
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 -9خط مشی باید برای اجرای موفق از اعتبار کافی برخوردار باشد.
 -1خط مشی باید حاوی مقررا روشنی باشد تا به طور صحیح به وسیلة سازمان اجرا شود.
 -0باید وظیفة اجرا به سازمانهایی محول شود که از تجربه و تعهد کافی برخوردار باشند.
هی یونگ سوک ( )4355در مطالعة خویش چهار دسته عوامل تأثیرگتذار بتر اجترای ختط
مشی را بر شمرده است -4 :عوامل خط مشی شامل :نوع خط مشی ،منتابع ،مشتو هتای ختط
مشی ،درجة تغییر و پیچیدگی ،سازگاری و مشروعیت و وضوح و مشتخص بتودن ختط مشتی
 -2عوامل مداخله شامل :ارتبا و هماهنگی ،زمان ،راهبردهای اجرا ،آموزش کارکنتان ،فراینتد
پذیرش ،همبستگی روشن و مستمر و حذف ترس و عدم اطمینان  -9عوامل محیطتی شتامل:
حمایت اجتماعی -اقتصادی و سیاسی ،زمینة ساختار سازمانی ،زمینة جتو ستازمانی و حمایتت
سایرین  -1عوامل مجری درک کارکنان ،شایستگی کارکنان و تمایل آنها
پالمبو و کالیستا ( )4335عوامل مؤثر در شکست اجرا :سیاستهای نمادین ،نبتودن مبنتای
نظری مناسب ،تغییرا سریع اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نبود پویتاییهتای الزم در دولتت،
منابع ناکافی ،نبود کاردانی الزم مجریان در استفاده از برنامهها و ساختارهای سازمانی نامناسب.
مکینتتد ( )2550عوامتتل شکستتت در اجتترا :ارتباطتتا و اطالعتتا ناکتتافی ،غیبتتت منتتابع و
تسهیال کافی ،تمایال  ،انگیزهها و نگرشهای مجریان ،ارزیابی اجراکننتدگان از اجترای ختط
مشی تضاد بین اجرا و منافع آنها ،ساطع شدن خط مشی از سوی حکومت به جای گتروههتای
هدف ،بیتوجهی به متغیرهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و اداری ،عدم برختوردای متدیران از
فضای حمایتی الزم برای تصمیمگیری ،ناکافی بودن حقو و دستمزد مجریتان ،نبتود تخصتص
الزم در مجریان ،خط مشی های مبهم ،تعدد خط مشتی هتا ،تصتمیمگیتری متمرکتز ،ستازوکار
ناهماهنگ ،عدم کنترل اطالعا دریافتی ،همراستا نبودن برنامههای اجرایی دولتها ،بیتوجهی
به گروههای ذینفع ،عدم حمایت شهروندان ،اشتغال به رفع دغدغه های سیاسی ،تعدد و تداخل
اختیارا مراجع خطمشیگذاری ،ناهمسویی اهداف خط مشیگذاران ،تعویتق در اجترا ،کنتدی
روند اصالح خطمشیها در دستگاههای اجرایی
پروفسور پطروس برنارد ( )2550عوامل مؤثر در اجرای موفقیتآمیز خط مشی:
 -4محتوای خط مشی
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 -2زمینة خط مشی
 -9تعهد
 -1ظرفیت
 -0موکلین /ائتالف
 -0ارتباطا
روششناسی پژوهش
پژوهش های علمی بر اساس هدف ،میتواند چهار هدف متفاو را دنبال کند .بنیادی ،کاربردی،
ارزشیابی و توسعه ای (داناییفرد .)92:4950،عالوه بتر ایتن ،بتر استاس نحتوة بته دستت آوردن
دادههای مورد نیاز به پژوهشهای کمی ،کیفی و آمیخته (کیفی و کمی) دستهبندی میشوند.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی –توسعهای بوده و از نظر روش گردآوری داده ها ،کیفی
محسوب میشود.
راهبرد مورد استفاده در این پژوهش ،نظریة داده بنیاد است .این راهبرد روشی نظتام منتد و
کیفی برای خلق نظریه ای است که در سطحی گسترده به تبیین فرایند ،کنش متقابل موضوعی
با هویت شخصی میپردازد (کرسول .)2552 ،4ما در این پژوهش از طرح نظام مند راهبرد مزبور
استتتفاده کتتردهایتتم کتته خردمایتته گتتزینش آن روشمنتتدی در بهتترهگیتتری از دیتتدگاههتتای
مشارکتکنندگان و نیز اختتام آن به مجموعهای از قضایاست (استراوس و کوربین.)40:4335،
رویة گردآوری و تفسیر دادهها
داده های کیفی از خالل مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان پژوهش گردآوری شد .به ایتن
صور که با  25نفر از خط مشی گذاران ،مجریان و استادان خط مشی در ارتبا با چالش هتای
اجرای خط مشی های عمومی مصاحبههایی رو در رو ،عمیق و با طرح پرسشهای باز بین  95تا
 05دقیقه انجام شد .نمونهگیری به صور نظری انجام شد.
نمونهگیری به صور نظری انجام شد ،نمونهگیری نظری ،نوعی نمونهگیری هدفمنتد استت
که پژوهشگر را در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتبا نظری آن هتا بتا نظریته در حتال
Creswell
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تکوین اثبا شده است ،یاری می کند .در نمونه گیری نظری از رویدادها نمونه گیری میشود ،نه
لزوماً از افراد و اگر به سراغ افراد میرویم با هدف کاوش رویدادهاست رویدادهایی کته نشتانگر
مقوله های گوناگون مرتبط با پدیده مورد بررسی پژوهش هستند .راهنمای نمونه گیتری نظتری،
پرسشها و مقایسه هایی هستند که در خالل تجزیه و تحلیل مفتاد مصتاحبه هتا بتا افتراد بتروز
مییابند و موجب کشف مقولههای مناسب ،خصوصیا و ابعاد آنها میشوند .کدگذاری دادههتا
نیز همزمان با گردآوری آن ها انجتام متیگیترد (اشتتراوس و کتوربین .)4335 ،ستواالتی طترح
گردید ،مصاحبهها ضبط گردید تا با مرور چند نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولههتا بته اشتباع
نظری ادامه یافت مقصود از اشباع نظری یعنی مرحله ای که در آن دیگر داده های جدیتدی در
ارتبا با مقوله پدید نیایند مقوله گسترة مناسبی یافته و روابط بین مقولهها برقرار باشند.
روایی پژوهش
برای اطمینان از روایی پژوهش اقداما زیر انجام شد( .کرسول و میلر)2555،
تطبیق توسط اعضتا 1 :4نفتر از مجریتان گتزارش نهتایی مرحلتة نخستت فراینتد تحلیتل و
مقولههای بهدست آمده را بازبینی کردند .پیشنهادهای آنها در کدگذاری محوری اعمال شد.
بررسی همکار 1 :2نفر از استادان خط مشی گذاری عمتومی ،کدگتذاری محتوری را بررستی
نمودند و نظرا آنها در تدوین الگو به کار رفت.
مشارکتی بودن پژوهش :9به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفستیر دادههتا
کمک گرفته شد.
کثر گرایی :1کثر گرایی در این پژوهش شامل تکثر مکانی و کثر مشارکتکننتدگان در
پژوهش است .تکثر مکانی به این معناست که مصاحبه با مجریان وزارتخانه های مختلتف انجتام
شد .تکثر مشارکتکنندگان نیز به این معناستت کته مصتاحبه بتا سیاستتگتذاران ،مجریتان و
پژوهشگران خط مشی عمومی انجام گرفت.

1

Member checking
Peer examination
3
Participativity of survey
4
Triangulation
2

طراحی الگوی آسیبشناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران 40 /

کدگذاری دادهها
کدگذاری ،رویه ای نظاممند است که توسط استراوس و کوربین برای کشف مقوله ها ،مشخصه ها
و ابعاد داده ها توسعه داده شده است .در این پژوهش ،بر اساس این کدگتذاری ،الگتویی نظتری
توسعه مییابد تا چالش های اجرای خط مشی عمومی را در ایران تشریح و تبیین کنتد .گفتنتی
است ،فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در این روش تحقیتق بته صتور زیگزاگتی و
همزمان انجام میگیرد .جمع آوری داده ها تا جایی ادامه پیدا می کند که پژوهشگر در دادهها به
مرز اشباع برسد و مفاهیم مرتبط با چالش هتای اجترای ختط مشتی عمتومی در ایتران توستط
مصاحبه شوندگان مختلف مطرح میشوند تکراری شده و مطلب جدیدی به الگوی اضافه نشود.
کدگذاری باز
هم زمان با گردآوری داده ها از  25نفر از خط مشیگذاران ،مجریتان و پژوهشتگران ختط مشتی
عمومی ،کدگذاری داده ها نیز انجام گرفت .پاس دهندگان در پاس به سوالهای مرتبط بتا هتر
یک از ابعاد الگو به تشریح چالش ها و مشتکال اجترای ختط مشتی پرداختنتد و از جمتال و
دیدگاهای این افراد ،کدهای اولیه استخراج گردید .در مرحلتة بعتد ،کتدهای مشتترک و متورد
تأکید کلیه مصاحبه شوندگان به عنوان کدهای نهایی مشخص شد.
کدگذاری محوری
پژوهشگر در کد گذاری با طرح پرسشهایی دربارة مقوله -که عموما مشخصکنندة نوعی رابطته
است -به دادهها رجوع کرده ،حوادث و وقایعی را که تأیید کننده یا رد کننتده پرستشهاستت،
بررسی میکند .در فرایند کدگذاری محوری ،پژوهشگر پیوسته میان تفکر استقرایی و قیاسی در
حرکت است یعنی هنگامی که با داده ها کار می کند ،به شکلی قیاستی بیتان کترده ،در مقابتل
دادهها را بررسی کند .برای تأیید مجموعه روابط با ویژگیهای مرتبط با مقولته یتک رویتداد یتا
واقعه کفایت نمیکند ،بلکه روابط و ویژگیها را باید چندین بار در دادهها مشاهده کنتد گرچته
ممکن است شکل آنها متفاو باشد .در این پژوهش به طور کلی ،کتدهای استتخراج شتده در
قالب  33مفهوم و  40مقوله دستهبندی شده است .در جدول زیتر بته عنتوان نمونته مفتاهیم و
مقولههای مرتبط با شرایط علی در جدول  4آورده شده است.
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جدول  :4مفاهیم و مقولههای مرتبط با شرایط علی (فضای خطمشیگذاری عمومی)
ابعاد پژوهش

مفهوم

مقوله
نداشتن تخصص و دانش الزم

خط مشیگذاران

تأکید بر منافع حزبی و گروهی
غلبه بخشینگری بر نگاه ملی
افق زمانی کوتاه مد خط مشیگذاران
عدم اهتمام کافی به خط مشیگذاری
انحرافا ناشی از اهداف سیاسی و زدوبندهای سیاسی

فرآیندی خط مشیگذاری

ائتالف نامطلوب
محیط خصمانه که اجازه ائتالف مطلوب را نمیدهد
هدفگذاری مبهم و غیر واقعی
نادرستی نظریة خط مشی
عدم شناخت درست مسائل و مشکال
ساده انگاری و پرداختن به جنبههای ظاهری قضایا (سطحی نگری)
استفاده از الگوهای تقلیدی و وارداتی
تعدد مراکز خط مشیگذاری

ساختار خط مشیگذاری

چالشهای فضای خط مشیگذاری(شرایط علی)

عدم تعهد سیاستگذاران نسبت به اجرای خط مشی

ضعف تنقیح در نظام خط مشیگذاری
نبودن نظامهای اطالعاتی و فنی قابل اعتماد
نبود اتا فکر و مشاوران آگاه به مسایل
ضعف خط مشی پژوهی در هنگام تدوین خط مشی
بیتوجهی به ظرفیت و منابع مجریان
ناهماهنگی بین خط مشیگذاران و مجریان

گزارههای حکمی (قضایا) پژوهش
بر پایه مؤلفههای مرحلة کدگذاری محوری ،قضایای زیر به دست میآیند:
قضیه  :4چالشهای فضای خط مشیگذاری در حوزههای ختط مشتیگتذاران ،ستاختاری و
فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران ،شرایط علی برای محتوای ضعیف خط مشتی عمتومی
محسوب میشوند.
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قضیه  :2سبک نامناسب اجرای خط مشی های عمومی کنشی برای خط مشی هتای عمتومی
ضعیف است.
قضیه  :9عوامل محیط خرد (فضای اجرای خط مشی عمومی) شامل مجریتان ختط مشتی،
ساختار سازمانهای مجری ،منابع و ظرفیت ها ،ارزیابی و نظار زمینه و بستری خاص را بترای
تحقّق راهبرد سبک نامناسب اجرای خط مشیهای عمومی ایجاد میکند.
قضیه  :1شرایط مداخله گر محیط کالن (فضای عمومی خط مشی عمتومی) شتامل شترایط
سیاسی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بینالمللی ،بستری عام را برای تحقّتق راهبترد
سبک نامناسب اجرای خط مشی عمومی فراهم میآورند.
قضیه  :0راهبرد سبک نامناسب اجرای خط مشی عمومی ،شرایط مداخله گتر محتیط کتالن
(شرایط سیاسی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بینالمللی) و شرایط مداخله گر محیط
خرد (شامل مجریان خط مشی ،ساختار ستازمانهتای مجتری ،منتابع و ظرفیتت هتا ،ارزیتابی و
نظار ) پیامد اجرای ناموفق خط مشی عمومی شامل شکست خط مشی ،سلب اعتماد عمتومی
و آسیب دیدن اعتبار خط مشیگذار و مجری در پی خواهد داشت.
فضای عمومی خط مشی عمومی
 شرایط سیاسی شرایط اقتصادی و فناوری شرایط اجنماعی و فرهنگی -شرایط بین المللی

پیامدها

فضای خاص خط مشی گذاری عمومی
 خط مشی گذاران فرایند خط مشی گذاری -ساختار خط مشی گذاری

محتوای ضعیف

سبک

خط مشی عمومی

نامناسب اجرا

 شکست خط مشی سلب اعتماد عمومی آسیب دیدن اعتبار خط مشیگذار و مجری

فضای اجرای خط مشی عمومی
 مجریان خط مشی ساختار سازمانهای مجری منابع و ظرفیتها -ارزیابی ونظار

نمودار :2الگوی آسیبشناسی اجرای خط مشی عمومی در ایران
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روایت الگوی آسیبشناسی اجرای خط مشیهای عمومی در ایران
در هر جامعه ای برخی از مشکال وجود دارد .این مشکال میتوانتد در زمینته هتای سیاستی،
تجاری ،آموزش و پرورش ،کشاورزی ،حمل و نقل ،بهداشت و دفاعی و امنیتی باشد .دولتها ،در
پاس به این مشکال و در ارتبا با اهداف رشد ،توسعة ملی و رفاه شهروندان خط مشی هتایی
را تدوین مینماید که میتوان آن را در راستای تالش دولت برای حاکمیت اثربخش دانست .اما
به دنبال چالشهای موجود در فضای خط مشیگذاری عمتومی در زمینتة ختط مشتیگتذاران،
فرایند خط مشی گذاری و ساختار خط مشی گذاری باعث شده است که خروجی مرحلة تتدوین
خط مشی گذاری عمومی منجر به محتوای ضعیف خط مشی عمومی شود .با توجته بته نبتودن
انسجام و ناهمسویی درونی خط مشی ،ناسازگاری با خط مشی هتای موجتود ،مشتخص نبتودن
ابزارهای اجرا و یا ابزارهای نامناسب و ناهمسویی ابزارهای اجرا ،تعریف ناکتافی اهتداف ،اهتداف
مبهم و بلندپروازانه و نبودن مبنای نظری مناسب باعث محتتوای ضتعیف ختط مشتی عمتومی
میشود.
در این راستا مجریان خط مشی های عمومی با توجه به محتیط خترد (فضتای اجترای ختط
مشی عمومی) شامل :ویژگی مجریان خط مشی ،ساختار سازمانهای مجری ،منابع و ظرفیت ها
و ارزیابی و نظار محیط کالن (فضای عمومی خط مشتی) شتامل :شترایط سیاستی ،شترایط
اجتماعی و فرهنگی ،شرایط اقتصادی و فناوری و شرایط بین ،سبک نامناسب برای اجرا شتامل:
راهبردهای اجرای ناقص ،معطل گذاشتن اجرا ،فرسایشی کتردن اجترا ،بتیتتوجهی بته اجترای
خطمشی و یا تغییر مستمر خط مشی عمومی را انتخاب میکنند .پیامد توسل به این راهبردها
منجر به اجرای ناموفق خط مشی می گردد که تحت اجرای ناموفق خط مشتی عمتومی تبیتین
می گردد .آنچه بر اثر این فرایند در کشور رخ میدهد ،باعث شکست خط مشتی ،ستلبِ اعتمتاد
عمومی و آسیب دیدن اعتبار خط مشی گذار و مجری میگردد.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش و در راستای تحقّق هدف غایی و پاس به پرسش های پژوهش با اجرای راهبترد
پژوهش داده بنیاد ،الگویی با اجزای زیر استخراج گردید:
مقولة اصلی :محتوای ضعیف خط مشی عمومی پدیدة اصلی تبیتین کننتده اجترای نتاموفق
خطمشی عمومی در نظام خط مشیگذاری کشور است.
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شرایط علّی :شرایط علی به حوادث و وقایعی اشاره دارد که منجر به وقتوع یتا توستعة یتک
پدیده میشود .چالشهای فضای خط مشیگذاری در حوزههای ویژگیهای خط مشتیگتذاران،
فرایندخط مشی گذاری و ساختارخط مشی گذاری از علل شتکل گیتری ختط مشتی عمتومی بتا
محتوای ضعیف محسوب میشوند.
راهبرد :سبک نامناسب که از راهبردهای مجریان برای محتوای ضعیف خط مشتی عمتومی
است در این راهبرد بر راهبردهای اجرای ناقص ،معطل گذاشتن اجترا ،فرسایشتی کتردن اجترا،
بیتوجهی به اجرای خط مشی و یا تغییر مستمر خط مشی عمومی تأکید شده است.
بستر یا زمینه :بیانگر مجموعه خاصی از ویژگی های مربو بته پدیتده استت کته بته شتکل
عمومی به مکان رویدادها و وقایع اشتاره دارد .از جملته عتواملی کته باعتث متی شتود مجریتان
خطمشی بته راهبترد ستبک نامناستب (معطتل گذاشتتن ،اجترای نتاقص ،فرسایشتی کتردن و
بیتوجهی به اجرای خط مشی عمومی) روی آورند محیط خرد شتامل ویژگتی شتامل ویژگتی
مجریان خط مشی ،ساختار سازمانهای مجری ،منابع و ظرفیتها و ارزیابی و نظار میباشد.
شرایط مداخله گر :عالوه بر عوامل بستر محیط خترد (فضتای اجترای ختط مشتی عمتومی)
شرایط مداخلهگر محیط کالن(فضای عمومی خط مشی عمومی)که شرایط عتامتتری هستتند و
میتوانند به عنوان تسهیل گر و یا محدودکنندة راهبردهتا عمتل کننتد .عتواملی ماننتد شترایط
سیاسی ،شرایط فرهنگی واجتماعی ،شرایط اقتصادی و فناوری و شرایط بین :به عنتوان عوامتل
مداخلهگر ،زمینه ای عام را برای تحقق ستبک نامناستب اجترای ختط مشتی عمتومی را فتراهم
میکند.
پیامتتد :براستتاس چرختتة نامناستتب اجتترای ختتط مشتتی عمتتومی و عوامتتل بستتتر و شتترایط
مداخلهگری که منجر به توسل به آن میشود ،پیامد اجرای ناموفق خط مشتی عمتومی حاصتل
می شود .اجرای ناموفق خط مشی عمومی باعث شکست ختط مشتی ،ستلب اعتمتاد عمتومی و
آسیب دیدن اعتبار خط مشیگذار و مجری میگردد.
جنبة نوآوری پژوهش
پیچیدگی فرایند اجرای خط مشی محققان را به چالش کشیده تتا الگوهتا و نظریته هتایی را بتا
تعداد محدودی ،متغیرهای تبیینی ارائه کنند که چگونه و تحت چه شرایطی خط مشی به اجرا
در میآید .با این حال مطالعة میدانی و تجربی ،که درک کافی از نحوة غلبه بتر موانتع و عوامتل
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بازدارنده را در ارتبا با اجرای خط مشی ارئه نماید ،بسیار کم بوده و با کمبتود جتدی مواجته
است .مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های مطرح شده در مورد آستیب هتای اجترای
خط مشی عمومی آن است که الگوی ارائه شده در این پژوهش ،الگویی جامع و مبتنی بر عمتل
است که هم زمان کوشیده است به اکثر مؤلفه های مؤثر در اجرای نتاموفق ختط مشتی عمتومی
توجه کند.
محدودیتهای پژوهش :تنظیم زمان مالقا و انجام مصاحبه با مجریان و خطمشیگتذاران،
به هماهنگی و پیگیری مستمر نیاز داشت.
محققان آینده ،میتوانند بر اساس یافته های این تحقیق با مطالعه کیفی ،نسبت بته تنظتیم
فرضیا اقدام کرده و نسبت به آزمون فرضیا از طریق روشهای کمی اقدام کنند.
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