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چکیده
امروزه ،با پیچیدهتر شدن اداره جوامع ،ارزشیابی خط مشیهای عمومی برای دولتها اجتنابناپیذیر شیده اسیت.
ارزشیابی خط مشیها با فراهم نمودن شواهد مناسب به اتخاذ خط مشیهایی که بیشیترین اثربخشیی و کمتیرین
هزینه را دارد ،کمک می کند و خط مشیگذاری به صورت آگاهانهتر صورت مییگییرد .مسیئله مهمیی کیه نظیام
خطمشی گذاری عمومی ایران با آن مواجه است ،چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمیومی و برنامیههیا
است .از این رو ،هدس غایی این پژوهش ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمیومی
ایران است .بر این اساس پس از بررسی ادبیات پژوهش و احصای نظرات خبرگان حوزه خطمشیگذاری عمومی،
عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی شناسایی شد .نتایج به دست آمده از آزمیون الگیوی مفهیومی
پژوهش با استفاده از نرمافزار اموس و مدلیابی معادله ساختاری نشان میدهد بر اساس فرایند خطمشیگیذاری
عمومی ،مهمترین مراحل تأثیرگذار در کیفیت خطمشی عمومی مرحله تدوین خطمشیی عمیومی و مشیروعیت
بخشی به خطمشی عمومی به ترتیب با ضریب تأثیر  9/54و  9/21بودهاند.
واژههای کلیدی :کیفیت ،خطمشی عمومی ،ارزشیابی ،فرایند خطمشیگذاری عمومی

 .7استاد مدیریت دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .5دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری در بخش عمومی ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول) ،
zshmanager@gmail.com

 .5دانشیار مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .8دانشیار مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
اداره امور عمومی نیازمند خطمشیگذاری در عرصههای مختلف اجتماعی ،اقتصیادی ،فرهنگیی،
سیاسی و  ...است .خطمشیگذاری به صورت یک چرخه فرایندی را شکل مییدهید کیه شیامل
چندین فعالیت و مرحله است .بریجمن و دیویس فرایند خیطمشییگیذاری را بیه صیورت ذییل
تشریح کردهاند :شناسیایی مسیئله ،تحلییل خیطمشیی ،ابیزار خیطمشیی ،مشیاوره و مشیورت،
هماهنگی ،تصمیم ،کاربرد و ارزشیابی (برییدجمن 7و دییویس .)5999 ،5بیه طیور کلیی فراینید
خطمشیگذاری عمومی شامل مراحل زیر است:
شناخت ،در و بیان مسئله یا مشیکل؛ ارجیاع و طیرح مسیئله در سیازمانهیا و مؤسسیات
عمومی؛ شکلگیری ،تهیه و تدوین خطمشی عمومی؛ قانونی کیردن و مشیروعیت بخشییدن بیه
خطمشی عمومی؛ ابالغ و اجرای خطمشی عمومی؛ ارزشیابی خطمشی عمومی اجرا شده (الوانی
و شریفزاده .)7509 ،با پیچیدهتر شدن اداره جوامع ارزشیابی خیط مشییهیای عمیومی بیرای
دولت ها اجتنابناپذیر شده است .به عبارت دیگر ،زندگی انسان امروز از هر سو با خطمشیهیای
عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونهای با خطمشیهیای عمیومی ارتبیاط
دارد .هدس ارزشیابی ارائه بازخورد از اجرای خطمشیها یا برنامهها است .ارزشیابی خطمشیهیا
با فراهم نمودن شواهد مناسب به اتخاذ خطمشیهایی کمک میکند کیه بیشیترین اثربخشیی و
کمترین هزینه را دارد و تصمیمگیری و خطمشیگذاری به صورت آگاهانهتیر صیورت مییگییرد
(ساندرسون .)5995 ،5از این رو و به تبع پیشرفتهای اخیر در حوزه ارزشییابی و کیاربرد آن در
تمام شئون زندگی اجتماعی ،ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی به عنوان یک حیوزه تخصصیی
در نظام خطمشییگیذاری عمیومی کشیور قابیل طیرح و بییانگر ایین امیر اسیت کیه در نظیام
خطمشیگذاری عمومی میتوان با اتکا به نتایج حاصل از ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی بیا
دقت و آگاهانه عمل نمود .از آنجا که نظام خطمشیگذاری در هر کشور یکی از عوامل میؤثر در
تحق سیاستهای کالن اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی آن به شمار مییرود ،تیدوین و
اجرای خطمشیهای مناسب به عنوان شالوده توسعه همهجانبیه کشیور عمیالً گیامی در جهیت

1. Bridgman, P.
2. Davis, G.
3. Sanderson, I.
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توسعه همهجانبه کشور است .اگر تدوین خطمشی عمومی مورد نیاز کشور را رسالت اصلی نظام
خطمشیگذاری بدانیم ،توجه به کیفیت خطمشیها از بدیهیات نظام خیطمشییگیذاری اسیت؛
چرا که میتوان بین توسعه کشور ،خطمشی مناسب و کیفیت آن ارتباط مستقیمی ایجاد نمیود.
با لحاظ نمودن کیفیت میتوان تصویر واقعی و روشنی از بهرهوری خطمشی عمومی ارائه نمیود.
نتیجه اینکه کیفیت خطمشی عمومی و ارتقا و تضیمین آن بیه عنیوان هیدس متعیالی بایسیتی
اولویت اول خطمشیگذاران باشد؛ چرا که کیفیت مطلوب خطمشیی عمیومی توسیعه کشیور را
تضمین خواهد نمود.

بیان مسئله پژوهش
اطراس انسان را مسائل مختلفی احاطه کرده است که هیر کیدام بیه نیوعی آینیده بشیر و نظیام
اجتماعی او را دستخوش مخاطره ساخته است .مسائل محیط زیسیت ،توسیعه صینعت ،توسیعه
انسانی و بسیاری مشکالت دیگر که با اهداس متعارض در یک عرصه واحد خودنمایی مییکننید،
خط مشیگذاران را با معادالتی الینحل مواجه ساختهاند .در ایین فضیای پیر از ابهیام و تنیاقض،
خط مشی گذاری عمومی به عنوان فرایند «نظمدهی» به این بینظمییهیا ،کیاری دشیوار اسیت.
دولت در معنای وسیع خود با قدرت نظمآفرینی -که در قالب تدوین و اجرای خیط مشییهیای
عمومی شکل می گیرد -به انتظام روابط اجتمیاعی همیت میی گمیارد و امیور جامعیه را سیامان
میبخشد .از این رو حساسیت بیشتری نسبت به عملکیرد ،وضیعیت و کیفییت خیطمشییهیای
عمومی وجیود دارد (ولیف .)7547 ،7در واقیع موضیوع کیفییت و بهبیود و تضیمین آن یکیی از
چالشهای اصلی فیراروی نظیام خیطمشییگیذاری اسیت .از ایین رو انتظیار مییرود کیه نظیام
خط مشی گذاری وضعیت موجود خود و میزان انطباق آن با وضعیت مطلوب را مورد توجیه قیرار
دهد ،عدم مطابقتها را تشخیص داده و برای آن چارهجویی کند؛ چرا که کژیها و کاستیها در
یک نظام خط مشی گذاری عمومی مانع تحق نتایج مطلوب به عنوان برونداد یا پیامد آن نظیام
خواهد بود .جهت برطرس کردن هرگونه نارسیایی و کاسیتی در ییک نظیام ،قیدم اول تشیخیص
نارسایی و علل و عوامل آن است (حجازی .)7514 ،ارزشیابی ساز و کاری را ارائه میدهد که بیه
وسیله آن میتوان به کژیها و کاستیها پی برد .تنها به وسیله یک رهیافیت مناسیب ارزشییابی
میتوان وضعیت عوامل تشکیلدهنده نظیام خیطمشییگیذاری عمیومی و عملکیرد آن را میورد
1. Wolf
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قضاوت قرار داد (روونتری.)7001 ،7
با رشد پژوهشهای ارزشیابی از دهه  ،7059ارزشیابی خطمشی به عنیوان یکیی از مباحیر
خطمشیگذاری عمومی در کنار سایر مباحر آن مورد توجیه قیرار گرفیت (امیامی .)7508 ،بیا
وجود این ،مطالعات اندکی درباره ارزشیابی خط مشیهای عمومی در ایران صورت گرفته اسیت.
برخی ارزشیابی خطمشی را با ارزشیابی عملکرد سازمانها یکسان میدانند .برخیی بیر تفکییک
ارزشیابی پروژه و برنامه با ارزشیابی خطمشی تمایل دارند .برخی هم نیوع پیژوهش و بررسیی را
ارزشیابی قلمیداد مییکننید .در حیالی کیه ارزشییابی خیطمشیی نقیش اساسیی در ییادگیری،
پاسخگویی و تفکر انتقادی دارد و تقویت آن به بهبود نظام خیطمشییگیذاری عمیومی منتهیی
میشود ،ابهامات مذکور و همچنین پژوهشهای انید در ایین حیوزه منجیر بیه عیدم توسیعه
مطالعات ارزشیابی در کشور شده است .در ایران طب چرخه خطمشیگذاری عمومی هیر سیاله
خط مشیهای فراوانی تدوین ،اجرا و ارزشیابی میشوند .به نظر میرسد فرایند خطمشیگیذاری
عمومی در ایران بسیار سیاستزده و پرشتاب و موقتی طی میشود ،به طیوری کیه بیه کیفییت
خط مشیهای تدوین شده توجه کافی صورت نمیگیرد .کیفیت خط مشیهای عمومی توانیایی
حکومت ها برای رسیدن به ستاده های مطلوب را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین ،با نگاهی بیه
نظام خط مشی گذاری عمومی کشور درمی یابیم که ارزشیابی کیفیت خیط مشیی عمیومی ریشیه
عمیقی نداشته و ارزشیابی کیفییت بیه عنیوان ییک فعالییت منسیجم برخاسیته از میتن نظیام
خییطمشیییگییذاری ،سییابقهای طییوالنی نییدارد .در نظییام خییطمشیییگییذاری عمییومی هییر چنیید
ارزشیابیهایی صورت می گیرد ،اما حقیقت امر این است که روش نظارت و ارزشیابی اعمال شده
تا حدی سطحی بوده و بیشتر بر پیامد و سیتاده خیط مشیی تأکیید دارنید و ارزشییابی کیفییت
خطمشی عمومی بهندرت در کانون توجه قرار میگیرد .بر اساس چرخه فرایند خطمشیگیذاری
عمومی عدم توجه به این امر موجب شکلگیری خط مشیهای ناکارآمد مییشیود کیه در حیل
مسائل عمومی ناتوان است و منجر به ارزشیابی ناقص خطمشیها مییشیود .بنیابراین ،پیژوهش
حاضر بر آن است تا با بررسی دانش نظری موجود در زمینه ارزشیابی خط مشیهای عمیومی و
با بهرهگیری از تجارب خبرگان ،عوامل و مؤلفه هایی را که در مسیر ارزشیابی کیفیت خطمشیی
عمومی باید به آن توجه شود ،مورد شناسایی و آزمون قرار دهد.
1. Rowentree, D.
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مبانی نظری پژوهش
نظام خطمشیگذاری با رسالت و مأموریت مشخصی به وجود آمده است و برای نیل بیه اهیداس
معینی تالش میکند .بیتردید دستیابی به این اهداس مستلزم شناسایی ،کنترل و رفیع موانیع و
مشکالتی است که ممکن است اجرای مطلوب خط مشیهای عمومی را تحت تیأثیر قیرار دهید.
بدین منظیور اسیتفاده از سیازوکارهای ارزشییابی شیرایط و زمینیههیای الزم را بیرای شیفافیت
عملکرد ،پاسخگویی دستگاههای خطمشیگذار و اطالع از میزان تحق اهیداس و مقاصید فیراهم
میآورد .به عبارت دیگر ارزشیابی آیینهای میسازد تا تصیمیمگییران و دسیتانیدرکاران تصیویر
روشنی از چگونگی انجام این رسالت خطیر به دست آورند .یکی از وظایف اصلی ارزشیابان در
ویژگیها یا مشخصه های پدیده مورد ارزشیابی است .مشخصههای زیادی وجود دارد که ممکین
است مورد ارزشیابی قرار گیرد .ارزشیابان معموالً هنگام ارزشیابی خط مشی ،برنامه و یا خدمات
معنای مختلفی از واژه کیفیت ارائه میدهند .برخی درباره خیوب بیودن ،شایسیتگی ذاتیی و ییا
موفقیت خطمشی یا برنامه قضاوت میکنند و برخی دیگر ارزش خیطمشیی ییا برنامیه را میورد
مالحظه قرار میدهند .به هر حال ،تعریف جامعی از کیفیت در حوزه ارزشییابی وجیود نیدارد و
ارزشیابان دچار سردرگمی شدهاند .برای مثال ارزشیابی خطمشیها و برنامههای مختلف ممکین
است به لغو شدن آنها منجر شود و یا بودجه خود را از دست دهند؛ زیرا مشخصهها و ویژگیهیا
جهت قضاوت درباره خطمشی یا برنامه به درستی مفهومسازی نشدهاند .امروزه کیفیت به معنی
ماهیت یا استاندارد نسبی چیزی است ،درجه برتری یک چیز .این تکامل لطیف معنی واژه نییاز
به در مفهوم کیفیت در ارزشیابی را نمایان میسازد (مابری .)5997 ،7مفهوم کیفییت بیا سیه
واژۀ شایستگی ،ارزش و ویژگی تداخل معنایی دارد .نخستین مفهوم کیفیت با شایستگی مرتبط
است .شایستگی 5یک کیفیت ذاتی ،یک کیفیت ستودنی ،یک مزیت برتری تعریف شده است .از
این رو از این منظیر شایسیتگی بیر درجیه برتیری ییک چییز تمرکیز دارد .اسیکریون)7005( 5
شایستگی را یک ارزش ذاتی تعریف میکند و آن را با خوب بودن و کارآمدی ذاتی پدیده میورد
ارزیابی مرتبط میداند .این معنی کیفییت نشیان مییدهید کیه ارزشییابی بیر عملکیرد درونیی
خطمشی جهت بررسی میزان تحق نیازهای ذینفعان ،اثربخشی ساختار سازمانی و فراینیدهای
1. Mabry, L.
2. merit
3. Scriven, M.
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اجرایی ،روابط بین ورودی و خروجی خطمشی تمرکز دارد .نقیش ارزشییابان تعییین معیارهیا و
مال هایی جهت خوب بودن 7یا برتری 5یک خطمشی بر دیگری است که بر اسیاس آن دربیاره
کمبودها و ضعفهای خطمشی عمومی قضاوت مییشیود .تعرییف دوم مفهیوم کیفییت از خیود
برنامه یا خطمشی فراتر رفته به دنبال چیزی فراتر از خوب بودن ذاتیی خیطمشیی اسیت و بیر
ارزش5های بیرونی آن تمرکز دارد .ارزشیاب تالش میکند تا اثیر گسیترده خیطمشیی از لحیاظ
هزینه ،ریسک و سایر ابعاد را بسنجد و اینکه خطمشی بیه وسییلۀ دیگیران چگونیه ارزشییابی و
ارزشگذاری میشود .به باور اسکریون ( )7005ارزش معموالً به ارزش جمعی یک خطمشیی ییا
خدمت اشاره دارد ،ولی ارزش درونی به ارزشهایی که از طری استانداردهای حرفیهای تعرییف
میشوند و یا ارزشهایی که به وسیلۀ افراد یا مشتریان تعریف میشیوند ،اشیاره دارد (بنسیون،8
میشل 2و کلیر .)5997 ،5به اعتقاد رابرت استیک 1و الیوت ایزنر ،)7004( 4هر دو قضاوت (ارزش
(ارزش و شایستگی) به تعریف سوم وابسته است؛ یعنی توضیح تفصیلی ویژگیها و مشخصههای
برنامه اجتماعی پیچیده یعنی کیفیات آنها .این تعریف مفهیوم کیفییت بیر ظرافیت و موشیکافی
ذاتی برنامه و خطمشی و یا خدمات اشاره دارد .ویژگیهیا ییا کیفییت برنامیه ییا خیطمشیی در
توضیحات مفصّل و قوی یافت میشوند .تا به امروز کیفیت به ندرت مورد توجه قرار گرفته است
و عمدتاً در ارتباط با شایستگی و ارزش مدنظر قرار میگیرد .کیفیت به معنیی عمیومی شیرایط
خطمشیی اشیاره دارد .جهیت قضیاوت دربیاره کیفییت خیط مشیی ،ارزشییاب بایسیتی معیانی
شایستگی ،خوب بودن ،یکپارچگی و عیالی بیودن را بدانید .تحقی هیدس ،بهیرهوری ،موفقییت،
اثربخشی و در آنچه انجام میشود و  ...بخشی از تعریف کیفیت است (استیک.)775 :5995 ،
در ادبیات مدیریت اصطالح کیفیت معناهای متعددی مانند «تعالی»« ،انطباق بیا الزامیات»،
«رضایت مشتری» یا «تناسب با هدس» داشیته اسیت (آذر ،دانیاییفیرد ،غالمرضیایی و خیداداد
حسینی .)789 ،7505 ،کیفیت در نظام خطمشیگذاری عمومی به معنی «طراحیی و تیدوین و
1. goodness
2. excellence
3. worth
4. Benson, A. D.
5. Michelle, H.
6. Claire, L.
7. Stake, R.
8. Eisner, E.
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اجرای خطمشی عمومی مطاب با تقاضاها و استانداردهای مورد تواف است» .مفهوم کیفییت در
گذر زمان از تمرکز بر استقالل و آزادی عمل بیه سیمت دییدگاههیای تجیاری و بیازاری محیور
گرایش یافته است .واقعیت آن است که جهانی شدن اقتصاد فشار زیادی بر جامعه بیرای پاسیخ
به نیازهای بازار وارد ساخته است .در نظام خیطمشییگیذاری عمیومی ،یکیی از وظیایف اصیلی
ارزشیابان در ویژگیها یا مشخصههای پدیده مورد ارزشیابی است .مشخصههای زیادی وجیود
دارد که ممکن است مورد ارزشیابی قرار گیرد .ارزشیابان معموالً هنگیام ارزشییابی خیط مشیی،
برنامه و یا خدمات معنای مختلفی از واژه کیفیت ارائه مییدهنید .برخیی دربیاره خیوب بیودن،
شایستگی ذاتی و یا موفقیت خطمشی یا برنامه قضاوت میکنند و برخی دیگر ارزش خطمشیی
یا برنامه را مورد مالحظه قیرار مییدهنید .بیه هیر حیال ،تعرییف جیامعی از کیفییت در حیوزه
خطمشیگذاری وجیود نیدارد و ارزشییابان دچیار سیردرگمی شیدهانید .بیرای مثیال ارزشییابی
خطمشیها و برنامههای مختلف ممکن است به لغو شدن آنها منجر شود و یا بودجیه خیود را از
دست دهند؛ زیرا مشخصهها و ویژگیها جهت قضاوت درباره خیطمشیی ییا برنامیه بیه درسیتی
مفهومسازی نشدهاند.
هدس ارزشیابی ارائه بازخورد از اجرای خطمشیها یا برنامهها است .ظهور و توسعه پیژوهش
ارزشیابی از ابتدای دهه  7059تا کنون طی سه مرحله عمده صورت گرفته اسیت .در میوج اول
آن در دهههای  7059و  ،7019مطالعات ارزشیابی تحت تأثیر ظهور دولت رفاه و اصیالحات آن
ابزاری برای بهبود نتایج و به حداکثر رساندن اثربخشی خروجیها به شمار میرفت .از نیمه دوم
دهه  7019با رکود اقتصادی جهانی و افزایش فشار به بودجههای ملی ،کاهش هزینه برنامهها و
خطمشیها مورد توجه قرار گرفت .این امر به موج دوم ارزشیابی انجامید که بر هزینیه -کیارایی
تمرکز داشت و همین دلیل توانست در کشورهای مختلف گسترش قابلمالحظیهای یابید .میوج
سوم ارزشیابی از دهه  7009آغاز شده و با تسلط «مدیریت دولتی جدید» بیر گفتمیان جهیانی
نوسازی ،جهان را دربر میگیرد .در این میان ارزشیابی هزینهمحور ،بیه کیارگیری شیاخصهیا و
ساختار ارزشیابی مدار تخصیص بودجیه نقیش مهمیی در توسیعه ارزشییابی داشیت (هلمیوت،7
 .)505 :5991امروزه در بسیاری از کشورها ارزشیابی به عنوان ابزار سودمندی جهت بهرهمندی

1. Hellmut, W.
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و بازخورد اطالعات مناسب پذیرفته شده و به کار میرود (ساندال.)715 :5991 ،7
در خالل تکامل مطالعات ارزشیابی ،مفهوم ارزشیابی به گونه های مختلفی تعریف شده کیه از
ارزشیابی به عنوان مجموعهای از روشهای پژوهش تا ارزشیابی به مثابه فراینید اجتمیاعی را در
بر میگیرد در بعضی از تعاریف ،ارزشیابی به مفاهیم سنجش و پایش نزدییک مییشیود .گرچیه
بسیاری آن را شبه ارزشیابی میخوانند و معتقدند «ارزش» عنصر اصلی ارزشییابی اسیت (دان،5
 .)895 :7008در تعاریف مشهور دیگری ،ارزشییابی قضیاوتی سیسیتماتیک پنداشیته مییشیود
(اسکروین .)7005 ،با وجود تنوع تعاریف ،آنها ویژگیهای مشیترکی دارنید کیه در قرائیتهیای
مختلف جریان مسلط ارزشیابی مالحظه میشود:
 -7ارزشیابی فرایندی سیستماتیک است ،یعنی فعالیتی برنامهریزیشده و هدفمند است؛
 -5ارزشیابی شامل جمع آوری داده هایی درباره پرسش ها و مسائلی راجع به جامعه بیه طیور
اعم و خطمشیها و برنامهها به طور اخص میشود؛
 -5ارزشیابی فرایندی برای تقویت دانش و تصمیم گیری است ،خواه این تصمیمات برای بهبیود و
پاالیش یک برنامه  /خطمشی باشد یا برای تداوم یا گسترانیدن آن ،و در هر کیدام از ایین تصیمیمات
ابعادی از قضاوت درباره شایستگی ،ارزش و بهای موضوع تحت ارزشیابی مشاهده میشود؛
 -8مفهوم کاربرد ارزشیابی خواه تلویحی یا صریح در بیشتر تعاریف وجود دارد؛
 -2ارزشیابی مربوط به سؤاالتی درباره جریان واقعی امور می شود (پرسکیل 5و روس-افیت،8
.)7 :5992
ویژگیهای فوق نشان میدهند به رغم تنوع تعاریف ،دست کیم در جرییان مسیلط مطالعیات
ارزشیابی ابعاد مشترکی وجود دارد .در واقع ،آشفتگی مفهوم ارزشیابی از ترکیب کاربرد روزمیره
و عام آن با کاربرد علمی -تخصصی ناشی می شود .بنابراین ،پژوهش هیای ارزشییابی خیط مشیی
سیستماتیک ،تجربی ،هنجاری و کاربردی هستند .پژوهش ارزشیابی معموالً معطوس به گذشیته
است و حین یا پس از اجرا انجام می شود .آنچه به عنوان ارزشیابی پیش از اجرا صورت می گیرد،
1. Sandahl, R.
2. Dunn, W. N.
3. Preskill, H.
4. Russ-Eft, D.
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در چارچوب پیش بینی و تصمیم گیری انجام می شود ،گرچه از مفاهیم ،روش هیا و تکنییک هیای
مشابه استفاده می کند ،اما جایگاه متمایزی در چرخه خط مشی دارد .در طی سال ها ،نگیاه هیای
نظری و رویکردهای روششناختی مختلف به ارزشییابی خیط مشیی ،بیه طیرحهیا و روشهیای
مختلفی جهت پاسخ به پرسشهای ارزشیابی منجر گردید .مدلهای ارزشیابی به اشکال مختلف
نامگذاری و طبقهبندی شدهاند .در جدول  7مدلهای ارزشیابی نشیان داده شیده اسیت (امیامی
میبدی.)71 :7508 ،
جدول  :5مدلهای ارزشیابی
مدل ارزشیابی
هدفمحور

پیشگام

تایلر

ایده اصلی

کاربرد

پایش تحق اهداس از آگاهی از تحق اهداس خطمشی
شده
تعیین
پیش
خطمشی

لسینگر

به کارگیری استانداردهای
موفقیت /شکست ،پاداش
برای نتایج خوب و تنبیه
برای عملکرد غیر قابل
قبول

آزمایش

کمبل

تعریف گروه آزمایش و شناخت اثر یک خطمشی معین
کنترل و تعیین رابطه علّی
میان یک خطمشی معین
و اثر آن

تصدیق/

هیئتهای
ممتحن

بررسی صالحیت نهادها ،رتبهبندی ،استانداردگذاری و
برنامههای نهادی ،و /یا ارزشیابی عملکرد نهادها،
کارکنان برای ارائه برنامهها و کارکنانشان برای
خدمات عمومی مشخص اجرای خطمشیها

کمبل،
لینکلن و
گوبا

توصیف ،تحلیل و سنتز توضیح موث  ،عمی و مستند
عمی و متمرکز یک خطمشی برای ذینفعان آن
خطمشی

پاسخگویی با تأکید
بر پرداخت نتیجهگرا

اعتبارگذاری

موردپژوهی

پیشگیری از اتالس بودجه و ملزم
کردن مجریان به تحق اهداس و
برنامههایی که اعتبار آن را
دریافت کردهاند
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مدل ارزشیابی

پیشگام

کاربرد

ایده اصلی

دمینگ

طراحی یک پایگاه داده ارائه اطالعات به مدیران برای
و برنامهریزی ،پایش ،کنترل و
خطمشی
برای
جمعآوری منظم و مستمر گزارشگری
اطالعات آن

مصرفکنندهگرا

اسکریون

گزینههای
میان
رفاه انتخاب
محوریت
مصرسکننده و خدمت به خطمشی با توجه به هزینههای
وی در تعیین شایستگی مختلف ،نیازهای مختلف،
نیازهای گروههای مصرسکننده،
خط مشی
ارزشهای عمومی جامعه و
شواهد نتایج مثبت و منفی

هزینه -فایده

تحلیلگران
اقتصادی

مقایسه هزینه و فایده قضاوت
خطمشی
خط مشی

بهرهوری

نظریهمحور

گلیزر و
استراوس

ارزشیابی خطمشی بر توسعه
خطمشی
مبنای یک نظریه

سیستمهای
اطالعات مدیریت

ترکیب روشها

مراجعمحور

تایلر

استیک

(پاسخگو)

محکمهای (قضایی)

ولف

درباره
و

تکامل

مفهومی

استفاده از هر دو روش ارزشیابی تکوینی و تلخیصی
کمّی و کیفی در ارزشیابی خطمشی
خطمشی
تعامل مستمر ارزشیاب با
متقاضیان ،خودگردانی
محلی و کمک به افراد
درگیر خطمشی برای
انجام ارزشیابی و استفاده
از آن برای بهبود
خطمشی

فراهم کردن اطالعات مفید در
دسترس برای متقاضیان و پاسخ
به نیازهای متنوع آنها و سایر
ذینفعان

قضاوت نهایی درباره قضاوت در مجادالت سیاسی
مطلوبیت خطمشی بر درباره خط مشی
مبنای مالحظه توأمان
نظرات موافقان و مخالفان
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ایده اصلی

کاربرد

مدل ارزشیابی

پیشگام

تصمیم /پاسخگوگرا

کرونبا

مجریان ارائه هر دو نوع اطالعات
به
کمک
خطمشی برای بهبود ارزشیابی تکوینی و تلخیصی به
و ذینفعان برای بهبود خطمشی
خطمشیگذاری
پاسخگویی در مقابل
اقداماتشان و درگیر کردن
آنها در ارزشیابی

سازهگرا

گوبا و
لینکلن

قرار دادن ذینفعان در  .7یادگیری اجتماعی  .5توانمند
مرکزیت ارزشیابی؛ انکار کردن ذینفعان
وجود هر گونه واقعیت
نهایی

دموکراتیک مشورتی

هاوس و
هاو

دموکراتیک شنیدن صدای همه ذینفعان در
در فرایند ارزشیابی خطمشی

آن

مشارکت
ذینفعان
ارزشیابی

سودمندیمدار

پاتون

تأکید بر به کار گرفته هر نوع نیاز و مأموریت مورد نظر
شدن ارزشیابی؛ استفاده از
پنل نماینده کاربران
ارزشیابی برای پیشبرد
ارزشیابی متناسب با نیاز
کاربر

نقد و خبرگی

آیزنر

توصیف ،ارزشیابی انتقادی عدم امکان ارزشیابی عمی
و روشن کردن شایستگی خطمشی از طرق دیگر
یک خطمشی خاص
مأخذ( :استافلبیم)47 :2115 ،5

1. Stufflebeam, D. L.
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به رغم رشد فزاینده تحقیقیات ارزشییابی از دهیه  ،7059سینت مطالعیاتی قیویای دربیاره
ارزشیابی خط مشی در ایران شکل نگرفته است .مباحر نظری و فنی ارزشییابی عمیدتاً بیه ییک
فصل یا کمتر در میان آثار ترجمهای و تألیفی محیدود شیدهانید (امیامی میبیدی .)7508 ،ایین
مطالعات که جنبه معرفی خط مشی گذاری عمومی دارند ،ارزشیابی خط مشی را به عنوان یکی از
مباحر خط مشی گذاری عمومی در کنار سایر مباحر آن مورد توجه قرار دادهاند و در نتیجیه از
یک معرفی مختصر فراتر نمیروند .اختصار و قلّت این آثار موجب شده ارزشییابی خیطمشیی در
ایران حوزه شناخته شدهای نباشد .برخی آن را با ارزشیابی عملکرد سازمانها یکسان میداننید.
برخی درباره معنای خطمشی ابهام دارند .گروهی دیگر معتقدند میان «ارزشییابی» و «ارزییابی»
تفاوت های بنیادی وجود دارد .برخی بر تفکیک ارزشیابی پروژه و برنامه با ارزشییابی خیط مشیی
اصرار میورزند و عدهای دیگر هر نیوع پیژوهش و بررسیی را شیکلی از ارزشییابی مییپندارنید.
ابهامات موجود در کنار کمبود آثار تحلیلی -پژوهشیی در ایین زمینیه ،موجیب شیده مطالعیات
ارزشیابی در کشور توسیعه نیابنید و مفیاهیم و ابزارهیای آن میبهم بیاقی بمانید .در حیالی کیه
ارزشیابی خطمشی عمومی به طور عام و ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی به طور خیاص ،بیه
عنوان یک حوزه تخصصی در نظام خط مشیگذاری عمیومی کشیور نقیش مهمیی در ییادگیری،
پاسخگویی و تفکر بومی دارد و بیانگر این امر است که در نظام خط مشی گذاری عمومی میتوان
با اتکا به نتایج حاصل از ارزشیابی کیفیت خط مشیی عمیومی بیا دقیت و آگاهانیه عمیل کیرد و
تقویت آن به بهبود خطمشیگذاری و اجرا کمک میکند.

اهداف پژوهش
هدف غایی:
بررسی و آزمون مؤلفههای تأثیرگذار ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمومی در ایران
اهداف فرعی:
 -7بررسی تأثیر مؤلفههای تأثیرگذار بیر ارزشییابی کیفییت خیطمشیی عمیومی در مرحلیه
تشخیص مسئله عمومی؛
 -5بررسی تأثیر مؤلفههای تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی در مرحله تدوین
خطمشی عمومی؛
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 -5بررسی تأثیر مؤلفههای تأثیرگذار بیر ارزشییابی کیفییت خیطمشیی عمیومی در مرحلیه
مشروعیت بخشی به خطمشی عمومی؛
 -8بررسی تأثیر مؤلفههای تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی در مرحله اجرای
ارزشیابی خطمشی عمومی؛
 -2بررسی تأثیر مؤلفههای تأثیرگذار بیر ارزشییابی کیفییت خیطمشیی عمیومی در مرحلیه
ارزشیابی خطمشی عمومی.

پرسشهای پژوهش
بر اساس اهداس پژوهش ،پرسشهای پژوهش به شرح ذیل مطرح میشوند:
پرسش اصلی:
عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمومی در ایران کداماند؟
پرسشهای فرعی:
پرسش اول :عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط مشییهیای عمیومی در مرحلیه تشیخیص
مسئله عمومی کداماند؟
پرسش دوم :عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفییت خیط مشییهیای عمیومی در مرحلیه تیدوین
خطمشی عمومی کداماند؟
پرسش سوم :عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمیومی در مرحلیه مشیروعیت
بخشی به خطمشی عمومی کداماند؟
پرسش چهارم :عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط مشییهیای عمیومی در مرحلیه اجیرای
خطمشی عمومی کداماند؟
پرسش پنجم :عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمیومی در مرحلیه ارزشییابی
خطمشی عمومی کداماند؟

فرضیههای پژوهش
بر اساس پرسشهای پژوهش فرضیههای پژوهش تدوین شدند که عبارتند از:
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فرضیه اصلی:
عوامییل مییؤثر در ارزشیییابی مراحییل تشییخیص مسییئله عمییومی ،تییدوین خییطمشییی عمییومی،
مشروعیتبخشی به خطمشی عمومی ،اجرای خطمشی عمومی و ارزشیابی خطمشی عمومی بیر
کیفیت خط مشیهای عمومی تأثیر مثبت و معنیداری دارند.
فرضیههای فرعی:
فرضیه فرعی اول :عوامل توجه به مسئله محوری ،جامعیت و مانعیت و توجه به دغدغیه عیام بیر
کیفیت خطمشی عمومی در مرحله تشخیص مسئله عمومی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه فرعی دوم :عوامل عقالنیت ،نوآوری ،پویایی و هیم راسیتایی خیط مشیی عمیومی ،بیر
کیفیت خطمشی عمومی در مرحله تدوین خطمشی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه فرعی سوم :عوامل قانون مندی خیط مشیی عمیومی ،پیذیرش و مقبولییت همگیانی و
مرجعیت خط مشی عمومی ،بیر کیفییت خیط مشیی عمیومی در مرحلیه مشیروعیتبخشیی بیه
خطمشی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه فرعی چهارم :عوامل کارآیی ،اثربخشی ،تعهد عملی بازیگران خط مشی عمیومی و بیه
کار گیری ابزارهای چندگانه خط مشی عمومی ،بر کیفیت خط مشی عمیومی در مرحلیه اجیرای
خطمشی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه فرعی پنجم :عوامل تداوم و استمرار ارزشیابی ،شاخصمداری ،اثر غایی مثبت و ارتقیا
و بهبود خطمشی عمومی بر کیفیت خطمشی عمومی در مرحله ارزشیابی خطمشی تأثیر مثبت
و معنیداری دارد.

چارچوب مفهومی پژوهش
در مرحلۀ نخست دادههای مورد نیاز جهت ترسیم چارچوب مفهومی پیژوهش از خیالل بررسیی
اسناد و مطالعات کتابخانهای گردآوری شد .به این صورت که ابتدا به گردآوری منیابع در حیوزه
ارزشیابی خطمشی پرداخته شد .از مطالعات کتابخانهای به طور گسیتردهای اسیتفاده شید .ایین
مطالعات شامل بررسی مقاالت و کتب فارسی و التین ،بررسی پژوهش ها و پایان نامه های موجود
در زمینه موضوع پژوهش و همچنین استفاده از اینترنت جهت دستیابی به جدیدترین یافته هیا
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و  ...میباشد .سپس با بررسی و تحلیل متون عوامیل و شیاخصهیایی کیه در مسییر ارزشییابی
کیفیت خطمشی عمومی باید به آن توجه شود ،بررسی شیدند .در مرحلیه بعید بیا مراجعیه بیه
خبرگان حوزه خطمشیگذاری عمومی ضمن بررسی مضامین احصا شده ،نظرات آنیان دریافیت
گردید تا بر اساس آن معیارها و شاخصهای مناسب جهت ارزشییابی کیفییت خیط مشییهیای
عمومی طراحی شود .در این پژوهش جهت ساماندهی و نحیوه چییدمان و اسیتقرار مفیاهیم از
نظرات خبرگان استفاده شده است .جامعه خبرگان در این پژوهش عبارت از صاحبنظران حوزه
خطمشیگذاری است که دارای سطح تحصیالت دکتری یا دانشیجوی دکتیری و تجربیه کیاری
مرتبط بودهاند .نمونهگیری به صورت نظری انجام شد .راهنمای نمونهگیری نظری ،پرسیشهیا و
مقایسههایی هستند که در خالل تجزیه و تحلیل محتیوای متیون و اسیناد و مصیاحبههیا بیروز
مییابند و موجب کشف مقولههای مناسب ،خصوصییات و ابعیاد آنهیا مییشیوند (اسیتراوس 7و
کوربین .)7004 ،5نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولهها بیه اشیباع نظیری ادامیه یافیت .اشیباع
نظری 5مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مقولیه پدیید نمییآینید ،مقولیه
گسترۀ مناسبی مییابد و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید مییشیوند (گلیسر  )3002 ،شیکل 7
چارچوب مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

1. Strauss, A.
2. Corbin, J.
3. theoretical saturation
4. Glaser, B. G.
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شکل  :5الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش صیبغه کمّیی دارد و جهیتگییری آن توسیعهای اسیت .بیا توجیه بیه اینکیه روش
جمع آوری اطالعات پرسیشنامیه مییباشید ،از لحیاظ ماهییت جیزء پیژوهش هیای پیمیایش و
همبستگی است.

جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری این پژوهش متخصصان و صاحبنظران خطمشیگذاری عمومی کشور میباشد .بیا
توجه به نامحدود بودن جامعۀ آماری ،روش نمونهگیری مبتنی بر نمونیهگییری تصیادفی سیاده
است و برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از فرمول آماری زیر استفاده گردیید کیه در آن سیطح
اطمینان  %02و خطای برآوردی  9/92لحاظ گردیده و از رابطۀ
2

2
z


2

2

n

استفاده شده است .برای برآورد واریانس جامعه پرسشنامه طراحی شده بین  55نفر از اعضیای
جامعه توزیع شد (نمونۀ اولیه) و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بزرگترین وارییانس پاسیخهیای
به دست آمده از نمونیۀ اولییه برابیر  4932.0بیوده و از قیرار دادن آن در رابطیۀ فیوق در سیطح
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اطمینان  02درصد و دقت برآورد  4940حجم نمونه  554به دست آمد .لیکن از آنجا که احتمیال
میرفت برخی از پرسشنامههیا برگردانیده نخواهید شید  899پرسشینامه بیین متخصصیان حیوزه
خطمشیگذاری عمومی توزیع شد که نهایتاً  554پرسشنامه جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد.

روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
با هدس حصول اطمینان از روایی محتوای سنجه ،پرسشنامه برای پنج تن از اسیتادان میدیریت
ارسال گردید .پس از دریافت بازخورد از این خبرگان ،اصالحات پیشینهادی انجیام و پرسشینامۀ
نهایی تدوین شد .برای اطمینان از پایایی ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بیه صیورت تصیادفی
ساده در اختیار نمونۀ مقدماتی  52نفرهای از متخصصان حوزه خیطمشییگیذاری عمیومی قیرار
گرفت .ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده با استفاده از نرمافیزار آمیاری  SPSSگوییای پاییایی
مناسب سنجه و مؤلفههای آن بود که مقدار آن در این پژوهش  49..0برآورد شده است.

روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها
پیش از انجام تحلیلهای آماری الزم برای آزمون فرضیههای پژوهش ،نخست نسیبت بیه انجیام
تحلیل عاملی اکتشافی در مرحله کمّی با استفاده از فن آماری تجزیۀ مؤلفههای اصلی بیا هیدس
بررسی روایی سازۀ سنجه و در صورت لزوم حذس برخی گویههای کاهندۀ این روایی (گویههیای
با مقیادیر اشیترا اسیتخراجی کمتیر از  )490اقیدام شید ،و نتیجیه مبییّن حیذس  0گوییه از
پرسشنامه است .همچنین از آنجا که همۀ دادههای این پیژوهش بیه طیور هیمزمیان از افیرادی
مشخص و با ابزاری (پرسشینامهای) واحید جمیعآوری شیده بیود ،بیه منظیور پرهییز از تهدیید
پژوهشی واریانس روش مشتر  ،پیش از انجام تحلیلهای آمیاری الزم بیرای آزمیون فرضییات،
آزمون یک عاملی هارمون اجرا شد؛ واریانس روش مشتر زمانی وجود دارد که تنها یک عامیل
(نخستین عامل یا عمدهترین عامل) ،بیشترین مییزان وارییانس را تبییین کنید .نتیجیۀ اجیرای
تحلیل عاملی اکتشافی از طری تجزیۀ مؤلفههای اصلی 55 ،عامل را با مقادیر ویژۀ بزرگتر از 7
شکل داد که عمدهترین آنها  75درصد از کل واریانس را تبیین مینمود؛ بنابراین ،بیا توجیه بیه
پایین بودن این مقدار ،معلوم شد تهدید واریانس روش مشتر در این پژوهش اثر قابلاعتنیایی
ندارد .برای انجام محاسبات یاد شده نیز از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .بیرای تحلییل دادههیای
کمّی و آزمون فرضیههای پژوهش و اجیرای میدلییابی معادلیه سیاختاری از نیرمافیزار Amos
 Graphics 24استفاده شد .هدس مدلیابی معادله ساختاری ،تعیین میزان حمایت میدل نظیری
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به وسیلۀ دادههای نمونهای است .اگر دادههای نمونهای مؤید مدل نظری نباشند ،میتوان میدل
پایه را اصالح و مجدداً آن را آزمون کرد ،یا مدلهیای نظیری دیگیری را طیرح و آزمیون نمیود.
مدلیابی معادله ساختاری طب رویکرد اندرسون 7و گربینگ ،)7044( 5به مرحلۀ عمیل درآمید.
به این ترتیب با استفاده از تحلیل عاملی تأیییدی میدل انیدازهگییری مبییّن ارزشییابی کیفییت
خطمشی عمومی برآورد و آزمون شد؛ در ایین مرحلیه ،ضیمن بررسیی معنییداری هیر ییک از
بارهای عاملی در مدل های اندازهگیری ،روایی همگیرا نییز میورد بررسیی قیرار گرفیت .سیپس،
شاخص های برازش مدل مشخص شدند .مدل اندازهگیری مزبیور دارای بیرازش کامیل بیود .بیه
منظور آزمون مدل ،از  5شاخص مهم برازش اسیتفاده شید؛ یکیی از ایین شیاخصهیا ،شیاخص
معنیداری کا اسکوئر ( )Pبود که از جمله شاخصهای برازش مطلی محسیوب مییشیود؛ ایین
دسته از شاخصها بر مبنای تفاوت واریانسها و کوواریانسهیای مشیاهده شیده از ییک سیو ،و
کوواریانسهای پیشبینی شده بر اساس پارامترهای مدل تدوین شده از سیوی دیگیر ،محاسیبه
میشوند .مقدار کا اسکوئر بزرگتر از  4940مؤید معنیداری میدل اسیت .شیاخص کیا اسیکوئر
بهنجار شیده ( )CMIN/DFکیه مقیدار بیین  7تیا  2آن ،و ریشیۀ دوم مربعیات خطیای بیرآورد
( )RMSEAکه مقدار کوچکتر از  4940آن مدل را تأیید مییکننید ،دو شیاخص دیگیر میورد
استفاده بودند؛ ایین دو شیاخص از جملیه شیاخصهیای بیرازش مقتصید محسیوب مییشیوند.
شاخصهای مزبور برآنند تا مهمترین نقطیهضیعف شیاخصهیای بیرازش مطلی (بهبیود مقیدار
شاخصهای برازش با افزایش پارامتر به مدل) جبران شود؛ لذا بررسیی مییکننید آییا از دسیت
دادن یک درجۀ آزادی به ازای آزاد گذاردن یک مؤلفه برای برآورد ،سیبب بهبیود شیاخصهیای
برازش مطل شده است یا خیر .سه شاخص دیگر که از آنها برای برازش مدلهیا اسیتفاده شید،
عبارت بودند از شاخص برازش افزایشی ( ،)IFIشاخص توکر -لیوئیس ( )TLIو شیاخص بیرازش
تطبیقی ( )CFIکه مقادیر بزرگتر مساوی  49.آن نشاندهنده قابلقبول بودن مدل است؛ ایین
سه شاخص از مهم ترین شاخصهای برازش تطبیقی شیمرده مییشیوند .شیاخصهیای بیرازش
تطبیقی ،در راستای تکمیل شاخصهای برازش مطل  ،با مبنا قرار دادن یک یا چند مدل ،میدل
نظری تدوینشدۀ مورد آزمون را با آن مقایسیه و بررسیی مییکننید کیه آییا بیه لحیاظ آمیاری

1. Anderson, J. C.
2. Gerbing, D. W.
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قابلقبولتر ،ضعیفتر یا بدون تفاوت با آن است .در شکل  5نتایج ناشیی از آزمیون میدل کلیی
پژوهش نمایش داده شده است .همچنین جدول  5شاخصهای بیرازش میدل کلیی پیژوهش را
نمایش میدهد.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل کلی پژوهش

شاخصها

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

مدل کلی پژوهش

4940

294.3

49..0

49..0

49..2

494.0

نتایج به دست آمده از آزمون مدل کلی پژوهش حکایت از برازش باالی مدل پیژوهش دارد.
بدین ترتیب فرضیههای مطرح شده پژوهش همگی مورد تأیید قرار میگیرند.
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خطا

مسئله محوری

خطا

جامعیت و مانعیت

خطا

دغدغه عام

خطا

عقالنیت

خطا

نوآوری

خطا

پویایی

خطا

همراستایی

خطا

قانون مداری

خطا

مقبولیت عمومی

خطا

مرجعیت و مظهریت

خطا

کارآیی

خطا

اثربخشی

خطا

تعهد عملی بازیگران
خط مشی عمومی

خطا

به کارگیری ابزارهای چندگانه
خط مشی عمومی

خطا

تداوم و استمرار ارزشیابی

خطا

شاخص مداری

خطا

اثر غایی م بت

خطا

بهبود و ارتقاء

خطا

1/84
1/14

تشخیص مسئله عمومی

1/85

1/82
1/83

1/73

خطا

تدوین خطمشی عمومی

1/19

1/63

1/68
خطا

1/77
1/87
1/67

مشروعیت بخشی به
خطمشی عمومی

1/17

کیفیت خطمشی عمومی

1/11

1/71
1/73

1/66

خطا

اجرای خطمشی عمومی

1/14

1/16

خطا

1/14
1/18

1/76

ارزشیابی خط مشی عمومی

1/62

شکل  :2مدل کلی پژوهش

نتایج پژوهش
خردمایه شکلگیری خط مشیهای عمومی در کشور جمهوری اسالمی ایران برخورد بیا مسیئله
عمومی و حرکت در جهت حل این مشکالت اسیت .لیذا تیدوین خیط مشیی باکیفییت قطعیاً از
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ضییروریات یییک نظییام خییطمشیییگییذاری عمییومی در کشییور اسییت .بییر اسییاس چرخییه فراینیید
خطمشیگذاری بیتوجهی به این امر موجب شکلگیری خط مشیهای ناکارآمد میشود کیه در
حل مسائل عمومی ناتوان است و همچنین منجر به ارزشیابی ناقص خط مشیها می گردد .جهت
ارزشیابی درست کیفیت خط مشیهای عمومی بایستی معیارها و شیاخصهیایی وجیود داشیته
باشد که ارزشیابان بتوانند بر اساس آن کیفیت خیطمشییهیای عمیومی را ارزشییابی کننید تیا
بازخورد و پیامدهای مناسبی برای خط مشیگذاران داشته باشید .بیه منظیور ارزشییابی کیفییت
خط مشی عمومی ،توجه به کل فرایند خط مشی گذاری عمومی و نوسیان هیای درونیی آن مفیید
میباشد .فرایند خط مشی گذاری عمومی شامل پنج مرحلیه شناسیایی مسیئله عمیومی ،تیدوین
خط مشی عمومی ،مشروعیتبخشی و اشاعه خط مشیی عمیومی ،اجیرای خیط مشیی عمیومی و
ارزشیابی و بازنگری خطمشی عمومی است .در این پژوهش تالش شده است عوامل و معیارهای
تبیین کننده کیفیت خط مشیهای عمومی بر اساس فرایند خطمشییگیذاری عمیومی بررسیی
شود .بر این اساس پنج فرضیه مطرح شد که برای آزمون آنها از روشهای آزمون تحلیل عیاملی
تأییدی برای بررسی مییزان صیحت فرضییههیا اسیتفاده شیده اسیت .نتیایج حاصیل از آزمیون
فرضیههای پژوهش نشان میدهد:
در مرحله تشخیص مسئله عمومی پرداختن به مسئلۀ محوری جامعیه ،رویکیرد جیامع و
مانع داشتن و در نظر گرفتن مالحظات و دغدغه عامه از معیارهای ارزشیابی کیفیت خیطمشیی
عمومی هستند .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهیومی پیژوهش ،متغیرهیای
مشاهده شده «پرداختن به مسئله محوری» با میزان  19درصد (« ،)9/485توجه به دغدغه عام»
با میزان  52درصد ( )9/475و «جامعیت و مانعییت در تعرییف مسیئله عمیومی» بیا مییزان 59
درصد ( )9/285به ترتیب بیشترین توان را در تبیین کیفیت خطمشی عمومی دارند.
در مرحله تدوین خطمشی عمومی توجه بیه عقالنییت ،نیوآوری ،پوییایی و هیمراسیتایی
خطمشی از معیارهای ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی هستند .بر اساس نتایج به دست آمده
از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش ،متغیرهای مشاهده شده «نوآوری خیطمشیی عمیومی» بیا
میزان  49درصد (« ،)9/405عقالنیت خطمشی عمومی» با میزان  51درصید (« ،)9/455پوییایی
خطمشی عمومی» با میزان  55درصد ( )9/105و «همراستایی خطمشی عمومی» بیا مییزان 84
درصد ( )9/505به ترتیب تبیین کننده کیفیت خطمشی عمومی هستند.
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در مرحله مشروعیتبخشی به خطمشلی عملومی قیانونمنیدی ،مقبولییت عمیومی و
مرجعیت و مظهریت خطمشی از معیارهای ارزشیابی کیفیت خط مشیهای عمومی مییباشیند.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهیومی پیژوهش ،متغیرهیای مشیاهده شیده
«مقبولیت عمومی» با میزان  12درصد (« ،)9/415قانونمداری» با مییزان  59درصید ( )9/115و
«مرجعیت و مظهریت» با مییزان  82درصید ( )9/515بیه ترتییب بیشیترین تیوان را در تبییین
کیفیت خطمشی عمومی دارند.
در مرحله اجرای خط مشی عمومی کیفییت را مییتیوان بیر اسیاس معیارهیای کیارایی،
اثربخشی ،تعهد عملی بیازیگران خیطمشیی عمیومی و ابزارهیای چندگانیه خیطمشیی عمیومی
ارزشیابی کرد .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون چیارچوب مفهیومی پیژوهش ،متغیرهیای
مشاهده شده «اثربخشی خط مشی عمومی» با میزان  55درصید (« ،)9/105کیارایی خیط مشیی
عمومی» با میزان  80درصد (« ،)9/195تعهد عملی بازیگران خطمشی عمیومی» بیا مییزان 88
درصد ( )9/555و «به کارگیری ابزارهای چندگانه خطمشی عمومی» با میزان  57درصد ()9/255
به ترتیب تبیین کننده کیفیت خطمشی عمومی هستند.
در مرحله ارزشیابی خطمشی عمومی یادگیری خط مشیی ،توجیه بیه اثیر غیایی مثبیت
خطمشی عمومی ،میزان بهبود و ارتقای حاصل از اجرای خطمشی عمیومی ،شیاخص میداری و
تداوم و استمرار ارزشیابی به عنیوان معیارهیای ارزشییابی کیفییت خیطمشیی عمیومی قلمیداد
میشوند .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش ،متغیرهای مشاهده
شده «اثر غایی مثبت» بیا مییزان  24درصید (« ،)9/155بهبیود و ارتقیا» بیا مییزان  54درصید
( )9/555و «شاخصمداری» با مییزان  58درصید ( )9/245و «تیداوم و اسیتمرار» بیا مییزان 59
درصد ( )9/285به ترتیب تبیین کننده کیفیت خطمشی عمومی هستند.
همچنین بر اساس فرایند پنجگانه خطمشیگذاری عمیومی ،متغیرهیای تیدوین خیطمشیی
عمومی با میزان  85درصد ( ،)9/545مشیروعیت بخشیی بیه خیطمشیی عمیومی بیا  55درصید
( ،)9/215ارزشیابی خطمشی عمومی بیا  50درصید ( ،)9/285تشیخیص مسیئله عمیومی بیا 54
درصد ( )9/255و اجرای خطمشی عمومی با  52درصد ( )9/295به ترتیب بیشیترین تیوان را در
تبیین واریانس متغیر کیفیت خطمشی عمومی دارند .بر اساس نتایج مدل اندازهگییری کیفییت
خطمشی عمومی ،مهم ترین مراحل تأثیرگیذار در کیفییت خیطمشیی عمیومی مرحلیه تیدوین
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خطمشی عمومی و مشروعیتبخشی به خطمشی عمومی به ترتیب با ضریب تأثیر  9/54و 9/21
بودهاند.
مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای مطرح شده در حیوزه ارزشییابی خیطمشیی
عمومی در این است که الگوی ارائه شده در این پژوهش الگویی جامع و مبتنی بیر عمیل اسیت
که همزمان کوشیده است به اغلب مؤلفههای مؤثر در فرایند ارزشیابی کیفیت خیط مشییهیای
عمومی توجه کند و از این رو توانسته گامی هر چند کوچیک در پیونید نظرییه و عمیل فراینید
ارزشیابی کیفیت خطمشی عمومی بردارد.

پیشنهادهای پژوهش
به منظور ارتقای کیفیت خط مشیهای عمومی بیر اسیاس چرخیه خیطمشییگیذاری عمیومی،
پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 از آنجایی که بسیاری از خط مشیگذاران عمومی به سنت پراگماتیسم در سیاست و مدیریت
پایبندند ،پیشنهاد می شود برای کسب رضایت ملی بیشتر مردم ،مسائل و نیازها و انتظیارات
عامه مردم جامعه را در اولویت خود قرار داده و با فراهم کردن شرایط تحق آرمان عیدالت و
برابری در کشور خط مشیهای مناسبی اتخاذ کنند؛
 پیشنهاد میشود شبکههای اطالعاتی خطمشی جهت ارتقای کیفیت تدوین خط مشییهیای
عمومی در کشور طراحی شود؛

 پیشنهاد میشود برای مسائل مهم و اولویتدار جامعه خطمشی عمومی تدوین گردد؛





پیشنهاد میشود رفتارهای وراثتی کاهشیافته و بازمهندسیی جیدی در شییوههیای اجیرای
خطمشیهای عمومی جهت بهبود و ارتقای کیفیت خطمشی عمومی صورت گیرد؛
پیشنهاد میشود عملکرد نهادهای خطمشیگذار کشور بر اساس اصول ،ارزشها و اخالقییات
حاکم بر جامعه باشد.
پیشیینهاد میییشییود ارزشیییابی خییطمش ییهییای عمییومی در جهییت بهبییود ،ارتقییا و تعییالی
خطمشیهای عمومی صورت گیرد؛
پیشنهاد میشود جهت ارتقای عقالنیت خطمشی عمومی متخصصان حرفهای و شیبکههیای
خطمشیگذاری عمومی در نظام خطمشیگذاری به کار گماشته شوند؛
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 با توجه به اینکه خط مشیهای عمومی کشور تجلی خواستهها و افکار و نظام ارزشی جامعیه
هستند و ارزش های سیاسی نیز به عنوان پوششی برای تأمین منافع سیاسی عمل میکننید؛
لذا دستگاه ارزشیابی خطمشیها ،راهبردها ،طرحها و برنامههای کشیور بایید بیا هوشیمندی
نظری (انطباق خط مشیها ،راهبردها ،طرح ها و برنامه های کشیور بیا نظیام ارزشیی و بیاوری
کشور) و زیرکی عملیاتی (انطباق خط مشیها ،راهبردهیا ،طیرح هیا و برنامیه هیای کشیور بیا
شرایط عملی کشور) در حوزه های مختلف عمل کنند تا مدام «هوشمندی خط مشییگیذاری
ملی» را در عمل خود با اتکا به نظام دینی استوار سازد.
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