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دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی
(تاریخ دریافت - 96/7/28 :تاریخ پذیرش)96/10/28 :

چكيده
هدف تحقیق حاضر ،ارائه الگوی موانع اجرای خطمشی در سازمانهای دولتی با استفاده از روش فراترکیب
میباشددد .از طریق تحلیل محتوای مقاالت مرتبط ،ابعاد و کُدهای الگو ،اسددتارا و میزان اهمیت هر یک به
کمک روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که موانع مربوط به تدوین خطمشی (6
مولفه) ،مجریان خطم شی ( 4مولفه) ،مدیریتی ( 6مولفه) ،ساختاری ( 8مولفه) ،منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه (4
مولفه) و محیطی ( 7مولفه) از مهمترین موانع اجرای خطمشددی در سددازمانهای دولتی ایران محسددوم میشددوند.
شاخصهای تعامل نامناسب اداره و اجرا ،فقدان مبنای تئوریک مناسب برای خطمشی ،فناوری اطالعات ضعیف،
ویژگی شددا ددی مجریان ،ابزار اجرای نامناسددب ،سددیسددتم ننارتی نامناسددب ،هماهنگی ناکافی در اجرا به ترتیب
بیشترین ضریب اهمیت را دارند.
واژگان کليدی :خطمشیگذاری ،اجرا ،موانع ،فراترکیب ،سازمانهای دولتی
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مقدمه
اجرای خطمشی یکی از مسائل اساسی فراروی سازمانهای دولتی است؛ زیرا توانمندی دولت

در اجرای مقاصدش به ساماندهی و اجرای موفق خطمشیهایی وابسته است که تدوین کرده
است(قلیپور و دیگران .)104 :1390،اجرای خطمشی بهعنوان یکی از مراحل اصلی

خطمشیگذاری عمومی از سال  1970به بعد مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگران حوزه

خطمشیگذاری و اجرا قرار گرفته است (حاجی مالمیرزائی .)74 :1395 ،اجرای خطمشی ،تبدیل
تعهدات به عمل است .خطمشیهای عمومی؛ انعکاس اهداف جدید ،ارزشهای نو و روابط
جدیدی است که در نتیجه مسائل جدید پدید آمده است .بهمننور پیادهسازی خطمشیها،
سازمانها باید فرآیند تبدیل قوانین و برنامههای جدید به عمل را اجرا کنند .اجرای خطمشی ،به

اعمالی گفته میشود که توسط افراد و گروههای اجتماعی برای دستیابی به اهداف مندر در بیانیه
خطمشی انجام میشود .بهطور کلی ،فعّالیتهای مرتبط با اجرای خطمشی عبارتند از :شناسایی
مجریان ،تعیین حدود مسئولیتها و اختیارات مجریان ،توزیع منابع و سایر اقدامات پشتیبانی و
ننارت بر فعّالیتهای مجریان .اغلب بین ت ویب قوانین و مقررات و بهکارگیری آنها شکاف
بزرگی قرار دارد .این شکاف از طریق خطمشیگذاران ممکن است بزرگتر و ژرفتر شود
(دانشفرد .)23 :1393 ،شکاف اجرای خطمشی ،فرایند دشوار حرکت از سیاست به عمل است
( )Costa Barbosa ,2016 :11و اغلب با کم توجهی مواجه میشود (مقدسپور ،داناییفرد و کرد
نائیج .)37 :1393 ،دانشفرد ( )1392در تحقیق خود  32عامل را در پنج گروه عوامل پشتیبانی،
انسانی ،مدیریتی ،ساختاری و اهداف و استراتژی بهعنوان موانع اجرای خطمشی عمومی مورد
بررسی قرار داده است .مطالعات بینالمللی در مورد اجرای خطمشی نشان میدهد که ارزیابی
موفقیت خطمشی باید نه فقط در مورد کنترل سازگاری با اهداف باشد ،بلکه ممکن است به
ارزیابی این موضوع بپردازد که اهداف بر کار واقعی یا عملکرد مقامات اجرایی تاثیر دارند (:203

 .)Wu & et al ,2017توافقی که هنگام تدوین خطمشی وجود دارد ،اغلب هنگام اجرای خطمشی
به تعارض منجر میشود ( .)Belin & Tillgren ,2012نوردتوم و دیگران ( )2015در بررسی
موانع اجرای خطمشیهای حمل و نقل شهری به دو عامل الزامات مالی و پذیرش ذینفعان
رسیدند .فرایندهای بسته تدوین خطمشی که در آن عوامل کلیدی ،ذینفعان و مردم درگیر نباشند
میتوانند مانع اجرای خطمشی باشند ( .) Sorensen& et al, 2013 :41در پژوهشهای دیگر،
موانع اجرای خط مشی کارآفرینی در صنعت نفت و گاز به سه دسته موانع تدوین ،اجرا ،و
ارزیابی تقسیم شدند( ابراهیمی و همکاران1393 ،؛  .)Jewell ,2008:5پژوهش نات ()2007
نشان داد که اجرای خطمشیها ،سبکهای مداخله و مشارکت؛ احتمال موفقیت اجرا را افزایش
داده و فنون اقتدارگرایانه و دستوری میزان موفقیت اجرای خطمشی را کاهش دادند .تنوع و
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واگرایی نتایج تحقیقات در زمینه دستهبندی ابعاد ،مولفهها و شاخصها ،نگارندگان را بر آن
داشت تا با بهرهگیری از روش فراترکیب به الگویی جامع دست یابند .با توجه به اهمیت بحث

اجرای خطمشی و انجام تحقیقات محدود در حوزه اجرا و ضرورت اتااذ نگرشی جامع در
دستهبندی موانع ،استفاده از روش فراترکیب ضروری بهننر میرسد .در این پژوهش تالش

میشود با تاکید بر روایی سازه و محتوایی ،مولفهها و شاخصهای مانع اجرای خطمشیهای
عمومی در سازمانهای دولتی شناسایی شوند .این الگو میتواند مبنایی برای آسیبشناسی اجرای

خطمشی عمومی بوده و زمینة اجرای موفق و کارآمد خطمشی عمومی را فراهم کند .بر این اساس،
پژوهش حاضر بهدنبال پاساگویی به سؤالهای زیر است:
 موانع اصلی اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانها چیست؟ ،کُدام دسته از عوامل،اهمیت و نقش بیشتری در اجرای خطمشیهای عمومی دارند؟ و رتبهبندی و میزان اهمیت موانع
شناسایی شده اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانها چیست؟

ادبيات تحقيق
اجرای خطمشی ،بله یا خیر نیست؛ بلکه اجرا ،فعّالیتی است که به درجات اتفاق میافتد و
ممکن است باشی ،باشهایی و یا همه آن و یا نسبتی از کل آن اتفاق بیفتد .ت میمی که برای
ایجاد یک خطمشی یا قانون اتااذ میشود بههیچ وجه تضمین کننده اجرای آن نیست.
رویکردهای نوین در عرصة اجرای خطمشی در سه زمینه مطرح شده است؛ ناست حاکمیت
شبکهای بهمعنای اینکه اجرا آنچنان پیچیده شده است که سازمان نمیتواند خطمشی را بهخوبی
اجرا کند و برای این مننور به شبکهای از سازمانها نیاز است .حتی این سازمانها ممکن است از
چند کشور باشند () Butterfoss , 2009؛ دوم ،به چرخشهای دمکراتیک در سطح جهانی و بستر
اجتماعی سیاسی در اجرای خطمشی توجه شده است .بر این اساس اعتقاد بر این است که بهشکلی
روزافزون ،اجرای خطمشی از طریق فرایندهای اجتماعی سیاسی مذاکره ،سازش و چانهزنی شکل
میگیرد و محقق میشود ( .) Frederickson and Smith, 2013سوم ،اجرای خطمشی در پرتو
ننریة مدیریت دولتی نوین است .گرچه مدیریت دولتی نوین در اواخر دهة  1990به او خود
رسید ،بهدلیل ماهیت ننریه ،بهویژه توجه آن به ارزیابی عملکرد ،بهشکلی جدی در اجرای
خطمشی توجه شده است( )Scherer & et al, 2011؛ و سرانجام رویکرد اجرای خطمشی در
سطح بینالمللی مطرح شده است.
معموالً این برداشت و تلقی هست که اگر قانونی اجرا نشد ،تق یر مجریان است و
خطمشیگذاران از هر سرزنشی در امانند؛ اما در واقع چنین نیست؛ بلکه بسیاری از مسائلمربوط
به اجرای خطمشی در زمان تدوین شکل میگیرد(معمارزاده .)36 :1385 ،بیرو ایسنستیت ()2000
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موانع اجرای خطمشیها را در شش مورد خالصه کردند؛ سبک مدیریت از باال به پایین یا سیاست

عدم مداخله مدیریت ارشد ،راهبرد غیرمشاص و اولویتهای متعارض ،تیم مدیریت ارشد
غیراثرباش ،ارتباطات عمودی ضعیف ،هماهنگی ضعیف میان کارکردها ،کسبوکارها یا مرزها،
توسعه ناکافی و مهارتهای ناکافی رهبری در همه جوانب .برنز و دیگران ( )2007متغیرهای

مرتبط با موفقیت اجرای خطمشی را شامل  18عامل در پنج گروه؛ فرایند شکلگیری خطمشی،
اجرای مننم ،ننارت و کنترل خطمشی ،رهبری و مدیریت و کارکنان توانمند و حکمرانی شرکتی

طبقهبندی کردند .اعرابی و رزاقی رستمی ( )1384از مهمترین موانع اجرای خطمشیهای کشور
را در سه بعد به ماهیت خطمشیها و سازمانهای مجری و سپس مجریان و در نهایت

استفادهکنندگان اشاره کردند .قلی پور و دیگران ( )1390موانع اجرای خطمشی را بوروکراسی،
ساختار اجرائی ،عوامل محیطی ،فرهنگ سازی ،قوانین و مقررات ،منابع انسانی ،ماهیت خطمشی
و منابع و امکانات مادی میدانند .از ننر مقدس پور و دیگران( )1392بیتوجهی به ارزش زمان
و سپری شدن فرصتها در اجرای خطمشیهای ملی ،بیثباتی مدیریتی در باش دولتی متولی
اجرای خطمشیها ،ناهمسویی ابزارهای اجرای خطمشیهای ملی ،بحرانهای داخلی و خارجی

موثر بر اجرای خطمشیها ،فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خطمشیهای ملی ،موانع
اجرای خطمشیهای عمومی هستند .کرم اهلل دانشفرد( )1393در تحقیق خود ،عوامل موثر بر
اجرای خطمشی را پشتیبانی مالی ،مدیریت اطالعات ،فرهنگ سازمان ،منابع انسانی ،رهبری،
طرز تلقی و برداشت مجریان ،توانمندی مشتریان ،برنامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ،ننارت و
ارزیابی ،هماهنگی ،ساختار سازمان ،تغییرات محیطی ،فرایندهای سازمان ،بوروکراسی ،شفافیت
خطمشی ،اهداف متناقض و چندگانه ،قوانین و مقررات میداند .ضرغام بروجنی و مرتضی بذر
افشان( )1393نیز در تحقیق خود موانع اجرای خطمشی را شامل موانع هدفگذاری و تدوین
خطمشی ،حمایتاز سوی مراجع قانونی ،ویژگیهای رفتاری و شا یتیمجریان ،تا ص و
مهارت ،م رفکنندگان ننام اداری و بوروکراسی ،انتاام ابزار مناسب میدانند .استفاده از ابزار
و وسایل مستقیم ،در ننر گرفتن مبانی ننری و علمی ،تداوم رهبری ،سادگی و آسانسازی
خطمشی ،جدا نبودن اجرا از تدوین نیز از موانع اجرای خطمشی عمومی است ( &Pressman
.)Wildavsky, 1973
توزیع نامناسب قدرت ،تسلط منافع خاص بر خطمشی ،استراتژی نامناسب ،ق ور در درك
مسائل کلیدی ،همپوشی اقدامات سازمانهای ماتلف ،تعارض ماموریتها و برنامههای سازمان،
افزایش شدید کمیتههای بینسازمانی برای ایجاد هماهنگی از موانع اجرای خطمشی عمومیاند
) .( Halls worth , 1973در تحقیقی دیگر موانع اجرای خطمشی ،استاندارد و اهداف ،منابع،
ارتباطات بینسازمانی ،ویژگی موسسات اجرایی ،ویژگی شا یتی مجریان ،شرایط اقت ادی،
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شرایط اقت ادی ،سیاسی و اجتماعی نام گذاری شده است ).)Van Meter, Van Horn, 1975
عوامل خار از سازمان و غیر مترقبه ،زمان ناکافی ،در دسترس نبودن منابع الزم و مناسب ،نبود

ننریه معتبر علی و معلولی ،ارتباطات بیش از حد بین واحدهای اجرایی ،عدم درك و نبود توافق
در مورد اهداف ،مشاص نبودن وظایف و نبودن هماهنگی ،عدم درخواست مقامات به اجرای

کامل خطمشی نیز از موانع اجرای خطمشی عمومی هستند( .)Gunn & Hogwood , 1984نتایج
تحقیقی دیگر نشان داد که بیتوجهی مدیران به خطمشیهای تدوین شده توسط خبرگان ،نبود
تعهد الزم در اجرا ،اعمال ننرهای شا ی مدیران و مجریان ،تضاد بین منافع مجریان و اجرا،
نبود تا ص کافی ،نبود توافق همگانی با خطمشیها ،غیرواقعی بودن خطمشیها ،نبود

سازوکارهای هماهنگی ،ارتباطات ناکافی دستگاههای مجری ،بیتوجهی به گروههای ذینفع ،عدم
حمایت شهروندان ،اشتغال به رفع دغدغههای سیاسی ،تعدد و تداخل اختیارات مراجع

خطمشیگذاری ،ناهمسویی اهداف خطمشیگذاران ،تعویق در اجرا ،کندی روند اصالح
خطمشیها در دستگاههای اجرایی از موانع اجرای خطمشیهای عمومی هستند (Brynard
) .,2005کمبود منابع ،تمایالت ،انگیزهها و نگرشهای مجریان ،ارزیابی اجراکنندگان از اجرای

خطمشی ،ساطع شدن خطمشی از سوی حکومت بهجای گروههای هدف ،بیتوجهی به متغیرهای
اجتماعی ،سیاسی ،اقت ادی و اداری ،نبود تا ص الزم در مجریان ،خطمشیهای مبهم ،تعداد
زیاد خطمشیها ،ت میمگیری متمرکز ،نبود سازوکار هماهنگی ،هم راستا نبودن برنامههای
اجرایی دولتها ،بی توجهی به گروههای ذینفع ،عدم حمایت شهروندان ،اشتغال به رفع
دغدغههای سیاسی ،تعدد و تداخل اختیارات مراجع خطمشیگذاری از دیگر دسته بندیهای

مربوط به موانع اجرای خطمشی عمومی است ) .)Makinde, 2005روشن و مشاص نبودن
اهداف خطمشی ،عدم پویایی خطمشیها ،بی توجهی به ظرفیتهای اجرایی موجود نیز از موانع
اجرای خطمشی عمومی است ) .)Chen su jung ,2006امکانپذیری اجرای خطمشی(ظرفیت
شبکههای اجرا ،امکانپذیری اجرایی و مالی) از عوامل موثر بر اجرای خطمشی عمومی است
( .)Blechinger & Shah, 2011اهداف مشاص و روشن ،روابط علی و معلولی و داشتن مبنای
ننری ،رهبر با مهارت سیاسی و مدیریتی ،حمایت خطمشی از سوی قانونگذاران و مقامات،
مراجع قضائی و گروههای هدف ،توجه به شرایط اجتماعی ،اقت ادی و بین المللی بر اجرای
خطمشی عمومی تاثیر گذار است ) . (Kohoutec,2013در تحقیقی دیگر ترتیبات نهادی؛ اجرای
خطمشی ،ارتباط بین سازمانهای اداری در سطوح محلی ماتلف ،سیستم کنترل و ننارت؛
شاخصها (معیارهای) کنترل و ننارت ،معیارهای تشویق و تنبیه ،مکانیزمهای هماهنگی؛ ساختار
هماهنگی درون سازمانی ،هماهنگی غیر ساختاری ،شکست در هماهنگی ،ایجاد همکاری ،محیط
کالن ،گروههای هدف ،سابقه و هدف سازمانهای اجرائی ،مشکالت ناشی از اجرای خطمشی
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از عوامل موثر بر اجرای خطمشیهای عمومی ذکر شده است ) .) Wang & Ap , 2013سیستم
است & Costa Barbosa

هدفگذاری سات و از باال به پایین از موانع اجرای خطمشی
) .)Mushtaq ,2015در تحقیقی ،موانع اجرای خطمشی عمومی به سه دسته مالی /سیاسی،
اجتماعی/فرهنگی ،نهادی ،قانونی تقسیم شده است ( .)Nordtømme& et al , 2015عدم ارتقا

ظرفیت فناوری ،عدم آموزش فناوری جدید ،عدم تضمین خطمشی عمومی از طرف مقامات
باالی خطمشیگذار ،عدم افزایش تعهد نمایندگان دولت از موانع اجرای خطمشی عمومی است(

) .)Costa Barbosa& Mushtaq,2016در اجرای خطمشی عمومی ،سیستم پاداش و تنبیه ،تننیم
و بهینهسازی ساختار صنعتی (گسترش صنعت با فناوری باال) ،سرمایهگذاری مالی و اجرای

پروژههای کلیدی ،سرمایهگذاری در تکنولوژی و کاربرد ،اجرای قانون  ،هدفگذاری ،ظرفیت
کنترل و هماهنگی ،سیستم هدفگذاری سات،و از باال به پایین تاثیر گذارند Wu & et al ,

) .)2017همچنین در تحقیقی دیگر ،رویکرد ماموریت ،حمایت رهبری ،یک گروه کاری برای
سیاستها و شیوههای سازمانی ،اولویت بندی ارتباطات ،و شناسایی نیازهای محققان از عوامل
موثر بر اجرای خطمشی عمومی ذکر شده است)(Huang & et al ,2017

روش تحقيق
فراترکیب مشابه فراتحلیل ،برای یکپارچهسازی چندین مطالعه و ایجاد یافتههای جامع و
تفسیری صورت میگیرد .این روش در مقایسه با رویکرد فراتحلیل کمی -که بر دادههای کمی
ادبیات موضوع و رویکردهای آماری تکیه دارد ،بر مطالعات کیفی متمرکز است و به کیفیت
ترجمه مطالعات کیفی و فهم عمیق پژوهشگر بر میگردد .بهعبارت دیگر؛ فراترکیب ،ترکیب
تفسیر تفسیرات دادههای اصلی مطالعات منتاب است ( .)Zimmer,2006تحقیق حاضر از ننر
هدف توصیفی و از ننر نوع استفاده کاربردی است .جامعه آماری تحقیق  140تحقیق نشریههای

داخلی و خارجی با تمرکز بر مقاالت مرتبط با خطمشی بین سالهای  2000تا  2017است که از
این تعداد  47تحقیق به روش نمونهگیری غیر ت ادفی -هدفمند بهعنوان نمونه تحقیق انتاام
شد .برای انتاام مقاالت از کلیدواژههای خطمشی ،موانع اجرای خطمشی ،موانع خطمشی
گذاری ،الگوی اجرای خطمشی استفاده شد .همچنین از پارامترهای ماتلفی مانند عنوان،
چکیده ،محتوا ،دسترسی و کیفیت روش پژوهش برای ارزیابی و انتاام مقاالت استفاده شد.
جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل 1استفاده شد .بدین صورت که
متا ان مربوط بودن ،واضح بودن و ساده بودن هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتی 4
قسمتی مشاص میکنند .متا ان مربوط بودن هر گویه را از ننر خودشان از « 1مربوط

1- valtz & basel

بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی ...

133

نیست»« 2 ،نسبتاً مربوط است»« 3 ،مربوط است» ،تا « 4کامالً مربوط است» مشاص میکنند.
حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص  CVIبرابر با  0/79است و اگر شاخص  CVIگویهای

کمتر از  0/79باشد آن گویه باید حذف شود.

تعداد متا

ینی که به گویه نمره  3و  4دادهاند

این=0
در/85
=CVI
شرح
پژوهش از روش هفت مرحلهای فراترکیب ساندلوسکی و باروس ( )2003به
تعداد کل
زیر استفاده شده است :تننیم پرسش پژوهش ،بررسی نناممند متون ،جستجو و انتاام مقاله

فراترکیب ساندلوسکی و باروس ( )2003به شرح
در این پژوهش از روش هفت مرحلهای
متا ین
زیر استفاده شده است :تننیم پرسش پژوهش ،بررسی نناممند متون ،جستجو و انتاام

مقالههای مناسب ،استارا اطالعات مقاله ،تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهها ،کنترل کیفیت ،ارائه
یافتهها .تحلیل محتوا ،مرحلهای از فرایند اطالعاتی است که بهوسیله آن محتوای ارتباطات با
استفاده از بهکارگیری مجموعهای از قوانین طبقهبندی شده و ننامدار تغییر و تبدیل مییابد و
بهصورت دادههای خالصه شده و قابل مقایسه درمیآید .روش آنتروپی شانون پردازش دادهها را
در مبحث تحلیل محتوا بسیار قوی انجام میدهد .آنتروپی در تئوری اطالعات ،شاخ ی است

برای اندازهگیری عدم اطمینان که بهوسیله یک توزیع احتمال بیان میشود .روشهای متعددی
برای تعیین وزن شاخصها وجود دارد؛ یکی از بهترین این روشها ،آنتروپی شانون است (آذر،
میرفارالدینی و انواری رستمی .)1387 ،در روش آنتروپی شانون ،ابتدا پیام برحسب مقولهها به
تناسب هر پاساگو در قالب فراوانی شمارش میشود .سپس با استفاده از بار اطالعاتی هر مقوله،
درجه اهمیت هر یک محاسبه میشود .در این پژوهش از روش آنتروپی شانون بهدلیل قدرت آن
و سادگی محاسبه استفاده شده است .بر این اساس ،میزان پشتیبانی پژوهشهای گذشته از
یافتههای این پژوهش بهصورت آماری نشان داده میشود .در این پژوهش ،ابتدا برای تمام عوامل
استارا شده از مطالعات پیشین ،کُدی را در ننر گرفته ،سپس با در ننر گرفتن مفهوم هر یک
از این کُدها ،آنها در یک مفهوم مشابه دستهبندی شدند .به این ترتیب ،مفاهیم پژوهش مشاص
شدند .بر اساس تحلیلهای صورت گرفته بهکمک روش تحلیل محتوا در خ وص  140مقاله
نهایی انتاام شده ،درمجموع تعداد  35شاخص برای مؤلفههای موانع موثر بر اجرای خطمشی
در این پژوهش کشف و بر چسبگذاری شدند .در جدول 3شاخصهای نهایی استارا شده
مرتبط با هر مقوله و مفهوم نشان داده شده است.

کنترل کُدهای استخراجی
برای بررسی میزان توافق دو رتبهدهنده از شاخص کاپا استفاده میشود .برای کنترل مفاهیم
استاراجی ،از مقایسه ننر پژوهشگر با یک خبره استفاده شده است .شاخص کاپا بین صفر تا
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یک نوسان دارد .هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان میدهد که توافق

بیشتری بین رتبهدهندگان وجود دارد .اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیکتر باشد ،در آن
صورت توافق کمتر بین دو رتبهدهنده وجود دارد (حبیبپور .)1388 ،با استفاده از نرم افزار اس.
پی .اس.اس عدد معناداری  0/000و مقدار شاخص  0/798محاسبه شد .در جدول 1نشان داده

شده است .با توجه به کوچکتر بودن عدد معناداری از  0/05استقالل کُدهای استاراجی رد
میشود .پس میتوان ادعا کرد که استارا کُدها از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
جدول -1مقادیر اندازه توافق
کاپای مورد ننر توافق

مقدار

انحراف استاندارد

عدد معنی داری

0/798

0/070

0/000

یافتههای تحقيق

موانع مدیریتی

موانع مربوط به

مجریان خطمشی

موانع مربوط به تدوین خطمشی

فراوانی

روشن نبودن اهداف خطمشی

6

0/0268

0/9732

0/0254

عدم پویایی و انعطاف خطمشی

5

0/0225

0/9775

0/0256

1

0/0066

0/9934

0/0260

تناقض اهداف خطمشی

6

0/0268

0/9732

0/0254

فقدان مبنای تئوریک مناسب برای خطمشی

11

0/0408

0/9592

0/0251

عدم تعهد و حمایت بازیگران (مجریان) خطمشی

8

0/0329

0/9671

0/0253

ویژگی شا ی مجریان

12

0/0432

0/9568

0/0251

عدم انگیزه مادی مناسب مجریان

1

0/0066

0/9934

0/0260

کمبود منابعانسانی شایسته

8

0/0329

0/9671

0/0253

برنامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف اجرا

1

0/0066

0/9934

0/0260

سبک رهبری نامناسب

6

0/0268

0/9732

0/0254

عدم تجربه و تعهد سازمانهای مجری

4

0/0199

0/9801

0/0257

بی توجهی به گروههای ذی نفع

5

0/0225

0/9775

0/0256

عدم ارزیابی خطمشی در بازههای زمانی مناسب

3

0/0160

0/984

0/0262

همراستا نبودن برنامههای اجرائی دولتها

2

0/0116

0/9884

0/0259

جزئینگری و تکبعدیگرایی خطمشی(عدم اتااذ رویکرد
سیستمی)

درجه

عدم

اطمینان()Ej

انحراف()dj

شفاف نبودن مفهوم خطمشی

7

0/0299

0/9701

0/0254

مولفه

ضریب

ابعاد

اهمیت( )w
j

جدول -2کُدهای استاراجی موانع اجرای خطمشی به روش فراترکیب و آنتروپی شانون
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موانع محیطی

موانع مربوط به

منابع(مالی،

ساختار سازمانی نامناسب

4

0/0199

0/9801

0/0257

تعامل نامناسب اجرا و اداره

17

0/0540

0/946

0/0248

دوبارهکاری و همپوشی اقدامات سازمانها

2

0/0116

0/9884

0/0259

زیرساختهای حقوقی و قضایی ضعیف اجرای خطمشی

1

0/0066

0/9934

0/0260

دستورالعملهای اجرای ضعیف برای خطمشی

1

0/0066

0/9934

0/0260

ارتباطات درون و بیرون سازمانی ضعیف

9

0/0356

0/9644

0/0262

سیستم ننارتی نامناسب

8

0/0329

0/9671

0/0253

منابع مالی محدود

8

0/0329

0/9671

0/0253

سرمایهگذاری و پشتیبانی مالی محدود در خطمشی

3

0/0160

0/984

0/0262

ابزار اجرای نامناسب

9

0/0356

0/9644

0/0262

فناوری اطالعات ضعیف

10

0/0383

0/9617

0/0252

بیثباتی قوانین اقت ادی

1

0/0066

0/9934

0/0260

رویدادهای پیشبینی نشده

2

0/0116

0/9884

0/0259

الزامات توام با کمکها و وامهای خارجی

2

0/0116

0/9884

0/0259

تعدد خطمشی در مورد موضوعی واحد

4

0/0199

0/9801

0/0257

مراجع متعدد قانونگذار

4

0/0199

0/9801

0/0257

عوامل سیاسی

9

0/0356

0/9644

0/0262

عوامل اجتماعی-فرهنگی

7

0/0299

0/9701

0/0254

اطالعاتی و

ساختار اداری متمرکز و بوروکراسی

6

0/0268

0/9732

0/0254

فناورانه)

موانع ساختاری

135

همانطور که در جدول 2مشاهده میشود شاخصهای تعامل نامناسب اداره و اجرا ،فقدان
مبنای تئوریک مناسب برای خطمشی ،فناوری اطالعات ضعیف ،ویژگی شا ی مجریان ،ابزار
اجرای نامناسب ،سیستم ننارتی نامناسب ،هماهنگی ناکافی در اجرا به ترتیب بیشترین ضریب
اهمیت را دارند .عدم درخواست مقام اجرائی نسبت به اجرای کامل خطمشی ،برنامهریزی

کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف اجرا ،بیثباتی قوانین اقت ادی ،جزئینگری و تک بعدیگرایی
خطمشی ،بیثباتی قوانین اقت ادی ،عدم انگیزه مادی مناسب مجریان ،دستورالعملهای اجرای
ضعیف برای خطمشی به یک اندازه و کمترین ضریب اهمیت را دارند .در تحقیق پورکیانی و
دیگران( )1393موانع مربوط به منطق ،انسجام و واقعگرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم
و نگارش؛ بازبینی و ننارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه ننری ،به ترتیب بیشترین تا کمترین
اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثرباش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند .در تحقیق
عباسی و دیگران( )1395از میان موانع اجرای خطمشی ،مجریان و استفادهکنندگان ،ماهیت
خطمشی ،تدوینکنندگان خطمشی ،باالترین ضریب اهمیت را دارند.
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بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که موانع اجرای خطمشی شامل  35مؤلفه در شش بُعد موانع

مربوط به تدوین خطمشی ( 6مولفه) ،موانع مربوط مجریان خطمشی ( 4مولفه) ،موانع مدیریتی
( 8مولفه) ،موانع ساختاری ( 9مولفه) ،موانع مربوط به منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه ( 11مولفه)
است .موانع مربوط به تدوین خطمشی شامل مولفههای شفاف نبودن مفهوم خطمشی ،روشن

نبودن اهداف خطمشی ،عدم پویایی و انعطاف خطمشی ،جزئینگری و تکبعدیگرایی خطمشی
(عدم اتااذ رویکرد سیستمی) ،تناقض اهداف خطمشی ،فقدان مبنای تئوریک مناسب برای

خطمشی است .اغلب خطمشیهای عمومی بهصورت مبهم و کلی تدوین میشوند و از این رو
اجرای اثرباش آنها دشوار میشود .شناسایی و تدوین دقیق مسئله عمومی ،مهمترین باش از

فرآیند خطمشیگذاری عمومی است و شناخت نادرست مسئله ،عواقب ناخوشایندی بههمراه
خواهد داشت .با توجه به وجود عارضه خودرأیی در خطمشیگذاران ،نهادهای خطمشیگذار از
ظرفیتهای تا ی و کارشناسی مجریان و سازمانهای موضوعی خطمشی ،متا ان و
انجمنهای علمی و حرفهای در تدوین خطمشی استفاده نمیکنند(عباسی و بیگی .)1395 ،از

مولفههای مربوط به تدوین خطمشی که بیشترین ضریب اهمیت را در تحقیق حاضر دارد فقدان
مبنای تئوریک مناسب است .این یافته در تحقیق پورکیانی و دیگران ( )1393کمترین ضریب
اهمیت را دارد .در ننر گرفتن مبانی علمی و تئوریک از جمله هشدارها و شرایط دستوری برای
پذیرش اجرای خطمشی است ( .( Pressman & Wildavsky,1973شفاف نبودن مفهوم
خطمشی ،روشن نبودن اهداف خطمشی نیز در رتبههای بعدی قرار دارند که از ننر ضریب
اهمیت با تحقیق پورکیانی و دیگران( )1393هماوانی دارد .جزئینگری و تکبعدیگرایی
خطمشی (عدم اتااذ رویکرد سیستمی) کمترین ضریب اهمیت را در تحقیق حاضر دارد که در
تحقیق پورکیانی و دیگران( )1393بیشترین ضریب اهمیت را دارد .موانع مربوط مجریان
خطمشی شامل مولفههای عدم تعهد و حمایت بازیگران (مجریان) خطمشی ،ویژگی شا ی
مجریان ،عدم انگیزه مادی مناسب مجریان ،کمبود منابع انسانی شایسته است .در رویکرد سنتی
تحلیل خطمشی تمایز مشا ی بین تدوین و اجرای خطمشی وجود دارد ،بنابراین در صورت
اجرای ناموفق یا ناقص خطمشی مجریان مق ران اصلی قلمداد میشوند (حاجی پور و دیگران،
 .)1394نتایج نشان داد که از شاخصهای مربوط به مجریان ،ویژگی شا ی مجریان از بیشترین
ضریب اهمیت برخوردار است که با نتایج تحقیق عباسی و دیگران ( )1395هماوانی دارد.
همچنین کمبود منابع انسانی شایسته و عدم تعهد و حمایت مجریان به یک میزان و بیشترین
ضریب اهمیت را دارند که با تحقیق پور کیانی و دیگران ( )1393مطابقت دارد .این نکته که
مدیریت منابع انسانی مهمترین عن ر تشکیلدهنده سازمان است ،امری روشن و قطعی است.
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خطمشیهای عمومی پس از ت ویب و تأیید باید بهوسیله مدیران شایسته و قوی به اجرا درآید.
کارکنان باید دارای انگیزه کافی ،عالقهمند به سازمان متبوع خود و حس برتریجویی جهت

افزایش کمیت و کیفیت کار باشند و خود را وابسته به سازمان و سازمان را وابسته بهخود بدانند،
بهطوریکه مشکالت و تنگناهای مجریان و استفادهکنندگان خطمشی ،بهعنوان عناصر حیاتی
سازمان تاثیر شگرفی در اجرای خطمشی عمومی دارد ( .)Makinde ,2005در تحقیق مقدس پور
و دیگران ( )1392این عوامل کمترین اهمیت و در تحقیق عباسی و بیگی ( )1395بیشترین
اهمیت را دارند .موانع مدیریتی شامل مولفههای برنامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف اجرا،
سبک رهبری نامناسب ،عدم تجربه و تعهد سازمانهای مجری ،بیتوجهی به گروههای ذینفع،

عدم ارزیابی خطمشی در بازههای زمانی مناسب ،همراستا نبودن برنامههای اجرائی دولتها
است .نتایج نشان داد که از بین مؤلفههای مدیریتی ،برنامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف

اجرا کمترین ضریب اهمیت و سبک رهبری نامناسب بیشترین ضریب اهمیت را دارد که با نتیجه
تحقیق پورکیانی و دیگران ( )1393سازگاری ندارد .خطمشیگذاران و مجریان در سبکهای
مدیریتی از پیش تعیین شده اقدام به فعّالیت میکنند که نه تنها اجرا را تسهیل نمیکنند بلکه آن را

با مانع نیز روبرو میسازند (عباسی و بیگی .)1395 ،تعهد کارکنان و مدیران (مجریان) و داشتن
انگیزه قوی نیز از ضروریات پیادهسازی قانون در جامعه است که از بدو تدوین خطمشی باید
بدان توجه داشت؛ یعنی عالوه بر انتاام متولی اجرا از بین سازمانهای با انگیزه و متعهد ،باید
سازوکارهایی را برای ایجاد تعهد و انگیزه هر چه بیشتر فراهم کرد (پورکیانی و دیگران.)1393 ،
ساختار سازمانی نامناسب ،دوبارهکاری و همپوشی اقدامات سازمانها ،زیرساختهای حقوقی

و قضایی ضعیف اجرای خطمشی ،تعامل نامناسب اجرا و اداره ،دستورالعملهای اجرای ضعیف
برای خطمشی ،ساختار اداری متمرکز و بوروکراسی ،ارتباطات درون و بیرون سازمانی ضعیف،
سیستم ننارتی نامناسب از مؤلفههای موانع ساختاری هستند که مانع اجرای خطمشی هستند.
برای اجرای خطمشیهای ملی قطعاً نیازمند ساختار اجرایی مناسب و کارآمدی هستیم؛ باید توجه

داشت در صورتیکه مدیران و کارکنان سازمان مناسب باشند ،موفقیت اجرا تضمین ناواهد شد،
اگر یک ساختار بوروکراتیک کارا وجود نداشته باشد ،مشکل اجرا هنوز وجود دارد .مننور از
عوامل ساختاری آن دسته از عواملی هستند که مربوط به ساختار مراکز ت میمگیری و اجرای
خطمشی است .موانع سازمانهای دولتی در اجرای یک خطمشی نه تنها به هدف خطمشی ابهام
وارد میسازد بلکه به تشدید مباحث سیاسی که اساساً برای اقدام خطمشی مسئولاند کمک میکند
) .(Bothe & Meier, 2007از عوامل ساختاری که بیشترین ضریب اهمیت را در تحقیق حاضر
دارد تعامل نامناسب اداره و اجرا است .برای اجرای بهتر بعضی از خطمشیها ،باید خطمشیگذار
و مجری یکی باشند .شکاف اجرا زمانی میتواند از خود خطمشی نشات بگیرد که این چنین

138

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ،1بهار 1397

خطمشیای بهجای گروههای هدف از حکومت ساطع شود ،بدین وسیله برنامهریزی از باال به
پایین است و بهطور ضمنی ذینفعان هدف اجازه ناواهند داد تا به تدوین خطمشیهایی که روی
زندگی آنان تاثیر گذار است ،یاری رسانند ( .)Makinde , 2005هرگاه سیاستگذاران ،ننر
مجریان را در تدوین خطمشی مورد توجه قرار دهند ،سیاستهای اتااذ شده با واقعیتهای

محیطی و محدودیتهای فنی سازگارتر خواهد شد (عباسی و دیگران .)1395 ،اجرای خطمشی
بهعنوانیک مجموعة یکپارچه از فرایند تعامل بین هدفگذاری و اقدام برای رسیدن به اهداف

است واجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگترین مشکل در اجرای خطمشی ،بیتوجهی به
تمهیداتیخاص در مرحلة شکل گیری است( .( Pressman& Wildavsky,1973ارتباطات درون

و بیرون سازمانی ضعیف دومین عامل ساختاری است که بیشترین ضریب اهمیت را دارد.
سیستمننارتی نامناسب سومین عاملی است که بیشترین ضریب اهمیت را دارد که با نتایج تحقیق

عباسی و بیگی ( )1395سازگار است ،اما با نتایج تحقیق پور کیانی و دیگران ( )1393هماوانی
ندارد .تا زمانی که یک سیستم ننارتی مشاص ،عملکرد مجریان خطمشیهای را مورد ارزیابی
و کنترل قرار نمیدهد و نهادهای ننارتی کالن کشور ننیر مجلس شورای اسالمی نیز حساسیت

خاصی در قبال اجرا یا عدم اجرای خطمشیها از خود نشان نمیدهند نباید انتنار داشت
خطمشیهای تدوین شده ،درصحنه عمل چندان موفق باشند .بهعبارت دیگر نهادهای ننارتی
رسمی ،عملکرد ضعیفی دارند و نسبت به اجرای خطمشیها هم بیتفاوت هستند .نکته قابل
توجه دیگر هم این است که یک ننام ننارتی مشاص برای ارزیابی عملکرد نهادهای
خطمشیگذار وجود ندارد و هیچگاه عملکرد این نهادها مورد ارزیابی مستقیم قرار نمیگیرد .به
این ترتیب نهادهای مذکور در رابطه با عملکرد خود بازخوردی دریافت نمیکنند و در نتیجه امکان
اصالح و برطرف شدن مشکالت و موانع ناشی از عملکرد خطمشیگذاران فراهم نمیشود
(عباسی و بیگی .)1395 ،موانع مربوط به منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه شامل مولفههای منابع
مالی محدود ،سرمایهگذاری و پشتیبانی مالی محدود در خطمشی ،ابزار اجرای نامناسب ،فناوری

اطالعات ضعیف است .نتایج نشان داد که در موانع مربوط به منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه،
فناوری اطالعات ضعیف ،بیشترین ضریب اهمیت را دارد که با نتایج تحقیق پورکیانی و
دیگران( )1393هماوان است .ابزار اجرای نامناسب دومین مؤلفهای است که بیشترین ضریب
اهمیت را دارد .در آسیبشناسی خطمشیگذاری عمومی غالباً این نکته مشاص میشود که عدم
توفیق خطمشی بهدلیل نامناسب بودن ابزارهای پیشبینی شده برای اجرای آن بوده است .ابزارها،
مجموعه روشها و شیوههایی است که برای اجرای یک سیاست بهکار میرود و هر دولتی برای
اجرای خطمشیهایش نیازمند ابزارهایی همسو است که بهوسیله آنها برنامههای خود را محقق
سازد و راهحلهای انتاام شده برای مشکالت اجتماعی ،اقت ادی و  ...را عملی سازد (مقدسپور
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و همکاران .)1392 ،ابزارهای غیرمستقیم در اجرا از عوامل شکست محسوم
میشود( .( Pressman&Wildavsky,1973کالیستا ( )1995و رزقی رستمی ( )1383نیز انتاام

ابزارهای نامناسب را بهعنوان مهمترینمانع در اجرا یاد میکند .این در حالی است که در تحقیق
مقدسپور و دیگران ( )1393این عامل کمترین اهمیت را دارد .کمبود منابع مالی ،سومین مؤلفهای
است که دارای بیشترین ضریب اهمیت است که با نتایج تحقیق عباسی و بیگی ( )1395سازگار
است .موانع محیطی شامل مؤلفههای بیثباتی قوانین اقت ادی ،رویدادهای پیشبینینشده ،الزامات

توام با کمکها و وامهای خارجی ،تعدد خطمشی در مورد موضوعی واحد ،مراجع متعدد
قانونگذار ،عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی -فرهنگی است .نتایج نشان داد که از بین عوامل

محیطی ،عوامل سیاسی و اجتماعی -فرهنگی به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را دارند که با
تحقیق پورکیانی و دیگران ( )1393هماوانی دارد .همانگونه که هاگوود وگان ( )1984اشاره
داشتهاند ،بحرانهای داخلی و خارجی ،میزان موفقیت را در اجرای خطمشیها و طرحهای
اقت ادی ،فرهنگی و اجتماعی تحت الشعاع قرار میدهند .فاالن )  ( 1982که در ارتباط با نقش
جوامع در اجرا میگوید توجه به ثبات سیاسی در ارتباط با جامعه یکی از وظایف اساسی و اولیه

برنامهریزی و اجرای برنامههای جدید است .اشتغال دولت به رفع دغدغههای سیاسی را عامل
شکست معرفی میکند( .)Makinde ,2005معموالً با تغییرات کالن سیاسی در کشور ننیر تغییر
دولتها ،مسئولین برخی از نهادهای خطمشیگذار و سازمانهای مجری خطمشیهای نیز تغییر
میکنند (عباسی و بیگی .)1395 ،هر چه فضای سیاسی مناقشات و تعارضات کمتری داشته باشد
و سیاستگذاری در محیط آرامتری صورت گیرد ،خطمشیها منطقیتر ،واقعگرایانهتر ،گویاتر و

در نتیجه به اجرای کامل نزدیکتر خواهد بود ( عباسی و دیگران .)1395 ،یکی از اصلیترین
محدودیتهای اینپژوهش به محدودیتهای حاکم بر روششناسی کیفی و مبتنی بر ننر خبرگان
بر میگردد .بهعبارت دیگر در این پژوهش فرض بر این بوده که ننرات متا ان منعکسکننده
موانع واقعی اجرای خطمشیهای عمومی است .توصیه میشود در تحقیقات آتی با توجه به موثر

بودن شاخصهای حاضر ،به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوم موانع موثر بر اجرای
خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی پرداخته و راهحلهایی برای رفع آنها تدوین شود.

توصيههای سياستی
با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،توصیه میشود در خطمشی گذاری از راههایی برای
شناخت درست مسئله استفاده شود .در تدوین خطمشی ،از ظرفیتهای تا ی و کارشناسی
مجریان و سازمانهای موضوعی خطمشی ،متا ان و انجمنهای علمی و حرفهای استفاده
شود .همچنین در اجرای خطمشی ،مبانی علمی و تئوریک در ننر گرفته شود .سازمانهای مجری
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خطمشی از منابع انسانی شایسته استفاده کنند ،مجریان خطمشی باید متعهد بوده و حمایت الزم

را از اجرای درست خطمشی انجام دهند .خطمشیهای عمومی پس از ت ویب و تأیید ،بهوسیله
مدیران شایسته و قوی به اجرا درآید .سازمانهای مجری از کارکنان دارای انگیزه کافی استفاده

کنند .به تمامی گروههای ذینفع در تدوین خطمشی توجه شود ،در بازههای زمانی مناسب

خطمشیهای تدوین شده ارزیابی شوند .خطمشیگذاران و مجریان در سبکهای مدیریتی از
پیش تعیین شده اقدام به فعّالیت نکنند زیرا اجرای خطمشی را با مانع روبرو میکند.
زیرساختهای حقوقی و قضایی برای اجرای خطمشی فراهم شود ،سازمانهای تدوین کننده و
مجری خطمشی تعامل مناسب داشته باشند  .از سیستم ننارتی مناسب استفاده شود .نهادهای

ننارتی کالن نیز باید در قبال اجرا یا عدم اجرای خطمشیها از خود حساسیت نشان دهند.
عملکرد نهادهای خطمشیگذار مورد ارزیابی مستقیم قرار گیرد تا امکان اصالح و برطرف شدن
مشکالت و موانع ناشی از عملکرد خطمشیگذاران فراهم شود  .سازمانهای مجری خطمشی از
فناوری اطالعات قوی استفاده کنند .از ابزارهای مناسب در اجرای خطمشی استفاده شود و در
نهایت ،خطمشیگذاری در محیط آرامتری صورت گیرد.
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 -9حاجی پور ،ابراهیم ،فزوزنده ،لطف اهلل ،دانایی فرد ،حسن ،فانی ،اصغر ،)1394(.طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای
خطمشی عمومی در ایران ،ف لنامه مدیریت ننامی.23-1 :58 ،
 -10حبیب پور ،کرم  ،صفری ،ر ضا ،)1388( .راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمای شی ،ن شر لویه ،متفکران،
تهران.

141

... بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی

 ارائه،)1390(.  محمدرضا، و فالح، غالمرضا، جندقی، حسن، زارعی متین، حسن، دانایی فرد، رحمت اله، قلی پور-11
.130-103 :)2(9 ، مدیریت فرهنگ سازمانی،مدلی برای اجرای خطمشیهای صنعتی در استان قم
 بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در،)1395(.  محمد قاسم، و میرزایی، رسول، معتضدیان، عباس، عباسی-12
.69-49 :)2( 6 ، مدیریت منابع سازمانی،سازمانهای دولتی ایران
 تحقیقات و، تبیین چالشهای اجرای خطمش دیهای عمومی در حوزه علوم،)1395 (.  وحید، بیگی، طیبه، عباسددی-13
.91-79 :)3(7 ، سیاست علم و فناوری،فناوری
 واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی،)1392( . ا سداهلل، و کرد نائیچ، ح سن، دانایی فرد، سعید، مقدس پور-14
.67-33 :)1(11 ، مدیریت فرهنگ سازمانی،مطالعه خطمشیهای مالیاتی کشور: ایران. ا. خطمشیهای عمومی در
.14-2 :)3(3 ، ف لنامه مدیریت، ارائه مدل پویا برای اجرای خطمشیهای عمومی،)1385(.  غالمرضا، معمارزاده-15
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