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دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی
(تاریخ دریافت - 69/7/28 :تاریخ پذیرش)69/01/28 :

چكيده
هدف تحقیق حاضر  ،ارائه الگوی موانع اج ای خطمشی در سازمانهای دولتی با استفاده از روش ف ات کیب
میباشررد .از ط یق تحلیل محتوای مقاالت م تبط ،ابعاد و کُدهای الگو ،اسررتا ا و میزان اهمیت ه یک به
کمک روش کمّی آنت وپی شرانون تعیی شد .نتای تحلیل دادهها نشان داد که موانع م بوط به تدوی خطمشی (6
مولفه) ،مج یان خطمشری ( 4مولفه) ،مدی یتی ( 6مولفه) ،ساختاری ( 8مولفه) ،منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه (4
مولفه) و محیطی ( 7مولفه) از مهمت ی موانع اج ای خطمشرری در سررازمانهای دولتی ای ان محسرروم میشرروند.
شراخ های تعامل نامناسرب اداره و اج ا ،فقدان مبنای تووریک مناسب ب ای خطمشی ،فناوری اطالعات ضعیف،
ویژگی شررا رری مج یان ،ابزار اج ای نامناسررب ،سرریسررتم ناارتی نامناسررب ،هماهنگی ناکافی در اج ا به ت تیب
بیشت ی ض یب اهمیت را دارند.
واژگان کليدی :خطمشیگذاری ،اج ا ،موانع ،ف ات کیب ،سازمانهای دولتی.
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مقدمه
اج ای خطمشی یکی از مسائل اساسی ف اروی سازمانهای دولتی است؛ زی ا توانمندی دولت
در اج ای مقاصدش به ساماندهی و اج ای موفق خطمشیهایی وابسته است که تدوی ک ده
است(قلیپور و دیگ ان .)014 :0931،اج ای خطمشی بهعنوان یکی از م احل اصلی
خطمشیگذاری عمومی از سال  0371به بعد مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگ ان حوزه
خطمشیگذاری و اج ا ق ار گ فته است (حاجی مالمی زائی .)74 :0931 ،اج ای 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 .بهمناور پیادهسازی خطمشیها،
سازمانها باید ف آیند تبدیل قوانی و ب نامههای جدید به عمل را اج ا کنند .اج ای خطمشی ،به
اعمالی گفته میشود که توسط اف اد و گ وههای اجتماعی ب ای دستیابی به اهداف مندر در بیانیه
خطمشی انجام میشود .بهطور کلی ،فعّالیتهای م تبط با اج ای خطمشی عبارتند از :شناسایی
مج یان ،تعیی حدود مسوولیتها و اختیارات مج یان ،توزیع منابع و سای اقدامات پشتیبانی و
ناارت ب فعّالیتهای مج یان .اغلب بی ت ویب قوانی و مق رات و بهکارگی ی آنها شکاف
بزرگی ق ار دارد .ای شکاف از ط یق خطمشیگذاران ممک است بزرگت و ژرفت شود
(دانشف د .)39 :0939 ،شکاف اج ای خطمشی ،ف ایند دشوار ح کت از سیاست به عمل است
( )Costa Barbosa ,2016 :11و اغلب با کم توجهی مواجه میشود (مقدسپور ،داناییف د و ک د
نائی  .)97 :0939 ،دانشف د ( )0933در تحقیق خود  93عامل را در پن گ وه عوامل پشتیبانی،
انسانی ،مدی یتی ،ساختاری و اهداف و است اتژی بهعنوان موانع اج ای خطمشی عمومی مورد
ب رسی ق ار داده است .مطالعات بی المللی در مورد اج ای خطمشی نشان میدهد که ارزیابی
موفقیت خطمشی باید نه فقط در مورد کنت ل سازگاری با اهداف باشد ،بلکه ممک است به
ارزیابی ای موضوع بپ دازد که اهداف ب کار واقعی یا عملک د مقامات اج ایی تاثی دارند (:203
 .)Wu & et al ,2017توافقی که هنگام تدوی خطمشی وجود دارد ،اغلب هنگام اج ای خطمشی
به تعارض منج میشود ( .)Belin & Tillgren ,2012نوردتوم و دیگ ان ( )3101در ب رسی
موانع اج ای خطمشیهای حمل و نقل شه ی به دو عامل الزامات مالی و پذی ش ذینفعان
رسیدند .ف ایندهای بسته تدوی خطمشی که در آن عوامل کلیدی ،ذینفعان و م دم درگی نباشند
میتوانند مانع اج ای خطمشی باشند ( .) Sorensen& et al, 2013 :41در پژوهشهای دیگ ،
موانع اج ای خط مشی کارآف ینی در صنعت نفت و گاز به سه دسته موانع تدوی  ،اج ا ،و
ارزیابی تقسیم شدند( اب اهیمی و همکاران0939 ،؛  .)Jewell ,2008:1پژوهش نات ()3117
نشان داد که اج ای خطمشیها ،سبکهای مداخله و مشارکت؛ احتمال موفقیت اج ا را افزایش
داده و فنون اقتدارگ ایانه و دستوری میزان موفقیت اج ای خطمشی را کاهش دادند .تنوع و
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واگ ایی نتای تحقیقات در زمینه دستهبندی ابعاد ،مولفهها و شاخ ها ،نگارندگان را ب آن
داشت تا با به هگی ی از روش ف ات کیب به الگویی جامع دست یابند .با توجه به اهمیت بحث
اج ای خط مشی و انجام تحقیقات محدود در حوزه اج ا و ض ورت اتااذ نگ شی جامع در
دستهبندی موانع ،استفاده از روش ف ات کیب ض وری بهنا میرسد .در ای پژوهش تالش
میشود با تاکید ب روایی سازه و محتوایی ،مولفهها و شاخ های مانع اج ای خطمشیهای
عمومی در سازمانهای دولتی شناسایی شوند .ای الگو میتواند مبنایی ب ای آسیبشناسی اج ای
خطمشی عمومی بوده و زمینة اج ای موفق و کارآمد خطمشی عمومی را ف اهم کند .ب ای اساس،
پژوهش حاض بهدنبال پاساگویی به سؤالهای زی است:
 موانع اصلی اج ای خطمشیهای عمومی در سازمانها چیست؟ ،کُدام دسته از عوامل،اهمیت و نقش بیشت ی در اج ای خطمشیهای عمومی دارند؟ و رتبهبندی و میزان اهمیت موانع
شناسایی شده اج ای خطمشیهای عمومی در سازمانها چیست؟

ادبيات تحقيق
اج ای خطمشی ،بله یا خی نیست؛ بلکه اج ا ،فعّالیتی است که به درجات اتفاق میافتد و
ممک است باشی ،باشهایی و یا همه آن و یا نسبتی از کل آن اتفاق بیفتد .ت میمی که ب ای
ایجاد یک خطمشی یا قانون اتااذ میشود بههیچ وجه تضمی کننده اج ای آن نیست.
رویک دهای نوی در ع صة اج ای خطمشی در سه زمینه مط ح شده است؛ ناست حاکمیت
شبکهای بهمعنای اینکه اج ا آنچنان پیچیده شده است که سازمان نمیتواند خطمشی را بهخوبی
اج ا کند و ب ای ای مناور به شبکهای از سازمانها نیاز است .حتی ای سازمانها ممک است از
چند کشور باشند () Butterfoss , 2009؛ دوم ،به چ خشهای دمک اتیک در سطح جهانی و بست
اجتماعی سیاسی در اج ای خطمشی توجه شده است .ب ای اساس اعتقاد ب ای است که بهشکلی
روزافزون ،اج ای خطمشی از ط یق ف ایندهای اجتماعی سیاسی مذاک ه ،سازش و چانهزنی شکل
میگی د و محقق میشود ( .) Frederickson and Smith, 2013سوم ،اج ای خطمشی در پ تو
نا یة مدی یت دولتی نوی است .گ چه مدی یت دولتی نوی در اواخ دهة  0331به او خود
رسید ،بهدلیل ماهیت نا یه ،بهویژه توجه آن به ارزیابی عملک د ،بهشکلی جدی در اج ای
خطمشی توجه شده است( )Scherer & et al, 2011؛ و س انجام رویک د اج ای خطمشی در
سطح بی المللی مط ح شده است.
معموالً ای ب داشت و تلقی هست که اگ قانونی اج ا نشد ،تق ی مج یان است و
خطمشیگذاران از ه س زنشی در امانند؛ اما در واقع چنی نیست؛ بلکه بسیاری از مسائلم بوط
به اج ای خطمشی در زمان تدوی شکل میگی د(معمارزاده .)96 :0981 ،بی و ایسنستیت ()3111
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موانع اج ای خطمشیها را در شش مورد خالصه ک دند؛ سبک مدی یت از باال به پایی یا سیاست
عدم مداخله مدی یت ارشد ،راهب د غی مشا و اولویتهای متعارض ،تیم مدی یت ارشد
غی اث باش ،ارتباطات عمودی ضعیف ،هماهنگی ضعیف میان کارک دها ،کسبوکارها یا م زها،
توسعه ناکافی و مهارتهای ناکافی رهب ی در همه جوانب .ب نز و دیگ ان ( )3117متغی های
م تبط با موفقیت اج ای خطمشی را شامل  08عامل در پن گ وه؛ ف ایند شکلگی ی خطمشی،
اج ای منام ،ناارت و کنت ل خطمشی ،رهب ی و مدی یت و کارکنان توانمند و حکم انی ش کتی
طبقهبندی ک دند .اع ابی و رزاقی رستمی ( )0984از مهمت ی موانع اج ای خطمشیهای کشور
را در سه بعد به ماهیت خطمشیها و سازمانهای مج ی و سپس مج یان و در نهایت
استفادهکنندگان اشاره ک دند .قلی پور و دیگ ان ( )0931موانع اج ای خطمشی را بوروک اسی،
ساختار اج ائی ،عوامل محیطی ،ف هنگ سازی ،قوانی و مق رات ،منابع انسانی ،ماهیت خطمشی
و منابع و امکانات مادی میدانند .از نا مقدس پور و دیگ ان( )0933بیتوجهی به ارزش زمان
و سپ ی شدن ف صتها در اج ای خطمشیهای ملی ،بیثباتی مدی یتی در باش دولتی متولی
اج ای خطمشیها ،ناهمسویی ابزارهای اج ای خطمشیهای ملی ،بح انهای داخلی و خارجی
موث ب اج ای خطمشیها ،فقدان ساختار اج ایی مناسب ب ای اج ای خطمشیهای ملی ،موانع
اج ای خطمشیهای عمومی هستند .ک م اهلل دانشف د( )0939در تحقیق خود ،عوامل موث ب
اج ای خطمشی را پشتیبانی مالی ،مدی یت اطالعات ،ف هنگ سازمان ،منابع انسانی ،رهب ی،
ط ز تلقی و ب داشت مج یان ،توانمندی مشت یان ،ب نامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ،ناارت و
ارزیابی ،هماهنگی ،ساختار سازمان ،تغیی ات محیطی ،ف ایندهای سازمان ،بوروک اسی ،شفافیت
خطمشی ،اهداف متناقض و چندگانه ،قوانی و مق رات میداند .ض غام ب وجنی و م تضی بذر
افشان( )0939نیز در تحقیق خود موانع اج ای خطمشی را شامل موانع هدفگذاری و تدوی
و
خطمشی ،حمایتاز سوی م اجع قانونی ،ویژگیهای رفتاری و شا یتیمج یان ،تا
مهارت ،م فکنندگان ناام اداری و بوروک اسی ،انتاام ابزار مناسب میدانند .استفاده از ابزار
و وسایل مستقیم ،در نا گ فت مبانی نا ی و علمی ،تداوم رهب ی ،سادگی و آسانسازی
خطمشی ،جدا نبودن اج ا از تدوی نیز از موانع اج ای خطمشی عمومی است ( &Pressman
.)Wildavsky, 1973
توزیع نامناسب قدرت ،تسلط منافع خاص ب خطمشی ،است اتژی نامناسب ،ق ور در درك
مسائل کلیدی ،همپوشی اقدامات سازمانهای ماتلف ،تعارض ماموریتها و ب نامههای سازمان،
افزایش شدید کمیتههای بی سازمانی ب ای ایجاد هماهنگی از موانع اج ای خطمشی عمومیاند
) .( Halls worth , 1973در تحقیقی دیگ موانع اج ای خطمشی ،استاندارد و اهداف ،منابع،
ارتباطات بی سازمانی ،ویژگی موسسات اج ایی ،ویژگی شا یتی مج یان ،ش ایط اقت ادی،
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ش ایط اقت ادی ،سیاسی و اجتماعی نام گذاری شده است ).)Van Meter, Van Horn, 1975
عوامل خار از سازمان و غی مت قبه ،زمان ناکافی ،در دست س نبودن منابع الزم و مناسب ،نبود
نا یه معتب علی و معلولی ،ارتباطات بیش از حد بی واحدهای اج ایی ،عدم درك و نبود توافق
در مورد اهداف ،مشا نبودن وظایف و نبودن هماهنگی ،عدم درخواست مقامات به اج ای
کامل خطمشی نیز از موانع اج ای خطمشی عمومی هستند( .)Gunn & Hogwood , 1984نتای
تحقیقی دیگ نشان داد که بیتوجهی مدی ان به خطمشیهای تدوی شده توسط خب گان ،نبود
تعهد الزم در اج ا ،اعمال نا های شا ی مدی ان و مج یان ،تضاد بی منافع مج یان و اج ا،
کافی ،نبود توافق همگانی با خطمشیها ،غی واقعی بودن خطمشیها ،نبود
نبود تا
سازوکارهای هماهنگی ،ارتباطات ناکافی دستگاههای مج ی ،بیتوجهی به گ وههای ذینفع ،عدم
حمایت شه وندان ،اشتغال به رفع دغدغههای سیاسی ،تعدد و تداخل اختیارات م اجع
خطمشیگذاری ،ناهمسویی اهداف خطمشیگذاران ،تعویق در اج ا ،کندی روند اصالح
خطمشیها در دستگاههای اج ایی از موانع اج ای خطمشیهای عمومی هستند (Brynard
) .,2005کمبود منابع ،تمایالت ،انگیزهها و نگ شهای مج یان ،ارزیابی اج اکنندگان از اج ای
خطمشی ،ساطع شدن خطمشی از سوی حکومت بهجای گ وههای هدف ،بیتوجهی به متغی های
الزم در مج یان ،خطمشیهای مبهم ،تعداد
اجتماعی ،سیاسی ،اقت ادی و اداری ،نبود تا
زیاد خطمشیها ،ت میمگی ی متم کز ،نبود سازوکار هماهنگی ،هم راستا نبودن ب نامههای
اج ایی دولتها ،بی توجهی به گ وههای ذینفع ،عدم حمایت شه وندان ،اشتغال به رفع
دغدغههای سیاسی ،تعدد و تداخل اختیارات م اجع خطمشیگذاری از دیگ دسته بندیهای
م بوط به موانع اج ای خطمشی عمومی است ) .)Makinde, 2005روش و مشا نبودن
اهداف خطمشی ،عدم پویایی خطمشیها ،بی توجهی به ظ فیتهای اج ایی موجود نیز از موانع
اج ای خطمشی عمومی است ) .)Chen su jung ,2006امکانپذی ی اج ای خطمشی(ظ فیت
شبکههای اج ا ،امکانپذی ی اج ایی و مالی) از عوامل موث ب اج ای خطمشی عمومی است
( .)Blechinger & Shah, 2011اهداف مشا و روش  ،روابط علی و معلولی و داشت مبنای
نا ی ،رهب با مهارت سیاسی و مدی یتی ،حمایت خطمشی از سوی قانونگذاران و مقامات،
م اجع قضائی و گ وههای هدف ،توجه به ش ایط اجتماعی ،اقت ادی و بی المللی ب اج ای
خطمشی عمومی تاثی گذار است ) . (Kohoutec,2013در تحقیقی دیگ ت تیبات نهادی؛ اج ای
خطمشی ،ارتباط بی سازمانهای اداری در سطوح محلی ماتلف ،سیستم کنت ل و ناارت؛
شاخ ها (معیارهای) کنت ل و ناارت ،معیارهای تشویق و تنبیه ،مکانیزمهای هماهنگی؛ ساختار
هماهنگی درون سازمانی ،هماهنگی غی ساختاری ،شکست در هماهنگی ،ایجاد همکاری ،محیط
کالن ،گ وههای هدف ،سابقه و هدف سازمانهای اج ائی ،مشکالت ناشی از اج ای خطمشی
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از عوامل موث ب اج ای خطمشیهای عمومی ذک شده است ) .) Wang & Ap , 2013سیستم
هدفگذاری سات و از باال به پایی از موانع اج ای خطمشی است & Costa Barbosa
) .)Mushtaq ,2015در تحقیقی ،موانع اج ای خطمشی عمومی به سه دسته مالی /سیاسی،
اجتماعی/ف هنگی ،نهادی ،قانونی تقسیم شده است ( .)Nordtømme& et al , 2015عدم ارتقا
ظ فیت فناوری ،عدم آموزش فناوری جدید ،عدم تضمی خطمشی عمومی از ط ف مقامات
باالی خطمشیگذار ،عدم افزایش تعهد نمایندگان دولت از موانع اج ای خطمشی عمومی
است) .)Costa Barbosa& Mushtaq,2016در اج ای خطمشی عمومی ،سیستم پاداش و تنبیه،
تنایم و بهینهسازی ساختار صنعتی (گست ش صنعت با فناوری باال) ،س مایهگذاری مالی و اج ای
پ وژههای کلیدی ،س مایهگذاری در تکنولوژی و کارب د ،اج ای قانون  ،هدفگذاری ،ظ فیت
کنت ل و هماهنگی ،سیستم هدفگذاری سات،و از باال به پایی تاثی گذارند Wu & et al ,
) .)2017همچنی در تحقیقی دیگ  ،رویک د ماموریت ،حمایت رهب ی ،یک گ وه کاری ب ای
سیاستها و شیوههای سازمانی ،اولویت بندی ارتباطات ،و شناسایی نیازهای محققان از عوامل
موث ب اج ای خطمشی عمومی ذک شده است)(Huang & et al ,2017

روش تحقيق
ف ات کیب مشابه ف اتحلیل ،ب ای یکپارچهسازی چندی مطالعه و ایجاد یافتههای جامع و
تفسی ی صورت میگی د .ای روش در مقایسه با رویک د ف اتحلیل کمی -که ب دادههای کمی
ادبیات موضوع و رویک دهای آماری تکیه دارد ،ب مطالعات کیفی متم کز است و به کیفیت
ت جمه مطالعات کیفی و فهم عمیق پژوهشگ ب میگ دد .بهعبارت دیگ ؛ ف ات کیب ،ت کیب
تفسی تفسی ات دادههای اصلی مطالعات منتاب است ( .)Zimmer,2006تحقیق حاض از نا
هدف توصیفی و از نا نوع استفاده کارب دی است .جامعه آماری تحقیق  041تحقیق نش یههای
داخلی و خارجی با تم کز ب مقاالت م تبط با خطمشی بی سالهای  3111تا  3107است که از
ای تعداد  47تحقیق به روش نمونهگی ی غی ت ادفی -هدفمند بهعنوان نمونه تحقیق انتاام
شد .ب ای انتاام مقاالت از کلیدواژههای خطمشی ،موانع اج ای خطمشی ،موانع خطمشی
گذاری ،الگوی اج ای خطمشی استفاده شد .همچنی از پارامت های ماتلفی مانند عنوان،
چکیده ،محتوا ،دست سی و کیفیت روش پژوهش ب ای ارزیابی و انتاام مقاالت استفاده شد.
جهت ب رسی شاخ روایی محتوا از روش والتز و باسل 0استفاده شد .بدی صورت که
متا ان م بوط بودن ،واضح بودن و ساده بودن ه گویه را ب اساس یک طیف لیک تی 4
قسمتی مشا میکنند .متا ان م بوط بودن ه گویه را از نا خودشان از « 0م بوط
1- Valtz & Basel

بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی ...

199

نیست»« 3 ،نسبتاً م بوط است»« 9 ،م بوط است» ،تا « 4کامالً م بوط است» مشا میکنند.
حداقل مقدار قابل قبول ب ای شاخ  CVIب اب با  1/73است و اگ شاخ  CVIگویهای
کمت از  1/73باشد آن گویه باید حذف شود.
تعداد متا

ینی که به گویه نم ه  9و  4دادهاند

CVIش ح
= به
=0/85پژوهش از روش هفت م حلهای ف ات کیب ساندلوسکی و باروس ()3119
در ای
تعداد کل متا ی
زی استفاده شده است :تنایم پ سش پژوهش ،ب رسی نااممند متون ،جستجو و انتاام مقاله
در ای پژوهش از روش هفت م حلهای ف ات کیب ساندلوسکی و باروس ( )3119به ش ح
زی استفاده شده است :تنایم پ سش پژوهش ،ب رسی نااممند متون ،جستجو و انتاام
مقالههای مناسب ،استا ا اطالعات مقاله ،تجزیه و تحلیل و ت کیب یافتهها ،کنت ل کیفیت ،ارائه
یافتهها .تحلیل محتوا ،م حلهای از ف ایند اطالعاتی است که بهوسیله آن محتوای ارتباطات با
استفاده از بهکارگی ی مجموعهای از قوانی طبقهبندی شده و ناامدار تغیی و تبدیل مییابد و
بهصورت دادههای خالصه شده و قابل مقایسه درمیآید .روش آنت وپی شانون پ دازش دادهها را
در مبحث تحلیل محتوا بسیار قوی انجام میدهد .آنت وپی در تووری اطالعات ،شاخ ی است
ب ای اندازهگی ی عدم اطمینان که بهوسیله یک توزیع احتمال بیان میشود .روشهای متعددی
ب ای تعیی وزن شاخ ها وجود دارد؛ یکی از بهت ی ای روشها ،آنت وپی شانون است (آذر،
می فا الدینی و انواری رستمی .)0987 ،در روش آنت وپی شانون ،ابتدا پیام ب حسب مقولهها به
تناسب ه پاساگو در قالب ف اوانی شمارش میشود .سپس با استفاده از بار اطالعاتی ه مقوله،
درجه اهمیت ه یک محاسبه میشود .در ای پژوهش از روش آنت وپی شانون بهدلیل قدرت آن
و سادگی محاسبه استفاده شده است .ب ای اساس ،میزان پشتیبانی پژوهشهای گذشته از
یافتههای ای پژوهش بهصورت آماری نشان داده میشود .در ای پژوهش ،ابتدا ب ای تمام عوامل
استا ا شده از مطالعات پیشی  ،کُدی را در نا گ فته ،سپس با در نا گ فت مفهوم ه یک
از ای کُدها ،آنها در یک مفهوم مشابه دستهبندی شدند .به ای ت تیب ،مفاهیم پژوهش مشا
شدند .ب اساس تحلیلهای صورت گ فته بهکمک روش تحلیل محتوا در خ وص  041مقاله
نهایی انتاام شده ،درمجموع تعداد  91شاخ ب ای مؤلفههای موانع موث ب اج ای خطمشی
در ای پژوهش کشف و ب چسبگذاری شدند .در جدول 9شاخ های نهایی استا ا شده
م تبط با ه مقوله و مفهوم نشان داده شده است.

کنترل کُدهای استخراجی
ب ای ب رسی میزان توافق دو رتبهدهنده از شاخ کاپا استفاده میشود .ب ای کنت ل مفاهیم
استا اجی ،از مقایسه نا پژوهشگ با یک خب ه استفاده شده است .شاخ کاپا بی صف تا
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یک نوسان دارد .ه چه مقدار ای سنجه به عدد یک نزدیکت باشد ،نشان میدهد که توافق
بیشت ی بی رتبهدهندگان وجود دارد .اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صف نزدیکت باشد ،در آن
صورت توافق کمت بی دو رتبهدهنده وجود دارد (حبیبپور .)0988 ،با استفاده از ن م افزار اس.
پی .اس.اس عدد معناداری  1/111و مقدار شاخ  1/738محاسبه شد .در جدول 0نشان داده
شده است .با توجه به کوچکت بودن عدد معناداری از  1/11استقالل کُدهای استا اجی رد
میشود .پس میتوان ادعا ک د که استا ا کُدها از پایایی مناسبی ب خوردار بوده است.
جدول  -0مقادی اندازه توافق
کاپای مورد نا توافق

مقدار

انح اف استاندارد

عدد معنی داری

1/738

1/171

1/111

یافتههای تحقيق

موانع مدیریتی

موانع مربوط به

مجریان خطمشی

موانع مربوط به تدوین خطمشی

فراوانی

عدم

اطمینان()Ej

درجه

انحراف()dj

ضریب

ابعاد

مولفه

اهمیت( )w
j

جدول  -3کُدهای استا اجی موانع اج ای خطمشی به روش ف ات کیب و آنت وپی شانون

شفاف نبودن مفهوم خطمشی

7

1/1333

1/3710

1/1314

روش نبودن اهداف خطمشی

6

1/1368

1/3793

1/1314

عدم پویایی و انعطاف خطمشی

1

1/1331

1/3771

1/1316

0

1/1166

1/3394

1/1361

تناقض اهداف خطمشی

6

1/1368

1/3793

1/1314

فقدان مبنای تووریک مناسب ب ای خطمشی

00

1/1418

1/3133

1/1310

عدم تعهد و حمایت بازیگ ان (مج یان) خطمشی

8

1/1933

1/3670

1/1319

ویژگی شا ی مج یان

03

1/1493

1/3168

1/1310

عدم انگیزه مادی مناسب مج یان

0

1/1166

1/3394

1/1361

کمبود منابعانسانی شایسته

8

1/1933

1/3670

1/1319

ب نامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف اج ا

0

1/1166

1/3394

1/1361

سبک رهب ی نامناسب

6

1/1368

1/3793

1/1314

عدم تج به و تعهد سازمانهای مج ی

4

1/1033

1/3810

1/1317

بی توجهی به گ وههای ذی نفع

1

1/1331

1/3771

1/1316

عدم ارزیابی خطمشی در بازههای زمانی مناسب

9

1/1061

1/384

1/1363

هم استا نبودن ب نامههای اج ائی دولتها

3

1/1006

1/3884

1/1313

جزئینگ ی و تکبعدیگ ایی خطمشی(عدم اتااذ رویک د
سیستمی)
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موانع محیطی

موانع مربوط به

منابع(مالی،

ساختار سازمانی نامناسب

4

1/1033

1/3810

1/1317

تعامل نامناسب اج ا و اداره

07

1/1141

1/346

1/1348

دوبارهکاری و همپوشی اقدامات سازمانها

3

1/1006

1/3884

1/1313

زی ساختهای حقوقی و قضایی ضعیف اج ای خطمشی

0

1/1166

1/3394

1/1361

دستورالعملهای اج ای ضعیف ب ای خطمشی

0

1/1166

1/3394

1/1361

ارتباطات درون و بی ون سازمانی ضعیف

3

1/1916

1/3644

1/1363

سیستم ناارتی نامناسب

8

1/1933

1/3670

1/1319

منابع مالی محدود

8

1/1933

1/3670

1/1319

س مایهگذاری و پشتیبانی مالی محدود در خطمشی

9

1/1061

1/384

1/1363

ابزار اج ای نامناسب

3

1/1916

1/3644

1/1363

فناوری اطالعات ضعیف

01

1/1989

1/3607

1/1313

بیثباتی قوانی اقت ادی

0

1/1166

1/3394

1/1361

رویدادهای پیشبینی نشده

3

1/1006

1/3884

1/1313

الزامات توام با کمکها و وامهای خارجی

3

1/1006

1/3884

1/1313

تعدد خطمشی در مورد موضوعی واحد

4

1/1033

1/3810

1/1317

م اجع متعدد قانونگذار

4

1/1033

1/3810

1/1317

عوامل سیاسی

3

1/1916

1/3644

1/1363

عوامل اجتماعی-ف هنگی

7

1/1333

1/3710

1/1314

اطالعاتی و

ساختار اداری متم کز و بوروک اسی

6

1/1368

1/3793

1/1314

فناورانه)

موانع ساختاری
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همانطور که در جدول 3مشاهده میشود شاخ های تعامل نامناسب اداره و اج ا ،فقدان
مبنای تووریک مناسب ب ای خطمشی ،فناوری اطالعات ضعیف ،ویژگی شا ی مج یان ،ابزار
اج ای نامناسب ،سیستم ناارتی نامناسب ،هماهنگی ناکافی در اج ا به ت تیب بیشت ی ض یب
اهمیت را دارند .عدم درخواست مقام اج ائی نسبت به اج ای کامل خطمشی ،ب نامهریزی
کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف اج ا ،بیثباتی قوانی اقت ادی ،جزئینگ ی و تک بعدیگ ایی
خطمشی ،بیثباتی قوانی اقت ادی ،عدم انگیزه مادی مناسب مج یان ،دستورالعملهای اج ای
ضعیف ب ای خطمشی به یک اندازه و کمت ی ض یب اهمیت را دارند .در تحقیق پورکیانی و
دیگ ان( )0939موانع م بوط به منطق ،انسجام و واقعگ ایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم
و نگارش؛ بازبینی و ناارت؛ کارکنان و مدی ان و پشتوانه نا ی ،به ت تیب بیشت ی تا کمت ی
اهمیت را به عنوان موانع اج ای اث باش قانون مدی یت خدمات کشوری دارا هستند .در تحقیق
عباسی و دیگ ان( )0931از میان موانع اج ای خطمشی ،مج یان و استفادهکنندگان ،ماهیت
خطمشی ،تدوی کنندگان خطمشی ،باالت ی ض یب اهمیت را دارند.
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بحث
نتای تحقیق حاض نشان داد که موانع اج ای خطمشی شامل  91مؤلفه در شش بُعد موانع
م بوط به تدوی خطمشی ( 6مولفه) ،موانع م بوط مج یان خطمشی ( 4مولفه) ،موانع مدی یتی
( 8مولفه) ،موانع ساختاری ( 3مولفه) ،موانع م بوط به منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه ( 00مولفه)
است .موانع م بوط به تدوی خطمشی شامل مولفههای شفاف نبودن مفهوم خطمشی ،روش
نبودن اهداف خطمشی ،عدم پویایی و انعطاف خطمشی ،جزئینگ ی و تکبعدیگ ایی خطمشی
(عدم اتااذ رویک د سیستمی) ،تناقض اهداف خطمشی ،فقدان مبنای تووریک مناسب ب ای
خطمشی است .اغلب خطمشیهای عمومی بهصورت مبهم و کلی تدوی میشوند و از ای رو
اج ای اث باش آنها دشوار میشود .شناسایی و تدوی دقیق مسوله عمومی ،مهمت ی باش از
ف آیند خطمشیگذاری عمومی است و شناخت نادرست مسوله ،عواقب ناخوشایندی بههم اه
خواهد داشت .با توجه به وجود عارضه خودرأیی در خطمشیگذاران ،نهادهای خطمشیگذار از
ظ فیتهای تا ی و کارشناسی مج یان و سازمانهای موضوعی خطمشی ،متا ان و
انجم های علمی و ح فهای در تدوی خطمشی استفاده نمیکنند(عباسی و بیگی .)0931 ،از
مولفههای م بوط به تدوی خطمشی که بیشت ی ض یب اهمیت را در تحقیق حاض دارد فقدان
مبنای تووریک مناسب است .ای یافته در تحقیق پورکیانی و دیگ ان ( )0939کمت ی ض یب
اهمیت را دارد .در نا گ فت مبانی علمی و تووریک از جمله هشدارها و ش ایط دستوری ب ای
پذی ش اج ای خطمشی است ( .( Pressman & Wildavsky,1973شفاف نبودن مفهوم
خطمشی ،روش نبودن اهداف خطمشی نیز در رتبههای بعدی ق ار دارند که از نا ض یب
اهمیت با تحقیق پورکیانی و دیگ ان( )0939هماوانی دارد .جزئینگ ی و تکبعدیگ ایی
خطمشی (عدم اتااذ رویک د سیستمی) کمت ی ض یب اهمیت را در تحقیق حاض دارد که در
تحقیق پورکیانی و دیگ ان( )0939بیشت ی ض یب اهمیت را دارد .موانع م بوط مج یان
خطمشی شامل مولفههای عدم تعهد و حمایت بازیگ ان (مج یان) خطمشی ،ویژگی شا ی
مج یان ،عدم انگیزه مادی مناسب مج یان ،کمبود منابع انسانی شایسته است .در رویک د سنتی
تحلیل خطمشی تمایز مشا ی بی تدوی و اج ای خطمشی وجود دارد ،بناب ای در صورت
اج ای ناموفق یا ناق خطمشی مج یان مق ان اصلی قلمداد میشوند (حاجی پور و دیگ ان،
 .)0934نتای نشان داد که از شاخ های م بوط به مج یان ،ویژگی شا ی مج یان از بیشت ی
ض یب اهمیت ب خوردار است که با نتای تحقیق عباسی و دیگ ان ( )0931هماوانی دارد.
همچنی کمبود منابع انسانی شایسته و عدم تعهد و حمایت مج یان به یک میزان و بیشت ی
ض یب اهمیت را دارند که با تحقیق پور کیانی و دیگ ان ( )0939مطابقت دارد .ای نکته که
مدی یت منابع انسانی مهمت ی عن تشکیلدهنده سازمان است ،ام ی روش و قطعی است.
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خطمشیهای عمومی پس از ت ویب و تأیید باید بهوسیله مدی ان شایسته و قوی به اج ا درآید.
کارکنان باید دارای انگیزه کافی ،عالقهمند به سازمان متبوع خود و حس ب ت یجویی جهت
افزایش کمیت و کیفیت کار باشند و خود را وابسته به سازمان و سازمان را وابسته بهخود بدانند،
بهطوریکه مشکالت و تنگناهای مج یان و استفادهکنندگان خطمشی ،بهعنوان عناص حیاتی
سازمان تاثی شگ فی در اج ای خطمشی عمومی دارد ( .)Makinde ,2005در تحقیق مقدس پور
و دیگ ان ( )0933ای عوامل کمت ی اهمیت و در تحقیق عباسی و بیگی ( )0931بیشت ی
اهمیت را دارند .موانع مدی یتی شامل مولفههای ب نامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف اج ا،
سبک رهب ی نامناسب ،عدم تج به و تعهد سازمانهای مج ی ،بیتوجهی به گ وههای ذینفع،
عدم ارزیابی خطمشی در بازههای زمانی مناسب ،هم استا نبودن ب نامههای اج ائی دولتها
است .نتای نشان داد که از بی مؤلفههای مدی یتی ،ب نامهریزی کوتاهمدت و عملیاتی ضعیف
اج ا کمت ی ض یب اهمیت و سبک رهب ی نامناسب بیشت ی ض یب اهمیت را دارد که با نتیجه
تحقیق پورکیانی و دیگ ان ( )0939سازگاری ندارد .خطمشیگذاران و مج یان در سبکهای
مدی یتی از پیش تعیی شده اقدام به فعّالیت میکنند که نه تنها اج ا را تسهیل نمیکنند بلکه آن را
با مانع نیز روب و میسازند (عباسی و بیگی .)0931 ،تعهد کارکنان و مدی ان (مج یان) و داشت
انگیزه قوی نیز از ض وریات پیادهسازی قانون در جامعه است که از بدو تدوی خطمشی باید
بدان توجه داشت؛ یعنی عالوه ب انتاام متولی اج ا از بی سازمانهای با انگیزه و متعهد ،باید
سازوکارهایی را ب ای ایجاد تعهد و انگیزه ه چه بیشت ف اهم ک د (پورکیانی و دیگ ان.)0939 ،
ساختار سازمانی نامناسب ،دوبارهکاری و همپوشی اقدامات سازمانها ،زی ساختهای حقوقی
و قضایی ضعیف اج ای خطمشی ،تعامل نامناسب اج ا و اداره ،دستورالعملهای اج ای ضعیف
ب ای خطمشی ،ساختار اداری متم کز و بوروک اسی ،ارتباطات درون و بی ون سازمانی ضعیف،
سیستم ناارتی نامناسب از مؤلفههای موانع ساختاری هستند که مانع اج ای خطمشی هستند.
ب ای اج ای خطمشیهای ملی قطعاً نیازمند ساختار اج ایی مناسب و کارآمدی هستیم؛ باید توجه
داشت در صورتیکه مدی ان و کارکنان سازمان مناسب باشند ،موفقیت اج ا تضمی ناواهد شد،
اگ یک ساختار بوروک اتیک کارا وجود نداشته باشد ،مشکل اج ا هنوز وجود دارد .مناور از
عوامل ساختاری آن دسته از عواملی هستند که م بوط به ساختار م اکز ت میمگی ی و اج ای
خطمشی است .موانع سازمانهای دولتی در اج ای یک خطمشی نه تنها به هدف خطمشی ابهام
وارد میسازد بلکه به تشدید مباحث سیاسی که اساساً ب ای اقدام خطمشی مسوولاند کمک میکند
) .(Bothe & Meier, 2007از عوامل ساختاری که بیشت ی ض یب اهمیت را در تحقیق حاض
دارد تعامل نامناسب اداره و اج ا است .ب ای اج ای بهت بعضی از خطمشیها ،باید خطمشیگذار
و مج ی یکی باشند .شکاف اج ا زمانی میتواند از خود خطمشی نشات بگی د که ای چنی
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خطمشیای بهجای گ وههای هدف از حکومت ساطع شود ،بدی وسیله ب نامهریزی از باال به
پایی است و بهطور ضمنی ذینفعان هدف اجازه ناواهند داد تا به تدوی خطمشیهایی که روی
زندگی آنان تاثی گذار است ،یاری رسانند ( .)Makinde , 2005ه گاه سیاستگذاران ،نا
مج یان را در تدوی خطمشی مورد توجه ق ار دهند ،سیاستهای اتااذ شده با واقعیتهای
محیطی و محدودیتهای فنی سازگارت خواهد شد (عباسی و دیگ ان .)0931 ،اج ای خطمشی
بهعنوانیک مجموعة یکپارچه از ف ایند تعامل بی هدفگذاری و اقدام ب ای رسیدن به اهداف
است واج ا نباید از تدوی جدا باشد و بزرگت ی مشکل در اج ای خطمشی ،بیتوجهی به
تمهیداتیخاص در م حلة شکل گی ی است( .( Pressman& Wildavsky,1973ارتباطات درون
و بی ون سازمانی ضعیف دومی عامل ساختاری است که بیشت ی ض یب اهمیت را دارد.
سیستمناارتی نامناسب سومی عاملی است که بیشت ی ض یب اهمیت را دارد که با نتای تحقیق
عباسی و بیگی ( )0931سازگار است ،اما با نتای تحقیق پور کیانی و دیگ ان ( )0939هماوانی
ندارد .تا زمانی که یک سیستم ناارتی مشا  ،عملک د مج یان خطمشیهای را مورد ارزیابی
و کنت ل ق ار نمیدهد و نهادهای ناارتی کالن کشور نای مجلس شورای اسالمی نیز حساسیت
خاصی در قبال اج ا یا عدم اج ای خطمشیها از خود نشان نمیدهند نباید انتاار داشت
خطمشیهای تدوی شده ،درصحنه عمل چندان موفق باشند .بهعبارت دیگ نهادهای ناارتی
رسمی ،عملک د ضعیفی دارند و نسبت به اج ای خطمشیها هم بیتفاوت هستند .نکته قابل
ب ای ارزیابی عملک د نهادهای
توجه دیگ هم ای است که یک ناام ناارتی مشا
خطمشیگذار وجود ندارد و هیچگاه عملک د ای نهادها مورد ارزیابی مستقیم ق ار نمیگی د .به
ای ت تیب نهادهای مذکور در رابطه با عملک د خود بازخوردی دریافت نمیکنند و در نتیجه امکان
اصالح و ب ط ف شدن مشکالت و موانع ناشی از عملک د خطمشیگذاران ف اهم نمیشود
(عباسی و بیگی .)0931 ،موانع م بوط به منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه شامل مولفههای منابع
مالی محدود ،س مایهگذاری و پشتیبانی مالی محدود در خطمشی ،ابزار اج ای نامناسب ،فناوری
اطالعات ضعیف است .نتای نشان داد که در موانع م بوط به منابع مالی ،اطالعاتی و فناورانه،
فناوری اطالعات ضعیف ،بیشت ی ض یب اهمیت را دارد که با نتای تحقیق پورکیانی و
دیگ ان( )0939هماوان است .ابزار اج ای نامناسب دومی مؤلفهای است که بیشت ی ض یب
اهمیت را دارد .در آسیبشناسی خطمشیگذاری عمومی غالباً ای نکته مشا میشود که عدم
توفیق خطمشی بهدلیل نامناسب بودن ابزارهای پیشبینی شده ب ای اج ای آن بوده است .ابزارها،
مجموعه روشها و شیوههایی است که ب ای اج ای یک سیاست بهکار میرود و ه دولتی ب ای
اج ای خطمشیهایش نیازمند ابزارهایی همسو است که بهوسیله آنها ب نامههای خود را محقق
سازد و راهحلهای انتاام شده ب ای مشکالت اجتماعی ،اقت ادی و  ...را عملی سازد (مقدسپور
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و همکاران .)0933 ،ابزارهای غی مستقیم در اج ا از عوامل شکست محسوم
میشود( .( Pressman&Wildavsky,1973کالیستا ( )0331و رزقی رستمی ( )0989نیز انتاام
ابزارهای نامناسب را بهعنوان مهمت ی مانع در اج ا یاد میکند .ای در حالی است که در تحقیق
مقدسپور و دیگ ان ( )0939ای عامل کمت ی اهمیت را دارد .کمبود منابع مالی ،سومی مؤلفهای
است که دارای بیشت ی ض یب اهمیت است که با نتای تحقیق عباسی و بیگی ( )0931سازگار
است .موانع محیطی شامل مؤلفههای بیثباتی قوانی اقت ادی ،رویدادهای پیشبینینشده ،الزامات
توام با کمکها و وامهای خارجی ،تعدد خطمشی در مورد موضوعی واحد ،م اجع متعدد
قانونگذار ،عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی -ف هنگی است .نتای نشان داد که از بی عوامل
محیطی ،عوامل سیاسی و اجتماعی -ف هنگی به ت تیب بیشت ی ض یب اهمیت را دارند که با
تحقیق پورکیانی و دیگ ان ( )0939هماوانی دارد .همانگونه که هاگوود وگان ( )0384اشاره
داشتهاند ،بح انهای داخلی و خارجی ،میزان موفقیت را در اج ای خطمشیها و ط حهای
اقت ادی ،ف هنگی و اجتماعی تحت الشعاع ق ار میدهند .فاالن )  ( 1982که در ارتباط با نقش
جوامع در اج ا میگوید توجه به ثبات سیاسی در ارتباط با جامعه یکی از وظایف اساسی و اولیه
ب نامهریزی و اج ای ب نامههای جدید است .اشتغال دولت به رفع دغدغههای سیاسی را عامل
شکست مع فی میکند( .)Makinde ,2005معموالً با تغیی ات کالن سیاسی در کشور نای تغیی
دولتها ،مسوولی ب خی از نهادهای خطمشیگذار و سازمانهای مج ی خطمشیهای نیز تغیی
میکنند (عباسی و بیگی .)0931 ،ه چه فضای سیاسی مناقشات و تعارضات کمت ی داشته باشد
و سیاستگذاری در محیط آرامت ی صورت گی د ،خطمشیها منطقیت  ،واقعگ ایانهت  ،گویات و
در نتیجه به اج ای کامل نزدیکت خواهد بود ( عباسی و دیگ ان .)0931 ،یکی از اصلیت ی
محدودیتهای ای پژوهش به محدودیتهای حاکم ب روششناسی کیفی و مبتنی ب نا خب گان
ب میگ دد .بهعبارت دیگ در ای پژوهش ف ض ب ای بوده که نا ات متا ان منعکسکننده
موانع واقعی اج ای خطمشیهای عمومی است .توصیه میشود در تحقیقات آتی با توجه به موث
بودن شاخ های حاض  ،به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوم موانع موث ب اج ای
خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی پ داخته و راهحلهایی ب ای رفع آنها تدوی شود.

توصيههای سياستی
با توجه به یافتههای تحقیق حاض  ،توصیه میشود در خطمشی گذاری از راههایی ب ای
شناخت درست مسوله استفاده شود .در تدوی خطمشی ،از ظ فیتهای تا ی و کارشناسی
مج یان و سازمانهای موضوعی خطمشی ،متا ان و انجم های علمی و ح فهای استفاده
شود .همچنی در اج ای خطمشی ،مبانی علمی و تووریک در نا گ فته شود .سازمانهای مج ی
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خطمشی از منابع انسانی شایسته استفاده کنند ،مج یان خطمشی باید متعهد بوده و حمایت الزم
را از اج ای درست خطمشی انجام دهند .خطمشیهای عمومی پس از ت ویب و تأیید ،بهوسیله
مدی ان شایسته و قوی به اج ا درآید .سازمانهای مج ی از کارکنان دارای انگیزه کافی استفاده
کنند .به تمامی گ وههای ذینفع در تدوی خطمشی توجه شود ،در بازههای زمانی مناسب
خطمشیهای تدوی شده ارزیابی شوند .خطمشیگذاران و مج یان در سبکهای مدی یتی از
پیش تعیی شده اقدام به فعّالیت نکنند زی ا اج ای خطمشی را با مانع روب و میکند.
زی ساختهای حقوقی و قضایی ب ای اج ای خطمشی ف اهم شود ،سازمانهای تدوی کننده و
مج ی خط مشی تعامل مناسب داشته باشند  .از سیستم ناارتی مناسب استفاده شود .نهادهای
ناارتی کالن نیز باید در قبال اج ا یا عدم اج ای خطمشیها از خود حساسیت نشان دهند.
عملک د نهادهای خطمشیگذار مورد ارزیابی مستقیم ق ار گی د تا امکان اصالح و ب ط ف شدن
مشکالت و موانع ناشی از عملک د خطمشیگذاران ف اهم شود  .سازمانهای مج ی خطمشی از
فناوری اطالعات قوی استفاده کنند .از ابزارهای مناسب در اج ای خطمشی استفاده شود و در
نهایت ،خطمشیگذاری در محیط آرامت ی صورت گی د.
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