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(تاریخ دریافت - 97/4/7 :تاریخ پذیرش)97/8/02 :

چکیده
باوجود اهمیت گام تدوین خطمشیییر د مؤفقیت خطمشیییرهای عمومر ،مطالعات و پژوهشها د ابطه با
شیو اها و اابییتها و ظرفیتهای این نهاد د تدوین خطمشرهای مطیوب از ضعف و کاستر بسیا ی برخو دا
اسیییت مؤفقیت شیییو اها د تدوین خطمشیییرهای مطیوب به عوامل مختیفر بسیییتدر دا د .د این پژوهش به
شیااسیایر عوامل بازدا ندم مؤ ر بر این نوخ خطمشیرگذا ی پرداخته شدم است د این پژوهش کیفر که شو ای
عالر ادا ی به عاوان مو د مطالعه آن انتخاب شییدم اسییت با اسییتفادم از و نمونهگیری گیوله برفر با  51نفر از
متخصصان و کا شااسان نظام ادا ی و اعضا شو ای عالر ادا ی که د جریان تدوین خطمشرها مشا کت داشتاد
مصیابهه نیمه سیاختا یافتهای انجام و پس از بر سیر اسیااد و مدا م موجود ،با اسیتفادم از تلییل مضمون که از
و های کیفر اسییت ،عوامل بازدا ندم خطمشییرگذا ی شییو ایر د چها دسییته کیر عوامل ملتوایر ،عوامل
فرآیادی ،عوامل زمیاهای و عوامل فردی شیااسیایر گردید د انتها نیب بر اسیاا یافتهها ،پیشاهادها و اهکا هایر
د جهت بههود خطمشرگذا ی شو ایر ا ائه شدم است
واژگان کلیدی :فرآیاد خطمشیر عمومر ،گام تدوین خطمشیر ،خطمشرگذا ی شو ایر ،عوامل بازدا ندم
خطمشرگذا ی ،مدل نخهدان.

 Email: anargesian@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
تصمیمگیریهای اجتماعر د ابعاد مختیف سیاسر ،نظامر ،فرهادر و ااتصادی ،واتر دایقتر
و د ستتر خواهد بود که افراد صاببنظر د تاظیم آن بیشتر شرکت داشته باشاد و تصمیمها،
هر چه بیشتر د معرض نظرخواهر و تهادل افکا و اندیشههای مختیف ارا گیرند برخو د
اندیشهها بهصو ت پیوسته و صلیح مرتواند نقایص و نا سایرهای تصمیمگیری و اجرا ا د
مجامع مختیف از بین بهرد و نتایج به دست آمدم ا هر چه کاملتر و دایقتر نماید و این همان
اندیبم اصیر وجود شو و شو ا د سازمانها ،مؤسسات و جوامع مختیف است
(جاسهر )3 :5731 ،باوجود اهمیت خطمشرگذا ی شو ایر ،ا ربخشر بسیا ی از خطمشرهای
تدوین شدم توسط شو اها مو د تردید و سؤال است شکست د خطمشرها ا اغیب مرتهط با
مربیه اجرا مرداناد؛ اما تلییلهای اخیر نشان مردهاد که ممکن است شکست خطمشرها
مرتهط با شکلگیری ایدمهای خطمشر و تدوین خطمشر باشد اگرچه مطالعات زیادی به
بر سر دستو کا و ماشأ خطمشرها پرداختهاند اما ملققان متعددی به نهود مطالعات
فرمولبادی و تدوین خطمشر د تلقیقات خطمشرهای عمومر معاصر اشا م کردماند
( )Howlett & Lejano, 2013همانگونه که جیمب 5و یو گاسن )2002( 2اشا م کردماند تفکرات
سیستماتیک کمر بر این گام فرآیاد خطمشر گذا ی تأکید کردماند و بسیا ی از یافتههای مرتهط
نیب مههم باار ماندماند ( )James & Jorgensen, 2009: 150-151بسیا ی از مطالعات خطمشر
بر اجرا و ا زیابر خطمشرها تمرکب کردماند و مربیه تدوین خطمشر توجهات کمتری ا به
خود جیب کردم است .از این و بخشر از کا ی که د این پژوهش انجام مردهیم توجه به گام
تدوین د فرآیاد خطمشرگذا ی است بخش دیدر این تلقیق به ماهیت گروهر بودن تدوین
خطمشر مرتهط است امروزم به دلیل پیچیدم شدن موضوعات و مسائل اجتماعر ،ااتصادی و
سیاسر توجه به عیوم تصمیمسازی ،اهمیت و پیشرفت بسیا ی پیدا کردم است ،افبایش چشمگیر
فعالیتهای تلقیقاتر د ابطه با تصمیمگیری گروهر د چاد دهه گذشته نیب مؤید این موضوخ
است ( )Kabak & Ervural, 2017: 2چالشهای موجود د فضای خطمشرگذا ی عمومر د
ابطه با خطمشرگذا ان ،فرآیاد خطمشرگذا ی و ساختا خطمشرگذا ی باعث شدم است که
خروجر مربیه تدوین خطمشرگذا ی عمومر ماجر به ملتوای ضعیف خطمشر عمومرشود
(باجر پو و همکا ان )51 :5721 ،ممکن است این چالشها د خطمشرهای تدوین شدم
توسط شو اها پر نگتر نیب باشد؛ همانگونه که مییل )2055( 7تأکید مرکاد بسیا ی از افراد
تلصیلکردم ،باهو و عاال زمانر که با هم دو یک میب برای بلث و تصمیمگیری جمع
1- James
2- Jorgensen
3- Meehl
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مرشوند دچا نوعر زوال فکری مرشوند وی عاوان مرکاد که جیسات تصمیمگیری گروهر
مرتواند بسیا ناکا آمد باشد ( )Roesch‐Marsh, 2012: 468فرآیاد تصمیمگیری شو ایر هماناد
جعهه سیام تا بدود زیادی ناشااخته ماندم است و ودی و خروجرها شااختهشدم هستاد اما
مکانیسم تهدیل و ودیها به خطمشرها و تصمیمات نامعیوم ماندماند ( )Veen, 2011: 13داشتن
یک چا چوب ا ربخش برای هدایت فرآیاد تدوین ،باعث انجام بهتر تلییلها و مقایسهها شدم
و امکان جو چین ویژگرهای مسئیه ،اهداف و اببا ها میسر مرشود تدوین خطمشر ضعیف
توسط شو اها پس از و ود به اجرا هم دچا نوااص و کاسترهایر خواهد بود و ماجر به شکست
خطمشر د مربیه اجرا خواهد شد (ملمدی فاتح و همکا ان)1 :5721 ،؛ لذا ما د این پژوهش
بر آنیم تا به سؤال مهم زیر پاسخ دهیم چه عوامیر باعث شکست و عدم ا ربخشر خطمشر
گذا ی شو ایر مرشود؟ یکر از بهترین و های مطالعه فرآیاد تصمیمگیری گروهر و
خطمشرگذا ی شو ایر مطالعه مو دی است لذا شو ای عالر ادا ی به عاوان مو د مطالعه برای
این تلقیق انتخاب شدم است

پیشینه نظری پژوهش
خطمشیگذاری شورایی
بسیا ی از مسائل پیچیدم مربوط به خطمشر عمومر ماهیتر چادبخشر داشته و نمرتوان
آنان ا د ون مرزهای یک سازمان یا یک بخش دولتر تعریف نمود (ایر پو و همکا ان:5721 ،
 )21از این و همانگونه که تیتالم 5و همکا انش ( )5222تأکید کردماند« :د دنیای امروز
بسیا ی از تصمیمات سیاسر نتیجه و ملصول فرآیاد تصمیمگیری گروهر هستاد بدیهر است
که این فرآیاد نقشر بیاتر د تعیین سرنوشت بکومتها ایفا مرکاد»
( )Tetlock et al., 1992: 403از نهادهای اصیر که تصمیمات و خطمشرگذا یهای آن بر
اساا فرآیادی گروهر صو ت مرگیرد شو اها هستاد اهمیت این شو اها بهگونهای است که
انواخ مختیف آن د جایجای نهادهای باکمیتر از اویه مجریه و مقااه گرفته تا نهادهای خاص
وجود دا د (اصالنر ،سهرابیو )101 :5721 ،هر کدام از این نهادها شو ایر د برابر جامعه
وظایفر بر عهدم دا ند ،این وظایف اغیب ماهیت تقایار و نظا تر دا د این نهادها بر اساا
اختیا ات اانونر خود خطمشرهایر ا د استای انجام وظایفشان تدوین مرکااد تدوین
خطمشرهای مؤ ر ماجر به ضایت شهروندان و توسعه کشو مرشود و بالعکس تدوین
خطمشرهای نامااسب مرتواند ماجر به نا ضایتر جامعه و عقبماندگر کشو شود
1- Tetlock
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(مقداپو و همکا ان )71 :5722 ،پژوهشهای متعددی د زمیاهی خطمشرگذا ی د ایران
انجام شدم ،اما کمتر به مربیه شکلگیری و تدوین خطمشرها بهویژم خطمشرهایر که توسط
شو اها تدوین مرشود توجه شدم است ملققان بر اهمیت توسعه خطمشرهای بهنلویکه هم
باعث بههود ا ربخشر خطمشرها و هم بکومتها شود تأکید مرکااد
( )Linder and Peters, 1990: 303به دلیل نقش مهمر که شو اها د شکلگیری اغیب
خطمشرهای عمومر ایفا مرکااد و به دلیل ویژگرهای مالصربهفردی که این نوخ
خطمشرگذا یها دا ند ضرو ی است تا ملققان این نوخ خطمشرگذا یها ا بیشتر مو د
توجه ارا دادم و بر سر کااد برای د م بهتر مسئیه پژوهش و خطمشرگذا ی شو ایر توجه
به دو نکته از اهمیت زیادی برخو دا است؛ نخست ،یکر از تدابیری که د فرآیاد خطمشر
گذا ی بهماظو شااخت بهتر و سادمتر عوامل و متغیرهای موجود کا برد دا د ،تعریف مدل
است ماظو از مدل یا الدو ،تصویری است که از وااعیتها و وابط موجود گرفته مرشود و
نشاندر متغیرهای موجود ،نلوم ا تهاط آنها و نتایج باصل از کاش و واکاش آنهاست لذا باید
نوخ مدل خطمشر گذا ی شو ایر بر سر شود دوم ،چون ماهیت تدوین خطمشر از نوخ
تصمیمگیری است باابراین پرداختن به بلث تصمیمگیری گروهر د خطمشرگذا یهای شو ا
مهم است
 )1مدل نخبگان :خطمشر گذا ی شو ایر بهنوعر همان خطمشر گذا ی نخهدان است که
د یک فرآیاد گروهر که اعضای آن همدر جبء متخصصان بوزم خود هستاد د با م مسائل
عمومر خطمشر گذا ی مرکااد (عطا نیا و همکا ان )715 :5727 ،نخهدان چه کسانر هستاد؟
نخهدان به عاوان گروم کوچکر از تصمیمگیرندگان که باالترین جایدام ا د ساختا اجتماعر
و سیاسر اشغال کردماند تعریف شدماند این افراد باالترین مقام ا د زنجیرم اد ت د اختیا
دا ند و تأ یرات چشمدیری بر تغییرات اجتماعر و سیاسر اعمال مرکااد
( )Hafner-Burton et al, 2013: 369تصمیمگیری نخهدان اشا م به یک تصمیمگیری جمعر
دا د که بر کیفیت اوانین ،خطمشرهای عمومر و تصمیمات سیاسر که ایجاد مرکاد تمرکب
دا د واژم نخهدان مسئیه اصیر بسیا ی از بلثهای  2100سال اخیر است د ابطه با عقالنیت
این مدل مرتوان اینگونه بیان کرد که برای بسیا ی از شهروندان بیشتر مسائل سیاسر پیچیدم و
دو از دسترا هستاد شهروندان معموالً فااد دانش مرتهط د با م انرژی هستهای ،اصالح ژنتیک
یا تغییرات ااییمر هستاد د بالرکه آنها مرداناد این مسائل بسیا مهم هستاد و مرخواهاد
اوانین و سیاستهای صلیلر د با م این مسائل إتخاذ شود چون برخر شهروندان (نخهدان)
دا ای دانش مرتهط با این موضوعات هستاد باید تصمیمات سیاسر ا د با م این مسائل پیچیدم
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إتخاذ کااد و ای دانش مرتهط ،هافار بو تون 5و همکا انش ( )2057به این نکته اشا م مرکااد
که چاین نخهدانر برخر صالبیتها و شایستدرهای دیدری نظیر مدیریت یسک بهتر ،استفادم
مؤ ر از دادمهای پیچیدم ،تعامالت استراتژیک و همکا ی بهتر ا نیب دا ا هستاد استدالل برای
بهکا گیری تصمیمگیری نخهدان بر سه زمیاه استوا است )5 :تصمیمات سیاسر صلیح و غیر
صلیح (خوب یا بد) وجود دا د )2 ،برخر افراد وجود دا ند که تصمیمات صلیحتری
(خوبتری) إتخاذ مرکااد )7 ،باید تاها آنهایر که تصمیمات سیاسر بهتری إتخاذ مرکااد د
فرآیاد تصمیمگیری گروهر مشا کت داشته باشاد باوجود انتقاداتر که از للاظ مشروعیت بر
این نوخ خطمشرگذا یها وجود دا د ،تصمیمگیری نخهدان هم د بکومتهای دموکراتیک و
هم د بکومتهای غیردموکراتیک وجود دا د الهته که از نظر دموکراسر که همه شهروندان ا
د فرآیاد إتخاذ و تصویب تصمیمات جمعر برابر مرداند بهطو طهیعر این ایدم مااسب نیست
که برخر از افراد به خاطر تخصصشان باالترین اد ت و اختیا سیاسر ا داشته باشاد ( Cerovac,
 )2017: 238مسائل سیاسر وزبه وز پیچیدمتر مرشوند و مردم عادی دانش کافر برای بل
آنها ا ندا ند از این و امبل داونب 2برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمگیری نخهدان
دموکراسر مهتار بر نمایادگر بود بهطو مشابه توماا کریستیانو 7استدالل مرکاد که شهروندان
باید ا ز ها و اهداف اصیر جامعه ا مشخص کااد د بالر که وظیفه نخهدان د ست کردن
اببا ی برای دستیابر به این اهداف است ( )Christiano, 2012: 29-30نهادهای شو ایر د
کشو ما نیب چاین بالتر دا ند و به صو ت مستقیم و یا غیرمستقیم ماتخب مردم هستاد
 )2تصمیمگیری گروهی :یک بعد مهم تصمیمگیری مدیریت ،تصمیمگیری گروهر است د
دنیای وااعر ،بیشتر تصمیمات ،توسط یک نفر إتخاذ نمرگردد بیکه توسط گروهر از افراد إتخاذ
مرشود که بر وی موضوخ خاصر به توافق مر ساد (خو شید و همکا ان )1 :5713 ،واتر
بلث تصمیمگیری گروهر د برابر تصمیمگیری فردی مطرح مرشود معموالً گفته مرشود دو
فکر بهتر از یک فکر است ( )Bosse et al, 2012: 53زمان بسیا طوالنرای است که بر این نکته
تأکید مرشود که تصمیمات گروهر صلیحتر و دایقتر از تصمیمات فردیست ،وااعیت این
است که این موضوخ د سالهای اخیر دوبا م از ابعاد مختیفر مو دتوجه بسیا ی از ملققان ارا
گرفته است عیر غم کم بودن تلقیقات د این زمیاه بسیا ی از کسبوکا ها پر بردماند که
تصمیمگیری گروهر اببا ی اد تماد است که مرتواناد از آن برای بل مسائل بب گ و پیچیدم
استفادم کااد

1- Hafner-Burton
2- Dawns
3- Thomas Christiano
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فیسفه تشکیل شو اهای تخصصر د کشو ما نیب از همین مسئیه نشأت مرگیرد باید به این
نکته اشا م کایم که مقصود ما از شو ا بعد سیاسر آن نیست که مربوط به مشا کت سیاسر مردم
د تعیین سرنوشت خودشان مرشود گرومها برای ایاکه بتواناد به بهترین شکل عمل کااد باید
اعضای گروم با یکدیدر همکا ی و مشا کت کااد و از ماابع د اختیا شان به ا ربخشترین شکل
ممکن استفادم کااد ( )Bonner et al., 2002: 719شکل  2نشاندهادم مدلر از تصمیمگیری
گروهر است که بخشهای مختیف آن ا به خوبر نشان مردهد این مدل د برگیرندم
ویژگرهای فردی (به عاوان مثال هو و دانش فردی) ،ویژگرهای جمعر (به عاوان مثال خرد
جمعر ،سهک ههری مشا کتر) ،ساختا کا ی (به عاوان مثال و های همکا ی و اعتماد
متقابل) و ویژگرهای وظیفه (به عاوان مثال پیچیدگر وظیفه) است
( )McHugh et al, 2016: 219-220معموالً فرض بر این است که ترکیب ظرفیتهای فردی د
یک مجموعه گروهر به نفع همه اعضای د گیر است تصمیمگیری به عاوان یک گروم با
چالشهای جدی مواجه است ترکیب باو ها ،ا ز ها ،ابساسات و مقاصد مختیف اعضا د
یک گروم کا آسانر نیست ( )Bosse et al, 2012: 53شااسایر این چالشها د بههود کیفیت
تصمیمگیری گروهر که معموالً از دو بعد دات و سرعت بر سر مرشود بسیا مفید خواهد
بود

شکل  -2مدل تصمیمگیری گروهر ()McHugh et al, 2016: 219-220

روششناسی پژوهش
با د نظر گرفتن مدل پیاز تلقیق ( )Saunders et al, 2003مهاای فیسفر پژوهش باضر
تفسیری ،جهتگیری آن کا بردی ،هدف پژوهش توصیفر و صهغه پژوهش کیفر است و
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بهصو ت مییدانر اجرا شدم و استراتژی آن نیب مطالعه مو دی است مطالعه میو دی نمونه
معمول و متعا ف از پژوهش کیفر است و وجه تمایب آن با سایر و های کیفر ،تمرکبی است
که ملقق بر وجه یا وجوم خاصر از موضیوخ تلقییق دا د کیه «میو د» نامییدم میرشیود
(ماصو یان )521 :5727 ،جامعه پژوهش باضر اعضا شو ای عالر ادا ی و کا شااسان و
خهرگانر بودند که د جریان خطمشرگذا ی شو ای عالر ادا ی مشا کت داشتاد همانگونه
که اشا م شد این تلقیق بهصو ت میدانر انجام شدم و برای گردآو ی دادمها از مصابهه استفادم
شدم است برای انتخاب مشا کتکاادگان از و گیوله برفر استفادم شدم است د این
پژوهش  51مصابهه نیمه ساختا یافته برای سیدن به نقطه اشهاخ صو ت گرفته است
جدول  -5فهرست مصابههشوندگان
سمت مصابههشوندم

تعداد

اعضا فعیر یا سابق شو ای عالر ادا ی

1

معاونت سازمان ادا ی استخدامر

7

مشاو ان شو ا عالر ادا ی

1

کا شااسان دبیرخانه شو ا

2

صاببنظر و عضو هیئتعیمر دانشدام

2

برای تجبیهوتلییل دادمهای بهدستآمدم از مصابههها ،از فن تلییل مضمون استفادم شد؛
این و د بداال خود ،دادمها ا سازماندهر و د االب جبئیات توصیف مرکاد؛ اما مرتواند
از این فراتر فته و جاهههای مختیف موضوخ پژوهش ا تفسیر کاد (عابدی جعفری و همکا ان،
 )517 :5720د این پژوهش ،از ویکیرد بیراون و کیال م برای تلییل مضمون استفادم شدم
است ( )Braun & Clarke, 2006: 86-93د این پژوهش برای ملاسهه پایایر باز آزمون ،از بین
مصابهههای انجام گرفته 7 ،مصابهه انتخاب و هرکدام از آنها دو با د یک فاصیه زمانر
مشخص کدگذا ی شدند د هر یک از مصابههها ،کدهایر که د فاصیه زمانر با یکدیدر مشابه
هستاد با عاوان «توافق» و کدهای غیرمشابه با عاوان «عدم توافق» مشخص گردید

پایایر باز آزمون مصابهههای انجام گرفته د این تلقیق با استفادم از فرمول ذکرشدم برابر
 %15به دست آمد با توجه به ایاکه این میبان پایایر بیشتر از  %10است اابییت اعتماد کدگذا یها
مو د تأیید است ( )Kvale, 1996: 237برای بر سر پایایر بین دو کدگذا نیب از یک دانشجوی
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دکترای مدیریت دولتر کمک گرفته شد که بر همین اساا د صد پایایر بین دو کدگذا نیب
 %31به دست آمد که باالتر از  %10بودم و مو د تأیید است

یافتههای پژوهش
د این پژوهش بر اساا گامهای و تلییل مضمون ،برای تلییل دادمها ،متن مصابههها
چادین با بهدات مطالعه و سپس کدگذا ی شد د ادامه زمانر که همه دادمها کدگذا ی شدند
مضمونها شکل گرفت و پس از بازبیار و تعریف آنها ،نتایج د االب مضمونهای اصیر و
فرعر که د شکل زیر نشان دادم شدم است ،ا ائه گردید
جدول  -2طهقه بادی مفاهیم و مضامین اصیر و فرعر
مضامین

مضامین

اصیر

فرعر
انسجام
ضعیف
خطمشرها

عوامل
ملتوایر

با خطمشرهای باالدستر،

برخر موا د باعث ایجاد اختالالتر د وند اصالح نظام ادا ی

ناهماهادر نظامهای خطمشر

مرشود " " اگر به چشماندازها توجه کایم و هم استا با سیاستهای

گذا  ،تعا ض خطمشرها

عدم تااسب
اهداف و

هدف ،وااعبیار د انتخاب اببا ها،

اببا

ناآگاهر نسهت به اببا های خطمشر

خطمشرها

فرآیادی

خطمشرگذا ی موازی ،هم سویر

" وجود دستدامهای موازی خطمشرگذا د بوزم امو ادا ی د

انتخاب اببا نامااسب برای سیدن به

آمرانه بودن

عوامل

دستههای مفهومر

گبا مهایر از متن مصابههها

دید باال به پایین ،متمرکب بودن
خطمشر گذا ی ،دیکته کردن
خطمشرها

فقدان

تعصهات دستداهر ،اولویت ماافع فردی،

مشروعیت

برخو د سییقهای با مسائل ،تلمیل دیدگامها

د ونر

و نظرات اعضا اد تماد

کالن و باالدستر عمل کایم نتایج بهتری به دست خواهیم آو د "

" خطمشرگذا ان و کا شااسان دبیرخانه آگاهر کافر نسهت
به اببا های خطمشرگذا ی ندا ند " "د برخر خطمشرها
اهداف مشخص هستاد ولر اببا مااسهر ا برای سیدن به
هدف انتخاب نکردماند"
"یکر از اصیرترین ویژگرهای فرهاگ خطمشر گذا ی
متمرکب بودن آن است" " .اتکا به دستو ات تکییفر و از باال
به پایین و عدم مشو ت با بدنه اجرایر عمالً ا رگذا ی
خطمشر ا از بین مربرد "
"برخر مسائل زمیاهای وجود دا د که باعث عدم مؤفقیت خطمشر
گذا ی مرشود یکر از این موا د تعصهات دستداهر است " "د
ابطه با جیسات مشو ت و همفکری نمایادگان باضر از اول نیتشان
این است که اوانین و مصوبات ا به نفع خودشان مصاد م کااد"

پیچیدگر و مشخص نهودن

"مشخص نشدن ایاکه چه کسانر از این خطمشر سود

فقدان

گرومهای ذینفع ،نادیدم گرفتن

مربرند و چه کسانر متضر مرشوند " " از بخش

مشروعیت

بخش خصوصر ،نادیدم گرفتن

خصوصر نظرخواهر و مشو ت انجام نمرشود د بالرکه

بیرونر

بروکراتهای سطح خیابان،

بخش خصوصر نیب تلت تأ یر خطمشرهای شو ای عالر

مشو ت نکردن با مجریان
پرداختن به
مسائل

ادا ی ارا مرگیرد "

دخالت شو ا د مسائل وتین و

"شو ا باید به وظایف و مأمو یتهای اصیر که بر اساا

کماهمیت ،برکت نکردن د

آنها شکلگرفته بیشتر توجه کاد و د همان استا برکت

استای مأمو یتها اصیر

کاد " ".ما انتظا دا یم بر اساا جایداهر که شو ا دا د
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موضوعات بسیا مهم د آن مطرح شود د بالرکه شو ا د

اهمیت

مسائل بسیا خردتر مثالً د بوزم

دیدگام
مکانیکر

توجه نکردن به ابعاد فرهادر،
ساختا ماشیار ،توجه به جاهه

برای اجرای آن نیاز به یک فرهاگ خاصر دا یم" " خییر از
مشکالت ما د نظام ادا ی امبیش سخت نیست بیکه جاههی نرم و

اانونگرایر اعضا ،دیدگام مردم نسهت

"د کشو ما اغیب دستدامها تا فشا ی از باال و یا سمت

فرهاگ

به دولت ،تمایل به افبایش اد ت

مردم برای برطرف کردن مسئیهای ابساا نکااد به سمت

سیاسر

دستدامها ،مطالهه عمومر،

بل مشکل برکت نمرکااد" " .همه به دولت به دید

فرهاگ ابطه گرایر

صادواچه تمامنشدنر فکر مرکااد "

ملدود
فقدان
مکانیسمهای
نظا ت و
پیدیری

نداشتن توان اههری و هدایت
اجرا ،فقدان ضمانتهای اجرایر
مؤ ر ،بیطه وظایف غیرشفاف،
استقالل پایین شو ا
ضعف د سیستم ا زیابر عمیکرد،
ضعف د پیدیری مصوبات ،نهود
مکانیسمهای مشخص پیدیری

"نداشتن توانایر الزم برای اههری و هدایت اجرای
مصوبات و خطمشرهای تدوینشدم توسط شو ا" " .تلت
تأ یر ارا گرفتن تصمیمات شو ا توسط نهادهای باالتر
اانونگذا ی؛ برای مثال د برخر موا د مجیس با تصویب
اانونر بسیا ی از مصوبات شو ا ا برتأ یر مرکاد "
"باید به بعد نظا تر بیشتر توجه کااد خطمشر گذا ان
اغیب نظا ت ضعیفر بر اجرا دا ند" " .صرف تصویب و
ابالغ خطمشر کافر نیست و شو ا باید پیدیریهای الزم و
ا زیابرهای مو دنیاز ا انجام دهد "
"ترکیب اعضا بهگونهای چیدم شدم است که خییر

عدم انعطاف

انتصابر بودن اعضا ،ترکیب ابت

کا شااسر نیست و اعضا معموالً انتصابر هستاد و بر اساا

ساختا ی

شو ا ،ضعف د استفادم از

پست و مقامر که دا ند انتخاب مرشوند"" .یکر دیدر از

شو ا

تخصصهای مختیف

اشکاالت دیدر شو ا این است که اعضا ابت هستاد و د

فقدان

مکانیسمهای پاسخدویر

مکانیسمهای

غیرشفاف ،عدم مسئولیتپذیری

پاسخدویر

تدوینکاادگان

فقدان

تأ یر مافر بدمبستانهای سیاسر،

برطرفر

دخالت بیش از بد سیاست د ادا م،

سیاسر

نهود نظم و هات د خطمشرگذا ی

ترا از ایجاد تلول و تغییر،

عوامل

"ما د ابطه با موضوعر تصمیمگیری مرکایم اما توجه نمرکایم که

عیوم انسانر

اختیا ات

عوامل

ارا دادها اظها نظر مرکاد "

فتا ی است ،امبیش مدیریتر است "

غیر شفاف و

زمیاهای
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فقدان تعهد

تمایل به نتایج زودگذ  ،باضر

سیاسر

نشدن اعضا د تمام جیسات ،لوث
شدن بلث خطمشرگذا ی

فردی
موانع

ذهایت اعضا نسهت به نظام ادا ی،

شااختر

کم اهمیت دانستن نظام ادا ی،

طرح موضوعات و مسائل مختیف اعضا تغییر نمرکااد"
"عامل دیدر ،عامل پاسخدویر هست ،یعار شما واتر مرتوانید
کیفیت خطمشر ا تضمین کاید که د مقابل خطمشر به یک جایر
پاسخدو باشید"" .مسئولیتپذیری بسیا پایین است،
خطمشرگذا ان به پیامدهای خطمشر براعتاا هستاد "

"وجود برخر بدم بستانها د داخل شو ا مرتواند تأ یرات
مافر بر تصمیمات شو ا داشته باشد" " .خطمشرگذا یها
کامالً بر هات و برنظم است ،د برخر موااع با تغییر
دولتها سیاستها  510د جه تغییر مرکاد "
"وابسته بودن خطمشر گذا ی به افراد ،مدیران فقط
خودشان ا د نظر مرگیرند و برای مثال اگر دو سال
عهدمدا پستر هستاد فقط برای آن دو سال برنامه یبی
مرکااد"" .خطمشرای که اابییت اجرایر ندا د بعد از مدتر
کالً بلث خطمشرگذا ی ا لوث مرکاد"
"ذهایت ئیس شو ا از اهمیت نظام ادا ی بر کیفیت
تصمیمات تأ یر زیادی مرگذا د برای مثال برخر معتقدند
نظام ادا ی عامل اصیر پیشرفت و ونق است و برخر
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برخو د انفعالر شو ا ،پذیر
کیر وجود مسئیه
وابستدر مؤفقیت خطمشر یه ماافع

ا ز ها و
ماافع متضاد

سازمانر ،اعمال سییقه دستدامهای
مجری ،تطابق ا ز های جامعه و
خطمشرگذا  ،تعا ض ا ز ها و
مهانر فکری خطمشرگذا ان

اهمیت چادانر برای آن اائل نیستاد"" .اغیب شو ا به
صو ت انفعالر عمل مرکاد و از
ویه و نظم خاصر برخو دا نیست"

"خطمشر گذا یهایر که د آن افراد و سازمانها
ماتفع مرشوند ،شو ا موفقتر عمل مرکاد"" .
تفاوتهای زیادی د مهانر فکری و فیسفر اعضا
شو ا وجود دا د "
"تمرکب بر اصالبات تد یجر باعث مؤفقیت مرشود ما از

ایدمآلگرایر

فقدان وااع بیار ،آ مانگرایر ،مدل
خطمشرگذا ی تد یجر

دستدامها مرخواهیم فالن اصالبات ا انجام دهد،
د بالرکه دستدام مرگوید زیرساختهای الزم ا ندا د " "
خطمشرگذا ان نهاید خییر ایدمآل گرایانه عمل کااد و باید
نیازهای وااعر مو د توجه ارا گیرد "

بحث
مرو ادبیات خطمشرگذا ی عمومر د کشو نشان مردهد که مربیه تدوین خطمشر
نادیدم گرفته شدم است و تمرکب بیشتر پژوهشها بر مربیه اجرای خطمشرهاست از دیدگام
عقالیر ،مربیه شکلگیری مهمترین مربیه خطمشرگذا ی است که بیشترین چالشهیا ا د
د ون خود دا د و د نتیجه تعامل بازیدران ،امبیر به نام خطمشیر انتخیاب خواهید شید
(دانش فرد )535 :5727 ،از طرفر دیدر این مسئیه که خطمشرگذا ی عمومر د کشو اغیب
بهصو ت گروهر است و بر عهدم نهادهایر است که بهصو ت شو ایر ادا م مرشوند بر کسر
پوشیدم نیست از این و د این پژوهش به شااسایر عوامل بازدا ندم خطمشرگذا ی شو ایر
پرداخته شد یافتههای پژوهش نشان داد که عوامیر که ما ا از سیدن به هدف د
خطمشرگذا ی شو ایر دو مرکااد د چها دسته کیر عوامل ملتوایر ،عوامل فرآیادی،
عوامل زمیاهای و عوامل فردی جای مرگیرند
ازنظر عوامل ملتوایر ،ملتوای ضعیف خطمشر عمومر پدیدم اصیر تهیینکاادم شکست
خطمشر عمومر د نظام خطمشر گذا ی کشو است برخر از چالشهای نظام خطمشر
گذا ی از اهیل انسجام ضعیف خطمشرها ،آمرانه بودن خطمشرها ،عدم تااسب اهداف و اببا
از عیل شکلگیری خطمشر عمومر با ملتوای ضعیف است دستیابر به اهداف خطمشر و
اجرای کامل خطمشرها ،به دلیل موانع و عوامل بازدا ندم بسیا زیاد و متاوخ که برخر از آنها
ا نمرتوان تلت کاترل د آو د ،معموالً امکانپذیر نیست ولر هر چه د مربیه تدوین خطمشر
به این عوامل توجه بیشتری شود ابتمال مؤفقیت آن بیشتر خواهد بود ،د وااع شااخت این
چالشها و ا ائه اهکا هایر برای برطرف کردن آنها امری ضرو ی د استای تدوین
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خطمشرهایر موفق است (ملمدی و همکا ان )5721 ،از عوامل بازدا ندم ملتوایر به انسجام
ضعیف خطمشرها اشا م شد پژوهشها نشان مردهد عدم هماهادر د ونر یک خطمشر و یا
میان خطمشرها ،باعث انلراف نتایج باصل از آنها د هر سه بخش خروجر ،پیامد و ا ر
خطمشر شدم است ( )May et al, 2005چالشهای دولتهای نوین ،بلرانهایر شامل بلران
مشروعیت ،بلران نهادی ،شکایت عامه نسهت به خطمشرهای دولت ،بلران ادا ی ،بلران د
خدمات مدنر ،بلرانهای مالر دولت ،فساد و عدم پاسخدویر بودم است؛ که باعث افول ظرفیت
خطمشر شدم است اطعاً خطمشرگذا ی باال به پایین پاسخدوی این بجم از نا سایرها
نخواهد بود همانگونه که دای ( )2005اشا م مرکاد خطمشرگذا ی باال به پایین فرآیادی ا
فراهم مرکاد که نخهدان میر از طریق آن ا ز ها ،ماافع و ترجیلات خود ا تهدیل به خطمشر
عمومر مرکااد همانگونه که مصابههشوندگان بیان کردند آمرانه بودن خطمشرگذا ی باعث
تضعیف کیفیت خطمشرها مرشود از ایارو شو ا برای ایاکه بتواند خطمشرهایر ا ربخش
تدوین کاد باید از ویکردی ترکیهر د خطمشرگذا یها استفادم کاد پیترز ( )5221استدالل
مرکاد که اگر ظرفیت خطمشر مستیبم توانایر د اجرای برنامهها و کسب اهداف باشد ،بخشر
از ظرفیت خطمشر بکومت وابسته به اببا های خطمشر د دسترا و بهرمبردا ی بهمواع از
آنان است وجود یا عدم وجود اببا خطمشر مااسب است که امکان ا تقای خطمشرها ا د
سطح دولت فراهم مرکاد (بار اسد )5727 ،مصابههشوندگان عاوان کردند که خطمشرگذا ان
آگاهر و دانش کافر د ابطه با اببا های خطمشر ا ندا ند و این مسئیه باعث مرشود بین
اهداف و اببا های به کا گرفته شدم تااسهر وجود نداشته باشد
د ابطه با بعد فرآیادی مرتوان گفت ،فرآیاد تدوین خطمشر و هر آنچه بر ا ربخشر این
فرآیاد تأ یر مرگذا د از عوامل پراهمیت د مؤفقیت خطمشر گذا ی است تمرکب توجهات بر
ملتوای خطمشر باعث نادیدم گرفتن فرآیاد خطمشر گذا ی شدم است تمرکب بر ملتوای
خطمشرها باعث انلراف از فهم فرآیادهایر شدم است که د ایجاد خروجرهای مطیوب
خطمشر شکست مرخو ند شواهد نشان مردهد بسیا ی از تصمیماتر که توسط شو ا إتخاذ
مرشود هرگب اجرا نمرشوند ،این مسئیه نشانهای وشن است از ایاکه فرآیاد ،خطمشرهایر با
کیفیت بد تولید مرکاد و نیازماد بازطرابر است عرصه خطمشر گذا ی عمومر نیازماد
فرآیادی نظامماد و هدفماد برای تولید دادمهای مااسب و معتهر ،پرداز آنها و تهدیل آن به
دانش کا بردی است تا نسهت به میبان و کیفیت تلقق اهداف خطمشرها و برنامهها ،آ ا و
پیامدهای آنها و مؤفقیت یا شکست آنها آگاهر داشته و از آن دانش برای خطمشرگذا ی
عمومر و تصمیمگیری بهرم گیرد (شکری و همکا ان )5723 ،برخر از عوامل بازدا ندم فرآیادی
که د این پژوهش شااسایر شدند عها تاند از :فقدان مشروعیت د ونر ،فقدان مشروعیت
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بیرونر ،پرداختن به مسائل وتین و کماهمیت ،دیدگام مکانیکر مسئیه مشروعیت د مؤفقیت
خطمشرها از اهمیت بسیا ی برخو دا است د خطمشرگذا یهای شو ایر عالوم بر
مشروعیت بیرونر که اشا م به مشا کت بداکثری ذینفعان د فرآیاد تدوین دا د نوخ دیدری
از مشروعیت یعار مشروعیت د ونر نیب مطرح است د اغیب گرومهای خطمشرگذا اعضا
از جایدام و اد ت برابری برخو دا نیستاد اعضا اد تماد با توسل بر نفوذ خود فرآیاد تدوین
خطمشرها ا به نفع خود تغییر مردهاد این مسئیه نوعر بس برطرفر و غیرماصفانه بودن د
اعضا القا مرکاد که بهشدت بر ا ربخشر خطمشرها تأ یرگذا است و یکر از دالیل اصیر عدم
اجرا و یا شکست خطمشرهای تدوین شدم توسط شو ا مربوط به فقدان مشروعیت د ونر
است آ شد 5و همکا ان ( )2051و نیب والاتین )5227( 2د پژوهشهای خود به این موضوخ
اشا م کردماند و یکر از دالیل شکست خطمشرها ا فقدان مشروعیت عاوان کردماند
د ابطه با عوامل زمیاهای اهمیت فهم زمیاه خطمشر و عوامل مرتهط با زمیاه خطمشر بر
کسر پوشیدم نیست خطمشرها د خأل ایجاد نمرشوند بیکه د بستر پیچیدمای شکل مرگیرند
توجه به زمیاه خطمشر موضوخ جدیدی نیست و د شتههای مختیفر به آن توجه شدم و د
دهههای اخیر ویکردهای تئو یک آن توسعه پیدا کردم است برای مثال د مطالعات خطمشر
لیچتر )5232( 7بر اهمیت توجه به زمیاه خطمشر تأکید کردم و آن ا د چها دسته طهقهبادی
کردم است )5 :عوامل مواعیتر )2عوامل ساختا ی )7عوامل فرهادر  )1عوامل ملیطر
( )Leichter, 1979برای مؤفقیت د خطمشر گذا ی باید تادااها و مشکالت مرتهط با بستر و
زمیاه خطمشر مو د توجه ارا گیرد عوامل زمیاهای شااسایر شدم د این پژوهش شامل فرهاگ
سیاسر ،اختیا ات غیر شفاف و ملدود ،فقدان مکانیسمهای نظا ت و پیدیری ،عدم انعطاف
ساختا ی شو ا ،فقدان مکانیسمهای پاسخدویر ،فقدان برطرفر سیاسر است مهمترین عوامل
زمیاهای که بیشتر توسط مصابههشوندگان مو د تأکید ارا گرفت فرهاگ سیاسر و فقدان
برطرفر سیاسر بود سادیار کفه سیاسر خطمشرها نسهت به جاهه فار و تخصصر آن باعث
ناکا آمدی و برا ر شدن خطمشرهای تدوین شدم مرشود
ویژگرهای فردی و فتا ی خطمشرگذا ان تأ یر بسیا زیادی بر تدوین خطمشرهای
مطیوب دا د عوامل فردی و فتا ی شامل نیروی انسانر و مجموعه کاشها و واکاشهای
مربوط به آن است تمایل به اهداف و ماافع کوتاممدت خطمشر گذا ان نشان از عدم تعهد
سیاسر آنها نسهت به وظایف و مسئولیتهایشان است ا ادم و تعهد سیاسر یک پدیدم نامیموا
بودم و د بردا ندم اندیبم و نیت است این مفهوم ،هم د سطح فردی و هم جمعر وجود دا د
1- Arshed
2- Valentine
3- Leichter
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ا ادم سیاسر د سطح فردی به ا ز ها ،تمایالت و اولویتها اشا م دا د ا ادم سیاسر عها ت
است از تعهد بازیدران برای إتخاذ اادام برای سیدن به مجموعهای از اهداف (ملمدی و
همکا ان )5721 ،د همین زمیاه د ابطه با شو ای عالر ادا ی که اعضای آن د وااع مجریان
اصیر خطمشرها نیب هستاد؛ برخر اعضا از اجرای مصوباتر که خود د تدوین آن مشا کت
داشتاد طفرم مر وند د بسیا ی از موا د ،خطمشر گذا ان ماافع میر ا فدای ماافع بببر و
فردی خود مرکااد ا ز ها و ماافع متضاد خطمشرگذا ان که موجب مقاومت سیاسر د برابر
خطمشرگذا ی خوب و مطیوب مرشود ازجمیه موانع دستیابر به اهداف خطمشر است

توصیههای سیاستی
با توجه به یافتههای این پژوهش برای بههود خطمشرگذا ی شو ایر پیشاهادهای زیر ا ائه
مرگردد:
 وا د کردن و د گیر کردن تصمیم گیران اصیر از ابتدای فرآیاد تدوین تعهد سیاسر خطمشرگذا ان عامل بسیا مهمر د مؤفقیت خطمشرهاست د گیر کردن خطمشرگذا ان از للظه
شروخ مرتواند د این زمیاه کمککاادم باشد
 برای فع فقدان مشروعیت بیرونر وا د کردن ذینفعان وااعر از گامهای اولیه و ایجاد سیستما تهاطاتر وشن ضرو ی است د تدوین بسیا ی از خطمشرهای ادا ی ذینفعان وااعر
بضو ندا ند د بالرکه تأ یر مثهت بضو آنها د تدوین خطمشرها بر کسر پوشیدم نیست
بضو ذینفعان باعث تقویت مشروعیت بیرونر شدم و د مؤفقیت خطمشرها بسیا پراهمیت
است
 برای بههود نظا ت و پیدیری شو ا ،باید شاخصها و استاندا دهای مااسب برای اندازمگیریپیشرفت ایجاد و مکانیسمهای ا زیابر و بازخو د تقویت شود
 بههود ساختا شو ا و ا تقا صالبیت و شایستدر اعضا نیازماد افبایش انعطاف و تغییر دترکیب شو ا د استای بضو بداکثری نخهدان بوزمهای مختیف ادا ی است
 همانگونه که اشا م شد آمرانه بودن خطمشرها از موانع خطمشرگذا ی شو ایر است ازاین و برای هماهادر بیشتر با مجریان و بروکراتهای سطح خیابان باید ویکردی ترکیهر د
تدوین خطمشرها به کا گرفته شود
 بخشر از فقدان مشروعیت بیرونر مربوط به عدم مشا کت بخش خصوصر است باابراین بایدفرصتر فراهم شود تا بخش خصوصر بتواند د سطوح مختیف خطمشرگذا ی ادا ی مشا کت
داشته باشد
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