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چکیده
خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین ،اجرا و ارزیابی می شوود و اهمیوت
آن در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست ،لیکن فرآیند تدوین و اجرای خط مشوی گوذاری در سوازمان
های ایران با معضالتی همراه است .بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسی نارسائیهای تدوین و اجرای خوط
مشی گذاری در سازمانهای ایرانی انجام شده است .این تحقیق بر اساس هدف ،بنیادی بوده و از لحاظ ماهیوت و
شیوه اجراء ،از نوع مروری و کتابخانه ای بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف
می باشد .در این مقاله ابتدا مبانی نظری خط مشی های عمومی توضوی داده شوده و سوسس فراینود اجورای آن
تشری می شود .در ادامه و با استناد به مطالعات و شواهد موجود ،نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان هوای
ایرانی در قالب  9بعد مختلف تبیین میگردد .این مقاله با بررسی ادبیات مربوو بوه نارسوائیهوای اجورای خوط
مشیهای عمومی و نتیجهگیری از میاحث مطرح شده به پایان می رسد.
واژگان کلیدی :خط مشی ،تدوین خط مشی ،اجرای خط مشی ،سیاست گذاری ،نارسائی اجرا
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مقدمه
بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکاالتی است؛ از جمله :عدم تفکیک حوزههای حاکمیتی از تصدیگری؛
نبود روحیۀ نوآوری؛ عدم تعیین مناسب نقش سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت دولت؛ نبود نظام ارزیابی عملکرد جامع،
مستمر و نتیجهگرا؛ بی عدالتی در نظام پرداخت شاغالن و بازنشستگان؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فنّاوری اطالعات؛ عدم
توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت؛ فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش
با عملکرد اشاره کرد .چنین وضعیتی ،مسئوالن کشور را در سال های اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل
مشکالت نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند؛ قانونی که بتواند به صورت یکسارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده ،بر
اساس آن ،راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و مالحظات ملی و با بهره گیری از نظریه های نوین
مدیریتی و تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند (پورکیانی و همکاران.)3191،
باید دانست که خط مشی گذاری عمومی در پیشرفت جوامع نقش مهمی را ایفا میکند و این در حالی است که انجام بهینه آن
بیشتر به سرمایه فکری نیاز دارد تا منابع مادی .از آنجا که این رشته در مقایسه با سایر رشته های علمی از قدمت زیادی
برخوردار نیست از این رو کتابهای معدودی که در این رابطه به زبان فارسی به چاپ رسیده و به بحث در مورد مبانی و کلیات
این موضوع پرداخته است .این مقاله از نوع مروری بوده که بر اساس تحلیل نظری و استدالل عقلی نگارنده نگاشته شده که با
مقایسه تئوری های موجود در کتب دانشگاهی و اصول مذکور دراعتقادات اسالمی و هنجارهای اجتماعی از یکطرف و واقعیتهای
عملی موجود ازطرف دیگر تدوین شده است.
ادبیات پژوهش
تقریباً هر کسی که در باب خط مشی مطلبی نوشته تعریفی نیز از خط مشی ارائه داده است ،به عنوان مثال توماس دای مودعی
است خط مشی عمومی به هر آنچه دولتها انتخاب میکنند تا انجام دهند یا انجام ندهند ،اشاره دارد (دای .)3991،3اندرسون نیوز
معتقد است ،خط مشی بیانگر مجموعه اقدامهای به نسبت ثابت و هدفمند است که بهوسیله یک فرد یا مجموعهوای از بوازیگران
برای پرداختن به یک مسئله یا دغدغه دنبال میشود (اندرسون .)1222،1در مجموع آنچه که در همه تعواریف بوه طوور مشوتر
وجود دارد آن است که خط مشی درباره فرایند یا الگوی فعالیتها یا تصمیماتی اسوت کوه بورای جبوران مشوکالت عموومی ،چوه
حقیقی و چه مجازی اتخاذ میشود.
خط مشی گذاری به صورت یک چرخه ،فرایندی را تشکیل میدهد که شامل چندین فعالیت و مرحلوه اسوت .ایون مراحول را در
قالب شکل زیر میتوان نشان داد:
درک و بیان مساله یا مشکل
طرح مساله در سازمانهای عمومی

ارزیابی خط مشی اجرا شده

شکلگیری و تدوین خط مشی

ابالغ و اجرای خط مشی
مشروعیت بخشیدن به خط مشی

شکل  .3مراحل مختلف خط مشیگذاری عمومی (الوانی و شریف زاده)3192 ،
همچنان که مشاهده می شود ،خط مشی گذاری به صورت یک چرخه ،فرایندی است شوامل چنودین فعالیوت و مرحلوه .بودیهی
است این مراحل به طور مکانیکی و جدا از هم طی ،نمیشود بلکه به صورت فرایندی پویا و دارای ارتبا چند سویه با هوم شوکل
Dye
Anderson
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می گیرد (الوانی و شریف زاده .)3192،صاحبنظران این مراحل را به طور کلی در سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی طبقوه بنودی
می کنند (جکینز )3991،3و معتقدند که شاید اجرا مهمترین این مراحل باشد ،به نحوی که حتی برخوی از آن بوه عنووان حلقوه
مفقود شده فرایند خط مشی نام میبرند (رزقی رستمی.)3199 ،
تعریف خط مشی عمومی
برای خط مشی عمومی تعاریف زیادی مطرح شده است که هر کدام از یک بعد به موضوع نگریسته و در واقع مکمل یکدیگر می-
باشند .بطور کلی تصمیمها و سیاستهای مراجع مختلف بخش عمومی مانند مجلس ،دولت و قوه قضائیه کوه نماینودگان حواف
منافع عمومی هستند خط مشی عموومی نامیوده مویشوود (بابوایی وتووکلی .)3191 ،در تعریفوی دیگور ،سیاسوتگذاری عموومی
دربرگیرنده برنامه های سیاسی برای اجرای طرحهایی به منظوردستیابی به اهداف اجتماعی است و بیانگر مجموعه فعالیوت هوای
حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد (برکلند.)1232 ،1
این تصمیمها در قالب قوانین و مقررات ،تصویب نامهها ،آئین نامهها ،بخشنامهها و … تجلی میکند و با انشواء بایودها و نبایودها
براساس فرهنگ ،ارزشها و اولویتهای مورد قبول جامعه و با خاصیت تکرار و تداوم و فراگیر بودن موجب هماهنگی در عملکورد
بخشها و سازمانهای عمومی و ایجاد نظم در جامعه و وحدت ملی می گردد.خط مشیها یا برای مقابله بوا مشوکل معوین وضوع
میشوند یا برای تعیین روشهای اجرائی برای تحقق برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده .به عقیوده نگارنوده ایون موضووع در
کشوور موا در رابطوه بوا محورهوای موذکور در زیورآن طوور کوه بایود و شواید موورد توجوه قورار نگرفتوه و ضوعفهوای اساسوی
دارد(.مودب.)3112،
تدوین
از نظر السون ( )3993فرایند خط مشی اساساً در مورد چگونگی اتخاذ تصمیم ها به وسیله خط مشی گذاران است .بدین ترتیب،
تالش اولیه السول برای مدلسازی فرایند خط مشی بیشتر بر چگونگی مدل سازی فرایند تصمیم (به بهترین نحو) اسوتوار اسوت.
السول مجموعه ای از گام های مشتر در هور تصومیم را مشوخ کورد :شوناخت یوک مسواله ،گوردآوری اطالعوات و تودوین
پیشنهادیه ها  proposalبرای حل یک پیشنهادیه ،خاتمه اجتمالی خط مشوی و آنگواه ارزیوابی پیشونهادیه (اسومیت و دیگوران،
.)3191
جونز نخستین بار تالش میکند تا فرایند تصمیم های خط مشی عمومی را مدل سازی کند .از منظر جونز ،فرایند خط مشی می
تواند به نحو مناسب به وسیله مجموعه بارزی از عناصر نشان داده شود .کانون تمرکز جونز بر عنصر فرایند خط مشی به شدت در
راستای عالقه السول به “دانش از فرایند خط مشی” است .فرایند یک خط مشی با در یک مساله آغاز شوده و بوا انوواعی از راه
حل ها با خاتمه خط مشی پایان می یابد .مراحل پیشنهادیه السول و جونز ،خط مشی عموومی را نووعی فراینود تصومیم گیوری
خطی از مراحل به هم پیوند خورده مفهوم سازی می کند که بیشتر یک نگاه عقالنیت گرا را انعکاس می دهد(اسمیت و دیگوران،
.)3191
اجرای خط مشی عمومی
بر اساس مطالعات صورت گرفته فرآیند خط مشی گذاری عمومی دارای مراحلی نظیر :شناخت و در مساله عمومی ،دسوتورکار،
طراحی و شکل گیری خط مشی ،اجرای خط مشی ،نظارت و ارزیابی و تغییر یا خاتمه خط مشی است (ر . .دانش فر )3191،که
البته این مراحل به هم مرتبط اند.
اندیشمندان خط مشی از بین مراحل مختلف فرایند خط مشی گذاری عمومی همواره به مرحلوه اجورا توجوه ویوهه داشوته (ر. .
سابروتو .)1233 ،1مجموعه ادبیات نظری مربو به این اجرای خط مشی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد :اجرای خط اجرای
خط مشی با رویکرد"باال به پایین" ،اجرای خط مشی با رویکرد »پایین به باال» و رویکرد ترکیبی یا تلفیقی.
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محققانی که رویکرد باال به پایین را در تحقیقات خود پیش گرفته اند ،به بیان روشن و واض خط مشی تأکید دارند .هر چه خوط
مشی بیان شده مبهم تر باشود ،احتموال موفقیوت آن در مرحلوه اجورا هوم کمتور خواهود بوود (بواوم3991 ،3؛ بوالو ،3912 ،1
روزنباوم1980 ،1؛ جانسون و کانون3912 ،2؛ المور .)3919 ،عالوه بر این ،خط مشیها بایود تغییورات محودود را نسوبت بوه وضوع
موجود مدنظر داشته باشند و میزان تغییرات را در حد پایین لحاظ کنند ،ساختار اجرا را ساده بگیرند ،نقا گسست تصمیم گیوری
(وتو) را کم کنند ،شمار بازیگران مشمول خط مشی را به حداقل برسانند و مشکالت و مسائل بوالقوهه را در اجورا در نظور بگیرنود
(اوتول3911 ،1؛ پرسمن و والدوسکی.)3912 ،1
تحقیقات بیشتر ،دسترسی داشتن به منابع مکفی (مونتجوی و اوتول (3999،9و اثربخشی ارتباطات سیاسی ،سیاسی ،وجود فنّاوری
مناسب و سازگار با خط مشی وتوافق بر هدف بین مجریان (ونمتر و ونهورن )3991،1را به عنووان متغیهرهوای کلیودی در اجورای
خط مشی عنوان میکنند .به عالوه ،حمایت فعال از سوی نخبگان سازمان یافته و احزاب و وجود واسطهها یا ائوتالفهوای انود
(ساباتیر و مازمانیان 3999،3912 ،9و  )3911را نیز از جمله عوامل موثر بر اجورا در نظور گرفتوهانود .هیورن و پوورتر)3913( 32
برآنند که ساختار اجرایی نیز مهم است؛ به این معنا که ماتریسی متشکّل از بخشهای مختلف سازمانها که مسئول اجورا کوردن
قسمتهای مختلف خط مشیاند ،از اهمیتی حیاتی برخوردار است .هالسوورث و همکاران  )1233(33نیز بور اهمیوت سواختار در
خط مشیگذاری از ابعاد گوناگون اشاره میکنند .سرانجام ،اِلمور ( )3919اهمیت تجزیوه تحلیول سوط سوازمانی را بسوط داد و
پیشنهاد کرد که چهار الگوی مختلف باید در اجرای خط مشی به کار گرفته شود که وی آن را «نقشوه نگواری رو بوه عقوب موی
نامد.
سایر نظریهها در توسعهی رویکرد پایین به باال همکاری داشتهاند .این رویکرد به الزام مشارکت ذینفعان ،مشوتریان و متوأثران از
خط مشی ،در تعیین مساله و راهکارها تأکید میورزد .معموالً مشاهده میشود کوه در صوورت مشوارکت و دخالوت کارکنوان در
تعیین اهداف و خط مشی گذاری ،رضایت و بهره وری کارکنان نیز افزایش مییابد (رینی3991،31؛ هاوس و میشل.)3992،31
تالشهای چندی جهت تلفیق الگوهای اجرای خط مشی «پایین به باال» و «باال به پایین» صورت گرفته است .گوگین:3992( 32
 )19-23یک الگوی ارتباطی در رابطه با اجرای خط مشی بین دولتی (در دولتهای حکومتهای فدرال) عرضه کرد .راهبردهوای
ارتباطی میتوانند زمان و ساختارها را جهت غلبه بر موانع به خدمت بگیرند (لملی و راسل .)1221،31ماتلند )3991( 31بوه بحوث
پیرامون این موضوع میسردازد که خط مشیها باید بر مبنای گونهای نوعشناسی بر حسب سطوح مختلف ابهوام و سوط تعوار
میان بازیگران رقیب شناسایی شوند .به این ترتیب در سط تعار کم و ابهام پایین ،بیشترین احتمال موفقیت خطمشی پدیود
میآید .بارداچ )3999( 39از اجرای خط مشی ،به عنوان فرآیند چانه زنی میان بازیگران نیموه خودمختوار و بوه کوارگیری دسوته
بندیهای قوی متغیهرهای سیاسی یاد میکند .وی برخی از اینها را به مثابه «بازیها» توصیف میکند .به عنوان مثال ،یک واسوطه
ممکن است فرد یا گروههای ذینفع محلی و قدرتمند باشد.
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به این ترتیب ،در اوایل دههی  ،3992تحقیقات در زمینهی خط مشی در سیالبی از متغیهرها گرفتوار شوده بوود و نیول بوه یوک
تئوری جمع وجود بعید به نظر میرسید .با این حال در اواسط دهه 3992و در آستانه سوال  ،1222پیشورفتهوایی حاصول شود
(لملی و راسل.)1221 ،
لورنس اوتول ( )1222اشاره میکند که مجموعهای اساسی از مشاهدات وجود دارد که هر دو مدل باال به پایین و پایین به بواال را
تأیید میکند و تحقیق و جستجوی یک رویکرد تلفیقی یا رویکردی که ورای موضوعات ساختاری یا وضعی باشد را پیشنهاد می-
کند .به عنوان مثال،تجزیه و تحلیل نهادی به کیفیت نهادهایی که در اجرای خط مشی به کار گرفته میشوند تمرکوز دارنود و در
جستجوی شرایطیاند که در آن سازمانهای اثربخشی وجود داشته باشد (رینوی و اسوتاین بواور .)3999،اگور چوه ممکون اسوت
ساختار ،فرهنگ یا رهبری برای کارهایی که در وضع فعلی انجام میگیرد مناسب باشد ،اما خط مشیهوای جدیود ممکون اسوت
نیازمند بازطراحیِ سازمانی قابل مالحظهای نیز باشند .از این رو و در راستای الگو سازی رسمی ساختارهای اثربخش ،رویکردهای
مقرون به صرفهتری با عنایت به نقش ساختارها و رویهها در اجرای اثربخش پدید آمدهاند (اوتول و مییر.)3999،
این امر همچنین به شکل گیری حوزۀ مطالعاتی دیگری منجر شد که مدیریت شبکهها خوانده میشود(همان) .سرانجام ،بوه نظور
مطالعهی تأثیرات عوامل خارجی بر اجرای خط مشی ،به ویهه بر مبنای الگوی اصیل -وکیل (واترمن و مییور .)3991،و نهادهوای
سیاسی و واسطهای (راجرز -دیلون واسکرنتنی )3999 ،3در حال احیا شدن است .به طور کلی ،پیشرفتهایی که اخیراً پدید آمده
آمده است به اثربخشی مدیریت و سازمان ،توأثیر ذینفعوان عموومی ،و توأثیرات سیاسوی اشواره دارد .در نهایوت ،اوتوول ()3991
تعدادی انتخاب عمومی را از آنجا که احتماالً از ارزش تحلیل برخوردار است پیشنهاد میکند .در واقع ،مشاهدات وی کامالً به هم
مرتبطاند ،به قول او «به طرز شگفت آوری حجم تحقیقات در زمینهی «تأثیر احتمالی ویهگی خط مشی بر شبکههوای همکارانوه
کم است .با این حال رویکرد انتخاب عمومی به وضوح نشان میدهد که ویهگیهای خط مشی یکوی از متغیهرهوای کلیودی اسوت
(اتول.)3991 ،
نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی
 -1عدم توجه به تخصصی بودن موضوع
در جامعه دینی ایران دستورات مذهبی که هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی وسیع و عمیق است همان خوط مشوی هوای
کالن هستند که توسط صانع و رسوالن او و جانشینان آنها از ائمه معصومین (ع) تا فقهاء واجد شرایط تبیین موی شووند و بورای
پاسخگویی به نیازهای ناشی از پیشرفت های علمی و مسائل جدید اجتماعی ارکان خط مشی گذاری عمومی در همه کشوورها و
از جمله کشور ما به وجود آمده است .واض است که برای در پیچیدگی ها و وسعت و عمق علمی مسائل ناشی از مدنیت عصر
جدید نه تنها یک سری صالحیت های علمی و تخصصی و قدرت تحلیل ذهنی برای دست اندرکاران امر خط مشوی گوذاری الزم
است بلکه این مسؤولیت باید به نخبگان جامعه واگذار شود .به طور خالصه ،دانش خط مشی گوذاری اموروزه یوک دانوش میوان
رشته ای همانند سایر رشته های علمی است و نمی شود هر کس با هر شرایط مدعی شود که از عهوده ایون کوار برموی آیود .در
سازمان ها نیز امر خط مشی گذاری باید بر عهده متخصصان هر حوزه گذاشته شوود(مودب .)3112،ایون در حوالی اسوت کوه در
اغلب سازمانهای ایرانی ،آنچنان که باید به تخص گرایی توجه نمیشود و این موضوع به یک مشکل دائمی در کشور تبدیل شده
است (رومینا.)3191 ،
 -2عدم درک و توجه به روح کلی خط مشی های اساسی و کالن
خط مشی گذاران باید قبل از ایفای این نقش به نحوی تربیت شده باشند که با روح کلی خوط مشوی هوای کوالن جامعوه آشونا
باشند تا همواره به منارها و راهنماهای به طرف هدف توجه کرده و از انحرافات عمده مصون بماننود .در بسویاری از مووارد بودون
تفکر نظامگرا بجای پرداختن به ریشه قضایا و عالج علت ها با معلول مبارزه می شود که نتیجه ای ناپایدار و حتی منفوی بودنبال
خواهدداشت .فرآیند خط مشی گذاری در سازمان ها بدون توجه به خط مشی های کالن امکانسوذیر نیسوت و بایود در سوایه آن
تدوین و اجرا شود(همان) .در مطالعهای که با هدف بررسی چالشهای خط مشیگذاری توسط هید و آلفورد )1231( 1انجوام شود
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نیز این محققان عدم توجه به سیاستهای کلی در فرایند تدوین استراتهیهای اجرایی را یکی از چهار مشکل اساسی خوط مشوی
گذاری عمومی ذکر کردند.
 -3سوء تدبیر و عدم استفاده از روشهای علمی پیش بینی
همانطور که روشهای علمی ،تغییرات هوا و بارندگی ها و سیل و … را پیش بینی می کنند برای پویش بینوی اوضواع سیاسوی و
اجتماعی و … نیز رو شهای علمی مختلف وجود دارد که باید از آنها استفاده شود اگر راننده که صدها متر جلوتر را می بینود در
شرایط بخصوص از قبل خود را با موقعیت هماهنگ نکند نمی تواند به مقصد برسد مثالً قبل از رسیدن به پیچ تند سرعت را کوم
نکند و درست لحظه ای که به پیچ رسید ترمز نماید .شرایط متغیر جوامع امروز بویهه سورعت سرسوام آور تغییورات ایجواب موی
نماید که در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری حتی االمکان آینده های دور را ببینیم و اال اگور بوا شورایط اموروز بورای فوردا
تصمیم بگیریم قطعا تصمیم ناکارآمد خواهد بو د .بسیاری از بیماریها قبل از آنکه به مرحله حاد و صوعب العوالج برسوند بواعالئم
اولیه و تعدادی آزمایش ساده توسط متخصصین قابل تشخی می باشند درجامعه هم این استعاره صادق است .با تعقل و تعموق
و استفاده از رو شهای علمی پیش بینی و نیز استفاده از ذهنهای مستعد می توان به مسائل و فرصتهایی که هنوز پیدا نشوده انود
ولی پیدایش آنها درآینده پیش بینی می شود پی برد و در خصوص آنها تصمیم گرفت باید وضعیت ایده آل برای آینده ترسویم و
تعریف شود و راه های ممکن برای گذار از مرحله فعلی به وضعیت مورد عالقه بررسی و بهترین آنها انتخاب گردد .اگر می توان با
اجرای طرحهای آبخیزداری جلوی سیل های بنیان کن را گرفت و با احداث ساختمانهای مقاوم در برابور زلزلوه از بوروز خسوارت
زلزله تا شدت های باال جلوگیری کرد و با پیش بینی درست هوا و ایجاد انفجارهای حساب شده در فضا تگرگ را به باران تبودیل
کرد و با ایجاد واکسیناسیون و قرنطینه از شیوع بیماری های واگیردار ممانعت بعمل آورد و …(همان)
 -4بر خورد انفعالی و تدافعی با قضایای برجسته به جای برخورد فعال وتهاجمی و نادیده گرفتن محرکهای بطئی
گاهی در جامعه بحران هایی بوجود می آید که مسؤوالن با یک سری اقدامات فوری نسبت به عالج سریع و موقت آن اقودام موی
نمایند بی آنکه به علت های اصلی بسردازند و این موضوع را بررسی کنند که آیا امکان پیش بینی ایون وضوع وجوود دارد؛ بواز بوا
وضع موجود می سازند تا دوباره بحران دیگری به وجود آمده و توجه آنها رابه خود جلب کند .نشان دادن عکس العمل به حرکت
ها و محر کهای تند و غافل شدن از محرکهای کند که به تدریج حیات فرد و نظام را به خطر می اندازد شوبیه داسوتان((قورباغوه
پخته)) و ((روش مارگیری))* است(.همان)
 -5عدم توجه کافی به عبرت گرفتن و استفاده از تجارب دیگران در گستره زمین و زمان
علی (ع) در نهج البالغه در تعریف ایمان ،موضوع عبرت را از شاخ های آن معرفی می کنود (صوبحی الصوال  ) 3112 ،عموده
ترین علت ضرورت مطالعه تاریخ وجغرافیا و سیر در زمان و مکان همین مساله است بنا به مثل فارسی همه چیز را همگان داننود
و علی (ع) درباره مشورت می فرماید :من استبده برایه هلک و من شاورالرجال شارکها فی عقولها  .هرکس استبداد بوه رای نمایود
هال میگردد و هرکس با اشخاص صاحب نظر مشورت کند در عقل آنان شریک شده است( .صبحی الصال .)3112،
در جهت استفاده از خرد جمعی تا حدودی می توان از یافته های علمی و تجارب انسانهای دیگری که در زموا نهوای گذشوته یوا
سرزمین های دیگر بوده و هستند بهره برد البته این به معنای تقلید کورکورانه نیست بلکه باید تفاوتها ،شورایط زموانی ومکوانی،
ارزشها ،اعتقادات و فرهنگ و شباهتها و … را به دقت سنجید و حدود قابل تقلید را مشخ کرد .به هرحال اقتبواس از دیگوران
در مواردی خوب است حتی اگر افراد و جوامع مورد تقلید در حالت کلی مقبولیت نداشته باشوند بوه مصوداق فرموایش حضورت
مسی (ع) که فرمود  :خذواالحق من اهل الباطل والتاخذوا الباطل من اهل الحق .حق را از اهل باطل بگیرید ولی باطل را از اهول
حق قبول نکنید (برقی 3193 ،ه .ق) یا فرمایش حضرت علی (ع) که می فرماید  :حکمت گم شده موومن اسوت پوس حکموت را
بگیرید هر چند ازمنافقین (صبحی الصال .) 213 :3112 ،
در داخل کشور نیز باید از اشخاص مجهز به دانش و تجربه حداکثر استفاده را نمود .لهذا تشوکیل سوازمانی بعنووان مرکوز جموع
آوری و تجزیه وتحلیل اطالعات و تحقیق و توسعه در کنار قوه مقننه ضورورت توام دارد مرکوزی کوه بوا بکوارگیری کارشناسوان
ذیصالح با آخرین روش های علمی نسبت به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعوات موورد نیواز در سوط ملوی و جهوانی اقودام
نماید .در سازمان ها نیز باید تجارب تبدیل به دانش و تئوری شده و از آزمون و خطا باید پرهیز کرد چرا که هزینه هوای بسویاری
را بر بدنه سازمان تحمیل می کند.
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 -6عدم توجه به گروهی بودن کار خط مشی گذاری عمومی
به هر کدام از ارکان قانونگذاری توجه نمائیم مانند مجلس با کمیسیون های مربوطه ،شورای نگهبان ،مجمع تشوخی مصولحت
نظام ،هیئت وزیران ،شورای عالی قضایی و … هر کدام یک گروه محسوب می شوند و عمده وظایف خود را بوه صوورت گروهوی
انجام می دهند و گاهی ترکیب چند تا از آنها یک گروه بزرگ و تلفیقی را تشکیل میدهد.
امروزه قواعد علمی خاصی برای موفقیت کار گروهی و تفکر گروهی وجود داردکه مانند سایر علوم در حال پیشرفت می باشود بوه
نظر می رسد در کشور ما بسیاری از اعضای گروه های یادشده اساساً متوجه این موضوعات نیستند و اگر معدودی ازآنها بوه ایون
موضوع واقف هستند زکات علمی خود را نمی دهند و دیگران را آگاه نمی کنند مرتباً باید توسط بزرگان به آنها گوشزد گردد کوه
کار گروهی قواعدی متفاوت با کار فردی دارد( .مودب)3112،
 -7فقدان ساز وکار مناسب برای هماهنگی میان بخشهای مختلف خط مشی گذاری عمومی
وقتی صحبت از خط مشی گذاری عمومی می شود معموالً قوه مقننه متبادر به ذهن می گوردد در حالیکوه تصوویب ناموه هوای
هیئت وزیران ،بخشنامه های وزراء  ،آئین نامه های اجرائی قوه مجریه ،بخشنامه های مختلف قوه قضائیه هر کدام به نحوی خوط
مشی عمومی تلقی می شود و باید یک انسجام و هماهنگی کلی مابین هموه آنهوا برقرارگوردد البتوه کمیسویونی جهوت تطبیوق
مصوبات هیئت دولت با قوانین عادی وجود داردکه بعلت تغییر مداوم اعضا و در مواردی عدم احاطه آنها نسبت به برخی زمینه ها
و عدم استفاده کافی از کارشناسان ذیصالح ،کار آن کافی نیست در بسیاری از موارد دیده می شود قسمت هایی از بخشنامه ها و
آئین نامه ها با مفاد قوانین هماهنگی ندارد دلیل بارز آن ابطال مکرر آنها توسط دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه اسوت کوه
پس از اتالف وقت و هزینه و بدآموزی مجریان و نارضایتی جمعیتی که با تضییع حق از آن مقررات متواثر موی شووند و ذهنیوت
منفی و بی اعتمادی پیدا می کنند ناگهان فرد یا افرادی در این رابطه شاکی می شوند و از مرجع صالحه رای بطالن آن مصوبه را
می گیرند و پس از وارد شدن آسیبهای روانی و مادی ،اصالح صورت می گیورد (موودب .)3112،مطالعوات موجوود حواکی از آن
است که این مشکل در کشورهای در حال توسعه بیشتر به چشم می آید تا در کشورهای غربی که سابقه طووالنی در دموکراسوی
داشته اند .بعنوان مثال در اغلب کشورهای خاورمیانه و آفریقا ،هماهنگی کاملی بین نهادهای مختلف جهت اجورای سیاسوتهوای
عمومی وجود ندارد (برینکرهاف3و همکاران.)1231 ،
 -8عدم توجه کافی به سیستم بازخور خط مشی گذاری عمومی
خط مشی های عمومی پس از تصویب و تثبیت و ابالغ ،توسط طیف وسیعی ازکارکنان بخش عمومی (دولوت) اجورا موی گردنود.
گروههایی از مردم نیز در این رابطه متاثر و ذیربط هستند هر چند همه انسانها اعم از تصویب کننده ،اجراکننده و ذینفوع ،قووای
ذهنی مشابهی دارند ولی از باب اتمام حجت قابل ذکر است که با استفاده ازاستعاره بدن انسان اگور مغوز تصومیم گیرنوده اسوت
الاقل از طریق حواس پنجگانه ازمحسوسات و ادراکات و گزارشات خام تمامی اعضای بدن استفاده می کند چطور می شود موا از
نظرات و گزارشات طیف های مذکور استفاد ه نکنیم .تقریباً در تمامی وزارتخانه هوا و سوازما نهوا معاونوت حقووقی و اموورمجلس
وجود دارد و در تمامی ادارات و سازمانها بخشی به عنوان روابط عمومی دایر است .معاونتهای حقوقی و امورمجلس باید به کموک
روابط عمومی ها نظرات ذینفعان وکارکنان اداری را در مورد قوانین و مصوبات جویا شده و با دستورالعمل هوای مودون و صودور
آگهی از مطبوعات ورسانه ها تشویق های موادی و معنووی بورای پیشونهادات برتور منظوور نماینود و در نهایوت مووارد نقو و
پیشنهادات اصالحی را جمع بندی و به مرجع خط مشی گذار ارسال کنند.
از این سیستم بازخور حتی می توان قبل از وضع خط مشی عمومی نیز استفاده کرد و با طرح صورت مساله در خصوص راه حول
و روش سؤال نمود .در هرحال اگر این سیستم به طور سنجیده عمل نماید مصداق مشارکت در عقول خواهد بود یوک اثور دیگور
دارد که شاید اهمیتش از آن هم باالتر است و آن اینکه باعث تقویت اعتماد به نفس در کارکنان و کارشناسوان بخوش عموومی و
رضایت و خوشبینی مردم و تقویت وحدت ملی و رشد فکری و بروز استعدادها می گردد(.همان).

Brinkerhoff

1
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 - 9بی توجهی به تقویت آگاهی های عمومی
در کشور ما تمام ارکان حکومت از رهبر انقالب اسالمی گرفته تا مدیران جزء بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه انتخابا ت و آراء
مردم می باشد .بخش عمده قوه مقننه (مجلس شورای اسالمی) با آرای مستقیم موردم انتخواب موی گوردد .حقوقودانان شوورای
نگهبان توسط مجلس انتخاب و تایید می گردد .رئیس قوه ی مجریه (رئیس جمهور) با آراء مستقیم موردم انتخواب موی شوود و
هیئت وزیران با معرفوی ایشوان و بوا رای اعتمواد مجلوس رسومیت موی یابود .قووه قضوائیه هوم صورفنظر از انتخوابی بوودن بوه
طورغیرمستقیم نقشی جز این ندارد که بعنوان ضابط اجرائی و ناظر بر رعایت قوانینی است که توسط دو قووه دیگور وضوع شوده
است و باید دو قوه مقننه و مجریه شاکر باشند که چنین قوه ای ضامن اجرای مصوبات آنهاست و بدون آن تضمینی برای اجورای
صحی مقررات وجود ندارد .هدف از این توضی واضحات این است که مردم با رای دادن و انتخابات کاربسیار بزرگوی انجوام موی
دهند و باید به اهمیت آن واقف باشند و بدانند که این رای چقدر ارزش دارد و چه مسؤولیتی در قبال خود آنان و خانواده شان و
جامعه و نسل آینده و خدا و پیغمبر(ص) و … ایجاد می نماید اگر کسی در انتخابش رعایت امانت نکند و بی مبواالتی نمایود بوه
خودش و همه اشخاص مذکور خیانت کرده است .بسیار دیده می شود که اشخاصی تحت تاثیر قیافه ،جنسیت ،خوب حرف زدن،
وعده های دروغین و خالصه امور ظاهری و تبلیغات فریبنده نامزد انتخاباتی به او رای می دهند در حالی کوه مسوؤولیتی غیور از
این داشته اند (مودب.)3112،
پیشینه تحقیق
جدول .3پیشینه های داخلی و خارجی

محقق /سال

عنوان تحقیق

هدف /روش /نتایج

عباسی و همکاران

بررسی موانوع اجورای خوط مشوی

()3191

هووای عمووومی در سووازمان هووای

خط مشی گذاری عمومی در فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین ،اجرا وارزیابی می شود .اجورا
به عنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سوال  3992بوه بعود موورد توجوه خواص
محققان و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت.
در مسیر اجرای کامل خطمشی ،عومل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارنود کوه شناسوایی عموده

دولتی

ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشوی از اهوداف اصولی ایون تحقیوق موی باشود .نتوایج
پهوهش نشان می دهد که الگوی مفهومی تحقیق با داده های گردآوری شده سازگاری و تناسوب دارد
و مشکالت مربو به تدوین کنندگان خط مشی ،مجریان و اسوتفاده کننودگان ،ماهیوت خوط مشوی،
سازمان مجری ،انواع کنش ها و گورههای فشار و محیط با اجرای خط مشوی در وزارت تعواون ،کوار و
رفاه اجتماعی رابطه دارند.
عرفانی ،اشرف و

مروری بر عوامل مووثر در تودوین،

محمد قاسمی

اجرا ،ارزیابی و تغییر در خط مشی

()3191

عمومی

تدوین خط مشی های عمومی یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت دولتی موی باشود کوه چوارچوبی را
برای سایر تصمیم گیری ها فراهم می کند .خط مشی باید صری  ،واض  ،جامع ،دارای قابلیوت اجورا و
انعطاف پذیر باشد .مدلهای خط مشی گذاری عمومی مسیر حرکوت سوازمانها و کارکنوان را مشوخ
می کنند .مدلهایی کارآمد هستند که بتوانند تغییرات مثبت در زندگی اجتماعی ایجاد نماینود .توجوه
به تجزیه و تحلیل خط مشی ها از لحاظ نقا ضعف و قووت و بوازخورد اجورای آنهوا در جامعوه یوک
موضوع مهم و غیر قابل چشم پوشی است .انتخاب ابوزار مناسوب بورای اجورا از مهمتورین گوام هوای
موفقیت سیاست ها و خط مشی های عمومی محسوب می شود .از دیگور موضووعات مهوم ،مشوارکت
عمومی مردم در فرآیند سیاستگذاری است که شوامل نظرخوواهی از بخشوهای مختلوف جامعوه بورای
اثرگذاری بر فرآیند تدوین خط مشی ها می باشد .در این بین سازمان های غیر دولتی موی تواننود بوا
عرضه توانایی ها و دستاوردهای تحقیقاتی خود به پیشبرد اهوداف و موفقیوت خوط مشوی هوا کموک
نمایند .در این تحقیق ماهیت خط مشی عموومی تشوری و رویکردهوای مختلوف تجزیوه و تحلیول و
ارزیابی آن بیان می شوند .سسس مدلهای کاربردی در خط مشی گذاری و عوامل تعیین کننده تغییور
در خط مشی ها بررسی می شوند.
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آسیب شناسی خط مشوی گوذاری

برغم همه تالش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضول پایودار در
عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است ،این در حوالی اسوت کوه برناموه هوای توسوعه
پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محر و پیشران اقتصوادی ترسویم کورده بودنود .ایون
تحقیق به آسیب شناسی ریشه های ایون عودم موفقیوت دولوت هوا در اجورای سیاسوت هوای کوالن
خصوصی سازی در ایران می پردازد .به منظور شناخت دقیق تر عوامل گونواگون تاثیرگوذار؛ مصواحبه
های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش هی مختلف اجرایی بور مبنوای روش داده بنیوا بوه
عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفتوه اسوت .بور اسواس نتوایج بوه دسوت آموده از
کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق ،عوامول آسویب زا در چهوار دسوته
کلی فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند.

بررسووی تنگناهووای اجوورای خووط

اجرای خط مشی در مفهوم کلی به معنای اجرای قانون است که در آن بازیگران ،سازمانها ،رویوه هوا و
تکنیک های متفاوت در هم می آمیزد تا با تالش ،اهداف یک برنامه یوا خوط مشوی پیشونهادی را بوه
نتیجه مطلوب و مثبت برساند .یک فرضیه در اکثر مطالعات خط مشی وجود دارد که به محض اینکوه
خط مشی تنظیم شود ،خط مشی مورد نظر به اجرا در می آید .این فرضیه در خط مشی های تنظویم
شده در بسیاری از کشورهای جهان سوم و انواع خط مشی هوای جواموع شورقی ناکارآمود و نادرسوت
است .این جوامع میل به تنظیم خوط مشوی هوای وسویع و جوامع داشوته و چهوارچوب بوروکراتیوک
حکومت ظرفیت اجرای آنها را ازبین موی بورد .از طرفوی اجورای نواق خوط مشوی هوای عموومی از
مشکالتی است که تمام کشورها ،هم پیشرفته و هم در حال توسعه بوا آن مواجوه انود .در ایون مقالوه
عوامل بازدارنده اجرای کامل خط مشی ها به سه دسته کلی تقسیم شده اند :عوامل باز دارنوده ناشوی
از سیاستگذاری ،عوامل بازدارنده ناشی از محیط و عوامل بازدارنده ناشی از ساختار .برای اجرای موفوق
خط مشی های تدوین شده نیاز است الگوها و مدل هایی متناسب با شورایط خواص آن خوط مشوی و
حوزه اجرایی آن ارائه گردد .در این پهوهش سعی بر آن است یک مدل از فرایند اجرای خط مشوی در
سازمانهای بخش سوم (غیر انتفاعی) بعنوان یکی از بازیگران اصلی اجرای خط مشی ها در کنار بخوش
دولتی و خصوصی که در فرایند تنظیم ،پیاده سازی و اجرای خوط مشوی مفیود بووده و راهکواری بوه
منظور برون رفت از مشکالت اجرا می باشد ،ارائه گردد .نتایج تحقیق بیوانگر نقوش مفیود سوازمانهای
بخش سوم بعنوان یک پدیده نوظهور در جهت کاهش مشکالت اجرای خط مشی در سه سوط موورد
نظر بوده است.

پورکیانی و همکاران

تبیین موانع اجرای خط مشوی بوا

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال  3111مجلس شورای اسالمی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشوی

()3191

استفاده از بحوث متمرکوز گروهوی

پنج ساله آن آغاز شد .از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گوذاری عموومی محسووب موی-

)مووورد مطالعووه :قووانون موودیریت

شود ،مطالعه آسیبهای وارده بر آن و موانع اجراییاش ،عالوه بر اینکه امکان بهبوود قوانون موذکور را

خدمات کشوری(

فراهم میسازد ،میتواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشوور شوود .از ایون

دولت در عرصه خصوصی سازی بر
مبنای نظریه داده بنیاد

گریزان ()3192

مشووی عمووومی بووا رویکوورد موودل
جدیوود اجووورای خووط مشوووی در
سازمانهای غیر انتفاعی

رو ،مقاله حاضر بر اساس پهوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مودیریت خودمات
کشوری و اولویت این موانع ،تدوین شده است .پهوهش مذکور بوا اسوتفاده از بحوث متمرکوز گروهوی
توسط مدیران عالی صاحبنظر و با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی صوورت گرفتوه اسوت .همچنوین،
روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتبواطی و تکنیوک آنتروپوی شوانون بوه عنووان
روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان میدهد در تحقیوق بوه کوار گرفتوه
شده است .نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربو به منطق ،انسوجام و واقعگرایوی؛ سواختار و منوابع؛
محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظوارت؛ کارکنوان و مودیران و پشوتوانۀ نظوری ،بوه ترتیوب
بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثوربخش قوانون مودیریت خودمات کشووری دارا
هستند.
تابلی ،حمید و

مروری بر مودل هوای خوط مشوی

اهمیت خط مشی گذاری در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیسوت ،لویکن فراینود خوط مشوی

ابوالفضل فالح

گووذاری و معضووالت خووط مشووی

گذاری در ایران با معضالتی همراه است.این تحقیق ضمن آشنا ساختن مخاطب با نمونه هایی از مودل

تفتی()3191

گذاری در ایران

های خط مشی گذاری،برخی از معضالت خط مشی گذاری در ایران را مورد بحث و بررسوی قورار موی
دهد.این تحقیق از نوع مروری بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلوف
می باشد.با توجه به معضالت ذکر شده در این بررسی ،می توان نتیجوه گرفوت کوه نظوام خوط مشوی
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آموا ()1232

بررسی شکلگیری سیاستگوذاری

نحووه شوکلگیوری سیاسووت گوذاری عموومی در کشوورهای آفریقووایی دارای نواهمگنی زیوادی بووین
کشورهای مختلوف بووده و رونود یکسوانی را در نویم قورن اخیور تجربوه نکورده اسوت .سوط بواالی
بوروکراسی ،وجود فساد اداری باال و عدم مشوارکت عموومی مهمتورین معضوالت اجورای سیاسوتهای
عمومی در کشورهای آفریقایی است.

مشکالت سیاستگذاری عمومی

بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین مشکالت سیاست گوذاری عموومی عبارتنود از تعواریف موبهم از
سیاست عمومی ،تمرکز بر حل مساله به جای شناسوایی مسواله ،ناآگواهی تصومیمگیرنودگان از رونود
منطقی تدوین و اجرای سیاستهای عمومی.

عمومی در آفریقا

1

ترنبل ()1221

کالیستا ()3991

الف) موانع اجرا .3 :ناکافی بودن  .منابع؛  .1ابزارهای نامناسب؛  .1انحرافات ناشوی از نیوات سیاسوی(زد
وبندهای سیاسی)؛  .2نارسا بودن طرح های اولیه؛  .1عدم تعهد الزم مجریان خط مشی .ب)عوامول یوا
متغیهرهای مؤثر در اجرا .3 :عوامل درونی شامل تنظیمات قدرت یا اختیارات ،ترکیب شبکه ها و محول
های اجرا؛  .1عوامل بیرونی ،شامل آرای عمومی ،نهادهای تفسیرکننده و اشخاص.
علل عمد .عدم اجرای صحی خط مشی .3 :عدم آگاهی و در صحی دستورات توسوط مجریوان .1
عملی نبودن اجرای تصمیم  .1مقاومت مجریان در اجرای خط مشی.

جیمزاندرسون(
)3911
گارسیا زامور و
جین کلود

1

-

مشکالت و موانع عمد .اجرای خط مشی در کشورهای جهان سوم .3 :محدودیت های ناشوی از کموک
ها و وام های خارجی .1 .ساختار اداری متمرکز  .1تحریف بوروکراسی وبری.

()3912

نتیجه گیری
در سازمانهای ایرانی عوامل زیادی وجود دارند که فرآیند تدوین و اجرا را با معضالت و چالش هایی مواجه میکنند .در این
مقاله برخی از این عوامل بر اساس پیشینه تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه تبیین می شود .عامل موانع مربو به
ساختار و منابع یکی از این نارسایی هاست .منظور از ساختار ،تمامی دستورالعمل ها ،زیرنظام های الزم و سازوکارهای مناسب
برای اجرای قانون است .بعالوه توجه به تعیین مشخ دستگاه های مشمول قانون و روابط بین آنها که از الزامات اجرای
اثربخش قانون به حساب می آید ،در این مقوله جای می گیرد .منابع نیز شامل وجود و برنامه ریزی برای تخصی مناسب منابع
انسانی ،مالی و زمانی است .به این ترتیب ،نتایج نشان می دهد که الزامات اجرایی از حیث ساختاری و منابع به طور مناسب
لحاظ نشده اند .عامل بعدی ،محیط قانون است که منظور از آن ،شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است .نبود شرایط محیطی
مانعی تأثیرگذار در سر راه اجرای اثربخش قانون بوده است .پس از آن ،عامل روشن نبودن مفاهیم و ایرادات نگارشی مطرح است.
این عامل نشان می دهد که قانون نویسی در ایران از دقت الزم برخوردار نیست .توجه به اینکه واژگان و اصطالحات دارای بار
معنایی و بار حقوقی خاص هستند و در نوشتن قانون باید به نکات نگارشی نیز توجه ویهه شود ،از الزامات تدوین و اجرای
مطلوب قانون است .این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطرح است .عدم نظارت و نبود سازوکارهای مدوهن در
فرایند بازبینی قانون و اجرای آنها نیز دارای اهمیت است .تعیین سازوکارهای نظارت بر اجرای قانون و نیز تعیین فرایندی برای
جلب مشارکت ذی نفعان در بازنگری آن ،از الزامات اجرای اثربخش قانون است .عالوه بر آن ،پیگیری اجرای قانون توسط مراجع
ذی صالح در این عامل مده نظر بوده است .تعهد کارکنان و مدیران (مجریان) و داشتن انگیزه قوی نیز از ضروریات پیاده سازی
قانون در جامعه است که از بدو تدوین قانون باید بدان توجه داشت؛ یعنی عالوه بر انتخاب متولی اجرا از بین سازمانهای با انگیزه
و متعهد ،باید سازوکارهایی را برای ایجاد تعهد و انگیزۀ هر چه بیشتر فراهم کرد .از سوی دیگر ،باید انتقال مفاهیم و مضامین
قانون به شکلی صورت گیرد که مجریان از ابعاد مختلف قانون آگاهی حاصل کنند تا مبادا در اجرا خدشه ای وارد آید.
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