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فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت
سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

شناسايي و اولويتبندي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي
دولتي با استفاده از مدلهاي تصميمگيري چندمعياره
حسن رنگريز 1ـ بهرام موذني

2

چکيده
زمينه و هدف:اجراي خطمشي ها ،مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است .چالشها ،موانع و محدوديتهاي
بسياري ممکن است اجراي خطمشي هارا با اخالل روبرو کند .هدفتحقيق شناسايي واولويتبندي موانع اجراي
خطمشيهاي عمومي ،در سازمانهاي دولتي ايران ،با استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند معيارهاست.
روش:پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و با توجه به ماهيت دادهها ،توصيفي و پيمايشي است .ابتدا ،با
بررسيهاي جامع كتابخانهاي و ارزيابي نتايج مطالعات گذشته ،موانع اجراي خطمشيهاي عمومي ،شناسايي و
استخراج گرديد .در گام بعد ،به منظور غربالسازي موانع شناسايي شده ،از تکنيک آنتروپي شانون استفاده شد .سپس،
با توزيع پرسشنامه ،مقايسات زوجي بين عوامل انجام شده و وزنها محاسبه ،سپس براساس اوزان به دست آمده و
با استفاده از روشهاي تاپسيس ،ويکور و ساو اقدام به اولويتبندي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي ميشود.با
توجه به اينکه نتايج حاصل از اجراي روشهاي فوق ،در مواردي با يکديگر همخواني نداشت ،براي رسيدن به يک
اجماع کلي از رتبه بندي ،از روش کپلند استفاده شد .روايي پرسش نامه ها براساس نظرات خبرگان تاييد شد.
يافته ها و نتيجه گيري :از بين موانع اجراي خطمشيهاي عمومي مورد بررسي در اين تحقيق ،تعدد اهداف،
هدفگذاري مبهم و خط مشيهاي غير واقعي ،بيشترين امتياز را کسب کرده ودر اولويت هاي نخست قرار گرفتند.
واژههاي كليدي:اجرا ،خطمشي عمومي ،سازمانهاي دولتي ،موانع
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 / 22حسن رنگريز ـ بهرام موذني

را ،با اخالل روبرو کند .اما معموال هنگامي که مرحله

مقدمه
خطمشيهاي عمومي انعکاس اهداف جديد،

اجرا دچار شکست مي شود؛ فقط مجريان سرزنش

ارزشهاي نو و روابط جديدي است که در نتيجه

ميشوند.هدفتحقيق شناسايي واولويتبندي موانع

مسائل جديد پديده آمده است .ميتوان گفت

اجراي خطمشيهاي عمومي ،در سازمانهايدولتي

خطمشي ،تعهد به انجام بعضي از کارهاست .خطمشي

ايران ،با استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند معياره

به طور صرف ،اتخاذ تصميم نيست؛ بلکه فرايندي

است.ازاين رو سواالت تحقيق به صورت زير مطرح
شوند:

است ،شامل تمام اقداماتي که از زمان احساس مشکل

مي

شروع و به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي خطمشي

 .1موانع اجراي موفق خطمشيهاي عمومي در

ختم مي گردد.اجراي خطمشي تبديل تعهدات به عمل
است .اجرا در مراحل آخر فرايند خطمشيگذاري قرار

سازمانهاي دولتي کدامند؟
 .2موانع اجراي موفق خطمشيهاي عمومي در

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

دارد که معموال کمتر ديده مي شود و اغلب مورد

سازمانهاي دولتي داراي چه اولويتهايي هستند؟

غفلت واقع شده و با کمتوجهي مواجه ميشود (دانش

خطمشي ،فراينديا الگوي فعاليتها يا تصميماتي

فرد .)3131 ،مرحله اجراي خطمشي عمومي يکي از

است که براي جبران مشکالت عمومي ،چه حقيقي و

بغرنجترين مراحل فرايند خطمشيگذاري عمومي

چه مجازي اتخاذ ميشود (عباسي و همکاران.)3131 ،

است .در حقيقت اثرات و پيامدهاي يک خطمشي به

به اعتقاد لنون ،)4113( 2خطمشي ،به عنوان برنامه

واسطه اجراي آن به وقوع ميپيوندد و اجراي نامناسب

عمل است که توسط دولت ،واحدهاي سياسي و

خطمشي ،تمام اميدها را براي رسيدن به اثرات مورد

تجاري براي نفوذ در تصميمات ،اقدامات و مسائل

انتظار خطمشي تدوين شده از بين ميبرد (ثقفي،

ديگر طراحي ميشود .تقريبا تمامي جنبههاي اجتماعي

 .)3131مشکالت اجرايي زماني اتفاق ميافتد که نتايج

شرکتها ،هدف خطمشي هستند ،يک فرآيند پويا و

مطلوبمورد نظر حاصل نشود و چنين مشکالتي تنها

ارزش انباشتهاي که از طريق آن سيستم سياسييک

اختصاص به کشور هاي در حال توسعه نداشته و

مسئله عمومي را اداره ميکند (پالنک و همکاران،3

هرجا و هر زمان که عوامل اساسي و حياتي براي

4113؛ بوالجي .)4132 ،4خطمشي ،معموال به عنوان

اجراي خطمشي عمومي از دست برود ،مشکل اجرا

يک اصل يا قاعدهاي براي هدايت تصميمگيريها و

وجود خواهد داشت (کتالو و دنهارت.)4132 ،1

دستيابي به نتايج منطقي توصيف ميشود .خطمشي را

تاکنون بسياري از خطمشيهاي تدوين شده ،پس از

ميتوان به عنوان" بيانيه نيت" و يا" تعهد" در نظر

تصويب ،در مرحله اجرا با ناکامي مواجه شدهاند.

گرفت .همچنينخطمشي ممکن است به فرآيند

مسئوالن اجرايي ،بسياري از آنها را قبل از اينکه کامال

تصميمگيريهاي مهم سازماني ،شامل شناسايي

اجرا شوند ،کنار نهاده و به خطمشيهاي جديد ديگري

گزينههاي مختلف مثل برنامهها يا اولويتهاي هزينهاي

روي آوردهاند .برخي ديگر از خطمشيها در حين

و انتخاب از بين آنها بر اساس تاثيري که دارند،

تدوين به کلي منسوخ و به بوته فراموشي سپرده

ميباشد .خطمشيها ميتوانند به عنوان مکانيزم

شدهاند و بعضي ديگر به اجرا در ميآيند ،ولي آنچه که

سياسي ،مديريتي ،مالي ،اداري و  ...تعريف شوند و

اجرا شده با آنچه که مورد نظر بوده همسان نيست

همچنين ميتوانند توسط دولت ،بخشهاي خصوصي،

و

سازمانها ،گروهها و افراد به کار گرفته شوند

(رجب

بيگي،

.)3113

چالشها،

موانع

محدوديتهاي بسياري ممکن است اجراي خطمشيها
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(فرانکلين .)4133 ،

شناسايي و اولويتبندي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي دولتي با استفاده از مدلهاي 92 / ...

سه مرحله اصلي تدوين ،اجرا و ارزيابي ،ميشود .اجرا

فعاليتهاي مختلفي در فرآيند اجراي خطمشي درگير

به عنوان يکي از مراحل اصلي خطمشيگذاري عمومي

هستند که شامل صدور و اجراي دستورالعملها،

از سال  3311به بعد مورد توجه خاص محققان و

پرداخت وجوه ،امضاي قرارداد ،جمعآوري داده ،تجزيه

نظريه پردازان خطمشي قرار گرفت (عباسي همکاران،

و تحليل مسائل و مشکالت ،استخدام و بکارگيري

 .)3131به عنوان بخشي از فرايند خطمشيگذاري،

نيروي انساني ،تشکيل کميسيونها و کميتهها ،تعيين

اجراي خطمشي به دنبال شکلگيري و تصويب آن

وظايف و مسئوليتهاو همچنين تصميمگيرياست.

است .از يک ديدگاه ايدهآل ،اجرا به عنوان يک مرحله

خطمشيهاي عمومي بستري از گل رز نيست ،بلکه

جداگانه ديده شده و قابل شناسايي است (آرمو و

اغلب چالش برانگيز است .بسياري از پيشنهادات با

از

موانعي در اجرا ،مواجه مي شوند .بسياري از

خطمشيگذاري ،اجراي آن است .شايد به دليل اهميت

خطمشيها و نيز مجريان آنها حذف ميشوند ،بسياري

آن است که برخي از محققان معتقدند مرحله اجرا

از آنها پديد ميآيند ،تحريف شده و نابود مي شوند به

مرکز فرآيند خطمشيگذاري است .اساسا اجراي

طوري که ديگر در خدمت اهداف مورد نظر خود

خطمشي فرايند تبديلخطمشي و پيش فرضها به

نيستند (اوگواني و ايما.)4131 ،

همکاران،6

.)4131

مهمترين

مرحله

بعد

اقدامات و نتايج ،از طريق پروژهها و برنامههاي
مختلف است (اوگواني و ايما.)4131 ،7
اجراي سياستها ،مرحله تبلور حرف و شعار به

همه جوامع در زمينه سياستگذاري و نيز اجراي
موثر و موفقيت آميز آن ،کم و بيش با موانعي مواجهاند.
از ديدگاه مارش و آالن

10

( ،)4131سياستي با مانع

عمل است و اين امر به لحاظ گستردگي ابعاد کار و

مواجه شده است که ،نتايج و پيامدهاي مطلوب و مورد

تعدد عوامل بازدارنده ،از پيچيدهترين و ارزشمندترين

انتظارش را سبب نشود و يا توافق اندکي بر روي ميزان

قابليتها به شمار ميرود .در فقدان چنين قابليتهايي،

رسيدن آن به اهداف مطلوبش باشد .اسکاگاستاد

11

فرايندهاي متنوع و جذاب سياستگذاري در حد يک

( )4111نيز ايجاد مشکل در اجراي سياست را زماني

بازي فکري تنزل خواهنديافت ،چرا که سياست بدون

تعريف ميکند که تصميمگيرندگان مسئول ،به اين

پياده شدن قادر به تغيير وضعيت موجود نخواهد بود

نتيجه ميرسند که آن سياست ،ديگر تامين کننده

(لدر و ويجي ،3333 ،2گات اسکالک .)3333 ،9اجراي

اهداف برنامه و اهداف سياسي که آنها ترجيح ميدادند

خطمشي در واقع به روند و فعاليتهاي مرتبط با ،به

و مد نظرشان بود ،نيست.

جدول  :3موانع اجراي خطمشيهاي عمومي شناسايي شده
رديف

مرجع

1

آياندا و بلو2016 ،

شرح مانع
عدم تعريف دقيق و واضح اهداف ،اهداف سياسي مبهم ،فقدان فناوري مناسب براي اجرا،
عدم تعهد به خطمشي ،عدم تعريف دقيق مسوليتها و هماهنگيها ،فساد (گرايشهاي فاسد
مقامات دولتي و سياستمداران) ،مقايسه در طول اجراي خطمشي (معموال خطمشي با
خطمشيهاي شکست خورده قبلي مقايسه ميشوند).
معضل اولويتگذاري ،عدم استفاده از نتايج آيندهنگاري در تدوين اسناد ،عدم انطباقپذيري

2

مجيد پور ،نامداريان،

سياستها با چالشهاي موجود ،عدم شبکهسازي ميان سياستگذاران ،حاکميت نکردن

1394

سياستهاي فرادستي ،نبود نگاه فرابخشي ،ساختار ديوانساالري جزيرهاي و نبود نگاه بلند
مدت به مديريت و راهبري برنامههاي سياستي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

خطمشيگذاري عمومي در يک فرايند ساده شامل

کارگيري ،انجام و مديريت خطمشيها اشاره دارد.

 / 30حسن رنگريز ـ بهرام موذني
موانع نهادي شامل (مشوقهاي سياسي و اقتصادي ،مشارکت بخش دولتي و خصوصي،
3

کوستکا2014 ،

4

دنهارت و کاتالو2014 ،

ظرفيت مالي ،فني و سياسي)
موانع رفتاري/فرهنگي -اجتماعي شامل)ترجيحات شخصي ،ارزشها ،هنجارها و فشارهاي
اجتماعي)
تعداد زياد مشارکت کننده در اجرا ،وجود ديدگاههاي مختلف ،مسير طوالني براي اقدامات
عملي ،بخشهاي متعدد دخيل و تصميمگيري در اجرا و منابع رقيب
بيتوجهي به ارزش زمان و سپري شدن فرصتها در اجراي سياستهاي ملي ،بيثباتي

5

مقدس پور و همکاران،

مديريتي در بخش دولتي متولي سياستها ،فقدان ساختار اجرايي مناسب براي اجراي

1392

سياستهاي ملي ،ناهمسويي ابزارهاي سياستهاي ملي ،بحرانهاي داخلي و خارجي موثر بر
اجراي سياستهاي ملي
تدوين غيرعلمي و غيرتعاملي سياست ،ضعف در تعريف مسائل ،کمبود وفاق دروني مراجع
سياستگذاري و اجرا ،بياعتقادي مجريان به سياستها ،عدم گفتمانسازي براي سياستها،

6

شريف زاده و همکاران،

اجراي غيرعقاليي سياستها ،فقدان تخصصگرايي ،کمبود نيروي انساني شايسته ،مالحظات

1392

سياستي کوتاه مدت در اجرا ،نابساماني کارکردي دستگاه ها ،فراهم نيامدن زمينههاي مشارکت
جامعه در اجرا ،بيثباتي در اجرا ،ارزيابي ناکامل سياستها ،نبود نهاد مرکزي انسجام بخش،
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فقدان انسجام و هماهنگي در سطح کالن
7

2

مرتضوي و همکاران،
1391
آکرمان و همکاران،
2011

عدم سازماندهي و هماهنگي بخشهاي اقتصادي ،فرهنگي ،عدم آموزش و آگاهي بخشي
عمومي و فرهنگ سازي ،عدم هماهنگي قانون با دانش و آگاهي مسئوالن ،عدم رعايت
شايسته ساالري در انتصاب مديران ،ارزيابي نامناسب و ترکيب نامناسب منابع
موانع فرهنگي /پذيرش ذينفعان و عموم ،موانع سياسي ،موانع قانوني ،موانع نهادي ،موانع
مربوط به نداشتن دانش و اطالعات ،موانع مالي و موانع فناوري
انگيزش )ميزان اهميتي که سياستگذاران براي يک سياست يا برنامه خاص قائل مي باشند (،

9

کاي2009 ،

10

پاپيم داليويدا2002 ،

11

ريچارد سون2007 ،

12

لي ،الي و فنج2006 ،

13

سو ژانگ و رايني2006 ،

14

جان کوگين 2006

15

اميري1325 ،

16

برينارد2005 ،

نداشتن اطالعات کافي از موضوع در دست اقدام توسط مجريان ،ميزان نداشتن قدرت براي
اجراي سياست ،تعامل و همکاري اندك ميان سياستگذاران
فقدان حمايت سياسي ،منابع مالي محدود ،محدوديتهاي موجود در ظرفيت نهادي ،همکاري
ضعيف در سطوح محلي
روشن و مشخص نبودن اهداف سياست ،عدم پويايي سياستها ،بيتوجهي به ظرفيتهاي
اجرايي موجود.
موانع اجراي موفق خطمشي ها :شفاف نبودن معيارهاي ارزيابي اجرا ،مجرب نبودن
برنامهريزان مربوط ،واگرايي نقطه نظرات برنامهريزان و دستاندرکاران ،و تفاوت اولويت هاي
طرح مذکور با اولويت هاي بخش خصوصي
روشن و مشخص نبودن اهداف خط مشي ،عدم پويايي خطمشي ها ،بي توجهي به ظرفيت
هاي اجرايي موجود
محدوديتهاي سياسي و اقتصادي خصوصا اقتصادي همچون تعادل بودجه ،محدوديت
ترازخارجي ،محدوديت کسري توامان ،اثر جايگزيني ،محدوديت جهاني شدن
موانع معنايي ،موانع ساختاري ،موانع رفتاري و موانع زمينه اي
بيتوجهي مديران به خطمشيهاي تدوين شده توسط خبرگان ،نبود تعهد الزم در اجرا ،اعمال
نظرهاي شخصي مديران و مجريان ،تضاد بين منافع مجريان و اجرا ،نبود تخصص کافي ،نبود
توافق همگاني با خط مشيها ،غيرواقعي بودن خطمشي ها ،نبود ساز وکارهاي هماهنگي،
ارتباطات ناکافي دستگاههاي مجري ،بيتوجهي به گروههاي ذينفع ،عدم حمايت شهروندان،
اشتغال به رفع دغدغههاي سياسي ،تعدد و تداخل اختيارات مراجع خطمشيگذاري،
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ناهمسويي اهداف خطمشي گذاران ،تعويق در اجرا ،کندي روند اصالح خطمشيها در
دستگاههاي اجرايي
عدم حمايت عمومي از سياستها و برنامههاي تدوين شده با تصميمگيرندگان خطمشيها در
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تحليلها و مراحل تدوين ،عدم ادغام تحليلهاي اجتماعي و اقتصادي ،عدم تعيين نحوه تاثير
خطمشيها بر ذينفعان مختلف
عدم پايش اثربخشي خطمشي ها ،درگير نکردن دريافتکنندگان خطمشي با تصميمگيرندگان
خطمشيها در تحليلها و مراحل تدوين ،عدم ادغام تحليلهاي اجتماعي و اقتصادي ،عدم
تعيين نحوه تاثير خطمشيها بر ذينفعان مختلف
سياستهاي غيرواقعي ،فقدان تخصص مديريتي ،غيبت افراد هدايتگر فرايند ،هماهنگي ناکافي
در اجراي خطمشي
نبود خالقيت و نوآوريهاي الزم در مجريان جهت اجراي سياستها ،بيتوجهي به منافع
گروههاي ذينفع ،عدم حمايت شهروندان ،اشتغال دولت به رفع دغدغههاي سياسي ،همراستا
نبودن برنامههاي اجرايي دولتها.
هدفگذاري مبهم و غيرواقعي ،نادرستي نظريه سياست ،کمبود تعهد سياستگذاران به اجرا،
نبود توافق همگاني بر سياست ،حوادث غيرمترقبه ،کمبود زمان و منابع ،کمبود حمايت
عمومي ،ناسازگاري فناوري ،تعارض سياستها با هنجارها و ارزشهاي اجتماعي ،نبود
همکاري دستگا ههاي اجرايي ،نبود نظام ارزيابي مناسب
وجود ساختار ديوانساالرانه در سياستگذاري ،روشن نبودن وظايف و مسئوليتهاي
دستگاههاي اجرايي ،نبود ارتباطات کافي بين دستگاههاي اجرايي
محدوديتهاي مربوط به ماهيت مسئله شامل :دشواري فني ،تعدد اهداف ،اندازه گروه هدف و
تغييرات رفتاري ناشي از سياست در گروه هدف ،اوضاع و احوال حاکم بر جامعه شامل
شرايط سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و ظهور فناوري جديد ،محدوديتها و مشکالت مربوط
به سازمانهاي مجري و مجريان سياست
ناکافيبودن منابع ،ابزارهاي نامناسب ،انحرافات ناشي از نيات سياسي (زدو بندهاي سياسي)،
نارسا بودن طرحهاي اوليه؛ عدم تعهد الزم مجريان خطمشي

اياندا و بلو ،)4132( 12در تحقيقي با عنوان موانع

نيکاراگوئه ،هندوراس ،السالوادرو ،گواتماال و مکزيک

طريق

انجام داده اند ،متغيرهاي مرتبط با موفقيت اجراي

بروکراسيهاي دولتي در کشورهاي در حال توسعه،

خطمشي را شامل  33عامل شناسايي نموده و آنها را

بررسي موردي کشور نيجريه ،با هدف بررسي

در پنج گروه ،فرايند شکلگيري خطمشي ،اجراي

مشکالت و چالشهاي اجراي خطمشيهاي عمومي

منظم ،نظارت و کنترل خطمشي ،رهبري و مديريت و

در نيجريه پرداختند .نتايج تحقيق نشان داد ،اجراي

کارکنان توانمند و حکمراني شرکتي طبقهبندينمودند.

موثر خطمشيها تنها ميتواند؛ از طريق تعهد سياسي

عباسي و همکاران ( ،)3131به بررسي موانع اجراي

مداوم ،تعريف دقيق مسئوليتها ،هماهنگي و تعهد

خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي دولتي با هدف

واقعي در تمام سطوح دولتي محقق شود .برنز

شناسايي عمدهترين آنها ،به منظور کارآمد کردن اجراي

( ،)4113با مطالعهاي که بر روي 31

خطمشيها پرداختند .در اين تحقيق با توجه به

موسسه در  34کشور آمريکاي التين (شامل آرژانتين،

پژوهشهاي انجام شده شاخصهاي مورد نظر

برزيل ،شيلي ،پرو ،ونزوئال ،پاناما ،کاستاريکا،

شناسايي و از بين سازمانهاي دولتي ،وزارت تعاون،

اجراي

موثر

وهمکاران

13

خطمشيهاي

عمومي

از

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

استقالل نسبي در ارکان اجرايي ،مشخص نبودن وظايف بخشهاي اجرايي ،نبود ارتباط و
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سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

کار و رفاه اجتماعي به دليل در دسترس بودن انتخاب

ارزيابي ،فرهنگ سازماني و قوانين و مقررات بوده

شد و موانع اجراي خطمشيهاي اين بخش مورد

است .مقدسپور و همکاران ( ،)3134در تحقيقي با

بررسي قرار گرفت.نتايج تحقيق نشان داد ،مشکالت

عنوان واکاوي عوامل کليدي در عدم موفقيت برخي

مربوط به تدوينکنندگان خطمشي ،مجريان و

خطمشيهاي عمومي در جمهوري اسالمي ايران:

استفادهکنندگان ،ماهيت خطمشي ،سازمان مجري ،انواع

مطالعه خطمشيهاي مالياتي کشور ،با هدف شناسايي

کنشها و گروههاي فشار و محيط ،با اجراي خطمشي

و تحليل عوامل موثر بر عدم موفقيت برخي از

در وزارت تعاون و رفاه اجتماعي رابطه دارند و همه

خطمشيهاي عمومي کشور ،پرداختند .نتايج تحقيق

فرضيههاي پژوهش مورد تاييد قرار گرفتند .پورکياني و

نشان داد ،بيتوجهي به ارزش زمان و سپري شدن

همکاران ( ،)3131به تبيين موانع اجراي خطمشي با

فرصتها در اجراي خطمشيهاي ملي ،بيثباتي

استفاده از بحث متمرکز گروهي (مورد مطالعه :قانون

مديريتي در بخش دولتي متولي اجراي خطمشي ها،

مديريت خدمات کشوري) با هدف شناسايي آسيبها

ناهمسويي ابزارهاي اجراي خطمشيهاي ملي،

و موانع اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و

بحرانهاي داخلي و خارجي موثر بر اجراي خطمشي

اولويت اين موانع پرداختند .نتايج تحقيق نشان داد،

ها ،فقدان ساختار اجرايي مناسب ،براي اجراي

موانع مربوط به منطق ،انسجام و واقعگرايي ،ساختار و

خطمشي هايملي و  ...از مهمترين عوامل کليدي

منابع ،محيط ،قانون ،مفهوم و نگارش ،بازبيني و

مانعزاي اجراي خطمشيهاي عمومي در ايران هستند.

نظارت ،کارکنان و مديران و پشتوانه نظري ،به ترتيب
بيشترين تا کمترين اهميت را به عنوان موانع اجراي اثر

روششناسي پژوهش

بخش قانون مديريت خدمات کشوري دارا هستند.

پايه هر علمي ،شناخت آن است و اعتبار و ارزش

دانش فرد ( ،)3131در تحقيقي به شناسايي موانع

قوانين هر علمي به روششناسياي مبتني است که در

اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي غيردولتي

آن علم به کار ميرود (حافظ نيا .)3133 ،اين تحقيق از

در بخش خدمات پليس  31 +و دفتر خدمات

نظر هدف کاربردي است ،زيرا از دانش و تئوريهاي

پيشخوان دولت و رتبهبندي آنها پرداخت .در اين

موجود ،براي استفاده در محيط واقعي بهره برده و از

تحقيق  14عامل به عنوان مانع شناسايي گرديد که با

نظر ماهيت ،توصيفي است .در اين تحقيق ،براي

نظر خبرگان نوزده عامل در پنج گروه عوامل پشتيباني،

جمعآوري اطالعات الزم براي اولويتبندي موانع

انساني ،مديريتي ،ساختاري ،اهداف و استراتژيدر

اجراي خطمشي هاي عمومي ،از پرسشنامه استفاده

اولويت بررسي قرار گرفت .در بررسي نهايي و براي

شده است .بنابراين از روش پيمايش سود جسته است.

اولويتبندي عوامل ،از خبرگان اجرايي نظرخواهي

با توجه به اينکه مسائل دنياي واقعي لزوما هميشه يک

گرديد که در نهايت شانزده عامل پذيرفته شده و

راه حل قاطع و منحصر به فرد ندارند ،به همين دليل

رتبهبندي شد .بيشترين نقش را به عنوان مانع اجراي

روشهاي مختلفي براي تصميمگيريها ارائه شده

خطمشي ،در بين پنج دسته کلي ،عوامل مديريتي و بعد

است .در عمل سعي محققان ،بر آن است که با استفاده

از آن عوامل انساني داشتهاند .در بين عوامل فرعي

از تکنيکهاي مختلف تصميمگيري چندشاخصه ،به

صرف نظر از دسته بندي کلي ،رهبري و عدم پشتيباني

نتايج دست پيدا کنند و با فنون تلفيقي نظير روش

سياسي خطمشي گذاران و منابع انسانينامناسب و

ميانگين رتبهها ،روش بردا ،روش کپلند و  ...يک

ضعيفترين عوامل نيز مربوط به مشکالت مربوط به

پيشنهاد نهايي جهت رتبهبندي ارائه نمايند (آذر و
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روشهاي تصميمگيري براي مساله بيشتر باشد ميتوان

مورد بررسي قرار گرفت .در مرحله بعد پرسش نامه

با استفاده از آنها به يک تصميم منطقي و قابل

دوم در قالب طبق ليکرت  1گزينهاي بين خبرگان

اطمينانتري از روشهاي تلفيقي دست يافت .بنابراين

توزيع شد .الزم به ذکر است روايي پرسش نامه با

ارائه روشهاي جديد ساده ،نظاممند و منطقي که با

استفاده از نظرات خبرگان تاييد شد و براي اطمينان از

بهرهگيري از ابزار رياضي به تصميمگيران کمک کنند،

پايايي داده ها ،آلفاي کرونباخ محاسبه ميشود .سپس

اهميت زيادي دارند و ضرورتي انکارناپذير است

براساس اوزان به دست آمده با روش  AHPو با

(عظيمي و تقي زاده .)3132 ،از اين رو در اين تحقيق،

استفاده از روشهاي تاپسيس ،ويکور و ساو اقدام به

بعد از شناسايي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي ،با

اولويتبندي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي

استفاده از ماتريس مقايسات زوجي و در قالب عبارت

ميشود .با توجه به اينکه نتايج حاصل از اجراي

هاي کالمي ،پرسش نامه خبره سنجي براي تعيين وزن

روشهاي فوق ،ممکن است؛ در مواردي با يکديگر

معيارها تهيه و در بين خبرگان توزيع شد ،خبرگان

همخواني نداشته باشند ،لذا براي رسيدن به يک اجماع

تحقيق ،کارشناسان و متخصصان حوزه خطمشيگذاري

کلي از رتبهبندي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي،

و داراي سوابق مديريتي در سازمانهاي دولتي واقع در

از روش کپلند استفاده ميشود .در ادامه به تشريح

شهر تهرانيا داراي تحصيالت مرتبط با رشته مديريت

روشهاي فوق ميپردازيم.

(اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراکز علمي شهر
تهران ،داراي سابقه تدريس ،ارائه مقاله و مشاوره در
حوزه خطمشيگذاري) ميباشد.پاسخ دهندگان به
مسائلتصميمگيري خبرگان ،مديران و اساتيدي هستند
که در زمينه مورد بحث صاحب نظر ميباشند.
بنابراينافراد واجد شرايط ذاتاً محدود هستند .در بيشتر
موارد کمتر از  31کارشناس در دسترس است و
اينرويکردي متعارف در حل مسائل تصميمگيري چند
معياره است (حبيبي و همکاران .) 2015،بنابرايندايره
انتخاب خبرگان بسيار محدود است و در نتيجه تعداد
 31نفر از افراد واجد شرايط به عنوان نمونهمورد
بررسي در اين مطالعه انتخاب شدهاند .نمونهگيري
پژوهش از نوع غيراحتمالي و گلوله برفي ميباشد .بايد
بيان کرد ،يک راهکار مناسب براي نمونهگيري در
تصميمگيري چندمعياره ،استفاده از تکنيک گلوله برفي
است .در اين روش محقق پس از شناسايي يا انتخاب
اولين

واحد

نمونهگيريازآنبرايشناساييوانتخابدومين

واحد نمونه گيري استفاده يا كمك مي گيرد .به همين
ترتيب واحدهاي ديگر نمونه شناسايي و انتخاب

غربالسازي موانع شناسايي شده
بهمنظور غربالسازي موانع شناسايي شده از
آنتروپي شانون استفاده شد .به اين صورت که ابتدا
تحقيقات مختلفي که در اين حوزه انجام شدهبودند
(جدول  ،)3بررسي شده و سپس عوامل مختلف
شناسايي شدند و با استفاده از مدل آنتروپي شانون
ضريب اهميت هريک از اين عوامل به دست آمد و
نهايتاً عواملي که ضريب اهميت آنها از ميانگين
ضرايب اهميت باالتر بود به منظور بررسي در اين
تحقيق انتخاب شدند .اين مرحله در حوزه تحليل
محتوا (پردازش داده ها) قرار ميگيرد .روشهاي
پردازش داده عمدتاً به صورت غيرجبراني و بر اساس
فراواني هر مقوله بنا شده است .اين روشها داراي
معضالت رياضي و تئوريک هستند که کاربرد آنها را
محدود ميکند .به منظور رفع اين نقيصه مي توان از
مدلهاي جبراني مثل مدل آنتروپي (اندرگاشت) شانون
استفاده کرد .به اين منظور ابتدا موانع اجراي موفق
خطمشيهاي عمومي استفاده شده در تحقيقات گذشته

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

رجب زاده .)3133 ،بديهي است هرچه تعداد

ميشوند .در ادامه نيز نرخ سازگاري مقايسات زوجي
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درقالب فراواني شمرده و بر اساس دادههاي جدول

اين شرايط که قضاوتهاي خود را نيز به طور کامل در

فراواني ،مراحل زير اجرا شد.

نظر داشته باشند (قدسي پور.)1324 ،

مرحله اول :به دست آوردن ماتريس فراوانيهاي

درفرآيندتحليل سلسله مراتبي ،جهت وزندهي

جدول فراواني بهنجار شده ،بر اساس فرمول شماره

معيارها و گزينهها از روش مقايسه زوجي استفاده

( )3است.

ميشود .به اين ترتيب که تصميمگيرنده ،معيارها و

)3

زيرمعيارهارا فقط به صورت دو به دو مقايسه ميکند و
نيازي به وزندهي همزمان تمام معيارها وجود ندارد.
در اين روش ،وزن نسبي عناصر از طريق مقايسه

مرحله دوم :محاسبه بار اطالعاتي هر مقوله و

زوجي هر سطح نسبت به عنصر مربوطه در سطح

قراردادن آنها در ستونهاي تعيين شده با کمک فرمول

باالتر تعيين ميگردد .با محاسبه وزن عناصر هر سطح

شماره (.)2

نسبت به سطح بااليي خود از طريق مقايسه زوجي و

)2

در نهايت تلفيق وزنهاي نسبي ،وزن نهايي هر گزينه
محاسبه ميگردد (سنر و همکاران .)2006 ،14بعد از
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مرحله سوم :با استفاده از بار اطالعاتي مقوله ها
( )j=1,2,3,…,nضريب اهميت هريک از مقوله ها
محاسبه ميشود .براي محاسبه ضريب اهميت از فرمول

محاسبه وزن هريک از معيار ها با استفاده از
روش ،AHPبه منظور اولويتبندي ،از روش تاپسيس،
جمع موزون ساده ،ويکور استفاده مي نماييم.

شماره ( )3استفاده ميگردد ( دانايي فر ،الواني و آذر،

روش اولويت بندي بر اساس شباهت به جواب ايدهآل

.)1326

()TOPSIS

)3

در اين روش  mگزينه به وسيله nشاخص ارزيابي
ميشود .پايه اين تکنيک بر اين مفهوم استوار است که
گزينه انتخابي بايد کمترين فاصله را با راه حل ايده آل

تعيين وزن معيارها بر اساس
،AHP

يکي

از

AHP

معروفترين

مثبت (بهترين حالت ممکن،
روشهاي

) و بيشترين فاصله را

با راه حل ايده آل منفي ( بدترين حالت ممکن،

)

تصميمگيري چندشاخصه ميباشد که اولين بار توسط

داشته باشد .حل يک مسئله به روش  TOPSISشامل

توماس ال ساعتي پژوهشگر عراقياالصل دانشگاه

شش مرحله به شرح زير است.

پترزبورگ ابداع گرديد .اين روش زماني که عمل

 .1کمي کردن و بيمقياسسازي ماتريس تصميم

تصميمگيري در موردچندين گزينهي رقيب و

)4

معيارهاي تصميمگيري متفاوت باشد ،ميتواند مورد
استفاده قرار گيرد .مانند همان چيزي که در مغز انسان
ميگذرد ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،روشي است که

ماتريس به دست آمده

به تجزيه و تحليل مسائل ميپردازد .اين فرآيند،

 .4به دست آوردن ماتريس بيمقياس موزون

تصميمگيرندگان را کمک ميکند تا اولويتها را بر

)1

اساس دانش ،تجربه و اهداف خويش تنظيمنمايند؛ با

ناميده مي شود.
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که در آن ماتريس نرمااليز وزندار و

ماتريس

)33

قطري از وزنهاي به دست آمده براي شاخصهاست.
 .3راه حل ايده آل مثبت (
(

) و راه حل ايده آل منفي

روشVIKOR

الگوريتم حل اين مدل تصميمگيري به صورت زير

) مشخص مي شود.

است( :آذر و رجب زاده)1329 ،

)6

 .1تعيين بهترين ( ) و بدترين (

) مقدار از ميان

مقادير موجود براي هر شاخص در ماتريس تصميم

)7

 .2محاسبه مقدار

و

براي هر گزينه تصميم.

)12
()13

مجموعه اي از شاخص هاي هزينه است.
مجموعه اي از شاخص هاي سود و
 .4فاصله هر گزينه تا راه حل ايده آل مثبت و منفي
محاسبه ميشود.

 .3محاسبه مقدار  Qکه تابع ترکيبي است و تابع مزيت
زير ترکيب مي کند.
)14

)2
)3

), (i=1,2,…, 3

 .4انتخاب گزينه نهايي ،گزينه  aبا حداقل مقدار

 )5نزديکي نسبي

به راه حل ايده آل به صورت زير

بهترين گزينه است .چنانچه

Q

پس از  aداراي

حداقل مقدار  Qو تفاوت مقادير Qاز  DQمطابق

محاسبه ميشود.

با معادله زير کمتر باشد،

)10

نيز در اولويت قرار

مي گيرد J .تعداد گزينههاي تصميم است.
)15
آن بزرگتر

 )6رتبهبندي گزينهها ،هر گزينهاي که
باشد بهتر است (اصغر پور.)1394 ،

روش كپلند
چنانچه از چندين روش براي مسائل تصميمگيري

روش جمع موزون ساده ()SAW
در اين روش پس از تعيين ضريب اهميت
شاخصها ،ضريب اهميت هريک از گزينهها به دست
مي آيد و گزينه بهينه گزينه داراي بيشترين ضريب
اهميت است .چنانچه بردار

(وزن اهميت

شاخصها) مفروض و مناسب ترين گزينه
اين صورت
رجب زاده،

باشد ،در

به صورت زيربه دست ميآيد (آذر و
.)1329

چند شاخصه استفاده شود ،با استفاده از روش كپلند
ميتوان نتايج را تركيب كرد .در اينروش ،تعداد بردها
و باختها براي هر گزينه مشخص ميشود .منظور از
بردها تعداد دفعاتي است كه يك گزينه نسبت به ساير
گزينهها در اكثر روشها رتبة بهتري دارد و منظور از
باخت براي هر گزينه تعداد دفعاتي است كه گزينة
مورد نظر در مقايسه با سايرگزينهها در روشهاي
مختلف رتبة كمتر يا مساوي با سايرگزينهها دارد .براي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

ناميده مي شود و  SوRرا با وزن  Vمطابق با معادله
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اجراي اين تکنيک ماتريسي فاقد قطر mmشکل

روشهاي مختلف و تکميل ماتريس مذکور با کدهاي

باM

( Mبرد) و ( Xباخت) ،تعداد بردها و باخت ها براي

کدگذاري ميشود و در آن سطر  iبه ستون  jام

هر گزينه شمارش ميشود و در نهايت مجموع بردها و

ارجحيت دارد واگرستونjبهستونiارجحيت داشته يا

باختهاي هر گزينه مبناي رتبهبندي قرار ميگيرد.

تعداد بردها مساوي باشد ،با  Xکدگذاري ميشود .پس

هرچه تعداد بردها منهاي باختها بيشتر باشد ،رتبه

از مقايسه زوجي گزينهها با توجه به رتبه آنها در

باالتر خواهد بود (مومني.)1391 ،

ميگيرد .اگرتعدادبردهادرتكنيكها بيشتر باشد،

جدول ( :)2ابعاد و معيارهاي تحقيق
مفهوم

معيارها

ابعاد
تعدد اهداف
هدفگذاري مبهم
محتوايي

موانع حقوقي و قانوني
خطمشيهاي غير قانوني
عدم پويايي خطمشي
روشن نبودن وظايف
بيتوجهي به ظرفيتهاي اجرايي موجود

ساختار و نهاد

موانع اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي دولتي

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

ساختار ديوان ساالرانه

نظارت ضعيف
فقدان ابزارهاي مناسب
ضعف مديريت اطالعات
بيثباتي مديريت
نبود نظام ارزيابي مناسب
ناکافي بودن منابع

پشتيباني

عدم حمايت شهروندان
فقدان حمايت سياسي
ناهمسويي ارزشها و هنجارهاي مجريان با اجراي خطمشي (نگرش منفي)
بيتوجهي به منافع گروههاي ذينفع
روابط شخصي بين مجريان و تدوينکنندگان خطمشي
فهم ناقص از مسائل و مشکالت

مجريان و

رفتارهاي سياسي

سازمانهاي مجري فقدان تخصص مديران
ترجيحات شخصي مديران
وجود فشارهاي اجتماعي
کمبود تعهد سياستگذاران و مجريان
ظهور فناوري جديد
محيطي

حوادث غير مترقبه
عوامل سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
محيط غير قابل پيش بيني
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پس از غربالسازي عوامل شناسايي شده ،به منظور

يافته هاي تحقيق
شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي خط مشي هاي

سلسله مراتبي وزن هر يک از عوامل به دست آمد.

عمومي در سازمان هاي دولتي است .در اين راستا ،بعد

بدين منظور دو پرسش نامه براي انجام مقايسههاي

از مطالعه پژوهشهاي انجام شده در حوزه موانع

زوجي بين متغيرهاي اصلي و زير معيارهاي شناسايي

اجراي خطمشيهاي عمومي ،عوامل شناسايي شدند و

شده طراحي شد و در اختيار ده نفر خبره قرار گرفت.

به روش آنتروپي شانون عواملي که بيشترين وزن را

پس از تکميل پرسشنامهها ،با استفاده از نرم افزار

کسب کردند به عنوان عوامل مورد بررسي در اين

 Expert Choiceنظرات افراد يکديگر تلفيق ميگردد.

تحقيق انتخاب شدند .با اجراي روش مذکور در نهايت

طريقه کار به اين صورت بود که پس از تکميل

 29عامل از بين عوامل شناسايي شده برگزيده شد .با

پرسشنامهها

ماتريسهاي

توجه به پراکندگي متغيرهاي شناسايي شده و به منظور

مقايسات زوجي آن پرسشنامه ،درون نرم افزار به

دستهبندي متغيرهاي به دست آمده با مطالعه تحقيقات

صورت انفرادي وارد ميشود .پس از آنکه

گذشته (مقدس پور و همکاران ،1391 ،مجيد پور و

پرسشنامهها وارد نرم افزار شد ،نرم افزار وزن هر يک

نامداريان ،1394 ،دانشفرد ،1393 ،عباسي و همکاران،

از معيار هاي اصلي و زير معيار ها را به صورت

 1395و آياندا و بلو  )2016عوامل انتخاب شده در

تفکيک شده در اختيار ما قرار داد .نرخ ناسازگاري

قالب مدل زير دسته بندي شدند.

ماتريس مقايسات زوجي در اين تحقيق 050253 ،است

توسط

پاسخدهندگان،

که کمتر از  051بوده و سازگاري آن ،قابل قبول است.

جدول ( :)3اوزان نهايي موانع اجراي خطمشي هاي عمومي در سازمان هاي دولتي براساس تکنيک
عوامل

وزن عامل

محتوايي

0/49

ساختار ونهاد

0/161

پشتيباني

0/06

معيارها

AHP

وزن معيار در زير گروه وزن نهايي

تعدد اهداف

0/285

0/13395

هدف گذاري مبهم

0/198

0/09306

موانع حقوقي و قانوني

0/132

0/06204

خطمشي هاي غير قانوني

0/241

0/11327

عدم پويايي خط مشي

0/145

0/06815

ساختار ديوان ساالرانه

0/015

0/00241

روشن نبودن وظايف

0/076

0/01223

بيتوجهي به ظرفيت هاي اجرايي موجود

0/347

0/05586

نظارت ضعيف

0/2

0/0322

فقدان ابزارهاي مناسب

0/047

0/00756

ضعف مديريت اطالعات

0/143

0/02302

بيثباتي مديريت

0/123

0/0198

نبود نظام ارزيابي مناسب

0/51

0/08211

ناکافي بودن منابع

0/466

0/02796

عدم حمايت شهروندان

0/057

0/00342

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

مطابق مطالب ارائه شده در اين پژوهش ،هدف

رتبهبندي اين عوامل ابتدا با استفاده از تکنيک تحليل
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عوامل

وزن عامل

وزن معيار در زير گروه وزن نهايي

معيارها
فقدان حمايت سياسي
ناهمسويي ارزشها و هنجارهاي مجريان با اجراي

0/255

0/0153

0/222

0/01332

خطمشي ( نگرش منفي)

مجريان و
سازمانهاي

0/28

مجري
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محيطي

0/029

بيتوجهي به منافع گروههاي ذينفع

0/138

0/03864

روابط شخصي بين مجريان و تدوينکنندگان خطمشي

0/152

0/04256

فهم ناقص از مسائل و مشکالت

0/047

0/04256

رفتارهاي سياسي

0/047

0/01316

فقدان تخصص مديران

0/182

0/05096

ترجيحات شخصي مديران

0/15

0/042

وجود فشارهاي اجتماعي

0/182

0/05096

کمبود تعهد سياستگذاران و مجريان

0/105

0/0294

ظهور فناوري جديد

0/425

0/01232

حوادث غير مترقبه

0/131

0/00379

عوامل سياسي ،اقتصادي و اجتماعي

0/294

0/00852

محيط غير قابل پيش بيني

0/15

0/00435

به منظور رتبهبندي موانع اجراي خطمشيهاي

تحقيق از سه تکنيک براي رتبهبندي عوامل استفاده

عمومي در سازمانهاي دولتي ،با استفاده از تکنيکهاي

شده است .به منظور اينکه بتوان يک رتبه نهايي به

 ،TOPSIS,SAW, ELECTREپرسشنامه با طيف

دست آورد و نتايج قابل قبولتري داشت از روش

5تايي طراحي شده و در اختيار خبرهها قرار گرفت.

کپلند به منظور پيدا کردن رتبه نهايي هر يک از عوامل

بعد از جمعآوري پرسشنامهها ،با استفاده از وزنهاي

استفاده شده است .پس از اجراي تکنيکهاي فوق

به دست آمده در مرحله قبل اقدام به تشکيل ماتريس

نتايج زير حاصل شده است.

تصميم براي اجراي تکنيکهاي فوق مينماييم .نتيجه
حاصل از ارزيابي هر پاسخ دهنده در اين رابطه به

بحث و نتيجهگيري

عنوان يک ستون از ماتريس تصميم ،در نظر گرفته

اجراي خطمشي به عنوان يکي از حساسترين

خواهد شد ،با توجه به اينکه ده پرسش نامه تکميل

مراحل تدوين خطمشي عمومي است که عدم موفقيت

شده است ،يک ماتريس تصميمگيري با  29سطر

در اين مرحله منجر به شکست کل فرايند

(تعداد معيارها) و  10ستون (تعداد پاسخ دهندگان)

خطمشيگذاري ميگردد .عوامل زيادي ميتوانند باعث

خواهيم داشت .به منظور بررسي پايايي پرسشنامه از

عدم موفقيت اجراي خطمشيهاي عمومي گردند.

آلفاي کرونباخ استفاده شد .آلفاي کرونباخ براي اين

شناسايي اين عوامل ميتواند ،رهبران و مديران سازمان

پرسشنامه 0572 ،شد که نشان مي دهد؛ پايايي قابل

را در شناخت و به دنبال آن رفع اين موانع ياري نمايد.

قبول است.پس از اجراي تکنيکهاي فوق نتايج

با توجه به پراکندگي عوامل شناسايي شده و به منظور

رتبهبندي حاصل شده است .با توجه به اينکه در اين
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جدول ( .)2رتبه بندي موانع اجراي خطمشي عمومي در سازمانهاي دولتي بر اساس تکنيکهاي

TOPSIS,

SAW,ELECTRE

رتبه نهايي به
عوامل

دست آمده از

معيارها

Topssis

SAW

Vikor

تعدد اهداف

2

1

3

1

هدفگذاري مبهم

12

2

6

2

موانع حقوقي و قانوني

25

9

4

6

خطمشيهاي غير واقعي

23

3

1

3

عدم پويايي خطمشي

15

4

5

5

ساختار ديوانساالرانه

28

29

29

29

روشن نبودن وظايف

29

23

22

23

بيتوجهي به ظرفيتهاي اجرايي موجود

1

6

7

7

نظارت ضعيف

5

12

14

11

فقدان ابزارهاي مناسب

24

25

25

24

ضعف مديريت اطالعات

21

18

17

16

بيثباتي مديريت

6

17

18

17

نبود نظام ارزيابي مناسب

4

5

2

4

ناکافي بودن منابع

14

16

16

18

عدم حمايت شهروندان

26

27

28

27

فقدان حمايت سياسي

20

22

19

21

7

19

20

19

3

10

13

12

9

14

10

13

مجريان و

فهم ناقص از مسائل و مشکالت

22

13

11

14

سازمانهاي

رفتارهاي سياسي

16

21

21

20

مجري

فقدان تخصص مديران

13

7

8

8

ترجيحات شخصي مديران

8

11

12

10

وجود فشارهاي اجتماعي

18

8

9

9

کمبود تعهد سياستگذاران و مجريان

17

15

15

15

ظهور فناوري جديد

27

20

23

22

حوادث غير مترقبه

19

28

27

28

عوامل سياسي ،اقتصادي و اجتماعي

11

24

24

25

محيط غير قابل پيش بيني

10

26

26

26

روش كپلند

محتوايي

ساختار ونهاد

ناهمسويي ارزشها و هنجارهاي مجريان با اجراي
خطمشي (نگرش منفي)
بيتوجهي به منافع گروههاي ذينفع
روابط شخصي بين مجريان و تدوينکنندگان
خطمشي

محيطي
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دستهبندي عوامل به دست آمده ،بر طبق تحقيقات

هدفگذاري مبهم ،خطمشيهاي غير محتوايي و ...

مقدسپور و همکاران ( ،)1391دانش فرد (،)1393

باالترين رتبه ها را کسب کردند .اين نشان ميدهد که

مجيدپور و نامداريان ( ،)1394عباسي و همکاران

عامل اصلي عدم موفقيت خطمشيها به خود

( )1395و آياندا و بلو ( )2016عوامل انتخاب شده در

خطمشيها برميگردد .لذا مديرانسازمانها بايستي در

قالب پنج گروه عوامل محتوايي ،ساختار و نهاد،

فرايند خطمشيگذاري ،بيشترين حساسيت را به خرج

پشتيباني ،مجريان وسازمانهاي مجري و محيطي

دهند چرا که تدوين خطمشي به عنوان ورودي سيستم

دستهبندي شدند .نتايج تحقيق نشان داد که از بين پنج

خطمشيگذاري ،چنانچه مشکلي داشته باشد کل فرايند

گروه عوامل اصلي که باعث عدم موفقيت

را با مشکل دچار کرده و مانع از اجراي موفق

خطمشيهاي عمومي ميشوند؛ عوامل محتوايي،

خطمشيهاي عمومي خواهد شد .در اين زمينه به

مجريان سازمان ،ساختار و نهاد به ترتيب بيشترين وزن

مديران پيشنهاد مي شود ،در فرايند خط مشي با

را دارند و اين نکته بيانگر آن است که عامل اصلي

برگزاري دوره هاي آموزشي ،بتوانند در زمينه نگارش

عدم موفقيت خطمشيهاي عمومي ،بيشتر به محتواي

صحيح خط مشي ،تعريف دقيق و مناسب مفاهيمي که

خطمشي و سازمانهاي مجري آن مربوط ميشود و

نياز به توضيح و تعريف دارند و نيز نگارش روان آنها

عوامل محيطي و پشتيباني کمترين اثر را در عدم

بتوانند مشکالت محتوايي خطمشيها را برطرف

موفقيت خطمشيها دارند .لذا مديريت بايستي در

نمايند.

داخل سازمان به جستجوي عوامل عدم موفقيت

نبود نظام ارزيابي مناسب به عنوان يکي از

خطمشيهاي عمومي بپردازد .در اين راستا پيشنهاد مي

معيارهاي ساختاري و نهادي موثر بر عدم موفقيت

گردد که مديريت به فرآيند خطمشيگذاري توجه ويژه

اجراي خطمشيها رتبه چهارم را به خود اختصاص

اي داشته باشد و با برگزاري دورههاي آموزشي براي

داد .اين نشان ميدهد که فقدان ارزيابي در طول فرايند

کارکنان و افراد دخيل در فرايند خطمشيگذاري،

اجرا ميتواند دليلي بر عدم موفقيت باشد .مديران

بتوانند تخصص الزم را در آنها ايجاد کنند تا بتوانند در

بايستي توجه داشته باشند که خطمشيگذاري و تدوين

خطمشيگذاري با سطوح تخصصي و با لحاظ کردن

خطمشي فرايندي پيوسته و مستمر است و بايستي تا

نگرش سيستمي و جامعنگر عمل کنند همچنين

آخرين مرحله و تا زمان به ثمر نشستن آن نظارت بر

سازمان ها مي توانند از طريق جلب مشارکت کارکنان

روي آن وجود داشته باشد در غير اينصورت نميتوان

در مراحل مختلف خطمشيگذاري تعهد و انگيزه الزم

انتظار اجراي موفق خطمشي ها را داشت .در اين راستا

را در آنها ايجاد نمايند .عوامل مرتبط با ساختار و نهاد

پيشنهاد مي شود مديران با تعيين شاخصهاي ارزيابي

نيز جزو مهمترين عوامل اثر گذار بر عدم موفقيت

در مرحله اجراي خطمشي ،تعيين مراجع نظارتي همراه

اجراي خطمشيهاي عمومي است که دراين راستا

با تعهد سازمان براي پيگيري اجراي اين خطمشيها

پيشنهاد مي شود مديريت سازمان ساز و کارهاي

بتوانند در اين زمينه بهبود الزم را ايجاد نمايند.

مناسب و دقيق اجرايي در قالب اجراي آييننامهها،
بخشنامهها و دستورالعملهاي الزم را اتخاذ نمايد.
از بين  29عاملي که به عنوان عوامل عدم موفقيت
اجراي خطمشيهاي عمومي شناسايي و اولويت بندي
شدند،

عوامل

محتوايي

شامل

تعدد

اهداف،

ساختار ديوانساالرانه ،عدم حمايت شهروندان و
حوادث غير مترقبه به عنوان عواملي شناخته شدند که
پايينترين اولويت را به عنوان عوامل عدم موفقيت
اجراي خطمشي هاي عمومي دارند.

شناسايي و اولويتبندي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي دولتي با استفاده از مدلهاي 11 / ...

در اين پژوهش جهت گردآوري دادهها از

دانايي فر ،حسن ،الواني ،سيد مهدي ،آذر ،عادل

پرسشنامه استفاده شده است .استفاده از پرسشنامه

( ،)1326روششناسي پژوهش کيفي در مديريت:

خود به عنوان يک محدوديت تلقي ميشود ،بدين

رويکردي جامع ،چاپ دوم ،تهران انتشارات

معني که پرسشنامه ،نگرش افراد را بررسي ميکند ،نه

صفار -اشراقي.

واقعيت را ،که اين امر مي تواند به عنوان يک

دانش فرد ،کرم اله ( ،)1393موانع اجراي

محدوديت تلقي شود .از طرف ديگر با توجه به

خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي غيردولتي

مشخصات خاص خبرگان مورد نظر اين تحقيق،

(بخش خدمات پليس 10+و دفاتر خدمات

دسترسي به اين افراد با مشکالتي همراه بوده است که

پيشخوان دولت) ،مديريت منابع در نيروي انتظامي،

باعث شده است دوره زماني تحقيق طوالني شده و نيز

سال دوم ،شماره .50 -23 ،2

به برخي از خبرگان متخصص در اين حوزه دسترسي
پيدا نشود.
منابع

رجببيگي ،مجتبي ( ،)1372موانعدستيابيبهاجراي
خطمشي هايعمومي ،مديريتدولتي ،شماره  45و
.24-73 ،45
شريفزاده ،فتاح ،الواني ،سيد مهدي ،رضاييمنش،

کاربردي رويکرد  ،MADMتهران:انتشارات نگان

سياستهاي فرهنگي کشور طي برنامههاي اول تا

دانش.

چهارم توسعه :بررسي تجربيات مديران فرهنگي،

اصغر پور ،محمد جواد ( ،)1394تصميمگيريهاي
چند معياره ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

انديشه مديريت راهبردي ،دوره  ،7شماره -33 ،1
.77

اميري ،مجتبي ( ،)1325درآمدي بر شناخت شناسي

عباسي ،عباس ،معتضديان ،رسول ،ميرزايي ،محمد

چالش ،در تحقق و پيادهسازي سند چشمانداز،

قاسم ( ،)1395بررسي موانع اجراي خطمشيهاي

مطالعات دفاعي استراتژيک ،سال هفتم ،شماره،22

عمومي در سازمانهاي دولتي ،پژوهشهاي

.46-33

مديريت منابع انساني ،دوره  ،6شماره .69-49 ،2

پورکياني ،مسعود ،سالجقه ،سنجر ،زارعپور نصير

قدسي پور ،حسن ( ،)1324فرآيند تحليل سلسه

آبادي ،فضل اله ( ،)1393تبيين موانع اجراي

مراتبي ( .)AHPتهران :دانشگاه صنعتي امير کبير

خطمشي با استفاده از بحث متمرکز گروهي (مورد

(پلي تکنيک تهران).

مطالعه :قانون مديريت خدمات کشوري) ،مديريت
سازمان هاي دولتي ،سال سوم ،شماره .22-7 ،9

مجيد پور ،مهدي ،نامداريان ،ليال ( ،)1394شناسايي
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ثقفي ،عمادالدين ( ،)1327اجراي خطمشي عمومي:

مديريت نوآوري ،سال چهارم ،شماره .60-31 ،4

بررسي نقش عقالنيت در مراحل تدوين خطمشي،
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زارعپورنصيرآبادي ،فضل اله ( ،)1391ارزيابي و

حافظ نيا ،محمد رضا ( ،)1329مقدمه اي بر روش

اولويتبندي موانع اجراي قانون مديريت خدمات

تحقيق در علوم انساني ،تهران ،انتشارات سمت،

شهري ،پژوهشهاي مديريت در ايران ،دوره ،16
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