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  مقدمه

 دولت توانمندی است؛ زی ا های دولتیمسائل اساسی ف اروی سازمان از یکی مشیخط اج ای

 ک ده که تدوی  است وابسته هاییمشیخط موفق اج ای و ساماندهی به مقاصدش اج ای در

اصلی  م احل از یکی عنوانبه مشیخط (. اج ای014: 0931دیگ ان، و پوراست)قلی
حوزه  پژوهشگ ان و اندیشمندان خاص توجه مورد بعد به 0371 سال از عمومی گذاریمشیخط
 تبدیل مشی،خط (. اج ای74: 0931)حاجی مالمی زائی،  است گ فته ق ار اج ا و گذاریمشیخط

 روابط و نو هایارزش جدید، اهداف عمومی؛ انعکاس هایمشیخط است. عمل به تعهدات

 ها،مشیخط سازیپیاده مناوربه است. آمده جدید پدید مسائل نتیجه در که است جدیدی

 به مشی،خط کنند. اج ای اج ا را عمل به جدید هایب نامه و قوانی  ف آیند تبدیل ها بایدسازمان

 بیانیه در مندر  اهداف به دستیابی ب ای اجتماعی هایگ وه اف اد و توسط که شودمی گفته اعمالی

 شناسایی از: عبارتند مشیخط اج ای با م تبط هاییتفعّال کلی، طورشود. بهانجام می مشیخط

پشتیبانی و  اقدامات سای  و منابع توزیع مج یان، اختیارات و هامسوولیت حدود مج یان، تعیی 
 شکاف هاآن کارگی یبه و مق رات و قوانی  ت ویب بی  اغلب  مج یان. هاییتفعّال ب  ناارت
شود  ت ژرف و ت بزرگ است ممک  گذارانمشیخط ط یق از شکاف ای  ق ار دارد. بزرگی
مشی، ف ایند دشوار ح کت از سیاست به عمل است (. شکاف اج ای خط39: 0939ف د، )دانش

(:11 ,2016 Costa Barbosa)  ک د  و ف ددانایی پور،)مقدس شودمی مواجه توجهی کم با اغلبو
 پشتیبانی، عوامل گ وه پن  عامل را در 93 ( در تحقیق خود 0933ف د )(. دانش97: 0939 نائی ،

مشی عمومی مورد اج ای خط  موانع عنواناست اتژی به و اهداف و ساختاری مدی یتی، انسانی،
 ارزیابی که دهدمی نشان مشیخط اج ای مورد در المللیبی  ب رسی ق ار داده است. مطالعات

به  است ممک  بلکه باشد، اهداف با سازگاری کنت ل مورد در فقط نه باید مشیخط موفقیت
  203:)د دارن تاثی  اج ایی مقامات عملک د یا واقعی کار ب  اهداف ای  موضوع بپ دازد که ارزیابی
,2017 Wu & et al.) مشی مشی وجود دارد، اغلب هنگام اج ای خطتوافقی که هنگام تدوی  خط

( در ب رسی 3101نوردتوم و دیگ ان )   (.Belin & Tillgren 2012,)شود به تعارض منج  می
نفعان ذی ش ذیهای حمل و نقل شه ی به دو عامل الزامات مالی و پمشیموانع اج ای خط
 نباشند درگی  م دم و ذینفعان کلیدی، عوامل آن در مشی کهتدوی  خط  بسته رسیدند. ف ایندهای

های دیگ ، در پژوهش(. Sorensen& et al, 2013  41:)مشی باشند اج ای خط مانع توانندمی
اج ا، و مشی کارآف ینی  در صنعت نفت و گاز به سه دسته موانع تدوی ، موانع اج ای خط

 (3117نات ) (. پژوهشJewell 2008,:1؛ 0939ارزیابی تقسیم شدند) اب اهیمی و همکاران، 
 افزایش را اج ا موفقیت احتمال مشارکت؛ و های مداخلهسبک ها،مشیخط اج ای که داد نشان

تنوع و  .دادند کاهش را مشیخط اج ای موفقیت میزان و دستوری اقتدارگ ایانه فنون و داده
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 ها، نگارندگان را ب  آنها و شاخ بندی ابعاد، مولفهواگ ایی نتای  تحقیقات در زمینه دسته
بحث  اهمیت به توجه گی ی از روش ف ات کیب به الگویی جامع دست یابند. باداشت تا با به ه

مشی و انجام تحقیقات محدود در حوزه اج ا و ض ورت اتااذ نگ شی  جامع در اج ای خط
رسد. در ای  پژوهش تالش نا  میی موانع، استفاده از روش ف ات کیب ض وری بهبنددسته
های مشیهای مانع اج ای خطها و شاخ شود با تاکید ب  روایی سازه و محتوایی، مولفهمی

 شناسی اج ایآسیب ب ای تواند مبناییمی های دولتی شناسایی شوند. ای  الگوعمومی در سازمان

ف اهم کند. ب  ای  اساس،  را عمومی مشیخط آمدکار و موفق اج ای زمینة و ودهب عمومی مشیخط
 است: زی  هایسؤال به پاساگویی دنبالپژوهش حاض  به

 عوامل، از دسته چیست؟، کُدام هاسازمان در عمومی هایمشیخط اج ای اصلی موانع -

 موانع اهمیت میزان و بندیرتبهدارند؟ و  های عمومیمشیخط اج ای در بیشت ی نقش و اهمیت

 چیست؟ هادر سازمان عمومی هایمشیخط اج ای شده شناسایی
 

 تحقيق ادبيات

 و افتدمی اتفاق درجات به است که یتیفعّال اج ا، بلکه نیست؛ خی  یا بله مشی،خط اج ای
 ب ای که ت میمی بیفتد. اتفاق آن از کل نسبتی یا و آن همه یا و هاییباش باشی، است ممک 

نیست.  آن اج ای تضمی  کننده وجه هیچبه شودمی اتااذ قانون یا مشیخط یک ایجاد
حاکمیت  ناست است؛ شده مط ح زمینه سه در مشیخط اج ای ع صة در نوی  رویک دهای

خوبی به را مشیخط تواندنمی سازمان که است شده پیچیده چنانآن اج ا اینکه معنایبه ایشبکه
از  است ممک  هاسازمان ای  حتی است. نیاز هاسازمان از ایشبکه به مناور ای  ب ای و کند اج ا
بست   و جهانی سطح در دمک اتیک هایچ خش به دوم، ؛(Butterfoss  2009 ,) باشند کشور چند

 شکلیبه که است ای  ب  اعتقاد اساس ای  ب  است. شده توجه مشیخط اج ای در سیاسی اجتماعی

 شکل زنیو چانه سازش مذاک ه، سیاسی اجتماعی ف ایندهای ط یق از مشیخط اج ای روزافزون،

 پ تو مشی درخط اج ای سوم، (.Frederickson and  Smith, 2013 ) شودمی محقق و گی دمی

 او  خود به 0331 دهة اواخ  در نوی  دولتی مدی یت گ چه است. نوی  دولتی مدی یت نا یة

اج ای  در جدی شکلیبه عملک د، ارزیابی به آن توجه ویژهبه نا یه، ماهیت دلیلبه رسید،
 در مشیخط اج ای رویک د س انجام و ( ؛et al, 2011& Scherer است) شده توجه مشیخط

 است. شده مط ح المللیسطح بی 
 و است مج یان تق ی  نشد، اج ا قانونی اگ  که هست تلقی و ب داشت ای  معموالً

 م بوطمسائل از بسیاری بلکه نیست؛ چنی  واقع در اما امانند؛ در س زنشی ه  از گذارانمشیخط

( 3111(. بی و ایسنستیت )96: 0981 گی د)معمارزاده،می شکل تدوی  زمان در مشیخط به اج ای



 1931بهار ، 1 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                     191

 سیاست یا پایی  به باال از مدی یت سبک خالصه ک دند؛ مورد شش در را هامشیخط اج ای موانع

 ارشد مدی یت تیم متعارض، هایاولویت و راهب د غی مشا  ارشد، مدی یت مداخله عدم

 م زها، یا وکارهاکسب کارک دها، میان ضعیف هماهنگی عمودی ضعیف، ارتباطات غی اث باش،

 متغی های (3117ب نز و دیگ ان ). جوانب همه در رهب ی ناکافی هایو مهارت ناکافی توسعه

 مشی،خط گی یشکل ف ایند گ وه؛ پن  در عامل 08 شامل را مشیخط موفقیت اج ای با م تبط

 ش کتی حکم انی و توانمند کارکنان و مدی یت و رهب ی مشی،خط کنت ل و ناارت منام، اج ای

کشور  هایمشیخط اج ای موانع مهمت ی  ( از0984رستمی ) رزاقی و اع ابی .ندک د بندیطبقه
 نهایت در و مج یان سپس و مج ی هایسازمان و هامشیماهیت خط به را در سه بعد

را بوروک اسی،  مشیخط( موانع  اج ای 0931قلی پور و دیگ ان ) .ک دند کنندگان اشارهاستفاده
شی مطساختار اج ائی، عوامل محیطی، ف هنگ سازی، قوانی  و مق رات، منابع انسانی، ماهیت خ

 زمان ارزش به توجهی( بی0933دانند. از نا  مقدس پور و دیگ ان)و منابع و امکانات مادی می

 دولتی متولی باش در مدی یتی ثباتیبی ملی، هایمشیخط اج ای در هاف صت شدن سپ ی و

 خارجی و داخلی هایبح ان ملی، هایمشیخط اج ای ابزارهای ناهمسویی ها،مشیخط اج ای

ملی، موانع  هایمشیخط اج ای ب ای مناسب اج ایی ساختار فقدان ها،مشیخط اج ای ب  موث 
( در تحقیق خود، عوامل موث  ب  0939ف د)ی عمومی هستند. ک م اهلل دانشهامشیخطاج ای 
را  پشتیبانی مالی، مدی یت اطالعات، ف هنگ سازمان، منابع انسانی، رهب ی،  مشیخطاج ای 

و  مدت و عملیاتی، ناارتریزی کوتاه یان، ب نامهط ز تلقی و ب داشت مج یان، توانمندی مشت
ارزیابی، هماهنگی، ساختار سازمان، تغیی ات محیطی، ف ایندهای سازمان، بوروک اسی، شفافیت 

داند. ض غام ب وجنی و م تضی بذر میگانه، قوانی  و مق رات مشی، اهداف متناقض و چندخط
گذاری و تدوی  را  شامل موانع هدف مشیطخ( نیز در تحقیق خود موانع اج ای 0939افشان)
مج یان، تا   و های رفتاری و شا یتیاز سوی م اجع قانونی، ویژگیمشی، حمایتخط

زار دانند. استفاده از ابمیکنندگان ناام اداری و بوروک اسی، انتاام ابزار مناسب مهارت،  م  ف
ی سازاوم رهب ی، سادگی و آسانو وسایل مستقیم، در نا  گ فت  مبانی نا ی و علمی، تد

 &Pressmanعمومی است ) مشیخطمشی، جدا نبودن اج ا از تدوی  نیز از موانع اج ای خط

Wildavsky, 1973 .)  
 در درك ق ور مشی، است اتژی نامناسب،خط ب  خاص منافع تسلط قدرت، نامناسب توزیع  

 سازمان، هایب نامه و هاماموریت تعارض های ماتلف،سازمان اقدامات همپوشی کلیدی، مسائل

 اند عمومی مشیخطهماهنگی از موانع اج ای  ایجاد ب ای سازمانیبی  هایشدید کمیته افزایش

( Halls worth , 1973). مشی، استاندارد و اهداف، منابع، در تحقیقی دیگ  موانع اج ای خط
، شا یتی مج یان، ش ایط اقت ادی سازمانی، ویژگی موسسات اج ایی، ویژگیارتباطات بی 
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 (.(Van Meter, Van Horn, 1975ش ایط اقت ادی، سیاسی و اجتماعی نام گذاری شده است 
عوامل خار  از سازمان و غی  مت قبه، زمان ناکافی، در دست س نبودن منابع الزم و مناسب، نبود 

ق  ایی، عدم درك و نبود توافنا یه معتب  علی و معلولی، ارتباطات بیش از حد بی  واحدهای اج
در مورد اهداف، مشا  نبودن وظایف و نبودن هماهنگی، عدم درخواست مقامات به اج ای 

نتای    (.Gunn & Hogwood , 1984عمومی هستند) مشیخطمشی نیز از موانع اج ای کامل خط
 گان، نبود خب شده توسط تدوی  هایمشیخط به مدی ان توجهیتحقیقی دیگ  نشان داد که بی

 اج ا، و مج یان منافع بی  تضاد مج یان، و شا ی مدی ان نا های اعمال اج ا، در الزم تعهد

 ها، نبودمشیخط بودن غی واقعی ها،مشیخط با همگانی توافق نبود تا   کافی، نبود

 عدم ذینفع، هایگ وه به توجهیمج ی، بی هایدستگاه ناکافی ارتباطات هماهنگی، سازوکارهای

 م اجع اختیارات تداخل و تعدد سیاسی، هایرفع دغدغه به اشتغال شه وندان، حمایت

اصالح  روند کندی اج ا، در تعویق گذاران،مشیخط اهداف گذاری، ناهمسوییمشیخط
 Brynard)ی عمومی هستندهامشیخطاج ایی از موانع اج ای  هایدستگاه در هامشیخط

 اج ای از ارزیابی اج اکنندگان مج یان، هاینگ ش و هاانگیزه تمایالت، منابع، . کمبود(2005,

 متغی های توجهی بهبی هدف، هایگ وه جایبه حکومت سوی از مشیخط ساطع شدن مشی،خط

 تعداد های مبهم،مشیخط مج یان، در الزم تا   نبود اداری، و اقت ادی سیاسی، اجتماعی،

های ب نامه نبودن راستا هم سازوکار هماهنگی، نبود متم کز، گی یت میم ها،مشیخط زیاد
 رفع به اشتغال حمایت شه وندان، عدم ذینفع، هایگ وه به بی توجهی ،هادولت اج ایی

ی هاگذاری از دیگ  دسته بندیمشیخط اختیارات م اجع تداخل و تعدد سیاسی، هایدغدغه
 نبودن مشا  و روش  (.(Makinde, 2005عمومی است  مشیخطم بوط به موانع اج ای 

موجود نیز  از موانع  اج ایی ظ فیتهای به بی توجهی ها،مشیخط پویایی مشی، عدمخط اهداف
مشی)ظ فیت پذی ی اج ای خطامکان (.(Chen su jung ,2006عمومی است  مشیخطاج ای 
مشی عمومی است از عوامل موث  ب   اج ای خط  پذی ی اج ایی و مالی(های اج ا، امکانشبکه

(Blechinger & Shah, 2011.)  اهداف مشا  و روش ، روابط علی و معلولی و داشت  مبنای
گذاران و مقامات، مشی از سوی قانوننا ی، رهب  با مهارت سیاسی و مدی یتی، حمایت خط

دی و بی  المللی ب  اج ای های هدف، توجه به ش ایط اجتماعی، اقت ام اجع قضائی و گ وه
در تحقیقی دیگ  ت تیبات نهادی؛ اج ای  .(Kohoutec,2013) مشی عمومی تاثی  گذار است خط
ماتلف، سیستم کنت ل و ناارت؛  محلی در سطوح اداری هایسازمان بی  مشی، ارتباطخط

تار اهنگی؛ ساخهای همها )معیارهای( کنت ل و ناارت، معیارهای تشویق و تنبیه، مکانیزمشاخ 
هماهنگی درون سازمانی، هماهنگی غی  ساختاری، شکست در هماهنگی، ایجاد همکاری، محیط 

مشی های اج ائی، مشکالت ناشی از اج ای خطهای هدف، سابقه و هدف سازمانکالن، گ وه
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 (.  سیستم (Wang &  Ap , 2013 ی عمومی ذک  شده استهامشیخطاز عوامل موث  ب  اج ای 
 & Costa Barbosaمشی استپایی  از موانع اج ای خط به باال گذاری سات و ازهدف

Mushtaq ,2015)مشی عمومی به سه دسته مالی/ سیاسی، (. در تحقیقی، موانع اج ای خط
عدم ارتقا  .(Nordtømme& et al , 2015) اجتماعی/ف هنگی، نهادی، قانونی تقسیم شده است

مشی عمومی از ط ف مقامات جدید، عدم تضمی  خط فناوری، عدم آموزش فناوریظ فیت 
مشی عمومی از موانع اج ای خطدولت  نمایندگان تعهد گذار، عدم افزایشمشیباالی خط

مشی عمومی، سیستم پاداش و تنبیه، (. در اج ای خط(Costa Barbosa& Mushtaq,2016است
مالی و اج ای  گذاریباال(، س مایه اوریفنصنعتی )گست ش صنعت با  ساختار سازیبهینه و تنایم
گذاری، ظ فیت گذاری در تکنولوژی و کارب د، اج ای قانون ، هدفهای کلیدی، س مایهپ وژه

 , Wu & et al پایی  تاثی  گذارند  به باال گذاری سات،و ازهدف کنت ل و هماهنگی، سیستم

رهب ی، یک گ وه کاری ب ای  (. همچنی  در تحقیقی دیگ ، رویک د ماموریت، حمایت(2017
ی سازمانی، اولویت بندی ارتباطات، و شناسایی نیازهای محققان از عوامل هاو شیوه هاسیاست

 (Huang & et al ,2017) مشی عمومی ذک  شده استموث  ب  اج ای خط

  تحقيق روش

 و جامع هاییافته ایجاد و مطالعهچندی   سازییکپارچه ب ای ف اتحلیل، مشابه ف ات کیب
ی ی کمهاکه ب  داده -ای  روش در مقایسه با رویک د ف اتحلیل کمی .گی دمی صورت تفسی ی

ادبیات موضوع و رویک دهای آماری تکیه دارد، ب  مطالعات کیفی متم کز است و به کیفیت 
 ت کیب دیگ ؛ ف ات کیب، عبارتگ دد. بهمیت جمه مطالعات کیفی و فهم عمیق پژوهشگ  ب  

(. تحقیق حاض  از نا  Zimmer,2006) است مطالعات منتاب اصلی هایداده تفسی ات تفسی 
 هایتحقیق نش یه 041هدف توصیفی و از نا  نوع استفاده کارب دی است. جامعه آماری تحقیق 

است که از  3107 تا 3111 یهاسال بی  مشیخط با م تبط مقاالت ب  تم کز خارجی با و داخلی
م عنوان نمونه تحقیق انتاامند بههدف -گی ی غی  ت ادفیتحقیق به روش نمونه 47ای  تعداد 

مشی مشی، موانع خطمشی، موانع اج ای خطی خطهاشد. ب ای انتاام مقاالت از کلیدواژه
مشی  استفاده شد. همچنی  از پارامت های ماتلفی مانند عنوان، گذاری، الگوی اج ای خط
یفیت روش پژوهش ب ای ارزیابی و انتاام مقاالت استفاده شد. چکیده، محتوا، دست سی و ک

استفاده شد. بدی  صورت که   0جهت ب رسی شاخ  روایی محتوا از روش والتز و باسل
 4متا  ان م بوط بودن، واضح بودن و ساده بودن ه  گویه را ب  اساس یک طیف لیک تی 

م بوط » 0از نا  خودشان از  کنند. متا  ان م بوط بودن ه  گویه راقسمتی مشا  می

                                                           
1- Valtz & Basel  
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کنند. مشا  می« کامالً م بوط است» 4، تا «م بوط است» 9، «نسبتاً م بوط است» 3، «نیست
ای گویه CVIاست و اگ  شاخ   73/1ب اب  با  CVIحداقل مقدار قابل قبول ب ای شاخ  

 باشد آن گویه باید حذف شود. 73/1کمت  از 
 

( به ش ح 3119) ف ات کیب ساندلوسکی و باروس ایم حله هفت روش از پژوهش ای  در
 مند متون، جستجو و انتاام مقاله است: تنایم پ سش پژوهش، ب رسی ناام  شده استفاده زی 

( به ش ح 3119) ف ات کیب ساندلوسکی و باروس ایم حله هفت روش از پژوهش ای  در
مند متون، جستجو و انتاام است: تنایم پ سش پژوهش، ب رسی ناام  شده استفاده زی 
یت، ارائه ها، کنت ل کیفی مناسب، استا ا  اطالعات مقاله، تجزیه و تحلیل و ت کیب یافتههامقاله
 با ارتباطات آن محتوای هوسیلبه که است اتیاطالع ف ایند از ایم حله محتوا، . تحلیلهایافته

 و یابدمی تبدیل و تغیی  دارناام و شده بندیقوانی  طبقه از ایمجموعه کارگی یبه از استفاده
 را هاداده پ دازش شانون آنت وپی روش .آیددرمی مقایسه قابل و شده خالصه هایصورت دادهبه
است  شاخ ی اطالعات، تووری در آنت وپی. دهدمی قوی انجام بسیار محتوا تحلیل مبحث در

 متعددی هایشود. روشمی احتمال بیان توزیع یک هوسیلبه که اطمینان عدم گی یاندازه ب ای

 است )آذر، شانون آنت وپی ها،روش ای  بهت ی  از یکی دارد؛ ها وجودشاخ  وزن تعیی  ب ای

 به هامقوله ب حسب پیام شانون، ابتدا آنت وپی (. در روش0987رستمی،  انواری و می فا الدینی

 ه  مقوله، اطالعاتی بار از استفاده با سپس .شودمی شمارش قالب ف اوانی در پاساگو ه  تناسب

 آن قدرت دلیلبه شانون آنت وپی روش پژوهش از ای  در. شودمی محاسبه یک ه  اهمیت هدرج

 از های گذشتهپژوهش پشتیبانی میزان اساس، ای  ب  .است شده محاسبه استفاده سادگی و

 عوامل تمام ب ای ابتدا پژوهش، ای  در .شودداده می نشان آماری صورتبه پژوهش ای  هاییافته

 یک ه  گ فت  مفهوم نا  در با سپس گ فته، نا  در را پیشی ، کُدی از مطالعات شده استا ا 

 مشا  پژوهش مفاهیم ت تیب، ای  به شدند. بندیدستهمشابه  مفهوم یک در هاآن کُدها، ای  از

 همقال 041 در خ وص محتوا تحلیل روش کمکبه گ فته صورت هایاساس تحلیل شدند. ب 
 مشیموانع موث  ب  اج ای خط هایمؤلفه شاخ  ب ای 91تعداد  درمجموع شده، انتاام نهایی

 هشد استا ا  های نهاییشاخ  9جدول در .شدند گذاریب  چسب و کشف پژوهش ای  در
 .شده است داده نشان مفهوم و ه  مقوله با م تبط

 استخراجی کُدهای کنترل

 کنت ل مفاهیم ب ای شود.می استفاده کاپا از شاخ  دهندهرتبه دو توافق ب ای ب رسی میزان

 تا صف  بی  کاپا شاخ  .است شده خب ه استفاده یک با گ پژوهش نا  همقایس از استا اجی،

CVI= 

اندداده 4و  9م ه تعداد متا  ینی که به گویه ن  

 تعداد کل متا  ی 
85/0=  
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 توافق که دهدنشان می باشد، ت نزدیک یک عدد به سنجه ای  مقدار چه ه  .دارد نوسان یک

 آن در باشد، ت نزدیک صف  عدد به کاپا مقدار که اما زمانی .دارد وجود دهندگانرتبه بی  بیشت ی

اس.  افزار ن م از استفاده (. با0988 پور،)حبیب دارد وجود دهندهرتبه دو بی  کمت  صورت توافق
 داده نشان 0جدول محاسبه شد. در 738/1و مقدار شاخ   111/1معناداری  پی. اس.اس عدد

رد  استا اجی کُدهای استقالل 11/1 از معناداری بودن عدد ت کوچک به توجه با .است شده
 است. بوده ب خوردار پایایی مناسبی از هاکُد استا ا  که ک د ادعا توانمی پس .شودمی

 مقادی  اندازه توافق -0 جدول

 عدد معنی داری انح اف استاندارد مقدار 

 111/1 171/1 738/1 کاپای مورد نا  توافق

 های تحقيقیافته

 مشی به روش ف ات کیب و آنت وپی شانونی استا اجی موانع اج ای خطهاکُد -3 جدول

 مولفه ابعاد

فراوانی
 

عدم 
اطمینان) 

j
E)

 

درجه 

ف)
انحرا

j
d)

 

ب 
ضری

ت)
اهمی

j
w ) 

ط
موانع مربوط به تدوین خ

مشی
 

 1314/1 3710/1 1333/1 7 مشیشفاف نبودن مفهوم خط

 1314/1 3793/1 1368/1 6 مشیروش  نبودن اهداف خط

 1316/1 3771/1 1331/1 1 مشیعدم پویایی و انعطاف خط

مشی)عدم اتااذ رویک د گ ایی خطبعدینگ ی و تکجزئی

 سیستمی(
0 1166/1 3394/1 1361/1 

 1314/1 3793/1 1368/1 6 مشیتناقض اهداف خط

 1310/1 3133/1 1418/1 00 مشیفقدان مبنای تووریک مناسب ب ای خط

موانع مربوط به 

ط
مجریان خ

مشی
 

 1319/1 3670/1 1933/1 8 مشیعدم تعهد و حمایت بازیگ ان )مج یان( خط

 1310/1 3168/1 1493/1 03 ویژگی شا ی مج یان

 1361/1 3394/1 1166/1 0 عدم انگیزه مادی مناسب مج یان

 1319/1 3670/1 1933/1 8 انسانی شایستهمنابعکمبود 

موانع مدیریتی
 

 1361/1 3394/1 1166/1 0 مدت و عملیاتی ضعیف اج اریزی کوتاهب نامه

 1314/1 3793/1 1368/1 6 سبک رهب ی نامناسب

 1317/1 3810/1 1033/1 4 های مج یسازمانعدم تج به و تعهد 

 1316/1 3771/1 1331/1 1 های ذی نفعبی توجهی به گ وه

 1363/1 384/1 1061/1 9 های زمانی مناسبمشی در بازهعدم ارزیابی خط

 1313/1 3884/1 1006/1 3 هاهای اج ائی دولتهم استا نبودن ب نامه
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موانع ساختاری
 

 1314/1 3793/1 1368/1 6 متم کز و بوروک اسیساختار اداری 

 1317/1 3810/1 1033/1 4 ساختار سازمانی نامناسب

 1348/1 346/1 1141/1 07 تعامل نامناسب اج ا و اداره

 1313/1 3884/1 1006/1 3 هاکاری و همپوشی اقدامات سازماندوباره

 1361/1 3394/1 1166/1 0 مشیخط قضایی ضعیف اج ای و حقوقی هایزی ساخت

 1361/1 3394/1 1166/1 0 مشیهای اج ای ضعیف ب ای خطدستورالعمل

 1363/1 3644/1 1916/1 3 ارتباطات درون و بی ون سازمانی ضعیف

 1319/1 3670/1 1933/1 8 سیستم ناارتی نامناسب

موانع مربوط به 

منابع)مالی، 

اطالعاتی و 

فناورانه(
 1319/1 3670/1 1933/1 8 منابع مالی محدود 

 1363/1 384/1 1061/1 9 مشیگذاری و پشتیبانی مالی محدود در خطس مایه

 1363/1 3644/1 1916/1 3 ابزار اج ای نامناسب

 1313/1 3607/1 1989/1 01 اطالعات ضعیف فناوری

موانع محیطی
 

 1361/1 3394/1 1166/1 0 ثباتی قوانی  اقت ادیبی

 1313/1 3884/1 1006/1 3 بینی نشدهپیشرویدادهای 

 1313/1 3884/1 1006/1 3 های خارجیها و وامالزامات توام با کمک

 1317/1 3810/1 1033/1 4 مشی در مورد موضوعی واحدتعدد خط

 1317/1 3810/1 1033/1 4 م اجع متعدد قانونگذار

 1363/1 3644/1 1916/1 3 عوامل سیاسی

 1314/1 3710/1 1333/1 7 ف هنگی-اجتماعیعوامل 

های تعامل نامناسب اداره و اج ا، فقدان شود شاخ مشاهده می 3طور که در جدولهمان
اطالعات ضعیف، ویژگی شا ی مج یان، ابزار  فناوریمشی، مبنای تووریک مناسب ب ای خط

اج ای نامناسب، سیستم ناارتی نامناسب، هماهنگی ناکافی در اج ا به ت تیب بیشت ی  ض یب 
ریزی مشی، ب نامهاهمیت را دارند. عدم درخواست مقام اج ائی نسبت به اج ای کامل خط

گ ایی نگ ی و تک بعدیجزئی ثباتی قوانی  اقت ادی،مدت و عملیاتی ضعیف اج ا، بیکوتاه
ج ای های اثباتی قوانی  اقت ادی، عدم انگیزه مادی مناسب مج یان، دستورالعملمشی، بیخط

مشی به یک اندازه و کمت ی  ض یب اهمیت را دارند. در تحقیق پورکیانی و ضعیف ب ای خط
 مفهوم قانون؛ محیط نابع؛م و ساختار گ ایی؛واقع و منطق، انسجام به م بوط ( موانع0939دیگ ان)

 کمت ی  تا بیشت ی  ت تیب به نا ی، انهپشتو و مدی ان و کارکنان ناارت؛ و بازبینی نگارش؛ و

در تحقیق  .هستند دارا کشوری خدمات مدی یت قانون اث باش اج ای موانع عنوان به اهمیت را
کنندگان، ماهیت مشی، مج یان و استفاده( از میان موانع اج ای خط0931عباسی و دیگ ان)

 مشی، باالت ی  ض یب اهمیت را دارند.کنندگان خطمشی، تدوی خط
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 بحث

مؤلفه در شش بُعد موانع  91مشی شامل نتای  تحقیق حاض  نشان داد که موانع اج ای خط
مولفه(، موانع مدی یتی  4مشی )مولفه(، موانع م بوط مج یان خط 6)مشی م بوط به تدوی  خط

مولفه(  00مولفه(، موانع م بوط به منابع مالی، اطالعاتی و فناورانه ) 3مولفه(، موانع ساختاری ) 8)
 مشی، روش های شفاف نبودن مفهوم خطمشی شامل مولفهموانع م بوط به تدوی  خط  است.

مشی گ ایی خطبعدینگ ی و تکجزئی ،مشیدم پویایی و انعطاف خطع ،مشینبودن اهداف خط
فقدان مبنای تووریک مناسب ب ای  ،مشیتناقض اهداف خط ،)عدم اتااذ رویک د سیستمی(

 رو ای  از و شوندمی کلی تدوی  و مبهم صورتبه عمومی هایمشیخط اغلباست.  مشیخط

 باش از ت ی مهم عمومی، مسوله دقیق و تدوی  شناساییشود. دشوار می آنها اث باش اج ای

 هم اهبه ناخوشایندی عواقب نادرست مسوله، شناخت است و عمومی گذاریمشیخط ف آیند

از  گذارمشیخط نهادهای گذاران،مشیدر خط خودرأیی عارضه وجود به توجه با .داشت خواهد
 و متا  ان مشی،خط های موضوعیسازمان و مج یان کارشناسی و تا  ی هایظ فیت
از  (.0931)عباسی و بیگی، کنندنمی استفاده مشیخط تدوی  در ایح فه و های علمیانجم 
مشی که بیشت ی  ض یب اهمیت را در تحقیق حاض  دارد فقدان م بوط به تدوی  خط هایمولفه

ی  ض یب ( کمت 0939مبنای تووریک مناسب است. ای  یافته در تحقیق پورکیانی و دیگ ان )
اهمیت را دارد. در نا  گ فت  مبانی علمی و تووریک از جمله هشدارها و ش ایط دستوری ب ای 

. شفاف نبودن مفهوم  Wildavsky,1973 &( Pressmanمشی است )پذی ش اج ای خط
های بعدی ق ار دارند که از نا  ض یب مشی نیز در رتبهمشی، روش  نبودن اهداف خطخط

گ ایی بعدینگ ی و تک( هماوانی دارد. جزئی0939پورکیانی و دیگ ان)اهمیت با تحقیق 
کمت ی  ض یب اهمیت را در تحقیق حاض  دارد که در  مشی )عدم اتااذ رویک د سیستمی(خط

موانع م بوط مج یان ( بیشت ی  ض یب اهمیت را دارد. 0939تحقیق پورکیانی و دیگ ان)
مشی، ویژگی شا ی یت بازیگ ان )مج یان( خطهای عدم تعهد و حمامشی شامل مولفهخط

 سنتی رویک د انسانی شایسته است. درمنابع مج یان، عدم انگیزه مادی مناسب مج یان، کمبود 

صورت  در دارد، بناب ای  مشی وجودخط اج ای و تدوی  بی  مشا ی تمایز مشیخط تحلیل
شوند )حاجی پور و دیگ ان، می دقلمدا اصلی مج یان مق  ان مشیخط ناق  یا ناموفق اج ای
های م بوط به مج یان، ویژگی شا ی مج یان از بیشت ی  (. نتای  نشان داد که از شاخ 0934

( هماوانی دارد. 0931ض یب اهمیت ب خوردار است که با نتای  تحقیق عباسی و دیگ ان )
ی  میزان و بیشت همچنی  کمبود منابع انسانی شایسته و عدم تعهد و حمایت مج یان به یک 

( مطابقت دارد. ای  نکته که 0939ض یب اهمیت را دارند که با تحقیق پور کیانی و دیگ ان )
دهنده سازمان است، ام ی روش  و قطعی است. ت ی  عن   تشکیلمدی یت منابع انسانی مهم
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درآید.  اوسیله مدی ان شایسته و قوی به اج های عمومی پس از ت ویب و تأیید باید بهمشیخط
 جویی جهتمند به سازمان متبوع خود و حس ب ت یکارکنان باید دارای انگیزه کافی، عالقه

خود بدانند، افزایش کمیت و کیفیت کار باشند و خود را وابسته به سازمان و سازمان را وابسته به
اتی   حیعنوان عناصمشی، بهکنندگان خطکه مشکالت و تنگناهای مج یان و استفادهطوریبه

. در تحقیق مقدس پور (Makinde 2005,مشی عمومی دارد )سازمان تاثی  شگ فی در اج ای خط
( بیشت ی  0931( ای  عوامل کمت ی  اهمیت و در تحقیق عباسی و بیگی )0933و دیگ ان )

مدت و عملیاتی ضعیف اج ا، ریزی کوتاههای ب نامهاهمیت را دارند. موانع مدی یتی شامل مولفه
ع، نفهای ذیتوجهی به گ وههای مج ی،  بیبک رهب ی نامناسب، عدم تج به و تعهد سازمانس

ها های اج ائی دولتهای زمانی مناسب، هم استا نبودن ب نامهمشی در بازهعدم ارزیابی خط
یف مدت و عملیاتی ضعریزی کوتاهب نامههای مدی یتی، نتای  نشان داد که از بی  مؤلفه است.
ه بیشت ی  ض یب اهمیت را دارد که با نتیج سبک رهب ی نامناسبکمت ی  ض یب اهمیت و  اج ا

 هایسبک در مج یان و گذارانمشیخط ( سازگاری ندارد.0939تحقیق پورکیانی و دیگ ان )

 را آن بلکه کنندنمی تسهیل را اج ا تنها نه که کنندمی یتفعّال به اقدام شده تعیی  پیش از مدی یتی
 داشت  و مدی ان )مج یان( و کارکنان تعهد .(0931)عباسی و بیگی،  سازندمی روب و نیز مانع با

 باید مشیخط بدو تدوی  از که است جامعه در قانون سازیپیاده ض وریات نیز از قوی انگیزه

باید  متعهد، و انگیزه با هایسازمان بی  از اج ا انتاام متولی ب  عالوه یعنی داشت؛ توجه بدان
(. 0939ف اهم ک د )پورکیانی و دیگ ان،  بیشت  چه ه  هانگیز و تعهد ایجاد ب ای را سازوکارهایی

 حقوقی هایها، زی ساختکاری و همپوشی اقدامات سازماننامناسب، دوباره ساختار سازمانی

 های اج ای ضعیفمشی، تعامل نامناسب اج ا و اداره، دستورالعملخط قضایی ضعیف اج ای و
مشی، ساختار اداری متم کز و بوروک اسی، ارتباطات درون و بی ون سازمانی ضعیف، ب ای خط

ند. مشی هستهستند که مانع اج ای خطموانع ساختاری های سیستم ناارتی نامناسب از مؤلفه
هستیم؛ باید توجه  کارآمدی و مناسب اج ایی ساختار نیازمند های ملی قطعاًمشیاج ای خط ب ای

که مدی ان و کارکنان سازمان مناسب باشند، موفقیت اج ا تضمی  ناواهد شد، داشت در صورتی
اگ  یک ساختار بوروک اتیک کارا وجود نداشته باشد، مشکل اج ا هنوز وجود دارد. مناور از 

ای گی ی و اج عوامل ساختاری آن دسته از عواملی هستند که م بوط به ساختار م اکز ت میم
ابهام  مشیخط هدف به تنها نه مشیخط یک اج ای در دولتی هایسازمان ست. موانعمشی اخط
    کندمی اند کمکمسوول مشیخط اقدام ب ای اساساً که سیاسی مباحث تشدید به بلکه سازدمی وارد

Meier, 2007)  &   .(Bothe  از عوامل ساختاری که بیشت ی  ض یب اهمیت را در تحقیق حاض
 گذارمشیخط باید ها،مشیخط از بعضی بهت  اج ای نامناسب اداره و اج ا است. ب ای دارد تعامل

مشی نشات بگی د که ای  چنی  تواند از خود خطباشند. شکاف اج ا زمانی می یکی مج ی و
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ریزی از باال به های هدف از حکومت ساطع شود، بدی  وسیله ب نامهجای گ وهای بهمشیخط
وی هایی که رمشیطور ضمنی ذینفعان هدف اجازه ناواهند داد تا به تدوی  خطپایی  است و به

گذاران، نا  . ه گاه سیاست(Makinde 2005 ,زندگی آنان تاثی  گذار است، یاری رسانند )
های های اتااذ شده با واقعیتمشی مورد توجه ق ار دهند، سیاستمج یان را در تدوی  خط

 مشیاج ای خط (.0931سازگارت  خواهد شد )عباسی و دیگ ان،  های فنیمحیطی و محدودیت

 اهداف به ب ای رسیدن اقدام و گذاریبی  هدف تعامل ف ایند از یکپارچه مجموعة یکعنوانبه

 به توجهیبی مشی،خط در اج ای مشکل بزرگت ی  و باشد جدا تدوی  از نباید اج او است

. ارتباطات درون Wildavsky,1973&( Pressman است) شکل گی ی م حلة در خاصتمهیداتی
سازمانی ضعیف دومی  عامل ساختاری است که بیشت ی  ض یب اهمیت را دارد. و بی ون
ناارتی نامناسب سومی  عاملی است که بیشت ی  ض یب اهمیت را دارد که با نتای  تحقیق سیستم

( هماوانی 0939کیانی و دیگ ان ) ( سازگار است، اما با نتای  تحقیق پور0931عباسی و بیگی )
 ارزیابی مورد های رامشیخط مج یان عملک د مشا ، ناارتی یک سیستم که زمانی ندارد.  تا

حساسیت  نیز اسالمی شورای مجلس نای  کشور کالن نهادهای ناارتی و دهدنمی ق ار کنت ل و
 داشت انتاار نباید دهندنمی نشان خود ها ازمشیخط اج ای عدم یا اج ا قبال در خاصی
 ناارتی دیگ  نهادهای عبارتبه. باشند موفق چندان عمل درصحنه شده، های تدوی مشیخط

 نکته قابل .هستند تفاوتبی هم هامشیخط اج ای نسبت به و دارند ضعیفی عملک د رسمی،

 نهادهای عملک د ارزیابی ب ای ناارتی مشا  ناام یک که است ای  هم دیگ  توجه
 به .گی دنمی ق ار ارزیابی مستقیم مورد نهادها ای  عملک د هیچگاه و وجود ندارد گذارمشیخط

امکان  نتیجه در و کنندنمی دریافت بازخوردی خود عملک د رابطه با در مذکور نهادهای ت تیب ای 
شود نمی ف اهم گذارانمشیعملک د خط از ناشی موانع و مشکالت شدن ب ط ف و اصالح

 های منابعموانع م بوط به منابع مالی، اطالعاتی و فناورانه شامل مولفه .(0931)عباسی و بیگی، 
 اوریفنمشی، ابزار اج ای نامناسب، گذاری و پشتیبانی مالی محدود در خطمالی محدود، س مایه

نه، تی و فناورااطالعات ضعیف است. نتای  نشان داد که در موانع م بوط به منابع مالی، اطالعا
اطالعات ضعیف، بیشت ی  ض یب اهمیت را دارد که با  نتای  تحقیق پورکیانی و  فناوری
ای است که بیشت ی  ض یب ( هماوان است. ابزار اج ای نامناسب دومی  مؤلفه0939دیگ ان)

 عدم شود کهنکته مشا  می ای  غالباً عمومی گذاریمشیخط شناسیآسیب در .اهمیت را دارد

 ابزارها، .است بوده آن ب ای اج ای شده بینیپیش ابزارهای بودن نامناسب دلیلبه مشیخط توفیق

 ب ای دولتی ه  و رودمی کاربه سیاست یک اج ای که ب ای است هاییشیوه و هاروش مجموعه

 محقق را خود هایب نامه هاآن وسیلهبه که است همسو نیازمند ابزارهایی هایشمشیخط اج ای

پور سازد )مقدس عملی و ... را اقت ادی اجتماعی، مشکالت ب ای شده های انتاامحلراه و سازد



 193 دولتی ...های های عمومی در سازمانمشیموانع اجرای خطبررسی 

 محسوم شکست عوامل اج ا از غی مستقیم در ابزارهای (.0933و همکاران، 

انتاام  نیز  (0989رستمی ) رزقی و( 0331کالیستا ) .Wildavsky,1973&( Pressmanشود)می
ای  در حالی است که در تحقیق  .کندمی یاد اج ا در مانعمهمت ی  عنوانبه را نامناسب ابزارهای
ای ( ای  عامل کمت ی  اهمیت را دارد. کمبود منابع مالی، سومی  مؤلفه0939پور و دیگ ان )مقدس

( سازگار 0931است که دارای بیشت ی  ض یب اهمیت است که با نتای  تحقیق عباسی و بیگی )
الزامات ، نشدهبینیثباتی قوانی  اقت ادی، رویدادهای پیشهای بییطی شامل مؤلفهاست. موانع مح
م اجع متعدد  ،مشی در مورد موضوعی واحدتعدد خط ،های خارجیها و وامتوام با کمک
است. نتای  نشان داد که از بی  عوامل  ف هنگی -عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی ،قانونگذار

ف هنگی به ت تیب بیشت ی  ض یب اهمیت را دارند که با  -و اجتماعیمحیطی، عوامل سیاسی 
( اشاره0384گان )وگوود ها که گونه( هماوانی دارد. همان0939تحقیق پورکیانی و دیگ ان )

 هایط ح و هامشیخط در اج ای را موفقیت میزان خارجی، و داخلی هایبح اناند، داشته

 نقش با ارتباط در که ( 1982 ) فاالن دهند.می ق ار تحت الشعاع اجتماعی و ف هنگیاقت ادی، 

 اولیه و اساسی وظایف از یکی جامعه با ارتباط در سیاسی ثبات به توجه گویدمی اج ا جوامع در

عامل  را سیاسی هایدغدغه رفع به دولت است. اشتغال جدید هایب نامه اج ای و ریزیب نامه
 تغیی  نای  کشور در سیاسی کالن تغیی ات با . معموالً(Makinde 2005,کند)می مع فی شکست

 نیز تغیی  هایمشیخط های مج یسازمان و گذارمشیخط نهادهای از ب خی ها، مسوولی دولت

ه  چه فضای سیاسی مناقشات و تعارضات کمت ی داشته باشد  .(0931کنند )عباسی و بیگی، می
یات  و ت ، گوگ ایانهت ، واقعها منطقیمشی، خطورت گی دت ی صدر محیط آرام سیاستگذاریو 

 ت ی اصلی از یکی(. 0931ت  خواهد بود ) عباسی و دیگ ان، در نتیجه به اج ای کامل نزدیک

 نا  خب گان مبتنی ب  و کیفی شناسیروش ب  حاکم هایبه محدودیت پژوهشای  هایمحدودیت

 کنندهمنعکس متا  ان نا ات که بوده ای  ب  ف ض پژوهشای   در دیگ  عبارتگ دد. بهمی ب 

شود در تحقیقات آتی با توجه به موث  توصیه می .است عمومی هایمشیخط واقعی اج ای موانع
های حاض ، به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوم موانع موث  ب  اج ای بودن شاخ 

 هایی ب ای رفع آنها تدوی  شود. حلههای دولتی پ داخته و راهای عمومی در سازمانمشیخط

 ی سياستیهاتوصيه

گذاری از راههایی ب ای  مشیخطشود در میی تحقیق حاض ، توصیه هابا توجه به یافته 
 کارشناسی و تا  ی هایمشی، از ظ فیتخط تدوی  استفاده شود. در مسولهدرست  شناخت

استفاده   ایح فه و های علمیانجم  و متا  ان مشی،خط های موضوعیسازمان و مج یان
مشی، مبانی علمی و تووریک در نا  گ فته شود. سازمانهای مج ی شود. همچنی  در اج ای خط
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زم مشی باید متعهد بوده  و حمایت المشی از منابع انسانی شایسته استفاده کنند، مج یان خطخط
له وسیپس از ت ویب و تأیید، به های عمومیمشیانجام دهند. خط مشیخطرا از اج ای درست 

مدی ان شایسته و قوی به اج ا درآید. سازمانهای مج ی از کارکنان دارای انگیزه کافی استفاده 
های زمانی مناسب مشی توجه شود، در بازهنفع در تدوی  خطهای ذیکنند. به تمامی گ وه

 از مدی یتی هایسبک در مج یان و گذارانمشیخط ی تدوی  شده ارزیابی شوند.هامشیخط

کند. میزی ا اج ای خطمشی را با مانع روب و  ندنکن یتفعّال به اقدام شده تعیی  پیش
های تدوی  کننده و مشی ف اهم شود، سازمانخط قضایی  ب ای اج ای و حقوقی هایزی ساخت
هادهای نمشی تعامل مناسب داشته باشند . از سیستم ناارتی مناسب استفاده شود. مج ی خط

دهند. نشان  حساسیت خود ها ازمشیخط اج ای عدم یا اج ا قبال در باید نیز کالن ناارتی
 شدن ب ط ف و امکان اصالح تا گی د ق ار ارزیابی مستقیم مورد گذارمشیخط نهادهای عملک د

مشی از های مج ی خطشود . سازمان ف اهم گذارانمشیعملک د خط از ناشی موانع و مشکالت
مشی استفاده شود  و در اطالعات قوی استفاده کنند. از  ابزارهای مناسب در اج ای خط فناوری
 ت ی صورت گی د.گذاری در محیط آراممشیخطنهایت، 
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