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General policies form a framework for a country’s governance in the areas of law
making, executive, and monitoring. In recent years, there has been much concern regarding the degree and form of implementing the general policies and its monitoring.
In the processing models of control and monitoring the general policies, which consists of pre-implementation (design), while-implementation, and post-implementation,
pre-monitoring and control are as important as post-monitoring and control. In the stage
of design and policy making, considering the ‘appropriate features’ and the necessary
‘notes’ of each policy is of main concern for its implementation and monitoring. In this
study, these features and notes are identified and analyzed through a mixed method
(qualitative and quantitative). For analyzing the qualitative data (interviews), content
analysis method was employed, and for analyzing the quantitative data (questionnaire),
the structural equation modeling was used. At the end, 15 elements with regards to the
‘features’, and 4 elements with regards to the ‘notes’ of designing general policies were
extracted, and the subcategories of each were, then, mapped out.
JEL Classification: H10, H19, L38.
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ب کلــی بــرای جریــان حکمرانــی کشــور در عرصههــای
سیاســتهای کلــی نظــام چارچــو 
قانونگــذاری ،اجرایــی و نظارتــی محســوب میشــود .دغدغــۀ اصلــی در ســالهای اخیــر
میــزان و چگونگــی تحقــق سیاس ـتهای کلــی و نظــارت بــر تحقــق آنهــا بــوده اســت .در
الگوهــای فراینــدیِ کنتــرل و نظــارت بــر تحقــق سیاســتها کــه مراحــل قبــل از اجــرا
(تدویــن) ،حیــن اجــرا و پــس از اجــرا را شــامل میشــود ،نظــارت و کنتــرل پیشــینی
بهانــدازۀ نظــارت و ارزیابــی پســینی اهمیــت دارد .در مرحلــۀ تدویــن و سیاســتگذاری،
توجــه بــه «ویژگیهــای مطلــوب» و «مالحظــاتِ » ضــروری هــر سیاســت کلــی از منظــر
تحققپذیــری و نظارتپذیــری ،مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش بــوده اســت .در تحقیــق حاضــر،
(کمــی و کیفــی) شناســایی
ایــن ویژگیهــا و مالحظــات بــا اســتفاده از روش تحقیــق آمیختــه ّ
و تبییــن شــد .بــرای تحلیــل و تفســیر دادههــای کیفــی (مصاحبههــا) از روش تحلیــل مضمون
کمــی (پرســشنامه) از آزمونهــای آمــاری اســتنباطی
و بــرای تحلیــل دادههــای مرحلــۀ ّ
(معــادالت ســاختاری) اســتفاده شــد .درنهایــت  15مؤلفــه در بُعــد «ویژگیهــا» و  4مؤلفــه
در بُعــد «مالحظــات» تدویــن سیاسـتهای کلــی ،شناســایی گردیــد و زیرمؤلفههــای هریــک
از آنهــا نیــز تبییــن شــد.

طبقهبندی .H10 ،H19 ،L38 :JEL
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صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه
سیاس ـتگذاری در امــر کشــورداری عبــارت اســت از تعییــن ،تدویــن و ارائــۀ ضوابــط و موازینــی کــه
در آن مقتضیــات کلــی دولــت ا ِعمــال و مصالــح جمعــی ملــت تأمیــن میشــود .سیاس ـتهای کلــی
نظــام کــه برپایــۀ قانــون اساســی توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تدویــن و پــس از تصویــب
مقــام معظــم رهبــري ــــ مدظلهالعالــی ــــ الزماالجــرا میگــردد ،بهعنــوانهدایتگــر و تعیینکننــدۀ
چارچوبهــای کلــی بــرای جریــان قانونگــذاری و اجرایــی و نظارتــی نظــام ،فصلالخطــاب محســوب
میشــود .در جمهــوری اســامی ایــران ،تــا کنــون  52سیاســت کلــی از ســوی مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام تدویــن و توســط مقــام معظــم رهبــري ــــ مدظلهالعالــی ــــ ابالغ شــده اســت .براســاس بنــد دو ِم
اصــل یکصدودهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،مقــام معظــم رهبــري ــــ مدظلهالعالــی ــ
در ابــاغ حکــم اعضــاي مجمــع تشــخیص مصلحــت ،وظیفــۀ «نظــارت بــر ُحســن اجــرای سیاسـتهای
کلــی» را بــه آن نهــاد تفویــض نمودنــد؛ نظارتــی کــه تحقــق سیاســتها و اطمینــان از حصــول
اهــداف مــورد نظــر در تدویــن سیاســتهای کلــی را تعقیــب میکنــد .بــر ایــن اســاس ،یکــی از
پیشنیازهــای اصلــی تحقــق سیاســت کلــی تدویــن باکیفیــت و صحیــح سیاستهاســت .شناســایی
و تبییــن ویژگیهــا و مالحظــات سیاســتهای کلــی از منظــر قابلیــت نظــارت و کنتــرل در مرحلــۀ
تدویــن ایــن سیاس ـتها پرســش و هــدف اصلــی ایــن مقالــه اســت.
توجــه عملــی بــه ایــن ویژگیهــا و مالحظــات در مرحلــۀ تدویــن ،در فراهــم کــردن بســتر مناســب
و ارتقــای کارآمــدی و اثربخشــی نظــام سیاسـتگذاری دارای اهمیــت اســت و ضــرورت آن نیــز از ایــن
روســت کــه درصــورت عــدم شــناخت ویژگیهــا و مالحظــات الزم در تدویــن سیاســتهای کلــی و
بیتوجهــی بــه آنهــا ،حتــی درصــورت اجــرا و پیادهســازی مناســب ایــن سیاس ـتها ،ممکــن اســت
اهــداف کالن مــورد نظــر سیاس ـتگذار تأمیــن نشــود.

 .2چارچوب نظری
2ـ .1سياست عمومي
سیاس ـتهای عمومــی حلقــۀ پیونددهنــدۀ دولــت و جامعــه هســتند .آنهــا ســازوکارهای ا ِعمــال ارادۀ
ملــی هســتند کــه مدیریــت دولتــی متولــی اجــرای آنهاســت .سیاسـتهای عمومــی ازجملــه مباحــث
مهــم مطــرح در حــوزۀ ادارۀ امــور عمومــی اســت کــه طــی ســه دهــۀ گذشــته مــورد توجــه جــدی
صاحبنظــران قــرار گرفتــه و از آنجــا کــه سیاســتگذاری عمومــی بهعنــوان دانشــی نوپــا بعــد از
جنــگ جهانــی دوم مطــرح شــده ،نقــش اصلــی دولــت در جهــان جدیــد «سیاس ـتگذاری عمومــی»
اســت .دولتهــا کــه دربرگیرنــدۀ قــوای مجریــه ،مقننــه و قضاییــه هســتند ،سیاس ـتهای عمومــی را
شــکل میدهنــد ،آنهــا را بــه «اجــرا» درمیآورنــد و آنگاه بــه «ارزیابــی» آنچــه اجــرا شــده اســت،
میپردازنــد .سیاســتهای عمومــی جهتگیریهــای کلــی هســتند کــه چگونگــی عمــل ســازمانها
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و مؤسســات دولتــی را در آینــده مشــخص میســازند ،معمــوالً بــرای مقابلــه بــا یــک مشــکل و مســئلۀ
عمومــی و بهمنظــور حــل آن پدیــد میآینــد و اغلــب بهمنزلــۀ چرخــهای تلقــی میشــوند کــه در
آن مشــکالت ابتــدا بهعنــوان یــک مســئله مــورد توجــه قــرار میگیــرد .دورههــای مختلــف عمــل
بررســی میشــود ،سیاس ـتها تعییــن میگــردد ،توســط کارکنــان اجــرا و ارزیابــی میشــود و تغییــر
پیــدا میکنــد و ســرانجام براســاس موفقیــت یــا شکســت آن پایــان مییابــد (.)Lester, 2000, p. 35
تومــاس بريكلنــد 1بــر ايــن بــاور اســت كــه تعريــف واحــدي از معنــاي سياســت عمومــي در ميــان
نظریهپــردازان ايــن رشــته وجــود نــدارد .سياســت عمومــي متشــكل از مجموعــهای از عملکردهــای
دولتــي اســت كــه يــا مســتقیماً توســط دولــت يــا نماينــدگان آنهــا ا ِعمــال میشــود و بــر زندگــي
عامــه تأثیــر میگــذارد .تــاراس 2بيــان میکنــد كــه سياســت عمومــي مفهومــي مجادلــهای اســت
كــه متضمــن هــر موضوعــي دربــارۀ انتخــاب دولــت و اجــراي آن يــا مطالعــۀ مشــكالتي خــاص اســت.
سياســت عمومــي مشــكالتي را كــه جنبــۀ عــام دارنــد يــا خــاص گروهــي از افرادنــد امــا نگرانــي
عمومــي را ســبب شــده و آزاردهندهانــد ،بررســي میکنــد .بيشــترين ارزش مطالعــۀ سياســت عمومــي
بـ�ه بُعـ�د سياسـ�ي آن بازمیگـ�ردد (قلیپــور و غالمپــور آهنگــر.)1389 ،
2ـ .2ارتباط بین سیاست و مسئلۀ عمومی
مســئلۀ عمومــی را یــک نیــاز ،کمبــود ،محدودیــت و نارضایتــی محســوس در جامعــه دانســتهاند کــه قابــل
تشــخیص و احســاس اســت و راهحلــی بــرای آن جســتوجو میشــود .مســائل عمومــی دارای صــ َور
مختلفــی بــوده و دیدگاههــای متفاوتــی بــر آن حاکــم اســت .مســائل عمومــی بهصــورت مجموعــهای
بههمپیوســته و وابســته بــروز میکنــد و بــر هــم تأثیــر میگــذارد؛ از ایــنرو سیاســتهایی کــه بــرای
ن و نظاممنــد باشــد .مســئلۀ عمومــی زمانــی
حــل ایــن مســائل اتخــاذ میشــود ،بایــد دارای رویکردهــای کال 
مســئله بهشــمار میآیــد کــه نیــاز بــه اقــدام عمومــی بــرای حــل آن کام ـ ً
ا مشــهود باشــد (همــان).
مســئلۀ عمومــی از منظــر چیســتی و اهمیــت بایــد دارای ویژگیهایــی باشــد تــا براســاس آن،
ضرورتهــای سیاســتگذاری بــرای آنهــا توجیهپذیــر باشــد .برخــی از مهمتریــن گزارههــا بــرای
اطمینــان از ایــن تشــخیص عبارتانــد از:
چه چیزهایی خواست عمومی را تشکیل میدهد؟تمایز بین حوزۀ عمومی و حوزۀ اختصاصی از نظر مالکیت جمعی درمقابل مالکیت فردی؛تفاوت میان منافع خصوصی و منافع عمومی؛1. Thomas Brickland
2. Tarass

علی باقری و همکاران .الزامات و مالحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاستهای کلی نظام.

253

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تعهــد خدمــات عمومــی و نهادهــای عمومــی (عــدم امــکان یــا عــدم مصلحــت در واگــذاریتصمیمگیــری بــه اشــخاص)؛
تغییرات چشمگیر در محیط فعالیت سازمان؛توجه به فرصتهای برابر ،ایمنی ،سالمت محیط کار ،اقلیتها ،زنان ،کیفیت ،حمایتها و ...؛رشد سریع قوانین و مقرراتی که سازمان را بهسوی توجه و مشارکت اجتماعی سوق میدهد؛احساس جمعی درخصوص پذیرش مسئله و قابلیت شناسایی و تشخیص؛قابلیت تسری تأثیرات مسئلۀ عمومی بر سایر مسائل اجتماعی؛مسائل عمومی دارای جنبههای عینی و ذهنی هستند و با دخالت انسان حل میشوند؛معموالً صاحبان قدرت و حاکمیت به حل و رفع مسائل عمومی اهتمام دارند؛منافع حاصل از تغییر در یک مسئلۀ اجتماعی برای آحاد جامعه نسبی است.سیاســتگذاری ،بهعنــوان یکــی از ابزارهــای مدیریــت مســائل عمومــی ،تالشــی اســت بــرای
پیشبینــی مســائل عمومــی و ســپس تحقیــق درمــورد مســائل مذکــور؛ بهطــوریکــه بتــوان راهبــرد
مناســبی را بــرای آنهــا اتخــاذ کــرد و مصالــح جامعــه را در بلندمــدت حفــظ نمــود (الوانــی و شــلویری،
ن دیگــر ،حاصــل فراینــد سیاســتگذاری ،دســتیابی بــه گزینههــا و راهحلهــای
 .)1395بــهبیــا 
مطلــوب بــرای رفــع مشــکل اســت کــه بــا درنظــر گرفتــن همــۀ جوانــب مســئله بــه شــکلگیری ،تهیــه
و تدویــن سیاســت عمومــی میانجامــد (قلیپــور و غالمپــور آهنگــر.)1389 ،
2ـ .3سیاستگذاری عمومي
سیاسـتگذاری عمومــی دانشــی نوپاســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم مطــرحشــده اســت .نقــش اصلــی
دولــت در جهــان جدیــد «سیاسـتگذاری عمومــی» اســت .دولتهــا کــه دربرگیرنــدۀ قــوۀ مجریــه و مقننــه
هســتند ،بــه سیاسـتهای عمومــی شــکل میدهنــد ،آنهــا را اجــرا میکننــد و آنگاه بــه «ارزیابــی» آنچــه
اجــرا شــده اســت ،میپردازنــد .سیاسـتهای عمومــی جهتگیریهــای کلــی هســتند کــه چگونگــی عمــل
ســازمانها و مؤسســات دولتــی را در آینــده مشــخص میســازند و معمــوالً بــرای مقابلــه بــا یــک مشــکل و
مســئلۀ عمومــی و بهمنظــور حــل آن پدیــد میآینــد (شــریفزاده و معدنــی.)1394 ،
سیاســتگذاری عمومــی مهمتریــن اقــدام هــر حکومــت در حوزههــای گوناگــون جامعــه اســت
کــه توســط مدیــران ارشــد طــی فراگردهــای پیچیــدۀ تعاملــی بــا شــبکۀ سیاســتگذاری ،جهــت
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هدایــت جریــان تصمیمگیــری انجــام میشــود .دای 3علــم خطمشــی را مطالعــۀ سیاســت عمومــی
شــامل توصیــف (چیســتی) و تبییــن (چرایــی) علــل و پیامدهــای فعالیتهــای حکومــت میدانــد؛
بنابرايــن هرآنچــه حکومتهــا انجــام میدهنــد ،در حــوزۀ مطالعاتــی سياســت قــرار میگیــرد .بــا
توجــه بــه تعاریــف موجــود ،در برخــی مــوارد مشــاهده میشــود کــه بهدلیــل دیدگاههــای خــاص،
جهتگیریهــای بهظاهــر متناقضــی در تعاریــف وجــود دارد .بــرای مثــال اســمیت 4سياســت عمومــی
را نتیجــۀ تصمیمهــای سیاســی مقامــات بــاالی جامعــه میدانــد؛ ولــی نیگــرو 5سياســت عمومــی
را تجلــی خواســتهها و انتظــارات بخــش عمومــی تلقــی میکنــد و واضــح اســت کــه «حاصــل
تصمیمهــای مقامــات بــاال» لزومــاً «تجلــی خواســتههای بخــش عمومــی» نیســت و ایــن امــر بــه
شــکل نظــام سیاســی بســتگی دارد (پورعــزت و قلیپــور.)1390 ،
2ـ .4فرايند و چرخۀ سیاستگذاری
فراینــد سیاســتگذاری ممکــن اســت بســيار پيچيــده باشــد .مطالعــۀ فراینــد سیاســتگذاری
7
درنهایــت بررســی قــدرت سیاســی اســت (مصلینــژاد .)1392 ،پیتــر بریجمــن 6و گلیــن دیویــس
فراینــد سیاســتگذاری را در هشــت مرحلــه تشــریح کردنــد :شناســایی مســئله ،تحلیــل سياســت،
ابــزار سياســت ،مشــاوره و مشــورت ،هماهنگــی ،تصمیــم ،کاربــرد و ارزشــیابی.
در میــان چارچوبهــا ،نظریههــا و مدلهــای مطالعــۀ فراینــد سياســت عمومــی ،نظریــۀ چرخــۀ
سیاســتگذاری متداولتریــن تئــوری دربــاب مفهومپــردازی فراینــد سیاســتگذاری عمومــی اســت
(.)Anderson & Winston, 1979; Laster & Goggin, 1998; Wildavsky & Pressman, 1984
نظریــۀ چرخــۀ سیاســتگذاری ریشــه در آثــار هارولــد الســول ( )1956دارد .وی فراینــد
سیاسـتگذاری را در هفــت مرحلــه ترســیم کــرده اســت :فهــم مســائل ،طــرح مســائل ،تجویــز راهحــل،
تصویــب راهحــل ،اجــرا ،خاتمــه و ارزشــیابی .هــدف الســول از ترســیم ایــن مراحــل تبییــن چگونگــی
شــکلگیری سياســت عمومــی و نحــوۀ دســتیابی آن بــه نتایــج بــوده اســت.
عامترین مفهومسازی از چرخۀ سیاستگذاری دارای مراحل زیر است:
 .1احساس و شناخت مسئله؛
 .2تدوین دستور کارگزاری؛
3. Thomas Dai
4. Smith
5. Nigro
6. Peter Beridgman
7. Glain Davis
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 .3تدوین خط سياست عمومي؛
 .4اجرای سياست عمومی؛
 .5ارزشیابی سياست عمومی؛
 .6تغییر یا خاتمۀ سياست عمومی.
پژوهشهــای مجزایــی درمــورد هریــک از مراحــل چرخــۀ سیاس ـتگذاری عمومــی انجــامشــده
اســت .بــرای مثــال میتــوان بــه پژوهشهــای گوگیــن و دیگــران ( ،)1990اســتر ( ،)1987مازمانیــان
و ســاباتیه ( ،)1983بومگاتنــز و جونــز ( ،)1993ســاباتیه ،جنگیــز و اســمیت ( )1993و کینگــدون
( )1995اشــاره کــرد (بــه نقــل از داناییفــرد ،شــول و آذر.)1390 ،
2ـ .5سیاستهای كلي نظام
تعييــن «سیاس ـتهای کلــي نظــام» بهلحــاظ قانونــي مفهــوم جديــدي اســت کــه در ســال  1368وارد
حقــوق اساســي ايــران شــد و پيــش از آن در هيــچ متــن قانونــي نیامــده بــود .در مرحلــۀ بازنگــري قانــون
اساســی ،لــزوم تصريــح صالحيــت تعييــن سیاسـتهای کلــي نظــام کــه بهمنظــور جهتدهــی کلــي بــه
کشــور و قــواي حکومتــي و تعييــن سياســت ادارۀ حکومــت ابــاغ میشــود ،بــه تصويــب اعضــاي شــوراي
اول اصــل یکصدودهــم تنظيــم شــد .پــس از نهايــي
بازنگــري در قانــون اساســي رســيد و بهعنــوان بنــد ِ
شــدن مرحلــۀ بازنگــري در قانــون اساســي ،بــا برگــزاري همهپرســی و درپــي فعاليــت جدیتــر مجمــع
تشــخيص مصلحــت نظــام ،تدويــن سیاسـتهای کلــي نظــام در دســتور کار مجمــع قــرار گرفــت و ايــن
سیاسـتها از ابتــداي ســال  1377بهتدریــج از ســوی مجمــع بررســی و تصويــب گردیــد و جهــت تأييــد
و ابــاغ ،بــه مقــام رهبــري ارســال شــد (غالمــی و بهادریجهرمــی.)1392 ،
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در مصوبــات خــود سیاســتگذاری و برنامهریــزی بهمنظــور
دســتیابی بــه اهــداف را بــه ســه حــوزۀ سیاســت کلــی ،سیاســت اجرایــی و برنامــه تقســیم کــرده
اســت .مــراد از سیاس ـتهای کلــی سیاس ـتهایی اســت کــه بــرای تحقــق آرمانهــا و اهــداف ،پــس
از مجموعــۀ آرمانهــا قــرار میگیــرد و حــاوی اصولــی اســت کــه آرمانهــا را بــه مفاهیــم اجرایــی
نزدیــک میکنــد .ایــن سیاســتها در درون نظــام عمــل میکنــد و اعــم از قــوای ســهگانه،
نیروهــای مســلح ،صداوســیما و همچنیــن نیروهایــی اســت کــه در درون جامعــۀ کل فعالیــت دارد.
کلــی
سیاســتهای کلــی شــامل سیاســتهای کلــی بخشــی و فرابخشــی میشــود .سیاســتهای
ِ
بخشــی در مــواردی اســت کــه هــدف یــا آرمانــی از نظــام ،حرکــت یــک بخــش را دربرمیگیــرد
کــه بــرای وصــول بــه آن هــدف یــا اهــداف ،نیازمنــد تدویــن سیاس ـتهای کلــی آن بخــش اســت
و سیاســتهای اجرایــی و برنامــه بخــش در قالــب ایــن سیاســتها تدویــن میگــردد (مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام.)1391 ،
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2ـ .6نظارت و کنترل
ی کــه بــدون توجــه
نظــارت و کنتــرل یکــی از اجــزای اصلــی مدیریــت محســوب میشــود؛ بهطــور 
بــه ایــن بخــش ،ســایر اجزای مدیریــت ،مثــل برنامهریــزی ،ســازماندهی و هدایــت ،نیــز ناقــص
اســت و تضمینــی بــرای انجــام درســت آنهــا وجــود نــدارد .درواقــع هنگامــی کــه برنامــه تهیــه شــد
و بــرای اجــرای آن ســازماندهی بهعمــل آمــد و رهبــری و هدایــت آن مشــخص شــد ،انتظــار ایــن
اســت کــه هدفهــای برنامــه تحقــق پیــدا کنــد و در اجــرای برنامــه اطمینــان وجــود داشــته باشــد
کــه رونــد حرکــت دقیقــاً بهســوی اهــداف تعیینشــدهباشــد .اطمینــان از اینکــه اجــرای برنامــه و
هدایــت آن بهدرســتی انجــام میشــود و درصــورت مشــاهدۀ انحــراف ،اقــدام الزم بــرای تصحیــح
آن بهعمــل میآیــد ،نیازمنــد فراینــدی اســت کــه آن را نظــارت و کنتــرل مینامنــد .کنتــرل و
نظــارت عبــارت اســت از« :ارزیابــی تصمیمگیریهــا و برنامههــا از زمــان اجــرای آنهــا و اقدامــات
الزم بــرای جلوگیــری از انحــراف عملیــات نســبت بــه هدفهــای برنامــه و تصحیــح انحرافــات احتمالــی
بهوجودآمــده» (جاســبی ،۱۳۶۸ ،صــص241 .ـ.)248
براســاس نظــر اســتیفن رابینــز ،کنتــرل و نظــارت عبــارت اســت از :فراینــد تحــت نظــر قــرار
دادن فعالیتهــا بهمنظــور حصــول اطمینــان از اینکــه آنهــا همانگونــه کــه برنامهریــزیشــدهاند،
انجــام میشــوند و نیــز اصــاح انحرافــات مهــم (مرتضــوی ،فروزنــده دهکــردي و زارعپــور نصیرآبــادی،
 ،1391صص41ـ.)42
2ـ .7نظارت و کنترل روندگرا
تفكــر روندگــرا بديــن معناســت كــه رونــد منتهــي بــه نتيجــه نیــز بايــد تحــت كنتــرل قــرار گيــرد ،نـ ه
فقــط خــود نتيجــه .ارزيابــي نتيجــۀ كار بهخودیخــود كافــي نيســت؛ بلكــه مديريــت بايــد گامهــاي
برداشتهشــده را مــورد توجــه قــرار دهــد و بــرای تعييــن معيــار مشــتركي بــراي بهبــود تــاش كنــد.
ايــن شــيوه ســبب تشــويق كســب اطالعــات و ارتبــاط مــداوم بيــن مديريــت و كاركنــان میگــردد.
ايــن رونــد برداشــت کام ـ ً
ا تازهــاي را از علــم مديريــت مطــرح ميکنــد كــه براســاس آن ،مديريــت
مســئوليتي دوگانــه برعهــده خواهــد داشــت .يــك بخــش از مســئوليت مديــر ادارۀ مســائل مربــوط بــه
نگـهداري اســت (كنتــرل نتيجــۀ كار) و بخــش ديگــر آن ادارۀ مســائل مربــوط بــه بهبــود اســت (كنتــرل
رونــد كــه بــه نتيجــۀ خاصــي منتهــي گــردد).
كنتــرل كيفــي جامــع طــرز فكــري اســت كــه بهبــود روندهــا را توصيــه میکنــد .اگــر كارهــا خــوب
پيــش رود ،علــت آن را بايــد در كاركــرد درســت عاملــي دانســت كــه در روندهــا نهفتــه اســت .بايــد
ايــن عامــل را يافــت و آن را تثبيــت كــرد .بنابرايــن كنتــرل كيفــي جامــع از ی ـک طــرف مســئوليت
بهبــود كيفيــت را برعهــدۀ همــۀ اعضــاي ســازمان يــا شــركت و همــۀ بخشهــا ميگــذارد و از طــرف
ديگــر بــه بهبــود رونــد انجــام كارهــا و بــهعبــارتدیگــر كنتــرل كيفيــت محصــول يــا خدمــت در هــر
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رونــدي از انجــام كار تأکیــد میکنــد (خدمتــی ،1379 ،ص.)112 .
2ـ .8مراحل نظارت
نظــارت بــر برنامــه فراینــدی کنترلــی اســت کــه میــزان موفقیــت مراحــل مختلــف برنامــه را در دســتیابی
بــه هــدف یــا اهــداف آن بررســی میکنــد .ایــن کنتــرل در بازههــای زمانــی مختلــف صــورت میگیــرد.
ســه مرحلــۀ مهــم نظــارت و ارزیابــی شــامل ارزیابــی برنامــه قبــل از اجــرا ،در حیــن اجــرا و پــس از
اجراســت .منظــور از ارزیابــی برنامــه پیــش از اجــرا ،نظــارت بــر ســازگاری تصمیمــات اســت.
در نظــام تصمیمگیــری گســترده کــه مراجــع مختلفــی تصمیمــات و اهــداف را در ســطوح گوناگــون
تعییــن میکننــد ،وجــود ســاختار نظارتــی کــه ســازگاری تصمیمــات اتخاذشــده در ســطوح مختلــف
را ارزیابــی و تأییــد کنــد ،ضــروری اســت .در ایــن نظــام تصمیمگیــری ،چهــار ســطح تصمیمگیــری
چشــمانداز ،راهبــرد ،برنامههــای میانمــدت و برنامههــای کوتاهمــدت در ســطوح مختلــف مشــخص
میشــود .در ایــن نظــام سلســلهمراتبی ،هریــک از ســطوح بهترتیــب چارچــوب تصمیمگیــری و
اجرایــی را بــرای ســطح پایینتــر از خــود تعییــن میکنــد؛ بــرای مثــال برنامهریــزی توســعه در
ســطح برنامهریــزی میانمــدت قــرار میگیــرد .برنامههــای توســعه بایــد بــا تصمیمــات راهبــردی و
اســناد چشــمانداز ســازگاری داشــته باشــد و در چارچــوب مشخصشــده توســط اســناد باالدســتی
برنامهریــزی ،تدویــن و اجــرا شــود .بــرای تحقــق ایــن مهــم در فراینــد برنامهریــزی ،نظارتــی ا ِعمــال
میشــود تــا هماهنگــی برنامههــای توســعه بــا اســناد چش ـمانداز و راهبردهــا تأییــد گــردد .درواقــع
برنامههــای توســعه در دو ســطح ارزیابــی میشــود .یــک ســطح ســازگاری برنامــۀ توســعه بــا اســناد
چشــمانداز و تصمیمــات راهبــردی اســت کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و نهــاد
رهبــری ارزیابــی میشــود و ســطح دیگــر هماهنگــی برنامههــای کوتاهمــدت و بودجــۀ ســالیانۀ
دولــت بــا برنامــۀ توســعه اســت کــه از ســوی دولــت و مجلــس مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار میگیــرد
(جهانگــرد و ورمزیــار.)1391 ،

 .3مدل مفهومی تحقیق

ِ
مدیریــت سیاســتهای کلــی کــه برگرفتــه از حــوزۀ سیاســتگذاری و
براســاس ادبیــات حــوزۀ
مدیریــت راهبــردی اســت ،بهطــور کلــی نظــارت و کنتــرل تحقــق سیاســتها شــامل ســه مرحلــۀ
اساســی اســت .1 :تدویــن سیاســت کلــی؛  .2پیادهســازی و اجــرای سیاســت کلــی؛  .3واپایــش و
ارزیابــی سیاســت کلــی.
نظــارت و کنتــرل فراينــدی بازخــوردی بــرای اطمینــان از تحقــق سیاســتهای کلــی اســت.
بهطــور کلــی نظــارت و کنتــرل در ســه مرحلــۀ  .1نظــارت و کنتــرل قبــل از اجــرا .2 ،نظــارت و کنتــرل
حیــن اجــرا و  .3نظــارت و کنتــرل پــس از اجــرا انجــام میشــود .درواقــع بــا تلفیــق دو الگــوی نظــارت
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و کنتــرل و الگــوی مدیریــت سیاس ـتهای کلــی نظــارت و کنتــرل قبــل از اجــرا در مرحلــۀ تدویــن
سیاســت کلــی؛ نظــارت و کنتــرل حیــن اجــرا در مرحلــۀ پیادهســازی و اجــرای سیاس ـتهای کلــی
و نظــارت و کنتــرل پــس از اجــرا در مرحلــۀ کنتــرل و ارزیابــی سیاس ـتهای کلــی صــورت میگیــرد
کــه در شــکل زیــر نمایــش داده شــده اســت.
ﻣﺮﺣﻠﻪ 3

ﻣﺮﺣﻠﻪ 2

ﻣﺮﺣﻠﻪ 1

ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮاي
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ

ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺲ از اﺟﺮا

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﯿﻦ اﺟﺮا

شكل  .1مراحل نظارت و کنترل سیاستهای کلی

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

هریــک از مراحــل فــوق دارای ابعــاد ،مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای متعــدد بــوده و در تعاملــی همافــزا
و مســتمر منجــر بــه «تحقــق» سیاســت کلــی و دســتیابی بــه اهــداف و دســتاوردهای مــورد انتظــار
سیاســت میگــردد .پیشنیــاز تحقــق سیاســت کلــی تدویــن باکیفیــت سیاســت در مرحلــۀ تدویــن
اســت کــه بالطبــع بایــد دارای ویژگیهایــی باشــد کــه تحققپذیــری و نظارتپذیــری سیاســتهای
کلــی را فراهــم کنــد.

 .4روش تحقیق

ایــن تحقیــق از منظــر هــدف ،کاربــردی اســت؛ چراکــه ســعی میشــود نتایــج آن مــورد اســتفادۀ عملــي
قــرار گیــرد و بــا کمــک نتایــج آن ،مشــکالت ســازمان رفــع شــود .روش تحقیــق نیــز آمیختــه بــوده؛ بدیــن
ترتیــب کــه در ســطح هــدف غالبـاً از رویکــرد کیفــی ،در ســطح جمـعآوری دادههــای تحقیــق از دو رویکرد
کمــی و کیفــی اســتفادهشــده اســت.
کمــی و در تحلیــل و تفســیر دادههــا نیــز از دو رویکــرد ّ
کیفــی و ّ
4ـ .1جامعۀ آماری تحقیق
جامعۀ آماری تحقیق عبارتاند از:
الــف .جامعــۀ اســنادی :تمــام اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق در منابــع علمــی،
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دســتگاهها و نهادهــای ذیربــط در کشــور؛
ب .جامعــۀ خبرگانــی :خبرگانــی کــه دارای تجربیــات در موضــوع سیاســتگذاری و مدیریــت
راهبــردی هســتند .ایــن خبــرگان بایــد از افــرادی باشــند کــه بــا مفاهیــم راهبــردی آشــنایند و ســابقۀ
کار راهبــردی دارنــد .حجــم ایــن جامعــۀ آمــاری (در دســترس) حــدود  100نفــر بــرآوردگردیــد کــه
 50نفــر از آنهــا در دســترس بودنــد.
4ـ .2ویژگیهای نمونۀ آماری
در تحقیــق حاضــر -کــه بخشــی از پــروژۀ مطالعــات گروهــی دانشــجویان دکتــری مدیریــت راهبــردی
در دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی باعنــوان الگــوی نظــارت و کنتــرل تحقــق سیاســتهای کلــی نظــام
جمهــوری اســامی ایــران اســت (باقــری و دیگــران - )1399 ،تعــداد  50پرسـشنامه در نمونــۀ آمــاری
بــا ویژگیهــای زیــر توزیــع گردیــد کــه تعــداد  44پرســشنامه بهصــورت کامــل دریافــت شــد و
مــاک تحلیــل دادههــا قــرار گرفــت.
جدول  .1وضعیت تحصیالت پرسششوندگان
تحصیالت
متغیر

کل

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

دکتری

سایر

فراوانی

4

17

23

-

44

درصد

9

39

52

-

100

(منبع :دادههای تحقیق)
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جدول  .2نوع مسئولیت پرسششوندگان
نوع مسئولیت

متغیر

مدیریتی

کارشناسی

سایر

فراوانی

38

6

-

44

درصد

86

14

-

100

(منبع :دادههای تحقیق)
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جدول  .3میزان آشنایی پرسششوندگان با سیاستهای کلی نظام
میزان آشنایی

متغیر

کل

زیاد

متوسط

ضعیف

فراوانی

30

14

-

44

درصد

68

32

-

100

تاهیراهبردیوکالن
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(منبع :دادههای تحقیق)

4ـ .3شیوۀ جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
در روش کتابخانـهای ،از ابــزار فیشبــرداری از اســناد و مــدارک معتبــر و در روش میدانــی ،از ابزارهــای
مصاحبــه و پرس ـشنامه اســتفادهشــد.
بــرای تحلیــل و تفســیر دادههــای کیفــی (مصاحبههــا) روش تحلیــل مضمــون و بــرای تحلیــل
کمــی (پرس ـشنامه) آزمونهــای آمــاری اســتنباطی (روش معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد
دادههــای ّ
حداقــل مربعــات جزئــی) بـهکار گرفتــه شــد.
4ـ .4روایی و پایایی یافتهها
4ـ4ـ .1پایایی یافتهها

آلفــای کرونبــاخ شــاخص ســنتی بــرای بررســی پایایــی یــا پایــداری درونــی بیــن متغیرهــای
مشــاهدهپذیر در مــدل اندازهگیــری اســت و مقــدار آلفــای کرونبــاخ باالتــر از  0/7نشــانگر پایایــی
قابــلقبــول اســت(داوری و رضــازاده .)۱۳۹2 ،آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی ابعــاد ،مؤلفههــا و
زیرمؤلفههــای الگــو بــا اســتفاده از نرمافــزار محاســبه گردیــد کــه مقــدار پایایــی ترکیبــی تمــام ابعــاد
باالتــر از  0/7بــوده کــه نشــاندهندۀ پایایــی مناســب ابعــاد ،مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای الگوســت.
8

4ـ4ـ .2روایی همگرای یافتهها

منظــور از روایــی همگــرا ســنجش میــزان تبییــن متغیــر مکنــون توســط متغیرهــای مشــاهدهپذیر آن
اســت کــه بــا شــاخص متوســط واریانــس استخراجشــده 9بهعنــوان شــاخصی بــرای ســنجش اعتبــار
8. Internal Consistency
)9. Average Variance Extracted (AVE
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درونــی مــدل اندازهگیــری تعییــن میشــود و میــزان همبســتگی یــک ســازه بــا شــاخصهای خــود
را نشــان میدهــد .روایــی همگــرای تمــام مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای ابعــاد «ویژگیهــای مطلــوب
سیاسـتهای کلــی» و «مالحظــات تدویــن سیاسـتهای کلــی» بیشــتر از  0/5بــوده کــه نشــاندهندۀ
همبســتگی قــوی مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای بــا ایــن بُعــد اســت.

 .5یافتهها و تجزیهو تحلیل دادهها

بــرای بهدســت آوردن مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای الگــوی تحقیــق ،یافتههــای برآمــده از تحلیــل
محتــوای ادبیــات نظــری و دیــدگاه خبــرگان ،در قالــب رویکــرد اســتقرایی و قیاســی دســتهبندی
شــد .در ایــن بخــش ،عالوهبــر یافتههــای حاصــل از تحلیــل محتــوای ادبیــات نظــری ،نتایــج
استنتاجشــده از مصاحبــه بــا  12تــن از مدیــران و مســئوالن خبــره در حــوزۀ نظــارت و کنتــرل
تحقــق سیاســتهای کلــی نظــام نیــز کــه توســط محققــان بهصــورت بــاز و عمیــق انجــام شــد،
پــس از پیادهســازی بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون ،مــورد بررســی و کدگــذاری قــرار
گرفــت و درنهایــت فهرســتی از عوامــل مؤثــر (مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای مربــوط بــه هــر بُعــد)
تهیــه شــد .فهرســت اولیــۀ زیرمؤلفههــا پــس از برگــزاری چندیــن نشســت خبرگــی بــا اســتادان
و مشــاوران ،ضمــن ادغــام مــوارد مشــابه ،حــذف مــوارد تکــراری و نزدیــک بــه هــم و حــذف
زیرمؤلفههــای دارای اولویــت پایینتــر ،بــه پرســشنامۀ نهایــی تبدیــل و در جامعــۀ نمونــه
توزیــع گردیــد.
5ـ .1یافتههای تحقیق

جدول  .4ابعاد و مؤلفههای نظارت و کنترل در مرحلۀ تدوین سیاستهای کلی
مؤلفهها

بُعد

انســجام ،آرمانگرایــی واقعبینانــه ،انعطافپذیــر ،انطباقپذیــر ،فراگیــر ،جامــع و مانــع،
ویژگیهــای مطلــوب
آیندهنگــر ،پایــدار ،مقبولیــت و مشــروعیت ،صریــح و شــفاف ،بومــی ،علمــی و متقــن،
سیاســتهای کلــی
همراســتایی عمــودی و افقــی ،اجراپذیــر ،قابــل ارزیابــی.

مالحظات تدوین
سیاستهای کلی
(منبع :یافتههای تحقیق)
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جدول  .5مؤلفهها و زیرمؤلفههای بُعد «ویژگیهای مطلوب» سیاست تدوینشده
مؤلفه

زیرمؤلفهها

انسجام

ارتباط معنادار و نظاممند بین اهداف ،انتظارات و اجزای سیاست تدوینشده.

آرمانگرایی واقعبینانه

توجــه توأمــان بــه آرمانهــا بــا درنظــر گرفتــن واقعیتهــای ملــی و بینالمللــی در تدویــن
سیا ست .

انعطافپذیر

توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط متغیر.

انطباقپذیر

سازگاری سیاست با شرایط و اقتضائات محیطی.

فراگیر

شمولیت اهداف و انتظارات سیاست به کل جامعه.

جامعو مانع

توجه به زوایای مختلف ضروری و پرهیز از زیادهگویی در موارد غیرضروری.

آیندهنگر

توجه به شرایط و اقتضائات آینده در تدوین اهداف و انتظارات سیاست.

پایدار

دوام و ثبات نسبی سیاست دربرابر تغییرات و تکانههای محیطی.

مقبولیت و مشروعیت

حمایــت مــردم ،قانــون اساســی ،آرمانهــای امامیــن انقــاب اســامی و ارزشهــای اســامی
ایرانــی از سیاســت.

صریح و شفاف

ســاده و روشــن بــودن اهــداف و انتظــارات سیاســت بــرای مدیــران ،مجریــان و جامعــۀ هــدف
اجرا.

بومی

تناسب اهداف و انتظارات سیاست با اصول ،اقتضائات و مالحظات اسالمی ـ ایرانی.

علمی و متقن

تدوین سیاست برپایۀ دانش ،نظریهها و تجارب معتبر علمی و عملیاتی.

همراســتایی عمــودی و
افقــی

بهکارگیری نخبگان دانشگاهی ،حوزوی و خبرگان ملی در تدوین سیاست.

اجراپذیر

همراســتایی ،عــدم تعــارض و انطبــاق اهــداف سیاســت بــا قانــون اساســی ،اســناد باالدســتی،
ارزشهــا و انتظــارات ذیحقان.

قابل ارزیابی

معین.
امکان سنجش اهداف و انتظارات سیاست با شاخصهای ّ

(منبع :یافتههای تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

علی باقری و همکاران .الزامات و مالحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاستهای کلی نظام.

263

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

جدول  .6مؤلفهها و زیرمؤلفههای بُعد «مالحظات» ضروری در مرحلۀ تدوین سیاستهای کلی
زیرمؤلفهها

مؤلفه
تدوین مشارکتی

مشــارکت و بهرهگیــری از نظــرات ذینفعــان ،مدیــران ،مجریــان و جامعــۀ هــدف اجــرا در
فراینــد تدویــن سیاســت.

هماهنگی و یکپارچگی

درک واقعبینانۀ طراحان سیاست از محیط اجرا.

بازنگری و اصالح

هماهنگی و یکپارچگی توأمان دستگاهها و سازمانهای اجرایی در فرایند تدوین سیاست.

تمهیدات اجرایی

اصالح و بهبود مستمر سیاست با استفاده از بازخوردها و درسآموختههای حاصل از اجرا.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :یافتههای تحقیق)

5ـ .2تجزیهو تحلیل یافتهها
بــرای ایــن منظــور اطالعــات گردآوریشــده از طریــق پرســشنامههای تکمیلشــده در نرمافــزار
اسپـیاساس 10درج و پــس از آن جهــت تحلیلهــای الزم در نرمافــزار اســمارت پـیالاس 11بارگــذاری
شــد .ســپس تمــام ابعــاد ،مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای الگــوی تحقیــق بهصــورت انعکاســی در محیــط
نرمافــزار درج و در ادامــه اطالعــات گردآوریشــده بــه آن تخصیــص داده شــد.
جدول  .7ضرایب بار عاملی مؤلفههای بُعد «ویژگیهای مطلوب سیاستهای کلی»
ردیف

مؤلفه

مع ّرف

ضریب

تفسیر

1

انسجام

VSEN

0/789

مناسب بودن معیار

2

آرمانگرایی واقعبینانه

VSAR

0/871

مناسب بودن معیار

3

انعطافپذیر

VSTF

0/713

مناسب بودن معیار

4

انطباقپذیر

VSTG

0/756

مناسب بودن معیار

5

فراگیر

VSFR

0/631

مناسب بودن معیار

6

جامعو مانع

VSJM

0/736

مناسب بودن معیار

7

آیندهنگر

VSAY

0/802

مناسب بودن معیار

8

پایدار

VSPA

0/741

مناسب بودن معیار

تاهیراهبردیوکالن
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10. SPSS
11. Smart PLS
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ردیف

مؤلفه

مع ّرف

ضریب

تفسیر

9

مقبولیت و مشروعیت

VSMM

0/639

مناسب بودن معیار

10

صریح و شفاف

VSSS

0/827

مناسب بودن معیار

11

بومی

VSBM

0/606

مناسب بودن معیار

12

علمی و متقن

VSEM

0/858

مناسب بودن معیار

13

همراستایی عمودی و افقی

VSAO

0/730

مناسب بودن معیار

14

اجراپذیر

VSEJ

0/734

مناسب بودن معیار

15

قابل ارزیابی

VSAZ

0/787

مناسب بودن معیار

(منبع :محاسبات تحقیق)
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بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق ،مقــدار ضرایــب عاملــی تمــام مؤلفههــا باالتــر از  0/4بــوده؛
لــذا مؤلفههــای بُعــد «ویژگیهــای مطلــوب سیاســتهای کلــی» از دیــد پاســخدهندگان مناســب
بهنظــر رســیده اســت .مؤلفــۀ «آرمانگرایــی واقعبینانــه» بــا ضریــب بــار عاملــی  0/871بیشــترین و
مؤلفــۀ «بومــی» بــا ضریــب بــار عاملــی  0/606کمتریــن میــزان همبســتگی را بــا بُعــد «ویژگیهــای
مطلــوب سیاســتهای کلــی» داشــته اســت.
جدول  .8ضرایب بار عاملی مؤلفههای بُعد «مالحظات تدوین سیاستهای کلی»
ردیف

مؤلفه

مع ّرف

ضریب

تفسیر

1

تدوین مشارکتی

MTTM

0/856

مناسب بودن معیار

2

هماهنگی و یکپارچگی

MTHM

0/661

مناسب بودن معیار

3

بازنگری و اصالح

MTBA

0/800

مناسب بودن معیار

4

تمهیدات اجرایی

MTTJ

0/863

مناسب بودن معیار

(منبع :محاسبات تحقیق)
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براســاس اطالعــات جــدول فــوق ،مقــدار ضرایــب عاملــی تمــام مؤلفههــا باالتــر از  0/4بــوده؛
بنابرایــن مؤلفههــای بُعــد «مالحظــات تدویــن سیاس ـتهای کلــی» از دیــد پاس ـخدهندگان مناســب
بــوده اســت .مؤلفــۀ «تمهیــدات اجرایــی» بــا ضریــب بــار عاملــی  0/863بیشــترین و مؤلفــۀ «هماهنگــی
و یکپارچگــی» بــا ضریــب بــار عاملــی  0/661کمتریــن میــزان همبســتگی را بــا بُعــد «مالحظــات
تدویــن سیاســتهای کلــی» داشــته اســت.
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جدول  .9ضرایب بار عاملی زیرمؤلفههای بُعد «ویژگیهای مطلوب سیاستهای کلی»

انسجام

ارتباط معنادار و نظاممند بین اهداف ،انتظارات و
اجزای سیاست تدوینشده

مع ّرف

ضریب

تفسیر

زیرمؤلفه

مؤلفه

VS01

1.000

مناسب بودن معیار

آرمانگرایی
واقعبینانه

توجه توأمان به آرمانها با درنظر گرفتن واقعیتهای
ملی و بینالمللی در تدوین سیاست

VS02

1.000

مناسب بودن معیار

توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط متغیر

VS03

1.000

مناسب بودن معیار

انطباقپذیر

سازگاری سیاست با شرایط و اقتضائات محیطی

VS04

1.000

مناسب بودن معیار

فراگیر

شمولیت اهداف و انتظارات سیاست به کل جامعه

VS05

1.000

مناسب بودن معیار

1.000

مناسب بودن معیار
مناسب بودن معیار

انعطافپذیر

جامع و مانع

توجه به زوایای مختلف ضروری و پرهیز از زیادهگویی
در موارد غیرضروری

VS06

آیندهنگر

توجه به شرایط و اقتضائات آینده در تدوین اهداف و
انتظارات سیاست

VS07

1.000

پایدار

دوام و ثبات نسبی سیاست دربرابر تغییرات و
تکانههای محیطی

VS08

1.000

مناسب بودن معیار

مقبولیت و
مشروعیت

حمایت مردم ،قانون اساسی ،آرمانهای امامین انقالب
اسالمی و ارزشهای اسالمی ایرانی از سیاست

VS09

1.000

مناسب بودن معیار

صریح و شفاف

ساده و روشن بودن اهداف و انتظارات سیاست برای
مدیران ،مجریان و جامعۀ هدف اجرا

VS10

1.000

مناسب بودن معیار

بومی

تناسب اهداف و انتظارات سیاست با اصول ،اقتضائات و
مالحظات اسالمی ـ ایرانی

VS11

1.000

مناسب بودن معیار

تدوین سیاست برپایۀ دانش ،نظریهها و تجارب معتبر
علمی و عملیاتی

VS12

0/903

مناسب بودن معیار

بهکارگیری نخبگان دانشگاهی ،حوزوی و خبرگان ملی
در تدوین سیاست

VS13

0/885

مناسب بودن معیار

همراستایی

همراستایی ،عدم تعارض و انطباق اهداف سیاست با قانون
اساسی ،اسناد باالدستی ،ارزشها و انتظارات ذیحقان

VS14

0/944

مناسب بودن معیار

عمودی و افقی

همراستایی ،عدم تعارض و انطباق سایر اسناد سیاستی
همتراز با سیاست کلی

VS15

0/928

مناسب بودن معیار

اجراپذیر

قابلاجرا و عملپذیری سیاست توسط مدیران و
جامعۀ هدف اجرا

VS16

1.000

مناسب بودن معیار

قابل ارزیابی

معین
امکانسنجشاهدافوانتظاراتسیاستباشاخصهای ّ

VS17

1.000

مناسب بودن معیار

علمی و متقن

(منبع :محاسبات تحقیق)

266

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

علی باقری و همکاران .الزامات و مالحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاستهای کلی نظام.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق ،مقــدار ضرایــب عاملــی تمــام شــاخصها باالتــر از  0/4بــوده؛ لــذا
شــاخصهای مؤلفههــای بُعــد «ویژگیهــای مطلــوب سیاســتهای کلــی» از دیــد پاســخدهندگان
مناســب بهنظــر رســیده اســت.
جدول  .10ضرایب بار عاملی زیرمؤلفههای بُعد « مالحظات تدوین سیاستهای کلی»
معرف
ّ

ضریب

تفسیر

مؤلفه

زیرمؤلفه

MT01

0/923

مناسب بودن
معیار

تدوین مشارکتی

مشارکت و بهرهگیری از نظرات ذینفعان ،مدیران،
مجریان و جامعۀ هدف اجرا در فرایند تدوین
سیاست
درک واقعبینانۀ طراحان سیاست از محیط اجرا

MT02

0/860

مناسب بودن
معیار

هماهنگی و
یکپارچگی

هماهنگی و یکپارچگی توأمان دستگاهها و
سازمانهای اجرایی در فرایند تدوین سیاست

MT03

1.000

مناسب بودن
معیار

بازنگری و اصالح

اصالح و بهبود مستمر سیاست با استفاده از
بازخوردها و درسآموختههای حاصل از اجرا

MT04

1.000

مناسب بودن
معیار

تمهیدات اجرایی

پیشبینی تمهیدات نهادی ،حقوقی ،نظاماتی،
فرهنگی ،مدیریتی ،بودجهای و زیرساختی تحقق
سیاست

MT05

1.000

مناسب بودن
معیار

(منبع :محاسبات تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
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بــا توجــه بــه اعــداد ایــن جــدول ،مقــدار ضرایــب عاملــی تمــام شــاخصها باالتــر از 0/4
اســت؛ بنابرایــن شــاخصهای مؤلفههــای بُعــد «مالحظــات تدویــن سیاســتهای کلــی» از دیــد
پاســخدهندگان مناســب بــوده اســت.

 .6نتیجهگیری

اگرچــه پیادهســازی و اجــرای کارآمــد سیاســتهای کلــی در قبــال تدویــن درســت و هدفگــذاری
مناســب ایــن سیاســتها معنــا پیــدا میکنــد ،بــرای اطمینــان از تحقــق اهــداف و دســتاوردهای
مذکــور ،نظــارت و کنتــرل راهبــردی از نقطــۀ تدویــن ضــرورت مییابــد .بــرای فعلیــت بخشــیدن بــه
ایــن نظــارت و کنتــرل ،درنظــر گرفتــن و تعریــف تمهیــدات و بســترهای پیشنگرانــه حائــز اهمیــت
اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا لحــاظ کــردن تحققپذیــری و نظارتپذیــری سیاســتها ،تــاش
شــد تمهیــدات کنترلــی و نظارتــی تدویــن سیاســتهای کلــی بــا تمرکــز بــر دو محــور کلیــدی
«ویژگیهــای مطلــوب» و «مالحظــات» مــورد بررســی و مداقــه قــرار گیــرد .نتایــج پژوهــش بــه ایــن
شــرح اســت:
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 .1در مرحلــۀ تدویــن سیاس ـتهای کلــی نظــام ،بُعــد «ویژگیهــای مطلــوب» کنترلــی و نظارتــی
 15مؤلفــۀ انســجام ،آرمانگرایــی واقعبینانــه ،انعطافپذیــر ،انطباقپذیــر ،فراگیــر ،جامــعو مانــع،
آیندهنگــر ،پایــدار ،مقبولیــت و مشــروعیت ،صریــح و شــفاف ،بومــی ،علمــی و متقــن ،همراســتایی
عمــودی و افقــی ،اجراپذیــر ،و قابلیــت ارزیابــی را شــامل میشــود.
 .2در بُعــد «مالحظــات» کنترلــی و نظارتــی مرحلــۀ تدویــن سیاس ـتهای کلــی نظــام 4 ،مؤلفــۀ
تدویــن مشــارکتی ،هماهنگــی و یکپارچگــی ،بازنگــری متناســب و پیشبینــی تمهیــدات اجرایــی دارای
اهمیــت اســت .مشــارکت دادن ذیحقــان و ذینفعــان و بهــره گرفتــن از نظــرات آنهــا ،صاحبنظــران،
مجریــان و جامعــۀ هــدف در فراینــد تدویــن سیاســت کلــی کــه درک واقعبینان ـهای از محیــط اجــرا
داشــته باشــند ،هماهنگــی عمــودی و افقــی سیاس ـتها و بازیگــران ،پیشبینــی تمهیــدات اجرایــی و
دورۀ بازنگــری و اصــاح ازجملــه مالحظــات کنترلــی و نظارتــی هســتند.
درمجمــوع لحــاظ کــردن توأمــان ایــن ویژگیهــا و مالحظــات از جانــب کارشناســان و خبــرگان
سیاستســازی در کمیتههــا و کمیســیونهای اصلــی کــه بهنوعــی عهدهــدار سیاســتپژوهی نیــز
هســتند ،در مرحلــۀ آمادهســازی سیاســتهای کلــی در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و قبــل
از ابــاغ سیاســتهای کلــی توســط مقــام معظــم رهبــری ـ مدظلهالعالــی ـ بــه تدویــن و تدبیــر
هوشــمندانهتر آنهــا منجــر خواهــد شــد.

 .7پیشنهادها

بهکارگیری نتایج این تحقیق:
تعینپذیــری و شاخصســازی تبدیــل سیاســتهای کلــی بــه اجرایــی بهعنــوان بخشــی از
 در ّنقشــۀ راه نظــارت و کنتــرل دســتگاهها قابــل بهرهبــرداری اســت.
 بهعنــوان ورودیهــای اصلــی الگــوی کالن نظــارت و کنتــرل تحقــق سیاسـتهای کلــی نظــام وهمچــون اصــول راهنمایــی هســتند کــه درصــورت توجــه بــه آنهــا ،نقــش کلیــدی و تضمینــی بــرای
تحققپذیــری سیاســتهای کلــی را خواهنــد داشــت.
 در آزمایشــگاههای خطمشــی میتوانــد بــه پیشبینــی آثــار و پیامدهــا ،رفتارشناســی ومزیتســنجی سیاســتها کمــک کنــد.
 -مطالبهگری در قبال بیعملی و رهاشدگی خطمشیهای ملی را در کشور امکانپذیر نماید.

268

علی باقری و همکاران .الزامات و مالحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاستهای کلی نظام.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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