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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 re-
garding the degree and form of implementing the general policies and its monitoring. 
In the processing models of control and monitoring the general policies, which con-
sists 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. 
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251صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــای  ــور در عرصه ه ــی کش ــان حکمران ــرای جری ــی ب ــوب  کل ــام چارچ ــی نظ ــت های کل سیاس
ــر  ــال های اخی ــی در س ــۀ اصل ــود. دغدغ ــوب می ش ــی محس ــی و نظارت ــذاری، اجرای قانون گ
ــوده اســت. در  ــا ب ــر تحقــق آن ه ــی و نظــارت ب ــزان و چگونگــی تحقــق سیاســت های کل می
ــرا  ــل از اج ــل قب ــه مراح ــت ها ک ــق سیاس ــر تحق ــارت ب ــرل و نظ ــدِی کنت ــای فراین الگوه
ــینی  ــرل پیش ــارت و کنت ــود، نظ ــامل می ش ــرا را ش ــس از اج ــرا و پ ــن اج ــن(، حی )تدوی
ــت گذاری،  ــن و سیاس ــۀ تدوی ــت دارد. در مرحل ــینی اهمی ــی پس ــارت و ارزیاب ــدازۀ نظ به ان
ــر  ــی از منظ ــت کل ــر سیاس ــروری ه ــاِت« ض ــوب« و »مالحظ ــای مطل ــه »ویژگی ه ــه ب توج
تحقق پذیــری و نظارت پذیــری، مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش بــوده اســت. در تحقیــق حاضــر، 
ایــن ویژگی هــا و مالحظــات بــا اســتفاده از روش تحقیــق آمیختــه )کّمــی و کیفــی( شناســایی 
و تبییــن شــد. بــرای تحلیــل و تفســیر داده هــای کیفــی )مصاحبه هــا( از روش  تحلیــل مضمون 
ــتنباطی  ــاری اس ــای آم ــش نامه( از آزمون ه ــی )پرس ــۀ کّم ــای مرحل ــل داده ه ــرای تحلی و ب
ــد »ویژگی هــا« و 4 مؤلفــه  )معــادالت ســاختاری( اســتفاده شــد. درنهایــت 15 مؤلفــه در بُع
در بُعــد »مالحظــات« تدویــن سیاســت های کلــی، شناســایی گردیــد و زیرمؤلفه هــای هریــک 

از آن هــا نیــز تبییــن شــد. 
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1. مقدمه 

سیاســت گذاری در امــر کشــورداری عبــارت اســت از تعییــن، تدویــن و ارائــۀ ضوابــط و موازینــی کــه 
ــی  ــن می شــود. سیاســت های کل ــت تأمی ــی مل ــح جمع ــت اِعمــال و مصال ــی دول ــات کل در آن مقتضی
نظــام کــه برپایــۀ قانــون اساســی توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تدویــن و پــس از تصویــب 
ــی ــــ الزم االجــرا می گــردد، به عنــوان  هدایتگــر و تعیین کننــدۀ  مقــام معظــم رهبــري ــــ مدظله العال
ــرای جریــان قانون گــذاری و اجرایــی و نظارتــی نظــام، فصل الخطــاب محســوب  چارچوب هــای کلــی ب
می شــود. در جمهــوری اســالمی ایــران، تــا کنــون 52 سیاســت کلــی از ســوی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام تدویــن و توســط مقــام معظــم رهبــري ــــ مدظله العالــی ــــ ابالغ  شــده اســت. براســاس بنــد دوِم 
اصــل یکصدودهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، مقــام معظــم رهبــري ــــ مدظله العالــی ــ 
در ابــالغ حکــم اعضــاي مجمــع تشــخیص مصلحــت، وظیفــۀ »نظــارت بــر ُحســن اجــرای سیاســت های 
ــول  ــان از حص ــت ها و اطمین ــق سیاس ــه تحق ــی ک ــد؛ نظارت ــض نمودن ــاد تفوی ــه آن نه ــی« را ب کل
ــی از  ــاس، یک ــن اس ــر ای ــد. ب ــب می کن ــی را تعقی ــت های کل ــن سیاس ــر در تدوی ــورد نظ ــداف م اه
ــایی  ــح سیاست هاســت. شناس ــت و صحی ــن باکیفی ــی تدوی ــق سیاســت کل ــی تحق ــای اصل پیش نیازه
ــۀ  ــرل در مرحل ــت نظــارت و کنت ــی از منظــر قابلی ــا و مالحظــات سیاســت های کل ــن ویژگی ه و تبیی

ــه اســت. تدویــن ایــن سیاســت ها پرســش و هــدف اصلــی ایــن مقال

توجــه عملــی بــه ایــن ویژگی هــا و مالحظــات در مرحلــۀ تدویــن، در فراهــم کــردن بســتر مناســب 
و ارتقــای کارآمــدی و اثربخشــی نظــام سیاســت گذاری دارای اهمیــت اســت و ضــرورت آن نیــز از ایــن 
ــی و  ــن سیاســت های کل ــا و مالحظــات الزم در تدوی ــدم شــناخت ویژگی ه ــه درصــورت ع روســت ک
ــه آن هــا، حتــی درصــورت اجــرا و پیاده ســازی مناســب ایــن سیاســت ها، ممکــن اســت  بی توجهــی ب

اهــداف کالن مــورد نظــر سیاســت گذار تأمیــن نشــود. 

2. چارچوب نظری  

2ـ1. سیاست عمومي 
سیاســت های عمومــی حلقــۀ پیونددهنــدۀ دولــت و جامعــه هســتند. آن هــا ســازوکارهای اِعمــال ارادۀ 
ملــی هســتند کــه مدیریــت دولتــی متولــی اجــرای آن هاســت. سیاســت های عمومــی ازجملــه مباحــث 
مهــم مطــرح در حــوزۀ ادارۀ امــور عمومــی اســت کــه طــی ســه دهــۀ گذشــته مــورد توجــه جــدی 
ــد از  ــا بع ــی نوپ ــوان دانش ــی به عن ــت گذاری عموم ــه سیاس ــا ک ــه و از آنج ــرار گرفت ــران ق صاحب نظ
جنــگ جهانــی دوم مطــرح شــده، نقــش اصلــی دولــت در جهــان جدیــد »سیاســت گذاری عمومــی« 
اســت. دولت هــا کــه دربرگیرنــدۀ قــوای مجریــه، مقننــه و قضاییــه هســتند، سیاســت های عمومــی را 
ــی« آنچــه اجــرا شــده اســت،  ــه »ارزیاب ــد و آن گاه ب ــه »اجــرا« درمی آورن شــکل می دهنــد، آن هــا را ب
ــازمان ها  ــل س ــی عم ــه چگونگ ــی هســتند ک ــای کل ــی جهت گیری ه ــت های عموم ــد. سیاس می پردازن
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و مؤسســات دولتــی را در آینــده مشــخص می ســازند، معمــوالً بــرای مقابلــه بــا یــک مشــکل و مســئلۀ 
ــه در  ــوند ک ــی می ش ــه ای تلق ــۀ چرخ ــب به منزل ــد و اغل ــد می آین ــل آن پدی ــور ح ــی و به منظ عموم
ــل  ــف عم ــای مختل ــرد. دوره ه ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــئله م ــک مس ــوان ی ــدا به عن ــکالت ابت آن مش
ــی می شــود و تغییــر  بررســی می شــود، سیاســت ها تعییــن می گــردد، توســط کارکنــان اجــرا و ارزیاب
  .)Lester, 2000, p. 35( ــد ــان می یاب ــا شکســت آن پای ــد و ســرانجام براســاس موفقیــت ی ــدا می کن پی

تومــاس بریکلنــد1 بــر ایــن بــاور اســت کــه تعریــف واحــدي از معنــاي سیاســت عمومــي در میــان 
ــای  ــه ای از عملکرده ــي متشــکل از مجموع ــدارد. سیاســت عموم ــن رشــته وجــود ن ــردازان ای نظریه پ
ــر زندگــي  ــا نماینــدگان آن هــا اِعمــال می شــود و ب ــت ی ــا مســتقیماً توســط دول دولتــي اســت کــه ی
ــت  ــه ای اس ــي مجادل ــي مفهوم ــت عموم ــه سیاس ــد ک ــان می کن ــاراس2 بی ــذارد. ت ــر می گ ــه تأثی عام
کــه متضمــن هــر موضوعــي دربــارۀ انتخــاب دولــت و اجــراي آن یــا مطالعــۀ مشــکالتي خــاص اســت. 
ــي  ــا نگران ــد ام ــي از افرادن ــاص گروه ــا خ ــد ی ــام دارن ــۀ ع ــه جنب ــکالتي را ک ــي مش ــت عموم سیاس
عمومــي را ســبب شــده و آزاردهنده انــد، بررســي می کنــد. بیشــترین ارزش مطالعــۀ سیاســت عمومــي 

ــر، 1389(. ــور آهنگ ــور و غالم پ ــردد )قلی پ ــي آن بازمی گ ــد سیاس ــه بُع ب

2ـ2. ارتباط بین سیاست و مسئلۀ عمومی
مســئلۀ عمومــی را یــک نیــاز، کمبــود، محدودیــت و نارضایتــی محســوس در جامعــه دانســته اند کــه قابــل 
ــَور  ــی دارای ص ــائل عموم ــود. مس ــت وجو می ش ــرای آن جس ــی ب ــت و راه حل ــاس اس ــخیص و احس  تش
ــه ای  ــورت مجموع ــی به ص ــائل عموم ــت. مس ــم اس ــر آن حاک ــی ب ــای متفاوت ــوده و دیدگاه ه ــی ب مختلف
ــرای  ــه ب ــن  رو سیاســت هایی ک ــذارد؛ از ای ــر می گ ــم تأثی ــر ه ــد و ب ــروز می کن ــته و وابســته ب به هم پیوس
حــل ایــن مســائل اتخــاذ می شــود، بایــد دارای رویکردهــای کالن  و نظام منــد باشــد. مســئلۀ عمومــی زمانــی 

مســئله به شــمار می آیــد کــه نیــاز بــه اقــدام عمومــی بــرای حــل آن کامــاًل مشــهود باشــد )همــان(.

ــاس آن،  ــا براس ــد ت ــی باش ــد دارای ویژگی های ــت بای ــتی و اهمی ــر چیس ــی از منظ ــئلۀ عموم مس
ــرای  ــا ب ــن گزاره ه ــی از مهم تری ــد. برخ ــر باش ــا توجیه پذی ــرای آن ه ــت گذاری ب ــای سیاس ضرورت ه

ــد از: ــخیص عبارت ان ــن تش ــان از ای اطمین

چه چیزهایی خواست عمومی را تشکیل می دهد؟	 

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 
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ــذاری 	  ــت در واگ ــدم مصلح ــا ع ــکان ی ــدم ام ــی )ع ــای عموم ــی و نهاده ــات عموم ــد خدم تعه
بــه اشــخاص(؛ تصمیم گیــری 

تغییرات چشمگیر در محیط فعالیت سازمان؛	 

توجه به فرصت های برابر، ایمنی، سالمت محیط کار، اقلیت ها، زنان، کیفیت، حمایت ها و... ؛	 

رشد سریع قوانین و مقرراتی که سازمان را به سوی توجه و مشارکت اجتماعی سوق می دهد؛	 

احساس جمعی درخصوص پذیرش مسئله و قابلیت شناسایی و تشخیص؛	 

قابلیت تسری تأثیرات مسئلۀ عمومی بر سایر مسائل اجتماعی؛	 

مسائل عمومی دارای جنبه های عینی و ذهنی هستند و با دخالت انسان حل می شوند؛	 

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.	 

ــرای  ــت ب ــی اس ــی، تالش ــائل عموم ــت مس ــای مدیری ــی از ابزاره ــوان یک ــت گذاری، به عن سیاس
پیش بینــی مســائل عمومــی و ســپس تحقیــق درمــورد مســائل مذکــور؛ به طــوری  کــه بتــوان راهبــرد 
مناســبی را بــرای آن هــا اتخــاذ کــرد و مصالــح جامعــه را در بلندمــدت حفــظ نمــود )الوانــی و شــلویری، 
ــای  ــا و راه حل ه ــه گزینه ه ــتیابی ب ــت گذاری، دس ــد سیاس ــل فراین ــر، حاص ــان  دیگ ــه  بی 1395(. ب
مطلــوب بــرای رفــع مشــکل اســت کــه بــا درنظــر گرفتــن همــۀ جوانــب مســئله بــه شــکل گیری، تهیــه 

ــر، 1389(.   ــور آهنگ ــور و غالم پ ــد )قلی پ ــی می انجام ــت عموم ــن سیاس و تدوی

2ـ3. سیاست گذاری عمومي 
سیاســت گذاری عمومــی دانشــی نوپاســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم مطــرح  شــده اســت. نقــش اصلــی 
دولــت در جهــان جدیــد »سیاســت گذاری عمومــی« اســت. دولت هــا کــه دربرگیرنــدۀ قــوۀ مجریــه و مقننــه 
هســتند، بــه سیاســت های عمومــی شــکل می دهنــد، آن هــا را اجــرا می کننــد و آن گاه بــه »ارزیابــی« آنچــه 
اجــرا شــده اســت، می پردازنــد. سیاســت های عمومــی جهت گیری هــای کلــی هســتند کــه چگونگــی عمــل 
ســازمان ها و مؤسســات دولتــی را در آینــده مشــخص می ســازند و معمــوالً بــرای مقابلــه بــا یــک مشــکل و 

مســئلۀ عمومــی و به منظــور حــل آن پدیــد می آینــد )شــریف زاده و معدنــی، 1394(. 

ــت  ــه اس ــون جامع ــای گوناگ ــت در حوزه ه ــر حکوم ــدام ه ــن اق ــی مهم تری ــت گذاری عموم سیاس
ــت  ــت گذاری، جه ــبکۀ سیاس ــا ش ــی ب ــدۀ تعامل ــای پیچی ــی فراگرده ــد ط ــران ارش ــط مدی ــه توس ک
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ــی  ــت عموم ــۀ سیاس ــی را مطالع ــم خط مش ــود. دای3 عل ــام می ش ــری انج ــان تصمیم گی ــت جری هدای
ــد؛  ــت می دان ــای حکوم ــای فعالیت ه ــل و پیامده ــی( عل ــن )چرای ــتی( و تبیی ــف )چیس ــامل توصی ش
ــا  ــرد. ب ــرار می گی ــت ق ــی سیاس ــوزۀ مطالعات ــد، در ح ــام می دهن ــا انج ــه حکومت ه ــن هرآنچ بنابرای
ــاص،  ــای خ ــل دیدگاه ه ــه به دلی ــود ک ــوارد مشــاهده می ش ــی م ــود، در برخ ــف موج ــه تعاری ــه ب توج
جهت گیری هــای به ظاهــر متناقضــی در تعاریــف وجــود دارد. بــرای مثــال اســمیت4 سیاســت عمومــی 
ــی  ــت عموم ــرو5 سیاس ــی نیگ ــد؛ ول ــه می دان ــاالی جامع ــات ب ــی مقام ــای سیاس ــۀ تصمیم ه را نتیج
ــل  ــه »حاص ــت ک ــح اس ــد و واض ــی می کن ــی تلق ــش عموم ــارات بخ ــته ها و انتظ ــی خواس را تجل
ــه  ــر ب ــن ام ــی« نیســت و ای ــته های بخــش عموم ــی خواس ــاً »تجل ــاال«  لزوم ــات ب ــای مقام تصمیم ه

ــور، 1390(. ــزت و قلی پ ــتگی دارد )پورع ــی بس ــام سیاس ــکل نظ ش

2ـ4. فرایند و چرخۀ سیاست گذاری
فراینــد سیاســت گذاری ممکــن اســت بســیار پیچیــده باشــد. مطالعــۀ فراینــد سیاســت گذاری 
ــس7  ــن دیوی ــن6 و گلی ــر بریجم ــژاد، 1392(. پیت ــت )مصلی ن ــی اس ــدرت سیاس ــی ق ــت بررس درنهای
ــت،  ــل سیاس ــئله، تحلی ــایی مس ــد: شناس ــریح کردن ــه تش ــت مرحل ــت گذاری را در هش ــد سیاس فراین

ــیابی.  ــرد و ارزش ــم، کارب ــی، تصمی ــورت، هماهنگ ــاوره و مش ــت، مش ــزار سیاس اب

ــۀ چرخــۀ  ــی، نظری ــد سیاســت عموم ــۀ فراین ــای مطالع ــا و مدل ه ــا، نظریه ه ــان چارچوب ه در می
ــت  ــی اس ــت گذاری عموم ــد سیاس ــردازی فراین ــاب مفهوم پ ــوری درب ــن تئ ــت گذاری متداول تری سیاس

 .)Anderson & Winston, 1979; Laster & Goggin, 1998; Wildavsky & Pressman, 1984(

نظریــۀ چرخــۀ سیاســت گذاری ریشــه در آثــار هارولــد الســول )1956( دارد. وی فراینــد 
سیاســت گذاری را در هفــت مرحلــه ترســیم کــرده اســت: فهــم مســائل، طــرح مســائل، تجویــز راه حــل، 
تصویــب راه حــل، اجــرا، خاتمــه و ارزشــیابی. هــدف الســول از ترســیم ایــن مراحــل تبییــن چگونگــی 

ــت.  ــوده اس ــج ب ــه نتای ــتیابی آن ب ــوۀ دس ــی و نح ــت عموم ــکل گیری سیاس ش

عام ترین مفهوم سازی از چرخۀ سیاست گذاری دارای مراحل زیر است:

احساس و شناخت مسئله؛  .1

تدوین دستور کارگزاری؛  .2

3. Thomas Dai 
4. Smith
5. Nigro
6. Peter Beridgman 
7. Glain Davis 
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تدوین خط سیاست عمومي؛  .3

اجرای سیاست عمومی؛  .4

ارزشیابی سیاست عمومی؛  .5

تغییر یا خاتمۀ سیاست عمومی.   .6

ــی انجــام  شــده  ــک از مراحــل چرخــۀ سیاســت گذاری عموم ــورد هری ــی درم ــای مجزای پژوهش ه
اســت. بــرای مثــال می تــوان بــه پژوهش هــای گوگیــن و دیگــران )1990(، اســتر )1987(، مازمانیــان 
ــدون  ــمیت )1993( و کینگ ــز و اس ــاباتیه، جنگی ــز )1993(، س ــز و جون ــاباتیه )1983(، بومگاتن و س

ــرد، شــول و آذر، 1390(.   ــل از دانایی ف ــه نق ــرد )ب ــاره ک )1995( اش

2ـ5. سیاست های کلي نظام
تعییــن »سیاســت های کلــي نظــام« به لحــاظ قانونــي مفهــوم جدیــدي اســت کــه در ســال 1368 وارد 
حقــوق اساســي ایــران شــد و پیــش از آن در هیــچ متــن قانونــي نیامــده بــود. در مرحلــۀ بازنگــري قانــون 
اساســی، لــزوم تصریــح صالحیــت تعییــن سیاســت های کلــي نظــام کــه به منظــور جهت دهــی کلــي بــه 
کشــور و قــواي حکومتــي و تعییــن سیاســت ادارۀ حکومــت ابــالغ می شــود، بــه تصویــب اعضــاي شــوراي 
بازنگــري در قانــون اساســي رســید و به عنــوان بنــد اوِل اصــل یکصدودهــم تنظیــم شــد. پــس از نهایــي 
شــدن مرحلــۀ بازنگــري در قانــون اساســي، بــا برگــزاري همه پرســی و درپــي فعالیــت جدی تــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، تدویــن سیاســت های کلــي نظــام در دســتور کار مجمــع قــرار گرفــت و ایــن 
سیاســت ها از ابتــداي ســال 1377 به تدریــج از ســوی مجمــع بررســی و تصویــب گردیــد و جهــت تأییــد 

و ابــالغ، بــه مقــام رهبــري ارســال شــد )غالمــی و بهادری جهرمــی، 1392(.

ــور  ــزی به منظ ــت گذاری و برنامه ری ــود سیاس ــات خ ــام در مصوب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــی و برنامــه تقســیم کــرده  ــی، سیاســت اجرای ــه ســه حــوزۀ سیاســت کل ــه اهــداف را ب دســتیابی ب
اســت. مــراد از سیاســت های کلــی سیاســت هایی اســت کــه بــرای تحقــق آرمان هــا و اهــداف، پــس 
ــه مفاهیــم اجرایــی  ــی اســت کــه آرمان هــا را ب ــرار می گیــرد و حــاوی اصول از مجموعــۀ آرمان هــا ق
نزدیــک می کنــد. ایــن سیاســت ها در درون نظــام عمــل می کنــد و اعــم از قــوای ســه گانه، 
ــی اســت کــه در درون جامعــۀ کل فعالیــت دارد.  نیروهــای مســلح، صداوســیما و همچنیــن نیروهای
ــِی  ــت های کل ــود. سیاس ــی می ش ــی و فرابخش ــی بخش ــت های کل ــامل سیاس ــی ش ــت های کل سیاس
ــرد  ــش را دربرمی گی ــک بخ ــت ی ــام، حرک ــی از نظ ــا آرمان ــدف ی ــه ه ــت ک ــواردی اس ــی در م بخش
ــا اهــداف، نیازمنــد تدویــن سیاســت های کلــی آن بخــش اســت  ــه آن هــدف ی ــرای وصــول ب کــه ب
ــع  ــردد )مجم ــن می گ ــت ها تدوی ــن سیاس ــب ای ــش در قال ــه بخ ــی و برنام ــت های اجرای و سیاس

تشــخیص مصلحــت نظــام، 1391(.
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2ـ6. نظارت و کنترل
ــدون توجــه  ــه ب ــت محســوب می شــود؛ به طــوری  ک ــی مدیری ــرل یکــی از اجــزای اصل نظــارت و کنت
ــص  ــز ناق ــت، نی ــازمان دهی و هدای ــزی، س ــل برنامه ری ــت، مث ــایر اجزای مدیری ــش، س ــن بخ ــه ای ب
اســت و تضمینــی بــرای انجــام درســت آن هــا وجــود نــدارد. درواقــع هنگامــی کــه برنامــه تهیــه شــد 
ــن  ــت آن مشــخص شــد، انتظــار ای ــری و هدای ــد و رهب ــرای اجــرای آن ســازمان دهی به عمــل آم و ب
اســت کــه هدف هــای برنامــه تحقــق پیــدا کنــد و در اجــرای برنامــه اطمینــان وجــود داشــته باشــد 
ــه و  ــرای برنام ــه اج ــان از اینک ــد. اطمین ــده  باش ــداف تعیین ش ــوی اه ــاً به س ــت دقیق ــد حرک ــه رون ک
ــح  ــرای تصحی ــدام الزم ب ــراف، اق ــاهدۀ انح ــورت مش ــود و درص ــام می ش ــتی انج ــت آن به درس هدای
ــرل و  ــد. کنت ــرل می نامن ــارت و کنت ــه آن را نظ ــت ک ــدی اس ــد فراین ــد، نیازمن ــل می آی آن به عم
ــات  ــا و اقدام ــرای آن ه ــان اج ــا از زم ــا و برنامه ه ــی تصمیم گیری ه ــت از: »ارزیاب ــارت اس ــارت عب نظ
الزم بــرای جلوگیــری از انحــراف عملیــات نســبت بــه هدف هــای برنامــه و تصحیــح انحرافــات احتمالــی 

ــص. 241ـ248(. ــبی، 1368، ص ــده«  )جاس به وجودآم

ــرار  ــر ق ــت نظ ــد تح ــت از: فراین ــارت اس ــارت عب ــرل و نظ ــز، کنت ــتیفن رابین ــر اس ــاس نظ براس
ــده اند،  ــزی  ش ــه برنامه ری ــه ک ــا همان گون ــه آن ه ــان از اینک ــول اطمین ــور حص ــا به منظ دادن فعالیت ه
انجــام می شــوند و نیــز اصــالح انحرافــات مهــم )مرتضــوی، فروزنــده دهکــردي و زارع پــور نصیرآبــادی، 

1391، صص41ـ42(.

2ـ7. نظارت و کنترل روندگرا
تفکــر روندگــرا بدیــن معناســت کــه رونــد منتهــي بــه نتیجــه نیــز بایــد تحــت کنتــرل قــرار گیــرد، نــه  
ــد گامهــاي  ــي نتیجــۀ کار به خودی خــود کافــي نیســت؛ بلکــه مدیریــت بای فقــط خــود نتیجــه. ارزیاب
برداشته شــده را مــورد توجــه قــرار دهــد و بــرای تعییــن معیــار مشــترکي بــراي بهبــود تــالش کنــد. 
ــان می گــردد.  ــت و کارکن ــداوم بیــن مدیری ــاط م ــات و ارتب ــن شــیوه ســبب تشــویق کســب اطالع ای
ــم مدیریــت مطــرح مي کنــد کــه براســاس آن، مدیریــت  ــد برداشــت کامــاًل تازهــاي را از عل ایــن رون
مســئولیتي دوگانــه برعهــده خواهــد داشــت. یــک بخــش از مســئولیت مدیــر ادارۀ مســائل مربــوط بــه 
نگــه داري اســت )کنتــرل نتیجــۀ کار( و بخــش دیگــر آن ادارۀ مســائل مربــوط بــه بهبــود اســت )کنتــرل 

رونــد کــه بــه نتیجــۀ خاصــي منتهــي گــردد(.

کنتــرل کیفــي جامــع طــرز فکــري اســت کــه بهبــود روندهــا را توصیــه می کنــد. اگــر کارهــا خــوب 
پیــش رود، علــت آن را بایــد در کارکــرد درســت عاملــي دانســت کــه در روند هــا نهفتــه اســت. بایــد 
ایــن عامــل را یافــت و آن را تثبیــت کــرد. بنابرایــن کنتــرل کیفــي جامــع از یــک  طــرف مســئولیت 
بهبــود کیفیــت را برعهــدۀ همــۀ اعضــاي ســازمان یــا شــرکت و همــۀ بخش هــا مي گــذارد و از طــرف 
دیگــر بــه بهبــود رونــد انجــام کارهــا و بــه  عبــارت  دیگــر کنتــرل کیفیــت محصــول یــا خدمــت در هــر 
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ــی، 1379، ص. 112(.  ــد )خدمت ــد می کن ــدي از انجــام کار تأکی رون

2ـ8. مراحل نظارت
نظــارت بــر برنامــه فراینــدی کنترلــی اســت کــه میــزان موفقیــت مراحــل مختلــف برنامــه را در دســتیابی 
بــه هــدف یــا اهــداف آن بررســی می کنــد. ایــن کنتــرل در بازه هــای زمانــی مختلــف صــورت می گیــرد. 
ــس از  ــن اجــرا و پ ــل از اجــرا، در حی ــه قب ــی برنام ــی شــامل ارزیاب ــم نظــارت و ارزیاب ــۀ مه ســه مرحل

اجراســت. منظــور از ارزیابــی برنامــه پیــش از اجــرا، نظــارت بــر ســازگاری تصمیمــات اســت.

در نظــام تصمیم گیــری گســترده کــه مراجــع مختلفــی تصمیمــات و اهــداف را در ســطوح گوناگــون 
تعییــن می کننــد، وجــود ســاختار نظارتــی کــه ســازگاری تصمیمــات اتخاذشــده در ســطوح مختلــف 
ــری  ــار ســطح تصمیم گی ــری، چه ــن نظــام تصمیم گی ــد، ضــروری اســت. در ای ــد کن ــی و تأیی را ارزیاب
ــخص  ــف مش ــطوح مختل ــدت در س ــای کوتاه م ــدت و برنامه ه ــای میان م ــرد، برنامه ه ــم انداز، راهب چش
می شــود. در ایــن نظــام سلســله مراتبی، هریــک از ســطوح به ترتیــب چارچــوب تصمیم گیــری و 
ــعه در  ــزی توس ــال برنامه ری ــرای مث ــد؛ ب ــن می کن ــود تعیی ــر از خ ــطح پایین ت ــرای س ــی را ب اجرای
ــردی و  ــات راهب ــا تصمیم ــد ب ــای توســعه بای ــرد. برنامه ه ــرار می گی ــدت ق ــزی میان م ســطح برنامه ری
ــتی  ــناد باالدس ــط اس ــده توس ــوب مشخص ش ــد و در چارچ ــته باش ــازگاری داش ــم انداز س ــناد چش اس
ــرای تحقــق ایــن مهــم در فراینــد برنامه ریــزی، نظارتــی اِعمــال  برنامه ریــزی، تدویــن و اجــرا شــود. ب
ــع  ــد گــردد. درواق ــا تأیی ــا اســناد چشــم انداز و راهبرده ــا هماهنگــی برنامه هــای توســعه ب می شــود ت
ــا اســناد  ــی می شــود. یــک ســطح ســازگاری برنامــۀ توســعه ب برنامه هــای توســعه در دو ســطح ارزیاب
ــاد  ــام و نه ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــط مجم ــه توس ــت ک ــردی اس ــات راهب ــم انداز و تصمیم چش
ــالیانۀ  ــۀ س ــدت و بودج ــای کوتاه م ــی برنامه ه ــر هماهنگ ــطح دیگ ــود و س ــی می ش ــری ارزیاب رهب
دولــت بــا برنامــۀ توســعه اســت کــه از ســوی دولــت و مجلــس مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار می گیــرد 

ــار، 1391(. )جهانگــرد و ورمزی

3. مدل مفهومی تحقیق
ــت گذاری و  ــوزۀ سیاس ــه از ح ــه برگرفت ــی ک ــت های کل ــِت سیاس ــوزۀ مدیری ــات ح ــاس ادبی براس
ــۀ  ــه مرحل ــامل س ــق سیاســت ها ش ــرل تحق ــارت و کنت ــی نظ ــور کل ــردی اســت، به ط ــت راهب مدیری
ــش و  ــی؛ 3. واپای ــت کل ــرای سیاس ــازی و اج ــی؛ 2. پیاده س ــت کل ــن سیاس ــت: 1. تدوی ــی اس اساس

ــی.  ــت کل ــی سیاس ارزیاب

ــت .  ــی  اس ــت های کل ــق  سیاس ــان از تحق ــرای اطمین ــوردی ب ــدی بازخ ــرل فراین ــارت و کنت نظ
به طــور کلــی نظــارت و کنتــرل در ســه مرحلــۀ 1. نظــارت و کنتــرل قبــل از اجــرا، 2. نظــارت و کنتــرل 
حیــن اجــرا و 3. نظــارت و کنتــرل پــس از اجــرا انجــام می شــود. درواقــع بــا تلفیــق دو الگــوی نظــارت 
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ــن  ــۀ تدوی ــی نظــارت و کنتــرل قبــل از اجــرا در مرحل ــت سیاســت های کل و کنتــرل و الگــوی مدیری
ــی  ــۀ پیاده ســازی و اجــرای سیاســت های کل ــن اجــرا در مرحل ــرل حی ــی؛ نظــارت و کنت سیاســت کل
و نظــارت و کنتــرل پــس از اجــرا در مرحلــۀ کنتــرل و ارزیابــی سیاســت های کلــی صــورت می گیــرد 

کــه در شــکل زیــر نمایــش داده  شــده اســت.

تدوین
سیاست کلی 

1مرحله  2مرحله 

پیاده سازي و اجراي 
سیاست کلی

3مرحله 

کنترل و ارزیابی
سیاست کلی 

نظارت و کنترل قبل از اجرا نظارت و کنترل حین اجرا نظارت و کنترل پس از اجرا

شکل 1. مراحل نظارت و کنترل سیاست های کلی

هریــک از مراحــل فــوق دارای ابعــاد، مؤلفه هــا و زیرمؤلفه هــای متعــدد بــوده و در تعاملــی هم افــزا 
و مســتمر منجــر بــه »تحقــق« سیاســت کلــی و دســتیابی بــه اهــداف و دســتاوردهای مــورد انتظــار 
ــن  ــۀ تدوی ــن باکیفیــت سیاســت در مرحل ــی تدوی ــاز تحقــق سیاســت کل سیاســت می گــردد. پیش نی
ــری سیاســت های  ــری و نظارت پذی ــه تحقق پذی ــد ک ــی باش ــد دارای ویژگی های ــع بای ــه بالطب اســت ک

کلــی را فراهــم کنــد.  

4. روش  تحقیق
ایــن تحقیــق از منظــر هــدف، کاربــردی اســت؛ چراکــه ســعی می شــود 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 غالبــاً از رویکــرد کیفــی، در ســطح جمــع آوری داده هــای تحقیــق از دو رویکرد 

کیفــی و کّمــی و در تحلیــل و تفســیر داده هــا نیــز از دو رویکــرد کّمــی و کیفــی اســتفاده  شــده اســت.

4ـ1. جامعۀ آماری تحقیق
جامعۀ آماری تحقیق عبارت اند از:

الــف. جامعــۀ اســنادی: تمــام اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق در منابــع علمــی، 
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دســتگاه ها و نهادهــای ذی ربــط در کشــور؛

ــت  ــت گذاری و مدیری ــوع سیاس ــات در موض ــه دارای تجربی ــی ک ــی: خبرگان ــۀ خبرگان ب. جامع
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 100 نفــر بــرآورد  گردیــد کــه 

50 نفــر از آن هــا در دســترس بودنــد. 

4ـ2. ویژگی های نمونۀ آماری 
در تحقیــق حاضــر -کــه بخشــی از پــروژۀ مطالعــات گروهــی دانشــجویان دکتــری مدیریــت راهبــردی 
ــی نظــام  ــق سیاســت های کل ــرل تحق ــوان الگــوی نظــارت و کنت ــی باعن ــاع مل ــی دف در دانشــگاه عال
جمهــوری اســالمی ایــران اســت )باقــری و دیگــران، 1399( - تعــداد 50 پرســش نامه در نمونــۀ آمــاری 
ــد و  ــت ش ــل دریاف ــورت کام ــش نامه به ص ــداد 44 پرس ــه تع ــد ک ــع گردی ــر توزی ــای زی ــا ویژگی ه ب

مــالک تحلیــل داده هــا قــرار گرفــت.
جدول 1. وضعیت تحصیالت پرسش شوندگان

متغیر

تحصیالت

کل
سایردکتریدانشجوی دکتریکارشناسی ارشد

44-41723فراوانی

100-93952درصد

)منبع: داده های تحقیق(

جدول 2. نوع مسئولیت پرسش شوندگان

متغیر
نوع مسئولیت

کل
سایرکارشناسیمدیریتی

44-386فراوانی

100-8614درصد

)منبع: داده های تحقیق(
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جدول 3. میزان آشنایی پرسش شوندگان با سیاست های کلی نظام

متغیر
میزان آشنایی

کل
ضعیفمتوسطزیاد

44-3014فراوانی

100-6832درصد

)منبع: داده های تحقیق(

4ـ3. شیوۀ جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
در روش کتابخانــه ای، از ابــزار فیش بــرداری از اســناد و مــدارک معتبــر و در روش میدانــی، از ابزارهــای 

مصاحبــه و پرســش نامه اســتفاده  شــد. 

ــل  ــرای تحلی ــون و ب ــل مضم ــا( روش  تحلی ــی )مصاحبه ه ــای کیف ــیر داده ه ــل و تفس ــرای تحلی ب
داده هــای کّمــی )پرســش نامه( آزمون هــای آمــاری اســتنباطی )روش معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد 

حداقــل مربعــات جزئــی( بــه کار گرفتــه شــد.   

4ـ4. روایی و پایایی یافته ها 

4ـ4ـ1. پایایی یافته ها 
ــای  ــن متغیره ــی8 بی ــداری درون ــا پای ــی ی ــی پایای ــرای بررس ــنتی ب ــاخص س ــاخ ش ــای کرونب آلف
ــی  ــانگر پایای ــر از 0/7 نش ــاخ باالت ــای کرونب ــدار آلف ــت و مق ــری اس ــدل اندازه گی ــاهده پذیر در م مش
ــل  قبــول اســت  )داوری و رضــازاده، 1392(. آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی ابعــاد، مؤلفه هــا و  قاب
زیرمؤلفه هــای الگــو بــا اســتفاده از نرم افــزار محاســبه گردیــد کــه مقــدار پایایــی ترکیبــی تمــام ابعــاد 
ــت.  ــای الگوس ــا و زیرمؤلفه ه ــاد، مؤلفه ه ــب ابع ــی مناس ــان دهندۀ پایای ــه نش ــوده ک ــر از 0/7 ب باالت

4ـ4ـ2. روایی هم گرای یافته ها 
منظــور از روایــی هم گــرا ســنجش میــزان تبییــن متغیــر مکنــون توســط متغیرهــای مشــاهده پذیر آن 
ــرای ســنجش اعتبــار  ــا شــاخص متوســط واریانــس استخراج شــده9 به عنــوان شــاخصی ب اســت کــه ب

8. Internal Consistency
9. Average Variance Extracted (AVE)
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ــا شــاخص های خــود  ــک ســازه ب ــزان هم بســتگی ی ــن می شــود و می ــری تعیی ــدل اندازه گی ــی م درون
ــوب  ــای مطل ــاد »ویژگی ه ــای ابع ــا و زیرمؤلفه ه ــام مؤلفه ه ــرای تم ــی هم گ ــد. روای ــان می ده را نش
سیاســت های کلــی« و »مالحظــات تدویــن سیاســت های کلــی« بیشــتر از 0/5 بــوده کــه نشــان دهندۀ 

ــد اســت.   ــن بُع ــا ای ــای ب ــا و زیرمؤلفه ه ــوی مؤلفه ه هم بســتگی ق

5. یافته ها و تجزیه  و تحلیل داده ها
ــل  ــده از تحلی ــای برآم ــق، یافته ه ــوی تحقی ــای الگ ــا و زیرمؤلفه ه ــت آوردن مؤلفه ه ــرای به دس ب
محتــوای ادبیــات نظــری و دیــدگاه خبــرگان، در قالــب رویکــرد اســتقرایی و قیاســی دســته بندی 
ــج  ــری، نتای ــات نظ ــوای ادبی ــل محت ــل از تحلی ــای حاص ــر یافته ه ــش، عالوه ب ــن بخ ــد. در ای ش
ــرل  ــره در حــوزۀ نظــارت و کنت ــران و مســئوالن خب ــن از مدی ــا 12 ت ــه ب استنتاج شــده از مصاحب
ــق انجــام شــد،  ــاز و عمی ــان به صــورت ب ــه توســط محقق ــز ک ــی نظــام نی ــق سیاســت های کل تحق
ــرار  ــذاری ق ــی و کدگ ــورد بررس ــون، م ــل مضم ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــازی ب ــس از پیاده س پ
ــد(  ــر بُع ــه ه ــوط ب ــای مرب ــا و زیرمؤلفه ه ــر )مؤلفه ه ــل مؤث ــتی از عوام ــت فهرس ــت و درنهای گرف
ــا اســتادان  ــن نشســت خبرگــی ب تهیــه شــد. فهرســت اولیــۀ زیرمؤلفه هــا پــس از برگــزاری چندی
ــذف  ــم و ح ــه ه ــک ب ــراری و نزدی ــوارد تک ــذف م ــابه، ح ــوارد مش ــام م ــن ادغ ــاوران، ضم و مش
زیرمؤلفه هــای دارای اولویــت پایین تــر، بــه پرســش نامۀ نهایــی تبدیــل و در جامعــۀ نمونــه 

ــد.   ــع گردی توزی

5ـ1. یافته های تحقیق
جدول 4. ابعاد و مؤلفه های نظارت و کنترل در مرحلۀ تدوین سیاست های کلی

مؤلفه هابُعد

مطلــوب  ویژگی هــای 
کلــی  سیاســت های 

انســجام، آرمان گرایــی واقع بینانــه، انعطاف پذیــر، انطباق پذیــر، فراگیــر، جامــع  و مانــع، 
آینده نگــر، پایــدار، مقبولیــت و مشــروعیت، صریــح و شــفاف، بومــی، علمــی و متقــن، 

هم راســتایی عمــودی و افقــی، اجراپذیــر، قابــل ارزیابــی.

مالحظات تدوین 
سیاست های کلی 

ــدات  ــی تمهی ــب، پیش بین ــری متناس ــی، بازنگ ــی و یکپارچگ ــارکتی، هماهنگ ــن مش  تدوی
ــی. اجرای
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جدول 5. مؤلفه ها و زیرمؤلفه های بُعد »ویژگی های مطلوب« سیاست تدوین شده

زیرمؤلفه ها مؤلفه

ارتباط معنادار و نظام مند بین اهداف، انتظارات و اجزای سیاست تدوین شده.انسجام

توجــه توأمــان بــه آرمان هــا بــا درنظــر گرفتــن واقعیت هــای ملــی و بین المللــی در تدویــن آرمان گرایی واقع بینانه
. ست سیا

توانایی پاسخ گویی به نیازهای جدید و شرایط متغیر.انعطاف پذیر

سازگاری سیاست با شرایط و اقتضائات محیطی.انطباق پذیر

شمولیت اهداف و انتظارات سیاست به  کل جامعه.فراگیر

توجه به زوایای مختلف ضروری و پرهیز از زیاده گویی در موارد غیرضروری.جامع  و مانع

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

دوام و ثبات نسبی سیاست دربرابر تغییرات و تکانه های محیطی.پایدار

حمایــت مــردم، قانــون اساســی، آرمان هــای امامیــن انقــالب اســالمی و ارزش هــای اســالمی مقبولیت و مشروعیت
ایرانــی از سیاســت.

ســاده و روشــن بــودن اهــداف و انتظــارات سیاســت بــرای مدیــران، مجریــان و جامعــۀ هــدف صریح و شفاف
. ا جر ا

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

تدوین سیاست برپایۀ دانش، نظریه ها و تجارب معتبر علمی و عملیاتی.علمی و متقن

و  عمــودی  هم راســتایی 
ــی به کارگیری نخبگان دانشگاهی، حوزوی و خبرگان ملی در تدوین سیاست.افق

هم راســتایی، عــدم تعــارض و انطبــاق اهــداف سیاســت بــا قانــون اساســی، اســناد باالدســتی، اجراپذیر
ارزش هــا و انتظــارات ذی حقان.

امکان سنجش اهداف و انتظارات سیاست با شاخص های معّین.قابل ارزیابی
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جدول 6. مؤلفه ها و زیرمؤلفه های بُعد »مالحظات« ضروری در مرحلۀ تدوین سیاست های کلی

زیرمؤلفه هامؤلفه

ــرا در تدوین مشارکتی ــدف اج ــۀ ه ــان و جامع ــران، مجری ــان، مدی ــری از نظــرات ذی نفع مشــارکت و بهره گی
فراینــد تدویــن سیاســت. 

درک واقع بینانۀ طراحان سیاست از محیط اجرا.هماهنگی و یکپارچگی

هماهنگی و یکپارچگی توأمان دستگاه ها و سازمان های اجرایی در فرایند تدوین سیاست.بازنگری و اصالح

اصالح و بهبود مستمر سیاست با استفاده از بازخوردها و درس آموخته های حاصل از اجرا.تمهیدات اجرایی

)منبع: یافته های تحقیق( 

5ـ2. تجزیه  و تحلیل یافته ها
ــزار  ــده در نرم اف ــش نامه های تکمیل ش ــق پرس ــده از طری ــات گردآوری ش ــور اطالع ــن منظ ــرای ای ب
اس پــی اس اس10 درج و پــس از آن جهــت تحلیل هــای الزم در نرم افــزار اســمارت پــی ال اس11  بارگــذاری 
شــد. ســپس تمــام ابعــاد، مؤلفه هــا و زیرمؤلفه هــای الگــوی تحقیــق به صــورت انعکاســی  در محیــط 

ــه آن تخصیــص داده شــد.  نرم افــزار درج و در ادامــه اطالعــات گردآوری شــده ب
جدول 7. ضرایب بار عاملی مؤلفه های بُعد »ویژگی های مطلوب سیاست های کلی«

تفسیرضریبمعّرفمؤلفهردیف

مناسب بودن معیارVSEN0/789انسجام1

مناسب بودن معیارVSAR0/871آرمان گرایی واقع بینانه2

مناسب بودن معیارVSTF0/713انعطاف پذیر3

مناسب بودن معیارVSTG0/756انطباق پذیر4

مناسب بودن معیارVSFR0/631فراگیر5

مناسب بودن معیارVSJM0/736جامع  و مانع6

مناسب بودن معیارVSAY0/802آینده نگر7

مناسب بودن معیارVSPA0/741پایدار8

10. SPSS
11. Smart PLS
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تفسیرضریبمعّرفمؤلفهردیف

مناسب بودن معیارVSMM0/639مقبولیت و مشروعیت9

مناسب بودن معیارVSSS0/827صریح و شفاف10

مناسب بودن معیارVSBM0/606بومی11

مناسب بودن معیارVSEM0/858علمی و متقن12

مناسب بودن معیارVSAO0/730هم راستایی عمودی و افقی13

مناسب بودن معیارVSEJ0/734اجراپذیر14

مناسب بودن معیارVSAZ0/787قابل ارزیابی15

)منبع: محاسبات تحقیق( 

ــوده؛  ــر از 0/4 ب ــا باالت ــام مؤلفه ه ــی تم ــب عامل ــدار ضرای ــوق، مق ــداد جــدول ف ــه اع ــه ب ــا توج ب
ــب  ــخ دهندگان مناس ــد پاس ــی« از دی ــت های کل ــوب سیاس ــای مطل ــد »ویژگی ه ــای بُع ــذا مؤلفه ه ل
ــار عاملــی 0/871 بیشــترین و  ــب ب ــا ضری ــه« ب ــی واقع بینان به نظــر رســیده اســت. مؤلفــۀ »آرمان گرای
ــا بُعــد »ویژگی هــای  ــار عاملــی 0/606 کمتریــن میــزان هم بســتگی را ب ــا ضریــب ب مؤلفــۀ »بومــی« ب

ــی« داشــته اســت. ــوب سیاســت های کل مطل
جدول 8. ضرایب بار عاملی مؤلفه های بُعد »مالحظات تدوین سیاست های کلی«

تفسیرضریبمعّرفمؤلفهردیف

مناسب بودن معیارMTTM0/856تدوین مشارکتی1

مناسب بودن معیارMTHM0/661هماهنگی و یکپارچگی2

مناسب بودن معیارMTBA0/800بازنگری و اصالح3

مناسب بودن معیارMTTJ0/863تمهیدات اجرایی4

)منبع: محاسبات تحقیق( 

ــوده؛  ــر از 0/4 ب ــا باالت ــام مؤلفه ه ــی تم ــب عامل ــدار ضرای ــوق، مق ــدول ف ــات ج ــاس اطالع براس
ــد پاســخ دهندگان مناســب  ــی« از دی ــن سیاســت های کل ــد »مالحظــات تدوی ــن مؤلفه هــای بُع بنابرای
بــوده اســت. مؤلفــۀ »تمهیــدات اجرایــی« بــا ضریــب بــار عاملــی 0/863 بیشــترین و مؤلفــۀ »هماهنگــی 
ــات  ــد »مالحظ ــا بُع ــتگی را ب ــزان هم بس ــن می ــی 0/661 کمتری ــار عامل ــب ب ــا ضری ــی« ب و یکپارچگ

ــی« داشــته اســت. ــن سیاســت های کل تدوی

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 9. ضرایب بار عاملی زیرمؤلفه های بُعد »ویژگی های مطلوب سیاست های کلی«

تفسیرضریبمعّرفزیرمؤلفه مؤلفه

ارتباط معنادار و نظام مند بین اهداف، انتظارات و انسجام
اجزای سیاست تدوین شده

VS011.000مناسب بودن معیار

آرمان گرایی 
واقع بینانه

توجه توأمان به آرمان ها با درنظر گرفتن واقعیت های 
ملی و بین المللی در تدوین سیاست

VS021.000مناسب بودن معیار

مناسب بودن معیارVS031.000توانایی پاسخ گویی به نیازهای جدید و شرایط متغیرانعطاف پذیر

مناسب بودن معیارVS041.000سازگاری سیاست با شرایط و اقتضائات محیطیانطباق پذیر

مناسب بودن معیارVS051.000شمولیت اهداف و انتظارات سیاست به کل جامعهفراگیر

توجه به زوایای مختلف ضروری و پرهیز از زیاده گویی جامع  و مانع
در موارد غیرضروری

VS061.000مناسب بودن معیار

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

VS071.000مناسب بودن معیار

دوام و ثبات نسبی سیاست دربرابر تغییرات و پایدار
تکانه های محیطی

VS081.000مناسب بودن معیار

مقبولیت و 
مشروعیت

حمایت مردم، قانون اساسی، آرمان های امامین انقالب 
اسالمی و ارزش های اسالمی ایرانی از سیاست

VS091.000مناسب بودن معیار

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

VS101.000مناسب بودن معیار

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

VS111.000مناسب بودن معیار

علمی و متقن

تدوین سیاست برپایۀ دانش، نظریه ها و تجارب معتبر 
علمی و عملیاتی

VS120/903مناسب بودن معیار

به کارگیری نخبگان دانشگاهی، حوزوی و خبرگان ملی 
در تدوین سیاست

VS130/885مناسب بودن معیار

هم راستایی 

عمودی و افقی

هم راستایی، عدم تعارض و انطباق اهداف سیاست با قانون 
اساسی، اسناد باالدستی، ارزش ها و انتظارات ذی حقان

VS140/944مناسب بودن معیار

هم راستایی، عدم تعارض و انطباق سایر اسناد سیاستی 
هم تراز با سیاست کلی

VS150/928مناسب بودن معیار

قابل  اجرا و عمل پذیری سیاست توسط مدیران و اجراپذیر
جامعۀ هدف اجرا

VS161.000مناسب بودن معیار

مناسب بودن معیارVS171.000امکان سنجش اهداف و انتظارات سیاست با شاخص های معّینقابل ارزیابی

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: محاسبات تحقیق( 
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فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق، مقــدار ضرایــب عاملــی تمــام شــاخص ها باالتــر از 0/4 بــوده؛ لــذا 
ــخ دهندگان  ــد پاس ــی« از دی ــت های کل ــوب سیاس ــای مطل ــد »ویژگی ه ــای بُع ــاخص های مؤلفه ه ش

مناســب به نظــر رســیده اســت.
جدول 10. ضرایب بار عاملی زیرمؤلفه های بُعد » مالحظات تدوین سیاست های کلی«

تفسیرضریبمعّرفزیرمؤلفهمؤلفه

تدوین مشارکتی

مشارکت و بهره گیری از نظرات ذی نفعان، مدیران، 
مجریان و جامعۀ هدف اجرا در فرایند تدوین 

سیاست
MT010/923 مناسب بودن

معیار

مناسب بودن MT020/860درک واقع بینانۀ طراحان سیاست از محیط اجرا
معیار

هماهنگی و 
یکپارچگی

هماهنگی و یکپارچگی توأمان دستگاه ها و 
سازمان های اجرایی در فرایند تدوین سیاست

MT031.000 مناسب بودن
معیار

اصالح و بهبود مستمر سیاست با استفاده از بازنگری و اصالح
بازخوردها و درس آموخته های حاصل از اجرا

MT041.000 مناسب بودن
معیار

تمهیدات اجرایی
پیش بینی تمهیدات نهادی، حقوقی، نظاماتی، 

فرهنگی، مدیریتی، بودجه ای و زیرساختی تحقق 
سیاست

MT051.000 مناسب بودن
معیار

)منبع: محاسبات تحقیق( 

بــا توجــه بــه اعــداد ایــن جــدول، مقــدار ضرایــب عاملــی تمــام شــاخص ها باالتــر از 0/4 
ــد  ــی« از دی ــت های کل ــن سیاس ــات تدوی ــد »مالحظ ــای بُع ــاخص های مؤلفه ه ــن ش ــت؛ بنابرای اس

پاســخ دهندگان مناســب بــوده اســت.

6. نتیجه گیری 
ــذاری  ــن درســت و هدف گ ــال تدوی ــی در قب ــد سیاســت های کل ــرای کارآم ــازی و اج ــه پیاده س اگرچ
ــتاوردهای  ــداف و دس ــق اه ــان از تحق ــرای اطمین ــد، ب ــدا می کن ــا پی ــت ها معن ــن سیاس ــب ای مناس
مذکــور، نظــارت و کنتــرل راهبــردی از نقطــۀ تدویــن ضــرورت می یابــد. بــرای فعلیــت بخشــیدن بــه 
ــز اهمیــت  ــه حائ ایــن نظــارت و کنتــرل، درنظــر گرفتــن و تعریــف تمهیــدات و بســترهای پیش نگران
اســت. در ایــن پژوهــش، بــا لحــاظ کــردن تحقق پذیــری و نظارت پذیــری سیاســت ها، تــالش 
ــدی  ــور کلی ــر دو مح ــز ب ــا تمرک ــی ب ــت های کل ــن سیاس ــی تدوی ــی و نظارت ــدات کنترل ــد تمهی ش
»ویژگی هــای مطلــوب« و »مالحظــات« مــورد بررســی و مداقــه قــرار گیــرد. نتایــج پژوهــش بــه ایــن 

شــرح اســت: 
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1. در مرحلــۀ تدویــن سیاســت های کلــی نظــام، بُعــد »ویژگی هــای مطلــوب« کنترلــی و نظارتــی 
ــع،  ــع  و مان ــر، جام ــر، فراگی ــر، انطباق پذی ــه، انعطاف پذی ــی واقع بینان ــجام، آرمان گرای ــۀ انس 15 مؤلف
ــتایی  ــن، هم راس ــی و متق ــی، علم ــفاف، بوم ــح و ش ــروعیت، صری ــت و مش ــدار، مقبولی ــر، پای آینده نگ

ــی را شــامل می شــود.  ــر، و قابلیــت ارزیاب عمــودی و افقــی، اجراپذی

ــد »مالحظــات« کنترلــی و نظارتــی مرحلــۀ تدویــن سیاســت های کلــی نظــام، 4 مؤلفــۀ  2. در بُع
تدویــن مشــارکتی، هماهنگــی و یکپارچگــی، بازنگــری متناســب و پیش بینــی تمهیــدات اجرایــی دارای 
اهمیــت اســت. مشــارکت دادن ذی حقــان و ذی نفعــان و بهــره گرفتــن از نظــرات آن هــا، صاحب نظــران، 
ــه ای از محیــط اجــرا  ــان و جامعــۀ هــدف در فراینــد تدویــن سیاســت کلــی کــه درک واقع بینان مجری
داشــته باشــند، هماهنگــی عمــودی و افقــی سیاســت ها و بازیگــران، پیش بینــی تمهیــدات اجرایــی و 

دورۀ بازنگــری و اصــالح ازجملــه مالحظــات کنترلــی و نظارتــی هســتند.

ــب کارشناســان و خبــرگان  ــن ویژگی هــا و مالحظــات از جان ــان ای درمجمــوع لحــاظ کــردن توأم
ــز  ــت پژوهی نی ــدار سیاس ــی عهده ــه به نوع ــی ک ــیون های اصل ــا و کمیس ــازی در کمیته ه سیاست س
ــل  ــام و قب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــی در مجم ــت های کل ــازی سیاس ــۀ آماده س ــتند، در مرحل هس
ــر  ــن و تدبی ــه تدوی ــی ـ ب ــری ـ مدظله العال ــم رهب ــام معظ ــط مق ــی توس ــت های کل ــالغ سیاس از اب

ــد.  ــد ش ــر خواه ــا منج ــمندانه تر آن ه هوش

7. پیشنهاد ها
به کارگیری نتایج این تحقیق:

ــی از  ــوان بخش ــی به عن ــه اجرای ــی ب ــت های کل ــل سیاس ــازی تبدی ــری و شاخص س - در تعّین پذی
ــرداری اســت. ــل بهره ب ــرل دســتگاه ها قاب نقشــۀ راه نظــارت و کنت

- به عنــوان ورودی هــای اصلــی الگــوی کالن نظــارت و کنتــرل تحقــق سیاســت های کلــی نظــام و 
همچــون اصــول راهنمایــی هســتند کــه درصــورت توجــه بــه آن هــا، نقــش کلیــدی و تضمینــی بــرای 

ــد داشــت.  ــی را خواهن ــری سیاســت های کل تحقق پذی

- در آزمایشــگاه های خط مشــی می توانــد بــه پیش بینــی آثــار و پیامدهــا، رفتارشناســی و 
مزیت ســنجی سیاســت ها کمــک کنــد.

- مطالبه گری در قبال بی عملی و رهاشدگی خط مشی های ملی را در کشور امکان پذیر نماید. 
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مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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