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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــی نظــام  ــق سیاســت های کل ــر تحق ــردی ب ــن الگــوی نظــارت راهب ــه تدوی ــن مقال هــدف ای
ــردی و به لحــاظ روش،  ــن تحقیــق به لحــاظ هــدف، کارب ــران اســت. ای جمهــوری اســامی ای
ــات  ــق و مطالع ــینۀ تحقی ــرور پیش ــس از م ــد. پ ــمار می آی ــافی به ش ــوع اکتش ــه از ن آمیخت
ــام  ــا انج ــد و ب ــن ش ــق تدوی ــی تحقی ــدل مفهوم ــش، م اکتشــافی و چارچــوب نظــری پژوه
ــر  ــط 62 نف ــی( توس ــای کّم ــش نامه )داده ه ــل پرس ــی( و تکمی ــای کیف ــه )داده ه مصاحب
ــا روش  ــردآوری و ب ــق گ ــای تحقی ــی، داده ه ــت گذاری و حکمران ــوزۀ سیاس ــرگان ح از خب
معــادالت ســاختاری تجزیــه و تحلیــل گردیــد و ســرانجام مــدل نهایــی تکمیــل و ارائــه شــد. 
الگــوی پیشــنهادی از َده بُعــد تشــکیل شــده اســت: »نظــارت بــر ویژگی هــای سیاســت کلــی 
تدوین شــده«، »نظــارت بــر ماحظــات تدویــن سیاســت کلــی«، »نظــارت بــر تدویــن نقشــۀ 
راه تحقــق سیاســت کلــی«، »نظــارت بــر بسترســازی های تحقــق سیاســت کلــی«، »نظــارت 
ــری در  ــای رهب ــات و ویژگی ه ــر ماحظ ــارت ب ــی«، »نظ ــت کل ــرای سیاس ــات اج ــر الزام ب
تحقــق سیاســت کلــی«، »نظــارت بــر ماحظــات و ویژگی هــای مجریــان در تحقــق سیاســت 
کلــی«، »نظــارت بــر مراجــع و عوامــل محیطــی مؤثــر بــر تحقــق سیاســت کلــی«، »نظــارت 
ــات  ــات و الزام ــا، ماحظ ــی« و »فراینده ــت کل ــرای سیاس ــل از اج ــتاوردهای حاص ــر دس ب
ــی  ــا و زیرمؤلفه های ــاد دارای مؤلفه ه ــن ابع ــک از ای ــی«. هری ــر تحقــق سیاســت کل نظــارت ب

ــوده کــه درمجمــوع از 53 مؤلفــه و 110 زیرمؤلفــه تشــکیل شــده اســت. ب
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میثم فرزین و همکاران. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.

1. مقدمه 
سیاســت های کلــی نظــام حــاوی چارچــوب و مبنــای جهت گیــری کلــی کشــور در همــۀ عرصه هــای 
ــام معظــم  ــون اساســی از ســوی مق ــد اوِل اصــل یکصدودهــم قان حکومتــی اســت کــه به موجــب بن
رهبــری - مدظله العالــی - تعییــن می شــود و همچــون حلقــۀ پیونــدی بیــن اصــول و اهــداف نظــام 
ــت ها  ــن سیاس ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــا می کن ــش ایف ــی نق ــای حکومت ــتگاه ها و نهاده ــف دس ــا وظای ب
ــد  ــود. بن ــد ب ــز خواه ــام نی ــی نظ ــه مشــخص کنندۀ هندســۀ کل ــاط در کشــور اســت ک ایجــاد انضب
دوِم اصــل یکصدودهــم قانــون اساســی بــه لــزوم وجــود نظــارت بــر ُحســن اجــرای ایــن سیاســت ها 
تأکیــد می کنــد و آن را نیــز برعهــدۀ مقــام معظــم رهبــری می دانــد. در بخــش پایانــی بنــد یازدهــم 
همیــن اصــل تأکیــد شــده اســت: »رهبــر می توانــد بعضــی  از وظایــف  و اختیــارات  خــود را بــه  شــخص  
دیگــری  تفویــض  کنــد«. از ایــن  رو ایشــان مأموریــت نظــارت بــر ُحســن اجــراي سیاســت هاي کلــي 
ــد کــه مجمــع در دوره هــای  ــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام واگــذار کردن را در ســال 1377 ب
ــت  ــکیل معاون ــه تش ــف، ازجمل ــازوکارهای مختل ــاد س ــارت و ایج ــررات نظ ــن مق ــا تدوی ــف ب مختل
ــری  ــد. رهب ــن مســئولیت را انجــام می ده ــه، ای بررســی و نظــارت و کمیســیون نظــارت در دبیرخان
در حکــم انتصــاب رئیــس، دبیــر و اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در تاریــخ 23 مــرداد 
ــدۀ  موجــود و در  ــای ارزن ــوا براســاس تجربه ه ــی در ســاختار و محت ــزوم ایجــاد تغییرات ــر ل 1396، ب
ــر اجــرای سیاســت ها« و »ســازوکار  ــه مســئلۀ نظــارت ب ــر »ســامان بخشــیدن ب ســرفصل هایی نظی
الزم بــرای ارزیابــی کارآمــدی و اثربخشــی سیاســت ها« تأکیــد کردنــد و در پیوســت حکــم، وظیفــۀ 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــای مجم ــکل از اعض ــی متش ــه هیئت ــع ب ــن مجم ــارت را از صح نظ
ــارت  ــی نظ ــت عال ــع، هیئ ــاس، مجم ــن اس ــر ای ــد. ب ــل کردن ــا منتق ــن اعض ــود ای ــاب خ ــه انتخ ب
ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــن اج ــر ُحس ــارت ب ــور نظ ــام را به منظ ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــا اســتفاده از گــزارش بررســی  ــا مقــررات اباغ شــده، ب ــق ب نظــام تشــکیل داد. هیئــت مذکــور مطاب
کارشناســی کمیســیون های مجمــع و گــزارش تخصصــی مرکــز ارزیابــی و نظــارت راهبــردی اجــرای 
ــارۀ  ــی درب ــث و بررس ــس از بح ــی، پ ــع نظارت ــایر مراج ــزارش س ــی گ ــی و بررس ــت های کل سیاس
وضعیــت مطابقــت یــا مغایــرت داشــتن قوانیــن و برنامه هــا بــا سیاســت های کلــی نظــام، بــه مجلــس 
شــورای اســامی و شــورای نگهبــان قانــون اساســی مشــورت می دهــد. بــا توجــه بــه اینکــه نظــارت 
ــر مرحلــۀ قانون گــذاری،  و کنتــرل تحقــق سیاســت های کلــی نظــام شــامل چنــد مرحلــۀ نظــارت ب
نظــارت بــر مرحلــۀ پیاده ســازی و اجــرا و ارزیابــی مرحلــۀ نتایــج و دســتاوردهای حاصــل از اجراســت، 
ــر مرحلــۀ  ــاً ب به نظــر می رســد وضعیــت فعلــی نظــارت مجمــع از طریــق هیئــت عالــی نظــارت صرف
ــی اباغ شــده  ــا سیاســت های کل ــن ب ــرت قوانی ــدم مغای ــس شــورای اســامی و ع ــذاری مجل قانون گ
از طریــق شــورای نگهبــان متمرکــز اســت و درمــورد ســایر مراحــل اقــدام خاصــی انجــام نمی شــود. 
درخصــوص نحــوۀ اجــرای سیاســت های کلــی، طبــق مــادۀ 10 مقــررات نظــارت، نتایــج بررســي هاي 
ــده  ــات انجام ش ــا اقدام ــراه ب ــي، هم ــت های کل ــراي سیاس ــت و اج ــوۀ رعای ــورد نح ــده درم انجام ش
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ــع جنبــۀ گزارش دهــی پــس از اجــرا را  ــه مقــام معظــم رهبــري گــزارش داده مي شــود کــه درواق ب
ــع  ــۀ پیاده ســازی را شــامل نمی شــود. درواق ــم مرحل ــای گســترده و مه ــر فعالیت ه دارد و نظــارت ب
ــی الزم  ــت اجرای ــوده و از ضمان ــه شــفاف نب ــن مرحل ــی نظــارت در ای ــت عال ــی هیئ ســازوکار نظارت
ــه بررســی ها  ــا توجــه ب ــی اباغ شــده برخــوردار نیســت. درمجمــوع ب ــرای تحقــق سیاســت های کل ب
ــر  و یافته هــای ایــن پژوهــش به نظــر می رســد آنچــه تاکنــون تحــت عنــوان ســازوکارهای نظــارت ب
ــا اثربخشــی کــم و به صــورت غیرنظام منــد و  ــوده، غالبــاً ب تحقــق سیاســت های کلــی نظــام حاکــم ب
بخشــی جــاری اســت کــه از جامعیــت الزم بــرای توجــه بــه نظــارت بــر تحقــق سیاســت ها در مراحــل 
تدویــن، پیاده ســازی و اجــرا و پــس از اجــرا برخــوردار نیســت. بنابرایــن، ایــن پژوهــش درنظــر دارد 

بــه ایــن ســؤال اصلــی پاســخ دهــد:
الگــوی مطلــوب بــرای نظــارت راهبــردِی تحقــق سیاســت های کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران 

چیســت؟

2. پیشینۀ تحقیق 
ــراي  ــر اج ــارت ب ــت و نظ ــوم، ماهی ــوان »مفه ــه ای باعن ــی )1392( در مقال ــی و بهادری جهرم غام
ــي  ــن مبان ــي و تبیی ــت های کل ــت سیاس ــوم و ماهی ــل مفه ــس از تحلی ــام« پ ــي نظ ــت های کل سیاس
و اهمیــت نظــارت بــر حســن اجــراي آن هــا، شــیوۀ  کنونــي نظــارت بــر ُحســن اجــراي سیاســت ها را 
ــوع نظــارت پســینی، عــدم  ــودن ن ــی ب ــه مــواردی همچــون انفعال ــا اشــاره ب مــورد نقــد قــرار داده و ب
ــه شــورای  ــه ب ــۀ اطاعــات عملکردهــا از ســوی دســتگاه ها و مســئوالن ذی ربــط، احال همــکاری و ارائ
ــه قوانیــن برنامــه ای و رهــا شــدن  ــرای اعــام نظــر درمــورد مغایرت هــا و محــدود شــدن ب نگهبــان ب
مابقــی قوانیــن و مقــررات مصــوب نهادهــا از شــمول نظــارت مجمــع، وضعیــت فعلــی نظــارت بــر حیــن 
اجــرای سیاســت های کلــی نظــام را ناکارآمــد دانســته و لــزوم بازنگــري در شــیوۀ آن و اتخــاذ راهــکاری 

ــد.  ــرار داده ان ــن نظــارت را مــورد تأکیــد ق مناســب به منظــور تأمیــن ای

ــک بررســی  ــی نظــام؛ ی ــر ُحســن اجــرای سیاســت های کل ــۀ »نظــارت ب ــی )1383( در مقال خلیل
ــرا و  ــل  اج ــۀ قاب ــای برنام ــی ارائه شــده معیاره ــه سیاســت های کل ــه اســت ک ــادی« نتیجــه گرفت انتق
ــر، مشــاهده پذیر، نســخه پذیر،  ــا اندازه پذی ــه در آن ه ــر به کاررفت ــا و تعابی ــدارد و واژه ه ــر را ن نظارت پذی
عینــی و دقیــق نیســت؛ لــذا اجــرا و نظــارت بــر آن هــا عملــی نبــوده و نظــارت بــر ُحســن اجــرای آن هــا 

نیــز منفعتــی عایــد کســی نمی کنــد!

تکه ئــی، معمــارزاده و نجف بیگــی )1393( در پژوهشــی بــا عنــوان »طراحــی مــدل کنتــرل 
راهبــردی تحقــق اهــداف چشــم انداز بیست ســالۀ جمهــوری اســامی ایــران« پــس از مــرور رویکردهــای 
ــرل  ــدل کنت ــرا(، م ــان گرا و انعطاف گ ــرا، انس ــرا، مأموریت گ ــتراتژیک )فرایندگ ــرل اس ــۀ کنت چهارگان
ــد.  ــنهاد داده ان ــم انداز پیش ــند چش ــردی س ــداف راهب ــرل اه ــرای کنت ــان گرا« را ب ــردی »انس راهب
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ایــن مــدل دارای مؤلفه هــای قانون محــوری، سیســتم محوری، نظارت محــوری، مأموریت محــوری، 
چشــم اندازمحوری، هدف محــوری، ارزش محــوری، تعهدمحــوری، مشــارکت محوری، رابطه محــوری، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــوری اس ــوری و انطباق مح ــوری، تحول مح ــوری، پویایی مح ــوری، واکنش مح اعتمادمح

ــت.   ــده اس ــه ش ــا( ارائ ــاخص هایی )گویه ه ــور، ش ــای مذک ــک از مؤلفه ه هری

3. چارچوب نظری

3ـ1. مفهوم و تعریف الگو 
ــات  ــرادف کلم ــال و مت ــوه، مث ــدا، اس ــق، مقت ــای سرمش ــو به معن ــدا، الگ ــت دهخ ــگ لغ در فرهن
ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــی Model و Pattern ب ــای انگلیس ــادل واژه ه ــت و مع ــه« اس ــدل« و »نمون »م
ــورین  ــر، 1383؛ س ــودون و نیک گه ــد  )ب ــای واقعی ان ــزا در دنی ــط اج ــزا و رواب ــری اج ــا یک س الگوه
ــر، 1393؛  ــد  )پالم ــهیل می کنن ــی را تس ــای حقیق ــای دنی ــت پیچیدگی ه ــه رؤی ــکارد، 1386( ک و تان
السورســا، شــومیکر، و تانــکارد، 1388( و ماهیــت و عصــارۀ دانــش و اندیشــه و دیــدگاه یــک متخصــص 
ــا  ــول ی ــر اص ــا بیانگ ــوال، 1376، ص. 27(. الگوه ــد  )ب ــان می نماین ــر بی ــح و مختص ــور واض را به ط
ــا را در  ــی نظریه ه ــی و انتزاع ــا کل ــی ی ــق و جزئ ــورت دقی ــه به ص ــتند ک ــا هس ــه ای از رویداده طبق
ــا  ــد )Common, 1984(. الگوه ــه می دهن ــم را ارائ ــی از مفاهی ــد و روابط ــش می کنن ــان پاالی خودش
 Deutsch,( ســاختاری از نمادهــا و قواعــد ،)دســتگاهی از فرضیه هــا  )کیــوی و کامپنهــود، 138۴
ــزای  ــائل و اج ــناخت مس ــرای ش ــدی، 1391( ب ــته اند  )ه ــم به هم وابس ــه ای از مفاهی 1952( و مجموع
ــته بندی  ــزی، 1389(، دس ــتم  )میرمع ــک سیس ــیر ی ــح و تفس ــاروخانی، 1370(، توضی ــکله  )س متش
ــارۀ آن هــا  )هــدی، 1391(، پیش بینــی و تصمیم گیــری  )میرشــفیعی و  ــا فرضیه ســازی درب داده هــا و ی
الوانــی، 1369( و درنهایــت درک واقعیــت اســت  )ناســخیان، وکیلــی و حافظ امینــی، 1392(. فریــگ و 
 هارتمــان1 )2018( دو نــوع کارکــرد متفــاوت را بــرای الگوهــا معرفــی کرده انــد: از یــک  ســو الگــو ممکــن 
ــه  ــه بســته ب ــدف( ک ــد )سیســتم ه ــان باش ــده از جه ــک بخــش انتخاب ش ــرای ی اســت توضیحــی ب
ــو  ــر الگ ــوی دیگ ــود؛ از س ــته بندی می ش ــای داده  دس ــده  و الگو ه ــای پدی ــه الگو ه ــدف، ب ــت ه طبیع
چــه بســا یــک نظریــه را توضیــح دهــد و ایــن دو مانع الجمــع نیســتند، زیــرا الگو هــای علمــی ممکــن 
اســت هــر دو کارکــرد را در یــک  زمــان داشــته باشــند. عناصــر الگــو2 شــامل دو عنصــر اصلــی مفهومــی 
ــو  ــر الگ ــی )1377( عناص ــی، 1397(. میرزایی اهرنجان ــاکارد و جاکوب ــت  )ج ــن مؤلفه هاس ــط بی و رواب
)بــا تأکیــد بــر الگوهــای ســازمانی( را در ســه دســتۀ )شــاخه( عوامــل ســاختاری،3 محتوایــی۴ )رفتــاری( 
و زمینــه ای5 تقســیم کــرده اســت. علــت نام گــذاری ایــن الگــو بــه سه شــاخگی آن اســت کــه ارتبــاط 

1. Frigg & Hartmann
2. model elements
3. co-structure
4. content
5. context
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بیــن عوامــل ســاختاری ـ رفتــاری ـ زمینــه ای به نحــوی اســت کــه هیــچ پدیــده یــا رویــداد ســازمانی 
ــرد.  ــاخه صــورت نمی گی ــن سه ش ــل ای ــارج از تعام ــه خ ــچ وج ــه هی ب

3ـ2. سیاست و سیاست کلی
سیاســت واژه ای عربــی از ریشــۀ »ســوس« به معنــای ریاســت )ابن منظــور، 137۴( اســت و در فارســی 
به معنــای پــاس داشــتن ُملــک، حکــم رانــدن بــر رعیــت، ریاســت و داوری بــه کار رفتــه اســت  )دهخــدا، 
ــناخت  ــۀ آن ش ــه وظیف ــی اســت ک ــی اجتماع ــته ای از آگاه ــم سیاســت رش 1388(. در اصطــاح، عل
ــور و  ــل کش ــی در داخ ــای اجتماع ــان نیروه ــی می ــط سیاس ــر رواب ــم ب ــد حاک ــول و قواع ــم اص منظ
ــی دارد؛  ــواع گوناگون ــم، 1376(. سیاســت ان ــی اســت )عال ــا در عرصــۀ بین الملل ــان دولت ه ــط می رواب
ــا  ــدۀ دولت ه ــۀ پیونددهن ــه حلق ــود ک ــر می ش ــی تعبی ــت عموم ــه سیاس ــت ها ب ــی از سیاس ــی نوع ول
و جامعــه بــوده و مســتقیماً توســط دولــت یــا نماینــدگان آ ن هــا اعمــال می شــود و بــر زندگــي عمــوم 
مــردم تأثیــر می گــذارد )قلی پــور و غام پــور آهنگــر، 1389(. دولت هــا سیاســت های عمومــی را 
ــد  ــی آنچــه اجــرا شــده اســت، می پردازن ــه ارزیاب ــد و آن گاه ب ــه اجــرا درمی آورن ــد و ب شــکل می دهن

.)Lester & Stewart, 2000(

ــوان  ــده، عن ــن ش ــت ها تعیی ــرای سیاس ــی ب ــطوح مختلف ــت گذاری س ــام سیاس ــه در نظ گرچ
ــی  ــون اساس ــري قان ــه در بازنگ ــت ک ــران اس ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــاص نظ ــی« خ ــت کل »سیاس
وارد ادبیــات سیاســی ایــران شــده اســت. مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام سیاســت  کلــی را حــاوی 
ــد  ــک می کن ــی نزدی ــم اجرای ــه مفاهی ــا را ب ــه آرمان ه ــته ک ــا دانس ــق آرمان ه ــرای تحق ــی ب اصول
)مصوبــۀ مــورخ 1376/10/13 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام درمــورد سیاســت های کلــی(. 
ــردد  ــن می گ ــران تعیی ــامی ای ــوری اس ــداف جمه ــول و اه ــای اص ــام برمبن ــی نظ ــت های کل سیاس
و چارچوب هــا و جهت گیری هــای کشــور را در همــۀ عرصه هــای حکومتــی مشــخص می کنــد 
)اســماعیلی و طحان نظیــف، 1391(. سیاســت  کلــی چارچــوب و مبنــاي جهت گیــری کلــي کشــور در 
همــۀ عرصه هــای حکومتــي اســت کــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري تعییــن شــده اســت و همچــون 
ــش  ــي نق ــاي حکومت ــتگاه ها و نهاده ــف دس ــا وظای ــام ب ــداف نظ ــول و اه ــن اص ــدي بی ــۀ پیون حلق
ــي، شــاید  ــف سیاســت کل ــف مختل ــد )غامــی و بهادری جهرمــی، 1392(. باوجــود تعاری ــا می نمای ایف
ــي نظــام  ــر ُحســن اجــراي سیاســت های کل ــادۀ 1 »مقــررات نظــارت ب ــف در تبصــرۀ م ــن تعری بهتری
جمهــوري اســامي ایــران« آمــده اســت: »سیاســت های کلــي نظــام سیاســت هایي اســت کــه از ســوي 
ــود«  ــن می ش ــي تعیی ــون اساس ــم قان ــک از اصــل یکصدوده ــد ی ــري به موجــب بن ــم رهب ــام معظ مق

)قلی پــور و غام پــور آهنگــر، 1389(.

ــرای سیاســت گذاری مطــرح شــده  ــی ب ــای مختلف ــا و الگوه ــی، روش ه ــش سیاســت عموم در دان
کــه یکــی از روش هــای مرســوم الگــوی »چرخــۀ سیاســت گذاری« اســت کــه در 6 مرحلــه به صــورت 

 .)Young & Quinn, 2002( ــود ــر می ش ــی منج ــت عموم ــعۀ سیاس ــه توس ــونده ب ــۀ تکمیل ش چرخ
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)Source: Young & Quinn, 2002( شکل 1. چرخۀ سیاست گذاری عمومی

سیاســت های کلــی نظــام نیــز براســاس چرخــۀ مذکــور و از مســیر قــوای ســه گانه یــا بخش هــای 
ــۀ  ــق در دبیرخان ــی و تدقی ــس از بررس ــردد و پ ــم می گ ــی تنظی ــی و غیردولت ــت پژوهی دولت سیاس
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، جهــت ابــاغ مطابــق اصــل 110 قانــون اساســی بــه مقــام معظــم 
رهبــری تقدیــم می شــود. براســاس گــزارش درگاه الکترونیــک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، تــا 
کنــون 51 مــورد سیاســت کلــي توســط مجمــع تصویــب و تقدیــم مقــام معظــم رهبــري شــده کــه 
ــگاه اطاع رســانی  ــاغ شــده اســت )پای ــه اب ــي از ســوي معظمٌ ل ــان تعــداد ۴7 سیاســت کل ــن می از ای

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 1399(.

ــفند  ــخ 2۴ اس ــام در تاری ــی نظ ــت های کل ــرای سیاس ــن اج ــر ُحس ــارت ب ــررات نظ ــن مق همچنی
ــر  ــادۀ 1 اشــاره شــده اســت نظــارت ب ــده کــه در م ــاغ گردی 1392 توســط مقــام معظــم رهبــری اب
ــام معظــم رهبــری  ــار از ســوی مق ــی نظــام به موجــب تفویــض اختی ُحســن اجــرای سیاســت های کل
توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مطابــق ایــن مقــررات صــورت می گیــرد. همچنیــن تبصــرۀ 
2 ایــن مــاده، نظــارت بــر ُحســن اجــرای سیاســت های کلــی را شــامل نظــارت بــر اِعمــال سیاســت های 
ــازی  ــۀ پیاده س ــن اســاس، مرحل ــر ای ــی دانســته اســت. ب ــررات و مراحــل اجرای ــن، مق ــی در قوانی کل
ــدی  ــش بع ــی دارد، در بخ ــت های کل ــرای سیاس ــن اج ــری در ُحس ــش مؤث ــه نق ــی ک ــت کل سیاس

ــت. ــده اس ــریح ش ــل تش به تفصی

3ـ3. تحقق )پیاده سازی( سیاست کلی
پیاده ســازی بــه مفهــوم »به کارگیــری سیاســت« آمــده )هیــل و هیــوپ، 1397( کــه ســنگ زیریــن 
ــه  ــی گفت ــه اَعمال ــازی سیاســت ب ــی محســوب می شــود )رزقي رســتمي، 1379(. پیاده س ادارۀ عموم
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می شــود کــه توســط افــراد یــا گروه هــای اجتماعــی و یــا اداري بــراي دســتیابی بــه اهــداف منــدرج 
ــی  ــرد، 1393(. در معنای ــود )دانش ف ــام می ش ــب انج ــل از تصوی ــرات قب ــت و مذاک ــۀ سیاس در بیانی
ــه  ــون موضوع ــک قان ــوالً در ی ــه معم ــت ک ــتی اس ــم سیاس ــک تصمی ــرای ی ــوم اج ــه مفه ــر، ب دیگ
ــد  ــز باش ــی نی ــات قضای ــا تصمیم ــی ی ــتورات اجرای ــکل دس ــد به ش ــی می توان ــت، ول ــدرج اس من
ــون  ــری قان ــای به کارگی ــی به معن ــی کل ــازی در مفهوم )Mazmanian & Sabatier, 1989(. پیاده س
اســت کــه در آن، طرح هــا و برنامه هــا بــه مرحلــۀ عمــل درمی آیــد )اعرابــی و رزقی رســتمی، 
ــون به صــورت  ــه، قان ــن مرحل ــه در ای ــر اســت ک ــی دیگ ــه طریق ــۀ سیاســت ب ــع ادام 138۴(. درواق
ــازی  ــتمي، 1379(. پیاده س ــد )رزقي رس ــردی می یاب ــۀ کارب ــد و جنب ــررات درمی آی ــه و مق آیین نام
ــی  ــزء مهم ــت و ج ــه واقعی ــت ب ــای سیاس ــل برنامه ه ــل  و تبدی ــه عم ــدات ب ــل تعه ــت تبدی سیاس
از فراینــد سیاســت گذاری اســت )دانش فــرد، 1393(. به طــور کلــی پیاده ســازی مجموعــه ای از 
ــق  ــل تحق ــای قاب ــوی جهت گیری ه ــت به س ــتار سیاس ــان و نوش ــان زب ــیر )ترجم ــای تفس فعالیت ه
و امــکان(، ســازمان دهی )ایجــاد واحدهــا و روش هــای انجــام سیاســت( و کاربــرد )اندیشــیدن 
تمهیــدات الزم بــرای تأمیــن منابــع و ابزارهــای الزم، بودجــه و خدمــات مــورد نیــاز( اســت )قلی پــور، 
ــت آن را  ــدی اهمی ــا ح ــت ت ــازی سیاس ــۀ پیاده س ــرفت  در زمین ــر، پیش ــای اخی 1387(. در دهه ه
ــي خــود را در سیاســت گذاری  ــگاه واقع ــوز جای ــی هن ــرده، ول ــران سیاســت روشــن ک ــرای تحلیلگ ب
ــوان  ــت گذاری باعن ــد سیاس ــه در فراین ــن مرحل ــل از ای ــن دلی ــه همی ــت و ب ــاورده اس ــت نی به دس
حلقــۀ مفقــوده یــاد می شــود  )هیــل و هیــوپ، 1397(. در گذشــته )تــا اوایــل دهــۀ 1970 م(، مرحلــۀ 
ــود  ــي وج ــور ضمن ــرض به ط ــن ف ــور، 1387( و ای ــد  )قلی پ ــی نمی ش ــکل آفرین تلق ــازی مش پیاده س
ــوند  ــق می ش ــادگی محق ــودکار و به س ــور خ ــد، به ط ــکل می گیرن ــت ها ش ــي سیاس ــه وقت ــت ک داش
ــازی و  ــا پیاده س ــۀ بوروکرات ه ــر، وظیف ــارت  دیگ ــه  عب ــیدپور، 1396(. ب ــي و رش ــعدي، پیکان  )اس
ــور،  ــود  )قلی پ ــت ب ــب سیاس ــۀ تصوی ــا مرحل ــاً ت ــت گذاران صرف ــۀ سیاس ــت ها و وظیف ــرای سیاس اج
ــد  ــود آم ــا به وج ــری آن ه ــررات و به کارگی ــن و مق ــب قوانی ــن تصوی ــی بی ــکاف عمیق 1387( و ش
)اســعدي و دیگــران، 1396( کــه درنتیجــۀ آن پیاده ســازی سیاســت ها موفقیت آمیــز نبــوده 
ــد  ــاهده می ش ــور مش ــت ها به وف ــت سیاس ــبکی اصفهانی، 1389( و شکس ــی و مش ــرد، ثقف  )دانایی ف
ــرا از  ــازی و اج ــۀ پیاده س ــی مرحل ــرد جدای ــا رویک ــد ت ــبب ش ــا س ــن واقعیت ه  )Winter, 1989(. ای
ــای سیاســت گذاری  ــوان یکــی از فراینده ــد و پیاده ســازی به عن ــر کن ــن سیاســت تغیی ــۀ تدوی مرحل
ــی  ــی معرف ــت گذاری عموم ــۀ سیاس ــل چرخ ــن مراح ــی از مهم تری ــع یک ــور، 1387( و درواق  )قلی پ
شــود )Fischer & Miller, 2006( کــه براســاس آن، برنامه هــا و طرح هــا از حالــت بالقــوه بــه حالــت 

ــوپ، 1397(.   ــل و هی ــد  )هی ــل درمی آی بالفع

تحقــق سیاســت ها نیازمنــد شــناخت عوامــل مؤثــر و بازدارنــدۀ پیاده ســازی سیاســت و توجــه بــه 
آن هــا بــوده کــه در جــدول 1 و 2 بــه بخشــی از ایــن عوامــل از دیــدگاه دانشــمندان مختلــف اشــاره 

شــده اســت. 
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جدول 1. عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیاست از دیدگاه محققان 

تعاریفمحقق

هیونگ سوک6 
)1988(

عوامــل سیاســت )نــوع سیاســت، منابع، مشــوق های سیاســت، درجــۀ تغییــر و پیچیدگی، ســازگاری 
و مشــروعیت، وضــوح و مشــخص بــودن سیاســت(؛ عوامــل مداخلــه )ارتبــاط و هماهنگــی، زمــان، 
ــتمر،  ــن و مس ــتگی روش ــرش، هم بس ــد پذی ــان، فراین ــوزش کارکن ــازی، آم ــای پیاده س راهبرد ه
حــذف تــرس و عــدم اطمینــان(؛ عوامــل محیطــی )حمایت اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی، زمینۀ 
ســاختار ســازمانی، زمینــۀ جــّو ســازمانی و حمایــت ســایرین( و عوامــل مجــری )درک کارکنــان، 

شایســتگی کارکنــان و تمایــل آن هــا(.

لملی و راسل7 
)2002(

سیاســت به روشــنی بیــان و ابــاغ شــود؛ تغییــرات سیاســی و ســازمانی لحــاظ گــردد؛ مســئولیت 
اجــرا به عهــدۀ عامــان و شــهروندانی باشــد کــه از اهــداف سیاســت پشــتیبانی می کننــد؛ تعــداد 
ــبکه ها  ــش و ش ــازمان های اثربخ ــامل س ــی ش ــع کاف ــد؛ مناب ــل باش ــی حداق ــای اجرای طرف ه
دراختیــار باشــد؛ مجریــان در ســطوح پاییــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــند؛ سیاســت از یــک 

نظریــۀ خــوب نشــئت گرفتــه باشــد.

لیبراریان، جورجنسن 
و شارما8 )2010(

ــرای  ــری ب ــادی؛ رهب ــی و اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع ــاغ آن؛ زمینه ه ــم و اب ــت، تنظی سیاس
ــازی  ــزی پیاده س ــت؛ طرح ری ــازی سیاس ــر در پیاده س ــان درگی ــت؛ ذی نفع ــازی سیاس پیاده س

ــج. ــرفت و نتای ــور پیش ــات و بازخ ــات و خدم ــع، عملی ــیج مناب و بس

وضوح اهداف و استانداردهای سیاست و کیفیت بهتر خدمات عمومی. بتسوری9 )2016(

ضرغام بروجنی و 
بذرافشان )1393(

توجــه بــه ویژگی هــای رفتــاري و شــخصیتي مجریــان؛ نظــام اداري و بوروکراســي؛ هدف گــذاری و تدوین 
صحیــح سیاســت؛ تخصــص و مهــارت مجریــان؛ گروه هــای هــدف و اســتفاده کنندگان؛ حمایت از ســوي 

مراجــع قانونــي، حقوقــي و انتخاب ابزار مناســب و منابــع الزم.  

اسعدی و دیگران 
)1396(

ــل  ــت(؛ عوام ــرش سیاس ــطح پذی ــناختی، س ــای ش ــان )ظرفیت ه ــه مجری ــوط ب ــل مرب عوام
ــدگان  ــه تدوین کنن ــوط ب ــل مرب ــوع، مشــارکت(؛ عوام ــدف )وســعت، تن ــۀ ه ــه جامع ــوط ب مرب
)علمــی بــودن سیاســت، رابطــۀ طــراح و مجــری، ابــزار سیاســت(؛ عوامــل مربــوط بــه ماهیــت 
ــه  ــوط ب ــل مرب ــن( و عوام ــت مســئله، سیاســت نمادی ــت پیاده ســازی، طبیع )شــفافیت و قابلی

ــی(. ــل اجتماع ــل اقتصــادی، عوام ــل سیاســی، عوام ــط )ســاختار ســازمان مجــری، عوام محی

6. Hyung Sok
7. Lemley & Russell
8. Librarian, Jorgensen & Sharma
9. Batsuuri
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جدول 2. عوامل بازدارندۀ پیاده سازی سیاست از دیدگاه محققان 

تعاریفمحقق

کوئینگ )1986( به نقل 
از باقرنژاد، طاهرپور و 

بهرامی )1395( 

غیرقابــل  محیــط  و  سیاســت گذاران  شــناختی  محدودیت هــای  مبهــم؛  هدف گــذاری 
 پیش بینــی. 

سیاست های غیرقابل پیاده سازی )غیرعقایي( .وینتر10 (1989)

اگونــوان )1991( بــه نقل از 
ــران )1395(  باقرنژاد و دیگ

تعریــف ناکافــی اهــداف؛ اهــداف بســیار جاه طلبانــۀ سیاســت؛ انتخــاب ســاختار نامناســب در 
ــا.   ــی در برنامه ه ــازی؛ بی انضباط پیاده س

مکینده11 (2005)

ارتباطــات و اطاعــات ناکافــی؛ فقــدان منابــع و تســهیات الزم؛ تمایــات، انگیزه هــا و نگرش هــای 
مجریــان؛ ارزیابــی اجراکننــدگان از پیاده ســازی سیاســت؛ ســاطع شــدن سیاســت از ســوی حکومت 
به جــای گروه هــای هــدف؛ بی توجهــی بــه متغیرهــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و اداری؛ عــدم 
برخــورداری مدیــران از فضــای حمایتــی الزم بــرای تصمیم گیــری؛ ناکافــی بــودن حقوق و دســتمزد 
مجریــان؛ نبــود تخصــص الزم در مجریــان؛ سیاســت مبهــم؛ تعــداد زیــاد سیاســت ها؛ تصمیم گیری 
متمرکــز؛ نبــود ســازوکار هماهنگــی؛ عــدم واپایش اطاعــات دریافتــی؛ هم راســتا نبــودن برنامه های 
ــه  ــتغال ب ــهروندان؛ اش ــت ش ــدم  حمای ــع؛ ع ــای ذی نف ــه گروه ه ــی ب ــا؛ بی توجه ــی دولت ه اجرای
رفــع دغدغه هــای سیاســی؛ تعــدد و تداخــل اختیــارات مراجــع سیاســت گذاری؛ ناهمســویی اهــداف 

سیاســت گذاران؛ تعویــق در پیاده ســازی و ُکنــدی رونــد اصــاح سیاســت در دســتگاه اجرایــی.  

کاستکا12 (2014)
ــی و خصوصــی،  ــادی )مشــوق های سیاســی و اقتصــادی، مشــارکت بخــش دولت ــع نه موان
ــی )ترجیحــات  ــی اجتماع ــاری/ فرهنگ ــع رفت ــی( و موان ــی و سیاس ــی، فن ــت مال ظرفی

ــی( .  ــارهای اجتماع ــا و فش ــا، هنجاره ــخصی، ارزش ه ش

ــت و  ــتریان، کشوردوس اش
ــی (1394) فراهان

فقــدان تعهــد و ارادۀ سیاســی دولــت؛ نیــروی انســانی ناکارآمــد؛ ضعــف در نظــارت و ارزیابی؛ 
ــی و  ــع مال ــون برنامــه؛ ضعــف مناب ــه قان ــوط ب ــرادات مرب ــا برنامــه؛ ای ــان ب ناآشــنایی مجری

دســتگاه اجرایــی نامناســب.

ــت عباسی و بیگی )1395( ــتفاده کنندگان؛ ماهی ــان و اس ــت؛ مجری ــدگان سیاس ــه تدوین کنن ــوط ب ــکات مرب مش
سیاســت؛ ســازمان مجــري؛ انــواع کنش هــا و گروه هــای فشــار و محیــط اجــراي سیاســت.

قلی پور، بیگی و سعدآبادی 
)1396(

ــع ســاختاري و مدیریتــي و  ــان؛ موان ــه مجری ــوط ب ــع مرب ــه سیاســت؛ موان ــوط ب ــع مرب موان
ــع محیطــي. موان

10. Winter
11. Makinde
12. Kostka
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3ـ4. نظارت و نظارت راهبردی 
نظــارت واژه ای عربــی از مــادۀ »نظــر« به معنــای نــگاه تــوأم بــا تأمــل و اعتبــار و به عنــوان 
ــران، 1389(.  ــی و دیگ ــی رود )عمیدزنجان ــه کار م ــر ب ــوی ناظ ــادره از س ــای رأی ص ــدر به معن مص
ــت  ــت و تح ــزی، مراقب ــه چی ــتن ب ــردن و نگریس ــر ک ــای نظ ــارت به معن ــی، نظ ــان فارس در زب
ــۀ  ــه مجموع ــاً ب ــارت اصطاح ــدا، 1385(. نظ ــت )دهخ ــده اس ــتن کاری آم ــی داش ــر و دیده بان نظ
ــررات ســنجیده  ــن و مق ــا قوانی ــرد ب ــق عملک ــزان تطاب ــه طــی آن، می ــه می شــود ک ــی گفت عملیات
ــان حاصــل  ــوب اطمین ــا هدف هــای مطل ــج عملکــرد ب ــق، از مطابقــت نتای ــن طری ــا بدی می  شــود ت
ــون  ــرر در قان ــورت مک ــی و به ص ــواع مختلف ــارت در ان ــی، 1391، ص. 31(. نظ ــود )اخوان کاظم ش

ــران ذکــر شــده اســت.    اساســی جمهــوری اســامی ای

ــؤال و  ــل 76(، س ــص )اص ــق و تفح ــب تحقی ــس در قال ــارت مجل ــم از نظ ــی اع ــارت سیاس نظ
اســتیضاح )اصــول 88 و 89(، رأی اعتمــاد )اصــول 87 و 133(، ارائــۀ شــکایت از طــرز کار مجلــس یــا 
قــوۀ مجریــه یــا قــوۀ قضاییــه بــه مجلــس شــورای اســامی )اصــل 90(، نظــارت بــر صداوســیما )اصــل 
175(، نظــارت رهبــری بــر قــوای ســه گانه )اصــل 57(؛ 2. نظــارت مردمــی اعــم از نظــارت عمومــی و 
ــی )اصــل 8(، نظــارت از راه آزادی مطبوعــات )اصــل 2۴(، نظــارت از راه احــزاب و تشــکل های  همگان
ــی  ــارت حقوق ــل 27(؛ 3. نظ ــی )اص ــع و راهپیمای ــزاری تجم ــارت از راه برگ ــل 26(، نظ ــی )اص سیاس
ــر ُحســن اجــرای سیاســت های کلــی نظــام )اصــل 110(، نظــارت شــورای  اعــم از نظــارت رهبــری ب
ــات  ــر مصوب ــس شــورای اســامی ب ــان )اصــول ۴، 91، 72، 9۴، 96 و 99(، نظــارت رئیــس مجل نگهب
هیئت وزیــران )اصــول 85 و 138(؛ ۴. نظــارت قضایــی اعــم از نظــارت دیــوان عالــی کشــور بــر ُحســن 
ــات و  ــات مقام ــا مصوب ــات ی ــر تصمیم ــت اداری ب ــوان عدال ــن )اصــل 161(، نظــارت دی ــرای قوانی اج
نهادهــای اجرایــی )اصــول 170 و 173(، نظــارت مــوردی قضــات بــر مقــررات دولتــی مغایــر بــا شــرع 
ــا )اصــل 170(، نظــارت ســازمان بازرســی کل کشــور )اصــل 17۴(؛ 5.  ــون و عــدم اجــرای آ ن ه و قان
نظــارت مالــی اعــم از نظــارت دیــوان محاســبات )اصــول 5۴ و 55(؛ نظــارت رئیــس قــوۀ قضاییــه بــر 

ــص. 11ـ13(. ــوري، 1392، ص ــل 1۴2( )حض ــاص )اص ــات خ ــای مقام دارایی ه

نظــارت از منظــر ســطح بــه ســه نــوع نظــارت راهبــردی، تاکتیکــی و عملیاتــی تقســیم می شــود. 
لورنــژ )1987( نظــارت راهبــردی13 را به معنــای پایــش مــداوم و ســامانمند انطبــاق فعالیت هــا 
ــن نــوع  ــیط ترین و فراگیرتری ــد. بس ــن ارزیابی هــا می دان ــۀ ای ــرد برپای ــاح راهب ــرد و اص ــا راهب ب
تقســیم بندی نظــارت راهبــردی، نظارت هــای ســه گانۀ پیــش از عمــل، حیــن عمــل و پــس از 
ــل  ــات قب ــج عملی ــی نتای ــای پیش بین ــر، برمبن ــا آینده نگ ــل ی ــش از عم ــارت پی ــت. در نظ ــل اس عم
ــات  ــا حال نگــر، عملی ــن عمــل ی ــم می شــود. در نظــارت حی ــای مناســبی تنظی از اجــرای آن برنامه ه
ــا در  ــرار می گیــرد و کوشــش می شــود ت ــه از برنامــه در زمــان اجــرای آن تحــت کنتــرل ق هــر مرحل

13. Strategic Control
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حیــن اجــرای عملیــات عملکردهــای انحرافــی اصــاح و از وقــوع خطاهــای بیشــتر جلوگیــری شــود. 
در نظــارت پــس از عمــل یــا گذشــته نگر، پــس از پایــان یافتــن عملیــات بــا بررســی نتایــج آن میــزان 
انحــراف از برنامه هــا مشــخص می شــود )رضائیــان، 1395(. نظریه پــردازان مدیریــت مدل هــای 
مختلفــی درخصــوص نظــارت راهبــردی ارائــه کرده انــد؛ ازقبیــل لورنــژ1۴ و دیگــران )1986(، شــریوگ 
و اســتینمن15 )1987(، پیــرس و رابینســون16 )1988(، فیگنــر17 )1990(، گولــد و کوئیــن18 )1990(، 
پربــل19 )1992(، ســایمونز20 )2000(، جولیــان و ســایفرس21 )2002(، مورالیدهــاران22 )200۴(، 
ــرس و  ــدگاه پی ــۀ دی ــل )1992( برپای ــد2۴ )2016(. پرب ــد و دیوی ــون23 )2008( و دیوی ــان و نورت کاپ

ــه کــرده اســت. ــر را ارائ ــردی زی رابینســون )1988( مــدل نظــارت راهب

شکل 2. مدل نظارت راهبردی پربل )1992(

14. L’orange, Morton & Goshal
15. Schreyogg & Steinmann
16. Pearce & Robinson
17. Fiegner
18. Goold & Quinn
19. Preble
20. Simons
21. Julian & Scifres
22. Muralidharan
23. Kaplan & Norton
24. David & David
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بــر ایــن اســاس، نظــارت راهبــردی شــامل مراحــل 1. نظــارت بــر پیاده ســازی راهبــرد، 2. نظــارت 
ــرد و  ــرای راهب ــج اج ــی نتای ــردی و ۴. ارزیاب ــیع راهب ــارت وس ــرد، 3. نظ ــن راهب ــر مفروضــات تدوی ب

ــود. ــی می ش ــای اصاح بازخورده

3ـ5. مدل مفهومی تحقیق
بــا توجــه بــه نظریــات ذکرشــده، دســتگاه مفهومــی تحقیــق حاضــر از 10 بُعــد، 53 مؤلفــه و 110 
ــه  ــعه یافت ــل )1992( توس ــردی پرب ــارت راهب ــوی نظ ــۀ الگ ــه برپای ــده ک ــکیل ش ــه   تش زیرمؤلف
اســت. مــدل مفهومــی و عناصــر )بُعــد، مؤلفــه و زیرمؤلفــه( مــدل در شــکل 3 و جــدول 5 نشــان 

داده شــده اســت.

تدوین سیاست کلی: 1مرحله 

ارزیابی سیاست کلی: 3مرحله

نظارت 
راهبردي

 تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی
 بسترسازي هاي تحقق سیاست کلی
 الزامات اجراي سیاست کلی
 مالحظات و ویژگیهاي رهبري تحقق سیاست کلی
 مالحظات و ویژگیهاي مجریان تحقق سیاست کلی
 مراجع و عوامل محیطی موثر بر تحقق سیاست کلی

 ویژگی هاي سیاست کلی تدوین شده

 مالحظات تدوین سیاست کلی

 نتایج حاصل از اجراي سیاست کلی

 پیامدها و آثار حاصل از اجراي سیاست کلی

پیاده سازي و اجراي سیاست کلی: 2مرحله 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 3. مدل مفهومی تحقیق
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جدول 5. ابعاد، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام

زیرمؤلفهمؤلفهبُعد

ده
ن ش

دوی
ت ت

اس
سی

ی 
ی ها

ژگ
 وی

 بر
رت

ظا
ن

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

توجه توأمان به آرمان ها با درنظر گرفتن واقعیت های ملی و بین المللی هنگام تدوین سیاست کلی.آرمانگرایی واقع بینانه

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

سازگاری سیاست کلی با شرایط و اقتضائات محیطی.انطباق پذیر بودن

تعمیم اهداف و انتظارات سیاست کلی به کل جامعه.فراگیر بودن

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

توجه به شرایط و اقتضائات آینده هنگام تدوین اهداف و انتظارات سیاست کلی.آینده نگری

دوام و ثبات نسبی سیاست کلی دربرابر تغییرات و تکانه های محیطی.پایداری

حمایت مردم، قانون اساسی، آرمان های امامین انقاب و ارزش های اسامی ـ ایرانی از سیاست کلی.مقبولیت و مشروعیت

ساده و روشن بودن اهداف و انتظارات سیاست کلی برای مدیران، مجریان و جامعۀ هدف اجراصریح و شفاف بودن

تناسب اهداف و انتظارات سیاست کلی با اصول، اقتضائات و ماحظات اسامی ایرانی.بومی بودن

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

استفاده از نخبگان دانشگاهی، حوزوی و خبرگان ملی در تدوین سیاست کلی.

هم راستایی عمودی 
و افقی

 هم راستایی و عدم تعارض اهداف سیاست کلی با قانون اساسی، اسناد باالدستی و انتظارات ذی نفعان.

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

قابل اجرا بودن و عمل پذیری سیاست کلی توسط مدیران و جامعۀ هدف اجرا.قابل اجرا بودن

امکان سنجش اهداف و انتظارات سیاست کلی با شاخص های معّین.قابل ارزیابی بودن
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دوی

ت ت
ظا

اح
ر م

ت ب
ظار

ن
ت

اس
سی

تدوین مشارکتی
مشارکت و بهره گرفتن از نظرات ذی نفعان، مجریان و جامعۀ هدف اجرا در تدوین سیاست کلی.

درک واقع بینانۀ طراحان سیاست کلی از محیط اجرا. 

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

اصاح و بهبود مستمر سیاست کلی با استفاده از بازخوردها و درس آموخته های حاصل از اجرا.بازنگری و اصاح

پیش بینی تمهیدات نهادی، نظاماتی، فرهنگی، مدیریتی و بودجه ای برای تحقق سیاست کلی.تمهیدات اجرایی

ق 
حق

ه ت
 را

شۀ
 نق
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ر ت
ت ب

ظار
ن

ت
اس

سی

تبدیل و ترجمۀ 
عملیاتی

استنتاج و احصای اولویت ها و حوزه های راهبردی سیاست کلی.

تبدیل اولویت ها و حوزه های راهبردی به پیامد ها و اهداف بلندمدت.

برنامه ریزی عملیاتی

تدوین اهداف عملیاتی برای دستیابی به پیامدها و اهداف بلندمدت.

تعریف سبد پروژه ها و اقدامات اجرایی برای دستیابی به اهداف عملیاتی.

تعیین و تخصیص الزامات، منابع، زمان و محدودیت ها به اهداف، پروژه ها و اقدامات.

احصای شاخص های تحقق اهداف، پروژه ها و اقدامات.
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میثم فرزین و همکاران. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.

زیرمؤلفهمؤلفهبُعد

ت
اس

سی
ق 

حق
ی ت

ی  ها
ساز

ستر
ر ب

ت ب
ظار

ن

قوانین، مقررات و 
سامانه ها

تدوین، بهروزرسانی و اصاح قوانین و آییننامه  ها متناسب با اهداف و انتظارات سیاست کلی.

تدوین و اصاح دستورالعمل  ها و بخشنامه های دستگاه ها متناسب با اهداف و انتظارات سیاست کلی.

طراحی و بهروزرسانی سامانه های ملی متناسب با اهداف و انتظارات سند.

منابع

تأمین و سامان دهی مجدد منابع انسانی برای تحقق سیاست کلی.

تأمین و سامان دهی مجدد منابع دانشی و اطاعاتی برای تحقق سیاست کلی.

تأمین و سامان دهی مجدد منابع مالی برای تحقق سیاست کلی.

زیرساخت ها
تأمین و سامان دهی مجدد زیرساخت های سخت افزاری برای تحقق سیاست کلی.

تأمین و سامان دهی مجدد زیرساخت های نرم افزاری برای تحقق سیاست کلی.

آموزش ها

تدوین، بازنگری و اصاح آموزش های پایه، مقدماتی و عالی با محوریت انتظارات سیاست کلی.

تدوین، بازنگری و اصاح آموزش های عرضی و فنی حرفه ای با محوریت انتظارات سیاست کلی.

تدوین، بازنگری و اصاح آموزش های عمومی با محوریت انتظارات سیاست کلی.

ارتباطات و تعامات
برقراری و تسهیل در ارتباطات درون دستگاهی و بین دستگاهی در راستای تحقق سیاست کلی.

تحکیم همکاری و هماهنگی درون دستگاهی و بین دستگاهی در راستای تحقق سیاست کلی.

نگاشت نهادی

تدوین مأموریت ها و نقش  های جدید دستگاهی در راستای تحقق سیاست کلی.

تشکیل قرارگاه ها، کارگروه ها و شوراهای تخصصی و موضوعی در راستای تحقق سیاست کلی.

تخصیص مأموریت ها و نقش های تحقق سیاست کلی به دستگاه های اجرایی.

ایجاد، ادغام و حذف سازمان حکومتی و غیرحکومتی در راستای تحقق سیاست کلی.

فرهنگ سازی و 
همراه سازی

گفتمان سازی و سکه رایج شدن سیاست کلی در سطح ملی.

ارزش گذاشتن به تاش ها و اقدامات تحقق سیاست کلی به مثابۀ عمل صالح.

تبیین، تشریح و تفهیم اهداف، انتظارات و واژگان سیاست کلی در سطوح مختلف.

برطرف کردن موانع و چالش های تحقق سیاست کلی.رفع موانع و چالش ها

ضمانت  های اجرایی

پیشبینی و به کارگیری ضمانت ها از طریق به کارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی.

داشتن تقوای فردی و سازمانی به عنوان کارآمدترین ضمانت اجرای سیاست کلی.

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کارآمدترین ضمانت اجرای سیاست کلی.

ت
اس
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ی 

جرا
ت ا

اما
 الز

 بر
رت

ظا
ن

استفادۀ بهینه از منابع و حصول اطمینان از تحقق اهداف.بهره وری اجرا

اجرای آزمایشی و محدود سیاست کلی با هدف بازخوردهای اصاحی.اجرای آزمایشی

تعیین اهداف، اقدامات، مجریان، مسئولیت ها، منابع و زمانبندی اجرا.برنامه ریزی اجرایی

پیوند دادن اجرای سیاست کلی با انتصابات، پاداش ها و برخورداری از معافیت های قانونی.مشوق  ها و انگیزاننده ها

تدوین و اجرای شاخص ها و اقدامات کنترلی در سطوح اجرایی و ارائۀ بازخورد های اصاحی.کنترل عملیاتی

جلب حمایت و مشارکت مجریان و جامعۀ هدف اجرا برای تحقق سیاست کلی.همراه سازی
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میثم فرزین و همکاران. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.

زیرمؤلفهمؤلفهبُعد
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تعهد به جواب گویی درمقابل مسئولیت پذیرفته شده برای اجرای سیاست کلی.پاسخ گوییا

واگذاری قانونی مسئولیت ها و اختیارات براساس قابلیت ها و توانمندی ها.تفویض اختیار

پیش بینی و استفاده از ابزارها و روش های مناسب برای اجرای سیاست کلی.ابزار های اجرا

میزان پذیرش و مقبولیت اجرای سیاست کلی در جامعۀ هدف اجرا.فضای اجرا
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ت م
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حمایت و مطالبه گرین

تأکید و مطالبۀ رهبران و مدیران عالی نسبت به تحقق سیاست کلی. 

راه اندازی قرارگاه/ ستاد هدایت، راهبری و پیگیری برای تحقق سیاست کلی.

گروه ائتاف مدیریتی

انتخاب و انتصاب مدیران همفکر، همدل، همراه و توانمند برای تحقق سیاست کلی.

ثبات نسبی مدیریتی و تغییرات هوشمندانه در مدیران میانی و اجرایی.

شبکه سازی و ایجاد گروه های متداخل کاری )قرارگاه، کارگروه و شورا( متولیان تحقق سیاست کلی.

سبک رهبری متناسب

ایجاد انگیزه و شور و شوق تحقق سیاست کلی در سطح دستگاه های اجرایی و مردم.

تفویض اختیار کافی به مدیران میانی و اجرایی برای تحقق سیاست کلی.

مدیریت تعارض و مقاومت های ناشی از تحقق انتظارات در سیاست کلی.

مدیریت جهادی در راستای تحقق اهداف و انتظارات در سیاست کلی.

پایبندی به حیطۀ مسئولیت و اختیارات حوزۀ سیاستگذاری و اجرایی.

مدیریت تحول در راستای تحقق اهداف و انتظارات در سیاست کلی.
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نهادها و دستگاه های 
حاکمیتی

داشتن صاحیت و توانایی )دانش، تجربه و مهارت( برای تحقق سیاست کلی.

دادن وظایف و اختیارات متناسب برای تحقق سیاست کلی.

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی برای تحقق سیاست کلی.

هماهنگی، همسویی و یکپارچگی برنامه های دستگاه ها با سیاست های اباغ شده.

نهادها و دستگاه های 
غیرحاکمیتی

داشتن اراده و مشارکت در تحقق سیاست کلی.

مشارکت داشتن در نظارت بر تحقق سیاست  کلی.

داشتن صاحیت و توانایی )دانش، تجربه و مهارت( در تحقق سیاست کلی.

دادن وظایف و اختیارات متناسب برای تحقق سیاست کلی.

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی برای تحقق سیاست کلی.

ایجاد منافع مشترک در راستای تحقق سیاست کلی.

مردم

داشتن باور و ایمان به اهداف و انتظارات سیاست کلی.

مشارکت داشتن در تحقق سیاست کلی.

مشارکت داشتن در نظارت بر تحقق سیاست کلی.
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میثم فرزین و همکاران. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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ارزیابی و مقایسۀ نتایج حاصل از اجرای سیاست کلی با نتایج پیش بینی شده.نتایجح

پیامدها و آثار

ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از منظر جامعۀ هدف اجرا.

ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از منظر رقبا و دشمنان.

ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از بستر گزارش های رسمی ملی و بین المللی.

ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از دیدگاه ذی نفعان.
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حمایت نظری و عملی ذی نفعان از تحقق سیاست کلی.

لحاظ کردن خواسته ها و مطالبات ذی نفعان در تحقق سیاست کلی.

جلب حمایت و پشتیبانی ذی نفعان برای تحقق سیاست کلی.

جامعۀ هدف اجرا

ماحظۀ شرایط و اقتضائات خاص جامعۀ هدف اجرا برای تحقق سیاست.

انتقال روحیه و انگیزه از جامعۀ هدف اجرا به مدیران و مجریان سیاست کلی.

همراه و همسو نمودن جامعۀ هدف برای تحقق سیاست کلی.

مشارکت دادن جامعۀ هدف در تحقق سیاست کلی.

شرایط و زمان اجرا

روندهای مؤثر بر تحقق سیاست کلی.

رویدادها و تحوالت مؤثر بر تحقق سیاست کلی.

 فعالیت های مؤثر شرکا، رقبا و دشمنان در تحقق سیاست کلی.

درنظرگرفتن اقتضائات زمانی، مکانی و شرایط عادی و بحرانی اجرا.
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تعیین معیارها و شاخص های نظارت و کنترل.

جمعآوری اطاعات مورد نیاز برای نظارت و کنترل.

مقایسۀ اطاعات با معیارها و تجزیه و تحلیل آن ها.

بازخورد نتایج و پیشنهاد اقدامات اصاحی.

ماحظات و الزامات
تهیۀ سازوکارهای ارتباطی مردم با حاکمیت با هدف دریافت گزارش های نظارتی تحقق سیاست.

تهیۀ سیستم بازخوردگیری و استفاده از درس آموخته ها و تجارب از صحنۀ اجرا.

4. روش تحقیق
ــی  ــن روش منطق ــق کوششــی درجهــت تعیی ــی فلســفی تحقی ــن مبان ــا تعیی ــق ی روش شناســی تحقی
ــون  ــص. 53ـ5۴( و همچ ــب، 1381، ص ــی  )عندلی ــناخت علم ــا ش ــم ی ــای عل ــه هدف ه ــتیابی ب دس
نقشــه ای، راهگشــای مســیر حرکــت محقــق به ســمت مقاصــد مــورد نظــر اســت  )منصوریــان، 1390(. 
دانایی فــرد، آذر و الوانــی )1383( بــا اســتفاده از »پیــاز تحقیــق«25 ســاندرز، لوییــس و تورنهیــل26 )2008( 

25. the research ‘onion’
26. Mark Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill
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میثم فرزین و همکاران. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

الگــوی روش شناســی ای را ارائــه داده انــد کــه مبتنــی بــر آن روش شناســی تحقیــق تشــریح شــده اســت. 

تحقیــق حاضــر برمبنــای فلســفی پراگماتیســم و بــا جهت گیــری توســعه ای و کاربــردی و رویکــرد 
آمیختــۀ اکتشــافی اســت؛ به طــوری کــه در ســطح هــدف غالبــاً از رویکــرد کیفــی، در ســطح جمــع آوری 
داده هــای تحقیــق از دو رویکــرد کیفــی و کّمــی و در ســطح تحلیــل و تفســیر داده هــا نیــز از دو رویکــرد 
ــی و  ــورت تک مقطع ــی به ص ــاظ زمان ــق به لح ــروی تحقی ــت. قلم ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــی و کیف کّم
ــی در  ــاظ موضوع ــران و به لح ــهر ته ــی ش ــاظ مکان ــا 1398، به لح ــال های 1387 ت ــی س ــازۀ زمان در ب

شــاخۀ الگوســازی و حــوزۀ سیاســت گذاری و مدیریــت راهبــردی اســت. 

مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه

بررسی اسناد و مدارك

توصیفی
اکتشافی

آزمون فرضیه

چند
مقطعی

تک
مقطعی

اقدام 
پژوهی

مردم 
نگاري

رویش
نظریه 

پیمایش
آزمایش

تطبیقی

استقرایی

قیاسی

ساخت
گرایی 

نظریه
انتقادي 

رئالیسم

ارزیابی
کاربردي

بنیادي

جهت گیري هاي پژوهش

فلسفه هاي پژوهش

رویکرد هاي پژوهش

استراتژي هاي پژوهش

اهداف پژوهش

افق هاي زمانی

شیوه هاي گردآوري 
داده ها

مطالعه 
موردي

اثبات گرایی

شکل 4. پیاز فرایند تحقیق  )منبع: دانایی فرد و دیگران، 1383(

جامعــۀ آمــاری تحقیــق شــامل تمــام اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا سیاســت گذاری و نظــارت 
راهبــردی در منابــع علمــی و تجربــی  و خبــرگان حــوزۀ سیاســت گذاری )130 نفــر در دســترس( بــوده 
اســت. نمونــۀ آمــاری تحقیــق در روش کتابخانــه ای به صــورت تمام شــمار تــا اشــباع نظــری و در روش 
میدانــی در بخــش مصاحبــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری غیرتصادفــی و هدفمنــد و بــا اســتفاده از 
تکنیــک گلوله برفــی )12 نفــر( و در بخــش پرســش نامه براســاس جــدول مــورگان )50 نفــر( تعییــن 
ــای  ــا ابزاره ــی )ب ــرداری( و میدان ــزار فیش ب ــا اب ــه ای )ب ــا دو روش کتابخان ــق ب ــای تحقی ــد. داده ه ش
ــون و  ــل مضم ــا روش تحلی ــی ب ــای کیف ــل داده ه ــد و تحلی ــردآوری ش ــش نامه( گ ــه و پرس مصاحب
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ــازی  ــد و مدل س ــام گردی ــتنباطی انج ــاری اس ــای آم ــک آزمون ه ــا کم ــی ب ــای کّم ــل داده ه تحلی
ــزار  ــس( در نرم اف ــر کوواریان ــی ب ــرد مبتن ــاختاری27 )رویک ــادالت س ــتفاده از روش مع ــا اس ــق ب تحقی
ــی  ــدل کل ــاختاری و م ــدل س ــری، م ــدل اندازه گی ــرازش م ــۀ ب ــه مرحل ــی ال اس28 در س ــمارت پ اس

صــورت گرفــت. 

5. یافته های تحقیق

5ـ1. تجزیه و تحلیل داده های توصیفی
همان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد، نمونــۀ آمــاری ایــن تحقیــق 50 نفــر از خبــرگان آگاه 
ــد کــه پرســش نامه در بیــن آن هــا توزیــع گردیــد و تعــداد ۴6 پرســش نامه تکمیــل  ــه موضــوع بودن ب
و دریافــت شــد. اطاعــات مربــوط بــه مــدرک تحصیلــی، ســابقه  و ســطح مســئولیت و میــزان آشــنایی 

ــا سیاســت های کلــی در جــدول 6 ارائــه شــده اســت. ب
جدول 6. تحلیل داده های توصیفی نمونۀ آماری

درصدفراوانیدرصدفراوانی

تحصیات

۴9کارشناسی ارشد

نوع مسئولیت

3886مدیریتی

دانشجوی 
61۴کارشناسی1739دکتری

--سایر2352دکترا

میزان آشنایی--سایر
با 

سیاست های
کلی

3068زیاد

سابقۀ 
مسئولیت
)سال(

1۴32متوسط--تا 10

--ضعیف--11 تا 15

)منبع: محقق ساخته(16716 تا 20

2119۴3 تا 25

26818 تا 30

301023 به باال

5ـ2. تجزیه و تحلیل داده های کیفی
در ایــن بخــش، فهرســتی از عوامــل مؤثــر در نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاســت های کلــی بیــان 

27. Structural Equation Modeling
28. Smatr PLS
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شــده کــه از مصاحبــه بــا مدیــران و مســئوالن خبــره در موضــوع تحقیــق به دســت آمــده و بــا اســتفاده 
از روش تحلیــل مضمــون مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت )جــدول 7(.

جدول 7. عوامل مؤثر بر پیاده سازی اسناد راهبردی از دیدگاه مصاحبه شوندگان

عاملردیف

باور و اعتقاد مسئوالن و مجریان به سیاست های کلی. 1

اهتمام و جدیت متولیان و مجریان به تحقق و اجرای سیاست های کلی.2

درک صحیح و برداشت مشترک از سیاست های کلی.3

قابل اجرا بودن سیاست های کلی.۴

قابل کنترل بودن سیاست های کلی.5

عقلی و علمی بودن سیاست های کلی.6

روشمند بودن تدوین سیاست های کلی.7

ساده، روان و مختصر بودن سیاست های کلی.8

صریح و غیرقابل تفسیر بودن سیاست های کلی.9

اولویت بندی در تحقق سیاست های کلی. 10

اولویت بندی در بازنگری سیاست های کلی.11

اولویت بندی در نظارت و کنترل سیاست های کلی.12

رعایت رویکرد تدبیر همراه با جسارت در تدوین سیاست های کلی.13

الگوبرداری از تجربیات موفق دنیا در سیاست گذاری و تحقق سیاست ها. 1۴

لزوم اعتای جایگاه قانون و فرهنگ قانون پذیری در جامعه برای تحقق سیاست های کلی.15

استفاده از ظرفیت های مردمی در نظارت و کنترل تحقق سیاست های کلی.16

تقویت زیرساخت های نرم و سخت مورد نیاز تحقق سیاست های کلی. 17

توجه به منشأ و مبدأ صدور سیاست های کلی از مبانی دینی و الهی )ولی فقیه( در تحقق آن.18

رشد و یادگیری در تدوین و بازنگری سیاست های کلی با توجه به تجربیات عملی.19

توجه به تغییرات محیطی در تحقق سیاست های کلی.  20

توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای سیاست های کلی.21

استفاده از ظرفیت های برنامه های پنج سالۀ توسعۀ کشور در تحقق سیاست کلی.22

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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عاملردیف

ویژگی های مجریان )معتقد به نظام، باصاحیت و خبره(.23

لزوم ارتباط سیاست های کلی نظام با اسناد باالدستی.2۴

مشارکت و تعامل مجریان با سیاست گذاران.25

استفاده از مدیران دارای تجربۀ صف و ستاد یا تلفیقی از آن ها.26

حصول اطمینان از کفایت ابزارها )مالی، انسانی، قوانین و مقررات و...( در اجرای سیاست های کلی.27

لزوم ترجمان سیاست و شکست سیاست به اجزای آن.28

بررسی دوره ای سیاست های کلی و بازنگری های مورد نیاز.29

برقراری ارتباط سیستمی بین سیاست های کلی با برنامه های توسعۀ کشور.30

تبدیل سیاست های کلی به اهداف کّمی و قوانین برنامه توسعۀ کشور.31

ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه ها براساس میزان موفقیت در تحقق سیاست های کلی نظام.32

توجه به ارزشیابی اثربخشی تحقق سیاست های کلی )پیامدسنجی(.33

ضرورت ترکیب و به کارگیری سه نوع نظارت راهبردی، عملیاتی و مالی در الگوی نظارتی.3۴

)منبع: محقق ساخته(

5ـ3. تجزیه و تحلیل داده های کّمی
ــل ســاختاری )ارتباطــات(  ــو، تحلی ــری الگ ــل اندازه گی ــۀ تحلی ــی در ســه مرحل ــای کّم ــل داده ه تحلی
ــی ال اس  ــزار اســمارت پ ــادالت ســاختاری و نرم اف ــا اســتفاده از روش مع ــو ب ــی الگ ــل کل ــو و تحلی الگ

انجــام شــده اســت.

5ـ3ـ1. برازش اندازه گیری الگو
بــرای پایایــی، ســه شــاخص ضریــب بارهــای عاملــی29 )پایایــی متغیرهــای مشــاهده پذیر(، آلفــای کرونباخ30 
و پایایــی ترکیبــی31 و بــرای روایــی، شــاخص روایــی هم گــرا32 مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در جــداول 8 تــا 
17 وضعیــت آن ذکــر شــده اســت. ضرایــب بارهــای عاملــی باالتــر از 0/۴ و آلفــای کرونباخ و پایایــی ترکیبی 

باالتــر از 0/7 و روایــی هم گــرای باالتــر از 0/5 نشــان دهندۀ وضعیــت قــوی عناصــر الگوســت.

29. Loading
30. Cronbach Alpha
31. Composite Reliability
32. Convergent Validity
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جدول 8. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت ویژگی های سیاست کلی تدوین شده

روایی هم گراپایایی ترکیبیآلفای کرونباخبار عاملیمؤلفهبُعد
0/760/9560/9610/621نظارت ویژگی های سیاست کلی تدوین شده

0/7891.0001.0001.000انسجام
0/8711.0001.0001.000آرمان گرایی واقع بینانه

0/7131.0001.0001.000انعطاف پذیر
0/7561.0001.0001.000انطباق پذیر

0/6311.0001.0001.000فراگیر
0/7361.0001.0001.000جامع و مانع

0/8021.0001.0001.000آینده نگر
0/7۴11.0001.0001.000پایدار

0/6391.0001.0001.000مقبولیت و مشروعیت
0/8271.0001.0001.000صریح و شفاف

0/6061.0001.0001.000بومی
0/8580/7500/8890/800علمی و متقن

0/7300/8590/93۴0/876هم راستایی عمودی و افقی
0/73۴1.0001.0001.000اجراپذیر
0/7871.0001.0001.000ارزیابی

با توجه به اعداد جدول فوق، وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفه ها قوی است.
جدول 9. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت مالحظات تدوین سیاست کلی

آلفای بار عاملیمؤلفهبُعد
کرونباخ

پایایی 
روایی هم گراترکیبی

0/7060/8520/9000/693نظارت ماحظات تدوین سیاست کلی

0/8560/7۴70/8860/795تدوین مشارکتی

0/6611.0001.0001.000هماهنگی و یکپارچگی

0/8001.0001.0001.000بازنگری و اصاح

0/8631.0001.0001.000تمهیدات اجرایی

با توجه به اعداد جدول باال، وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفه ها قوی است.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 10. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت تدوین نقشۀ راه تحقق سیاست کلی

بار مؤلفهبُعد
عاملی

آلفای 
روایی هم گراپایایی ترکیبیکرونباخ

0/5090/8690/9380/88۴تدوین نقشۀ راه تحقق سیاست کلی

0/7610/9۴80/97۴0/950تبدیل و ترجمۀ عملیاتی

0/7610/9190/9۴30/807برنامه ریزی عملیاتی

با توجه به اعداد جدول فوق، وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفه ها قوی است.
جدول 11. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت بسترسازی های تحقق سیاست کلی

بار مؤلفهبُعد
عاملی

آلفای 
روایی پایایی ترکیبیکرونباخ

هم گرا

0/6200/7830/8370/375نظارت بسترسازی های تحقق سیاست کلی

0/6750/7۴80/8581.000قوانین، مقررات و سامانه ها

0/6620/8150/8901.000منابع

0/6720/7920/9051.000زیرساخت ها

0/7910/8800/9261.000آموزش ها

0/7000/7820/8731.000ارتباطات و تعامات

0/5650/8180/8791.000نگاشت نهادی

0/7860/8160/8911.000فرهنگ سازی و همراه سازی

0/5۴11.0001.0001.000رفع موانع و چالش ها

0/7110/6790/8261.000ضمانت اجرایی

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق، وضعیــت پایایــی و روایــی مؤلفه هــا قــوی بــوده و روایــی بُعــد 
مذکــور متوســط اســت.
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جدول 12. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت الزامات اجرای سیاست کلی

آلفای بار عاملیمؤلفهبُعد
کرونباخ

پایایی 
روایی هم گراترکیبی

0/6030/81۴0/8570/387نظارت الزامات اجرای سیاست کلی

0/۴۴61.0001.0001.000بهره وری اجرا

0/7101.0001.0001.000اجرای آزمایشی

0/6831.0001.0001.000برنامه ریزی اجرایی

0/6051.0001.0001.000مشوق ها و انگیزاننده ها

0/5671.0001.0001.000کنترل عملیاتی

0/5651.0001.0001.000همراه سازی

0/6611.0001.0001.000پاسخ گویی

0/5621.0001.0001.000تفویض اختیار

0/72۴1.0001.0001.000ابزارهای اجرا

0/5051.0001.0001.000فضای اجرا

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق، وضعیــت پایایــی و روایــی مؤلفه هــا قــوی بــوده و روایــی بُعــد 
مذکــور متوســط اســت.

جدول 13. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت رهبری تحقق سیاست کلی

پایایی آلفای کرونباخبار عاملیمؤلفهبُعد
روایی هم گراترکیبی

0/6600/6820/8250/613نظارت رهبری تحقق سیاست کلی

0/6930/۴9۴0/7960/662حمایت و مطالبه گری

0/8220/7630/8۴50/6۴8گروه ائتاف مدیریتی

0/8260/8300/8780/550سبک رهبری متناسب

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق، وضعیــت پایایــی و روایــی ابعــاد و مؤلفه هــا قــوی اســت. گفتنــی 
ــی  ــب پایای ــوده، ضری ــری« 0/۴9۴ ب ــت و مطالبه گ ــۀ »حمای ــاخ مؤلف ــای کرونب ــه آلف ــه گرچ اســت ک

ترکیبــی آن 0/796 بــوده کــه مناســب اســت.
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جدول 14. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت مجریان تحقق سیاست کلی

روایی هم گراپایایی ترکیبیآلفای کرونباخبار عاملیمؤلفهبُعد

0/6380/7۴30/8510/657نظارت مجریان تحقق سیاست کلی

0/69۴0/7350/8۴90/623نهادها و دستگاه های حاکمیتی

0/8880/93۴0/9۴80/751نهادها و دستگاه های غیرحاکمیتی

0/8380/6880/8190/60۴مردم

با توجه به اعداد جدول فوق، وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفه ها قوی است.
جدول 15. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی

روایی هم گراپایایی ترکیبیآلفای کرونباخبار عاملیمؤلفهبُعد

0/7690/۴۴10/7810/6۴1نظارت دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی

0/8191.0001.0001.000نتایج

0/7821.0001.0001.000پیامدها و آثار

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق، وضعیــت پایایــی و روایــی ابعــاد و مؤلفه هــا قــوی اســت. گرچــه 
آلفــای کرونبــاخ بُعــد مذکــور 0/۴۴1 بــوده، ضریــب پایایــی ترکیبــی آن 0/781 بــوده کــه مناســب اســت.

جدول 16. وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی

روایی هم گراپایایی ترکیبیآلفای کرونباخبار عاملیمؤلفهبُعد

0/7830/6850/8280/807نظارت عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی

0/8710/9100/9۴۴0/8۴8ذی نفعان

0/8290/8۴20/8930/677جامعۀ هدف اجرا

عدم قطعیت های 
0/6۴30/7770/8۴00/513محیطی

با توجه به اعداد جدول فوق، وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفه ها قوی است.
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جدول 17. وضعیت پایایی و روایی بُعد فرایندها، مالحظات و الزامات نظارت تحقق سیاست کلی

روایی هم گراپایایی ترکیبیآلفای کرونباخبار عاملیمؤلفهبُعد

0/7650/9210/9620/926فرایندها، ماحظات و الزامات نظارت تحقق سیاست کلی

0/9670/9710/9781.000فرایندها

0/9570/8700/9201.000ماحظات و الزامات

با توجه به اعداد جدول فوق، وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفه ها قوی است.

5ـ3ـ2. برازش ساختاری )ارتباطات( الگو 
در ایــن بخــش، وضعیــت ســاختاری الگــو و روابــط بین متغیرهای مکنون )مســتقل یــا بــرون زا( و وابســته )درون زا( 
 )F2( و معیار انــدازۀ اثــر )Q2( ضریب ارتبــاط پیش بیــن ،)R2( براســاس معیارهــای ضرایــب تأثیــر، ضریــب تعییــن
بررســی شــده اســت. در مرحلــۀ اول، ارتبــاط ســازۀ اصلــی )الگــوی نظــارت راهبــردی تحقــق سیاســت های کلــی 

نظــام( بــا ابعــاد الگــو بررســی و نتایــج تحلیــل ضرایب مســیر این مرحلــه در جــدول 18 نشــان داده شــده اســت.
جدول 18. وضعیت ارتباط سازۀ اصلی با ابعاد الگو

ضریب F2ضریب Q2ضریب R2ضریب تأثیربهاز

الگوی نظارت بر تحقق 
سیاست های کلی نظام

2/8790/2250/1220/291ویژگی های سیاست کلی تدوین شده

2/2530/1510/0890/177ماحظات تدوین سیاست کلی

2/۴770/1990/1550/2۴8تدوین نقشۀ راه برای تحقق سیاست کلی

6/96۴0/3850/1170/626بسترسازی ها برای تحقق سیاست کلی

3/67۴0/3۴30/1060/523الزامات و ماحظات اجرای سیاست کلی

3/76۴0/۴350/2360/771رهبری در تحقق سیاست کلی

۴/1920/3370/2010/508مجریان تحقق سیاست کلی

5/9070/3820/2100/618دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی

3/۴1۴0/1720/0770/208عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی

3/0550/18۴0/1۴10/226فرایندها، ماحظات و الزامات نظارت

)منبع: محقق ساخته(

همان طــور کــه وضعیــت ضرایــب معیارهــا در جــدول 18 نشــان داده شــده، عمــدۀ مســیرهای ســازۀ 
ــا مؤلفه هــای  ــاد ب ــاط ابع ــۀ دوم، ارتب ــرازش شــده اســت. در مرحل ــوی ب ــاد به صــورت ق ــه ابع ــی ب اصل

الگــو بررســی شــده و نتایــج تحلیــل ضرایــب مســیر ایــن مرحلــه در جــدول 19 آمــده اســت.
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میثم فرزین و همکاران. الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.

جدول 19. وضعیت ارتباط ابعاد با مؤلفه های الگو

ضریب F2ضریب Q2ضریب R2ضریب تأثیربهاز

نظارت بر ویژگی های سیاست 
تدوین شده

6/۴۴90/5330/۴311/1۴0هم راستایی عمودی و افقی
1۴/۴650/7600/71۴3/158آرمان گرایی واقع بینانه

6/7380/6۴30/5971/803آینده نگر بودن
7/8370/6200/5771/632قابل ارزیابی
۴/3۴50/3670/3270/580بومی بودن
6/7660/5390/۴711/170اجراپذیر

21/0810/7360/5512/789علمی و متقن بودن
6/6780/6230/6051/653انسجام داشتن
5/0510/3980/3750/662فراگیر بودن

7/9250/5۴10/5111/180جامع و مانع بودن
5/1230/۴080/3۴10/689داشتن مقبولیت و مشروعیت

8/7360/5۴90/5021/218پایدار بودن
7/73۴0/6850/63۴2/170صریح و شفاف بودن
6/05۴0/5080/۴661/031انعطاف پذیر بودن
۴/3330/5720/5081/336انطباق پذیر بودن

نظارت بر ماحظات تدوین سیاست

7/9700/6۴00/6061/780بازنگری و اصاح
۴/5920/۴370/38۴0/775هماهنگی و یکپارچگی

12/5630/7۴50/7062/925تمهیدات اجرایی
10/2990/7320/5202/73۴تدوین مشارکتی

نظارت بر تدوین نقشۀ راه برای 
تحقق سیاست

8/1280/5790/۴131/373برنامه ریزی عملیاتی
6/7820/5790/5171/376تبدیل و ترجمه عملیاتی

نظارت بر بسترسازی ها برای تحقق 
سیاست

11/8780/6260/۴6۴1/672آموزش ها
8/5750/۴910/2810/963ارتباطات و تعامات

9/9930/۴510/3390/821زیرساخت ها
6/۴050/6190/۴101/622فرهنگ سازی و همراه سازی

۴/7090/۴380/2680/779منابع
7/1590/3190/1750/۴68نگاشت نهادی

3/8180/۴560/2530/838قوانین، مقررات و سامانه ها
7/3710/2920/2630/۴13رفع موانع و چالش ها
9/3230/5060/2651/023ضمانت اجرایی داشتن
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ضریب F2ضریب Q2ضریب R2ضریب تأثیربهاز

نظارت بر الزامات و ماحظات 
اجرای سیاست

2/07۴0/1880/1160/232بهره وری اجرا
2/3960/2210/1790/285برنامه ریزی اجرایی
۴/0650/3050/2810/۴39کنترل عملیاتی
12/۴080/2۴50/۴811/052ابزارهای اجرا

3/5050/5130/1720/325اجرای آزمایشی
2/1570/1۴50/0660/170فضای اجرا
3/1۴50/3060/2850/۴۴1همراه سازی

2/9920/3590/3350/559مشوق ها و انگیزاننده ها
3/8960/۴370/3520/777پاسخ گویی

2/5900/1660/1۴70/199تفویض اختیار

نظارت رهبری بر تحقق سیاست
10/9790/5060/2331/025گروه ائتاف مدیریتی
۴/2120/30۴0/13۴0/۴37حمایت و مطالبه گری
۴/۴850/3360/1360/505سبک رهبری متناسب

نظارت مجریان بر تحقق سیاست
7/52۴0/۴690/1970/883مردم

2/9390/3200/1320/۴71نهادها و دستگاه های حاکمیتی
۴/8630/۴660/2870/87۴نهادها و دستگاه های غیرحاکمیتی

نظارت مراجع و عوامل محیطی
۴/0۴00/3280/1330/۴88عدم قطعیت
5/893/3720/20۴0/592جامعۀ هدف
۴/۴360/3800/2370/61۴ذی حقان

نظارت دستاوردهای حاصل از 
اجرای سیاست

2/6080/1290/1200/1۴9نتایج
2/5850/۴150/0700/208پیامدها و آثار

فرایندها، ماحظات و الزامات 
نظارت

3/2610/3910/3030/6۴2فرایندها
3/9200/3780/2530/602ماحظات و الزامات

)منبع: محقق ساخته(

ــوی  ــا به صــورت ق ــه مؤلفه ه ــاد ب ــب در جــدول 19، عمــدۀ مســیرهای ابع ــت ضرای ــق وضعی مطاب
بــرازش شــده اســت. 

5ـ3ـ3. برازش کلی الگو
ــر 0/613 شــد کــه  ــد و براب ــرازش33 محاســبه گردی ــی ب ــار نیکوی ــر معی ــی الگــو مبتنــی ب ــرازش کل ب

ــت. ــوی الگوس ــرازش ق ــان دهندۀ ب نش

33. GOF
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6. نتیجه گیری و پیشنهاد
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ارائــۀ الگویــی بــرای نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاســت های کلــی 
ــوده اســت. پــس از بررســی مطالعــات پیشــین و مــرور ادبیــات  نظــام جمهــوری اســامی ایــران ب
موضــوع در حــوزۀ تحقــق و پیاده ســازی سیاســت های کان و نظــارت راهبــردی بــر تحقــق 
ــش نامه  ــل پرس ــع و تکمی ــه و توزی ــام مصاحب ــا انج ــه ب ــد ک ــه ش ــه ارائ ــوی اولی ــت ها، الگ سیاس
توســط خبــرگان، نمونــۀ آمــاری تکمیــل و تدقیــق شــد. نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه 
ــران از 10  ــوری اســامی ای ــی نظــام جمه ــق سیاســت های کل ــر تحق ــردی ب ــوی نظــارت راهب الگ
بُعــد، 53 مؤلفــه و 110 زیرمؤلفــه   تشــکیل شــده کــه به صــورت سیســتمی دارای ورودی )نظــارت 
قبــل از اجــرا(، پــردازش )نظــارت حیــن اجــرا( و خروجــی )نظــارت پــس از اجــرا( اســت. الگــوی 
ــه  ــه و بدیهــی اســت ک ــل )1992( توســعه یافت ــردی پرب ــۀ الگــوی نظــارت راهب پیشــنهادی برپای
ــداف  ــوع و اه ــی از موض ــت های کل ــق سیاس ــی تحق ــی و تاکتیک ــارت عملیات ــای نظ ــن الگوه تدوی

ایــن تحقیــق خــارج اســت. 

ماحظــات  بــر  »نظــارت  و  تدوین شــده«  سیاســت  ویژگی هــای  بــر  »نظــارت  ابعــاد  ـ 
ــن  ــۀ تدوی ــه در مرحل ــت ک ــی اس ــا و ماحظات ــو، ویژگی ه ــای الگ ــت« ورودی ه ــن سیاس تدوی
ــام  ــی توســط مق ــاغ سیاســت های کل ــل از اب ــی در مجمــع تشــخیص مصلحــت و قب سیاســت کل
ــع  ــرد. درواق ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــرا، بای ــازی و اج ــد پیاده س ــروع فراین ــری و ش ــم رهب معظ
ویژگی هایــی همچــون انســجام، آرمان گرایــی واقع بینانــه، جامعیــت و مانعیــت، صراحــت و 
ــورت  ــه درص ــت ک ــی اس ــول راهنمای ــون اص ــودن همچ ــی ب ــل ارزیاب ــر و قاب ــفافیت، اجراپذی ش
خواهــد  بســزایی  نقــش  آن  تحقــق  در  تدوین شــده،  کلــی  سیاســت های  در  شــدن  لحــاظ 
ــده  ــد ش ــز تأکی ــه و نی ــا توصی ــه تدوین کننده ه ــا ب ــن ویژگی ه ــتفاده از ای ــن اس ــت. بنابرای داش
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــش ق ــارت و واپای ــورد نظ ــی م ــت کل ــن سیاس ــد تدوی ــول فراین ــه در ط ک
ــن  ــره گرفت ــردن و به ــوم مشــارکت ک ــه مفه ــن مشــارکتی ب ــی همچــون تدوی ــن ماحظات همچنی
ــت  ــن سیاس ــد تدوی ــرا در فراین ــدف اج ــۀ ه ــان و جامع ــران، مجری ــان، مدی ــرات ذی نفع از نظ
ــند،  ــته باش ــرا داش ــط اج ــه ای از محی ــه درک واقع بینان ــی ک ــری تدوین کنندگان ــی و به کارگی کل
به همــراه پیش بینــی تمهیــدات اجرایــی و پیش بینــی دورۀ بازنگــری و اصــاح سیاســت های 
کلــی مبتنــی بــر بازخوردهــا و درس آموخته هــای حاصــل از اجــرا ازجملــه ماحظاتــی اســت کــه 

ــرد. ــرار گی ــارت ق ــورد نظ ــد م ــی بای ــت کل ــن سیاس ــول تدوی در ط

ـ ابعــاد »نظــارت بــر تدویــن نقشــۀ راه تحقــق سیاســت«، »نظــارت بــر بسترســازی های 
ــر الزامــات اجــرای سیاســت«، به عنــوان پردازش هــای اصلــی الگــو،  تحقــق سیاســت« و »نظــارت ب
سلســله اقدامات ضــروری بــرای تبدیــل و ترجمــۀ عملیاتــی سیاســت و بسترســازی تحقــق و الزامــات 
ــرای تحقــق سیاســت کلــی  ــۀ اجــرای سیاســت کلــی اســت. تدویــن نقشــۀ راه ب ضــروری در مرحل
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ــه پیامدهــای مــورد انتظــار و برنامه هــای کان اســت کــه  ــه مفهــوم تبدیــل سیاســت های کلــی ب ب
ــۀ بعــد شــامل برنامه هــای عملیاتــی و پروژه هــای اجرایــی و تعییــن و تخصیــص الزامــات،  در مرحل
ــه اهــداف، پروژه هــا و اقدامــات و احصــای شــاخص های  ــع، زمــان و محدودیت هــای رســیدن ب مناب
ــی  ــی نظــام جهت گیــری اصل ــع سیاســت های کل ــات اســت. درواق تحقــق اهــداف، پروژه هــا و اقدام
ــودن  ــرا ب ــل اج ــی و قاب ــات عملیات ــه موضوع ــد ب ــق آن بای ــرای تحق ــه ب ــت ک ــام اس ــی نظ و کل
ــد  ــل و ترجمــه شــود و نقشــۀ راه تحقــق آن ترســیم گــردد. نقشــۀ راه تحقــق سیاســت، مانن تبدی
ــرای  ــورت اج ــه درص ــت ک ــی اس ــا و پروژه های ــداف، برنامه ه ــه ای از اه ــن، مجموع ــک جورچی ی
آن هــا، انتظــار مــی رود سیاســت کلــی بــه اهــداف خــود دســت یابــد. درصــورت عــدم تدویــن نقشــۀ 
ــیر  ــده در مس ــت اباغ ش ــت سیاس ــار داش ــد انتظ ــده، نبای ــی اباغ ش ــت کل ــق سیاس ــرای تحق راه ب
ــای  ــایر گام ه ــی س ــاز اصل ــن گام و پیش نی ــد اولی ــن فراین ــه ای ــا ک ــن معن ــرد؛ بدی ــرار گی ــرا ق اج
ــد  ــۀ فراین ــات در ادام ــا و اقدام ــایر فراینده ــه س ــوری ک ــت؛ به ط ــی اس ــت های کل ــق سیاس تحق
ــۀ  ــن نقش ــر تدوی ــارت ب ــن  رو نظ ــود. از ای ــام می ش ــی انج ــت کل ــق سیاس ــۀ راه تحق ــن نقش تدوی
ــه در  ــت؛ خاص ــی اس ــت کل ــق سیاس ــی تحق ــای اصل ــه گلوگاه ه ــی ازجمل ــت کل ــق سیاس راه تحق
ــی  ــت اجرای ــه شــود. ضمان ــد درنظــر گرفت ــای پنج ســالۀ توســعۀ کشــور بای ــون برنامه ه ــن قان تدوی
نظــارت بــر اجــرای ایــن مرحلــۀ مهــم بــا بررســی کارشناســی و گــزارش شــورای عالــی نظــارت بــه 
ــت  ــق سیاس ــترهای تحق ــن بس ــود. همچنی ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی ــون اساس ــان قان ــورای نگهب ش
ــرای  ــرای اج ــروری ب ــاخت های ض ــردن زیرس ــم ک ــازی و فراه ــذاری، آماده س ــۀ ریل گ ــی به مثاب کل
ــاح  ــانی و اص ــن، به روزرس ــامل تدوی ــتر اول ش ــت. بس ــل اس ــدان عم ــی در می ــت های کل سیاس
قوانیــن، آیین نامه هــا، دســتورالعمل ها و ســامانه های ملــی متناســب بــا اهــداف و انتظــارات 
ــود دارد  ــده ای وج ــی اباغ ش ــت های کل ــا سیاس ــه بس ــت. چ ــی اس ــت های کل ــده در سیاس مطرح ش
ــت  ــا از آن حمای ــارض دارد ی ــداف آن تع ــا اه ــور ب ــاری کش ــوب و ج ــررات مص ــن و مق ــه قوانی ک
ــع  ــه اصــاح و به روزرســانی نیــاز دارد. بســتر دوم ســامان دهی و تأمیــن مناب نمی کنــد؛ از ایــن  رو ب
و زیرســاخت های کشــور شــامل منابــع انســانی، منابــع دانــش و اطاعــات، مالــی و زیرســاخت های 
ــرای  ــور، ب ــع کش ــه مناب ــت ک ــده اس ــاهده ش ــیار مش ــه بس ــت. چ ــخت افزاری اس ــزاری و س نرم اف
ــوم  ــتر س ــض دارد. بس ــده تناق ــی اباغ ش ــت های کل ــای سیاس ــا اولویت ه ــور، ب ــۀ کش ــال بودج مث
ــه  ــتیابی ب ــر دس ــه ب ــت ک ــی اس ــت های کل ــار سیاس ــورد انتظ ــداف م ــازی اه ــوزش و توانمندس آم
ــد  ــی( خواه ــت و منف ــتقیمی )مثب ــر مس ــی تأثی ــت های کل ــدرج در سیاس ــارات من ــداف و انتظ اه
ــی و  ــه، مقدمات ــای پای ــوای آموزش ه ــا و محت ــاح جهت گیری ه ــری و اص ــن، بازنگ ــت. تدوی گذاش
ــور  ــی کش ــای عموم ــراه آموزش ه ــه ای به هم ــی و فنی حرف ــای عرض ــن آموزش ه ــی و همچنی عال
ــاخص های  ــا ش ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــت های کل ــق سیاس ــرای تحق ــاخت های الزم ب ــه زیرس ازجمل
ــص  ــن و تخصی ــای تعیی ــادی به معن ــت نه ــارم نگاش ــتر چه ــرد. بس ــرار گی ــارت ق ــورد نظ ــن م معّی
ــت  ــق سیاس ــور در تحق ــی کش ــی و نظارت ــت گذاری، اجرای ــتگاه های سیاس ــش دس ــت و نق مأموری
کلــی و مــواردی نظیــر تشــکیل قرارگاه هــا، کارگروه هــا و شــوراهای تخصصــی و نیــز ایجــاد، ادغــام 
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ــش  ــه نق ــت ک ــهیل در تصمیم گیری هاس ــتای تس ــا در راس ــاختارها و نهاده ــی از س ــذف برخ و ح
ــارت  ــا نظ ــر آن ه ــتمر ب ــورت مس ــت به ص ــی دارد و الزم اس ــت های کل ــق سیاس ــی در تحق مهم
ــتگاهی و  ــتگاهی و بین دس ــات درون دس ــات و تعام ــراری ارتباط ــم برق ــتر پنج ــرد. بس ــورت گی ص
تحکیــم همــکاری و هماهنگــی قــوای ســه گانه، ســایر نهادهــا، نیروهــای مســلح، بخــش خصوصــی 
ــت ِده و  ــناد جه ــزو اس ــی ج ــت های کل ــت. سیاس ــی اس ــت کل ــق سیاس ــتای تحق ــردم در راس و م
ــی  ــا وحــدت و هم افزای باالدســتی نظــام محســوب می شــود و الزم اســت تمــام بخش هــای نظــام ب
ــکه  ــازی و س ــازی، گفتمان س ــم فرهنگ س ــتر شش ــد. بس ــداف آن گام بردارن ــق اه ــتای تحق در راس
ــداف، انتظــارات و  ــم اه ــن، تشــریح و تفهی ــا تبیی ــه ب ــی در ســطح جامع ــج شــدن سیاســت کل رای
ــه و فرهنگ ســازی و ارزش  ــف کشــور و جامع ــی در ســطوح و بخش هــای مختل واژگان سیاســت کل
ــل  ــۀ عم ــی به مثاب ــت کل ــق سیاس ــتای تحق ــده در راس ــات انجام ش ــا و اقدام ــه تاش ه ــتن ب گذاش
ــق  ــرعت تحق ــه، س ــری در جامع ــد مطالبه گ ــازی و در گام بع ــورت گفتمان س ــت. درص ــح اس صال
اهــداف سیاســت کلــی دوچنــدان خواهــد شــد. بســتر هفتــم برطــرف کــردن موانــع و چالش هــای 
ــی اســت.  ــی، بودجــه ای و زیرســاختی تحقــق سیاســت کل ــی، فرهنگــی، مدیریت ســاختاری، نظامات
بســتر هشــتم پیش بینــی و به کارگیــری ضمانت هــای اجرایــی از طریــق کاربســت ابزارهــای 
ــوزۀ  ــان در ح ــه عملکردش ــه ب ــا توج ــی ب ــتگاه های اجرای ــران دس ــرای مدی ــی ب ــویقی و تنبیه تش
تحقــق سیاســت کلــی اســت. بــا توجــه بــه نــوع نظــام ادارۀ کشــور برمبنــای جمهــوری اســامی و 
ــردی و ســازمانی و  ــت شــریعت اســامی در ادارۀ کشــور، تقــوای ف ــر رعای ــون اساســی ب ــد قان تأکی
ــرای  ــی ب ــازوکار خودکنترل ــن س ــن و کارآمدتری ــوان بهتری ــر، به عن ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ضمانــت اجرایــی در تحقــق سیاســت کلــی، نقــش بســزایی دارد کــه بایــد مــورد نظــارت و کنتــرل 

قــرار گیــرد.

ـ الزامــات اجــرای سیاســت کلــی مجموعــه ای از قابلیت هــا، مهارت هــا و ابزارهایــی اســت 
ــارت  ــداف و انتظ ــق اه ــهیل در تحق ــه تس ــی ب ــطوح اجرای ــی در س ــت کل ــرای سیاس ــه در اج ک
منــدرج در سیاســت کلــی کمــک می کنــد. مــواردی نظیــر اجــرای آزمایشــی و محــدود، بهــره وری 
ــا  ــت ب ــرای سیاس ــد دادن اج ــامل پیون ــا ش ــوق ها و انگیزاننده ه ــی، مش ــزی اجرای ــرا، برنامه ری اج
انتصابــات، پاداش هــا و برخــورداری از معافیت هــای قانونــی، کنتــرل عملیاتــی، همراه ســازی، 
ــارت و  ــا نظ ــر آن ه ــد ب ــه بای ــت ک ــای اجراس ــا و فض ــزو ابزاره ــار ج ــض اختی ــخ گویی و تفوی پاس

ــرد.  ــرل صــورت گی کنت

ــامل  ــد، ش ــر دارن ــیار تأثی ــی بس ــت کل ــق سیاس ــه در تحق ــو ک ــده در الگ ــل مداخله کنن ـ عوام
ابعــاد »نظــارت بــر ماحظــات و ویژگی هــای رهبــری در تحقــق سیاســت« و »نظــارت بــر ماحظــات 
ــق  ــری در تحق ــای رهب ــات و ویژگی ه ــت. ماحظ ــت« اس ــق سیاس ــان در تحق ــای مجری و ویژگی ه
ــق  ــه تحق ــی دســتگاه ها نســبت ب ــران عال ــه و مدی ــران جامع ــۀ رهب ــد و مطالب سیاســت شــامل تأکی
ــه از  ــی اســت ک ــق سیاســت کل ــرای تحق ــری مســتمر ب ــری و پیگی ــت، راهب ــی و هدای سیاســت کل
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ــر و مناســب  ــری بهت ــکان تصمیم گی ــژه ام ــا ســتادهای فرماندهــی وی ــا ی ــدازی قرارگاه ه ــق راه ان طری
جهــت رفــع موانــع و تســهیل در مســیر اجــرای سیاســت کلــی را فراهــم می کنــد. همچنیــن گــروه 
ــرای تحقــق  ــا انتخــاب و انتصــاب مدیــران همفکــر، همــدل، همــراه و توانمنــد ب ائتــاف مدیریتــی ب
ــران  ــمند در مدی ــرات هوش ــاد تغیی ــه ایج ــی و البت ــات نســبی مدیریت ــراری ثب ــی و برق سیاســت کل
میانــی و اجرایــی بــا اخــذ تعهــدات کافــی نســبت بــه اجــرای سیاســت کلــی و شبکه ســازی مدیریتــی 
و تشــکیل گروه هــای متداخــل کاری، تأثیــر زیــادی بــر ســرعت اجــرا و تحقــق انتظــارات منــدرج در 
ــراری مدیریــت  ــا برق ــران ب سیاســت کلــی خواهــد داشــت. ســبک رهبــری متناســب رهبــران و مدی
ــی و  ــداف سیاســت کل ــق اه ــه تحق ــزه و شــور و شــوق نســبت ب ــادی و ایجــاد انگی ــرا و جه تحول گ
تفویــض اختیــار کافــی بــه مدیــران اجرایــی و مدیریــت تعــارض در تحقــق سیاســت کلــی بســیار مؤثــر 
اســت کــه ضــرورت دارد ایــن امــر مــورد نظــارت قــرار گیــرد. مجریــان تحقــق سیاســت کلــی در الگوی 
ــی و  ــتگاه های غیرحاکمیت ــا و دس ــی، نهاده ــتگاه های حاکمیت ــا و دس ــتۀ نهاده ــه دس ــه س ــارت ب نظ
مــردم تقســیم می شــوند کــه بــه موضوعاتــی نظیــر صاحیــت و توانایی هــای مجریــان، دادن وظایــف 
و اختیــارات متناســب، مســئولیت پذیری و پاســخ گویی، و هماهنگــی، همســویی و یکپارچگــی 
ــا نظــارت صــورت  ــر آن ه ــد ب ــه بای ــردازد ک ــا سیاســت های اباغ شــده می پ ــتگاه ها ب ــای دس برنامه ه
گیــرد. در دســتۀ مجریــان مردمــی، بــاور و ایمــان و مشــارکت مــردم در اجــرا و نظــارت بــر سیاســت 

کلــی در تحقــق سیاســت کلــی بســیار اثرگــذار اســت. 

ــی  ــورت محیط ــه به ص ــی گرچ ــت کل ــق سیاس ــر تحق ــر ب ــی مؤث ــل محیط ــع و عوام ـ مراج
ــورد  ــد م ــه بای ــد ک ــر دارن ــی تأثی ــت های کل ــق سیاس ــر تحق ــترس اند، ب ــارج از دس ــاً خ و عمدت
ماحظــه قــرار گیرنــد. مراجــع و عوامــل محیطــی بــه ســه دســتۀ ذی نفعــان، جامعــۀ هــدف اجــرا 
ــی هســتند  ــان مراجــع و نخبگان ــان اجــرا تقســیم شــده اســت. منظــور از ذی نفع و شــرایط و زم
ــن  رو در  ــت. از ای ــر اس ــیار مؤث ــی بس ــت کل ــق سیاس ــا در تحق ــای آن ه ــرات و حمایت ه ــه نظ ک
ــا  ــات آن ه ــردن خواســته ها و مطالب ــان و لحــاظ ک ــی ذی نفع ــت نظــری و عمل ــن بخــش، حمای ای
و نیــز جلــب حمایــت و پشــتیبانی تحقــق سیاســت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت کــه بایــد 
بــر آن هــا نظــارت شــود. جامعــۀ هــدف اجــرا بخش هایــی از دولــت و جامعــه هســتند کــه اجــرای 
ــات خــاص  ــرایط و اقتضائ ــن  رو ماحظــۀ ش ــر مســتقیم دارد. از ای ــا تأثی ــر آن ه ــی ب سیاســت کل
ــراه و همســو  ــۀ هــدف، هم ــان از جامع ــران و مجری ــزۀ مدی ــه و انگی ــۀ هــدف، کســب روحی جامع
ــتقیم دارد  ــر مس ــی تأثی ــت کل ــق سیاس ــر تحق ــا ب ــارکت دادن آن ه ــدف و مش ــۀ ه ــردن جامع ک
ــی  ــات زمان ــردن اقتضائ ــرد. شــرایط محیطــی و لحــاظ ک ــرار گی ــورد نظــارت ق ــه الزم اســت م ک
اجــرا شــامل روندهــا، رویدادهــا و تحــوالت مؤثــر بــر تحقــق سیاســت کلــی و فعالیت هــای مؤثــر 
شــرکا، رقبــا و دشــمنان بــر تحقــق سیاســت کلــی و درنظــر گرفتــن اقتضائــات زمانــی، مکانــی و 
ــر می گــذارد  ــی اث ــر تحقــق سیاســت کل ــواردی اســت کــه ب ــی اجــرا از م شــرایط عــادی و بحران

کــه الزم اســت بــر آن هــا نظــارت شــود. 
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ــل  ــار حاص ــا و آث ــج، پیامده ــامل نتای ــی ش ــت کل ــرای سیاس ــل از اج ــتاوردهای حاص ـ دس
ــر  ــر و اثربخش ت ــه بهت ــق هرچ ــر تحق ــای آن ب ــه بازخورده ــت ک ــی اس ــت کل ــرای سیاس از اج
ــی و  ــج در مقاطــع زمان ــی نتای ــج، ارزیاب ــر بســیاری دارد. در بخــش نتای ــی تأثی شــدن سیاســت کل
ــۀ  ــار در مرحل ــورد انتظ ــده و م ــج پیش بینی ش ــا نتای ــۀ آن ب ــف و مقایس ــی مختل ــای اجرای محیط ه
ــق  ــیر تحق ــان در مس ــران و مجری ــای مدی ــبی را در تصمیم ه ــای مناس ــت بازخورده ــن سیاس تدوی
سیاســت کلــی خواهــد داشــت. در بخــش پیامدهــا و آثــار حاصــل از اجــرای سیاســت کلــی، ارزیابــی 
ــر  ــی از منظ ــی(، ارزیاب ــش خصوص ــی و بخ ــش حاکمیت ــردم، بخ ــرا )م ــدف اج ــۀ ه ــر جامع از منظ
ــدگاه  ــی از دی ــی و ارزیاب ــی و بین الملل ــای رســمی مل ــی از بســتر گزارش ه ــا و دشــمنان، ارزیاب رقب
ــا  ــاب اثربخشــی حاصــل از اجــرای سیاســت کلــی و مقایســۀ آن ب ــدگاه جامعــی درب ذی نفعــان، دی
ــی دارد  ــذاری و مســیر اجــرای سیاســت کل ــارات پیش بینی شــده به منظــور اصــاح در هدف گ انتظ

کــه بایــد مــورد نظــارت قــرار گیــرد.

مباحثــی کــه تــا کنــون بیــان شــد، دربــارۀ ابعــادی اســت کــه دربــاب تحقــق سیاســت کلــی بایــد 
ــد درنظــر  ــرای موضــوع نظــارت نیــز یــک بُع ــرار گیــرد. امــا در الگــوی پیشــنهادی ب مــورد نظــارت ق
گرفتــه شــده کــه باعنــوان »فرایندهــا، ماحظــات و الزامــات نظــارت بــر تحقــق سیاســت« نام گــذاری 
ــارت،  ــا و شــاخص های نظ ــن معیاره ــد تعیی ــامل فراین ــرل ش ــارت و کنت ــای نظ شــده اســت. فراینده
فراینــد جمــع آوری اطاعــات مــورد نیــاز بــرای نظــارت، فراینــد مقایســۀ اطاعــات بــا معیارهــا و تجزیه و 
تحلیــل و فراینــد بازخــورد نتایــج و پیشــنهاد اقدامــات اصاحــی اســت. از ایــن  رو بــرای نظــارت بر تحقق 
هریــک از سیاســت های کلــی بایــد تمــام فرایندهــای زیــر بــا توجــه بــه ابعــادی کــه قبــًا بیــان شــده 
ــه  ــا توجــه ب ــرای هریــک از سیاســت های کلــی، معیارهــا و شــاخص ها ب ــرای مثــال ب اجرایــی شــود. ب
تمــام ابعــاد و مؤلفه هــای پیش گفتــه به صــورت بومــی تعییــن شــود. نیــز مراجــع اطاعاتــی و روش هــای 
ســنجش و جمــع آوری اطاعــات مــورد نیــاز شــاخص ها بــا توجــه بــه ابعــاد و مؤلفه هــای پیش گفتــه و 
بــرای هریــک از سیاســت های کلــی تعییــن و اجــرا گــردد. ماحظــات و الزامــات نظــارت شــامل تعبیــۀ 
ــی و درنظــر گرفتــن  ــا هــدف دریافــت گزارش هــای نظارت ســازوکارهای ارتباطــی مــردم و حاکمیــت ب
سیســتم بازخوردگیــری و بهره گیــری از درس آموخته هــا و تجــارب اجــرا از صحنــۀ اجراســت کــه نقــش 

مؤثــری در اثربخشــی ســامانۀ نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاســت های کلــی دارد. 

تحقیــق حاضــر بــا ارائــۀ الگــوی عمومــی نظــارت راهبــردی، قابلیــت و زمینــۀ تحقیقــات تکمیلــی 
ــی اباغ شــده را فراهــم  ــورد از سیاســت های کل ــۀ نظــارت تحقــق هــر م ــوردی عمیــق را در زمین و م
ــازی  ــن زمینه س ــارت و همچنی ــش نظ ــطح دان ــای س ــه ارتق ــا ب ــک از آن ه ــام هری ــه انج ــد ک می کن

ــرد.  ــد ک ــی کمــک خواه ــق سیاســت های کل تحق

محدودیــت ایــن تحقیــق در حــوزۀ نظــارت بــر سیاســت های کان نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
بــوده و بــرای ســایر بخش هــا و نظام هــای سیاســی بــا بومی ســازی کاربــرد خواهــد داشــت. 
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