Quarterly Journal of

Spring 2022, Volume 10, Number 1

The Macro and Strategic Policies

The Model of Strategic Monitoring for the Implementation
of General Policies 

*Meysam Farzin1

iD

, Ahmad Vahidi2

iD

, Ali Bagheri3

iD

1. PhD of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, University of National Defense, Tehran, Iran
2. Assistant Professor, Department of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, University of National
Defense, Tehran, Iran
3. PhD Candidate of Strategic Management, Faculty of Strategic M
 anagement, University of National Defense, Tehran, Iran
Use your device to scan
and read the article online

Citation: Farzin, M., Vahidi, A., & Bagheri, A. (2022). [The Model of Strategic Monitoring
for the Implementation of General Policies]. Quarterly Journal of the Macro and Strate-gic
Policies, 10 (1), 2-40. https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.257164.2154
https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.257164.2154

20.1001.1.23452544.1400.9.0.2.2

ABSTRACT
Funding: See Page 35
Received: 13/11/2020
Accepted: 31/01/2021
Available Online: 21/03/2022

Article Type: Research paper

Key words:

General policy; strategic
monitoring; general
policies implementation.

The purpose of this study is to design a model for strategic monitoring of general policies implementation in Islamic Republic of Iran. The study takes a practical aim and uses exploratory
research design. After putting forth the theoretical framework, the model was designed through
interview (qualitative data) and questionnaire (quantitative data) taken from 62 experts in the
area of policy making and governing. The data were, then, analyzed through structural equation modeling. The suggested model consists of ten aspects: monitoring the designed general
policies, monitoring the notions of designing general policies, monitoring the path o f general
policies implementation, monitoring the grounds for general p olicies implementation, monitoring the requirements for general policies implementation, monitoring the supreme leader's
notions on general policies implementation, monitoring the features of executives in general
policies implementation, monitoring the sources and influential environmental aspects of general policies implementation, monitoring the a chievements of general policies implementation, and processes, cautions, a nd requirements of monitoring general policies implementation.
Each of these aspects consists of subcategories, i.e. 53 categories and 110 subcategories.
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هــدف ایــن مقالــه تدویــن الگــوی نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاس ـتهای کلــی نظــام
جمهــوری اســامی ایــران اســت .ایــن تحقیــق بهلحــاظ هــدف ،کاربــردی و بهلحــاظ روش،
آمیختــه از نــوع اکتشــافی بهشــمار میآیــد .پــس از مــرور پیشــینۀ تحقیــق و مطالعــات
اکتشــافی و چارچــوب نظــری پژوهــش ،مــدل مفهومــی تحقیــق تدویــن شــد و بــا انجــام
کمــی) توســط  62نفــر
مصاحبــه (دادههــای کیفــی) و تکمیــل پرســشنامه (دادههــای ّ
از خبــرگان حــوزۀ سیاســتگذاری و حکمرانــی ،دادههــای تحقیــق گــردآوری و بــا روش
معــادالت ســاختاری تجزیــه و تحلیــل گردیــد و ســرانجام مــدل نهایــی تکمیــل و ارائــه شــد.
الگــوی پیشــنهادی از َده بُعــد تشــکیل شــده اســت« :نظــارت بــر ویژگیهــای سیاســت کلــی
تدوینشــده»« ،نظــارت بــر مالحظــات تدویــن سیاســت کلــی»« ،نظــارت بــر تدویــن نقشــۀ
راه تحقــق سیاســت کلــی»« ،نظــارت بــر بسترســازیهای تحقــق سیاســت کلــی»« ،نظــارت
بــر الزامــات اجــرای سیاســت کلــی»« ،نظــارت بــر مالحظــات و ویژگیهــای رهبــری در
تحقــق سیاســت کلــی»« ،نظــارت بــر مالحظــات و ویژگیهــای مجریــان در تحقــق سیاســت
کلــی»« ،نظــارت بــر مراجــع و عوامــل محیطــی مؤثــر بــر تحقــق سیاســت کلــی»« ،نظــارت
بــر دســتاوردهای حاصــل از اجــرای سیاســت کلــی» و «فرایندهــا ،مالحظــات و الزامــات
نظــارت بــر تحقــق سیاســت کلــی» .هریــک از ایــن ابعــاد دارای مؤلفههــا و زیرمؤلفههایــی
بــوده کــه درمجمــوع از  53مؤلفــه و  110زیرمؤلفــه تشــکیل شــده اســت.
طبقهبندی .Z00, Z19, Z11, Z1 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
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صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه

سیاسـتهای کلــی نظــام حــاوی چارچــوب و مبنــای جهتگیــری کلــی کشــور در همــۀ عرصههــای
اول اصــل یکصدودهــم قانــون اساســی از ســوی مقــام معظــم
حکومتــی اســت کــه بهموجــب بنــد ِ
رهبــری  -مدظلهالعالــی  -تعییــن میشــود و همچــون حلقــۀ پیونــدی بیــن اصــول و اهــداف نظــام
بــا وظایــف دســتگاهها و نهادهــای حکومتــی نقــش ایفــا میکنــد .هــدف اصلــی ایــن سیاســتها
ایجــاد انضبــاط در کشــور اســت کــه مشــخصکنندۀ هندســۀ کلــی نظــام نیــز خواهــد بــود .بنــد
دو ِم اصــل یکصدودهــم قانــون اساســی بــه لــزوم وجــود نظــارت بــر ُحســن اجــرای ایــن سیاس ـتها
تأکیــد میکنــد و آن را نیــز برعهــدۀ مقــام معظــم رهبــری میدانــد .در بخــش پایانــی بنــد یازدهــم
همیــن اصــل تأکیــد شــده اســت« :رهبــر میتوانــد بعضـی از وظایـف و اختیــارات خــود را بـه شــخص
دیگــری تفوی ـض کنــد» .از ایــنرو ايشــان مأموریــت نظــارت بــر ُحســن اجــراي سياس ـتهاي كلــي
را در ســال  1377بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام واگــذار کردنــد کــه مجمــع در دورههــای
مختلــف بــا تدویــن مقــررات نظــارت و ایجــاد ســازوکارهای مختلــف ،ازجملــه تشــکیل معاونــت
بررســی و نظــارت و کمیســیون نظــارت در دبیرخانــه ،ایــن مســئولیت را انجــام میدهــد .رهبــری
در حکــم انتصــاب رئیــس ،دبیــر و اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در تاریــخ  23مــرداد
 ،1396بــر لــزوم ایجــاد تغییراتــی در ســاختار و محتــوا براســاس تجربههــای ارزنــدۀ موجــود و در
ســرفصلهایی نظیــر «ســامان بخشــیدن بــه مســئلۀ نظــارت بــر اجــرای سیاســتها» و «ســازوکار
الزم بــرای ارزیابــی کارآمــدی و اثربخشــی سیاس ـتها» تأکیــد کردنــد و در پیوســت حکــم ،وظیفــۀ
نظــارت را از صحــن مجمــع بــه هیئتــی متشــکل از اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
بــه انتخــاب خــود ایــن اعضــا منتقــل کردنــد .بــر ایــن اســاس ،مجمــع ،هیئــت عالــی نظــارت
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام را بهمنظــور نظــارت بــر ُحســن اجــرای سیاســتهای کلــی
نظــام تشــکیل داد .هیئــت مذکــور مطابــق بــا مقــررات ابالغشــده ،بــا اســتفاده از گــزارش بررســی
کارشناســی کمیســیونهای مجمــع و گــزارش تخصصــی مرکــز ارزیابــی و نظــارت راهبــردی اجــرای
سیاســتهای کلــی و بررســی گــزارش ســایر مراجــع نظارتــی ،پــس از بحــث و بررســی دربــارۀ
وضعیــت مطابقــت یــا مغایــرت داشــتن قوانیــن و برنامههــا بــا سیاسـتهای کلــی نظــام ،بــه مجلــس
شــورای اســامی و شــورای نگهبــان قانــون اساســی مشــورت میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه نظــارت
و کنتــرل تحقــق سیاس ـتهای کلــی نظــام شــامل چنــد مرحلــۀ نظــارت بــر مرحلــۀ قانونگــذاری،
نظ�اـرت ب��ر مرحلـ�ۀ پیادهساــزی و اجــرا و ارزیابــی مرحلــۀ نتایــج و دســتاوردهای حاصــل از اجراســت،
بهنظــر میرســد وضعیــت فعلــی نظــارت مجمــع از طریــق هیئــت عالــی نظــارت صرف ـاً بــر مرحلــۀ
قانونگــذاری مجلــس شــورای اســامی و عــدم مغایــرت قوانیــن بــا سیاســتهای کلــی ابالغشــده
از طریــق شــورای نگهبــان متمرکــز اســت و درمــورد ســایر مراحــل اقــدام خاصــی انجــام نمیشــود.
درخصــوص نحــوۀ اجــرای سیاسـتهای کلــی ،طبــق مــادۀ  10مقــررات نظــارت ،نتايــج بررسـيهاي
انجامشــده درمــورد نحــوۀ رعايــت و اجــراي سیاســتهای كلــي ،همــراه بــا اقدامــات انجامشــده
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بــه مقــام معظــم رهبــري گــزارش داده ميشــود کــه درواقــع جنبــۀ گزارشدهــی پــس از اجــرا را
دارد و نظــارت بــر فعالیتهــای گســترده و مهــم مرحلــۀ پیادهســازی را شــامل نمیشــود .درواقــع
ســازوکار نظارتــی هیئــت عالــی نظــارت در ایــن مرحلــه شــفاف نبــوده و از ضمانــت اجرایــی الزم
بــرای تحقــق سیاس ـتهای کلــی ابالغشــده برخــوردار نیســت .درمجمــوع بــا توجــه بــه بررس ـیها
و یافتههــای ایــن پژوهــش بهنظــر میرســد آنچــه تاکنــون تحــت عنــوان ســازوکارهای نظــارت بــر
تحقــق سیاس ـتهای کلــی نظــام حاکــم بــوده ،غالب ـاً بــا اثربخشــی کــم و بهصــورت غیرنظاممنــد و
بخشــی جــاری اســت کــه از جامعیــت الزم بــرای توجــه بــه نظــارت بــر تحقــق سیاسـتها در مراحــل
تدویــن ،پیادهســازی و اجــرا و پــس از اجــرا برخــوردار نیســت .بنابرایــن ،ایــن پژوهــش درنظــر دارد
بــه ایــن ســؤال اصلــی پاســخ دهــد:
الگــوی مطلــوب بــرای نظــارت راهبــردیِ تحقــق سیاس ـتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران
چیســت؟

 .2پیشینۀ تحقیق

غالمــی و بهادریجهرمــی ( )1392در مقالــهای باعنــوان «مفهــوم ،ماهيــت و نظــارت بــر اجــراي
سیاســتهای كلــي نظــام» پــس از تحليــل مفهــوم و ماهيــت سیاســتهای كلــي و تبييــن مبانــي
و اهميــت نظــارت بــر حســن اجــراي آنهــا ،شــیو ۀ كنونــي نظــارت بــر ُحســن اجــراي سیاس ـتها را
مــورد نقــد قــرار داده و بــا اشــاره بــه مــواردی همچــون انفعالــی بــودن نــوع نظــارت پســینی ،عــدم
همــکاری و ارائــۀ اطالعــات عملکردهــا از ســوی دســتگاهها و مســئوالن ذیربــط ،احالــه بــه شــورای
نگهبــان بــرای اعــام نظــر درمــورد مغایرتهــا و محــدود شــدن بــه قوانیــن برنام ـهای و رهــا شــدن
مابقــی قوانیــن و مقــررات مصــوب نهادهــا از شــمول نظــارت مجمــع ،وضعیــت فعلــی نظــارت بــر حیــن
اجــرای سیاسـتهای کلــی نظــام را ناکارآمــد دانســته و لــزوم بازنگــري در شــيوۀ آن و اتخــاذ راهــکاری
مناســب بهمنظــور تأمیــن ایــن نظــارت را مــورد تأکیــد قــرار دادهانــد.
خلیلــی ( )1383در مقالــۀ «نظــارت بــر ُحســن اجــرای سیاس ـتهای کلــی نظــام؛ یــک بررســی
ل اجــرا و
انتقــادی» نتیجــه گرفتــه اســت کــه سیاســتهای کلــی ارائهشــده معیارهــای برنامــۀ قابــ 
نظارتپذیــر را نــدارد و واژههــا و تعابیــر بهکاررفتــه در آنهــا اندازهپذیــر ،مشــاهدهپذیر ،نســخهپذیر،
عینــی و دقیــق نیســت؛ لــذا اجــرا و نظــارت بــر آنهــا عملــی نبــوده و نظــارت بــر ُحســن اجــرای آنهــا
نیــز منفعتــی عایــد کســی نمیکنــد!
تکهئــی ،معمــارزاده و نجفبیگــی ( )1393در پژوهشــی بــا عنــوان «طراحــی مــدل کنتــرل
راهبــردی تحقــق اهــداف چشـمانداز بیستســالۀ جمهــوری اســامی ایــران» پــس از مــرور رویکردهــای
چهارگانــۀ کنتــرل اســتراتژیک (فرایندگــرا ،مأموریتگــرا ،انســانگرا و انعطافگــرا) ،مــدل کنتــرل
راهبــردی «انســانگرا» را بــرای کنتــرل اهــداف راهبــردی ســند چشــمانداز پیشــنهاد دادهانــد.
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ایــن مــدل دارای مؤلفههــای قانونمحــوری ،سیســتممحوری ،نظارتمحــوری ،مأموریتمحــوری،
چشــماندازمحوری ،هدفمحــوری ،ارزشمحــوری ،تعهدمحــوری ،مشــارکتمحوری ،رابطهمحــوری،
اعتمادمحــوری ،واکنشمحــوری ،پویاییمحــوری ،تحولمحــوری و انطباقمحــوری اســت کــه بــرای
هریــک از مؤلفههــای مذکــور ،شــاخصهایی (گویههــا) ارائــه شــده اســت.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1مفهوم و تعریف الگو

در فرهنــگ لغــت دهخــدا ،الگــو بهمعنــای سرمشــق ،مقتــدا ،اســوه ،مثــال و متــرادف کلمــات
«مــدل» و «نمونــه» اســت و معــادل واژههــای انگلیســی  Modelو  Patternبــهکار رفتــه اســت.
الگوهــا یکســری اجــزا و روابــط اجــزا در دنیــای واقعیانــد(بــودون و نیکگهــر۱۳۸۳ ،؛ ســورین
و تانــکارد )۱۳۸۶ ،کــه رؤیــت پیچیدگیهــای دنیــای حقیقــی را تســهیل میکننــد(پالمــر۱۳۹۳ ،؛
السورســا ،شــومیکر ،و تانــکارد )۱۳۸۸ ،و ماهیــت و عصــارۀ دانــش و اندیشــه و دیــدگاه یــک متخصــص
را بهطــور واضــح و مختصــر بیــان مینماینــد(بــوال ،۱۳۷۶ ،ص .)27 .الگوهــا بیانگــر اصــول یــا
طبقــهای از رویدادهــا هســتند کــه بهصــورت دقیــق و جزئــی یــا کلــی و انتزاعــی نظریههــا را در
خودشــان پاالیــش میکننــد و روابطــی از مفاهیــم را ارائــه میدهنــد ( .)Common, 1984الگوهــا
دســتگاهی از فرضیههــا(کیــوی و کامپنهــود ،)۱۳۸۴ ،ســاختاری از نمادهــا و قواعــد (Deutsch,
 )1952و مجموعــهای از مفاهیــم بههموابســتهاند(هــدی )۱۳۹۱ ،بــرای شــناخت مســائل و اجــزای
متشــکله(ســاروخانی ،)۱۳۷۰ ،توضیــح و تفســیر یــک سیســتم(میرمعــزی ،)۱۳۸۹ ،دســتهبندی
دادههــا و یــا فرضیهســازی دربــارۀ آنهــا(هــدی ،)۱۳۹۱ ،پیشبینــی و تصمیمگیــری(میرشــفیعی و
الوانــی )۱۳۶۹ ،و درنهایــت درک واقعیــت اســت(ناســخیان ،وکیلــی و حافظامینــی .)۱۳۹۲ ،فریــگ و
هارتمــان )2018( 1دو نــوع کارکــرد متفــاوت را بــرای الگوهــا معرفــی کردهانــد :از یــکســو الگــو ممکــن
اســت توضیحــی بــرای یــک بخــش انتخابشــده از جهــان باشــد (سیســتم هــدف) کــه بســته بــه
طبیعــت هــدف ،بــه الگوهــای پدیــده و الگوهــای داده دســتهبندی میشــود؛ از ســوی دیگــر الگــو
چــه بســا یــک نظریــه را توضیــح دهــد و ایــن دو مانعالجمــع نیســتند ،زیــرا الگوهــای علمــی ممکــن
اســت هــر دو کارکــرد را در یــکزمــان داشــته باشــند .عناصــر الگــو 2شــامل دو عنصــر اصلــی مفهومــی
و روابــط بیــن مؤلفههاســت(جــاکارد و جاکوبــی .)۱۳۹۷ ،میرزاییاهرنجانــی ( )1377عناصــر الگــو
(بــا تأکیــد بــر الگوهــای ســازمانی) را در ســه دســتۀ (شــاخه) عوامــل ســاختاری 3،محتوایــی( 4رفتــاری)
و زمین ـهای 5تقســیم کــرده اســت .علــت نامگــذاری ایــن الگــو بــه سهشــاخگی 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 زمین ـهای بهنحــوی اســت کــه هیــچ پدیــده یــا رویــداد ســازمانی
بــه هیــچ وجــه خــارج از تعامــل ایــن سهشــاخه صــورت نمیگیــرد.
3ـ .2سیاست و سیاست کلی
سیاسـ�ت واژهای عربـ�ی از ریشـ�ۀ «سـ�وس» بهمعنـ�ای ریاسـ�ت (ابنمنظــور )1374 ،اســت و در فارســی
بهمعنــای پــاس داشــتن ُملــک ،حکــم رانــدن بــر رعیــت ،ریاســت و داوری بـهکار رفتــه اســت(دهخــدا،
 .)۱۳۸۸در اصطــاح ،علــم سیاســت رشــتهای از آگاهــی اجتماعــی اســت کــه وظیفــۀ آن شــناخت
منظــم اصــول و قواعــد حاکــم بــر روابــط سیاســی میــان نیروهــای اجتماعــی در داخــل کشــور و
روابــط میــان دولتهــا در عرصــۀ بینالمللــی اســت (عالــم .)1376 ،سیاســت انــواع گوناگونــی دارد؛
ولــی نوعــی از سیاســتها بــه سیاســت عمومــی تعبیــر میشــود کــه حلقــۀ پیونددهنــدۀ دولتهــا
و جامعــه بــوده و مســتقیماً توســط دولــت يــا نماينــدگان آنهــا اعمــال میشــود و بــر زندگــي عمــوم
مــردم تأثیــر میگــذارد (قلیپــور و غالمپــور آهنگــر .)1389 ،دولتهــا سیاســتهای عمومــی را
شــکل میدهنــد و بــه اجــرا درمیآورنــد و آنگاه بــه ارزیابــی آنچــه اجــرا شــده اســت ،میپردازنــد
(.)Lester & Stewart, 2000
گرچــه در نظــام سیاســتگذاری ســطوح مختلفــی بــرای سیاســتها تعییــن شــده ،عنــوان
«سیاســت کلــی» خــاص نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه در بازنگــري قانــون اساســی
ت کلــی را حــاوی
وارد ادبیــات سیاســی ایــران شــده اســت .مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام سیاس ـ 
اصولــی بــرای تحقــق آرمانهــا دانســته کــه آرمانهــا را بــه مفاهیــم اجرایــی نزدیــک میکنــد
(مصوبــۀ مــورخ  1376/10/13مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام درمــورد سیاســتهای کلــی).
سیاســتهای کلــی نظــام برمبنــای اصــول و اهــداف جمهــوری اســامی ایــران تعییــن میگــردد
و چارچوبهــا و جهتگیریهــای کشــور را در همــة عرصههــای حکومتــی مشــخص میکنــد
ت کلــی چارچــوب و مبنــاي جهتگیــری کلــي کشــور در
(اســماعیلی و طحاننظیــف .)1391 ،سیاس ـ 
همــۀ عرصههــای حکومتــي اســت کــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري تعييــن شــده اســت و همچــون
حلقــۀ پيونــدي بيــن اصــول و اهــداف نظــام بــا وظايــف دســتگاهها و نهادهــاي حکومتــي نقــش
ايفــا مینمایــد (غالمــی و بهادریجهرمــی .)1392 ،باوجــود تعاريــف مختلــف سیاســت کلــي ،شــاید
بهتریــن تعریــف در تبصــرۀ مــادۀ « 1مقــررات نظــارت بــر ُحســن اجــراي سیاس ـتهای کلــي نظــام
جمهــوري اســامي ايــران» آمــده اســت« :سیاسـتهای کلــي نظــام سیاسـتهایي اســت کــه از ســوي
مقــام معظــم رهبــري بهموجــب بنــد یــک از اصــل یکصدودهــم قانــون اساســي تعييــن میشــود»
(قلیپــور و غالمپــور آهنگــر.)1389 ،
در دانــش سیاســت عمومــی ،روشهــا و الگوهــای مختلفــی بــرای سیاســتگذاری مطــرح شــده
کــه یکــی از روشهــای مرســوم الگــوی «چرخــۀ سیاس ـتگذاری» اســت کــه در  6مرحلــه بهصــورت
چرخــۀ تکمیلشــونده بــه توســعۀ سیاســت عمومــی منجــر میشــود (.)Young & Quinn, 2002
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شکل  .1چرخۀ سیاستگذاری عمومی ()Source: Young & Quinn, 2002
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

سیاس ـتهای کلــی نظــام نیــز براســاس چرخــۀ مذکــور و از مســیر قــوای س ـهگانه یــا بخشهــای
سیاســتپژوهی دولتــی و غیردولتــی تنظیــم میگــردد و پــس از بررســی و تدقیــق در دبیرخانــۀ
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،جهــت ابــاغ مطابــق اصــل  110قانــون اساســی بــه مقــام معظــم
رهبــری تقدیــم میشــود .براســاس گــزارش درگاه الکترونیــک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،تــا
کنــون  51مــورد سياســت كلــي توســط مجمــع تصويــب و تقديــم مقــام معظــم رهبــري شــده كــه
معظملــه ابــاغ شــده اســت (پایــگاه اطالعرســانی
از ايــن ميــان تعــداد  47سياســت كلــي از ســوي
ٌ
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام.)1399 ،
همچنیــن مقــررات نظــارت بــر ُحســن اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام در تاریــخ  24اســفند
 1392توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ گردیــده کــه در مــادۀ  1اشــاره شــده اســت نظــارت بــر
ُحســن اجــراى سياس ـتهاى كلــى نظــام بهموجــب تفويــض اختيــار از ســوى مقــام معظــم رهبــرى
توســط مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام مطابــق ايــن مقــررات صــورت میگيــرد .همچنیــن تبصــرۀ
 2ایــن مــاده ،نظــارت بــر ُحســن اجــراى سياسـتهاى كلــى را شــامل نظــارت بــر ا ِعمــال سیاسـتهاى
كلــى در قوانيــن ،مقــررات و مراحــل اجرايــى دانســته اســت .بــر ایــن اســاس ،مرحلــۀ پیادهســازی
سیاســت کلــی کــه نقــش مؤثــری در ُحســن اجــرای سیاســتهای کلــی دارد ،در بخــش بعــدی
بهتفصیــل تشــریح شــده اســت.
3ـ .3تحقق (پیادهسازی) سیاست کلی
پیادهســازی بــه مفهــوم «بهکارگیــری سیاســت» آمــده (هیــل و هیــوپ )1397 ،کــه ســنگ زیریــن
ادارۀ عمومــی محســوب میشــود (رزقيرســتمي .)1379 ،پیادهســازی سیاســت بــه اَعمالــی گفتــه
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میشــود کــه توســط افــراد یــا گروههــای اجتماعــی و یــا اداري بــراي دســتیابی بــه اهــداف منــدرج
در بیانیــۀ سیاســت و مذاکــرات قبــل از تصویــب انجــام میشــود (دانشفــرد .)1393 ،در معنایــی
دیگــر ،بــه مفهــوم اجــرای یــک تصمیــم سیاســتی اســت کــه معمــوالً در یــک قانــون موضوعــه
منــدرج اســت ،ولــی میتوانــد بهشــکل دســتورات اجرایــی یــا تصمیمــات قضایــی نیــز باشــد
( .)Mazmanian & Sabatier, 1989پیادهســازی در مفهومــی کلــی بهمعنــای بهکارگیــری قانــون
اســت کــه در آن ،طرحهــا و برنامههــا بــه مرحلــۀ عمــل درمیآیــد (اعرابــی و رزقیرســتمی،
 .)1384درواقــع ادامــۀ سیاســت بــه طریقــی دیگــر اســت کــه در ایــن مرحلــه ،قانــون بهصــورت
آییننامــه و مقــررات درمیآیــد و جنبــۀ کاربــردی مییابــد (رزقيرســتمي .)1379 ،پیادهســازی
سیاســت تبدیــل تعهــدات بــه عمــل و تبدیــل برنامههــای سیاســت بــه واقعیــت و جــزء مهمــی
از فراینــد سیاســتگذاری اســت (دانشفــرد .)1393 ،بهطــور کلــی پیادهســازی مجموعــهای از
فعالیتهــای تفســیر (ترجمــان زبــان و نوشــتار سیاســت بهســوی جهتگیریهــای قابــل تحقــق
و امــکان) ،ســازماندهی (ایجــاد واحدهــا و روشهــای انجــام سیاســت) و کاربــرد (اندیشــیدن
تمهیــدات الزم بــرای تأمیــن منابــع و ابزارهــای الزم ،بودجــه و خدمــات مــورد نیــاز) اســت (قلیپــور،
 .)1387در دهههــای اخيــر ،پیشــرفت در زمینــۀ پیادهســازی سیاســت تــا حــدی اهمیــت آن را
بــرای تحلیلگــران سیاســت روشــن کــرده ،ولــی هنــوز جايــگاه واقعــي خــود را در سیاســتگذاری
بهدســت نیــاورده اســت و بــه همیــن دلیــل از ايــن مرحلــه در فراينــد سیاســتگذاری باعنــوان
حلقــۀ مفقــوده يــاد میشــود(هیــل و هیــوپ .)۱۳۹۷ ،در گذشــته (تــا اوایــل دهــۀ  1970م) ،مرحلــۀ
پیادهســازی مشــکلآفرین تلقــی نمیشــد (قلیپــور )۱۳۸۷ ،و ایــن فــرض بهطــور ضمنــي وجــود
داشــت كــه وقتــي سیاســتها شــكل میگیرنــد ،بهطــور خــودكار و بهســادگی محقــق میشــوند
(اســعدي ،پيكانــي و رشــيدپور .)۱۳۹۶ ،بــه عبــارتدیگــر ،وظیفــۀ بوروکراتهــا پیادهســازی و
اجــرای سیاســتها و وظیفــۀ سیاســتگذاران صرفــاً تــا مرحلــۀ تصویــب سیاســت بــود(قلیپــور،
 )۱۳۸۷و شــكاف عمیقــی بيــن تصويــب قوانيــن و مقــررات و بهکارگیــری آنهــا بهوجــود آمــد
(اســعدي و دیگــران )۱۳۹۶ ،کــه درنتیجــۀ آن پیادهســازی سیاســتها موفقيتآمیــز نبــوده
(داناییفــرد ،ثقفــی و مشــبکیاصفهانی )۱۳۸۹ ،و شكســت سیاســتها بهوفــور مشــاهده میشــد
( .)Winter, 1989ایــن واقعیتهــا ســبب شــد تــا رویکــرد جدایــی مرحلــۀ پیادهســازی و اجــرا از
مرحلــۀ تدویــن سیاســت تغییــر کنــد و پیادهســازی بهعنــوان یکــی از فرایندهــای سیاســتگذاری
(قلیپــور )۱۳۸۷ ،و درواقــع یکــی از مهمتریــن مراحــل چرخــۀ سیاســتگذاری عمومــی معرفــی
شــود ( )Fischer & Miller, 2006کــه براســاس آن ،برنامههــا و طرحهــا از حالــت بالقــوه بــه حالــت
بالفعــل درمیآیــد(هیــل و هیــوپ.)۱۳۹۷ ،
تحقــق سیاس ـتها نیازمنــد شــناخت عوامــل مؤثــر و بازدارنــدۀ پیادهســازی سیاســت و توجــه بــه
آنهـ�ا بـ�وده کـ�ه در جــدول  1و  2بــه بخشــی از ایــن عوامــل از دیــدگاه دانشــمندان مختلــف اشــاره
شــده اســت.

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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جدول  .1عوامل مؤثر بر پیادهسازی سیاست از دیدگاه محققان
تعاریف

محقق

هیونگ سوک
()1988

عوامــل سیاســت (نــوع سیاســت ،منابع ،مشــوقهای سیاســت ،درجــۀ تغییــر و پیچیدگی ،ســازگاری
و مشــروعیت ،وضــوح و مشــخص بــودن سیاســت)؛ عوامــل مداخلــه (ارتبــاط و هماهنگــی ،زمــان،
راهبردهــای پیادهســازی ،آمــوزش کارکنــان ،فراینــد پذیــرش ،همبســتگی روشــن و مســتمر،
حــذف تــرس و عــدم اطمینــان)؛ عوامــل محیطــی (حمایت اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی ،زمینۀ
ســاختار ســازمانی ،زمینــۀ ج ـ ّو ســازمانی و حمایــت ســایرین) و عوامــل مجــری (درک کارکنــان،
شایســتگی کارکنــان و تمایــل آنهــا).

6

سیاســت بهروشــنی بیــان و ابــاغ شــود؛ تغییــرات سیاســی و ســازمانی لحــاظ گــردد؛ مســئولیت
اجــرا بهعهــدۀ عامــان و شــهروندانی باشــد کــه از اهــداف سیاســت پشــتیبانی میکننــد؛ تعــداد
طرفهــای اجرایــی حداقــل باشــد؛ منابــع کافــی شــامل ســازمانهای اثربخــش و شــبکهها
دراختیــار باشــد؛ مجریــان در ســطوح پاییــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــند؛ سیاســت از یــک
نظریــۀ خــوب نشــئت گرفتــه باشــد.

لملی و راسل
()2002

7

لیبراریان ،جورجنسن
و شارما)2010( 8

سیاســت ،تنظیــم و ابــاغ آن؛ زمینههــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی؛ رهبــری بــرای
پیادهســازی سیاســت؛ ذینفعــان درگیــر در پیادهســازی سیاســت؛ طرحریــزی پیادهســازی
و بســیج منابــع ،عملیــات و خدمــات و بازخــور پیشــرفت و نتایــج.

بتسوری)2016( 9

وضوح اهداف و استانداردهای سیاست و کیفیت بهتر خدمات عمومی.

ضرغام بروجنی و
بذرافشان ()1393

توجــه بــه ویژگیهــای رفتــاري و شــخصيتي مجريــان؛ نظــام اداري و بوروكراســي؛ هدفگــذاری و تدوين
صحيــح سیاســت؛ تخصــص و مهــارت مجريــان؛ گروههــای هــدف و اســتفادهکنندگان؛ حمايت از ســوي
مراجــع قانونــي ،حقوقــي و انتخاب ابزار مناســب و منابــع الزم.

اسعدی و دیگران
()1396

عوامــل مربــوط بــه مجریــان (ظرفیتهــای شــناختی ،ســطح پذیــرش سیاســت)؛ عوامــل
مربــوط بــه جامعــۀ هــدف (وســعت ،تنــوع ،مشــارکت)؛ عوامــل مربــوط بــه تدوینکننــدگان
(علمــی بــودن سیاســت ،رابطــۀ طــراح و مجــری ،ابــزار سیاســت)؛ عوامــل مربــوط بــه ماهیــت
(شــفافیت و قابلیــت پیادهســازی ،طبیعــت مســئله ،سیاســت نمادیــن) و عوامــل مربــوط بــه
محیــط (ســاختار ســازمان مجــری ،عوامــل سیاســی ،عوامــل اقتصــادی ،عوامــل اجتماعــی).

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

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

تعاریف

کوئینگ ( )1986به نقل
از باقرنژاد ،طاهرپور و
بهرامی ()1395

هدفگــذاری مبهــم؛ محدودیتهــای شــناختی سیاســتگذاران و محیــط غیرقابــل
پیشبینــی .

وینتر

10

سیاستهای غیرقابل پیادهسازی (غیرعقاليي).

()1989

اگونــوان ( )1991بــه نقل از تعریــف ناکافــی اهــداف؛ اهــداف بســیار جاهطلبانــۀ سیاســت؛ انتخــاب ســاختار نامناســب در
باقرنژاد و دیگــران ( )1395پیادهســازی؛ بیانضباطــی در برنامههــا.
ارتباطــات و اطالعــات ناکافــی؛ فقــدان منابــع و تســهیالت الزم؛ تمایــات ،انگیزههــا و نگرشهــای
مجریــان؛ ارزیابــی اجراکننــدگان از پیادهســازی سیاســت؛ ســاطع شــدن سیاســت از ســوی حکومت
بهجــای گروههــای هــدف؛ بیتوجهــی بــه متغیرهــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اداری؛ عــدم
برخــورداری مدیــران از فضــای حمایتــی الزم بــرای تصمیمگیــری؛ ناکافــی بــودن حقوق و دســتمزد
مجریــان؛ نبــود تخصــص الزم در مجریــان؛ سیاســت مبهــم؛ تعــداد زیــاد سیاسـتها؛ تصمیمگیری
متمرکــز؛ نبــود ســازوکار هماهنگــی؛ عــدم واپایش اطالعــات دریافتــی؛ همراســتا نبــودن برنامههای
اجرایــی دولتهــا؛ بیتوجهــی بــه گروههــای ذینفــع؛ عــد م حمایــت شــهروندان؛ اشــتغال بــه
رفــع دغدغههــای سیاســی؛ تعــدد و تداخــل اختیــارات مراجــع سیاسـتگذاری؛ ناهمســویی اهــداف
سیاسـتگذاران؛ تعویــق در پیادهســازی و ُکنــدی رونــد اصــاح سیاســت در دســتگاه اجرایــی.

مکینده)2005( 11

کاستکا

12

موانــع نهــادی (مشــوقهای سیاســی و اقتصــادی ،مشــارکت بخــش دولتــی و خصوصــی،
ظرفیــت مالــی ،فنــی و سیاســی) و موانــع رفتــاری /فرهنگــی اجتماعــی (ترجیحــات
شــخصی ،ارزشهــا ،هنجارهــا و فشــارهای اجتماعــی).

()2014

فقــدان تعهــد و ارادۀ سیاســی دولــت؛ نیــروی انســانی ناکارآمــد؛ ضعــف در نظــارت و ارزیابی؛
اشــتریان ،کشوردوســت و
ناآشــنایی مجریــان بــا برنامــه؛ ایــرادات مربــوط بــه قانــون برنامــه؛ ضعــف منابــع مالــی و
فراهانــی ()1394
دســتگاه اجرایــی نامناســب.
عباسی و بیگی ()1395

مشــكالت مربــوط بــه تدوینکننــدگان سیاســت؛ مجريــان و اســتفادهکنندگان؛ ماهيــت
سیاســت؛ ســازمان مجــري؛ انــواع کنشهــا و گروههــای فشــار و محيــط اجــراي سیاســت.

قلیپور ،بیگی و سعدآبادی موانــع مربــوط بــه سیاســت؛ موانــع مربــوط بــه مجريــان؛ موانــع ســاختاري و مديريتــي و
موانــع محيطــي.
()1396

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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3ـ .4نظارت و نظارت راهبردی
نظــارت واژهای عربــی از مــادۀ «نظــر» بهمعنــای نــگاه تــوأم بــا تأمــل و اعتبــار و بهعنــوان
مصــدر بهمعنــای رأی صــادره از ســوی ناظــر بــهكار مــیرود (عمیدزنجانــی و دیگــران.)1389 ،
در زبــان فارســی ،نظــارت بهمعنــای نظــر كــردن و نگریســتن بــه چیــزی ،مراقبــت و تحــت
نظــر و دیدهبانــی داشــتن كاری آمــده اســت (دهخــدا .)1385 ،نظــارت اصطالحــاً بــه مجموعــۀ
عملیاتــی گفتــه میشــود كــه طــی آن ،میــزان تطابــق عملكــرد بــا قوانیــن و مقــررات ســنجیده
میشــود تــا بدیــن طریــق ،از مطابقــت نتایــج عملكــرد بــا هدفهــای مطلــوب اطمینــان حاصــل
شــود (اخوانكاظمــی ،1391 ،ص .)31 .نظــارت در انــواع مختلفــی و بهصــورت مکــرر در قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران ذکــر شــده اســت.
نظــارت سیاســی اعــم از نظــارت مجلــس در قالــب تحقیــق و تفحــص (اصــل  ،)76ســؤال و
اســتیضاح (اصــول  88و  ،)89رأی اعتمــاد (اصــول  87و  ،)133ارائــۀ شــكایت از طــرز كار مجلــس یــا
قــوۀ مجریــه یــا قــوۀ قضاییــه بــه مجلــس شــورای اســامی (اصــل  ،)90نظــارت بــر صداوســیما (اصــل
 ،)175نظــارت رهبــری بــر قــوای س ـهگانه (اصــل )57؛  .2نظــارت مردمــی اعــم از نظــارت عمومــی و
همگانــی (اصــل  ،)8نظــارت از راه آزادی مطبوعــات (اصــل  ،)24نظــارت از راه احــزاب و تشــکلهای
سیاســی (اصــل  ،)26نظــارت از راه برگــزاری تجمــع و راهپیمایــی (اصــل )27؛  .3نظــارت حقوقــی
اعــم از نظــارت رهبــری بــر ُحســن اجــرای سیاس ـتهای كلــی نظــام (اصــل  ،)110نظــارت شــورای
نگهبــان (اصــول  96 ،94 ،72 ،91 ،4و  ،)99نظــارت رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــر مصوبــات
هیئتوزیــران (اصــول  85و )138؛  .4نظــارت قضایــی اعــم از نظــارت دیــوان عالــی كشــور بــر ُحســن
اجــرای قوانیــن (اصــل  ،)161نظــارت دیــوان عدالــت اداری بــر تصمیمــات یــا مصوبــات مقامــات و
نهادهــای اجرایــی (اصــول  170و  ،)173نظــارت مــوردی قضــات بــر مقــررات دولتــی مغایــر بــا شــرع
و قانــون و عــدم اجــرای آنهــا (اصــل  ،)170نظــارت ســازمان بازرســی كل كشــور (اصــل )174؛ .5
نظــارت مالــی اعــم از نظــارت دیــوان محاســبات (اصــول  54و )55؛ نظــارت رئیــس قــوۀ قضاییــه بــر
داراییهــای مقامــات خــاص (اصــل ( )142حضــوري ،1392 ،صــص11 .ـ.)13
نظــارت از منظــر ســطح بــه ســه نــوع نظــارت راهبــردی ،تاکتیکــی و عملیاتــی تقســیم میشــود.
لورنــژ ( )1987نظــارت راهبــردی 13را بهمعنــای پایــش مــداوم و ســامانمند انطبــاق فعالیتهــا
بــا راهبــرد و اصــاح راهبــرد برپایــۀ ایــن ارزیابیهــا میدانــد .بســیطترین و فراگیرتریــن نــوع
تقســیمبندی نظــارت راهبــردی ،نظارتهــای ســهگانۀ پیــش از عمــل ،حیــن عمــل و پــس از
عمــل اســت .در نظــارت پیــش از عمــل یــا آیندهنگــر ،برمبنــای پیشبینــی نتایــج عملیــات قبــل
از اجــرای آن برنامههــای مناســبی تنظیــم میشــود .در نظــارت حیــن عمــل یــا حالنگــر ،عملیــات
هــر مرحلــه از برنامــه در زمــان اجــرای آن تحــت کنتــرل قــرار میگیــرد و کوشــش میشــود تــا در
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 گذشــتهنگر ،پــس از پایــان یافتــن عملیــات بــا بررســی نتایــج آن میــزان
انحــراف از برنامههــا مشــخص میشــود (رضائیــان .)1395 ،نظریهپــردازان مدیریــت مدلهــای
مختلفــی درخصــوص نظــارت راهبــردی ارائــه کردهانــد؛ ازقبیــل لورنــژ 14و دیگــران ( ،)1986شــریوگ
و اســتینمن ،)1987( 15پیــرس و رابینســون ،)1988( 16فیگنــر ،)1990( 17گولــد و کوئیــن،)1990( 18
پربــل ،)1992( 19ســایمونز ،)2000( 20جولیــان و ســایفرس ،)2002( 21مورالیدهــاران،)2004( 22
کاپــان و نورتــون )2008( 23و دیویــد و دیویــد .)2016( 24پربــل ( )1992برپایــۀ دیــدگاه پیــرس و
رابینســون ( )1988مــدل نظــارت راهبــردی زیــر را ارائــه کــرده اســت.

شکل  .2مدل نظارت راهبردی پربل ()1992

تاهیراهبردیوکالن
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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  .1نظــارت بــر پیادهســازی راهبــرد .2 ،نظــارت
بــر مفروضــات تدویــن راهبــرد .3 ،نظــارت وســیع راهبــردی و  .4ارزیابــی نتایــج اجــرای راهبــرد و
بازخوردهــای اصالحــی میشــود.
3ـ .5مدل مفهومی تحقیق
بــا توجــه بــه نظریــات ذکرشــده ،دســتگاه مفهومــی تحقیــق حاضــر از  10بُعــد 53 ،مؤلفــه و 110
زیرمؤلفــه  تشــکیل شــده کــه برپایــۀ الگــوی نظــارت راهبــردی پربــل ( )1992توســعه یافتــه
اس��ت .م��دل مفهوم��ی و عناصــر (بُع��د ،مؤلفــه و زیرمؤلفــه) مــدل در شــکل  3و جــدول  5نشــان
داده شــده اســت.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :2ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ







ﻣﺮﺣﻠﻪ  :1ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ

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

 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ

ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدي

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ
 ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ

ﻣﺮﺣﻠﻪ :3ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ
شکل  .3مدل مفهومی تحقیق
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جدول  .5ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام
بُعد

مؤلفه
داشتن انسجام
آرمانگرایی واقعبینانه

زیرمؤلفه
ارتباط معنادار و نظاممند بین اهداف ،انتظارات و اجزای سیاست کلی تدوینشده.
توجه توأمان به آرمانها با درنظر گرفتن واقعیتهای ملی و بینالمللی هنگام تدوین سیاست کلی.

انعطافپذیر بودن

توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط متغیر.

انطباقپذیر بودن

سازگاری سیاست کلی با شرایط و اقتضائات محیطی.

فراگیر بودن

تعمیم اهداف و انتظارات سیاست کلی به کل جامعه.

نظارت بر ویژگیهای سیاست تدوینشده

جامع و مانع بودن
آیندهنگری
پایداری

توجه به زوایای مختلف ضروری و پرهیز از زیادهگویی در موارد غیرضروری.
توجه به شرایط و اقتضائات آینده هنگام تدوین اهداف و انتظارات سیاست کلی.
دوام و ثبات نسبی سیاست کلی دربرابر تغییرات و تکانههای محیطی.

مقبولیت و مشروعیت

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

صریح و شفاف بودن

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

بومی بودن
علمی و متقن بودن
همراستایی عمودی
و افقی
قابل اجرا بودن
قابل ارزیابی بودن

نظارت بر مالحظات تدوین نظارت بر تدوین نقشۀ راه تحقق
سیاست
سیاست

تدوین مشارکتی

تناسب اهداف و انتظارات سیاست کلی با اصول ،اقتضائات و مالحظات اسالمی ایرانی.
تدوین سیاست کلی برپایۀ دانش ،نظريهها و تجارب معتبر علمی و عملیاتی.
استفاده از نخبگان دانشگاهی ،حوزوی و خبرگان ملی در تدوین سیاست کلی.
همراستایی و عدم تعارض اهداف سیاست کلی با قانون اساسی ،اسناد باالدستی و انتظارات ذینفعان.
همراستایی ،و عدم تعارض و انطباق سایر اسناد سیاستی همتراز با سیاست کلی.
قابل اجرا بودن و عملپذیری سیاست کلی توسط مدیران و جامعۀ هدف اجرا.
معین.
امکان سنجش اهداف و انتظارات سیاست کلی با شاخصهای ّ

مشارکت و بهره گرفتن از نظرات ذینفعان ،مجریان و جامعۀ هدف اجرا در تدوین سیاست کلی.
درک واقعبینانۀ طراحان سیاست کلی از محیط اجرا.

هماهنگی و یکپارچگی

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

بازنگری و اصالح

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

تمهیدات اجرایی

پیشبینی تمهیدات نهادی ،نظاماتی ،فرهنگی ،مدیریتی و بودجهای برای تحقق سیاست کلی.

تبدیل و ترجمۀ
عملیاتی

استنتاج و احصای اولویتها و حوزههای راهبردی سیاست کلی.
تبدیل اولویتها و حوزههای راهبردی به پیامدها و اهداف بلندمدت.
تدوین اهداف عملیاتی برای دستیابی به پیامدها و اهداف بلندمدت.

برنامهریزی عملیاتی

تعریف سبد پروژهها و اقدامات اجرایی برای دستیابی به اهداف عملیاتی.
تعیین و تخصيص الزامات ،منابع ،زمان و محدودیتها به اهداف ،پروژهها و اقدامات.
احصای شاخصهای تحقق اهداف ،پروژهها و اقدامات.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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بُعد

مؤلفه
قوانین ،مقررات و
سامانهها

زیرمؤلفه
تدوین ،بهروزرسانی و اصالح قوانین و آییننامهها متناسب با اهداف و انتظارات سیاست کلی.
تدوین و اصالح دستورالعملها و بخشنامههای دستگاهها متناسب با اهداف و انتظارات سیاست کلی.
طراحی و بهروزرسانی سامانههای ملی متناسب با اهداف و انتظارات سند.
تأمین و ساماندهی مجدد منابع انسانی برای تحقق سیاست کلی.

منابع

تأمین و ساماندهی مجدد منابع دانشی و اطالعاتی برای تحقق سیاست کلی.
تأمین و ساماندهی مجدد منابع مالی برای تحقق سیاست کلی.

زیرساختها

تأمین و ساماندهی مجدد زیرساختهای سختافزاری برای تحقق سیاست کلی.
تأمین و ساماندهی مجدد زیرساختهای نرمافزاری برای تحقق سیاست کلی.

نظارت بر بسترسازیهای تحقق سیاست

تدوین ،بازنگری و اصالح آموزشهای پایه ،مقدماتی و عالی با محوریت انتظارات سیاست کلی.
آموزشها

تدوین ،بازنگری و اصالح آموزشهای عرضی و فنیحرفهای با محوریت انتظارات سیاست کلی.
تدوین ،بازنگری و اصالح آموزشهای عمومی با محوریت انتظارات سیاست کلی.

ارتباطات و تعامالت

برقراری و تسهیل در ارتباطات دروندستگاهی و بیندستگاهی در راستای تحقق سیاست کلی.
تحکیم همکاری و هماهنگی دروندستگاهی و بیندستگاهی در راستای تحقق سیاست کلی.
تدوین مأموریتها و نقشهای جدید دستگاهی در راستای تحقق سیاست کلی.

نگاشت نهادی

تشکیل قرارگاهها ،كارگروهها و شوراهای تخصصی و موضوعی در راستای تحقق سیاست کلی.
تخصیص مأموریتها و نقشهای تحقق سیاست کلی به دستگاههای اجرایی.
ایجاد ،ادغام و حذف سازمان حکومتی و غیرحکومتی در راستای تحقق سیاست کلی.

فرهنگسازی و
همراهسازی
رفع موانع و چالشها

گفتمانسازی و سکه رایج شدن سیاست کلی در سطح ملی.
ارزش گذاشتن به تالشها و اقدامات تحقق سیاست کلی بهمثابۀ عمل صالح.
تبیین ،تشریح و تفهیم اهداف ،انتظارات و واژگان سیاست کلی در سطوح مختلف.
برطرف کردن موانع و چالشهای تحقق سیاست کلی.
پیشبینی و بهکارگیری ضمانتها از طریق بهکارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی.

ضمانتهای اجرایی

داشتن تقوای فردی و سازمانی بهعنوان کارآمدترین ضمانت اجرای سیاست کلی.
امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان کارآمدترین ضمانت اجرای سیاست کلی.

نظارت بر الزامات اجرای سیاست
16

بهرهوری اجرا

استفادۀ بهینه از منابع و حصول اطمینان از تحقق اهداف.

اجرای آزمایشی

اجرای آزمایشی و محدود سیاست کلی با هدف بازخوردهای اصالحی.

برنامهریزی اجرایی

تعیین اهداف ،اقدامات ،مجریان ،مسئولیتها ،منابع و زمانبندی اجرا.

مشوقها و انگیزانندهها
کنترل عملیاتی
همراهسازی

پیوند دادن اجرای سیاست کلی با انتصابات ،پاداشها و برخورداری از معافیتهای قانونی.
تدوین و اجرای شاخصها و اقدامات کنترلی در سطوح اجرایی و ارائۀ بازخوردهای اصالحی.
جلب حمایت و مشارکت مجریان و جامعۀ هدف اجرا برای تحقق سیاست کلی.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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بُعد

مؤلفه

نظارت بر الزامات
اجرای سیاست

پاسخگویی
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زیرمؤلفه
تعهد به جوابگویی درمقابل مسئولیت پذیرفتهشده برای اجرای سیاست کلی.

تفویض اختیار

واگذاری قانونی مسئولیتها و اختیارات براساس قابلیتها و توانمندیها.

ابزارهای اجرا

پیشبینی و استفاده از ابزارها و روشهای مناسب برای اجرای سیاست کلی.

فضای اجرا

نظارت مالحظات و ویژگیهای رهبری در تحقق سیاست

حمایت و مطالبهگری

میزان پذیرش و مقبولیت اجرای سیاست کلی در جامعۀ هدف اجرا.
تأکید و مطالبۀ رهبران و مدیران عالی نسبت به تحقق سیاست کلی.
راهاندازی قرارگاه /ستاد هدایت ،راهبری و پیگیری برای تحقق سیاست کلی.
انتخاب و انتصاب مدیران همفکر ،همدل ،همراه و توانمند برای تحقق سیاست کلی.

گروه ائتالف مدیریتی

ثبات نسبی مدیریتی و تغییرات هوشمندانه در مدیران میانی و اجرایی.
شبکهسازی و ایجاد گروههای متداخل کاری (قرارگاه ،کارگروه و شورا) متولیان تحقق سیاست کلی.
ایجاد انگیزه و شور و شوق تحقق سیاست کلی در سطح دستگاههای اجرایی و مردم.
تفویض اختیار کافی به مدیران میانی و اجرایی برای تحقق سیاست کلی.

سبک رهبری متناسب

مدیریت تعارض و مقاومتهای 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.
داشتن صالحیت و توانایی (دانش ،تجربه و مهارت) برای تحقق سیاست کلی.

نظارت مالحظات و ویژگیهای مجریان تحقق سیاست

نهادها و دستگاههای
حاکمیتی

دادن وظایف و اختیارات متناسب برای تحقق سیاست کلی.
مسئولیتپذیری و پاسخگویی برای تحقق سیاست کلی.
هماهنگی ،همسویی و یکپارچگی برنامههای دستگاهها با سیاستهای ابالغشده.
داشتن اراده و مشارکت در تحقق سیاست کلی.
ت کلی.
مشارکت داشتن در نظارت بر تحقق سیاس 

نهادها و دستگاههای
غیرحاکمیتی

داشتن صالحیت و توانایی (دانش ،تجربه و مهارت) در تحقق سیاست کلی.
دادن وظایف و اختیارات متناسب برای تحقق سیاست کلی.
مسئولیتپذیری و پاسخگویی برای تحقق سیاست کلی.
ایجاد منافع مشترک در راستای تحقق سیاست کلی.
داشتن باور و ایمان به اهداف و انتظارات سیاست کلی.

مردم

مشارکت داشتن در تحقق سیاست کلی.
مشارکت داشتن در نظارت بر تحقق سیاست کلی.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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بُعد

مؤلفه

نظارت دستاوردهای
حاصل از اجرای سیاست

نتایج

زیرمؤلفه
ارزیابی و مقایسۀ نتایج حاصل از اجرای سیاست کلی با نتایج پیشبینیشده.
ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از منظر جامعۀ هدف اجرا.

پیامدها و آثار

ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از منظر رقبا و دشمنان.
ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از بستر گزارشهای رسمی ملی و بینالمللی.
ارزیابی پیامدها و آثار تحقق سیاست کلی از دیدگاه ذینفعان.

نظارت مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست

حمایت نظری و عملی ذینفعان از تحقق سیاست کلی.
ذینفعان

لحاظ کردن خواستهها و مطالبات ذینفعان در تحقق سیاست کلی.
جلب حمایت و پشتیبانی ذینفعان برای تحقق سیاست کلی.
مالحظۀ شرایط و اقتضائات خاص جامعۀ هدف اجرا برای تحقق سیاست.

جامعۀ هدف اجرا

انتقال روحيه و انگیزه از جامعۀ هدف اجرا به مدیران و مجريان سیاست کلی.
همراه و همسو نمودن جامعۀ هدف برای تحقق سیاست کلی.
مشارکت دادن جامعۀ هدف در تحقق سیاست کلی.
روندهای مؤثر بر تحقق سیاست کلی.

شرایط و زمان اجرا

رویدادها و تحوالت مؤثر بر تحقق سیاست کلی.
فعالیتهای مؤثر شرکا ،رقبا و دشمنان در تحقق سیاست کلی.
درنظرگرفتن اقتضائات زمانی ،مکانی و شرایط عادی و بحرانی اجرا.

فرایندها ،مالحظات و الزامات
نظارت بر تحقق سیاست

تعیین معیارها و شاخصهای نظارت و کنترل.
فرایندها

جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای نظارت و کنترل.
مقایسۀ اطالعات با معیارها و تجزیه و تحلیل آنها.
بازخورد نتایج و پیشنهاد اقدامات اصالحی.

مالحظات و الزامات

 .4روش تحقیق

تهیۀ سازوکارهای ارتباطی مردم با حاکمیت با هدف دریافت گزارشهای نظارتی تحقق سیاست.
تهیۀ سیستم بازخوردگیری و استفاده از درسآموختهها و تجارب از صحنۀ اجرا.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

روششناســی تحقیــق یــا تعییــن مبانــی فلســفی تحقیــق کوششــی درجهــت تعییــن روش منطقــی
دســتیابی بــه هدفهــای علــم یــا شــناخت علمــی(عندلیــب ،۱۳۸۱ ،صــص53 .ـ )54و همچــون
نقش ـهای ،راهگشــای مســیر حرکــت محقــق بهســمت مقاصــد مــورد نظــر اســت(منصوریــان.)۱۳۹۰ ،
داناییفــرد ،آذر و الوانــی ( )1383بــا اســتفاده از «پیــاز تحقیــق» 25ســاندرز ،لوییــس و تورنهیــل)2008( 26
’25. the research ‘onion
26. Mark Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill
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الگــوی روششناسـیای را ارائــه دادهانــد کــه مبتنــی بــر آن روششناســی تحقیــق تشــریح شــده اســت.
تحقیــق حاضــر برمبنــای فلســفی پراگماتیســم و بــا جهتگیــری توســعهای و کاربــردی و رویکــرد
آمیختــۀ اکتشــافی اســت؛ بهطــوری کــه در ســطح هــدف غالبـاً از رویکــرد کیفــی ،در ســطح جمـعآوری
کمــی و در ســطح تحلیــل و تفســیر دادههــا نیــز از دو رویکــرد
دادههــای تحقیــق از دو رویکــرد کیفــی و ّ
کمــی و کیفــی اســتفاده شــده اســت .قلمــروی تحقیــق بهلحــاظ زمانــی بهصــورت تکمقطعــی و
ّ
در بــازۀ زمانــی ســالهای  1387تــا  ،1398بهلحــاظ مکانــی شــهر تهــران و بهلحــاظ موضوعــی در
شــاخۀ الگوســازی و حــوزۀ سیاس ـتگذاری و مدیریــت راهبــردی اســت.
ارزﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺎرﺑﺮدي
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﻧﺘﻘﺎدي

ﺑﻨﯿﺎدي

روﯾﮑﺮد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ

ﻗﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ

ﺳﺎﺧﺖ
ﮔﺮاﯾﯽ

روﯾﺶ
ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

اﻓﻖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮔﺮدآوري
داده ﻫﺎ

شکل  .4پیاز فرایند تحقیق(منبع :داناییفرد و دیگران)۱۳۸۳ ،

اﺛﺒﺎت ﮔﺮاﯾﯽ

ﻣﺮدم
ﻧﮕﺎري

ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردي

اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

اﻗﺪام آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﭘﮋوﻫﯽ

آزﻣﺎﯾﺶ

ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﻄﻌﯽ

ﺗﮏ
ﻣﻘﻄﻌﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جامعــۀ آمــاری تحقیــق شــامل تمــام اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا سیاسـتگذاری و نظــارت
راهبــردی در منابــع علمــی و تجربــی و خبــرگان حــوزۀ سیاسـتگذاری ( 130نفــر در دســترس) بــوده
اســت .نمونــۀ آمــاری تحقیــق در روش کتابخانـهای بهصــورت تمامشــمار تــا اشــباع نظــری و در روش
میدانــی در بخــش مصاحبــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری غیرتصادفــی و هدفمنــد و بــا اســتفاده از
تکنیــک گلولهبرفــی ( 12نفــر) و در بخــش پرس ـشنامه براســاس جــدول مــورگان ( 50نفــر) تعییــن
شــد .دادههــای تحقیــق بــا دو روش کتابخانــهای (بــا ابــزار فیشبــرداری) و میدانــی (بــا ابزارهــای
مصاحبــه و پرســشنامه) گــردآوری شــد و تحلیــل دادههــای کیفــی بــا روش تحلیــل مضمــون و

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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کمــی بــا کمــک آزمونهــای آمــاری اســتنباطی انجــام گردیــد و مدلســازی
تحلیــل دادههــای ّ
تحقیــق بــا اســتفاده از روش معــادالت ســاختاری( 27رویکــرد مبتنــی بــر کوواریانــس) در نرمافــزار
اســمارت پــیالاس 28در ســه مرحلــۀ بــرازش مــدل اندازهگیــری ،مــدل ســاختاری و مــدل کلــی
صــورت گرفــت.

 .5یافتههای تحقیق
5ـ .1تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی
همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد ،نمونــۀ آمــاری ایــن تحقیــق  50نفــر از خبــرگان آگاه
بــه موضــوع بودنــد کــه پرس ـشنامه در بیــن آنهــا توزیــع گردیــد و تعــداد  46پرس ـشنامه تکمیــل
و دریافــت شــد .اطالعــات مربــوط بــه مــدرک تحصیلــی ،ســابقه و ســطح مســئولیت و میــزان آشــنایی
بــا سیاس ـتهای کلــی در جــدول  6ارائــه شــده اســت.
جدول  .6تحلیل دادههای توصیفی نمونۀ آماری
فراوانی

تحصیالت

سابقۀ
مسئولیت
(سال)

درصد

کارشناسی ارشد

4

9

دانشجوی
دکتری

17

39

دکترا

23

52

سایر

-

-

تا 10

-

-

 11تا 15

-

-

 16تا 20

7

16

 21تا 25

19

43

 26تا 30

8

18

 30به باال

10

23

5ـ .2تجزیه و تحلیل دادههای کیفی

فراوانی

نوع مسئولیت

میزان آشنایی
با
سیاستهای
کلی

درصد

مدیریتی

38

86

کارشناسی

6

14

سایر

-

-

زیاد

30

68

متوسط

14

32

ضعیف

-

-

(منبع :محققساخته)
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در ایــن بخــش ،فهرســتی از عوامــل مؤثــر در نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاس ـتهای کلــی بیــان
27. Structural Equation Modeling
28. Smatr PLS
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میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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شــده کــه از مصاحبــه بــا مدیــران و مســئوالن خبــره در موضــوع تحقیــق بهدســت آمــده و بــا اســتفاده
از روش تحلیــل مضمــون مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت (جــدول .)7
جدول  .7عوامل مؤثر بر پیادهسازی اسناد راهبردی از دیدگاه مصاحبهشوندگان
عامل

ردیف
1

باور و اعتقاد مسئوالن و مجریان به سیاستهای کلی.

2

اهتمام و جدیت متولیان و مجریان به تحقق و اجرای سیاستهای کلی.

3

درک صحیح و برداشت مشترک از سیاستهای کلی.

4

قابل اجرا بودن سیاستهای کلی.

5

قابل کنترل بودن سیاستهای کلی.

6

عقلی و علمی بودن سیاستهای کلی.

7

روشمند بودن تدوین سیاستهای کلی.

8

ساده ،روان و مختصر بودن سیاستهای کلی.

9

صریح و غیرقابل تفسیر بودن سیاستهای کلی.

10

اولویتبندی در تحقق سیاستهای کلی.

11

اولویتبندی در بازنگری سیاستهای کلی.

12

اولویتبندی در نظارت و کنترل سیاستهای کلی.

13

رعایت رویکرد تدبیر همراه با جسارت در تدوین سیاستهای کلی.

14

الگوبرداری از تجربیات موفق دنیا در سیاستگذاری و تحقق سیاستها.

15

لزوم اعتالی جایگاه قانون و فرهنگ قانونپذیری در جامعه برای تحقق سیاستهای کلی.

16

استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظارت و کنترل تحقق سیاستهای کلی.

17

تقویت زیرساختهای نرم و سخت مورد نیاز تحقق سیاستهای کلی.

18

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

19

رشد و یادگیری در تدوین و بازنگری سیاستهای کلی با توجه به تجربیات عملی.

20

توجه به تغییرات محیطی در تحقق سیاستهای کلی.

21

توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای سیاستهای کلی.

22

استفاده از ظرفیتهای برنامههای پنجسالۀ توسعۀ کشور در تحقق سیاست کلی.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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عامل

ردیف
23

ویژگیهای مجریان (معتقد به نظام ،باصالحیت و خبره).

24

لزوم ارتباط سیاستهای کلی نظام با اسناد باالدستی.

25

مشارکت و تعامل مجریان با سیاستگذاران.

26

استفاده از مدیران دارای تجربۀ صف و ستاد یا تلفیقی از آنها.

27

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

28

لزوم ترجمان سیاست و شکست سیاست به اجزای آن.

29

بررسی دورهای سیاستهای کلی و بازنگریهای مورد نیاز.

30

برقراری ارتباط سیستمی بین سیاستهای کلی با برنامههای توسعۀ کشور.

31

کمی و قوانین برنامه توسعۀ کشور.
تبدیل سیاستهای کلی به اهداف ّ

32

ارزیابی عملکرد مدیران دستگاهها براساس میزان موفقیت در تحقق سیاستهای کلی نظام.

33

توجه به ارزشیابی اثربخشی تحقق سیاستهای کلی (پیامدسنجی).

34

ضرورت ترکیب و بهکارگیری سه نوع نظارت راهبردی ،عملیاتی و مالی در الگوی نظارتی.

(منبع :محققساخته)

تاهیراهبردیوکالن
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5ـ .3تجزیه و تحلیل دادههای ک ّمی

کمــی در ســه مرحلــۀ تحلیــل اندازهگیــری الگــو ،تحلیــل ســاختاری (ارتباطــات)
تحلیــل دادههــای ّ
الگــو و تحلیــل کلــی الگــو بــا اســتفاده از روش معــادالت ســاختاری و نرمافــزار اســمارت پــیالاس
انجــام شــده اســت.
5ـ3ـ .1برازش اندازهگیری الگو

بــرای پایایــی ،ســه شــاخص ضریــب بارهــای عاملــی( 29پایایــی متغیرهــای مشــاهدهپذیر) ،آلفــای کرونباخ
و پایایــی ترکیبــی 31و بــرای روایــی ،شــاخص روایــی همگــرا 32مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در جــداول  8تــا
 17وضعیــت آن ذکــر شــده اســت .ضرایــب بارهــای عاملــی باالتــر از  0/4و آلفــای کرونباخ و پایایــی ترکیبی
باالتــر از  0/7و روایــی همگــرای باالتــر از  0/5نشــاندهندۀ وضعیــت قــوی عناصــر الگوســت.
30

29. Loading
30. Cronbach Alpha
31. Composite Reliability
32. Convergent Validity
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جدول  .8وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت ویژگیهای سیاست کلی تدوینشده
مؤلفه
بُعد
نظارت ویژگیهای سیاست کلی تدوینشده
انسجام

بار عاملی
0/76
0/789

آرمانگرایی واقعبینانه

0/871

انطباقپذیر

0/756

انعطافپذیر
فراگیر

0/713
0/631

جامع و مانع

0/736

پایدار

0/741

آیندهنگر

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی
0/961
0/956
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

0/802

1.000

مقبولیت و مشروعیت

0/639

1.000

بومی

0/606

صریح و شفاف

1.000

0/827

1.000
1.000

روایی همگرا
0/621
1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

علمی و متقن

0/858

0/750

0/889

0/800

همراستایی عمودی و افقی

0/730

0/859

0/934

0/876

اجراپذیر

0/734

1.000

1.000

1.000

ارزیابی

0/787

1.000

1.000

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

1.000

تاهیراهبردیوکالن
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جدول  .9وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت مالحظات تدوین سیاست کلی
بُعد

بار عاملی

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

روایی همگرا

0/706

0/852

0/900

0/693

تدوین مشارکتی

0/856

0/747

0/886

0/795

هماهنگی و یکپارچگی

0/661

1.000

1.000

1.000

بازنگری و اصالح

0/800

1.000

1.000

1.000

تمهیدات اجرایی

0/863

1.000

1.000

1.000

مؤلفه

نظارت مالحظات تدوین سیاست کلی

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

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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جدول  .10وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت تدوین نقشۀ راه تحقق سیاست کلی
بُعد

مؤلفه

تدوین نقشۀ راه تحقق سیاست کلی
تبدیل و ترجمۀ عملیاتی
برنامهریزی عملیاتی

بار
عاملی

آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

0/509

0/869

0/938

0/884

0/761

0/948

0/974

0/950

0/761

0/919

0/943

0/807

با توجه به اعداد جدول فوق ،وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفهها قوی است.
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جدول  .11وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت بسترسازیهای تحقق سیاست کلی
بُعد

بار
عاملی

آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی
همگرا

0/620

0/783

0/837

0/375

قوانین ،مقررات و سامانهها

0/675

0/748

0/858

1.000

منابع

0/662

0/815

0/890

1.000

زیرساختها

0/672

0/792

0/905

1.000

آموزشها

0/791

0/880

0/926

1.000

ارتباطات و تعامالت

0/700

0/782

0/873

1.000

نگاشت نهادی

0/565

0/818

0/879

1.000

فرهنگسازی و همراهسازی

0/786

0/816

0/891

1.000

رفع موانع و چالشها

0/541

1.000

1.000

1.000

ضمانت اجرایی

0/711

0/679

0/826

1.000

مؤلفه

نظارت بسترسازیهای تحقق سیاست کلی

تاهیراهبردیوکالن
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بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق ،وضعیــت پایایــی و روایــی مؤلفههــا قــوی بــوده و روایــی بُعــد
مذکــور متوســط اســت.
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میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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جدول  .12وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت الزامات اجرای سیاست کلی
بار عاملی

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

روایی همگرا

نظارت الزامات اجرای سیاست کلی

0/603

0/814

0/857

0/387

بهرهوری اجرا

0/446

1.000

1.000

1.000

اجرای آزمایشی

0/710

1.000

1.000

1.000

برنامهریزی اجرایی

0/683

1.000

1.000

1.000

مشوقها و انگیزانندهها

0/605

1.000

1.000

1.000

کنترل عملیاتی

0/567

1.000

1.000

1.000

همراهسازی

0/565

1.000

1.000

1.000

پاسخگویی

0/661

1.000

1.000

1.000

تفویض اختیار

0/562

1.000

1.000

1.000

ابزارهای اجرا

0/724

1.000

1.000

1.000

فضای اجرا

0/505

1.000

1.000

1.000

بُعد

مؤلفه

تاهیراهبردیوکالن
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بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق ،وضعیــت پایایــی و روایــی مؤلفههــا قــوی بــوده و روایــی بُعــد
مذکــور متوســط اســت.
جدول  .13وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت رهبری تحقق سیاست کلی
بُعد

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی
ترکیبی

روایی همگرا

0/660

0/682

0/825

0/613

حمایت و مطالبهگری

0/693

0/494

0/796

0/662

گروه ائتالف مدیریتی

0/822

0/763

0/845

0/648

سبک رهبری متناسب

0/826

0/830

0/878

0/550

مؤلفه

نظارت رهبری تحقق سیاست کلی

تاهیراهبردیوکالن
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بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق ،وضعیــت پایایــی و روایــی ابعــاد و مؤلفههــا قــوی اســت .گفتنــی
اســت کــه گرچــه آلفــای کرونبــاخ مؤلفــۀ «حمایــت و مطالبهگــری»  0/494بــوده ،ضریــب پایایــی
ترکیبــی آن  0/796بــوده کــه مناســب اســت.

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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جدول  .14وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت مجریان تحقق سیاست کلی
بُعد

بار عاملی

مؤلفه

نظارت مجریان تحقق سیاست کلی

روایی همگرا

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

0/638

0/743

0/851

0/657

نهادها و دستگاههای حاکمیتی

0/694

0/735

0/849

0/623

نهادها و دستگاههای غیرحاکمیتی

0/888

0/934

0/948

0/751

مردم

0/838

0/688

0/819

0/604

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

تاهیراهبردیوکالن
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جدول  .15وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی
مؤلفه

بُعد

بار عاملی

روایی همگرا

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

نظارت دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی 0/769

0/441

0/781

0/641

نتایج

0/819

1.000

1.000

1.000

پیامدها و آثار

0/782

1.000

1.000

1.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــا توجــه بــه اعــداد جــدول فــوق ،وضعیــت پایایــی و روایــی ابعــاد و مؤلفههــا قــوی اســت .گرچــه
آلفــای کرونبــاخ بُعــد مذکــور  0/441بــوده ،ضریــب پایایــی ترکیبــی آن  0/781بــوده کــه مناســب اســت.
جدول  .16وضعیت پایایی و روایی بُعد نظارت عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی
بُعد

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

مؤلفه

0/783

0/685

0/828

0/807

ذینفعان

0/871

0/910

0/944

0/848

جامعۀ هدف اجرا

0/829

0/842

0/893

0/677

عدم قطعیتهای
محیطی

0/643

0/777

0/840

0/513

نظارت عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی

بار عاملی

با توجه به اعداد جدول فوق ،وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفهها قوی است.
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میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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جدول  .17وضعیت پایایی و روایی بُعد فرایندها ،مالحظات و الزامات نظارت تحقق سیاست کلی
بُعد

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

مؤلفه

0/765

0/921

0/962

0/926

فرایندها

0/967

0/971

0/978

1.000

مالحظات و الزامات

0/957

0/870

0/920

1.000

فرایندها ،مالحظات و الزامات نظارت تحقق سیاست کلی

با توجه به اعداد جدول فوق ،وضعیت پایایی و روایی ابعاد و مؤلفهها قوی است.
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5ـ3ـ .2برازش ساختاری (ارتباطات) الگو

در ایــن بخــش ،وضعیــت ســاختاری الگــو و روابــط بین متغیرهای مکنون (مســتقل یــا بــرو نزا) و وابســته (درو نزا)
براســاس معیارهــای ضرایــب تأثیــر ،ضریــب تعییــن ( ،)R2ضریب ارتبــاط پیشبیــن ( )Q2و معیار انـدازۀ اثــر ()F2
بررســی شــده اســت .در مرحلــۀ اول ،ارتبــاط ســازۀ اصلــی (الگــوی نظــارت راهبــردی تحقــق سیاسـتهای کلــی
نظـ�ام) بـ�ا ابعـ�اد الگـ�و بررسـ�ی و نتایـ�ج تحلیـ�ل ضرایب مسـ�یر این مرحلـ�ه در جــدول  18نشــان داده شــده اســت.
جدول  .18وضعیت ارتباط سازۀ اصلی با ابعاد الگو
از

الگوی نظارت بر تحقق
سیاستهای کلی نظام

(منبع :محققساخته)

به

ضریب تأثیر

ضریب R2

ضریب Q2

ضریب F2

ویژگیهای سیاست کلی تدوینشده

2/879

0/225

0/122

0/291

مالحظات تدوین سیاست کلی

2/253

0/151

0/089

0/177

تدوین نقشۀ راه برای تحقق سیاست کلی

2/477

0/199

0/155

0/248

بسترسازیها برای تحقق سیاست کلی

6/964

0/385

0/117

0/626

الزامات و مالحظات اجرای سیاست کلی

3/674

0/343

0/106

0/523

رهبری در تحقق سیاست کلی

3/764

0/435

0/236

0/771

مجریان تحقق سیاست کلی

4/192

0/337

0/201

0/508

دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی

5/907

0/382

0/210

0/618

عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی

3/414

0/172

0/077

0/208

فرایندها ،مالحظات و الزامات نظارت

3/055

0/184

0/141

0/226

تاهیراهبردیوکالن
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همانطــور کــه وضعیــت ضرایــب معیارهــا در جــدول  18نشــان داده شــده ،عمــدۀ مســیرهای ســازۀ
اصلــی بــه ابعــاد بهصــورت قــوی بــرازش شــده اســت .در مرحلــۀ دوم ،ارتبــاط ابعــاد بــا مؤلفههــای
الگــو بررســی شــده و نتایــج تحلیــل ضرایــب مســیر ایــن مرحلــه در جــدول  19آمــده اســت.

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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جدول  .19وضعیت ارتباط ابعاد با مؤلفههای الگو
از

به

نظارت بر ویژگیهای سیاست
تدوینشده

نظارت بر مالحظات تدوین سیاست

نظارت بر تدوین نقشۀ راه برای
تحقق سیاست

نظارت بر بسترسازیها برای تحقق
سیاست

28

همراستایی عمودی و افقی

ضریب تأثیر
6/449

ضریب R2

ضریب Q2

ضریب F2

آرمانگرایی واقعبینانه

14/465

0/760

0/714

3/158

آیندهنگر بودن

6/738

0/643

0/597

1/803

قابل ارزیابی

7/837

0/620

0/577

1/632

بومی بودن

4/345

0/367

0/327

0/580

اجراپذیر

6/766

0/539

0/471

1/170

علمی و متقن بودن

21/081

0/736

0/551

2/789

انسجام داشتن

6/678

0/623

0/605

1/653

فراگیر بودن

5/051

0/398

0/375

0/662

جامع و مانع بودن

7/925

0/541

0/511

1/180

0/533

0/431

1/140

داشتن مقبولیت و مشروعیت

5/123

0/408

0/341

0/689

پایدار بودن

8/736

0/549

0/502

1/218

صریح و شفاف بودن

7/734

0/685

0/634

2/170

انعطافپذیر بودن

6/054

0/508

0/466

1/031

انطباقپذیر بودن

4/333

0/572

0/508

1/336

بازنگری و اصالح

7/970

0/640

0/606

1/780

هماهنگی و یکپارچگی

4/592

0/437

0/384

0/775

تمهیدات اجرایی

12/563

0/745

0/706

2/925

تدوین مشارکتی

10/299

0/732

0/520

2/734

برنامهریزی عملیاتی

8/128

0/579

0/413

1/373

تبدیل و ترجمه عملیاتی

6/782

0/579

0/517

1/376

آموزشها

11/878

0/626

0/464

1/672

ارتباطات و تعامالت

8/575

0/491

0/281

0/963

زیرساختها

9/993

0/451

0/339

0/821

فرهنگسازی و همراهسازی

6/405

0/619

0/410

1/622

منابع

4/709

0/438

0/268

0/779

نگاشت نهادی

7/159

0/319

0/175

0/468

قوانین ،مقررات و سامانهها

3/818

0/456

0/253

0/838

رفع موانع و چالشها

7/371

0/292

0/263

0/413

ضمانت اجرایی داشتن

9/323

0/506

0/265

1/023

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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به

نظارت بر الزامات و مالحظات
اجرای سیاست

نظارت رهبری بر تحقق سیاست

نظارت مجریان بر تحقق سیاست

نظارت مراجع و عوامل محیطی
نظارت دستاوردهای حاصل از
اجرای سیاست
فرایندها ،مالحظات و الزامات
نظارت

(منبع :محققساخته)

بهرهوری اجرا

ضریب تأثیر
2/074

ضریب R2

ضریب Q2

ضریب F2

برنامهریزی اجرایی

2/396

0/221

0/179

0/285

کنترل عملیاتی

4/065

0/305

0/281

0/439

ابزارهای اجرا

12/408

0/245

0/481

1/052

اجرای آزمایشی

3/505

0/513

0/172

0/325

فضای اجرا

2/157

0/145

0/066

0/170

همراهسازی

3/145

0/306

0/285

0/441

مشوقها و انگیزانندهها

2/992

0/359

0/335

0/559

پاسخگویی

3/896

0/437

0/352

0/777

تفویض اختیار

2/590

0/166

0/147

0/199

گروه ائتالف مدیریتی

10/979

0/506

0/233

1/025

حمایت و مطالبهگری

4/212

0/304

0/134

0/437

سبک رهبری متناسب

4/485

0/336

0/136

0/505

مردم

7/524

0/469

0/197

0/883

نهادها و دستگاههای حاکمیتی

2/939

0/320

0/132

0/471

نهادها و دستگاههای غیرحاکمیتی

4/863

0/466

0/287

0/874

عدم قطعیت

4/040

0/328

0/133

0/488

جامعۀ هدف

5/893

/372

0/204

0/592

ذیحقان

4/436

0/380

0/237

0/614

نتایج

2/608

0/129

0/120

0/149

پیامدها و آثار

2/585

0/415

0/070

0/208

فرایندها

3/261

0/391

0/303

0/642

مالحظات و الزامات

3/920

0/378

0/253

0/602

0/188

0/116

0/232

تاهیراهبردیوکالن
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مطابــق وضعیــت ضرایــب در جــدول  ،19عمــدۀ مســیرهای ابعــاد بــه مؤلفههــا بهصــورت قــوی
بــرازش شــده اســت.
5ـ3ـ .3برازش کلی الگو

بــرازش کلــی الگــو مبتنــی بــر معیــار نیکویــی بــرازش 33محاســبه گردیــد و برابــر  0/613شــد کــه
نشــاندهندۀ بــرازش قــوی الگوســت.
33. GOF

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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 .6نتیجهگیری و پیشنهاد

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ارائــۀ الگویــی بــرای نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاس ـتهای کلــی
نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت .پــس از بررســی مطالعــات پیشــین و مــرور ادبیــات
موضــوع در حــوزۀ تحقــق و پیادهســازی سیاســتهای کالن و نظــارت راهبــردی بــر تحقــق
سیاســتها ،الگــوی اولیــه ارائــه شــد کــه بــا انجــام مصاحبــه و توزیــع و تکمیــل پرســشنامه
توســط خبــرگان ،نمونــۀ آمــاری تکمیــل و تدقیــق شــد .نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه
الگــوی نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاســتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران از 10
بُعــد 53 ،مؤلفــه و  110زیرمؤلفــه  تشــکیل شــده کــه بهصــورت سیســتمی دارای ورودی (نظــارت
قبــل از اجــرا) ،پــردازش (نظــارت حیــن اجــرا) و خروجــی (نظــارت پــس از اجــرا) اســت .الگــوی
پیشــنهادی برپایــۀ الگــوی نظــارت راهبــردی پربــل ( )1992توســعه یافتــه و بدیهــی اســت کــه
تدویــن الگوهــای نظــارت عملیاتــی و تاکتیکــی تحقــق سیاســتهای کلــی از موضــوع و اهــداف
ایــن تحقیــق خــارج اســت.
ـ ابعــاد «نظــارت بــر ویژگیهــای سیاســت تدوینشــده» و «نظــارت بــر مالحظــات
تدویــن سیاســت» ورودیهــای الگــو ،ویژگیهــا و مالحظاتــی اســت کــه در مرحلــۀ تدویــن
سیاســت کلــی در مجمــع تشــخیص مصلحــت و قبــل از ابــاغ سیاس ـتهای کلــی توســط مقــام
معظــم رهبــری و شــروع فراینــد پیادهســازی و اجــرا ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .درواقــع
ویژگیهایــی همچــون انســجام ،آرمانگرایــی واقعبینانــه ،جامعیــت و مانعیــت ،صراحــت و
شــفافیت ،اجراپذیــر و قابــل ارزیابــی بــودن همچــون اصــول راهنمایــی اســت کــه درصــورت
لحــاظ شــدن در سیاســتهای کلــی تدوینشــده ،در تحقــق آن نقــش بســزایی خواهــد
داشــت .بنابرایــن اســتفاده از ایــن ویژگیهــا بــه تدوینکنندههــا توصیــه و نیــز تأکیــد شــده
کــه در طــول فراینــد تدویــن سیاســت کلــی مــورد نظــارت و واپایــش قــرار خواهــد گرفــت.
همچنیــن مالحظاتــی همچــون تدویــن مشــارکتی بــه مفهــوم مشــارکت کــردن و بهــره گرفتــن
از نظــرات ذینفعــان ،مدیــران ،مجریــان و جامعــۀ هــدف اجــرا در فراینــد تدویــن سیاســت
کلــی و بهکارگیــری تدوینکنندگانــی کــه درک واقعبینانــهای از محیــط اجــرا داشــته باشــند،
بههمــراه پیشبینــی تمهیــدات اجرایــی و پیشبینــی دورۀ بازنگــری و اصــاح سیاســتهای
کلــی مبتنــی بــر بازخوردهــا و درسآموختههــای حاصــل از اجــرا ازجملــه مالحظاتــی اســت کــه
در طــول تدویــن سیاســت کلــی بایــد مــورد نظــارت قــرار گیــرد.
ـ ابعــاد «نظــارت بــر تدویــن نقشــۀ راه تحقــق سیاســت»« ،نظــارت بــر بسترســازیهای
تحقــق سیاســت» و «نظــارت بــر الزامــات اجــرای سیاســت» ،بهعنــوان پردازشهــای اصلــی الگــو،
سلســلهاقدامات ضــروری بــرای تبدیــل و ترجمــۀ عملیاتــی سیاســت و بسترســازی تحقــق و الزامــات
ضــروری در مرحلــۀ اجــرای سیاســت کلــی اســت .تدویــن نقشــۀ راه بــرای تحقــق سیاســت کلــی
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بــه مفهــوم تبدیــل سیاس ـتهای کلــی بــه پیامدهــای مــورد انتظــار و برنامههــای کالن اســت کــه
در مرحلــۀ بعــد شــامل برنامههــای عملیاتــی و پروژههــای اجرایــی و تعییــن و تخصيــص الزامــات،
منابــع ،زمــان و محدودیتهــای رســیدن بــه اهــداف ،پروژههــا و اقدامــات و احصــای شــاخصهای
تحقــق اهــداف ،پروژههــا و اقدامــات اســت .درواقــع سیاس ـتهای کلــی نظــام جهتگیــری اصلــی
و کلــی نظــام اســت کــه بــرای تحقــق آن بایــد بــه موضوعــات عملیاتــی و قابــل اجــرا بــودن
تبدیــل و ترجمــه شــود و نقشــۀ راه تحقــق آن ترســیم گــردد .نقشــۀ راه تحقــق سیاســت ،ماننــد
یــک جورچیــن ،مجموعــهای از اهــداف ،برنامههــا و پروژههایــی اســت کــه درصــورت اجــرای
آنهــا ،انتظــار مـیرود سیاســت کلــی بــه اهــداف خــود دســت یابــد .درصــورت عــدم تدویــن نقشــۀ
راه بــرای تحقــق سیاســت کلــی ابالغشــده ،نبایــد انتظــار داشــت سیاســت ابالغشــده در مســیر
اجــرا قــرار گیــرد؛ بدیــن معنــا کــه ایــن فراینــد اولیــن گام و پیشنیــاز اصلــی ســایر گامهــای
تحقــق سیاســتهای کلــی اســت؛ بهطــوری کــه ســایر فرایندهــا و اقدامــات در ادامــۀ فراینــد
تدویــن نقشــۀ راه تحقــق سیاســت کلــی انجــام میشــود .از ایــنرو نظــارت بــر تدویــن نقشــۀ
راه تحقــق سیاســت کلــی ازجملــه گلوگاههــای اصلــی تحقــق سیاســت کلــی اســت؛ خاصــه در
تدویــن قانــون برنامههــای پنجســالۀ توســعۀ کشــور بایــد درنظــر گرفتــه شــود .ضمانــت اجرایــی
نظــارت بــر اجــرای ایــن مرحلــۀ مهــم بــا بررســی کارشناســی و گــزارش شــورای عالــی نظــارت بــه
شــورای نگهبــان قانــون اساســی امکانپذیــر خواهــد بــود .همچنیــن بســترهای تحقــق سیاســت
کلــی بهمثابــۀ ریلگــذاری ،آمادهســازی و فراهــم کــردن زیرســاختهای ضــروری بــرای اجــرای
سیاســتهای کلــی در میــدان عمــل اســت .بســتر اول شــامل تدویــن ،بهروزرســانی و اصــاح
قوانیــن ،آییننامههــا ،دســتورالعملها و ســامانههای ملــی متناســب بــا اهــداف و انتظــارات
مطرحشــده در سیاســتهای کلــی اســت .چــه بســا سیاســتهای کلــی ابالغشــدهای وجــود دارد
کــه قوانیــن و مقــررات مصــوب و جــاری کشــور بــا اهــداف آن تعــارض دارد یــا از آن حمایــت
نمیکنــد؛ از ایــنرو بــه اصــاح و بهروزرســانی نیــاز دارد .بســتر دوم ســاماندهی و تأمیــن منابــع
و زیرســاختهای کشــور شــامل منابــع انســانی ،منابــع دانــش و اطالعــات ،مالــی و زیرســاختهای
نرمافــزاری و ســختافزاری اســت .چــه بســیار مشــاهده شــده اســت کــه منابــع کشــور ،بــرای
مثــال بودجــۀ کشــور ،بــا اولویتهــای سیاســتهای کلــی ابالغشــده تناقــض دارد .بســتر ســوم
آمــوزش و توانمندســازی اهــداف مــورد انتظــار سیاســتهای کلــی اســت کــه بــر دســتیابی بــه
اهــداف و انتظــارات منــدرج در سیاســتهای کلــی تأثیــر مســتقیمی (مثبــت و منفــی) خواهــد
گذاشــت .تدویــن ،بازنگــری و اصــاح جهتگیریهــا و محتــوای آموزشهــای پایــه ،مقدماتــی و
عالــی و همچنیــن آموزشهــای عرضــی و فنیحرفــهای بههمــراه آموزشهــای عمومــی کشــور
ازجملــه زیرســاختهای الزم بــرای تحقــق سیاســتهای کلــی اســت کــه بایــد بــا شــاخصهای
معیــن مــورد نظــارت قــرار گیــرد .بســتر چهــارم نگاشــت نهــادی بهمعنــای تعییــن و تخصیــص
ّ
مأموریــت و نقــش دســتگاههای سیاســتگذاری ،اجرایــی و نظارتــی کشــور در تحقــق سیاســت
کلــی و مــواردی نظیــر تشــکیل قرارگاههــا ،کارگروههــا و شــوراهای تخصصــی و نیــز ایجــاد ،ادغــام
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و حــذف برخــی از ســاختارها و نهادهــا در راســتای تســهیل در تصمیمگیریهاســت کــه نقــش
مهمــی در تحقــق سیاســتهای کلــی دارد و الزم اســت بهصــورت مســتمر بــر آنهــا نظــارت
صــورت گیــرد .بســتر پنجــم برقــراری ارتباطــات و تعامــات دروندســتگاهی و بیندســتگاهی و
تحکیــم همــکاری و هماهنگــی قــوای س ـهگانه ،ســایر نهادهــا ،نیروهــای مســلح ،بخــش خصوصــی
و مــردم در راســتای تحقــق سیاســت کلــی اســت .سیاســتهای کلــی جــزو اســناد جهــتدِه و
باالدســتی نظــام محســوب میشــود و الزم اســت تمــام بخشهــای نظــام بــا وحــدت و همافزایــی
در راســتای تحقــق اهــداف آن گام بردارنــد .بســتر ششــم فرهنگســازی ،گفتمانســازی و ســکه
رایــج شــدن سیاســت کلــی در ســطح جامعــه بــا تبییــن ،تشــریح و تفهیــم اهــداف ،انتظــارات و
واژگان سیاســت کلــی در ســطوح و بخشهــای مختلــف کشــور و جامعــه و فرهنگســازی و ارزش
گذاشــتن بــه تالشهــا و اقدامــات انجامشــده در راســتای تحقــق سیاســت کلــی بهمثابــۀ عمــل
صالــح اســت .درصــورت گفتمانســازی و در گام بعــد مطالبهگــری در جامعــه ،ســرعت تحقــق
اهــداف سیاســت کلــی دوچنــدان خواهــد شــد .بســتر هفتــم برطــرف کــردن موانــع و چالشهــای
ســاختاری ،نظاماتــی ،فرهنگــی ،مدیریتــی ،بودج ـهای و زیرســاختی تحقــق سیاســت کلــی اســت.
بســتر هشــتم پیشبینــی و بهکارگیــری ضمانتهــای اجرایــی از طریــق کاربســت ابزارهــای
تشــویقی و تنبیهــی بــرای مدیــران دســتگاههای اجرایــی بــا توجــه بــه عملکردشــان در حــوزۀ
تحقــق سیاســت کلــی اســت .بــا توجــه بــه نــوع نظــام ادارۀ کشــور برمبنــای جمهــوری اســامی و
تأکیــد قانــون اساســی بــر رعایــت شــریعت اســامی در ادارۀ کشــور ،تقــوای فــردی و ســازمانی و
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،بهعنــوان بهتریــن و کارآمدتریــن ســازوکار خودکنترلــی بــرای
ضمانــت اجرایــی در تحقــق سیاســت کلــی ،نقــش بســزایی دارد کــه بایــد مــورد نظــارت و کنتــرل
قــرار گیــرد.
ـ الزامــات اجــرای سیاســت کلــی مجموعــهای از قابلیتهــا ،مهارتهــا و ابزارهایــی اســت
کــه در اجــرای سیاســت کلــی در ســطوح اجرایــی بــه تســهیل در تحقــق اهــداف و انتظــارت
منــدرج در سیاســت کلــی کمــک میکنــد .مــواردی نظیــر اجــرای آزمایشــی و محــدود ،بهــرهوری
اجــرا ،برنامهریــزی اجرایــی ،مشــوقها و انگیزانندههــا شــامل پیونــد دادن اجــرای سیاســت بــا
انتصابــات ،پاداشهــا و برخــورداری از معافیتهــای قانونــی ،کنتــرل عملیاتــی ،همراهســازی،
پاســخگویی و تفویــض اختیــار جــزو ابزارهــا و فضــای اجراســت کــه بایــد بــر آنهــا نظــارت و
کنتــرل صــورت گیــرد.
ـ عوامــل مداخلهکننــده در الگــو کــه در تحقــق سیاســت کلــی بســیار تأثیــر دارنــد ،شــامل
ابعــاد «نظــارت بــر مالحظــات و ویژگیهــای رهبــری در تحقــق سیاســت» و «نظــارت بــر مالحظــات
و ویژگیهــای مجریــان در تحقــق سیاســت» اســت .مالحظــات و ویژگیهــای رهبــری در تحقــق
سیاســت شــامل تأکیــد و مطالبــۀ رهبــران جامعــه و مدیــران عالــی دســتگاهها نســبت بــه تحقــق
سیاســت کلــی و هدایــت ،راهبــری و پیگیــری مســتمر بــرای تحقــق سیاســت کلــی اســت کــه از
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طریــق راهانــدازی قرارگاههــا یــا ســتادهای فرماندهــی ویــژه امــکان تصمیمگیــری بهتــر و مناســب
جهــت رفــع موانــع و تســهیل در مســیر اجــرای سیاســت کلــی را فراهــم میکنــد .همچنیــن گــروه
ائتــاف مدیریتــی بــا انتخــاب و انتصــاب مدیــران همفکــر ،همــدل ،همــراه و توانمنــد بــرای تحقــق
سیاســت کلــی و برقــراری ثبــات نســبی مدیریتــی و البتــه ایجــاد تغییــرات هوشــمند در مدیــران
میانــی و اجرایــی بــا اخــذ تعهــدات کافــی نســبت بــه اجــرای سیاســت کلــی و شبکهســازی مدیریتــی
و تشــکیل گروههــای متداخــل کاری ،تأثیــر زیــادی بــر ســرعت اجــرا و تحقــق انتظــارات منــدرج در
سیاســت کلــی خواهــد داشــت .ســبک رهبــری متناســب رهبــران و مدیــران بــا برقــراری مدیریــت
تحولگــرا و جهــادی و ایجــاد انگیــزه و شــور و شــوق نســبت بــه تحقــق اهــداف سیاســت کلــی و
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
نظــارت بــه ســه دســتۀ نهادهــا و دســتگاههای حاکمیتــی ،نهادهــا و دســتگاههای غیرحاکمیتــی و
مــردم تقســیم میشــوند کــه بــه موضوعاتــی نظیــر صالحیــت و تواناییهــای مجریــان ،دادن وظایــف
و اختیــارات متناســب ،مســئولیتپذیری و پاســخگویی ،و هماهنگــی ،همســویی و یکپارچگــی
برنامههــای دســتگاهها بــا سیاســتهای ابالغشــده میپــردازد کــه بایــد بــر آنهــا نظــارت صــورت
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.
ـ مراجــع و عوامــل محیطــی مؤثــر بــر تحقــق سیاســت کلــی گرچــه بهصــورت محیطــی
و عمدتــاً خــارج از دســترساند ،بــر تحقــق سیاســتهای کلــی تأثیــر دارنــد کــه بایــد مــورد
مالحظــه قــرار گیرنــد .مراجــع و عوامــل محیطــی بــه ســه دســتۀ ذینفعــان ،جامعــۀ هــدف اجــرا
و شــرایط و زمــان اجــرا تقســیم شــده اســت .منظــور از ذینفعــان مراجــع و نخبگانــی هســتند
کــه نظــرات و حمایتهــای آنهــا در تحقــق سیاســت کلــی بســیار مؤثــر اســت .از ایــن رو در
ایــن بخــش ،حمایــت نظــری و عملــی ذینفعــان و لحــاظ کــردن خواســتهها و مطالبــات آنهــا
و نیــز جلــب حمایــت و پشــتیبانی تحقــق سیاســت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت کــه بایــد
بــر آنهــا نظــارت شــود .جامعــۀ هــدف اجــرا بخشهایــی از دولــت و جامعــه هســتند کــه اجــرای
سیاســت کلــی بــر آنهــا تأثیــر مســتقیم دارد .از ایــن رو مالحظــۀ شــرایط و اقتضائــات خــاص
جامعــۀ هــدف ،کســب روحيــه و انگیــزۀ مدیــران و مجريــان از جامعــۀ هــدف ،همــراه و همســو
کــردن جامعــۀ هــدف و مشــارکت دادن آنهــا بــر تحقــق سیاســت کلــی تأثیــر مســتقیم دارد
کــه الزم اســت مــورد نظــارت قــرار گیــرد .شــرایط محیطــی و لحــاظ کــردن اقتضائــات زمانــی
اجــرا شــامل روندهــا ،رویدادهــا و تحــوالت مؤثــر بــر تحقــق سیاســت کلــی و فعالیتهــای مؤثــر
شــرکا ،رقبــا و دشــمنان بــر تحقــق سیاســت کلــی و درنظــر گرفتــن اقتضائــات زمانــی ،مکانــی و
شــرایط عــادی و بحرانــی اجــرا از مــواردی اســت کــه بــر تحقــق سیاســت کلــی اثــر میگــذارد
کــه الزم اســت بــر آنهــا نظــارت شــود.

میثم فرزین و همکاران .الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
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ـ دســتاوردهای حاصــل از اجــرای سیاســت کلــی شــامل نتایــج ،پیامدهــا و آثــار حاصــل
از اجــرای سیاســت کلــی اســت کــه بازخوردهــای آن بــر تحقــق هرچــه بهتــر و اثربخشتــر
شــدن سیاســت کلــی تأثیــر بســیاری دارد .در بخــش نتایــج ،ارزیابــی نتایــج در مقاطــع زمانــی و
محیطهــای اجرایــی مختلــف و مقایســۀ آن بــا نتایــج پیشبینیشــده و مــورد انتظــار در مرحلــۀ
تدویــن سیاســت بازخوردهــای مناســبی را در تصمیمهــای مدیــران و مجریــان در مســیر تحقــق
سیاســت کلــی خواهــد داشــت .در بخــش پیامدهــا و آثــار حاصــل از اجــرای سیاســت کلــی ،ارزیابــی
از منظــر جامعــۀ هــدف اجــرا (مــردم ،بخــش حاکمیتــی و بخــش خصوصــی) ،ارزیابــی از منظــر
رقبــا و دشــمنان ،ارزیابــی از بســتر گزارشهــای رســمی ملــی و بینالمللــی و ارزیابــی از دیــدگاه
ذینفعــان ،دیــدگاه جامعــی دربــاب اثربخشــی حاصــل از اجــرای سیاســت کلــی و مقایســۀ آن بــا
انتظــارات پیشبینیشــده بهمنظــور اصــاح در هدفگــذاری و مســیر اجــرای سیاســت کلــی دارد
کــه بایــد مــورد نظــارت قــرار گیــرد.
مباحثــی کــه تــا کنــون بیــان شــد ،دربــارۀ ابعــادی اســت کــه دربــاب تحقــق سیاســت کلــی بایــد
مــورد نظــارت قــرار گیــرد .امــا در الگــوی پیشــنهادی بــرای موضــوع نظــارت نیــز یــک بُعــد درنظــر
گرفتــه شــده کــه باعنــوان «فرایندهــا ،مالحظــات و الزامــات نظــارت بــر تحقــق سیاســت» نامگــذاری
شــده اســت .فرایندهــای نظــارت و کنتــرل شــامل فراینــد تعییــن معیارهــا و شــاخصهای نظــارت،
فراینــد جمـعآوری اطالعــات مــورد نیــاز بــرای نظــارت ،فراینــد مقایســۀ اطالعــات بــا معیارهــا و تجزیه و
تحلیــل و فراینــد بازخــورد نتایــج و پیشــنهاد اقدامــات اصالحــی اســت .از ایــنرو بــرای نظــارت بر تحقق
هریــک از سیاسـتهای کلــی بایــد تمــام فرایندهــای زیــر بــا توجــه بــه ابعــادی کــه قبـ ً
ا بیــان شــده
اجرایــی شــود .بــرای مثــال بــرای هریــک از سیاس ـتهای کلــی ،معیارهــا و شــاخصها بــا توجــه بــه
تمــام ابعــاد و مؤلفههــای پیشگفتــه بهصــورت بومــی تعییــن شــود .نیــز مراجــع اطالعاتــی و روشهــای
ســنجش و جمـعآوری اطالعــات مــورد نیــاز شــاخصها بــا توجــه بــه ابعــاد و مؤلفههــای پیشگفتــه و
بــرای هریــک از سیاسـتهای کلــی تعییــن و اجــرا گــردد .مالحظــات و الزامــات نظــارت شــامل تعبیــۀ
ســازوکارهای ارتباطــی مــردم و حاکمیــت بــا هــدف دریافــت گزارشهــای نظارتــی و درنظــر گرفتــن
سیســتم بازخوردگیــری و بهرهگیــری از درسآموختههــا و تجــارب اجــرا از صحنــۀ اجراســت کــه نقــش
مؤثــری در اثربخشــی ســامانۀ نظــارت راهبــردی بــر تحقــق سیاس ـتهای کلــی دارد.
تحقیــق حاضــر بــا ارائــۀ الگــوی عمومــی نظــارت راهبــردی ،قابلیــت و زمینــۀ تحقیقــات تکمیلــی
و مــوردی عمیــق را در زمینــۀ نظــارت تحقــق هــر مــورد از سیاس ـتهای کلــی ابالغشــده را فراهــم
میکنــد کــه انجــام هریــک از آنهــا بــه ارتقــای ســطح دانــش نظــارت و همچنیــن زمینهســازی
تحقــق سیاســتهای کلــی کمــک خواهــد کــرد.
محدودیــت ایــن تحقیــق در حــوزۀ نظــارت بــر سیاسـتهای کالن نظــام جمهــوری اســامی ایــران
بــوده و بــرای ســایر بخشهــا و نظامهــای سیاســی بــا بومیســازی کاربــرد خواهــد داشــت.
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