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چکیده
هدف اصلي پژوهش ،ارائه مدل آسیب شناسي خط مشيگذاري در حوزه تعاون است .این پژوهش از

نظر ماهیت داده از نوع آمیخته و از نظر هدف ،تو سعهاي بود .جهت ر سیدن به این هدف در گام اول
عوامل و متغیرها بر اسااا

مباني تئوریک و مطالعات مختلف داخلي و خارجي از طریق رویکرد

تحلیل محتواي متون استخراج شدند .در گام دوم پرسشنامه دلفي بر مبناي عوامل و متغیرهایي
که در گام اول شنا سایي شدهاند ،طراحي و میان خبرگان ،توزیع و بر پایه نتایج ،مدل مفهومي
تحقیق طراحي گردید .در گام سااوم با اسااتفاده از تحلیل عاملي تیییدي و از طریق نرمافزار Smart
 PLSتحلیل انجام شد .نتابج ن شان دهنده آن ا ست که؛ مجریان خط م شي ،ساختار قوانین و سازمان
هاي اجراکننده خط مشي ،منابع و امکانات ،عوامل محیطي ،ارزیابي و کنترل ،فساد سی ستمي گروههاي
فشار ،ذینفعان وابسته ،مهمترین عوامل آسیب شناسي خط مشي گذاري در حوزه تعاون هستند.

کلمات کلیدی
آسیب شناسي ،خط مشيگذاري ،حوزه تعاون ،مدل معادالت ساختاري.
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مقدمه
امروزه تعاوني ها اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلف به شمار آمده و
موجبات تجمیع منابع پراکنده و مستعد را فراهم ميسازند (لیک .)2014 ،1بخش تعاوني یک نظام کارآمد
اقتصادي و اجتماعي است که ميتواند براي تیمین نیازهاي اقشار جامعه گامهاي مفیدي بردارد و آرامش
و تحرك را در آنان تقویت کند .مؤسسههاي تعاوني در تمام دنیا وجود دارند ،به طوري که امروزه در 90
کشور دنیا بیش از  700میلیون نفر عضو مؤسسات تعاوني هستند .این موسسات خدماتي را ارائه ميدهند
که بخش قابل توجهي از آنها در مؤسسات دیگر ،قابل دستیابي نیست .در بسیاري از کشورهاي جهان
سومي ،تعاونيها در حوزههاي مختلف اعم از کشاورزي ،صنعت و خدمات در کمک به مردم بسیار موفق
عمل کردهاند و در مقایسه با مؤسسات خصوصي ،سطح باالیي از منافع اجتماعي را براي جامعه به همراه
داشتهاند .در این کشورها ،تعاونيها قدرت قابلمالحظهاي در اقتصاد ملي دارند و در مقیا

جهاني قادرند

موقعیت خود را تحت عنوان یک مدل اقتصادي موفق ارتقا دهند (مهري و همکاران .)1395 ،تشکیل
تعاونيها در جهان نهضتي انساني ،اخالقي و تربیتي است ،چرا که بر مبناي آن نظام اقتصادي ارزشمندي
براي رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پيریزي ميشود .امروزه سازمانهاي جهاني ،توسعه را بدون مشارکت
عمومي مردم فاقد ارزش و اعتبار ميدانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکي از
ابزارهاي مهم و مؤثر در امر توسعه بهویژه توسعه اقتصادي استفاده ميکنند .اگر رشد و توسعه تعاونيها
به اندازهاي باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد ،توزیع عادالنه ثروت و ریشهکن کردن فقر و اختالف
طبقاتي محقق خواهد شد .اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنههاي
اقتصادي و اجتماعي و مشارکت فکري و مالي آنها بهترین تضمین براي افزایش آگاهيها ،کاهش
ضایعات ،افزایش بهرهوري تولید و توزیع ،کاهش توقعها و انتظارات کاذب و بهینهسازي تعادل بین نیازها
و امکانات است .از طریق فعالیتهاي تعاوني ،سطح زندگي مردم به مراتب بهتر و سریعتر از شرایط بخش
خصوصي ارتقاء ميیابد؛ همچنین فرهنگ تعاوني ،اسا

دموکراسي و مشارکت مردمي را استحکام

ميبخشد و تمام اقدامها در زمینههاي اجتماعي و اقتصادي را براي منافع افرادي که باهوش و درایت
خود طرز تفکر جمعي و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفتهاند ،تعمیم ميدهد (انتظاریان و
سنجري.)1392 ،
در ایران بخش تعاون آن چنان که شایسته است ،نتوانسته نقش اساسي در توسعه کشور ایفا نماید.
در برنامهي پنجم توسعه براي تعاونيها سهم  25درصدي پیشبیني شده بود که این امر محقق نشده و
این سهم هم اکنون تنها  7درصد است .به منظور بررسي این امر که چرا تعاونيها نقش مؤثري در اقتصاد
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کشور ندارند ،ابتدا باید عملکرد و وضعیت کنوني ،سپس چالشهاي پیش روي آنها ،مورد ارزیابي قرار
گیرد و درنهایت ،با ریشهیابي دقیق مشکالت ،نسخههایي براي بهبود شرایط تجویز شود (مهري و
همکاران.)1395 ،
در هر جامعهاي برخي از مشکالت وجود دارد که این مشکالت ميتوانند در زمینة سیاسي ،تجاري،
آموزش و پرورش ،ک شاورزي ،حمل و نقل ،بهدا شت و دفاعي و یا امنیتي با شند .در این رابطه دولت در
پاساا و حل این مشااکالت و براي رساایدن جامعه به اهداف رشااد ،توسااعة ملي و رفاه شااهروندان
خطمشيهایي را تدوین مينماید .ضرورت این امر انکارناپذیر است ،چرا که اگر تالشها جهت رسیدگي
به این مشااکالت به محو وقوع صااورت نگیرد ،ممکن اساات به مراحل یرقابل کنترل رساایده ،باعث
انحطاط ر شد اجتماعي و اقت صادي شود و در نهایت تو سعه جامعه را به خطر بياندازد .معموالً دامنه و
اثرات خطمشي عمومي به ویژه در کشورهاي در حال توسعه که داراي بخش خصوصيِ ضعیف هستند
ب سیار فراگیرتر ا ست و از اهمیت باالیي برخوردار ا ست (حاجيپور .)3:1394 ،مفهوم خطم شي ،پس از
جنگ جهاني دوم در پي تالش اندی شمندان علوم سیا سي به منظور ک سب شناخت نویني از روابط بین
دولتها و شااهروندان در آمریکاي شاامالي و اروپا شااکل گرفته اساات (مهربانفر .)333:1395،امروزه
خطمشي عمومي پیامدهاي فراواني در زندگي روزمره دارد و ميتوان آن را در راستاي تالش دولت براي
حاکمیت اثربخش دانساات .علیر م اهمیت فزایندهاي که خطمشااي عمومي در حاکمیت اثربخش و
کارآمد دولتها دارد ،اما در عمل بسیاري از دولتها به خصوص در کشورهاي در حال توسعه معموالً در
تدوین و اجراي خطم شي عمومي موفق عمل نميکنند .بنابراین یکي از مهمترین م سائلي که امروزه
بی شتر ک شورها ،اعم از ک شورهاي تو سعهیافته و درحالتو سعه ،با آن مواجه ه ستند ،اجراي ناموفق
خطم شيهاي عمومي ا ست .در رویکرد سنتي تحلیل خطم شي تفاوت و تمایز م شخ صي بین تدوین و
اجراي خطمشااي وجود دارد (هانگ و همکاران .)2015 ،2علير م این که تدوین خطمشااي فرایندي
ا ست که طي آن یک ت صمیم معتبر گرفته مي شود درحاليکه اجرا بهعنوان فرایند انجام این ت صمیمها
تعریف مي شود ،اما در صورت اجراي ناموفق یا ناقص خطمشي ،مجریان مقصران اصلي قلمداد مي شوند
(هانگ و همکاران .)2015 ،ناررود و همکاران )2009(3اشاااره داشااتند که بین مرحله تدوین و اجراي
خطمشااي همپوشاااني وجود دارد .پننرسااتورفر و ویسااس )2013( 4اجراي خطمشااي را بهعنوان یک
مجموعه یکپارچه از فرایند تعامل بین هدفگذاري و اقدام براي ر سیدن به اهداف ميدانند و معتقدند
که اجرا نباید از تدوین جدا با شد و بزرگترین م شکل در اجراي خطم شي را بيتوجهي به تمهیداتي
خاص در مرحله شکلگیري مطرح ميکنند .عالوه بر مشکالت موجود در مرحله تدوین خطمشي که در
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نهایت منجر به اجراي ناموفق و ناکارآمد خطمشي عمومي ميشود.
تعاونيها یکي از ارکان مهم اقتصاد کشورها به شمار ميآیند و راهبرد توسعه هر کشوري هم در
گسترش شرکتهاي تعاوني است .تعاونيها در بسیاري از کشورهاي توسعهیافته و نظامهاي اقتصادي،
جایگاه خاصي دارند و سهم قابل مالحظهاي از اقتصاد را به خود اختصاص دادهاند .از طرفي تقویت بخش
تعاوني سبب رشد سرمایه اجتماعي ميشود .با استناد به قوانین و اسناد باالدستي در خصوص توسعه
بخش یردولتي و واگذاري تصديهاي دولتي بدیهي است که نقش تعاون در توسعه همهجانبه کشور
داراي اهمیت فراواني خواهد بود .بر این پایه در قانون سیاستهاي اجرایي اصل  44قانون اساسي ،نقش
این بخش برجسته شده که این موضوع حاکي از انتظار باال از بخش تعاوني کشور است .با این همه اجراي
خطمشيهاي عمومي در بخش تعاوني در ایران ،در برخي موارد ناموفق بوده و رضایتبخش نیست.
تعاونيها در درون خودشان به دلیل چالشهاي مدیریتي (مانند شیوه نامطلوب مدیریت) و عدم
سیاستهاي درست داخلي در انطباق با شرایط بازار و جامعه از انسجام دروني برخوردار نبوده و توانایي
مطابقت با جامعه و نیازهاي روز را ندارند (صفري و همکاران1388 ،؛ امیني و همکاران1387 ،؛ هاديزاده
و همکاران .)1392 ،تاکنون برخي از خطمشيهاي تدوینشده ،پس از تصویب در مرحله اجرا با ناکامي
مواجه شدهاند و مجریان ،بسیاري از آنها را بهطور ناقص و ناکارآمد اجرا کرده و یا بخشي از آن را اصالً
عملیاتي نکردهاند .در برخي موارد ،خطمشي اجرایي با آن چه تدوینشده تفاوت اساسي و معناداري دارد.

مجریان خطمشي با توجه به فضاي اجراي خطمشي که شامل ویژگيهاي مجریان خطمشي ،ساختار
سازمانهاي اجراکننده خطمشي ،منابع و امکانات الزم براي اجراي خطمشي ،ارزیابي و کنترل و شرایط
بین آنها است ،سبک نامناسب براي اجرا انتخاب کنند .توسل به این راهبردها منجر به اجراي ناموفق
خطمشي ميگردد .آن چه بر اثر این فرآیند در کشور رخ ميدهد ،شکست خطمشي ،اتالف منابع و آسیب
دیدن اعتبار خطمشي گذاران و مجریان است (عبا

زاده و بوداقي .)1393 ،در ایران به علت شرایط

مشکالتي که در حال حاضر وجود دارد ،لزوم همکاري و مشارکت مردم و خودیاري تمامي افراد جامعه
در اموري که مربوط به خود آنها ميشود ،ميتواند راهحل و چارهساز بسیاري از مشکالت و موانع باشد.
بررسي فرآیند خطمشيگذاري نشان ميدهد که عوامل متعددي در اتخاذ خطمشيها و اجراي آنها
دخیل هستند که برخي متیثر از محیط داخلي و برخي دیگر متیثر از محیط خارجي هستند .عواملي چون
ارزشها ،سیستمها ،ساختارها ،منابع و امکانات ،عامه مردم و افکار عمومي ،مراکز سیاست پژوه و گروههاي
ذينفوذ و فشار ميتوانند از مهمترین عوامل محیطي در فرآیند خطمشيگذاري باشند .با این رویکرد
پژوهش حاضر قصد دارد با طراحي الگویي براي آسیبشناسي خطمشيگذاري در حوزه تعاون ،گامي در
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جهت پر کردن شکاف پژوهشي موجود در حوزه تعاون بردارد و با شناخت تنگناها ،مشکالت و موانع
خطمشيگذاري در حوزه تعاون ،الگویي جامع براي آسیبشناسي خطمشيگذاري در این بخش ارائه
نماید .بر این اسا

سؤال اساسي که پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به آن است این است که الگوي

آسیبشناسي خطمشيگذاري در حوزه تعاون چگونه است؟
چارچوب نظری تحقیق
خطمشيگذاري عمومي 5از حوزههاي مهم علوم سیاسي و مدیریت دولتي است .خطمشي به شکلها
و در قالب الفاظ مختلف تعریف شده است؛ اما به طور ساده ميتوان گفت خطمشي عمومي تصمیمي
است که در رابطه با یک مشکل عمومي اتخاذ ميشود .باید در نظر داشت که خطمشي صرفاً اتخاذ تصمیم
نیست بلکه فرایندي است شامل تمام اقداماتي که از زمان احسا

مشکل شروع ميشود و به ارزیابي

نتایج حاصل از اجراي خطمشي منتهي ميگردد .اهمیت خطمشيگذاري در مدیریت دولتي به اندازه
اهمیت تصمیمگیري در مدیریت است (عباسي و همکاران .)1395 ،خطمشي باید از صراحت وضوح،
قابلیت اجرا ،انعطافپذیري ،جامعیت ،هماهنگي ،مستدل بودن ،متمایز بودن از قانون و کتبي بودن
برخوردار باشد (اشرفي و محمدي .)1397 ،شفافیت ابزاري است که مدیریت دولتي را پاسخگو نگه ميدارد
و با نشر اطالعات و عیني نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومي ميشود .مهمترین
گفتماني که ميبایست به صورت مداوم و مکرر توسط رسانهها در مورد رویدادهاي مختلف و سطوح
مختلف انتشار و تاثیرگذاري ساخته شود ،گفتمان شفافیت است؛ همچنین وضوح بیشتر و سهیم شدن
در اطالعات ،مردم را قادر ميسازد تا تصمیمات سیاسي آگاهانهترى بگیرند و پاسخگویى دولت را در حوزه
فساد افزایش دهند .شفافیت بیشتر همچنین براي اقتصاد ضروري است ،چرا که تخصیص منابع را بهبود
بخشیده کارایى را افزایش ميدهد و چشمانداز رشد را بهبود ميبخشد .نقص اطالعات در بازارها ،هزینه
معامالت را باال برده و نارسایى بازار را افزایش ميدهد و این نارسایى به کارکرد همه بازارها بهویژه بازار
مالي لطمه ميزند (عبدالحسین زاده و ثنایي.)1397 ،
بر اسا

مطالعات صورت گرفته فرایند خطمشيگذاري داراي مراحل مرتبط به هم شامل شناخت و

درك مسئله عمومي ،دستور کار ،طراحي و شکلگیري خطمشي ،اجراي خطمشي ،نظارت و ارزیابي و
تغییر یا خاتمه خطمشي است (دانشفر .)1389 ،به عقیده وینتر صرف نظر از وجود برخي موانع در
مرحله اجرا ،برخي از خطمشيها از آ از تدوین نیز یر قابل اجرا هستند و به همین دلیل محققان
ميتوانند خطمشيگذاران را مورد انتقاد قرار دهند که خطمشيهایي که آنها تدوین کردهاند ،عقالیي
نیست .اندیشمند دیگري به نام هارگرف ،6بر لزوم تحقیق و مطالعه بر کنش متقابل شکلگیري و اجراي
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خطمشي تیکید کرده و آن را حلقه مفقوده شده مطالعات خطمشي ميداند .بر اسا

آراي این محققان،

ميتوان نتیجه گرفت رعایت نکردن عقالنیت در تدوین خطمشيها ،سبب بروز موانع مختلف در مرحله
اجراي خط مشيها ميگردد .به این ترتیب مطالعه و بررسي نقش عقالنیت در مرحله تدوین خطمشي و
تیثیر آن بر اجراي خط مشيهاي عمومي ميتواند بسیار مفید باشد (دانائيفرد و همکاران.)1389 ،
محققان خطمشي از بین مراحل مختلف فرآیند خطمشيگذاري همواره به مرحله اجرا توجه ویژه داشتهاند
(سامیان و همکاران .)2017 ،7مجموعه ادبیات نظري مربوط به اجراي خطمشي را ميتوان به سه دسته
اجراي خطمشي با رویکرد «باال به پایین» ،اجراي خطمشي با رویکرد »پایین به باال» و رویکرد ترکیبي
یا تلفیقي تقسیم کرد.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت داده از نوع آمیخته (کیفي -کمي) و از نظر هدف کاربردي است؛ زیرا
الگوي طراحي شده در نهایت منجر به مبنایي براي ارائه راهکار علمي جهت جلوگیري از آ سیب شنا سي
در زمینه خطمشاااي هاي حوزه تعاون شاااود و ازآنجاکه هدف این تحقیق رشاااد و توساااعه تدوین
آ سیب شنا سي خطم شي در حوزه تعاون بوده ،تو سعهاي نیز ه ست .تحقیق حا ضر ازنظر روش و نحوهي
گردآوري دادهها ،توصیفي -پیمایشي بوده ،به این جهت که به وضع موجود پرداخته است.
جامعه آماري براي دادههاي در بخش کیفي ،شامل دو گروه ،یکي گروه کاربردي مت شکل از مدیران
ار شد و مرتبط با سیا ستگذاري در حوزه تعاون در ا ستان تهران را شامل مي شود و گروه دوم ،گروه
علمي شامل ا ستادان و اع ضاي هییت علمي مرتبط با ر شته مدیریت با گرایش خطم شي گذاري که با
خطمشيها آشنا بودند ،در اختیار قرار گرفت تا افراد خبره علمي و مسلط به موضوعات خطمشي حوزه
تعاون در تحقیق مورداسااتفاده قرار گیرند .مشااارکتکنندگان در این بخش  20نفر بودند که بهصااورت
نمونهگیري هدفمند معیاري انتخاب گردیدند و پایان نمونهگیري به صورت اشباع نظري بود که منجر به
شناسایي عوامل و شاخصهاي خط مشيگذاري در حوزه تعاون شد .در مرحله کیفي و کمي ،دادهها به
ترتیب با ا ستفاده از م صاحبه نیمه ساختاریافته و پر س شنامه جمعآوري شدند .ابزارهاي پژوهش کیفي
(مصااااحبه خبرگان) و پژوهش کمي (پرساااشااانامه) و اجراي آن در نمونه منتخب از جامعه موردنظر
اسااتفاده شااده اساات .به این ترتیب که با اسااتفاده از عوامل اصاالي مسااتخرج از بخش کیفي ،سااؤاالت
پر س شنامه در بخش کمي طرح گردید .تا بتوان با توجه به اجراي پر س شنامه و پژوهش بر روي جامعه
بزرگتر ،نتایج و یافته هاي بخش کیفي پژوهش را به جامعه موردپژوهش تعمیم داد؛ لذا در این مرحله
با بررساايهایي که چند نوبت و در زمانهاي متفاوت با اساااتید انجام شااد اصااالحات در چندین نوبت
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صورت گرفت و درنهایت پر س شنامه با  62پر سش و در طیف پنج سطحي لیکرت تهیه گردید .سپس
بهصورت کلي در نوبت نهایي به اساتید و خبرگان تقدیم شد که مورد تییید محتوایي قرار گرفت و روایي
آن نیز مورد تییید قرار گرفت .جهت تعیین پایایي پرسااشاانامه به تعداد  30عدد در اختیار جامعه مورد
پژوهش قرار گرفت و در نهایت با آلفاي  0/93مورد تییید قرار گرفت.
جامعه آماري براي دادههاي کمي شااامل کلیه خطمشااي گذاران ،مدیران و کارشااناسااان اداره کل
تعاون اساااتان تهران به تعداد  417نفر بود که حجم نمونه با اساااتفاده از جدول کوکران برابر با  200و
بهصورت تصادفي انتخاب گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کیفي با استفاده از روش تحلیل محتوا
و به فن مضاامون (تم) بود و در قساامت کمي با اسااتفاده از تحلیل عاملي تیییدي و از طریق نرمافزار
 Smart PLSمورد بررسي قرار گرفت.
یافتههای تحقیق
بخش کیفی
از فرایند تحلیل نتایج م صاحبهها براي تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر آ سیب شنا سي خطم شي در
حوزه تعاون ا ستفاده شد .در این فرایند کدهاي اولیه م شخص گردید .با بازبیني متعدد و ترکیب کدها
در چند مرحله درنهایت  57زیر مفهوم شاااناساااایي شاااد .جدول ( )1مؤلفهها و زیر مؤلفههاي کدهاي
اساااتخراجشاااده در فرایند تحلیل را نشاااان ميدهد .بعد از انجام تحلیل فرایند و با توجه به مدلهاي
مفهومي بیانشده در ادبیات نظري پژوهش درنهایت عوامل  8گانه تیثیرگذار شناسایي و مشخص شد.
جدول  :1ابعاد و شاخصهای استخراجی از بخش کیفی
با استفاده از تحلیل محتوا و به روش فن مضمون

مقولهها

مؤلفهها
عدم تعهد و انگیزش شغلي

مجریان خطمشي

عوامل تیثیرگذار

فقدان دانش و آگاهي الزم
ارجحیت منافع شخصي بر عموم
فقدان اختیارات الزم اجرایي
فقدان سیستم شایستهساالري در انتخاب و انتصاب مجریان و قانونگذاران
عدم همسویي مجریان و سیاستگذاران
درك مجریان از مسئله و تمایل و توانمندي آنها در حل مسئله
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استفاده از سیستم آزمونوخطا
عدم تجدید ساختارهاي دورهاي

ساختار قوانین و سازمانهاي اجراکننده خطمشي

تضاد منافع سازماني با عموم
عدم بهکارگیري نخبگان در قانونگذاري و اجرا
فقدان ضمانتهاي اجرایي قوانین و سیاستهاي مصوب
حاکمیت مدیریت معکو
عدم همسویي قوانین با واقعیات و شرایط جامعه و افکار عمومي
فقدان فرهنگ انتقادپذیري در سیستم تصمیمگیري و اجرا
عدم بازنگري در سیستم قانونگذاري ،اجرا و نظارت
فقدان پیش مطالعات علمي درسي است گذاري و اجرا
مقاومت در برابر تغییرات بنیادین ضروري
ماهیت فسادپذیري اجماع سیستم قانونگذاري و اجرا و نظارت دریک سیستم
(ضرورت واگذاري سیستم نظارتي به نظارتهاي مردمي قانونمند)
عدم حاکمیت تفکر واگرا

منابع و امکانات

فقدان منابع مالي الزم
عدم تخصیص صحیح منابع مالي
حیفومیل کردن منابع مالي
عدم بهرهوري الزم از منابع مالي و انساني و سازماني
زدوبندهاي سیاسي
تحریمهاي بینالمللي
عدم مشارکت و حمایت جامعه مدني

عوامل محیطي

بيتفاوتي وبي اعتمادي فراگیر عمومي
فقدان مجاري ارتباطي مردمي
بيتوجهي به افکار عمومي و خواست جامعه
حاکمیت سیستم ارباب-رعبتي
استفاده ابزاري از ارزشهاي اخالقي و دیني
استفاده ابزاري از جامعه
فقدان آزادي بیان
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فقدان نهادهاي نظارتي مردمي

ارزیابي و کنترل

زدوبند با عوامل و نهادهاي نظارتي
ناکارآمدي سیستم نظارتي
فقدان فرهنگ پاسخگویي به عموم
سرکوب شدید کنترل و نظارت مردمي
فقدان قوانین و ضمانهاي اجرایي صریح و محکم مجازات و افشاي مسئولین فاسد
فساد مالي نهادهاي نظارتي ،اجرا و قانونگذاري
فساد سیستم قانونگذاري
فساد سیستم اجرایي

فساد سیستمي

عوامل تیثیرگذار

فساد سیستم نظارتي
زدوبند سیستم اجرایي با قانونگذاري
زدوبند سیستم اجرایي و قانونگذاري با عوامل و نهادهاي نظارتي
عدم قوانین ضمانتهاي اجرایي جلوگیري از فساد مسئولین
ایجاد موانع نظارتي توسط مسئولین
سپردن مشا ل و منصبهاي کلیدي به مدیران و مسئولین فاسد
حاکمیت سیستم رابطه ساالري
فیلترینگ فضاهاي مجازي افشاگر و مخالف
فساد گسترده و فراگیر مسئولین و مدیران حاکمیتي

گروههاي ذینفعان وابسته
فشار

فشارهاي سیاسي بینالمللي
احزاب مخالف
خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابستگان
زدوبند با ذینفعان درونسازماني و برونسازماني
چانهزني و بستگان و ذینفعان وابسته

بخش کمی
براي آزمودن مدل تحقیق و بررساااي ارتباط میان متغیرها از تحلیل داده ها به روش تحلیل عاملي
تیییدي و از نرمافزار  Smart PLSا ستفاده شده ا ست .چراکه در نرمافزار  ،Smart PLSروش تجزیه
و تحلیل دادهها ا ستفاده از معادالت ساختاري بر پایه حداقل مربعات جزئي ا ست و فرض مي شود که
توزیع دادهها ناشناخته هستند ،لذا نیازي به فرض نرمال بودن متغیرها نیست.
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شاخصهای برازش تطبیقی
NFI : یا8 بونت-شاخصِ برازش هنجارشده بنتلر
CFI :شاخصِ برازش تطبیقي یا
:شاخصهاي برازش مقصد
RMSEA :ریشهي دومِ میانگینِ مربعاتِ خطاي برآورد یا
CMIN/DF : بههنجار یا نسبي9ِشاخصِ کاي اسکوئر
 روش محاسبه و مقادیر استاندرد شاخصهای برازش مدل: 2 جدول
شاخص هاي
نکویي مدل
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
RMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
NCP
LO 90
HI 90
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
AIC
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برازش خوب
)Good Fit(

برازش قابل قبول
)Acceptable Fit(

0 < 𝑥 2 ≤ 2𝑑𝑓

2𝑑𝑓 < 𝑥 2 ≤ 3𝑑𝑓

0.05 < 𝑃 ≤ 1
0 ≤ 𝑥 2 /𝑑𝑓 ≤ 2
Zero is perfect
0.95 < 𝐺𝐹𝐼 ≤ 1
0.95 < 𝐴𝐺𝐹𝐼 ≤ 1
& 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝐺𝐹𝐼
0.95 < 𝑁𝐹𝐼 ≤ 1
0.97 < 𝑁𝑁𝐹𝐼 ≤ 1
0.97 < 𝐶𝐹𝐼 ≤ 1

0.01 < 𝑃 ≤ 0.05
2 ≤ 𝑥 2 /𝑑𝑓 ≤ 3
Smaller than 0.1
0.90 < 𝐺𝐹𝐼 ≤ 0.95
0.90 < 𝐴𝐺𝐹𝐼 ≤ 0.95
& 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝐺𝐹𝐼
0.90 < 𝑁𝐹𝐼 ≤ 0.95
0.90 < 𝑁𝑁𝐹𝐼 ≤ 0.95
0.90 < 𝐶𝐹𝐼 ≤ 0.95

Upper bound of 90% confidence interval on NCP
Lower bound of 90% confidence interval on NCP
0 < 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 ≤ 0.5
0.5 < 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 ≤ 0.8
Lower bound of 90%
confidence interval=
Close to RMSEA
0.00
Upper bound of 90%
confidence interval
0.1 < 𝑃 ≤ 1
0.05 < 𝑃 ≤ 0.1
≤ 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 𝐴𝐼𝐶,
Smaller than AIC for
𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐴𝐼𝐶 𝑓𝑜𝑟
Comparison model
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
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≤ 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 𝐶𝐴𝐼𝐶,

Smaller than CAIC for
𝑟𝑜𝑓 𝐶𝐼𝐴𝐶 𝑛𝑎𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡ℎ
Comparison model
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑛𝑜𝑠𝑖𝑟𝑎𝑝𝑚𝑜𝐶
Smaller than ECVI for
Smaller than ECVI for
ECVI
Comparison model
Comparison model
جدول  : 3مقایسه شاخصهای برازش مدل با مقادیر استاندارد

CAIC

شاخص یا نشانگر

مقدار

وضعیت

RMSEA

0/000

قابلقبول ( Acceptable

سطح معناداري ()P

1

)Good)fit
خوب (fit

نسبت کاياسکویر به درجه آزادي (Chi-

0/092

خوب ()Good fit

)Square/DF
برازش ()GFI
شاخص نیکویي

0/98

قابلقبول ( Acceptable

شاخص نیکویي برازش تعدیلیافته ()AGFI

0/97

)Good)fit
خوب (fit

شاخص برازش هنجاریافته ()NFI

1

قابلقبول()Acceptable fit

شاخص برازش تطبیقي ()CFI

1

خوب ()Good fit

شاخص برازش افزایشي ()IFI

1

قابلقبول ( Acceptable

با توجه به جدول  3از آنجا که مقدار تقسیم آماره خيدو بر درجه آزادي برابر )fit
 0/092و از  3کوچکتر
شده ،همچنین سطح معنيداري از  0/05بی شتر شده ،مقدار آماره  RMSEAاز  0/1کمتر شده ،مقدار
آماره  GFIاز  0/90بزرگتر شااده ،مقدار آماره  AGFIاز  0/95بزرگتر شااده ،مقدار آماره  IFIاز 0/9
بزرگتر شده ،مقدار آماره  NFIاز  0/9بزرگتر شده و در نهایت مقدار آماره  CFIاز  0/9بزرگتر شده
است ،ميتوان نتیجه گرفت مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
براي ارزیابي مدل تحلیل عاملي تیییدي چندین مشخصه برازندگي وجود دارد .در این پژوهش براي
ارزیابي مدل تحلیل عاملي تیییدي از شاخص نیکویي برازش ( ،)GFIشاخص نیکویي برازش تعدیلیافته
( ،)AGFIشاخص برازش هنجاریافته ( ،)NFIشاخص برازش تطبیقي ( ،)CFIشاخص برازش افزای شي
( )IFIو شاخص ب سیار مهم ری شه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب ( )RMSEAا ستفاده شده ا ست.
معیار ( )GFIنشان دهنده اندازه اي از مقدار نسبي واریانس ها و کواریانس ها مي باشد که توسط مدل
تبیین مي شااود .این معیار بین صاافر تا یک متغیر مي باشااند که هر چه به عدد یک نزدیکتر باشااند،
نیکویي برازش مدل با داده هاي مشاهده شده بیشتر است .مقدار  GFIگزارش شده براي این مدل برابر
با  0/98است.
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براي بررسااي اینکه یک مدل به خصااوص در مقایسااه با سااایر مدل هاي ممکن ،از لحاظ تبیین
مجموعه اي از داده هاي مشااااهده شاااده تا چه حد خوب عمل ميکند از مقادیر شااااخص نرم شاااده
برازندگي  ،NFIشاخص ترم نشده برازندگي  ،NNFIشاخص برازندگي فزاینده  IFIو شاخص برازندگي
تطبیقي  CFIاستفاده شده است .مقادیر باالي  0/9این شاخص ها حاکي از پرازش بسیار مناسب مدل
طراحي شاده در مقایساه با ساایر مدل هاي ممکن اسات .در نهایت براي بررساي اینکه مدل مورد نظر
چگونه برازندگي و صاارفه جویي را با هم ترکیب مي کند از شاااخص بساایار توانمند ریشااه دوم برآورد
واریانس خطاي تقریب  RMSEAا ستفاده شده ا ست .شاخص  ،RMSEAری شه میانگین مجذورات
تقریب مي باشااد .این شاااخص براي مدل هاي خوب  0/5و کمتر اساات .بنابراین چون مقدار شاااخص
 RMSEAبرابر  0/92شده ا ست ،ن شان از تبیین منا سب کوواریانس ها ست و مي توان نتیجه گرفت
مدل حاضر برازندگي و صرفه جویي را با هم به شکلي بسیار خوب ترکیب مي کند .در نتیجه داده هاي
این پژوهش با ساااختار عاملي و زیربناي نظري تحقیق برازش مناساابي دارد و این بیانگر همسااو بودن
سواالت با سازه هاي نظري است.
با توجه به اینکه مدل اصاالي تحقیق بررسااي و ارزیابي شااد و مشااخص شااد هر  8عامل در مدل
تاثیرگذار ه ستند و به صورت جمعي «آ سیب شنا سي خطم شي گذاري» را تبیین مي کنند ،در مرحله
بعد ميبای ست میزان تاثیرگذاري هر عامل اندازهگیري شده و قوي ترین عامل ها از نظر تاثیرگذاري بر
«آسیب شناسي خطمشي گذاري» و همچنین میزان تاثیر هر عامل در مدل مشخص شوند .از این رو با
استفاده از مدل معادالت ساختاریافته این مهم انجام شده است.
جدول  : 4رتبه بندی عوامل مدل از نظر تاثیرگذاری
عامل

بار عاملي

مقدار t

رتبه عامل

ارزیابي و کنترل

0/71

10/66

1

گروههاي فشار

0/68

10/06

2

ساختار قوانین و سازمانهاي اجرا کننده خط مشي

0/64

9/41

3

فساد سیستمي

0/61

8/71

4

عوامل محیطي

0/60

8/59

5

ذینفعان وابسته

0/60

8/53

6

مجریان خط مشي

0/59

8/46

7

منابع و امکانات

0/57

8/06

8
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با توجه به نتایج به دساات آمده ،مهمترین عوامل از نظر تاثیرگذاري در مدل به ترتیب عبارت اند از:
«ارزیابي و کنترل»« ،گروههاي فشار» و «ساختار قوانین و سازمانهاي اجرا کننده خط مشي» ،که میزان
تاثیرگذاري این سه عامل در مدل بیش از بقیه بوده و مي بایست در را

توجهات قرار گیرند.

نتایج تحلیل عاملي تیییدي ،ارتباط و همبساااتگي مربوط به هر بعد را تییید کرد .در این پژوهش
عوامل ا صلي اثرگذار بر آ سیبهاي خطم شي در حوزه تعاون مورد بازبیني و برر سي قرار گرفتند میزان
تاثیر هر عامل در مدل مشخص شد .در این قسمت هدف مشخص کردن میزان تاثیر شاخصها در مدل
تحقیق مي باشد .نتایج به دست آمده از آزمون نشان داد که در بین عوامل مؤثر بر آسیبهاي خطمشي،
بیشترین تیثیر ،مربوط به «ارزیابي و کنترل» با میزان « ،0/71گروههاي فشار» با میزان  « ،0/68ساختار
قوانین و سازمانهاي اجرا کننده خط م شي» با میزان « ،0/64ف ساد سی ستمي» با میزان « ،0/61عوامل
محیطي» و «ذینفعان وابسته» با میزان « ،0/60مجریان خط مشي» با میزان  0/59و «منابع و امکانات»
با میزان  0/57تیثیر مثبت و معناداري ،بر اجراي موفقیت آمیز الگوي راهبردي منا سب خطم شي حوزه
تعاون دا شتند .بنابراین ،با توجه به معنادار بودن همگي این ضرایب ،ه شت عامل برر سي شده به عنوان
عوامل اثرگذار بر آسیبهاي خطمشي حوزه تعاون معرفي شدند.
در پایان نتایج پژوهش حاضاار مي تواند به عنوان ابزاري جهت کمک به مدیران و تصاامیمگیرندگان
حوزه تعاون مورد اسااتفاده قرار گیرد .در واقع دساات اندرکاران این حوزه ميتوانند به وساایله ارزیابي
تاثیرگذاري عوامل ،اساااتراتژي منطقي براي مدیریت و اجراي موفق خطمشاااي ها اختصااااص داده و
همچنین تمرکز مناسب براي هر مورد از عوامل داشته باشد؛ بنابراین به مدیران و تصمیمگیرندگان این
حوزه پیشااانهاد مي گردد قبل از اجراي خط مشاااي ابتدا عواملي که بیش از بقیه تاثیرگذار بودند را
شناسایي و سپس اهمیت مولفههاي شناسایي شده را دسته بندي نمایند.
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مدل آسیبشناسي خطمشي گذاري در حوزه تعاون به صورت زیر ارائه مي گردد:

شکل  : 1مدل مفهومی ارائه شده پژوهش
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حا صل از مطالعه حا ضر ن شان داد که م سائل و م شکالت در رابطه با تدوین خطم شي شامل
منابع و امکانات ،ذینفعان وابسااته ،گروههاي فشااار و عوامل محیطي از آساایبهاي خطمشاايگذاري در
حوزه تعاون هسااتند و بر آن اثر مثبت و معنيدار ميگذارند .لذا این نتیجه حاصاالشااده که مشااکالت
موجود در زمینه منابع و امکانات ،ذینفعان واب سته ،گروههاي ف شار و عوامل محیطي بر خطم شيگذاري
در حوزه تعاون اثر مثبت و معنيدار دارند .این نتیجهگیري مطابق با نتایج ب سیاري از مطالعات داخلي و
خارجي در رابطه با آسایبشااناسااي خطمشاايگذاري در حوزههاي مختلف بخش دولتي از جمله بخش
تعاون ا ست .از جمله این مطالعات ميتوان به مطالعات ا شتریان ( ،)1385در رابطه با " آ سیب شنا سي
فرایند سااایاساااتگذاري عمومي در ایران" ،دانائي فرد و همکاران ( )1389در رابطه با "بررساااي نقش
عقالنیت در مرحله تدوین خطمشي" ،حیدري ( )1392در رابطه با " طراحي مدل تبیین خاتمه بخشي
خطمشيهاي عمومي در ایران" ،حاجي پور ( )1394در رابطه با " طراحي مدل آسیبشناسي خطمشي
عمومي در ایران" ،ا سدي فرد و همکاران ( )1395در رابطه با " مدل تجزیه و تحلیل خطم شي عمومي
در ایران" ،عباسااي و همکاران ( )1395در رابطه با " بررسااي موانع اجراي خطمشاايهاي عمومي در
سااازمانهاي دولتي" ،رومن ( )2015در رابطه با " دوگانگي مدیریت سایاساات– خطمشااي" ،فولکرد و
همکاران ( )2017در رابطه با " موانع اصاالي خطمشاايگذاري عمومي" و کلین و اشاامیت ( )2017در
رابطه با " موانع فرایند خطمشيگذاري" اشاره نمود که همانند نتایج حاصل از این مطالعه ،در آنها نیز
تیثیر معنيدار م سائل و م شکالت در رابطه با منابع و امکانات ،ذینفعان واب سته ،گروههاي ف شار و عوامل
محیطي در مرحله تدوین خطم شي بر خطم شيگذاري در حوزههاي عمومي ازجمله بخش تعاون تائید
شده است .در رابطه با نتیجه به دست آمده باید اذعان نمود که تحقق تصمیمگیري هوشمند و جمعي،
نیازمند ترکیبي از عاملهاي ان ساني و ما شیني ا ست .سی ستمهاي خبره ،سی ستمهاي ت صمیمیار و
سی ستمهاي اطالعاتي مدیریت ميتوانند اطالعات الزم ،به موقع و منظم را در اختیار ت صمیم گیر قرار
دهند تا آنها بتوانند راهحلهاي عالمانه در قبال مسااائل پیچیده ارائه کنند .مفهوم دیگر ،جذب ،آرایش
و بهرهبرداري از منابع است .زماني که منابع به طور کلي مبنا و زیربناي تحلیل خطمشي قرار ميگیرند،
از آن به عنوان ظرفیت خطمشي یاد ميشود .در بحث منابع ،هم ظرفیت بهرهبرداري از منابع مهم است
و هم ظرفیت جذب آنها .چون لزوماً داشاااتن توانایي در جذب منابع به معناي توانایي هزینه کردن آن
نی ست ،ممکن ا ست کمکهاي مالي یا یک فعالیت برنامهریزي شده یا ت سهیالتي در اختیار سازمان قرار
گیرد (جذب منابع) ،اما هنوز فقدان زمان ،کارکنان ،مهارتها و ابزارهایي براي ا ستفاده اثربخش از منابع
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مالي مذکور وجود داشته باشد (بهرهبرداري از منابع) .همچنین خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابستگان،
زد و بند با ذینفعان درونسااازماني و برونسااازماني و چانهزني وابسااتگان و ذینفعان وابسااته از دیگر
م شکالت ا سا سي موجود در مرحله تدوین خطم شيگذاري حوزه تعاون به شمار ميآیند؛ افرادي که به
طور رسمي یا یررسمي با سازمان در ارتباط هستند خواستار برآورده شدن نیازها و خواستههاي خود
در مراحل تدوین خطمشااي هسااتند .نقش افراد زماني مؤثر خواهد بود که فقط به منزله بخشاي از یک
گروه یا به مثابه نماینده آن ،براي کسااب منافع اقدام کنند که البته گروه به منزلهي یک حلقه ارتباطي
بین افراد و سازمان عمل ميکند .در واقع مقصود از تالش و کشمکش گروهها ،نفوذ در فرایند خطمشي
گذاري عمومي ا ست .از سوي دیگر د ستور کار خطم شي به و سیله سه گروه شامل نمایندگان کلیدي
کمیتههاي انتخاب شده که در ارتباط با مسئله هستند ،بوروکراتهاي سازماني که وظیفه پاس گویي به
م سائل و م شکالت براي خطم شي را به عهدهدارند و گروههاي متقا ضي ذينفع در م سئله تهیه و مطرح
ميشااود .در این مثلث یک شاابکه به هم پیوسااته از کمیتههاي تخصااصاي ،ادارات مختلف منشااعب از
سااطوح میاني و گروههاي ذينفوذ تجاري قدرتمند ،ميکوشااند تا خطمشااي در بخش خاصااي و یا در
جهت تیمین منافع گروه خا صي محدود شود .ف شارهاي سیا سي بر م شکالت ا سا سي موجود در مرحله
تدوین خطمشااايگذاري ميافزاید؛ افراد و یا گروههاي ذينفوذ اقتصاااادي مساااائل را تشاااخیص داده،
طرحهایي را براي تغییر سیا ستهاي عمومي و یا طراحي سیا ست و یا پروژهاي خاص تدارك ميبینند.
لذا با ارائه کمکهاي فیزیکي و مالي به فرد یا گروهي خاص در فعالیتهاي ساایاسااي از قبیل مبارزات
انتخاباتي و البيگري گروههاي فشااار وارد ميشااوند و کمک ميکنند تا فرد یا گروهي خاص به نتیجه
مدنظر خود دست یابند .در نقطه مقابل گروههاي فشار جهت جبران این موضوع سعي ميکنند تا منافع
فرد یا گروه را با اعمال نفوذ در برنامهها و سیا ستهاي سازمانهاي مختلف تیمین نمایند .درنهایت نیز
باید گفت که عدم مشاااارکت و حما یت جامعه مدني ،بيتفاوتي و بياعتمادي فراگیر عمومي ،فقدان
مجاري ارتباطي مردمي و بيتوجهي به افکار عمومي و خواسااات جامعه مشاااکالت محیطي موجود در
مرحله تدوین خطم شيگذاري حوزه تعاون ه ستند؛ اعتماد عمومي ن سبت به برنامهها و سیا ستهاي
سااازمان براي مدیران ،کارکنان و کارگزاران حائز اهمیت اساات ،زیرا براي پشااتیباني از تدوین و اجراي
خطمشيهاي عمومي و همینطور همراهي و همکاري اثربخش شهروندان نقش محوري ایفا ميکند چرا
که متولیان در صورتي که از اعتماد عمومي برخوردار باشند ،ميتوانند از مهارتها ،صالحدید و استقالل
خود به منظور افزایش کارایي ،نشان دادن ح ساسیت نسبت به شهروندان و اثربخشي به صورت منعطف
استفاده کنند.
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نتایج حاصاال از مطالعه حاضاار نشااان داد که مشااکالت موجود در زمینه مجریان خطمشااي ،فساااد
سی ستمي ،ساختار قوانین و سازمانهاي اجراکننده خطم شي و ارزیابي و کنترل از آ سیبهاي مرحله
اجرا و ارزیابي خطم شيگذاري حوزه تعاون ه ستند و بر آن اثر مثبت و معنيدار ميگذارند .لذا ميتوان
گفت که آ سیبهاي موجود در زمینه اجرا و ارزیابي خطم شي بر خطم شيگذاري حوزه تعاون اثر مثبت
و معنيدار دارند .این نتیجهگیري مطابق با نتایج بسا ایاري از مطالعات داخلي و خارجي در ارتباط با اثر
معنيدار مسائل و مشکالت در رابطه با مجریان خطمشي ،فساد سیستمي ،ساختار قوانین و سازمانهاي
اجراکننده خطمشااي و ارزیابي و کنترل بر خطمشاايگذاري در حوزههاي مختلف بخش دولتي از جمله
بخش تعاون اساات .از جمله این مطالعات ميتوان به مطالعات عباسااي و همکاران ( )1395در رابطه با
"بررسي موانع اجراي خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي دولتي" ،پوراحمدي و همکاران ( )1397در
رابطه با " آ سیب شنا سي اجراي خطم شيهاي خ صو صي سازي در ایران" ،مکینده ( )2005در رابطه با
"موانع اجراي خطمش ايهاي عمومي در کشااور نیجریه" ،رومن ( )2015در رابطه با "دوگانگي مدیریت
سیا ست– خطم شي" ،باربو سا و همکاران ( )2016در رابطه با "چالشهاي کلیدي و عوامل مؤثر براي
رفع آن ها در زمینه اجراي خطمشاااي" و مکتیگ و همکاران ( )2017در رابطه با " چالش هاي اجراي
خطمشااي" اشاااره نمود که همانند نتایج حاصاال از این مطالعه ،در آنها نیز تیثیر معنيدار مسااائل و
م شکالت در رابطه با مجریان خطم شي ،ف ساد سی ستمي ،ساختار قوانین و سازمانهاي اجراکننده خط
مشااي و ارزیابي و کنترل در مرحله اجرا و ارزیابي خطمشااي بر خطمشاايگذاري در حوزههاي عمومي
تائید شااده اساات .در رابطه با نتیجه بهدسااتآمده باید اذعان نمود عدم تعهد و انگیزش شااغلي ،فقدان
دانش و آگاهي مجریان ،ارجحیت منافع شخ صي بر عموم ،فقدان اختیارات الزم اجرایي ،فقدان سی ستم
شای سته ساالري در انتخاب ،انت صاب و قانونگذاران ،عدم هم سویي مجریان و سیا ستگذاران و درك
مجریان از م سئله و تمایل و توانمندي آنها در حل م سئله سبب مي شود تا ب سیاري از خطم شيهاي
تدوین شده ،پس از ت صویب در مرحله اجرا با ناکامي مواجه شوند و یا ب سیاري از آنها به طور ناقص و
ناکارآمد اجرا و یا بخ شي از آن ا صالً عملیاتي ن شوند .ضمن آن که در برخي موارد ،خطم شي اجرایي با
آنچه تدوین شاااده تفاوت اسااااساااي و معناداري دارد .همچنین فسااااد مالي نهادهاي نظارتي ،اجرا و
قانونگذاري ،فساد سیستم قانونگذاري ،فساد سیستم اجرایي ،فساد سیستم نظارتي ،زد و بند سیستم
اجرایي با قانونگذاري ،زد و بند سی ستم اجرایي و قانونگذاري با عوامل و نهادهاي نظارتي ،عدم قوانین
و ضاامانتهاي اجرایي جلوگیري از فساااد ،ایجاد موانع نظارتي توسااط مساائولین ،سااپردن مشااا ل و
من صبها ي کلیدي به مدیران و م سئولین ناکارآمد ،حاکمیت سی ستم رابطه ساالري ،کنترل ف ضاهاي
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مجازي اف شاگر و مخالف و ف ساد م سئولین و مدیران حاکمیتي از جمله متغیرهاي ف ساد سی ستماتیک
ه ستند که عمدتاً به دلیل ضعف سازمان یا یک فرایند به وجود ميآیند و معموالً با مقامات م سئول که
در داخل سی ستم فا سد عمل ميکنند ،در هماهنگي ه ستند .این ف سادها سبب مي شوند ب سیاري از
خطمشيهاي تدوین شده ،پس از تصویب در مرحلة اجرا با ناکامي و شکست مواجه شوند .از سوي دیگر
استفاده از سیستم آزمون و خطا ،عدم تجدید ساختارهاي دورهاي ،تضاد منافع سازماني با عموم ،عدم به
کارگیري نخبگان در قانونگذاري و اجرا ،فقدان ضاامانتهاي اجرایي قوانین و ساایاسااتهاي مصااوب،
حاکمیت مدیریت معکو  ،عدم همساااویي قوانین با واقعیات و شااارایط جامعه و افکار عمومي ،فقدان
فرهنگ انتقادپذیري در ساایسااتم تصاامیمگیري و اجرا ،عدم بازنگري در ساایسااتم قانونگذاري ،اجرا و
نظارت ،فقدان پیش مطالعات علمي در سیا ستگذاري و اجرا ،مقاومت در برابر تغییرات بنیادین ضروري
و عدم حاکمیت تفکر واگرا از جمله متغیرهاي ساختار قوانین و سازمانهاي اجراکننده خطمشي هستند
که سابب ميشاوند بسایاري از خطمشايهاي تدوین شاده ،پس از تصاویب در مرحلة اجرا با ناکامي و
شکست مواجه شوند .در نهایت نیز باید اذعان نمود که ارزیابي خطمشي ،مقایسه اهداف پیشبیني شده
براي خطمشي و نتایج حاصل از آن است؛ بازنگري در اجراي خطمشي مستلزم تدوین سازوکاري جامع،
دقیق و قابل اتکا براي ر صد و ضعیت اجراي آنها ا ست .این امر به ویژه در رابطه با خطم شيهایي که
گروههاي ذينفع متعدد و همراه با خواساااتهها و انتظارات متفاوت را در بر ميگیرند اهمیتي دو چندان
دارد .فقدان نهادهاي نظارتي مردمي ،زد و بند با عوامل و نهادهاي نظارتي ،ناکارآمدي سی ستم نظارتي،
ف قدان فره نگ پاساااخگویي به ع موم ،سااارکوب شااادید کنترل و نظارت مردمي و ف قدان قوانین و
ضاامانتهاي اجرایي صااریح و محکم مجازات و افشاااي مساائولین از جمله متغیرهاي ارزیابي و کنترل
ه ستند که سبب مي شوند ب سیاري از خطم شيهاي تدوین شده ،پس از ت صویب در مرحلة ارزیابي و
کنترل با ناکامي و شکست مواجه شوند.
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