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Abstract 

Doubtless, becoming a developed country 
with the first stage in economic, science and 
technology at the regional level requires 
management and direction of science, 
research and technology (SRT) on the correct 
direction. Several institutions by policy 
making in this area play an effective role in 
the directing and managing of SRT, which the 
most important of them are: the Expediency 
Discernment Council, Supreme 
Revolutionary Cultural Council, Parliament 
and especially the Commission of Education 
and Research and the Deputy of Science and 
Technology of president. Despite the 
adoption of multiple policies in this area, 
there are several obstacles in the way of their 
implementation and many of these policies 
are not implemented completely or are 
released. The aim of this study is to identify 
and explain the obstacles to the 
implementation of SRT policies. Research 
carried out in qualitative approach and data’s 
needed to conduct research has been gathered 
using interviews with experts (Ministry of 
Science, Research and Technology, directors 
and deputies of universities and some experts 
in this field). Snowball sampling was 
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conducted and data analyzed using thematic 
analysis. According to the findings, 25 factors 
identified as barriers in five main 
components: obstacles arising from the 
performance of the policy making 
institutions, structural and managerial 
barriers, barriers due to the nature of 
problems of SRT, barriers due to 
implementers’ performance and 
environmental barriers. 
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  دهیچک
یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، مستلزم مدیریت و هدایت حوزه علوم، تحقیقات و فناوري  شدن به کشوري توسعه تردید تبدیل بی
کنند که از  ء میگذاري در این حوزه نقشی مؤثر در زمینه هدایت و مدیریت حوزه عتف ایفا مشی نهادهاي متعددي با خط. در مسیري صحیح است) عتف(

و آن ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات  توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس شوراي اسالمی و به ترین آنها می مهم
این حوزه، موانع متعددي در هاي متعدد در  مشی رغم تصویب خط علی. معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري اشاره کردشوراي عالی عتف و نیز همچنین 

هدف این پژوهش شناسایی و تبیین موانع اجراي . شوند صورت کامل اجرا نشده و یا کالً رها می ها به مشی مسیر اجراي آنها وجود دارد و بسیاري از این خط
مسئولین وزارت علوم، (ژوهش از مصاحبه با خبرگان هاي مورد نیاز براي انجام پ پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته، داده. هاي حوزه عتف است مشی خط

ها  گیري به روش گلوله برفی انتخاب و تحلیل داده نمونه. گردآوري شده است) نظران این حوزه ها و برخی صاحب تحقیقات و فناوري، رؤسا و معاونین دانشگاه
مؤلفه اصلی موانع ناشی از  5اند که در قالب  عنوان موانع شناسایی شده عامل به 25هاي پژوهش،  بر اساس یافته. با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است

مشی و موانع محیطی  گذار، موانع ساختاري و مدیریتی، موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه عتف، موانع مربوط به مجریان خط مشی عملکرد افراد و نهادهاي خط
  .اند بندي گردیده دسته

  مشی عمومی، علوم تحقیقات و فناوري گذاري عمومی، اجراي خط مشی خط: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
 انداز چشمید در سند تأکهاي مهم و مورد یکی از بخش

ابالغی مقام معظم  1404جمهوري اسالمی ایران در افق 
ین بر اانتظار . رهبري، حوزه علوم، تحقیقات و فناوري است

ها و قوانین  یمش خطاست که چنین امري در چارچوب 
شده توسط نهادهاي مختلف این حوزه که متولی  وضع
اما تجربیات نظام . ي هستند محقق شودگذار مشی خط
ین روندي نبوده و بر چناین حوزه داللت  ي درگذار مشی خط

                                                 
از  یـت صـندوق حما  یـت شـده بـا حما   انجـام  یقاتیصل یک پروژه تحقمقاله حاضر حا

  .پژوهشگران و فناوران است
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و در تمامی  جوامع تمامیالبته . بیانگر مشکالت متعددي است
ی مشکالت بایش وب کم گذاري مشی خط زمینه در، ها حوزه
توان  یم گذاري مشی خط به مربوط متون اغلب در و اند مواجه
 راه سر بر موجود عمومی مشکالت از فهرستی
حال، در فرآیند  یندرع. تیافرا  گذاري مشی خط
را  خودسائل خاص م برخیي ا جامعه هري، گذار مشی خط
که بخشی از این مسائل به تدوین، بخشی به اجرا و  دارد

 مراحل کلیه .ها ارتباط دارند یمش خطبخشی نیز به ارزشیابی 
 ارجاع مشکل، یا مسئله شناخت شاملي گذار مشی فرآیند خط

 تدوین و تهیه عمومی،ي ها سازمان در مسئله طرح و
 ،یمش خط به بخشیدن مشروعیت و کردن قانونی ،یمش خط



  هاي عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوري

مدیران و متخصصان  گیري از نظراتبا بهره
هاي این حوزه طی سالیان  یمش خطحوزه عتف، موانع اجراي 
حل  راه ارائه و مشکالت این تعیین. شناسایی کنند
 يگذار مشی خط روند اصالح جهت در مهمی

 گذاران و مجریان مشی رو خط از این .بود 
توانند از نتایج  یمهاي عمومی کشور در حوزه عتف 

تر موانع موجود در  یحصححاصل از این پژوهش براي درك 
تري نسبت برده و دید جامع هاي عمومی بهره

  .کسب کنند به مسائل این حوزه

  پیشینه نظري
  ي عمومیگذار

و ابزاري ها  حکومتهاي عمومی تجلی اراده 
ی جوامع مدرن هستند که ده سازماندر مدیریت و 

شود و حکمرانی صورت  یمآن اختیار اعمال 
 ی عمومی ازمش خطمطالعه  براي مقالهین در ا

ي استفاده شده که در آن، گذار مشی خطرویکرد فرآیندي به 
ي عمومی در قالب یک چرخه مطرح گذار

 1ي بنا به نظر دايگذار مشی خطچرخه  مثال 
  ).1شکل ( ]4[است از شش مرحله تشکیل شده 

  
  گذاري مشی چرخه خط) 1شکل 

ی عمومی یکی از مراحل اصلی مش خطبر این اساس اجراي 
که از این  همچنان. شود یمي محسوب گذار

                                                 
1- Dye 

شناسایی 
مشکل

دستورگذاري

مشروعیت
بخشی به  
خط مشی

اجراي  
خط مشی

ارزیابی 
خط مشی

هاي عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوري مشی هاي اجراي خط تبیین چالش

2  

آن  ارزیابی نهایت در و عمومی
 بازتاب از اطالعات کسبهمچنین 
یکی  در ضعف وجود وهستند  مرتبط
 بعدي مراحلتمامی  در مشکل 
نیز بر  مراحلین از ایک هر قوت

  .داشت خواهد
رغم تصویب  یعلدر حوزه علوم، تحقیقات و فناوري نیز 

آنها هاي متعدد، موانع متعددي در مسیر اجراي 
اجرا  کامل صورت بهها  یمش خط

نمونه در قانون پنجم  عنوان به. 
مصوب سال ) 1390- 94(توسعه جمهوري اسالمی ایران 

افزایش سهم تحقیق و پژوهش  
یزي شود که سهم ر برنامهي ا گونه

درصد  به میزان نیم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، ساالنه
اما در  ]1[برسد درصد  افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه

درصد  سهم بودجه پژوهشی کشور کمتر از نیم
همچنین قانون اهداف، وظایف و تشکیالت 

 9ماده و  13وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مشتمل بر 
می به تصویب در مجلس شوراي اسال

و در همان سال به تأیید شوراي نگهبان رسید اما 
سال از تصویب، این قانون و  

موارد مندرج در آن نظیر حفظ و تحکیم آزادي علمی و 
کامل  صورت به، مراکز علمی و تحقیقاتی 

توان اهداف  ینمحوزه عتف،  هاي
کشور  این ترتیب بهي مرتبط با آن را محقق نمود و 

 .تواند به جایگاه مطلوب علمی و فناوري خود نائل شود
 عوامل دلیل بهها  مشی خط کامل

توان  هم نمی راآنها  از برخی کهی 
اما قطعاً  نیستپذیر  معموالً امکان

توان با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر فرآیند اجرا، آن 

ترین موانع در اجراي  با هدف شناسایی مهم
در تمامی مراحل . است تدوین شده

 یريسوگپژوهش، پژوهشگران با رعایت عینیت علمی و عدم 
هاي این حوزه،  یمش خطدر باب مطلوب بودن یا نبودن 

با بهره اند بوده درصدد
حوزه عتف، موانع اجراي 

شناسایی کنند اخیر را
مهمی گام ،آنها براي
 خواهد کشور در
هاي عمومی کشور در حوزه عتف  یمش خط

حاصل از این پژوهش براي درك 
هاي عمومی بهره یمش خطاجراي 

به مسائل این حوزه
  
پیشینه نظري -2
گذار مشی خط 1- 2

هاي عمومی تجلی اراده  یمش خط
در مدیریت و  محوري

آن اختیار اعمال  واسطه به
در ا]. 3[ یردپذ یم

رویکرد فرآیندي به 
گذار مشی خطمراحل 

 عنوان به. باشند می
از شش مرحله تشکیل شده 

شکل 

بر این اساس اجراي 
گذار مشی خطچرخه 

دستورگذاري

تنظیم  
خط مشی

عمومی مشیخط اجراي و ابالغ
همچنین  و اجراشده مشی خط

مرتبط هم به اجراشده عملیات
 ایجاد به منجر مراحلین از ا
قوت نقاطالبته طبعاً . شودمی
خواهد مثبتیر فرآیند تأث کل روي

در حوزه علوم، تحقیقات و فناوري نیز 
هاي متعدد، موانع متعددي در مسیر اجراي  یمش خط

خطوجود دارد و بسیاري از این 
. شوند یمنشده و یا کالً رها 

توسعه جمهوري اسالمی ایران 
 منظور بهبود مقرر شده  1389

گونه به ،از تولید ناخالص داخلی
پژوهش از تولید ناخالص داخلی، ساالنه

افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه
سهم بودجه پژوهشی کشور کمتر از نیم 1393سال 

همچنین قانون اهداف، وظایف و تشکیالت . بوده است
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مشتمل بر 

در مجلس شوراي اسال 1383تبصره در سال 
و در همان سال به تأیید شوراي نگهبان رسید اما ] 2[شد 

 11 از گذشتتاکنون و پس 
موارد مندرج در آن نظیر حفظ و تحکیم آزادي علمی و 

، مراکز علمی و تحقیقاتی ها دانشگاهاستقالل 
 .است اجرانشده

هاي یمش خطبدون اجراي دقیق 
ي مرتبط با آن را محقق نمود و ا توسعه

تواند به جایگاه مطلوب علمی و فناوري خود نائل شود ینم
کامل اجرايالبته باید توجه داشت 

کهی متنوع و بسیارزیاد بازدارنده
معموالً امکان درآورد کنترل تحت کامالً
توان با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر فرآیند اجرا، آن  می

  .را تسهیل کرد
با هدف شناسایی مهم حاضر مقاله
تدوین شدههاي حوزه عتف  مشی خط

پژوهش، پژوهشگران با رعایت عینیت علمی و عدم 
در باب مطلوب بودن یا نبودن 
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 هم به يگذار مشی خطفرآیند  مراحل کلیهشکل هم پیداست 
 به منجر مراحلاین  از یکی در ضعف وجود ومرتبط بوده 

 قوت نقاطالبته  وشود  می بعدي مراحل در مشکل ایجاد
 خواهد مثبتتأثیر فرآیند  کل روينیز بر مراحلاین  هریک از
از مراحل پیشین خود یعنی  مرحله اجرا نیز. داشت

ی، دستورگذاري و شناسایی مش خطبخشی، تنظیم  مشروعیت
عالوه بر این در . گذارد یمیر آنها تأثیر گرفته و بر تأثمشکل 

ي، کیفیت اجراي گذار مشی خطارزیابی میزان اثربخشی چرخه 
ی بررس موردی هم یکی از موارد مهمی است که باید مش خط

 منزله بهی مش خطمعموالً شکست در اجراي . قرار گیرد
  .شود یمي عمومی محسوب گذار مشی خطشکست فرآیند 

  یمش خطمفهوم اجراي  2- 2
اجرا در لغت به معناي انجام دادن، محقق ساختن، تولید یا 

معتقد است  1تولهوا ].5[ اي خاص استکامل کردن وظیفه
نیات و تصمیمات «ی عمومی به آنچه میان مش خطاجراي 

و پدیدار » دولت براي انجام دادن و یا متوقف ساختن چیزي
انجام » اثرات ناشی از اعمال آن نیات و تصمیمات«شدن 
اندیشمندان مختلف حوزه  ].6[ گیرد اطالق شده است می
مشی ارائه ی عمومی، تعاریف متعددي از اجراي خطمش خط
  .مشاهده کرد 1را در جدول آنها توان برخی از اند که میکرده

  ی عمومیمش خطمطالعات اجراي  3- 2
سیاست، -همزمان با اعتقاد به جدایی اداره 1960تا پایان دهه 

مداران، امري بدیهی  یاستسي ها برنامه شفافیت تصمیمات و

                                                 
1- O’Toole 

را  ها برنامهتلقی و مدیران دولتی صرفاً مسئولیت اجراي این 
مشی بر مشکالت،  با تأخیر اثرگذاري خط. بر عهده داشتند
 توجه موردازپیش  یشب هاي عمومی یمش خطفرآیند اجراي 
مشی عمومی  ین ترتیب مطالعات اجراي خطا بهو  قرار گرفت
متحده و در واکنش به  یاالتامیالدي در  1970طی دهه 
هاي تحول  اثربخشی برنامه هاي موجود در مورد نگرانی

در این دوره، مداخالت دولت براي حل . اجتماعی پدیدار شد
به نتیجه هم مشکالت اجتماعی در حال افزایش بوده که غالباً 

این ترتیب، دانشمندان  به. شد ینممطلوب ختم 
ی مش خط، با رشد مطالعات مربوط به ارزیابی گذاري یمش خط

اي که  آیند اداري و اجراییدریافتند که در مورد فر عمومی
مشی و بروز پیامدهاي حاصل از آن  میان مراحل تنظیم خط

. گیرد اطالعات ناچیزي وجود دارد مشی قرار می خط
دیگر این فرآیند همانند یک جعبه سیاه است که  عبارت به

مطالعات ]. 13[ یستناطالعات چندانی از آن در دسترس 
تر تغییرات  اتی وسیعکه گاهی اوقات در حوزه مطالع اجرا
 هایی نظیر گیرد از تلفیق رشته ی قرار میموردبررسمشی  خط

 گرفته شکلو علوم سیاسی  مدیریت دولتی، تئوري سازمان
را براي مطالعات و  توان سه نسل یم مجموع در]. 14[است 
 برشمردها  یمش خطدر حوزه اجراي  شده انجامي ها پژوهش

]15[: 

 و اول نسل: اداري ماشین در دنده چرخ یک) الف

 با که شد شروع فرض یشپ این با زمینه این در کالسیک

  مشی اجراي خطبرخی از تعاریف  )1جدول 
  منبع  شده تعریف ارائه  ردیف

  ]7[  .شود ها و اسناد رسمی و اقداماتی که براي حصول آن اهداف انجام می مشی فرآیند ایجاد تعامل میان تعیین اهداف خط  1

2  
مشی  خطهاي شاغل در بخش خصوصی و یا عمومی براي تحقق تصمیمات  وسیله افراد و یا گروه اي از اقدامات که به مجموعه
هاي مستمر  و هم تالش مشی هاي مقطعی براي عملیاتی کردن تصمیمات خط این اقدامات هم دربرگیرنده تالش. شود اعمال می

  .مشی است براي اعمال تغییرات الزم بر اساس تصمیمات خط
]8[  

  ]9[  .شوند ي و یا قضایی اتخاذ میهایی که معموالً توسط مقامات سیاسی و برخی از مقامات ادار مشی اجراي تصمیمات اساسی خط  3

4  
خروجی یا  شود؛ مشی انجام می اي از تصمیمات و اقدامات که براي اعمال اثرات تصمیمات خط فرآیندي مشتمل بر مجموعه

 گیري که در عنوان یک پیامد عبارت است از میزان تغییرات قابل اندازه شوند؛ به اي محقق می اي که در آن اهداف برنامه گستره
  .دهد مسئله عمومی، قانون و یا تصمیمات قضایی رخ می

]10[  

5  
هاي  مشی ها و ادارات و فراهم ساختن امکانات الزم براي به انجام رسیدن خط دهی بخش هایی نظیر سازمان طراحی فعالیت

  شده تعیین
]4[  

  ]11[  ها در قالب بوروکراسی فراهم کردن منابع نهادي براي عملی ساختن برنامه  6
  ]12[  هاي مناسب براي تولید کاالها و خدمات هاي دولت و تبدیل اهداف به ساختارها و دستورالعمل فرآیند عملی ساختن برنامه  7
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 اجرا هاي مناسب و صحیح، یمش خطتدوین و تصویب 

 لذا .خودکار و اتوماتیک محقق خواهد شد صورتهب

 منطقی، علمی، فعالیتی ی،مش خطاجراي  که شدمی تصور

  .است ماشینیک  شبیه و بینیشپی قابل
: رود ینم یشپ درست چیز یچه و است پیچیده اجرا) ب
هاي  فرض یشپ ،یمش خطر نسل دوم مطالعات اجراي د

ران این پژوهشگ. رویکرد کالسیک به چالش کشیده شد
بودند با تشریح مواردي که در آنها اجراي  درصددنسل 
نشان دهند که  ی با شکست روبرو شده استمش خط

هاي  بینی یشپاجراي فرآیند ساده نبوده و ممکن است 
 .ان محقق نشودگذار مشی خط

 نسل یا نسل سومیندر : نظریه اجرا براي پژوهش) ج
ی مش خطبر مطالعه موارد خاص اجراي  تحلیلی، کمتر

 با هدف فهم بیشتر ها پژوهشاین نسل از . شود یمتمرکز 
توسعه و بهبود نظري  منظور بهچیستی و چگونگی اجرا و 

 .گیرد یمی صورت مش خطمطالعه اجراي 

ها و تصمیمات به دلیل وجود مجموعه عملی کردن برنامه
رسد چندان ساده  می طور که در ابتدا به نظر عوامل مختلف آن

گونه که در ابتدا منظور نظر  ممکن است تصمیمات آن و نبوده
ي ها پژوهشبسیاري از ]. 16[اند به اجرا در نیایند  بوده
 به نیز عمومیهاي  یمش خط جرايانحوه  مورد در شده انجام
. »ها یمش خط اجراي در موفقیت عدم« :رسیدند واحدي نتیجه
وجود  علت به کهداشته  اذعان خود در پژوهش 1کالیستا
 داده وعدهی مش خط تصویب مرحله در آنچه بین زیاد فاصله

 از بسیاريدهد  یم رخ واقعاًدر عمل  آنچه وشود  یم
نگاهی به پیشینه ]. 17[اند  خورده کستش دولتیي ها برنامه

هاي مرتبط با دهد پژوهشپژوهشی موضوع تحقیق نشان می
ها در حوزه علوم،  شیم گذاري و اجراي خط مشی خط

در جدول  .تحقیقات و فناوري در کشور بسیار محدود است
گرفته در مورد اجراي  ي صورتها پژوهشبرخی از  2

  .شود یمی عمومی شرح داده مش خط
  
  ی پژوهششناس روش -3

منبع اصلی . پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام گرفته است
یاز پژوهش، مصاحبه بوده موردني ها دادهبراي گردآوري 

                                                 
1- Calista 

جامعه پژوهش، نوعاً مسئولین وزارت علوم، تحقیقات . است
 نظران صاحبو برخی  ها دانشگاهو فناوري، رؤسا و معاونین 

 2گیري از آنها به روش گلوله برفی که نمونه اند بودهاین حوزه 
گلوله برفی روشی سودمند براي مطالعات . انجام گرفته است
در این روش، نفر اول، شخص دوم را . استکیفی و اکتشافی 

طور و این  و نفر بعدي نیز همین کند یبه پژوهشگر معرفی م
براي شروع ]. 26[یابد  ادامه میبه همین صورت روند 
سنجی موردي  گیري، رویکرد عقالنیت محدود و خبره نمونه

توان از قبل مشخص کرد  در این روش، نمی. مدنظر بوده است
 یدهز افراد باید در مطالعه انتخاب شوند تا پدکه چه تعداد ا

، آن آل یدهدر حالت ا. طور کامل شناسایی شود عالقه به مورد
 3اشباع  یابد که به نقطه آوري اطالعات تا زمانی ادامه می جمع

ي آور هاي قبالً جمع هاي جدید با داده برسیم؛ جایی که داده
وقتی به نقطه بازده نزولی  یگر،د عبارت به. تفاوتی ندارند شده،

توانیم  می ها رسیدیم آوري داده هایمان براي جمع از تالش
در این . ایم کامل انجام دادهرا مطمئن شویم که مطالعه 

مصاحبه براي رسیدن به نقطه اشباع صورت  13پژوهش، 
  .گرفته است

گرفته در این  انجام يها مصاحبه از حاصل يها دادهتحلیل 
 یل تمتحل. است شده انجام 4تم تحلیل پژوهش، به روش

م(روشی براي تعیین، تحلیل و بیان الگوهاي  موجود در ) هات
روش تحلیل تم که در  گانه ششمراحل . ها استدرون داده

  .هستند مشاهده قابل 2در شکل  شده گرفتهاین پژوهش به کار 
ی و ده سازمانها را روش تحلیل تم در حداقل کاربردش، داده

تواند از این هم فراتر  اما می کندقالب جزئیات توصیف می در
]. 25[کند هاي مختلف موضوع پژوهش را تفسیر رفته و جنبه

ی، خنثی محسوب شناس معرفتتحلیل تم از منظر  این ترتیب به
شود و موضع فلسفی اثباتی یا تفسیري آن به نحوه  یم
بر این . این روش توسط پژوهشگر بستگی دارد گیريکارب

و  مشاهده قابلاساس با اعتقاد به وجود واقعیت خارجی 
ینیت علمی، این پژوهش در قالب عید بر رعایت تأکبررسی و 

  .گیرد یمیک رویکرد فلسفی اثباتی قرار 
 گرفته انجامهاي  ، از میان مصاحبهبازآزمونبراي محاسبه پایایی 

در یک آنها از  هرکدامو  انتخابنمونه  وانعن بهچند مصاحبه 
                                                 
2- Snowball sampling 
3- Saturation 
4 - Thematic analysis 
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سپس . شوند فاصله زمانی و مشخص، دو بار کدگذاري می
از  هرکدامدر دو فاصله زمانی براي  شده مشخصکدهاي 
یکدیگر مقایسه و براي هر مصاحبه کدهایی که در  بامصاحبه 

و کدهاي  »توافق«اند با عنوان  دو فاصله زمانی مشابه بوده
نهایتاً . گردند مشخص می »عدم توافق«عنوان  غیرمشابه با

بر مبناي فرمول  گرفته انجامهاي محاسبه پایایی بین کدگذاري

  :باشد یمزیر 

100 Í  
  Í 2) تعداد توافقات(

  موضوعی توافق درون= 
  تعداد کل کدها

، از بین بازآزموندر این پژوهش براي محاسبه پایایی 
آنها از  هرکداممصاحبه انتخاب و  5گرفته،  هاي انجاممصاحبه

. اند ي شدهکدگذاراي هفتهدو بار در یک فاصله زمانی دو

                                                 
1- Powerlessness and meaninglessness 

  ی عمومیمش خطگرفته در زمینه اجراي  ي صورتها پژوهشبرخی از ) 2جدول 
  منبع  شرح  ردیف

1  
) 2هاي جامع صنعتی؛  ها و سیاست مشی فقدان خط) 1: هاي صنعتی کشور به ترتیب اولویت عبارتند از مشی اجراي خط ترین موانع مهم

ساختار نامناسب واحدهاي صنعتی ) 4هاي محوله با تخصص و دانش افراد؛  عدم تطبیق مسئولیت) 3فقدان شبکه اطالعاتی کارآمد؛ 
  جدید هاي ورياتفاده از فنعدم اس) 5کشور براي حضور در بازار جهانی؛ 

]18[  

2  
عدم رعایت . است شده پرداختهعاملی اثرگذار در اجراي آن  عنوان بهمشی  در این پژوهش به بررسی نقش عقالنیت در تدوین خط

  .ها به اجراي ناموفق آنها منجر شده است مشی عقالنیت در مرحله تدوین خط ترکیب مطلوب
]19[  

3  
چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شکل و محتواي قانون،  مجموع دردر فرآیند اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري، 

، )شکل و محتواي قانون(یراز عامل نخست غ بهنیازها وجود دارد که  مجریان قانون، نظارت بر اجراي قانون و همچنین ابزارها و پیش
  .اند نع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوري شناسایی شدهموا عنوان بهسایر عوامل 

]20[  

4  

هاي اول تا چهارم توسعه و بررسی تجربیات مدیران  هاي فرهنگی کشور طی برنامه در این پژوهش به بررسی موانع اجراي سیاست
عوامل ناشی از نظام ) 1: از عبارتندکه  شوند ی این عوامل در پنج دسته تقسیم میطورکل به. شده است پرداختهفرهنگی در این حوزه 

  گذاري کالن کشور؛ عوامل ناشی از نظام سیاست) 3عوامل ناشی از نظام فرهنگی کشور؛ ) 2گذاري فرهنگی کشور؛  سیاست
  بدنه اجتماعی سیاست فرهنگی) 5هاي فرهنگی؛  داد نظام اجراي سیاست برون) 4 

]21[  

5  
و  مشی، سرعت هاي عمومی در حوزه آموزش منبعث از مواردي نظیر مکان، خط مشی ي خطهاي ممکن در مسیر اجرا ترین چالش مهم

  .افراد است
]22[  

6  
حمایت  )1: هاي عمومی در کشورهاي مالزي و چین عبارتند از مشی آمیز خط کننده در اجراي موفقیت ین عوامل سازمانی تعیینتر مهم

  مجریان به اجرا تمایل) 3دسترس بودن منابع؛  در) 2 مدیران عالی؛
]23[  

7  
شناختی است  نوعی حالت روان مشی بیگانگی از خط. مشی استعمومی، بیگانگی مجریان از خط یمش خطیکی از موانع مهم اجراي 

معنی  ی شامل ابعاد ناتوانی و بیطورکل بهي عدچندباین متغیر . شود مشی می شناختی در اجراي خط گسیختگی روان که منجر به ازهم
  .است 1بودن

]24[  

8  

. ی قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت گرفته استمش خطاین پژوهش با هدف تبیین تغییر 
چگونه جریان مسائل، جریان  دهد یمنشان  شده انجاماز نظریه جریانات چندگانه کینگدون  استفادهنتایج این پژوهش که با 

مشی چه نقشی در چنین  کنندگان خط و مشارکت همشی فوق به هم پیوند خورد دهی تغییر خط سیاسی در شکل ها و جریان مشی خط
به چه نحوي دریچه  ند وا هدر نتیجه این پیوند براي تصویب پیشنهادات خود استفاده کرد آمده یشچگونه از فرصت پ ؛اند پیوندي داشته

  .ه استمشی شد تغییرات در این خطمشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند  خط

]32[  

  

 ]25[هاي روش تحلیل تم  فرآیند و گام) 2شکل

  :1مرحله 
 ها هآشنایی با داد

  :2مرحله 
 ایجاد کدهاي اولیه

  :3مرحله 
 ها جستجوي تم

  :4مرحله 
 ها بازبینی تم

  :5مرحله 
 يو نامگذار فیتعر

 ها تم

  :6مرحله 
 تهیه گزارش
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گرفته در این تحقیق با هاي انجاممصاحبه بازآزمونپایایی 
با . به دست آمده است% 78برابر  دهذکرشاستفاده از فرمول 

] 27[است % 60که این میزان پایایی بیشتر از به این توجه
  .ها مورد تأیید استقابلیت اعتماد کدگذاري

براي  هشت استراتژي ارزیابی روایی 1کرسول و میلر
د که کننتوصیه می آنان]. 28[ اندارائه داده هاي کیفی پژوهش
 پژوهشاستراتژي را در  مورد از این هشت حداقل دو ،محقق

روایی این پژوهش از طریق بررسی . خود به کار گیرد
 ممیزي خارجیکنندگان و همچنین همکاران، بررسی مشارکت

که با یکی از  این ترتیب به. مورد ارزیابی قرار گرفته است
ها مرور و به  دانشجویان دکتري مراحل انجام تحقیق و یافته

ها، معانی و در مورد روشکه وي  انتقادات سختیها و  سؤال
موجود در پژوهش مطرح نمود پاسخ داده شد؛  تفاسیر

ها، تفاسیر و ، تحلیلشده يهاي گردآورداده همچنین محقق،
 خواستکنندگان ارائه و از آنها  ها را به مشارکتگیرينتیجه

و در نهایت نیز  تا در مورد صحت و اعتبار آن قضاوت کنند
متخصص خارجی که در زمینه موضوع  علمی هیأتممیز  یک

  .بود پژوهش را مورد بررسی قرار داد نظر صاحبتحقیق 
  
 ها داده تجزیه و تحلیل -4

ي روش تحلیل تم، براي ها گامین پژوهش بر اساس در ا
مطالعه و  دقت بهچندین بار  ها مصاحبه، متن ها دادهتحلیل 
کدگذاري  ها دادههمه  که یزماندر ادامه  .کدگذاري شد سپس
، نتایج آنهاشکل گرفت و پس از بازبینی و تعریف  ها تمشدند 

بر این اساس . ي اصلی و فرعی ارائه گردیدها تمدر قالب 
کدهاي اولیه مورد شناسایی  عنوان به مانع 52کلی  صورت به

در ادامه با اتخاذ رویکردي استقرایی موانع . قرار گرفتند
 عنوان بهمانع  25ند مرحله تجمیع و نهایتاً شده در چ ییشناسا
ي بند طبقهي اصلی ها تم عنوان بهمانع  5در قالب  ي فرعیها تم

از موانع : عبارتندپژوهش  ي اصلیها تم). 3شکل (شدند 
موانع ناشی از ماهیت  ان،گذار مشی خطناشی از عملکرد 

ی، موانع ساختاري مش خطی، موانع مربوط به مجریان مش خط
  .مدیریتی و همچنین موانع محیطیو 

گذار به مواردي  مشی موانع ناشی از عملکرد نهادهاي خط
توسط  یمش خطاشاره دارد که تدوین نادرست 

                                                 
1- Creswell and Miller 

. شود یمی مش خطمنجر به شکست در اجراي  انگذار مشی خط
گذاران در مرحله تدوین  مشی یگر عملکرد خطد عبارت به
بودن سایر شرایط ي است که حتی در صورت مهیا ا گونه به

مدیریت صحیح فرآیند اجرا، شرایط محیطی مساعد و  ازجمله
آمیز نخواهد  یتموفقهمچنین فراهم بودن منابع الزم، اجرا 

  .بود

  
 هاي حوزه عتف مشی موانع اجراي خط) 3شکل 

هایی که  یمش خطماهیت مسائل به انحاء مختلف بر اجراي 
در  .گذارند میاند اثر  براي حل آنها طراحی و تدوین شده

موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه عتف، گسترده بودن 
 آنها موردتوجهمسائل این حوزه و همچنین پیچیدگی 

مشی،  موانع مربوط به مجریان خط در .است قرارگرفته
انگیزگی، عدم شایستگی و سایر  یبي، کار کمیی نظیر ها مؤلفه

م توفیق مشی دلیل اصلی عد کمبودهاي مربوط به مجریان خط
. اند شدهها شناسایی  مشی در اجراي اثربخش خط

توان این  یمیگر با اصالح نقاط ضعف مجریان، د عبارت به
  .موانع را برطرف کرد

یرساختی و مدیریتی نیز به آن دسته از مشکالتی زموانع  
 طور بههاي نظام اداره کشور  يناکارآمداشاره دارد که به دلیل 

گذار و مجري در حوزه  مشی ي خطها ناسازماعم و مجموعه 
. آیند یماخص، پدید  طور بهعلوم، تحقیقات و فناوري 

ي مدیریتی ها سبکگذاران و مجریان در ساختارها و  مشی خط
اجرا را  تنها نهکنند که  شده اقدام به فعالیت می یینتعاز پیش 

در  .سازند یمکنند بلکه آن را با مانع نیز روبرو  تسهیل نمی
به کلیه شرایط اقتصادي، اجتماعی و  موانع محیطی نهایت هم

مشی داللت دارد که مسیر اجراي  یرگذار بر خطتأثسیاسی 
این دسته از عوامل تحت . کند یماثربخش آن را دچار اختالل 

تواند  مشی نیست اما می گذاران یا مجریان خطمشی کنترل خط

موانع مربوط به 
 مشی مجریان خط

موانع ناشی از 
مسائل  ماهیت

 حوزه عتف

موانع ساختاري و 
 مدیریتی

موانع ناشی از 
عملکرد نهادهاي 

 گذار مشی خط

 موانع محیطی

 موانع اجراي
هاي  مشی خط

 حوزه عتف
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هاي عمومی را با مشکالتی جدي روبرو مشیاجراي خط
دهنده هر  یلتشکي فرعی ها تمي اصلی و ها تم 3جدول . زدسا

  .دهد یمتم اصلی را نمایش 

  هاي پژوهشیافته -5
ي ها تمیی که براي تعیین اهمیت ها روشیکی از  

رود محاسبه میزان فراوانی  یمشده در پژوهش به کار  ییشناسا

  ي اصلی و فرعی پژوهشها تم) 3جدول 

  ي فرعیها تم  ي اصلیها تم
فراوانی در 
  ها مصاحبه

موانع ناشی از عملکرد 
 گذار مشی خطنهادهاي 

  3  گذاران مشی حوزه عتف توسط خطارائه راهکارهاي نادرست براي حل مسائل 
  6  یانهگرا آرمانو  بینانه یرواقعغهاي  مشی تدوین خط

  3  هاي حوزه عتف بدون توجه به منافع ملی مشی گذار و تدوین خط مشی کاري نهادهاي خط یاسیس
  7  به نظرات سایر بازیگران توجهی یبگذار و  مشیخودرأیی نهادهاي خط

  5  اتکاء به پشتوانه نظري و علمی ها بدون مشی خط تدوین
  6  گذار نسبت به مسائل حوزه عتف و ناتوانی آنها در تشخیص صحیح مسائلمشینهادهاي خط انگارانه سادهنگاه 

  6  گذاران به آمادگی اجتماعی مشی توجهی خط یبگذاري تقلیدي در حوزه عتف و  مشی خط
  2  هاي مبهم و کلی مشی تدوین خط

از ماهیت موانع ناشی 
  مسائل حوزه عتف

  2  گسترده بودن مسائل حوزه عتف
  2  پیچیدگی و ابهام مسائل حوزه عتف

موانع مربوط به مجریان 
  مشی خط

  6  مشی اعتقادي، فقدان اراده و عدم التزام عملی مجریان نسبت به اجراي خط یب
  2  کاري مجریان و در اولویت قرار دادن منافع شخصی و حزبی یاسیس

  2  فقدان شهامت الزم در مجریان براي ایجاد تغییرات
  2  انفعال، عدم پویایی و تمایل مجریان به حفظ وضع موجود

موانع ساختاري و 
 مدیریتی

 گذار در حوزه عتف مشی وجود نهادهاي موازي خط

کاري  موانع مربوط به موازي
گذار در حوزه  مشی نهادهاي خط

  عتف
4  

دیدگاه سیستمی میان نهادهاي موازي ناهماهنگی و عدم حاکمیت 
 گذار حوزه عتف مشی خط

گذار  مشی اعتمادي و رقابت ناسالم میان نهادهاي موازي خط یبتعارض، 
 حوزه عتف

هاي حوزه  مشی فقدان سیستم نظارتی مشخص بر عملکرد مجریان خط
 عتف

فقدان سیستم نظارتی در رابطه با 
  هاي حوزه عتف مشی خط

تفاوتی نسبت به اجراي  یبعملکرد ضعیف نهادهاي نظارتی و   7
 هاي حوزه عتف مشی خط

 گذار مشی فقدان سیستم مشخص نظارت بر عملکرد نهادهاي خط

  2  مشی فقدان ضوابط و مقررات مشخص حاکم بر مرحله تدوین خط
  2  هاي حوزه عتف مشی گذاران و مجریان خط مشی ناهماهنگی میان خط

  1  مشی کار میان مجریان خط یمتقسفقدان ساختار اجرایی و 
 گذاري حوزه عتف مشی کمبود منابع انسانی متخصص در خط

 هاي حوزه عتف مشی کمبود منابع انسانی متخصص در اجراي خط  6  موانع ناشی از کمبود منابع

 هاي حوزه عتف مشی کمبود منابع مالی الزم براي اجراي خط

  محیطیموانع 

  7  عدم ثبات مدیریتی ناشی از تغییرات سیاسی
  3  حوزه عتف هاي یمش خطمجریان  گذاران و مشی ي فشار بر خطها گروه نفوذ اعمال

  2  فقدان عزم ملی و حمایت عمومی
  3  هاي حوزه عتف مشی فقدان حمایت سیاسی و عدم اعتقاد و التزام مسئولین و مقامات به خط

  3  برنامگی در جامعه یبنظمی و  یبیزي، گر قانونحاکمیت فرهنگ 
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شده در مصاحبه با خبرگان پژوهش  ییشناساي ها تماشاره به 
در پژوهش حاضر نیز با استفاده از همین روش، . است
هاي حوزه علوم تحقیقات و  یمش خطین موانع اجراي تر مهم

  ).4جدول (شد فناوري شناسایی 

  هاي حوزه عتف یمش خطین موانع اجراي تر مهم) 4جدول 

رتبه 
  اهمیت

  مانع
فراوانی 

در 
  ها مصاحبه

1  
گذار و  مشی خودرأیی نهادهاي خط

  نسبت به نظرات سایر بازیگران توجهی یب
7  

2  
در رابطه با فقدان سیستم نظارتی 

  هاي حوزه عتف مشی خط
7  

  7  عدم ثبات مدیریتی ناشی از تغییرات سیاسی  3
  

نسبت  توجهی یبگذار و مشیخودرأیی نهادهاي خط 1- 5
 به نظرات سایر بازیگران

گذاران که  مشی ین موانع ناشی از عملکرد خطتر مهمیکی از 
هاي حوزه عتف وجود دارد  مشی در مسیر اجراي خط
نسبت به  توجهی یبگذار و  مشی خودرأیی نهادهاي خط
هفت تن از . حوزه عتف است نظرات سایر بازیگران

ید داشته تأکبر این موضوع  مختلفی صوربه  شوندگان مصاحبه
ی و نظرخواهوزه عتف بدون هاي ح مشی و معتقد بودند خط

سایر بازیگران این حوزه نظیر مجریان،  مشارکت با
 این ترتیب بهگردد که  یمدانشگاهیان و متخصصان تدوین 

جامعیت کافی نداشته و در فرآیند اجرا با موانع متعددي 
گذاران آگاهی کافی نسبت به  مشی شوند زیرا خط روبرو می

. کنند ایی را کسب نمیجزئیات کارشناسی و مسائل مهم اجر
هاي  مشی ، تصمیمات و خطشوندگان مصاحبهبرخی  نظر از

اي و مبتنی بر تجربیات  یقهسل صورت بهحوزه عتف بیشتر 
و بدون پشتوانه تحلیل کارشناسی  گذاران مشی شخصی خط

  :گیرد یمدر اثر این پدیده، رفتارهاي ذیل شکل  است و
حوزه عتف در عدم مشارکت متخصصان و کارشناسان  -

 مشی مرحله تدوین خط

 مشی تدوین خط عدم مشارکت مجریان در مرحله -

 گذار نسبت به تجارب گذشتهمشیتوجهی نهادهاي خط یب -

ي در ا و حرفهي علمی ها انجمنهاي  یتظرفعدم استفاده از  -
 گذاري مشی خط

هاي حوزه  مشی فقدان سیستم نظارتی در رابطه با خط 2- 5
  عتف

نظارتی در  نظامشوندگان معتقد بودند که فقدان  بهاغلب مصاح
تواند اجراي آنها را با  هاي حوزه عتف، می یمش با خطرابطه 

که یک  یماداماند تا  آنها معتقد بوده .مشکل روبرو سازد
هاي  مشی عملکرد مجریان خط سیستم نظارتی مشخصی،

دهد و نهادهاي  حوزه عتف را مورد ارزیابی و کنترل قرار نمی
نظارتی کالن کشور نظیر مجلس شوراي اسالمی نیز حساسیت 

هاي حوزه عتف  مشی خاصی در قبال اجرا یا عدم اجراي خط
هاي  یمش خطدهند نباید انتظار داشت  ینماز خود نشان 

یگر د عبارت به. ندان موفق باشندشده، درصحنه عمل چ ینتدو
نهادهاي نظارتی رسمی کشور عملکرد ضعیفی دارند و نسبت 

نکته . تفاوت هستند یبحوزه عتف هم  هاي مشی به اجراي خط
م نظارتی نظادیگر هم این است که کشور یک  توجه قابل

گذار حوزه  مشی مشخص براي ارزیابی عملکرد نهادهاي خط
لکرد این نهادها مورد ارزیابی یچگاه عمهعتف نداشته و 
نهادهاي مذکور در رابطه  این ترتیب به. گیرد مستقیم قرار نمی

کنند و در نتیجه امکان  با عملکرد خود بازخوردي دریافت نمی
اصالح و برطرف شدن مشکالت و موانع ناشی از عملکرد 

  .شود گذاران فراهم نمی مشی خط
 سیاسی عدم ثبات مدیریتی ناشی از تغییرات 3- 5

، ها دولتمعموالً با تغییرات کالن سیاسی در کشور نظیر تغییر 
ي ها سازمانگذار و  مشی مسئولین برخی از نهادهاي خط

هاي حوزه علوم، تحقیقات و فناوري نیز  مشی مجري خط
و تفکرات  ها ارزشتفاوت در رویکردها، . کنند یمتغییر 

رویکردها مسئولین جدید با مسئولین سابق موجب تغییر در 
هفت تن از . شود نسبت به مسائل حوزه عتف می

شوندگان معتقد بودند که عدم ثبات مدیریتی ناشی از  مصاحبه
هاي اجرایی و یا  یهروتواند منجر به توقف  تغییرات سیاسی می
اجراي آن با  این ترتیب بهمشی گردد که  رهاشدگی خط

  .شود شکست روبرو می
  
  بحث -6

 به دنبالیش از این نیز گفته شد این پژوهش پکه  گونه همان
موانع و عواملی بوده که در تمامی مراحل  بررسی و واکاوي

 )یمش خطاز مرحله تدوین تا اجراي (ي گذار مشی خطفرآیند 



  1395 پائیز، 3، شماره هشتمفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال ؛ طیبه عباسی، وحید بیگی

      9 

هاي حوزه علوم،  یمش خطبر عدم موفقیت اجراي برخی 
 . گذارد یمیر تأثتحقیقات و فناوري 

این پژوهش به  هاي ترین محدودیت یکی از اصلی
شناسی کیفی اکتشافی و مبتنی  هاي حاکم بر روش محدودیت

به عبارت دیگر در این . بر مصاحبه با خبرگان باز می گردد
پژوهش فرض بر این بوده که نظرات متخصصان در 

کننده موانع واقعی  گذاري حوزه عتف، منعکس مشی خط
علیرغم چنین . هاي این حوزه است مشی اجراي خط

معقول و منطقی براي  هاي یتی، یکی از شیوهمحدود
پاسخگویی به مسئله پژوهش، اتخاذ رویکردي اکتشافی و 

بر این . استناد به نظرات متخصصان حوزه مربوطه است
اساس، شناسایی عوامل مدنظر با استفاده از اطالعات حاصل 

گذاران، مشاورین و خبرگان  یمش خطي از ا شبکهاز مصاحبه با 
  .زه علوم، تحقیقات و فناوري صورت گرفتفعال در حو

 فرآینددر  موانعی اصلی در این پژوهش این بود که چه سؤال
 اجراي از مانع اجرا، تا یناز مرحله تدو يگذار مشی خط

 شود؟ یحوزه عتف م یعموم هاي یمش خط یاثربخش برخ
شده با  ي انجامها مصاحبه، سؤالیی به این پاسخگوبراي 

 عنوان بهمانع  25یتاً نهااستفاده از روش تحلیل تم، تحلیل و 
ي اصلی ها تم عنوان بهمانع  5و در قالب  ي فرعیها تم

  .ي شدندبند طبقهشناسایی و 
گذار در مرحله تدوین مشیگاهی اوقات عملکرد نهادهاي خط

ي است که حتی در صورت مهیا بودن سایر شرایط ا گونه به
مدیریت صحیح فرآیند اجرا، شرایط محیطی مساعد و  ملهازج

 .آمیز نخواهد بود یتموفقفراهم بودن منابع الزم، باز هم اجرا 
نیز معتقد بودند که انتخاب روش و  1پرسمن و ویلداوسکی

هاي عمومی  مشی ابزار نامناسب مانع از اجراي اثربخش خط
رواقعی و یغهمچنین برخی از پژوهشگران نیز ]. 28[گردد  یم

مشی را مانعی مهم در فرآیند  غیرعقالیی بودن اهداف خط
 پژوهش هاي این همچنین یافته]. 29و19[دانند  یآنها ماجراي 

نشان ]) 29و21[مثالً (ي دیگر ها پژوهشهمانند برخی از 
گذاران و تدوین  مشی کاري خط یاسیسدهد که  یم

نعی هاي حوزه عتف بدون توجه به منافع ملی، ما مشی خط
  .هاي عمومی است مشی مهم در فرآیند اجراي خط

در این پژوهش معتقد بودند که نهادهاي  شوندگان مصاحبه
                                                 
1- Pressman and Wildavsky 

گذار از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه عتف، مشیخط
ي بهره ا حرفهي علمی و ها انجمنها و  یمش خطمجریان 

ها را  یمش خطکه  اند شدهأیی خودر برند و دچار نوعی ینم
بر مبناي تجربیات و سالیق شخصی خود تدوین صرفاً 

بر  ي پیشین صرفاًها پژوهشاین در حالی است که . کنند یم
ند ا هداشتید تأکمشی  عدم مشارکت مجریان در تدوین خط

محسوب  تر جامعهاي این پژوهش  یافتهرو  از این] 30و21[
ي ها پژوهشتعداد زیادي از  این پژوهش نیز مانند .شود یم

 یعمومهاي  مشی شده در حوزه اجراي خط قبلی انجام
مشی بر یک نظریه معتبر و یا  ، عدم اتکاء خط]31و9،19[

مانعی مهم در  عنوان بهفقدان پشتوانه نظري و علمی آن را 
همچنین  .هاي عمومی شناسایی کرده است مشی اجراي خط

مشابه پژوهش حاضر نشان ] 21و9[ ها پژوهشنتایج برخی از 
مبهم و کلی  صورت به هاي عمومی مشی دهد که اغلب خط یم

دشوار آنها اجراي اثربخش رو  از اینشوند و  یمتدوین 
  .شود یم

هایی که  مشی ماهیت مسائل نیز به انحاء مختلف بر اجراي خط
در . گذارند اند اثر می براي حل آنها طراحی و تدوین شده

ن مسائل حوزه عتف و همچنیگی گسترد مقاله حاضر،
 توجه موردمشی،  انع اجراي خطوم عنوان آنها بهپیچیدگی 
ي پیشین تحت عناوینی نظیر ها پژوهشکه در  بودند قرارگرفته

 ،]22و16[دامنه تغییرات رفتاري مدنظر در گروه هدف 
مشی و  و ماهیت خط ]30[گستردگی گروه هدف 

  .است شده آنها اشارهبه ] 16[آن هاي فنی  يدشوار
اعتقادي، فقدان اراده و عدم التزام  یب مقاله،همچنین در این 

مانعی مهم در فرآیند  عنوان بهعملی مجریان نسبت به اجرا 
هاي عمومی مورد شناسایی قرار گرفت که در  مشی اجراي خط

پیشینه نظري نیز تحت عناوینی نظیر نگرش منفی مجریان 
و ] 29و7،18،21،24[آن نسبت به اجرا و مقاومت در برابر 

  .است شده آنها اشارهبه ] 30و18[ یانمجرو انگیزه پائین  تعهد
کاري  با نگاهی جامع، موانع مربوط به موازي مقالهدر این 

گذار در حوزه عتف در قالب سه مانع  مشی نهادهاي خط
، »گذار در حوزه عتف مشی وجود نهادهاي موازي خط«
تعارض، «و » ناهماهنگی و عدم حاکمیت دیدگاه سیستمی«
شناسایی شد؛ » آنهاتمادي و رقابت ناسالم میان اع یب

ي پیشین این حوزه صرفاً به تعدد ها پژوهشکه در  یدرحال
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هاي متناقض و  مشی گذاري و تدوین خط مشی مراجع خط
]. 30و18،21[ها اشاره شده است  یمش خطناسازگار با سایر 

ناهماهنگی  خصوص بههمچنین عدم اجماع میان بازیگران 
، فقدان ساختار ]31و21[ یانمجرگذاران و  مشی میان خط

کار میان مجریان که به مشخص نبودن  یمتقساجرایی و 
و ناهماهنگی میان ارکان اجرایی آنها هاي  یتمسئولوظایف و 

، کمبود منابع مالی و نیز منابع انسانی ]31و9،21[شود  یممنجر 
مشی  گذاري و اجراي خط مشی متخصص در زمینه خط

توان هم در پیشینه نظري و هم در  را می ]31و9،18،21[
هاي  مشی موانع اجراي اثربخش خط عنوان بهپژوهش حاضر 

  .عمومی مشاهده نمود
 مقالهشده در این  ییشناساهمچنین اغلب موانع محیطی 

ازاین در پیشینه نظري و در قالب عبارات متفاوتی که  یشپ
ثبات  عدم. اند شده مطرحکننده مفهومی مشابه هستند  یانب

یا  نفوذ اعمال؛ ]21و18[مدیریتی ناشی از تغییرات سیاسی 
؛ فقدان حمایت عمومی و ]18و9[ي فشار ها گروهمخالفت 

یت حما و فقدان ضمانت اجرایی یا] 21و16،18[عزم ملی 
در این دسته از موانع ] 31و9[مقامات سیاسی مسئولین و 

  .گیرند جاي می
  
  گیري یجهنت -7

ي مختلفی هم دستاوردهایی نوآورانه ها جنبهحاضر از  مقاله
ي نشده ا اشارهي پیشین به آن ها پژوهشارائه داده که در 

گذار نسبت به مشینهادهاي خط انگارانه سادهنگاه . است
در تشخیص صحیح مسائل، آنها مسائل حوزه عتف، ناتوانی 

توجهی  یبگذاري تقلیدي در حوزه عتف و همچنین  مشی خط
دو مانع مهم در  عنوان بهان به آمادگی اجتماعی گذار مشی خط

 همچنین. مشی مورد شناسایی قرار گرفت فرآیند اجراي خط
در حوزه عتف گاهی مجریان  دهد یمنشان  ماهاي  یافته

مشی را ندارند  خط مدنظرشهامت الزم براي ایجاد تغییرات 
مشی مشروعیت یافته و قانونی ملی هم  که این خط هرچند
هاي پژوهش حاضر پی بردن به  ينوآوری دیگر از یک .باشد

گذاري عمومی کشور  مشی این نکته است که در عرصه خط
یژه در حوزه عتف، ضوابط و مقررات مشخصی بر تدوین و به

عالوه بر این حاکمیت . هاي عمومی حاکم نیست مشی خط
برنامگی در جامعه نیز  یبنظمی و  یبیزي، گر قانونفرهنگ 

  .سازد ها را با مانع روبرو می یمش خطفرآیند اجراي 
شده در مسیر اجراي  ییشناساین مبنا و با توجه به موانع بر ا
هایی کاربردي براي غلبه  یشنهادپهاي حوزه عتف،  یمش خط

اغلب موانع ناشی از  ازآنجاکه. شود یمبر این موانع ارائه 
گذار ریشه در فقدان منابع انسانی  مشی عملکرد نهادهاي خط

گذاري حوزه عتف  مشی متخصص و شایسته در عرصه خط
یژه در حوزه و بهگذار  مشی شود نهادهاي خط یمدارد پیشنهاد 
یژه در بدنه کارشناسی و بهجذب منابع انسانی  عتف نسبت به

نه را براي توسعه و تعالی خود تالش بیشتري داشته و زمی
گذاري  مشی ینه علم خطزم دریژه و بهکارکنان فعلی خود 
 .عمومی فراهم کنند

أیی در خودر همچنین با توجه به وجود عارضه
گذار از  مشی شود که نهادهاي خط یمان، پیشنهاد گذار مشی خط
ي ها سازمانهاي تخصصی و کارشناسی مجریان و  یتظرف

ي ها انجمنصان حوزه عتف و مشی، متخص موضوعی خط
مشی استفاده کنند تا با غلبه  ي در تدوین خطا حرفهعلمی و 

 .ي تدوین نمایندتر اثربخشهاي  یمش خطبر این عارضه، 

تر و  یقدقي میدانی در جامعه موجب شناسایی ها پژوهش
 .شود یممسائل عمومی مرتبط با سطح جامعه  تر شفاف

ین بخش تر مهمله عمومی، شناسایی و فرموله کردن دقیق مسئ
گذاري عمومی بوده و شناخت نادرست  مشی از فرآیند خط

ممکن . مسئله، عواقب ناخوشایندي به همراه خواهد داشت
مسئله اصلی  عنوان بهاست پیامدها و عوارض مسائل دیگر، 

مورد شناسایی قرار گیرد و توان اجرایی حکومت معطوف به 
هاي ن، انجام پژوهشعالوه بر ای. حل مسائل فرعی شود

گرایی افراطی و  ی را از مانع آرمانمش خطتواند میدانی می
داشته و کمبود یا فقدان  بر حذربینانه واقعتعیین اهداف غیر

اطالعات الزم در مورد مسئله عمومی که منجر به تدوین 
 گردد را برطرفمشی و اجراي ناموفق آن مینادرست خط

شود در ایجاد ظرفیت تحلیلی  یمبر این اساس پیشنهاد . کند
و ایجاد سازوکارهاي مناسب براي تدوین  در این حوزه

هاي مبتنی بر شواهد علمی و اطالعات موثق، اهتمام  یمش خط
همچنین ضرورت دارد نهادهاي . بیشتري صورت گیرد

اي خاص،  ینهزممشی در  گذار پیش از تدوین خط مشی خط
شرایط اجتماعی و آمادگی عمومی جامعه براي پذیرش آن 

مشی را هم بررسی نمایند و براي اعمال تغییرات و  خط
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  .اصالح امور صرفاً به تقلید از کشورهاي پیشرفته نپردازند
از سوي دیگر، با توجه به فقدان سیستم نظارتی مشخص بر 

شود  یماد هاي این حوزه، پیشنه مشی تدوین و اجراي خط
مشی، نحوه  گذار در زمان تدوین خط مشی نهادهاي خط

را  کننده نظارتنظارت و ارزیابی اجراي آن و همچنین نهاد 
ها افزایش  یمش خطهم مشخص کنند تا ضمانت اجرایی این 

رتبه  یعالشود مقامات و مسئولین  یمیت پیشنهاد درنها. یابد
ي حوزه عتف ها مشی از اجراي خط گانه سهکشور در قواي 

 یاز براي اجرا،موردنین منابع تأمسو با  حمایت کنند تا از یک
ها ضمانت اجرایی  یمش خطامور مربوطه تسهیل گردد و این 

 ی نتوانندراحت بهي فشار ها گروهداشته باشند و از سوي دیگر، 
  .گذاران و مجریان تحمیل کنند مشی نظرات خود را بر خط
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