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مقاله مروري
اجراي سياستهاي عمومی؛ ارائه معيارهايی براي اجراي موفق سياستها
1

يحيی کمالی
دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صديقه شيخ زاده جوشانی
استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه احمدي نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت - 98/2/1 :تاریخ پذیرش)98/7/3 :
چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و دستهبندی معیارهای اجرای موفق سیاستهای عمومی است .مرحله اجرا
یکی از مهمترین مراحل فرآیند سیاستگذاری عمومی به شمار میآید زیرا تحقق سیاست و هدف سیاستگذاران در
این مرحله صورت می گیرد .از طرفی اهمیت اجرا به این دلیل است که آزمونی برای صحت و دقت مرحله تدوین
و شکلگیری سیاستهای عمومی است .با توجه به مدلهای مختلف تحلیل اجرا و پیچیدگیهای این مرحله
سیاستگذاری ،شناسایی معیارهایی برای اجرای موفق سیاستهای عمومی میتواند به توفیق بیشتری در اجرای
سیاستهای عمومی منجر شود و به سیاستگذاران ،مجریان و سازمانها ذیربط کمک کند که مانع شکست اجرای
سیاستهای عمومی شوند .در این راستا ،در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی متون
علمی حوزه سیاستگذاری عمومی ،معیارهای اجرای موفق سیاستهای عمومی شناسایی و در پنج زمینه )1معیارهای
مربوط به سیاست تدوین شده  )2مجریان سیاستها  )3ساختارها و سازمانهای اجرایی  )4شرایط و محیط اجرا
 )5منابع و ابزارهای اجرای سیاست ها دستهبندی شدهاند.
واژگان کلیدی :سیاست ،اجرای سیاست ،اجرای موفق ،تحلیل مضمون.
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مقدمه
اجرای سیاست ها به عنوان مرحلهای متمایز در فرآیند سیاستگذاری عمومی اشاره دارد که
نشان می دهد چگونه ایدههای سیاستی ،اهداف و انتظارات به اقدام و عمل برای حل مشکالت
و بهبود شرایط اجتماعی تبدیل می شوند ( .)Lester and Goggin,1998: 3پرسمن و ویلداوسکی
( )1973اجرای سیاست را به عنوان مجموعه یکپارچه از فرآیند تعامل بین هدفگذاری و اقدام
برای رسیدن به اهداف میدانند که اجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگترین مشکل در اجرای
سیاستها را بی توجه به تمهیداتی خاص در مرحله شکلگیری مطرح میکنند (دنهارات:1382 ،
 .)223اهمیت اجرای سیاستهای عمومی ،بعد جدیدی را به تحلیل سیاستگذاری عمومی افزوده
است این بعد به تحلیلگران و سیاستگذاران درک جدیدی را درباره اینکه چگونه نظام
سیاستگذاری در تبدیل اهداف اصلی سیاستگذاری به خدمات عمومی معنادار و منسجم ،موفق
میشود یا شکست میخورد ،ارائه میدهد .درک اجرای سیاستهای عمومی به این دلیل مهم
است که بسیاری از برنامههای اجتماعی از طریق منابع مالی عمومی تامین میشود این برنامهها
توسط سیاست های عمومی شکل گرفته و تحت تاثیر قرار میگیرد ،مردم و جامعه نیز از دولت
انتظار دارند که منابع و امکانات عمومی را به درستی مورد بهره برداری قرار دهد ،آنها انتظار
دارند دستگاه دولتی بهترین شیوه را برای رسیدن به اهداف نهایی جامعه برگزینند .اما آنچه در
عمل مشاهده میشود خیلی از سیاست های عمومی تدوین شده در مرحله اجرا با مشکل مواجه
شدهاند با مطالعه اجرای سیاستها میتواند نگرش مهمی را برای آگاهی و درک از اجرا را ایجاد
کند (حاجی پور و همکاران .)8 :1394 ،مرحله اجرا می تواند منجر به شکست بهترین طراحی
ها و قویترین مدیران شود و سنگینترین هزینههای بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.
علیرغم اهمیت مرحله اجرای سیاستهای عمومی ،ادبیات نظری و پژوهشهای تجربی مربوط
به این مرحله از غنای الزم برخوردار نیست .عالوه بر این مرحله اجرای سیاستهای عمومی و
عملکرد سازمانها و بازیگران این مرحله با روشهای علمی کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاست.
یکی از عوامل مؤثر این است که تعریف روشنی از اجرای موفق سیاست های عمومی و ابعاد و
معیارهای آن ارائه نشدهاست .از این رو با توجه به اهمیت این مرحله در فرایند سیاستگذاری
عمومی ،در پژوهش حاضر تالش شدهاست ابتدا اهمیت و مدلها نظری مرحله اجرای سیاستها
بررسی شوند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات علمی
سیاستگذاری عمومی ،معیارهای برای اجرای موفق سیاستهای عمومی شناسایی و دستهبندی
شوند.

255

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 6شماره  ، 2تابستان 1399

پیشینه پژوهش
در زمینه اجرای سیاست پژوهشهای مختلفی انجام شدهاست .پالزل و تریب ( )2007در
کتاب «سیاست عمومی؛ تحلیل تئوری ،سیاست و روش» رویکردهای مختلف درباره اجرا را
بررسی و رویکردهای نظری جدیدی را ارائه کردهاند .همچنین چالشهای اجرا را معرفی کرده
و به منظور فائق آمدن بر این چالشها در سال های آتی ،جهتگیری پژوهشهای آینده را
پیشنهاد کردهاند .هاولت و همکاران ( )1394به بررسی اجرای سیاست و نظریههای اجرا و
بازیگران و فعالیتهای اجرا پرداختهاند و معیارهای اجرای موفق از جمله :وجود منابع سیاسی
و اقتصادی ،تعهد و مهارت بازیگران ،وجود ماهیت گروه هدف و سازگاری اهداف و ابزار را
معرفی کرده است .هیل و هیوپ ( )2002ادبیات اجرای سیاستهای عمومی را مرور کردهاند.
بر اهمیت تمرکز بر فرآیند اجرا ،تاکید و استراتژیهایی در مورد اجرا و مدیریت فرآیند اجرا
پیشنهاد کردهاند .سندفورت و ماولتون ( )2015در کتاب «اجرای موثر در عمل» به صورت
نظاممند به مسئله تغییر در فرایند اجرای سیاستها و برنامهها پرداخته اند .آنها دیدگاه متعارف
در مورد اجرای سیاستها و برنامهها را مرور کرده و چشم اندازهای جدید درباره اجرا و اجرای
موثر سیاستها را بررسی کرده اند .در فصل هفتم و هشتم این کتاب ،فرایند اجرا و چالشهای
آن و یادگیری از سیاستهای اجرایی تبیین شده است .در مجموع هدف نویسندگان این بوده که
از طریق ادغام پژوهشهای علمی و تجربه های مجریان سیاست ،دانش جامعی در این باره ارائه
دهند .پرسمن و ویلدواسکی ( )1984به مطالعه اجرا و روشهای آن و رابطه آن با ارزیابی
برنامهها پرداختهاند .آنها معتقدند مطالعه اجرا باید تمرکز خود را بر یادگیری بگذارد و آن را
تقویت کند و ارزیابی هم باید کارکرد روشنگری خود را حفظ کند .براینارد ( )2016برخی از
عوامل اساسی موثر بر موفقیت اجرای سیاست ها را دسته بندی کرده که شامل ،رویکرد ،نگرش،
تعهد ،همکاری ،برنامه ریزی ،تخصیص منابع ،انگیزه ،رهبری ،مسولیت سیاسی ،سبک مدیریتی،
مالکیت ،فرایند مدیریتی ،تقسیم نقش ،مهارت و توانایی ها ،حضور ذینفعان ،اعتماد ،استفاده از
شبکه و ارزشها و اعتقادات هستند .سیدیکو ( )2016نیز عوامل موثر بر اجرای موفق سیاست ها
را به چهار دسته عوامل فردی ،سازمانی ،فرایندی و محیطی تقسیم کرده و تاثیر این عوامل را بر
اجرای دولت الکترونیک در پاکستان مورد بررسی قرار داده است .هیدنریچ ( )2016نشان داده
که پیادهسازی سیاستهای عمومی در آفریقا جنوبی با مشکالت و چالشهایی روبه رو است که
باعث میشود سیاست های عمومی به نتایج مورد انتظار نرسد .برخی از این چالشها و مشکالت
که به عنوان نقض شناسایی شدهاند عبارت اند از :عدم انطباق با سیاستهای عمومی ،کمبود
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دانش ،مهارت تجربه ،تخصص در محیط عمومی .رحمان خان و خنداکار ( )2016عوامل موثر
بر ضعیف بودن اجرای سیاستها را شامل این موارد میدانند :فقدان هماهنگی بودجه ،تعهد،
تواناییها در میان برنامههای اجرا کننده از باال به پایین .در نهایت با انتقاد از ضعف مرتبط با
عملکرد در اجرای سیاستها پنج مدل که شامل :مدل سیاست ،مدل بوروکراتیک ،مدل سازمان
توسعه ،مدل منطقی و مدل مدیریت برای بهبود عملکرد اجرا استفاده میشود تا با استفاده از این
استاندارها بر این مسائل غلبه کرد تا منجربه عملکرد موفق سیاستها شود .اشتریان و همکاران
( )1393به بررسی عوامل تاثیرگذار اجرا سیاستها برنامه پنجم توسعه ایران پرداختهاند .یافتهها
نشان میدهد که عوامل مؤثر بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران شامل دو بعد سیاسی و فنی
است که با ارائه رویکرد ترکیبی مدل باال به پایین ،پایین به باال به اهمیت نقش این عوامل سیاسی
در اجرای برنامه پنجم توسعه درایران توضیح میدهد .نتایج نشان میدهد که متغیر سیاسی به
طور معنادار تاثیر مستقیم بر متغیر اجرا سیاست داشتهاست .کشور دوست ( )1396با روش
پیماشی عوامل مؤثر براجرای برنامه پنجم را شامل بعد سیاسی :قدرت واراده سیاسی دولت،
بعدفرهنگی :رفتارهای مردم و مجریان ،بعد مدیریتی :مسائل مربوط به سازمانها و رفتار مجریان،
بعد فنی :بوروکراسیها ،بعد محیطی :محیط داخلی و خارجی سیاستگذاری می داند .براساس
نتایج این پژوهش ،عدم اعتقاد به برنامه و عدم تعهد به برنامه و طوالنی بودن مدت تدوین و
ضعف نظارت ،فقدان ستاد قوی برای اجرای سیاستها و نظام کند اداری از مهم ترین موانع
اجرای برنامه توسعه هستند.مختاریان پور ( )1393با روش تحلیل مضمون به بررسی اجرای
برنامههای توسعه اول تا چهارم و عوامل تسهیل کننده اجرای موفق پرداختهاست .یافتههای این
مقاله نشان میدهد که عوامل زمینهای ،ساختاری ،رفتار جامعهای وکارکردی ،مهمترین عوامل
تسهیلکننده اجرای سیاستهای فرهنگی کشور هستند .شریفزاده و همکاران ( )1392عوامل
بازدارنده اجرای سیاستهای فرهنگی را نظام فرهنگی کشور ،نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور،
جامعه و تعامل نظام فرهنگی و جامعه می داند .براساس طبق این پژوهش ،عدم وجود سیاست-
های کالن در برنامهها ،فاصله سیاستگذاران و مجریان و ناکارآمد بودن نظام مدیریت فرهنگی
کشور مانع اجرای سیاستها میشود .در پژوهشهای انجام به شرایط و عوامل موثر بر اجرای
سیاست های عمومی اشاره شده تا حدی معیارهای اجرای موفق نیز بررسی گردیدهاست اما در
این پژوهشها دستهبندی جامعی از معیارهای اجرای موفق سیاست ها ارائه نشدهاست در
پژوهش حاضر تالش شده تا با استفاده از روش تحلیل مضمون ،معیارهای اجرای موفق را
شناسایی و دستبهبندی گردند .این معیارها میتوانند در پژوهشهای مرتبط با اجرای سیاستها
عمومی و برای طراحی چارچوب تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.
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ادبیات نظری
اجرای سیاست آن چیزی است که بین شکلگیری اراده بخشی از حکومت برای انجام کار
و تاثیر نهایی که بر میحط اجرا میگذارد ،اتفاق میافتد ) .(O Toole, 2007: 51اجرای سیاستها
عبارت است از انجام یک تصمیم سیاسی عمده که در راستای یک قانون است و در عین حال
میتواند شکلی از دستورهای مهم اجرایی یا تصمیمات قضایی باشد( Mazmanin and Sabatier,
 .)1983: 20اجرای سیاست فرآیند پیچیده تغییر را منعکس میکند جایی که تصمیمهای حکومتی
به برنامه طرز عمل ،مقررات و عملیات تبدیل میشود تا از این طریق اوضاع اجتماعی بهبود یابد
( .)Degrof and Cargo, 2009:47در زمینه اجرای سیاستها ،نظریهها و مدلهای مختلفی ارائه
شده است .در یک دسته بندی ،مدلهای اجرا به سه دسته تقسیم میشوند:

مدل باال به پایین
مسئله محوری مدل باال به پایین این است که اجرای سیاست با تصمیمات اتخاذ شده توسط
دولت مرکزی آغاز میشود .طرفداران این مدل ،رویکرد تجویزی دارند یعنی سیاستها را به
صورت درونداد و اجرا را به شکل برونداد تفسیر مینمایند .دلئون ( )2 :2001رویکرد باال به
پایین را به خاطر تاکید آن بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیاستگذاران اصلی (پدیده نخبگان
گرداننده) مینامد .متفکران سنتی مدل باال به پایین ،پرسمن و وایلداوسکی ( ،)1973وان میتر و
وان هورن ( ،)1975بارداچ ( ،)1977ساباتیر و مازمانیان (1979و  )1980هستند( Helga and
 .)Trieb, 2007: 90-91پرسمن و وایلداوسکی مدل عقالنی را دنبال میکنند آنها با این فرض
شروع میکنند که اهداف سیاستگذاری اصلی ارائه میشود .آنها اجرا را به مثابه تعامل بین
مجموعه اهداف و اقدامات مربوط به دستیابی به این اهداف تلقی میکنند و در نتیجه اجرا بر
استقرار رویههای بروکراتیک به منظور تضمین اجرای صحیح سیاستها داللت دارد .از این رو
باید منابع کافی وجود داشته و باید سیستمی از مسئولیتهای شفاف و کنترل سلسله مراتبی برای
نظارت بر اقدامات مجریان وجود داشته باشد ( .)Pressman and Wildavsky, 1973: 30وان
هورن و وان میتر ( )1975معتقدند مطالعه پیامدهای اجرا براساس اهداف که در تصمیمات
سیاستی اولیه مطرح میشد ،حائز اهمیت است .مدل آنها شامل شش متغیر است که رابطه
سیاستها و عملکرد را مطرح میکند .آنها متعقدند که میزان تغییر سیاست تاثیر مهمی بر احتمال
اجرای اثر بخش داشته و میزان توافق برسر اهداف مهم است .از این رو تغییر معنیدار سیاست،
تنها زمانی ممکن است که بین بازیگران باال بر سر اهداف توافق باشد .این مدل به توصیه به
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سیاستگذاران جهت اجرای موفق اهمیت کمتری میدهند و در عوض مبنای استواری برای تحلیل
اجرا فراهم میکنند ( elga and Trieb, 2007: 90 -91H).بارداچ ( )1977ویژگی سیاسی فرآیند
اجرا را تصدیق میکند .توصیه اصلی وی معطوف نمودن توجهات به سوی فرآیند سناریونویسی
است به این معنا که اجرای موفق درصورتی ممکن است که سیاستگذاران به طور کامل موفق به
طرح ریزی اجرا شوند .ساباتیر و مازمانیان مانند وان میتر و وان هورن تحلیل خود را با تصمیم
سیاسی که توسط نمایندگان دولتی اتخاذ میشود آغاز میکنند و به این دلیل آنها تفکیک
مشخصی را بین تدوین سیاست و اجرای آن در نظر میگیرند(.)Helga and Trieb .2007:91
ساباتیر و مازمانیان نیز کنترل ساختاری و محدود ساختن شدید رفتار بوروکراتها را نفی میکنند
ولی بر این عقیدهاند که رفتار بوروکراتها و گروههای هدف را میتوان از طریق کنترل شرایط
ششگانه حفظ کرد )1 :اهداف سیاستی شفاف و سازگار باشند )2 .برنامه مبتنی بر نظریه علی
معتبر باشد )3 .فرآیند اجرا به طور مناسب ساختاربندی شدهباشد )4 .مقامات اجراکننده به اهداف
برنامه متعهد باشند )5 .گروه های منفعتی و حاکمان اجرایی و فنی پشتیبان برنامه باشد -6 .هیچ
باشد .(Sabatier, 1986:

گونه تغییرات مخربی در چارچوب اقصادی و اجتماعی وجود نداشته
) 22-26ضعف اصلی مدل باال به پایین از تمرکز آغازین آن بر تصمیمگیرندگان مرکزی و نادیده
گرفتن سایر بازیگران ناشی میشود .این مدل فرض را بر این قرار میدهد که تدوینگران سیاست
بازیگران کلیدی هستند و سایر بازیگران در حاشیه قرار دارند .در نتیجه این نگاه ،طرحها و
تصمیمات استراتژیک بخش خصوصی ،بوروکراتهای سطح اجرایی ،مقامات محلی اجرا کننده
سیاست و سایر زیرنظامهای سیاسی نادیده گرفته میشوند .اتخاذ مدل باال به پایین در مواردی
که هیچ سیاست یا نهاد غالبی در جامعه وجود نداشته باشد و در مقابل ،بازیگران و راهبران
دولتی متعدد غیر سلسلهمراتبی وجود داشته باشد دشوار است .فرض جدایی تدوین سیاست از
اجرای سیاست نیز گمراهکننده است .تأکید بیش از حد این مدل بر وجود اهداف روشن و پایدار
اشتباه است .بسیاری از سیاستها دارای اهدافی نسبتاً متعارض هستند .با وجود تأکید ساباتیر و
مازمانیان بر بازده زمانی بلندمدت در تحلیل اجرای سیاست و ارائه مثالهای متعدد در خصوص
یادگیری سیاستگذاران در طول زمان ،این مدل ابزار مفهومی خوبی را برای تحلیل تغییر
سیاست در بازدههای زمانی بیش از یک دهه ارائه نمیدهد .دلیل این امر ،تمرکز بیش از حد این
مدل بر طرفداران برنامه و نادیده گرفتن استراتژیها و یادگیریهای سایر بازیگران جامعه است.
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مدل پایین به باال
مدل پایین به باال در واکنش به مدل باال به پایین در اواخر دهه 1970و اوایل  1980مطرح
شد .این مدل به ارتباط خطی و یک جانبه میان تصمیمگیرنده و اجرا کننده تردید کرده و بر
وجود ارتباط میان سیستم سیاسی و سیستم اجرایی بر اساس مذاکره و روابط قدرت تاکید دارد.
بدین ترتیب بازیگر اداری ،فردی تابع و فرمانبردار نیست ،بلکه در طراحی اهداف و سیاستها
نقش فعال دارد ( .)Rice and Rogers, 2010:85این مدل ،تحلیل را نوعا از پایین و با شناسایی
شبکه های بازیگران دخیل در ارائه سیاست ،آغاز می کند .طرفداران این مدل این ایده را رد
میکنند که سیاستها در مرکز تعریف میشوند و مجریان باید این اهداف را دنبال کنند.
بوروکراتهای محلی از سیاستگذاران مرکزی به مشکالت واقعی نزدیکتر هستند و قدرت
تشخیص دارند .پژوهشگران مدل پایین به باال عبارت اند از :لیپسکی ( 1971و  )1980والمور
( )1980و جرن ( )1982و نیز مثل پورتر و هال ) .)Helga and Trieb, 2007:92این مدل،
بوروکراتهای محلی را به مثابه بازیگران اصلی اجرای سیاستها می داند .طرفداران این مدل
معتقدند که شناخت واقعی اجرای سیاستها ،با بررسی دیدگاه جمعیت هدف و ارائه کنندگان
خدمات عمومی حاصل میشود .به طور خاص کنشگران مرکزی یک برنامه دولتی را در سطح
کالن به وجود میآورند در حالی که سازمانهای محلی اجرا (سطح خرد) به برنامههای سطح
کالن واکنش نشان داده ،آنها را توسعه میدهند و اجرا میکنند (.)Berman,1978:157-187
لیپسکی ( 1971و  )1980رفتار کارکنان بخش خدمات عمومی یعنی معلمان ،مددکاران اجتماعی،
افسران پلیس و پزشکان را که بوروکراتهای محلی مینامید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .وی
استدالل کرد که قدرت این بوروکراتها تا فراسوی کنترل رفتار شهروندان بسط پیدا میکند.
ضمن آن که بوروکراتها سطح پایین نیز استقالل قابل مالحضهای از سازمانهای خود دارند
بنابراین منبع اصلی استقالل آنها از میزان اختیاراتشان ناشی میشود .اهمیت کار لیسکی در این
است که از یک سو رویکرد وی برای توجیه راهبردهای روششناختی که بر بازیگران سطح
پایین متمرکز است مورد استفاده قرار میگیرد و از سوی دیگر مدل باال به پایین نشان داد زنجیره
سلسله مراتبی دستورات ناکام میمانند و برای تضمین اجرای موفق کافی نیستند ( Trieb, 2007:
 .)93Helga andدغدغه اصلی المور( )1980این بود که اجرا را چگونه مورد مطالعه قرار دهد.
به جای این فرض که سیاستگذاران ،به طور مؤثر ،اجرا را کنترل میکنند ،مفهوم طرح وارونه2

2 - Backward mapping .
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وی نشان میدهد که تحلیل باید یک مشکل سیاستی خاص آغاز شده و آنگاه اقدامات سازمان-
های محلی برای حل آن مساله مورد بررسی قرار دهد ( .)Helga and Trieb, 2007: 93جانسون
و او .کانر سه دلیل عمده را برای شکست مجموعههای برنامهریزی در بروکراسیهای عمومی و
همچنین برای مجریان و قانونگذاران رده باالتر در اجرای سیاست ،مطرح میکنند )1 :فقدان
درک و شناخت از اهداف  )2فقدان منابع یا قابلیت و  )3عدم توافق در مورد اهداف ( Johnson
 .)& O'Connor, 1979مانند مدل باال به پایین که بیش از حد بر اهمیت عوامل مرکزی تاکید
دارد ،این مدل نیز در معرض تأکید بیش از حد بر اهمیت عوامل پیرامونی است .زیرا در عمل،
عوامل مرکزی به طور غیرمستقیم از طریق تغییر ساختارهای نهادی حاکم بر افراد میتوانند
اهداف و استراتژیهای بازیگران را تحت تأثیر قرار دهند .مدل «جرن» تنها بر مشارکتکنندگان
کنونی در ساختار اجرا تأکید میکند و اثرات سایر بازیگران را در نظر نمیگیرد .این مدل نظریهای
در خصوص عواملی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،رفتار ،منافع ،ادراکات و میزان مشارکت
بازیگران را تحت تأثیر قرار میدهند ارائه نمیدهد .

مدل ترکیبی
مدل های ترکیبی سعی دارند از طریق ادغام عناصری از مدلهای باال به پایین و پایین به باال
بر اختالف این دو مدل غلبه کنند .این مدل نگاهی جدید به مفاهیم قدرت و مذاکره در اجرای
سیاستهاست که اجرا را به مثابه دیالتیک بین ساختار و کارگزار تلقی نموده و تقویت میکند.
بر اساس این دیدگاه آن چه که در عمل محقق میشود تابعی از قواعد ،نقش ها ،ارزشها و منافع
از سوی دیگر است ( .)Barrett, 2004: 256-257پژوهشگرانی چون المور ،ساباتیر،گویین و
همکاران ،شاریف و وینتر تالش کردند هردو مدل را ترکیب نمایند و مدل جدیدی ارائه دهند.
المور به عنوان یکی از اعضای اجرا از پایین به باال در اثر اخیرش طرح وارونه را با ایده طرح
رو به جلو مورد بحث قرار داد وی معتقد بود که موفقیت برنامه وابسته به هردو این عناصر است
و ازاین رو سیاستگذاران باید ابزارهای سیاستگذاری و منابع موجود برای تغییرسیاستی آغازکنند
(طرح روبه جلو) عالوه براین ،آنها باید ساختار تشویقکننده مجریان و گروههای هدف را تعیین
کنند (طرح وارونه) (.)beirt , 2007: 95Helga and
گوگین ،بومن ،لسترو اتول ( )1990که خود را بنیانگذاران نسل سوم پژوهشهای مربوط به
اجرا نامیدهاند ،تالش کردهاند شکاف بین مدل باال به پایین و پایین به باال را برطرف نمایند.
برداشت آنها از فرآیند اجرا متضمن این واقعیت است که مجریان ،بازیگران سیاسی هستند و
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دیگر آن که نتیجه این تالش شامل فرآیندهای مذاکرات پیچیده بین مقامات مرکزی است .آنها
با ترسیم مطالعات موردی تجربی که شامل اجرای برنامههای فدرال توسط مقامات ایاالتی در
ایاالت متحده است ،یک الگوی ارتباطی اجرا میان دولتی را ارائه داده اند ( , 2007: 96Helga
 .)beirt andشاریف از اولین پژوهشگرانی بود که تالش کرد ایده راهبردی سیاسی توسط دولت
مرکزی را با بحث پژوهشگران مدل پایین به باال مبنی بر اینکه تغییر اهداف سیاستی به تعامالت
انبوهی از بازیگران با منافع و راهبردهای متفاوت بستگی دارد سازش دهد .وی با معرفی مفهوم
شبکههای سیاستی در پژوهشهای مربوط به اجرا ،به فرآیندهای هماهنگی و همکاری بین
بازیگران متقابال وابسته اما مجزای از یکدیگر ،وزن بیشتری داد (.), 2007: 96Helga and beirt
مدل های ترکیبی دو ابداع مهم در نظریه اجرا به ارمغان آوردند نخست آن که تالش نمودند بر
ضعف مفهوم دو قطبی بین پژوهشگران باال به پایین و پایین به باال فائق آیند .آنها با کنارگذاشتن
ابعاد هنجاری این منازعه ،در عوض بر استداللهای تجربی درباره مفهوم سازی دقیق فرآیندهای
اجراتاکید نموده و استداللهای افراطی دو طرف را در الگویی که هم راهبردی از مرکز و هم
استقالل محلی را در برداشت ،ترکیب نمودند .دوم این که برخی از نظریه پردازان مدل ترکیبی
بر بازیگران مهمی تاکید نمودند که تا پیش از این توجه اندکی را به خود جلب کرده بودند( ,
 .)beirt 2007: 97Helga andهمان طور که در مدلهای اجرای سیاست ها اشاره شدهاست ،اجرا
میتواند فرایند و محورهای متفاوتی داشته باشد .هر یک از این مدلها بر نقش متغیرهای خاصی
در فرایند اجرا تاکید دارند .مدلهای ترکیبی تالش دارند ابعاد مختلف اجرا را بررسی کنند.
پژوهشگران حوزه سیاستگذاری عمومی بسته به هدف پژوهش و شرایط جامعه مورد نظر می-
توانند مدل یا ترکیبی از مدلهای نظری را مورد استفاده قرار دهند .با توجه به اهمیت مرحله
اجرا که پیش از این توضیح داده شد ضروری است برای تحلیل اجرای سیاستهای عمومی در
حوزههای مختلف ،معیارهایی برای اجرای موفق سیاستها احصاء گردد .این پژوهش تالش
دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات حوزه اجرا ،این معیارها را شناسایی
و دستهبندی نماید.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل مضمون و بررسی ادبیات نظری اجرای سیاستها،
معیارهای اجرای موفق سیاستها شناسایی و دستهبندی شدهاند.تحلیل مضمون روشی یرای
تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (مضامین) موجود درون دادهها است .این روش در حداقل خود
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دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف میکند .اما میتواند از این فراتر رفته و جنبه-
های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند (کمالی .)191 :1397 ،مراحل تحلیل مضمون به
شرح زیر است( :)Braun and Clarke, 2006: 19-23مرحله اول؛ آشنایی با دادهها ،مرحله دوم؛
ایجاد کدهای اولیه ،مرحله سوم؛ جستجوی مضامین ،مرحله چهارم؛ بازبینی مضمونها ،مرحله
پنجم؛ تعریف و نامگذاری مضمونها و مرحله ششم؛ تهیه گزارش .در پژوهش حاضر بر اساس
این مراحل و به روش اسنادی ،مطالعات نظری و پژوهشهای حوزه اجرای سیاستهای عمومی
به عنوان دادههای پژوهش گردآوری شده است .این داده های با جستجوی کلید واژه های
«اجرای موفق سیاست»« ،اجرای اثربخش سیاست» «عوامل اجرای سیاست» و «معیارهای اجرای
سیاست» در بانک های اطالعاتی  Jstorو  Sageو  Research gateو بانک های اطالعاتی فارسی
نورمگز و مگ ایران جمع آوری شده است .نتیجه جستجو شامل  52مقاله پژوهشی و  4فصل
کتاب بود که در عنوان ،چکیده یا متن اصلی آنها یکی از کلیدواژه های جستجو قرار داشت ،از
این تعداد 39 ،مورد در کدگذاری داده ها و استخراج معیارهای اجرای موفق سیاست ها مورد
استفاده قرار گرفتند .عالوه بر این از کتاب های مرجع سیاستگذاری عمومی نیز برای بررسی
مدل های اجرای سیاست و ادبیات پژوهش استفاده شده است .متناسب با سوال اصلی پژوهش
به کدگذاری اولیه دادههای پرداخته شده که نتیجه این مرحله ،معیارهای اجرای موفق سیاستها
هستندکه در قالب جداول یافتههای پژوهش ارائه شدهاند .در ادامه با ترکیب معیارهایی که ارتباط
مفهومی با هم داشتند ،مضمونهای بالقوه شناسایی و نامگذاری شدهاند .این مضمونها متناسب
با سوال پژوهش و کدهایی که در هر یک وجود دارد مورد بازبینی قرار گرفتند و نهایتا مضمون-
های پنج گانه شامل معیارهای مربوط به اجرای موفق سیاستهای عمومی در قالب جداول مجزا
ارائه شدهاست.

یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر ،با اسفاده از تحلیل مضمون و بررسی ادبیات علمی حوزه سیاستگذاری
عمومی و اجرای سیاستها ،معیارهای اجرای موفق سیاستها را شناسایی و دستهبندی کرده-
است .این معیارها در پنج مضمون دسته بندی شدهاند )1 :معیارهای مربوط به ماهیت سیاست
تدوین شده  )2معیارهای مربوط به مجریان  )3معیارهای مربوط به ساختار و سازمانهای اجرایی)
 )4معیارهای مربوط به شرایط و محیط اجرا و  )5معیارهای مربوط به منابع و ابزارهای اجرای
سیاستها .دسته اول معیارها اجرای موفق سیاستهای عمومی به ماهیت سیاستهای تدوین
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شده مرتبط هستند .درجدول زیر به این معیارها و نمونه دادههایی که معرف هر معیار هستند
اشاره شدهاست.
جدول  - 1معیارهای مربوط به ماهیت سیاست تدوین شده
معیارها
1
2

3

4

روشن و سازگار
بودن اهداف

نمونه داده
اهداف سیاستی روشن و بایکدیگر سازگار باشند (.)Sabatier, 1986: 26-29

شفاف بودن

هرچه اهداف شفاف تر باشد شانس بیشتری برای اجرای موفقآمیز سیاست وجود دارد ()،

اهداف

(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 543

اجماع بر سر
اهداف

نظریه پردازان مدل باال به پایین به متغیر اجماع بر سر اهداف تاکید میکنند و آن را عامل برای اجرای
موفق میدانند (.)Palsy and Trieb, 2007:92
توافق بر اهداف راهبرد برای اجرای موفق راهبردها اثرگذار است (اکبری پور و همکاران.)13 :1393 ،

تعیین اهداف

اهداف ساالنه برای عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند که فعالیت اعضا سازمان در مسیری

ساالنه

مشخص هدایت کنند (داناصفهانی و طاهر پور.)38 :1391 ،

الویتبندی اهداف

5

بر اساس شرایط

الویتبندی اهداف بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی از شرایط اجرای موثر سیاست

اجتماعی و

هاست).(Brown, 1982: 79

اقتصادی

6

توجه به استاندارها

از نظر وون هورن و وون میتر یکی از متغیرهای مؤثر بر اجرا توجه به استاندارها و اهداف

و اهداف

است (حاجی پور و همکاران.)9 :1394 ،

سازگاری اهداف و

7

ابزارهای جدید با
سیاستها
درک روشن
مجریان از نتایج
موردانتظار
انسجام در

8

سیاستهای
تدوین شده

9
10
11

سیاست گذاران باید تالش کنند تا در فرآیند اجرا به مطلوبترین شکل سازگاری بین اهداف و ابزار
دست یابند تا به توانند با موفقیت آن هدفها را محقق سازند (هاولت و همکاران.)308 :1394 ،
برای اجرای موفقیت آمیز برنامهها الزم است که مجریان درک روشنی از نتایج موردانتظار برای شکل
دادن فعالیتهای اجرایی داشته باشند (.)Sandfort and Moulton, 2015:12

اطمینان از صحت و انسجام سیاستهای تدوین شده عامل مؤثر در اجرا است (کشور دوست،
.)472 :1396

ساختارمند بودن

سیاستها باید ساختارمند باشند تا بروکراسیها برای اجرای آن چارچوب روشنی داشتهباشند

سیاستها

(معصومی و همکاران.)126 :1398 ،

جهتدار بودن

سیاستها باید به روشنی جهتدار باشند تا بروکراسیها برای اجرای آن چارچوب روشنی

سیاست ها

داشتهباشند (معصومی و همکاران.)126 :1398 ،

بیان صحیح دالیل

«پالمبو و کالیستا» عقیده دارند وجود برخی شرایط در اجرای موفق سیاست بسیار تاثیرگذار

پرداختن به مسئله

است از جمله بیان صحیح دالیل پرداختن به مسئله (دانش فرد.)1389 :82 ،

اجرای سیاستهای عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاستها
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مبتنی بودن سیاست

12

بر یک نظریه

برنامهها براساس یک نظریه علی معتبر بیان شده باشد (.)Sabatier, 1986: 26-29

علی معتبر
ارائه دستور العمل

13

برای سازماندهی
مجریان

14

برنامهریزی مؤثر
واضح ،ساده و

15

منطقی بودن
سیاست

16

راهبرد خوب
تدوین شده
جامع بودن

17

سیاست تدوین
شده

18
19
20

23

برنامهریزی مؤثر که سازماندهی دقیق فعالیتها است «برینارد» آن را یکی از عوامل مؤثر بر
اجرای سیاست میداند (.)Brynrad, 2009: 559
«سابتاتیر و مازمانیان» معتقدند که اجرا اثر بخش سیاست دارای شرایطی است از جمله اینکه
سیاست باید واضح ،ساده و منطقی باشد (داناصفهانی و طاهر پور.)37 :1391 ،
«راهبرد خوب تدوین شده» در اجرای موفق راهبردها اثرگذار است (اکبری پور و همکاران.)13 :1393 ،

یکی ازموضوعات مهم موثر در اجرای اثربخش سیاست ها از دید مشارکت کنندگان ،جامع
بودن سیاست های تدوین شده است(.)phulkerd, 2017: 105

اعتقاد به درستی
سیاست

(.)Giacchino and Kakabadse 2003

تدوین سیاست

سیاستهای سازمانی مانند ابزار سیاستها عمل می کنند و زمینههای اجرایی و به کارگیری

سازمانی

سیاست را تسهیل مینماید (داناصفهانی و طاهر پور.)38 :1391 ،

مهار پذیر بودن

مشکالت مهار پذیر در موفقیتهای یا موانع کم میتوانند به اجرای کامل محقق شوند

مشکالت

(هاولت و همکاران.)302 :1394،

های هدف و
ماهیت آنها

22

سیاستها است (دانش فرد.)1389 :82 ،

اعتقاد به درستی و خوب بودن یک سیاست در اجرای سیاست موثر است

توجه به گروه-
21

ارائه دستورالعمل برای سازماندهی مجریان یکی از معیارهای تاثیرگذار بر اجرای موفق

توجه به نیازهای
مخاطبان سیاست

ماهیت گروه هدف متاثر از سیاست نیز بر آزادی عمل اداری آنها در اجرای سیاست تاثیر
دارد (هاولت و همکاران.)297:1394 ،
مقامات اداری نقش مهمی در اجرای سیاست ها دارند در مدل پایین به باال این نقش پررنگ
شده است و بر توجه این مقامات به نیازهای مخاطبان سیاست تاکید شده است
(.)Lipsky 1980: 391-409

پیشبینی

مطالبات عمومی باید پیشبینی شود تا اجرای سیاستها موفق باشد

مطالبات عمومی

(.)Ahlers and Schubert, 2014:395
ابعاد گروه هدف عامل مؤثر بر اجرای موفق سیاست است چون هر چقدر گروه هدف متنوع

24

ابعاد گروه هدف

و وسیع باشد اثرگذاری بر رفتار اعضا به نحو مطلوب دشوار خوهد بود
(معمارزاده و طاهرپور .)74 :1384
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دسته دوم معیارها اجرای موفق سیاستهای عمومی به ویژگیهای مجریان سیاستها مرتبط
هستند .درجدول زیر این معیارها و نمونه دادههایی که معرف هر معیار هستند ذکر شدهاست.
جدول  - 2معیارهای مربوط به ویژگیهای مجریان سیاستها
معیارها
1

متعهد بودن مقامات اجرایی به
اهداف برنامه

نمونهداده
مقامات اجرایی به اهداف برنامه متعهد باشند (.)Sabatier, 1986: 26-29
تعهد کسانی که سیاست ها را اجرا می کنند در سطوح مختلف یکی از
متغیرهای مهم موثر بر اجراست (.)Najam, 1995: 35
مطالعات مرتبط با رویکرد پایین به باال نشان دادند که موفقیت یا شکست اجرا

2

مهارت مجریان

3

اختیارات مناسب مجریان

4

وجود روابط شخصی قوی

بسیاری از برنامهها به تعهد و مهارت بازیگران بستگی دارد که درگیر اجرا
هستند (هاولت و همکاران.)294 :1394 ،
اختیارات مناسب مجریان به طور مثبتی بر اجرای سیاست تاثیر میگذارد
(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 545
روابط شخصی قوی و اشتیاق زیاد در به اشتراک گذاستن اطالعات و مهارتها
در اجرای سیاست ها موثر است
(.)Giacchino and Kakabadse 2003

5

6
7

میزان عالقه ،تعهد و حمایت
مجریان نسبت به سیاست ها
وجود اعتماد

مگ لوگین یکی از عوامل مرثر بر موفقیت اجرا را میزان عالقه ،تعهد و
حمایت مجریان نسبت به سیاست ها می داند
(عباسی و همکاران.)54 :1395 ،
وجود سطح باالیی از اعتماد بین افراد حاضر در یک برنامه اجرایی در این
زمینه الزم است(.)Giacchino and Kakabadse 2003

ایجادنگرش خوشبینانه و

یکی از عوامل موفقیت اجرای سیاست ایجادنگرش که خوشبینانه و گروه گرا

گروهگرا

می باشد(.)Brynrad, 2009:559-600

8

انگیزه و اراده مجریان

9

رهبری قوی و متعهد

10

رهبری مؤثر و قابل قبول

11

صحت تصمیمات رهبران

ظرفیت مجریان سیاست و انگیزه و اراده آنها بر نوع پاسخ آنها در اجرای
سیاست موثر است(.)Bhuyan et al, 2010:5
رهبری قوی و متعهد می تواند همکاری و هماهنگی زیرمجموعه ها را تضمین
کند و منجر به مسئولیت پذیری و ایجاد اجماع در مرحله اجرا شود
(.)Bhuyan et al, 2010:6
سابتاتیر و مازمانیان معتقدند که اجرا موفق دارای رهبری مؤثر و قابل قبول
است (داناصفهانی و طاهر پور.)37 :1391 ،
صحت تصمیمات رهبران به اجرای موفقیتآمیز سیاست کمک خواهد کرد
(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 544

اجرای سیاستهای عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاستها

12

مهارت تجربه و تعهد مدیریت
اجرایی
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سابتاتیر و مازمانیان معتقدند که در اجرا موفق مهارت تجربه و تعهد مدیریت
اجرایی و رهبری سازمان اجرایی ضروری است
(داناصفهانی و طاهر پور.)37 :1391 ،
براینارد یکی از عوامل موفقیت آمیز در اجرای سیاست مشارکت ذینفعان که

13

مشارکت ذینفعان

رایزنی گسترده فعال افراد درگیر اجرا است میداند
(.)Brynrad , 2009: 559-600
مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آنها با سیاست گذاران در فرآیند شکلگیری اعم

14

مشارکت مدیران و مجریان و

از تدوین تا تصویب ضروری میباشد سیاستگذاران باید تا آنجا که امکان دارد در

پشتیبانی سیاسی سیاستگذاران

فرآیند اجرا دخالت کند و با پشتیبانی سیاسی از سیاست و مجریان راه اجرای سیاست را
هموار کند (داناصفهانی و طاهر پور.)38 :1391 ،

15

آگاهی مجریان

16

ویژگیهای شخصیتی مجریان
تعهد و تمایل مجریان برای

17

تحقق اهداف طراحی شده در
سطوح عالی

18
19
20
21

رهبری و سبک رهبری و تعهد

مجریان اعم از دولتی و خصوصی باید از محتوای خط مشی اهداف و فلسفه آن آگاهی
و نسبت به آن توجیه داشته باشند (داناصفهانی و طاهر پور.)38 :1391 ،

وون هورن و وون میتر معتقدند ویژگیهای شخصیتی مجریان یکی از
متغیرهای مؤثر بر اجرا هستند (حاجی پور و همکاران.)9 :11394 ،
تعهد ،تمایل مجریان برای تحقق اهداف طراحی شده در سطوح عالی برای
اجرای سیاست مؤثر است ).)Brikland, 2016: 334-335
خصوصیات مدیریت سیاست «رهبری و سبک رهبری و تعهد» از عوامل مؤثر
بر اجرای موفق سیاست هستند (.)Phaopeng, 2010: 77

خصوصیات مجریان «تمایل،

عوامل مؤثر بر اجرای موفق سیاست خصوصیات مجریان «تمایل ،دانش،

دانش ،توانایی»

توانایی» هستند (.)Phaopeng, 2010: 77

شفافیت مجریان درباره نوآوری

شفافیت مجریان درباره نوآوری و دانش مورد نیاز در موفقیت آمیز سیاست ها

و دانش موردنیاز

موثر است (.)Giacchino and kakabadse, 2003

ادراک و تفسیر مجریان

یکی از متغیرهای اجرای موفق سیاست به عقیده براینارد ادارک و تفسیر
مجریان است ( طاهرپور و همکاران.)35 :1390 ،

دسته سوم معیارها اجرای موفق سیاستهای عمومی به ساختار و سازمانهای اجرایی مرتبط
هستند .درجدول زیر به این معیارها و نمونه دادههایی که معرف هر معیار هستند ذکر شده است.
جدول  - 3معیارهای مربوط به ساختار و سازمانهای اجرایی
معیارها

نمونهداده
فرآیند اجرا به اندازه کافی ساختاربندی شود (.)Sabatier, 1986: 26-29

1

ساختاربندی بودن فرآیند اجرا

ساختار سازمانی مناسب به موفقیت در اجرا کمک خواهد کرد
(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 544
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وجود نظارت و ارزیابی دقیق
توسط سیاستمداران

سیاستمداران بازیگران مهمی در تصمیماتی هستند که به فرآیند اجرا منتهی
میشوند و می توانند نقش فعالی در مباحث مرتبط با نظارت و ارزیابی ایفا
کنند (هاولت و همکاران.)298 :1394 ،
یکی ازشاخص های موثر در اجرا و هماهنگی موثر سیاست ها ،شفافیت

3

شفافیت فرایند اجرا

4

وجود قوانین و مقررات

5

ایجاد هماهنگی و کنترل

6

نظارت مناسب

7

پاسخگویی به مردم

فرایند است و یکی از راه های ایجاد شفافیت ارائه اسناد به عموم مردم است
(.)Stonemeier et al, 2016: 4
نهاد اداری خاص یا یک وزارت خانه پیش بینی میکند تا هر آن چه مقررات
یا قواعد اداری که برای اجرای موفق الزم است را پیش بینی کنند تا اهداف و
قوانین مورد نظر محقق شوند (هاولت و همکاران.)298 :1394،

8

9

10

11
12

است (اشتریان و همکاران.)11 :1393 ،
هرچه سطح نظارت بیشتر باشد احتمال اجرای موفقیتآمیز بیشتر میشود
(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 543
پاسخگویی کادر اجرا به عموم مردم کمک میکند که اجرای سیاستها مؤثر
باشد (.)Ahlers and Schubert, 2014: 376

تعادل بین ساختارهای

در نظریه ترکیبی یه نوع تعادل در همکاری بین ساختارهای تحمیلی

تحمیلی سیاستگذاران ،خالقیت

«سیاستگذاران» و خالقیت افراد و جامعه وجود دارد که بر اجرا تاثیر میگذارد

افراد و جامعه

(توحیدی و اسدی.)18 :1392 ،

ویژگیها مؤسسات اجرایی
پاسخگو بودن
سازمان های اجرایی

از نظر وون هورن و وون میتر یکی از متغیرهای مؤثر بر اجرا ویزگیها
مؤسسات اجرا است (حاجی پور و همکاران.)9 :11394 ،
اشنایدر و اینگرام چندین تعریف قابل قبول از اجرای موفق وجود دارد :سازمانها،
رهنمودهای حکومت را اجابت کنند ،سازمانها برای رسیدن به موفقیت پاسخگو باشند
(.)Ingram and Schneider, 1990: 67

ساختار و فرهنگ

ساختار و فرهنگ سازمانی همسو با راهبرد و تعهد به اجرا و کنترل اجرا راهبرد برای

سازمانی همسو

اجرای موفق راهبردها اثرگذار است (اکبری پور و همکاران.)13 :1393 ،

ساختار و تنظیمات مناسب

ساختار و تنظیمات مناسب دولت می تواند در اجرای اثربخش سیاست ها موثر باشد و

دولت

ساختار و تنظیمات ضیف مانع اجرای سیاست هاست(.)phulkerd, 2017: 104

13

ظرفیت اداری مجریان

14

ظرفیت سازی

15

اجرای مؤثر نیازمند زنجیره ای از فرمان و ظرفیت برای هماهنگی و کنترل

ظرفیت اداری مجریان برای انجام تغییرات مورد نظر یکی از معیارهای مهم
اجرای سیاست هاست(.)Najam, 1995: 35
ظرفیتسازی برای اجرای مؤثر سیاست بسیار مهم است
(.)Marquardt,2017:22

وجود ارتباطات سریع ،شفاف و

ارتباطات سریع ،شفاف و دوطرفه به تضمین عملکرد بهتر در حین اجرای سیاست

دوطرفه

کمک خواهد کرد (.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 544

اجرای سیاستهای عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاستها

16
17
18

19

وابستگی متقابل سازمانها
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رابطه وابستگی متقابل سازمانها میتواند بر زنجیره اجرا تاثیر
بگذارد.) O,Toole and) Montjoy,1984:494

تشکیالت حقوقی و اداری و

اجرای صحیح سیاستها مستلزم وجود شرایط ساختاری و تشکیالت حقوقی و اداری

ساختاری مناسب

مناسب است که تحت عنوان حاکمیت یاد میشود ( محمدی و همکاران.)3 :1396 ،

ساختارهای مدیریتی
ارتباط بین سازمانهای مختلف
در اجرا و واحدهای سطح ملی

ساختارهای مدیریتی در اجرای مؤثر سیاست ها تاثیر مهمی است
(.)Howlett, 2019:410
پرسمن و ویلداوسکی معتقدند که میزان اجرای موفق آمیز سیاست به میزان
ارتباط بین سازمان های مختلف در اجرا و واحدهای سطح ملی بستگی دارد
(اسدی و همکاران.)594 :1396 ،

دسته چهارم معیارها اجرای موفق سیاستهای عمومی به شرایط و محیط اجرای سیاستها
مرتبط هستند .درجدول زیر این معیارها و نمونه دادههایی که معرف هر معیار هستند ذکر شده
است.
جدول  -4معیارهای مربوط به شرایط و محیط اجرای سیاستها
معیارها
1

2

3

عدم تغییر در شرایط
اجتماعی و سیاسی

(.)Sabatier, 1986: 26-29

تغییرات شرایط اجتماعی و

پالمبو و کالیستا یکی یکی از شرایط تاثیرگذار بر اجرای موفق سیاستها است

اقتصادی

(دانش فرد.)1389 :82 ،

شرایط اجتماعی و

وون هورن و وون میتر معتقدند شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یکی از

سیاسی و اقتصادی

متغیرهای مؤثر بر اجرا هستند (حاجی پور و همکاران.)9 :11394 ،

توانایی بازیگر ،بسیج منابع،
دسترسی بازیگر به تصمیم-
توافق بر هدف مجریان و
حمایت فعال از سوی نخبگان
سازمان یافته و احزاب

6

تغییر زیان آوری در شرایط اجتماعی و سیاسی وجود نداشتهباشد»

حفظ اولویت اهداف حتی در

گیرندگان»
5

ساباتیر یکی از معیارهای اجرای موفق سیاستها را ایننکته می داند که «هیچ

حفظ اولویت اهداف حتی در تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی به عقیده

ساخت قدرت بازیگران « منابع،
4

نمونهداده

پارامتر مهمی که بر اجرای سیاستها تاثیر دارد ساخت قدرت بازیگران «
منابع ،توانایی بازیگر ،بسیج منابع ،دسترسی بازیگر به تصمیمگیرندگان» است
(توسلی.)82 :1387 ،
توافق بر هدف مجریان و حمایت فعال از سوی نخبگان سازمان یافته و
احزاب از عوامل مؤثر بر اجرا هستند ( پورکیانی و همکاران.)9 :1393 ،

مشارکت رای دهندگان و

مگ لوگین میگوید عوامل کلیدی در موفقیت اجرا رای دهندگان و گروه های

گروه های ذینفع

ذی نفع هستند (عباسی و همکاران.)54 :1395 ،
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7

وجود فرهنگ انطباق درمردم

8

رفتار گروههای تحت تاثیر

9
10
11
12
13
14
15
16

براینارد یکی از عوامل موفقیت آمیز اجرای سیاست را رفتار گروههای
تحت تاثیر میداند (طاهرپور و همکاران.)35 :1390 ،

حمایت فعال از سوی نخبگان
سازمان یافته و احزاب

اندک از عوامل مؤثر بر اجرا میتوان در نظر گرفت (لکی.)101 :1397 ،

برخورداری از حمایت سیاسی

اگر سازمان های اجرایی از حمایت سیاسی و در نتیجه منابع بیشتری برخوردار باشند
برنامه های خود را با موفقیت بیشتری اجرا می کنند(.)Egonmwan, 2009

به حداقل رساندن

به حداقل رساندن تاثیر سیاست فشار به موفقیت در اجرا کمک میکند

تاثیر سیاست فشار

(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 546

تعادل فشار و

اجرای مؤثر به تعادل فشار و پشتیبانی استراژیک نیاز دارد

پشتیبانی استراژیک

( .)Mclaughlin,1978:171

هماهنگی در بین

هماهنگی بین بازیگران سیاسی به موفقیت اجرا کمک میکند

بازیگران سیاسی

(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 546

هماهنگ بودن روابط قدرت

هماهنگی در روابط قدرت در سیستمهای حاکمیت چند سطحی بر اجرای
سیاستها تاثیر میگذارد (.)Marquardt, 2017:21

سازگاری و ثبات سیستم

سازگاری و ثبات سیستم سیاسی مولفه اصلی اجرای سیاستها است

سیلسی

(.)Ahlers and Schubert, 2014: 372

وجود حمایت خارج از ائتالف

حمایت از سیاست خارج از ائتالف سیاسی یکی از معیارهای مهم موثر در
اجرای موفقت آمیز سیاست هاست(.)Theodoulou and Kofinis, 2004

مققنه و مجریه نسبت به اجرای
برنامه

18

پاسخ مردم در این زمینه دارد(.)Egonmwan, 2009

حمایت فعال از سوی نخبگان سازمان یافته و احزاب و وجود واسطهها یا ائتالفهای

حامی بودن گروههای ذینفع و قوه

17

وجود فرهنگ انطباق درمردم نقش مهمی در فرایند اجرای سیاست ها نوع

بسیج پشتیبانی عمومی

گروههای ذینفع و قوه مجریه و مقننه حامی اجرا برنامه باشند
(.)Sabatier, 1986: 26-29
مجریان باید پشتیبانی عمومی را بسیج کنند (.)Barthwal and sah, 2008: 465

دسته پنجم معیارها اجرای موفق سیاستهای عمومی به منابع و ابزارهای اجرای سیاستها مرتبط هستند.
درجدول زیر این معیارها و نمونه داده هایی که معرف هر معیار هستند ذکر شده است.

جدول  - 5معیارهای مربوط به منابع و ابزارهای اجرای سیاستها
معیارها
1

وجود منابع سیاسی و اقتصادی

2

وجود استراتژی مناسب اجرایی

نمونهداده
منابع سیاسی و اقتصادی گروههای هدف بر اجرای سیاستها تاثیر
بسزایی دارد (هاولت و همکاران.)291 :1394 ،
استراتژی مناسب اجرایی که بودجه و انگیزه های اجرایی داشته باشد در
شکل دهی رابطه بین تدوین و اجرا موثر است
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(.)Bhuyan et al, 2010:7
استراتژی اجرایی یک برنامه عملیاتی است که فرایند تحقق سیاست ها را
به نحو موثر هدایت می کند)(Fischer et al 2007: 92
دستورالعملی های شفاف و دائمی درباره سیاست ها می تواند منجر به
3

وجود دستورالعمل های شفاف

4

استانداردسازی دقیق عملکرد

5

طراحی برنامههای کافی

6

وجود منابع مالی

7

دسترسی به منابع

اجرای موفقیت آمیز سیاست ها شود( .)Siddique, 2016: 107
ساختارمند بودن فرآیند اجرا و بدون ابهام بودن دستورالعملها از شرایط
موثر بر اجرای سیاست هاست ( (Brown, 1982: 73
استاندارد سازی دقیق عملکرد ،اجرای سیاست را ارتقا میبخشد و منجر
به اجرای موفقیتآمیز میشود
(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 543
سیاستگذاران میتوانند اجرای مؤثر را از طریق طراحی برنامههای کافی و
یک ساختار کارآمد در فرایند اجرا تضمین کنند
(اشتریان و همکاران.)10 :1393 ،
سیاستها باید از پشتیبانی مالی برخوردار باشند تا بروکراسیها برای
اجرای آن چارچوب روشنی داشته باشند
(معصومی و همکاران.)126 :1398 ،

8

وجود مکانیزم مناسب مدیریت مالی

عوامل مؤثر بر اجرای موفق سیاست شرایط سیاست «محیط ،حمایت
رهبران ،دسترسی به منابع» هستند (.)Phaopeng, 2010: 77
مکانیزم مناسب مدیریت مالی برای تخصیص بودجه یا سایر منابع الزم برای اجرای
سیاست نقش مهمی در اجرای سیاست دارد
(.)phulkerd, 2017: 106

وجود مهارتهای مدیریتی وسیاسی به عقیده پالمبو و کالیستا یکی یکی
9

مهارتهای مدیریتی و سیاسی

10

ارائه آموزش صحیح

از شرایط تاثیرگذار بر اجرای موفق سیاستها است
(دانش فرد.)1389 :82 ،
ارائه آموزش صحیح درباره اهداف اصلی سیاست و گروههای هدف از
نکاتی است که در اجرای سیاست ها موثر است
(.)Barthwal and sah, 2008: 465

11

آموختن سیاستهای جدید توسط

سازمانهای اجرایی باید سیاستها جدید را بیاموزند تا اجرا موفقیت آمیز

سازمانهای اجرایی

باشد ).) Schneider, 1982: 725
برینارد در مقاله خود به نام طراحی عومل مؤثر بر اجرای سیاست یکی از عوامل

12

استقرار متمرکز منابع

13

سبک مدیریت

موفقیت اجرای سیاست منابع مؤثر که استقرار متمرکز منابع و مهارت است میداند
(.) Brynrad, 2009: 559-600

براینارد یکی از عوامل اجرای موفق سبک مدیریت است میداند (
.)Brynrad, 2009: 559-600
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تعیین مناسب وظایف و هماهنگی
داخلی

15

شفاف و مفصل بودن وظایف

16

تخصیص منابع

17

مدیریت منابع انسانی

18

مشخص کردن روند تغییرات و نتایج

19

مدیریت تغییر و تعارض

20

منابع و ارتباطات بین سازمانی

تعیین مناسب وظایف و هماهنگی داخلی به اجرای سیاست کمک میکند
()(Rezazade Mehrizi and other, 2009: 427( .
تعیین تکالیف شفاف و مفصل منجر به عملکرد بهتر اجرا خواهد شد
(.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 543
تخصیص منابع یکی از کارکردهای مهم مدیریت محسوب میشود و از عوامل
اصلی زمینهسازی به کارگیری سیاستها به حساب میآیند(داناصفهانی و طاهر
پور.)38 :1391 ،

مدیریت منابع انسانی سازمانها در راستای اجرای موفقیتآمیز سیاستها
و برنامههای عمومی فعال میگردد و شرایط مناسب را ایجاد میکند
(داناصفهانی و طاهرپور.)39 :1391 ،
آنچه که برای اجرا مفید است تعین مسولیتها و مشخص کردن روند
تغییرات و نتایج است ).)Sandfort and Moulton, 2015:13
مدیران باید تالش کنند تعارضهای سازمانی که در نتیجه تغییر سیاست و وضع
اهداف جدید یا جا به جایی منابع به وجود امده است به حداقل برسانند و آن را
در راستای سیاست مدیریت نماید (داناصفهانی و طاهرپور.)39 :1391 ،

21

وجود شبکه های بین بخشی
قدرتمند

ون هورن و وون میتر معتقدند که منابع و ارتباطات بین سازمانی یکی از
متغیرهای مؤثر بر اجرا هستند (حاجی پور و همکاران.)9 :11394 ،
وجود این شبکه ها به ویژه شبکه هایی با حصور ذینفعان مختلف دولتی
و بخش خصوصی یکی از تسهیل کننده مهم در اجرای اثربخش سیاست
هاست(.)phulkerd, 2017: 106
وجود گروهی از افراد با مهارت های متفاوت اما مکمل که در راستای

22

وجود تیم پروژه

یک هدف مشترک عمل می کنند( Giacchino and Kakabadse
.)2003

23

وجود فناوری مناسب و سازگاری با

یکی از عوامل مؤثر بر اجرا وجود فناوری مناسب و سازگاری با سیاست

سیاست

است ( پورکیانی و همکاران.)9 :1393 ،

24

تجهیزات کافی و فناوری مناسب

25

وجود دانش مورد نیاز

26

وجود مکانیزم بازخورد

تجهیزات کافی و فناوری مناسب باعث افزایش اثر بخشی عملکرد
سیاست خواهد شد (.)Rahmankhan and khandakar, 20016: 544

یکی از عوامل مهم در اجرای سیاست ظرفیت مجری برای انجام وظایف
است که شامل منابع ،استقالل و دانش مورد نیازمیباشد
(.)Brikland, 2016: 334-335
وجود مکانیزم دریافت بازخورد درباره پیشرفت و نتایج نهایی اجرا در
اجرا موفق سیاست ها و اصالح سیاست ها موثر است
(.)Bhuyan et al, 2010: 7
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نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و دستهبندی معیارهای اجرای موفق سیاستهای عمومی
است .در این راستا ،در پژوهش حاضر ابتدا به جایگاه و اهمیت مرحله اجرای سیاست ها در
فرایند سیاستگذاری عمومی اشاره شدهاست و در ادامه مدلهای اجرای سیاستهای عمومی
مورد بررسی قرار گرفتهاست .سه دسته مدل اجرای سیاست تشریح شده و به انتقادات وارد به
این مدل ها اشاره شدهاست .با توجه به اهمیت مرحله اجرا ضروری است برای تحلیل اجرای
سیاست های عمومی در حوزه های مختلف ،معیارهایی برای اجرای موفق سیاست ها احصاء
گردد .شناسایی معیارها برای اجرای موفق سیاستها میتواند راهی برای جلوگیری از تکرارهای
خطاهای گذشته در شکست اجرا سیاستها باشد و از آسیب و مشکالت اجرای سیاستهای
عمومی آتی جلوگیری کند و گامی برای رسیدن به اجرای موفق سیاستهای عمومی باشد .در
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و مبتنی بر کدگذاری باز و محوری و با روش
گردآوری اسنادی و بررسی متون علمی حوزه سیاستگذاری عمومی ،معیارهای اجرای موفق
سیاست های عمومی شناسایی و در پنج مضمون  )1معیارهای مربوط به سیاست تدوین شده،
 )2مجریان سیاست ها  )3ساختارها و سازمان های اجرایی )4 ،شرایط و محیط اجرا و  )5منابع
و ابزارهای اجرای سیاست ها دسته بندی شده اند .پژوهش حاضر با شناسایی و دسته بندی
معیارهای اجرای موفق سیاست ها میتواند راهنمایی در اختیار تحلیلگران و پژوهشگران حوزه
اجرای سیاست ها قرار دهد تا توفیق بیشتری در تحلیل اجرای سیاستهای عمومی داشته باشند
و به سیاستگذاران ،مجریان ،قانونگذاران ،سازمانها و نهادهای مربوطه کمک میکند که در تدوین
و اجرای سیاست های عمومی به معیارها ذکر شده توجه نمایند تا در مرحله اجرای سیاست ها
با مشکالت کمتری مواجه شوند.

منابع
 - 1اسککدی ،علی اکبر و توحیدی ،محمد (« )1392چگونگی تدوین و ارزیابی سککیاسککتهای فناوری و تاثیر آن بر اجرای سککیاسککتهای حوزه
فناوری در برنامهچهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران» .فصلنامه سیاست علم و فناوری ،دوره  ،2شماره.15-28 ،3
 - 2اسککدی ،محمود ،هادی پیکانی ،مهربان و رشککیدپور ،علی (« )1396الگویی برای اجرای اثربخشککی سککیاسککتهای عمومی در وزارت امور
اقتصادی و دارایی موردمطالعه :جمهوری اسالمی ایران» .فصلنامه مدریت دولتی ،دوره  .9شماره .591-614 ،4
 - 3اکبری پور شککیرازی ،محین و صککفدری رنجبر ،مصککطفی (« )1393شککناسککایی و الویتبندی عوامل درون سککازمانی مؤثر بر اجرای موفق
راهبردها» .پژوهشنامه مدیریت اجرای ،دوره  ، 6شماره .13-36 ،12
 - 4اشتریان ،کیومرث؛ ک شور دوست ،سمانه؛ حاج احمدی ،فاطمه (« )1393بررسی عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه مورد
سالمت و فرهنگ» .پژوهشنامهعلوم سیاسی ،شماره .22-7 ،3
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 - 5الوانی ،مهدی و شریف زاده ،فتاح ( )1394فرآیند سیاستگذاری عمومی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
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