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مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر اجرای خطمشیها ی عمومی در وزارت نیرو
احد احدزاده
گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
سعید صیاد

شیرکش1

گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
مینا جمشیدی اوانکی
گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت - 99/6/3 :تاریخ پذیرش)99/10/4 :
چکیده
خطمشیهای آب و برق بعنوان محور توسعه از مهمترین خطمشیهای عمومی کشور محسوب میشوند و
اجرای موفق آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است .پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق
این خطمشیها در وزارت نیرو صورت گرفته و جامعه آماری آن ،خبرگان صنعت آب و برق و ابزار جمعآوری
اطالعات ،مصاحبه بوده است .نمونهها بصورت هدفمند انتخاب و حجم نمونه براساس «اشباع نظری» تعیین و
تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از «روش تحلیل مضمون» انجام شده است .یافتههای این پژوهش ،شناسایی
 105عامل موثر در قالب  6مضمون فراگیر شامل خط مشی ،جامعه هدف ،ویژگیهای مجریان ،بروکراسی و نظام
اداری و عوامل محیطی و نظارت و ارزیابی و همچنین در چارچوب نظریه اقتضایی ،کشف  17عامل مؤثر جدید
بوده است که با کاربست آن ضریب موفقیت اجرا در وزارت نیرو افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :وزارت نیرو ،اجرای مؤثر ،خطمشیگذاری عمومی ،عوامل موثر بر اجرا.
 Email: Saeed.sayad@gmail.comنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
صنعت برق یکی از زیر ساخت های حیاتی و بنیادین سایر صنایع به شمار رفته و اهمیت
زیادی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ،بدلیل ضرورت نیاز در فرآیند تولید کاال و محصوالت
و در نهایت تولید ناخالص داخلی دارد .خطمشیهای مرتبط با برق نقش مهمی در توسعه پایدار
کشور و تولید و عرضه برق مطمئن و پایا و دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار
برق ایفا مینمایند .آب نیز بعنوان مهمترین و اساسیترین منبع طبیعی که حیات همه موجودات
به آن بستگی دارد ،همانند نفت ،مواد معدنی و ...یک کاالی اساسی است .ضمن آنکه به صورت
مستقیم در تولید کاالها (کشاورزی و صنعتی) ،کاربرد دارد .در حال حاضر ،آب پس از نفت و
برق ،سومین صنعت بزرگ در اقتصاد جهانی محسوب میشود و افزون بر آن بعنوان یک کاالی
استراتژیک و امنیتی در کشور مطرح است .خطمشیهای مرتبط با آب با در نظر گرفتن ارزش
ذاتی ،اقتصادی ،امنیتی ،سیاسی و زیست محیطی آب و با مدیریت کمی و کیفی منابع و مصارف
آن ،عرضه مطمئن ،کافی و قابل مصرف آب را متناسب با ظرفیتهای ملی فراهم نموده و موجب
ارتقاء بهداشت و رفاه اجتماعی آحاد جامعه میگردد .براساس قانون مصوب مجلس مورخ 28
بهمن  ،1353اجرای این خطمشیهای مهم برعهده وزارت نیرو میباشد تا با اجرای موفق آن
نقش محورى خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملى ،حفظ محیط زیست ،ارتقاء بهداشت
عمومى ،رفاه اجتماعى و خود اتکایى براى توسعه پایدارکشور ایفا نماید .شواهد نشان میدهد،
وزارت نیرو در اجرای کامل خطمشیهای آب و برق تا حدودی ناموفق عمل نموده است .در
این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس ( )1396با احصای تکالیف و وظایف محوله به وزارت
نیرو براساس اسناد باالدستی و بررسی عملکرد شاخصهای کلیدی ،ضمن تایید عملکرد ناموفق،
دلیل آن را درغیر واقع بینانه بودن بعضی موارد احکام موجود در خطمشیهای مرتبط و عدم
انطباق آن با شرایط بخش آب ذکر نموده و حصول عملکرد مثبت را عمالً غیرممکن دانسته
است .از طرف دیگر قابل توجه است که به دلیل تعدد دستگاههای دخیل در بخش آب کشور،
عدم هماهنگیهای بین این دستگاهها ،وابستگی عملکردهای یک دوره به زیرساختهای فراهم
شده از دورههای قبل و  ،...باید با لحاظ جمیع شرایط در مورد عملکرد بخش آب قضاوت کرد.
در خصوص بخش برق نیز وزارت نیرو در برخی از سیاستها ازجمله توسعه ظرفیت نیروگاهی
جدید ،افزایش کارآیی ،اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و
خصوصیسازی و تعریف نظام تعرفهگذاری عملکرد قابل قبولی نداشته است .البته همانطور که
درخصوص بخش آب نیز گفته شد ،برخی از احکام این قوانین یا برنامهها بلندپروازانه بوده و
براساس حوزه اختیارات و مسئولیتهای وزارت نیرو تدوین نشده و یا با کمبود بودجه مواجه
بوده و سرمایه مورد نیاز جذب نشدهاست (مرکزپژوهشهای مجلس .)1396 ،دولتها در مواجه
با مسائل عمومی از جمله آب و برق اقدام به خطمشیگذاری مینمایند و در قالب برنامههای
توسعه ،سیاستهای نظام اداری برنامههای بودجه سالیانه ،برنامههای اقتصاد مقاومتی و ...نحوه و
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راهکار برون رفت از مسائل را مشخص میسازند ،ولی با وجود اهمیت فراوان خطمشیهای
عمومی ،مدیریت بخش عمومی براساس میزان موفقیت در اجرای آن مورد ارزیابی میگیرد.
واضح است ،خطمشیها در طی مراحل مختلف بخصوص اجرا ،گاهی بسیار متفاوت از نیت
اولیه خطمشیگذاری پیاده سازی شده و بسیاری از اوقات ،عملکرد واقعی دولتها با آنچه که
در زمان تدوین خطمشیها وعده داده بودند ،تفاوت بسیار داشته و بسیاری از خطمشیهای
دولتی در مرحله اجرا شکست میخورند (داناییفرد ،ثقفی و مشبکی اصفهانی .)1388 ،مطالعات
صورت گرفته در خصوص اجرای خطمشیهای عمومی بر مشکالت اجرا و تبعات آن بر
دستیابی به اهداف خطمشیها و لزوم شناسایی عوامل موثر بر اجرا تاکید دارند (ساکاریکا2020 ،؛
زیدان و آندرسن 2018 ،مت اندروز ،پریچت و ولکاک2017 ،؛ وو و همکاران2017 ،؛ پال و
همکاران2016 ،؛ بتسوری2016 ،؛ کن بیک ،بن و موسلی .)2016 ،بررسی وضعیت موجود بیانگر
اشکاالت اساسی در اجرای خطمشیهای عمومیکشور است (شاهمرادی1399 ،؛ کاظمینژاد،
1398؛ لکی1397 ،؛ الوانی1397 ،؛ دانشفرد1395 ،؛ دانایی فرد1391 ،؛ معمارزاده1384 ،و
شجاعی .)1384،چنین وضعیتی ،مسئوالن کشور را در سالهای اخیر برآن داشته است حل
مشکالت نظام اداری را در دستورکار خود قرار دهند و قانونی تدوین نمایند که بتواند ،به صورت
یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده و بر اساس آن ،راهحلهای مناسبی را با در نظر
گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و مالحظات ملی و با بهرهگیری از نظریههای نوین مدیریتی و
تجارب مفید سایرکشورها ارائه کنند .اجرای موفق خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو تاثیر
بسزایی در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و نقش عمدهای در تأمین رفاه
اجتماعی و امنیت کشور ایفا مینماید .برای دستیابی به اجرای اثربخش خط مشیها ،میتوان با
شناخت دقیق عوامل مؤثر بر اثربخشی آنها در مرحله تدوین و اجرا نسبت به رفع عوامل مانعزا
و تقویت عوامل اثرگذار اقدام نمود .هرچند ،محققان تالشهای بسیاری را در راستای شناسایی
این عوامل در کشورها و سازمانهای مختلف انجام دادهاند ،ولی با وجود مطالعات بعمل آمده،
درآغاز مسیر پرداختن به چنین مسئلهای درایران هستیم که مدعی است ،تمامی مشکالت و مسائل
عمومی و اجتماعی را باید از طریق دخالت دولت ،حل و فصل نمود .از اینرو ،تحقیق حاضر به
دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل اختصاصی و موثر بر اجرای موفق خطمشیهای
عمومی در وزارت نیرو کدامند؟

مبانی نظری
سیاستهای عمومی متشکل از چندین عنصر با هدف دستیابی به منافع ،اهداف خاص،
چارچوب ماهرانه ،جامع ،قابل اجرا ،الزم االجرا ،قانونی ،معتبر ،عامدانه و هدفمند و برای تعامل
است که در آن چندین مورد تصمیمات سیاسی توسط خطمشیگذاران اتخاذ میشود و اقدامات
مختلفی توسط مقامات دولتی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف از پیش تعیین شده بصورت
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اقتصادی ،کارآمد و موثر انجام میشود .با این حال ،خطمشیها ثابت نیستند ،زیرا باید براساس
تجربیا ت ،تحقیقات در زمینه عملیاتی و تغییرشرایط و نیازها به طور مداوم تنظیم شود .اینها
عواملی هستند که میتوانند ماهیت و میزان فعالیتهای نهاد عمومی را تغییر دهند( .مروم.)2017 ،
اگر به مدل منطقی خطمشیگذاری عمومی ،دیدگاه فرایندی داشته باشیم ،اجرا مرحله چهارم
خطمشیگذاری است که در آن ،خطمشیهای مصوب برای رسیدن به اهداف مطلوب ،به کار
گرفته میشود .در واقع؛ فرایند اجرا ،پیادهسازی گامهای تصویب شدهاست .در این مرحله است
که میزان مسئولیت هر کدام از ادارات و سازمان های اجرا کننده مشخص میشود .پیشگامان
اجرا ،پرسمن و ویلداوسکی ،اجرا را براساس وابستگی به خطمشی ،به عنوان اقدامات اداری
پاییندستی آن تعریف نمودهاند .طبق نظر آنها ،اجرای خطمشی بعنوان فرآیند تعامل میان
مجموعهای از اهدافکلی و اقداماتی که هدایتگر آنها به موفقیت است ،تعریف میشود (پودل،
 .)2009بروکز معتقد است که اجرای خطمشی ،شامل فعالیتهایی همچون بکارگیری ،تفسیر و
اجرای قوانین و ارایه خدمات به مردم میباشد .از نظر بروکز ،اجرای خطمشی موضوع بسیار
پیچیدهای میباشد که نیازمند تکنیکها و آییننامههای مناسب میباشد .بنابراین ،اجرای خطمشی
به عنوان انجام فعالیتهایی توسط مجریان برای نیل به مجموعهای از اهداف کلی و جزئی
خطمشی میباشد (چامپوکات .)2011 ،نقطه مشترک و تشابه مدیریت دولتی و تئوری سیاسی،
توجه و عالقهمندی آنها به حاکمیت اثربخش است .خطمشیگذاری عمومی که می توان آن را در
راستای تالش دولت برای حاکمیت اثربخش دانست از حوزههای مهم علوم سیاسی و مدیریت
دولتی است .مفهوم «اثربخشی» در خطمشیعمومی ،درجهای از اهداف یک خطمشی است که
به آن نائل میشود .هورن بای ،واژه «مؤثر» را به ایجاد نتایج مورد نظر یا خلق نتایج موفقیتآمیز
تعریف نموده است .اجرای مؤثرخطمشی ،متضمن اجرای یک خطمشی در جهتی است که
اهداف کلی و جزئی خطمشی تحقق یافته ،کسب یا درک شود (بارتولومیو و چاکیومکا.)2013 ،
بطور کلی ،نگل دو بعد موفقیت خطمشی را توصیف نموده است :بر حسب نیت؛ یک خطمشی
چنانچه به اهدافش نایل شود ،موفق است و برحسب واقعیت؛ یک خطمشی ،چنانچه منافعش،
پس از کسر هزینه هایش حداکثر باشد ،موفق است (مک کونل.)2010 ،

نظریههای اجرای خطمشی
-1اجرا به عنوان یک فرآیند خطی
برخی از دانشمندان مرتبط با خطمشی دولتی ،اجرای خطمشی را بعنوان یک فرایند خطی
بیان میکنند .چارچوب نظری اجرا در نظر آنها از شش متغیر زیر تشکیل شدهاست:
الف) استانداردها و اهداف :برای نظارت بر حسن اجرای خطمشیها ،الزم است هدفهای یک
سازمان در قالب نتایج قابل سنجش و مقادیر کمی بیان شود .ب) منابع :سیستم سیاسی برای بقاء
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و ادامه فعالیت خود نیازمند جذب و تحول در منابع است .ج) ارتباطات و اقدامات بین سازمانی:

هر میزان بین دستگاههای مجری ارتباطی روان و به دور از ابهام برقرار باشد ،قطعا در اجرای
خطمشیها تاثیر مثبت خواهد داشت .ه) ویژگیهای دستگاههای اجرایی :سازمان یا دستگاه اداری
مسئول اجرای خطمشی میتواند تاثیر زیادی بر اجرای آن داشته باشد .و) وضعیتهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی :ممکن است شرایط اجتماعی بر تفسیر مسئله و در نتیجه بر چگونگی اجرای
برنامه اثر بگذارد .ز)گرایشات مجریان :مجریان خطمشیها بر پایه ارزشهایشان ممکن است به
سمت و سویی خاص متمایل شوند(گیوریان و ربیعی مندجین.)255 :1394 ،
 -2اجرا به عنوان سازگاری متقابل سیاستها
این تئوری بیان میکند که میزان عالقه ،تعهد و پشتیبانی بازیگران اصلی خطمشی ،برای
موفقیت دراجرای آن بسیار موثر است .بهعبارتدیگر ،حمایتهای نخبگان ،رایدهندگان،
گروههای ذی نفوذ ،احزاب سیاسی ،بوروکراسیهای دولتی ،صاحب منصبان بلند پایه دولتی و...
میتواند کلید موفقیت یا شکست اجرای برنامه ها و خطمشیها باشد (همان.)256 :
-3اجرا به عنوان بازی (سیاسی)
در این تئوری اجرا به عنوان یک بازی سیاسی مطرح است ،جایی که چانه زنی ،متقاعد کردن
افراد و گروهها صورت میگیرد ،یادگیری قواعدبازی ،بکارگیری تاکتیکها و استراتژیهای
مناسب ،کنترل جریان ارتباطات و رویارویی با بحران ها و شرایط عدم اطمینان ،در این تئوری
رخ میدهد (همان.)256 :
 -4اجرا به عنوان شرایطی برای دستیابی اثربخش به اهداف
ساباتیر و مازمانیان شرایطی که باعث موفقیت و عدم موفقیت اجرای خطمشی میشود را
توصیف نمودهاند .به نظرآنها ،اجرای موفقیت آمیز هر برنامه یا خطمشی حاصل وجود شرایطی
است که خطمشی در آن اجرا میشود .یعنی علت اجرای مناسب یا عدم مناسب در شرایطی
است که برای اجرا مهیا شدهاست (همان منبع.)257 :
 -5اجرا به عنوان یک فرآیند رهبری خطمشی دورانی (گردشی)
ناکامورا و اسمالوود در مطالعاتی که انجام دادند ،نتیجه گیری کردند که اجرای خطمشی یک
فرایند دورانی است .آنها بیان نمودند که اجرا نه تنها یکی از اجزاء فرایند خطمشیگذاری است،
بلکه ارتباط بسیار نزدیکی با دیگر بخشهای این فرایند دارد (یعنی ارتباط آمیخته و در هم تنیده
اجرا با تدوین و ارزیابی خطمشی بیان میشود(همان منبع.)257:
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 -6اجرا به عنوان یک تئوری اقتضایی
الکساندر ( )1985اجرا را بعنوان یک تئوری اقتضائی بیان میکند .او اجرا را به عنوان یک
فرایند تعاملی مستمر و پیچیده بیان میکند .وی اجرا را در تعامل با عوامل محیطی(سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و ارزشی و اقتصادی) ،تدوین خطمشی ،برنامهها ،نتایج ،محرکهای مختلف
و سایر عوامل میداند .هرکدام از عوامل یاد شده در ارتباط با شرایط مختلف و زمان تعامالت،
میتوانند اثرات متفاوتی بر اجرای خطمشی بگذارند.
 -7اجرابه عنوان یک تجزیه وتحلیل موردی
بالوک و المب ( )1985در تجزیه و تحلیلهایشان به پنج مورد برای اجرای موفقیت آمیز
خطمشیها اشاره نمودهاند :مشارکت و همکاری دولت ،مفید بودن استانداردهای دستگاههای
اجرایی ،تعهد دستگاه اجرایی نسبت به خطمشیها ،حمایت مقامات عالی رتبه از خطمشیها و
توسعه نسبتهای هزینه_ فایده مناسب .صاحبنظران طرفدار این تئوری ،بر این اعتقادند که
تجزیه و تحلیل خطمشیهای مختلف در عرصههای گوناگون ،هرکدام میتواند روشنگر جنبهای
از نقاط مبهم و غیرشفاف در اجرای خطمشی باشد .بنابراین این تئوری به دنبال تجویز عوامل
منحصر به فرد ،ثابت و مشخص تاثیر گذاری بر اجرا نیست (گیوریان و ربیعی مندجین:1394 ،
.)258
 -8اجرا بعنوان فعالیتی (اقدامی) ارتباطی
این نظریه ،اجرای موفقیت آمیز خطمشیها را برآیند تعامل مناسب بین بازیگران خطمشی و
گروههای هدف میداند .ارتباط وتعامل خطمشیگذاران با گروههای هدف ،میتواند موجبات
یادگیری و فرآگیری بیشتر آنها را در ارتباط با خطمشی فراهم کرده و در نتیجه اجرای
موفقیتآمیزی را حاصل نماید .در شرایط تعامل با گروههای هدف و یادگیری است که
خطمشیها میتوانند روند مشروعیت خود را حفظ کرده و در قالبی دموکراتیک عمل کنند .در
چارچوب این تئوری می توان جایگزین مناسبی برای مدل از باال به پایین در گستره
خطمشیگذاری عمومی تعبیه کرد (همان منبع.)259 :

پیشینه تحقیق
ساکاریکا ( )2020فرایند اجرای استراتژی توسعه مدیریت دولتی در کشور کرواسی را در
سالهای ( )2015 -2020مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و طی آن ،ضمن پرداختن به
چالشهای اصلی مدیریت دولتی و اجرای خطمشیها ،کاستیها و مشکالتی که اجرای صحیح
خطمشی را به شدت به خطر میاندازد ،شناسایی نموده و پیش نیازهای الزم برای مدرنسازی
مدیریت دولتی کشور کرواسی ،پیشنهاد داده است .زیدان و آندرسن ( )2018عوامل تاخیر در
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پروژههای صنعت برق نروژ را مورد بررسی قراردادهاند و عواملی شامل برنامهریزی ضعیف،
روند تصمیمگیریآهسته ،بوروکراسیداخلی ،کمبود منابع ،ارتباط ضعیف میان گروهها ،روند
بازرسی کیفی ضعیف ،تغییر در طراحی و سفارش ،عدم تعهد حامی پروژه ،مسائل اداری ،تاخیر
و نامناسب بودن طراحی و مسایل مربوط به مجریان را شناسایی نمودهاند .مت اندروز ،پریچت
و ولکاک ( ،)2017در بررسی توانمندسازی حکومت از ابعاد چهارگانه ،بر توسعه بوروکراتیک،
متمرکز شدهاند و به پاسخ به این پرسش پرداختهاند که برای غلبه بر چالشها و موانع رسیدن به
برون دادههای سیاستگذاری موفق و تحقق تغییرات واقعی ،چه باید بکنند؟ پیشنهاد آنان برای
رهایی از دامهای قابلیت اجرایی حکومتها ،استفاده از رویکرد «انطباق تکرار شونده مسئله
محور» است .این فرآیند با تقویت ظرفیت کسانی که درون حکومت کار میکنند ،راهکارهای
مناسبی را با شرایط و بستر واقعی ارائه مینماید .وو و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان
محدودیتهای اجرای خطمشیهای انرژی به بررسی روندهای اجرای کامل خطمشیها
پرداخته اند و طی آن بیان داشته اند ،دولت مرکزی چین باید به سمت مصرف پایدار انرژی
حرکت کرده و با اجرا و ارزیابی این خطمشیها ،بتواند درآینده بخش عظیمی از مصرف انرژی
را از فسیلی به سمت انرژیهای پایدارتر سوق دهد .در این مقاله در گام اول شناسایی خطمشیها
و سپس ارزیابی کلی آنها انجام گرفته و نشان داده است ،بهرهوری انرژی در مناطق روستایی
چین متفاوت از مناطق شهری است .پال و همکاران ( 51 ،)2016عامل را بعنوان دالیل بالقوه
تاخیر در پروژههای خطوط انتقال صنعت برق در  9گروه شامل مسائل اداری ،کارفرما ،قرارداد،
مشاور ،طراحی ،مواد ،تجهیزات ،نیروی کار و مسائل متفرقه شناسایی و طبقهبندی نمودهاند.
بتسوری ( )2016در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که وضوح اهداف و استانداردهای
خطمشی و همچنین کیفیت بهتر خدمات عمومی ،تأثیر مثبتی بر اجرای خطمشی دارد .کن بیک،
بن و موسلی ( )2016نیز در پژوهشی با عنوان روش مدلسازی شبکهای که بهمنظور اجرای
خطمشی در سازمانهای مدیریت منابع طبیعی ارائه نمود ،رویکرد مدلسازی شبکه ای ،عامل
بوروکراتی تصمیم گیری و ساختار سازمانها را بعنوان عوامل موثر بر اجرای خطمشیها معرفی
نموده است .در بین تحقیقات داخلی؛ کمالی ،شیخزاده جوشانی و احمدی نژاد ( )1399در
تحقیقی با عنوان «اجرای سیاستهای عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاستها عمومی»،
معیارهای اجرای موفق سیاستهای عمومی را شناسایی و در پنج زمینه معیارهای مربوط به
)1سیاست تدوین شده )2 ،مجریان سیاستها )3 ،ساختارها و سازمانهای اجرایی )4 ،شرایط و
محیط اجرا و  )5منابع و ابزارهای اجرای سیاستها دستهبندی نمودهاند .در پژوهش دیگری،
کاظمینژاد ،الوانی و جمشیدی ایوانکی ( )1398با ارایه مدلی برای اجرای خطمشیهای انرژی
در بخش نفت و گاز ،عوامل خطمشیگذاری حوزه انرژی ،سازمان ،توانمندسازی و ویژگیهای
مجریان ،شرایط محیطی ،کنشگران حوزه نفت و گاز و تأمین منابع مالی را برای اجرای مناسب
و درست سیاستهای انرژی کشور(حوزه نفت و گاز) شناسایی نمودهاند .در پژوهش دیگری،
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حسینی ،بیگینیا و قاسمی ( )1395به شناسایی موانع اجرای خطمشی عمومی (مطالعه موردی:
قانون مدیریت خدمات کشوری) پرداخته و موانع محیطی ،مدیریتی ،قانونی ،انسانی ،سیستمی،
گروههای هدف و ارتباطی را شناسایی نمودهاند .حاجی پور و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با
عنوان«طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خطمشی عمومی در ایران» تصویر کاملی از
چالشهای فضای خطمشیگذاری عمومی ،فضای عمومی خطمشی و فضای اجرای خطمشی
عمومی را ترسیم و پیامدهای اجرای ناموفق آن را ارئه نموده اند.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،کیفی و از نوع اکتشافی بوده و برپارادایم تفسیری و رویکرد استقرائی
استوار است.
جمع آوری دادهها
قبل از شروع مراحل ،ابتدا مطالعات نظری و پژوهشهای حوزه اجرای خطمشیهای عمومی
به عنوان دادههای پژوهش ،گردآوری شد .این دادهها متناسب با سواالت پژوهش ،مبنای طراحی
پرسشنامه نیمه ساختار یافته قرارگرفتهاست .بهمنظورجمعآوری دادهها ،نمونهها بصورت هدفمند
از بین خبرگان وزارت نیرو ،شرکت توانیر ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور که از ویژگی سابقه اجرایی باال ،تحصیالت کارشناسی ارشد یا دکترا و
آشنایی با حوزه خطمشیگذاریعمومی ،برخوردار بودهاند ،انتخاب و حجم نمونه براساس «اشباع
نظری» تعیین و با تعداد  20نفر مصاحبه شد.
تجریه وتحیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش تحلیل مضمون و مدل کینگ و هاروکز ( )2010استفاده
شدهاست که شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی ،کدگذاری تفسیری و یکپارچرهسراز از طریرق
مضرامین بشرح ذیل میباشد( .مختاریان پور.)170 :1390،
مرحله اول :کدگذاری توصیفی
در این مرحله ،هدف شناسایی قسمتهایی از دادههای پیاده شده بود کره در پررداختن بره
سؤال پژوهش میتوانست مفید باشد .برای این منظور محقق ترالش نمود ،بررای توصریف
مواردی کره در گفترههرای مشارکت کننده حائز اهمیت بود و نه «تفسیر» معنای آنها متمرکز
شود .درگام اول ،ابتدا مصاحبهها به متن پیاده شد .گام بعدی ،مشخص کردن هر چیزی در متن
بود که امکان کمک به محقق در فهم دیدگاهها ،تجربیات و ادراکات مشارکتکننده را فراهم
نماید .درگام آخر از توضیحات اولیه برای تعریف کدهای توصیفی استفاده شد .به نحوی که این
کدها ،نسبتاً نزدیک به دادهها شکل گرفته و از هرگونره تفسیر آن در پرتو یک تئوری خاص
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پرهیز شد و کدهای توصیفی با تک کلمات یا عبارات کوتاه مشخص شد .نمونه متن و ارجاع
به کد توصیفی در جدول  1میباشد .در این مرحله تعداد  105کدتوصیفی از ارجاع  614متن از
 20مصاحبه مطابق جدول 2استخراج گردید.
جدول  - 1نمونه استخراج کد توصیفی
کد مصاحبه

عوامل موثر بر اجرای اثر بخش خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو \

شونده

عوامل محیطی\ اقتصادی\ مدیریت عرضه و تقاضا

در برخی مناطق کالن شهرها کاهش مصرف آب ،متاثر ازافزایش قیمت نبوده است.به این
C10

ترتیب پدیده " عدم کشش تقاضای آب" باعث شده که قیمت گذاری آب پلکانی به تنهایی
سیاست موثری برای ایجاد انگیزه برای کاهش مصارف شرب نباشد.

جدول  - 2کدهای توصیفی
تعداد

تعداد

ردیف

کد توصیفی

0

عوامل اجرای اثربخش

614

1

توجه به منافع عمومی در تدوین

7

54

2

توجه به مسائل عمومی مرتبط

3

55

3

هدفمندی

5

56

زمان منطقی ومناسب

4

اهمیت واولویت های موضوعات

4

57

تامین تجهیزات

4

5

بلند مدت بودن افق زمانی

8

58

همسویی ابزارها با سیاستهای ملی

3

6

همسویی باید با ارزشهای جامعه

3

59

بکارگیری تکنولوژی باال

9

7

پییش بینی دستورالعمل ها اجرایی

6

60

تبعیت از ارزش های سازمانی

5

8

پرهیز از سیاستهای چندگانه

3

61

عدم گرایش های سیاسی مجریان

6

9

تدوین قوانین برپایه اصول علمی

8

62

انگیزه اجرایی مجریان

3

10

توجه به توانایی عوامل اجرایی

3

63

روحیه کار گروهی مجریان

7

11

توجه به امکان بازنگری تصمیمات

7

64

مهارتهای ارتباطی مجریان

4

12

توجه به انعطاف پذیری خطمشیها

5

65

آشنایی مجریان با خطمشیها

5

13

توجه به تاثیر کلی قوانین

4

 66پایبندی به مقررات حاکم بر رفتارهای شغلی

7

11

 67مهارت های مدیریت ورهبری مجریان

7

 14آمایش سرزمین وتوسعه متوازن و پایدار

ارجاع از متن

ردیف

کد توصیفی

53

مسئولیت اجتماعی

9

ساز وکار الزم برای تامین بودجه

4

تامین نیروی انسانی متخصص

5
3

ارجاع از متن

15

توجه به تبعات زیست محیطی

10

68

کل نگری و تفکر سیستمی مجریان

9

16

همسویی مراکز سیاستگذاری

3

69

خالقیت و کارآفرینی مجریان

12

17

ضمانت اجرایی برای خطمشیها

9

70

تعهد و مسئولیت پذیری مجریان

8

18

توانایی و تخصص تدوین کنندگان

3

71

تجربه کافی مجریان

3

19

انسجام خطمشیها در سطح ملی

8

72

تخصص ،دانش و معلومات مجریان

7

20

تدوین خطمشی شفاف وصریح

7

73

تعارض منافع

10
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88
21

ایجاد مجاری ارتباطی با ذینفعان

3

74

دخالت سیاسی و گروههای ذینفع

8

22

شبکه ارتباطی یکپارچه

5

75

تحوالت جهانی و منطقه ای

7

23

فناوری اطالعات

3

76

پراکندگی و تعداد جمعیت متاثر

7

24

داشتن آمار واطالعات مطمئن

5

77

میزان حوادث غیر مترقبه

3

25

استفاده از تجربیات قبلی

3

78

توجه به شرایط جغرافیایی و منابع

9

26

استفاده از نخبگان و مراکز پژوهشی

8

79

سیاستهای جذب سرمایه

3

13

 80سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاب آوری

 27بخشی نگری در سیاست گذاری و اجرا

6

28

توافق واجماع نظر سیاستگذاران

5

81

ثبات اقتصادی کشور

6

29

اجرای آزمایشی خطمشیها

3

82

محدودیت های ناشی ازتحریم ها

3

30

عدم تغییرخطمشی با تغییرات دولتها

3

83

نوسانات ارز

7

 31توجه به منافع و نظرات تولیدکنندگان

11

84

تحلیل هزینه و منفعت

3

32

استفاده از مشارکت جامعه هدف

8

85

عدم اتکا به بودجه عمومی

10

33

استفاده ازمشارکت مجریان در تدوین

4

86

تعرفه مصرف و ناترازی اقتصاد

7

34

حمایت عمومی و سرمایه اجتماعی

3

87

مشکالت خصوصی سازی

6

35

مطالبه گری ذینفعان

6

88

مدیریت عرضه وتقاضا

3

36

تبعیت ذینفعان از منافع ملی

8

89

بازار انرژی

3

37

تنوع ذینفعان

3

90

ثبات قوانین

3

5

91

تعدد قوانین

4

39

آموزش فرهنگسازی جامعه هدف

4

92

وجود ساختار حقوقی مناسب

3

40

استفاده از اجتماعات محلی(سمن)

9

93

توانایی مدیریت بحران

3

41

ایجاد سازوکار الزم برای مشارکت

8

94

میزان و گستره بحران

5

42

توجه به بازخورد از ذینفعان

3

95

اشتراک گذاری اطالعات

3

43

تفکیک وظایف حاکمیتی با اجرا

11

96

نظارت کارآمد

9

44

نظام های مدیریتی

3

97

ایجاد ساختار یکپارچه برای نظارت

3

45

تعیین حدود اختیارات مجریان

7

98

جلوگیری از فساد رانت اقتصادی

3

46

نظام اداری مناسب

9

99

خدمات غیر حضوری

4

8

 100هم افزایی سازمان های متولی نظارت

 38پذیرش و همسو سازی افکار عمومی

 47ایجاد ساز وکار مناسب برای هماهنگی

4

48

آموزش و توانمند سازی مجریان

8

101

نظارت عمومی

8

49

انتصاب مجریان براساس شایستگی

12

102

ارزیابی یکپارچه

3

50

ساختارغیر متمرکز وشرکتی

9

103

حمایت از ارزیابی

5

51

ایجاد انگیزه و نظام جبران خدمات

9

104

تعریف دقیق شاخص های ارزیابی

6

4

105

نظام بازخورد

9

 52دادن فرصت کافی بریا اجرای برنامه ها
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مرحله دوم :کدگذاری تفسیری
در این مرحله ،محقق تالش نمود تا فراتر از توصیف گفتههای مصاحبه شونده عمل و بر
تفسیر معانی آنهرا تمرکز نماید .این کار عمدتاً با ترکیب کدهایی توصیفی که به نظر یک معنرای
واحرد را در خرود داشتند ،انجام شد .در این مرحله مفاهیم تئوریک خاصی در کدگذاری به کار
برده نشد ،چرا که این کار باعث میشد تحلیل محدود شده و تنها جنبههایی از دادهها انتخاب
شوند که در چارچوب تئوریک محقق قرار میگرفتند .نتیجه این مرحله استخراج  18کد تفسیری
مطابق جدول  3می باشد.
جدول  - 3کدهای تفسیری
ردیف

کد تفسیری

تعداد ارجاع درصد

1

تدوین خطمشی

91

0/15

2

رویکرد

5

0/09

3

ماهیت خطمشی

33

0/05

4

سیستم اطالعاتی

16

0/03

5

نظارت

32

0/05

6

ارزیابی

21

0/03

7

اقتصادی

59

0/10

8

سیاسی

22

0/04

9

شرایط اقلیمی

21

0/04

10

ابزار و منابع

40

0/06

11

قانونی

8

0/01

12

بحران

4

0/01

13

ویزگی های شغلی

57

0/09

14

ویژگی های رفتاری

18

0/03

15

مدیریت دولتی

86

0/14

16

مشارکت جامعه هدف

27

0/04

17

ویزگی های جامعه هدف

13

0/02

9

0/01

 18فرهنگسازی برای جامعه هدف

مرحله سوم :یکپارچه سازی و تعریف مضامین فراگیر
در این مرحله ،تعدادی مضامین فراگیر شناسایی شدند که مفاهیم کلیدی تحقیق را بیان
مینمودند .این مضامین بر پایه تفسیری بوده ،ولی در سطح تجریدی باالتری از آنها قرار داشتند.
در این مرحله به طور مستقیم از هر ایده تئوریکی که زیربنای تحقیق را تشکیل میداد ،اسرتفاده
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شد .البته تا آن جایی که این ایده تئوریک توسط تحلیلهای محقق حمایت میشدند .محقق
تالش نمود که تعرداد کردهای فراگیر تا حد ممکن ،محدود شده و به یک حداقل معقول از
مصاحبهها مرتبط باشند .در این مرحله ،تعداد  6مضمون فراگیرشامل :خط مشیگذاری،
بوروکراسی و نظام اداری ،عوامل محیطی ،مجریان ،نظارت و ارزیابی و جامعه هدف استخراج
گردید.توضیح اینکه ،مراحل سه گانه کدگذاری توصیفی و تفسیری به صرورت مترداخل انجرام
شد و اینگونه نبود که ابتدا کلیه کدها در تمامی مصاحبهها به صورت توصیفی کدگذاری شود و
پرس از اتمام کدگذاری توصیفی تمامِ مصاحبهها ،کدگذارهای تفسیری آغاز شود ،بلکه با تولید
تعدادی کدهای توصیفی ،مقایسه مستمر آنها ،محقق به کدهای تفسیری رهنمون شده و بدین
ترتیب ،رفته رفته مجموعه خوشههرا کامل و کاملتر شدند و با تفسیر و خوشهبندی آنها در یک
سطح باالتر ،مضامین فراگیر ظهور یافتند.
قابلیت اعتماد
بمنظور بررسی قابلیت اعتماد فرآیندِکدگذاری مصاحبهها ،از شاخص پایایی بازآزمون( 2ثبات)
که به میزان سازگاری طبقهبندی دادهها در طول زمان اشاره دارد و از پایایی دوکدگذار( 3تکرار
پذیری) که به معنی توافقی است که کدگذاران مستقل ،هنگام ارزیابی ویژگیهای یک پیام یا
متن به دست میآید ،استفاده شد .نتایج بررسی هر دوشاخص به ترتیب  %89و  84%محاسبه و
با توجه به معیار پذیرش حداقل  ،%80قابلیت اعتماد فرآیند کدگذاری مورد تایید قرارگرفته
است.
شبکه مضامین
شبکه مضامین براساس رویه مشخص ،مضامین کدهای توصیفی ،تفسیری و مضامین فراگیر
را نظاممند میکند و نقشرهای از کرل مضرامین ارائره مینماید که مضامین با توجه به رابطه اعم
و اخص با یکدیگر در آن شبکه جایگذاری شدهاند .با توجه به مراحل گفته شده شبکه مضامین
این تحقیق مطابق شکل 1است .در این شکل ،به علت تعداد زیاد کدها ،از آوردن کدهای توصیفی
خودداری شده و صرفا کدهای تفسیری و مضامین فراگیر آمده است.

2 - Re -test Reliability
3 - Inter coder Reliability

شناسایی عوامل موثر بر اجرای خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو

91

شکل - 1شبکه مضامین.

تحلیل نتایج
الف) شناسایی عوامل جدید
ماهیت اکتشافی پژوهش حاضر با روشن ساختن زوایای تاریک و مبهم اجرا ،موفق به کشف
واقعیتها و روشهای ناشناخته آن در وزارت نیرو شده است .بررسی ابعاد ،مولفهها و عوامل
موثر بر اجرای اثربخش خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو با تلفیق یافتهها و نتایج تحقیقات
قبلی و نگاه تفسیری پژوهشگر به نظرات و تجربیات خبرگان صنعت آب و برق و در ادامه
بررسی  360درجهای و مقایسه تطبیقی با مطالعات نظری پژوهش ،حاصل آن کشف عوامل
جدید موثر بر اجرای اثربخش خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو براساس نظریه اقتضائی،
مطابق جدول  4بوده است.
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جدول  - 4عوامل شناسایی شده جدید در وزارت نیرو
ابعاد
خطمشی

مولفه
تدوین
رویکرد

جامعه هدف

ویژگی
مشارکت

بروکراسی ونظام اداری مدیریت دولتی
سیاسی
شرایط اقلیمی
عوامل محیطی

بحران
اقتصادی

نظارت وارزیابی

ارزیابی

ردیف

شاخص

1

آمایش سرزمین وتوسعه متوازن و پایدار

2

توجه به تبعات زیست محیطی

3

توجه به منافع و نظرات تولیدکنندگان و عرضهکنندگان

4

حمایت عمومی و سرمایه اجتماعی

5

تبعیت ذینفعان از منافع ملی و قوانین کشور

6

تنوع ذینفعان

7

استفاده از اجتماعات محلی(سمن)

8

ساختارغیر متمرکز وشرکتی

9

تفکیک وظایف حاکمیتی با اجرا

10

تعارض منافع

11

پراکندگی و تعداد جمعیت متاثر

12

توجه به شرایط جغرافیایی و منابع در دسترس

13

میزان حوادث غیر مترقبه

14

مدیریت عرضه وتقاضا

15

تعرفه مصرف و ناترازی اقتصاد

16

تعریف دقیق شاخص های ارزیابی

17

ارزیابی یکپارچه

با توجه به اهمیت عوامل اختصاصی و جدید در ادامه به تشریح مختصر این عوامل
میپردازیم :آمایش سرزمین وتوسعه پایدار :آمایش سرزمین نوعی برنامره ریرزی اسرت کره
سررزمین را عامرل تعیرین کننرده در ترأمین اهرداف توسرعه مریداند و برا شرناخت سررزمین،
تقسریم کرار سررزمینی فعالیرتها و جمعیت را مشخص میکند .ایرن رویره از برنامرهریرزی
بررای برکرارگیری پتانسریلهرای منطقهای و بخشرری ،بهترررین و مطلرروبترررین مکمررل
جهررت برنامررهریررزی کررالن و بخشی است .تبعات زیست محیطی :جایگاه تاثیر بخش انرژی
و آب در چگونگی روند تکامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جوامع ،امری واضح و مشخص
است .اهداف زیست محیطی و ابزار کنترل آلودگیهای محیط زیست همواره نقش مهمی در
انتخاب بعضی از انواع انرژی داشته است .حمایت عمومی و سرمایه اجتماعی :حس همکاری و
اعتماد بین افراد جامعه ،مسئولیتپذیری نسبت به نسلهای آینده و رضایتمندی از جمله
موضوعات سرمایه اجتماعی است .سیاستهایی مانند هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت
حاملهای انرژی و مدیریت مصرف آب جز با اعتماد و همکاری در جامعه امکان پذیر نمیباشد.
تبعیت ذینفعان از منافع ملی و قوانین کشور :منابع و سرمایههای کشور در اقصی نقاط کشور
از جمله منابع انرژی وآب متعلق به کل کشور و آحاد جمیعت آن بوده و نگاه بخشی وغیر ملی

شناسایی عوامل موثر بر اجرای خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو

93

به آن میتواند به از بین رفتن وسوء مدیریت آن منجر گردد .تنوع ذینفعان :از نظر تعداد جمعیت
متاثر از خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو ،کل جمعیت و از نظر گستردگی ،اقصی نقاط
کشور و از نظر تنوع کلیه صنایع اعم از تولیدی ،کشاورزی ،خانگی و...را شامل میشود .این
شرایط باعث میشود ،تصمیم گیری ،خطمشیگذاری و و اجرای آنها دارای حساسیت باالیی
باشد و هر اقدامی با واکنش ذینفعان مواجه شده و موجب ظهور تصمیمات آنی و زودبازده به
جای تصمیمات بلند مدت و سرمایه گذاری های اساسی گردد .ساختارغیر متمرکز وشرکتی:
ساختار وزارت نیرو به تناسب وظایف بسیار حیاتی و مهمی که دارد و عدم تمرکز و اداره آن
بصورت شرکتی در استانها و مناطق از ویژگیهای ساختاری آن است که متناسب با آن باید
اختیار اجرایی نیز داده شود .مدیریت عرضه و تقاضا :اجرای خطمشیها نیز نیازمند اصالحاتی
است که معطوف به پایدارسازی مالی باشد .شکاف مالی ایجادشده بین منابع و مصارف برق و
آب را دیگر نمی توان ادامه داد و راهکار آن اصالحات در مدیریت تقاضا و ساماندهی اقتصاد
انرژی است .توجه به شرایط جغرافیایی و منابع در دسترس :طی دهههای اخیر نگاه حاکم بر
منابع آب کشور چندان به نظام حاکم بر طبیعت توجه نداشته و در مواردی در تقابل و تضاد با
آن نیز قرار داشته است .ناترازی اقتصادی وتعرفه مصرف :این ناترازی در اقتصاد صنعت در
نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش و قیمت تمام شده و واگذاری به بخش خصوصی در قالب
دارایی ایجاد شدهاست .سراختار تعررفه در اقتصراد ایرران بره صورتی بوده که نرخهای متفاوتی
برای بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد .حوادث غیرمترقبه :کشور ایران از نظر شرایط
جغرافیایی و لرزه زمین ساختی در ناحیه اس ) (Sقرارگرفته است که هر ساله شاهد وقوع حوادث
غیر مترقبه متعددی از جمله زلزله ،سیل ،طوفان و ...می باشیم .این پدیدههای طبیعی بعضا
صدمات جبران ناپذیری به تاسیسات صنعت آب و برق وارد میسازد .استفاده ازاجتماعات
محلی(سمن) :سمنها میتوانند حامالن بینش میانبخشی و همکاران اجرای آن باشند و بهدلیل
آنکه در حوزههای مختلف فعال هستند و از آن جهت که از بخشینگریهای ناشی از الزامات
وظایف سازمانی آزاد هستند ،ظرفیت بیشتری برای میانبخشینگری دارند .تعارض منافع:
مجموعة شرایطی است که به سبب آن تصمیمات و اقدامات مسئوالن ،تحت تأثیر یک منفعت
ثانویه قرار گیرد .تعریف دقیق شاخصهای ارزیابی :کارکرد موفق نظام آماری مانند هر نظامی
نیازمند تعریف دقیق شاخصهای عملکردی است ،به خصوص در وزارت نیرو که صنعتی پویا
با حرساسیت ویرژه و دائم ًا در حال تغییر و رشد است .ارزیابی یکپارچه :ارزیابی وضعیت منابع
آب ،از مهمترین مراحل برنامهریزی و مدیریت منابع آب است .در واقع آگاهی از کم و کیف
منابع آب و چگونگی تحوالت آن جزء پیش شرطهای اصلی و اساسی برای برنامهریزی و
مدیریت معقول منابع آب محسوب میشود .توجه به نظرات تولید کنندگان :بیش از  50درصد
از ظرفیتهای نیروگاههای حرارتی کشور متعلق به بخش خصوصی و خارج از وزارت نیرو
است.
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ب) جامعیت و همسویی نتایج
با برسی یافتههای تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی ،تعداد 88عامل از تعداد  105عوامل
استخراجی ضمن جامعیت با نتایج یافتههای محققان دیگر همسو است :بعد خطمشی ،این بعد
در قالب چهارمولفه شامل ماهیت خطمشی ،تدوین ،رویکرد خطمشی و سیستمهای اطالعاتی
بررسی گردیده است که ناظر بر چیستی خطمشیهای مرتبط ،چگونگی تدوین خطمشی و
سیستم های اطالعاتی مورد نیاز است .نتایج این تحقیق ضمن جامعیت با یافتههای اعتباریان
وکشوریانآزاد ( ،)1398منوریان ( ،)1394بتسوری ( ،)2016بارتولومیو و چاکویومیکا ( )2013و
استندینگ وکریپس ( )2013همسو است .جامعه هدف و ذینفعان خطمشیهایعمومی در وزارت
را عمدتا خدمات گیرندگان خطمشی و کسانی هستند که خطمشیها بر روی آنها تاثیر میگذارد
و بایستی بر آن توجه ویژه شود .نتایج این تحقیق ضمن جامع بودن با یافتههای پیغمبرزاده و
همکاران ( ،)1398یورگن ( ،)2007سایدک ( ،)2016وایک و مارموال ( ،)2012هاولت و رامش
( )2009گلدار و همکاران ( )1396همسو است .بعد بوروکراسی و نظام اداری که اجرای
خطمشیها بواسطه آن تحقق مییابد بر اجرای خطمشیهای عمومی تاثیر میگذارد.عوامل این
بعد ،ضمن جامعیت با نتایج تحقیقات رهنورد ( ،)1396سعیدی و دورانی ( ،)1397چانگ و
همکاران ( ،)2014چاندراسورن ( ،)2014متدلوا ( ،)2012چامپوکات ( )2011همسو میباشد.
بعد مجریان یکی از موثرترین ابعاد در اجرای خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو میباشد و
در نظر گرفتن ویژگی های مجریان برای اجرای خطمشیها حیاتی است .یافتههای این تحقیق
ضمن جامعیت با یافتههای کاظمینژاد و همکاران ( ،)1398لکی ( ،)1397بیرکلند ( ،)2016لدنیر
( ،)2016هانگ و همکاران ( ،)2017بارتولومیو و چاکویومیکا ( )2013همسو است .بعد نظارت
وارزیابی نیز از عوامل مهم موفقیت در اجرای خطمشیهای عمومی در وزارت نیرو براساس
مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان میباشند نتایج این پژوهش ضمن جامعیت با یافتههای
جباری و همکاران ( ،)1394اولکان ( ،)2007رابینسون ( ،)2004شیهو ( ،)2004بویان و همکاران
( )2010و پارتریج و همکاران ( ،)2005وو و همکاران ( )2017و مکینده ()2005همسو است.
عوامل محیطی دارای مؤلفههای بحران ،اقتصادی ،عوامل سیاسی و شرایط اقلیمی میباشد .نتایج
این تحقیق نیز با یافتههای ضابطپورکردی و همکاران ( ،)1398عباسی و همکاران ( )1395و
خلید ( ،)2001استندینگ و کریپس ( ،)2013هاولت و رامش ( )2009و وو و همکاران ()2017
همسو و مطابقت دارد.

توصیههای سیاستی
تحقیق حاضر ،ضمن اینکه بر پایه تئوریها و مدلهای موجود در زمینه اجرای خطمشی
انجام شدهاست ،از دانش و تجارب عملی مدیران و متخصصان خطمشیگذاری از طریق
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مصاحبههای انجام شده و روش تحلیل مضمون ،بهره گرفته است .با توجه به نظر خبرگان و
نگاه تفسیری پژوهشگر پیشنهادهای ذیل ارایه میگردد:
 -1بهلحاظ تعدد دستگاههای سیاستگذار و اجرایی دخیل درخطمشیهای عمومی آب و برق
نظیر جهاد کشاورزی ،سازمان محیط زیست ،وزارتخانههای نیرو و نفت و ،...همچنین وضعیت
مختلف استانها در این خصوص ،الزم است بمنظور اطمینان از موفقیت اجرای خطمشیهای
مذکور هماهنگی در سطح کالن صورت گیرد و از نگاه بخشی ،دستگاهی و منطقه ای اکید ًا
خودداری گردد -2 .مدت زمان زیادی است که صرفاً مالحظات اقتصادی زیر بنای تعیین حد
مجاز حفاظت از محیط زیست به شمار میروند .ضروری است به رهیافتهایی که اهداف امنیت
انرژی و حفاظت از محیط زیست را در برداشته باشند ،توجه جدی صورت گیرد .به نظرخبرگان،
باید توان زیستی هر منطقه نیز جزو محدودیتهای هر منطقه و توسعه آن محسوب شود-3 .
اقتصاد ناتراز برق بیتردید کلیدیترین چالش این صنعت محسوب میشود ،چراکه اولین و
جدیترین اثر این اقتصاد ناتراز ،کمبود منابع و نقدینگی در صنعتی است که بسیار سرمایهبر
است -4 .صنعت آب و برق به واسطه گستردگی خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و
حضور صدها مشاور و تولیدکننده و پیمانکار ،در ذات خود مملو ازموقعیتهای تعارض منافع
است که اگر به درستی مدیریت نشوند ،زمینه بروز و ظهور فساد و در نتیجه از دست رفتن
سرمایه اجتماعی صنعت آب و برق را فراهم خواهند ساخت -5 .با توجه به سهم  50درصدی
تولیدکنندگان و عرضهکنندگان بخش خصوصی درتولید برق ،الزم است به نظرات ومسائل آنان
در تدوین و اجرای خطمشیها توجه جدی شود -6 .با توجه به اهمیت مطالعات و بررسیهای
فنی تاسیسات و فرآیندهای صنعت آب و برق ،اطمینان بخشی از عملکرد تاسیسات در زمان
بروز حوادث و تعیین فرآیندی مشخص به منظور تبیین چگونگی مدیریت بحران در وزارت
نیرو در سطوح مختلف ضروری میباشد -7 .در این پژوهش با توجه به محدودیتهای موجود
امکان اعتبارسنجی کمی و بررسی ،مطالعه و تعیین وزن ،سهم و رتبه هریک از عوامل و متغیرهای
مورد مطالعه و ارائه راهکارهای بهبود آنها فراهم نگردید ،بنابراین ،ضمن توجه نظر پژوهشگران
به این موارد در بررسیهای علمی آتی ،توصیه میشود با توجه به شرایط اقتضایی حاکم
برسازمانها ،تحقیقات مشابهی درسازمانهای دیگر که مجری خطمشیهای عمومی ویژه میباشند،
صورت گیرد.
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