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چکيده
هدف این مقاله ،استنتاج و تدوین الگوی پیادهسازی اسناد سیاستی کشور بر پایه آراء و اندیشههههای
امام خامنه ای

(مدظلهالعهالی

است .این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش تحقیهق از نهوک کی هی

به شمار می آید که پس از مرور ادبیات پیادهسازی خطمشی و اسناد سیاستی ،با اسهت اده از روش دادهبنیهاد
برای مطالعات اسالمی از سخنرانی های امامخامنهای از سال  1331تا  ،1331دادهها جمع آوری و بها اناهام
مراحل کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی  222 ،م ههوم 02 ،مول هه و  13بُعهد اسهتنتاج شهد .در نهایهت
الگوی م هومی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور با  0مقوله « عوامل علّی و پهی

نیازههای تحقهق اسهناد»؛

«عوامل زمینه ساز تحقق اسناد»؛ « عوامل بازدارنده تحقق اسناد»؛ « عوامل فرآیندی و الزامات تحقهق اسهناد»
و « عوامل بینشی و نگرشی تحقق اسناد» ارا ئه شده و هریک از مقوله ها با است اده از بیانات امهامخامنههای
تشریح و تبیین شده است.
کليد واژه ها :الگو ،پیاده سازي خط مشي ،اجراي خط مشي ،سند سیاستي ،خط مشي گذاري ،امامخامنهاي

 .1دانشاوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاک ملی و نویسنده مسئول

Me_farzin@yahoo.com

 .2استاد و عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ک Alimohammadahmadvand@gmail.com
 .3استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاک ملی Sjamini20@gmail.com
 .4پژوهشگر

مقدمه و بيان مسئله
در جمهوری اسالمی ایران اسناد سیاستی متعددی در سطح ملی تهدو ین و جههت اجهرا بهه
دولت ها و دستگاه های مربوط ابهال شهده اسهت کهه از مههم تهرین آنهها مهی تهوان بهه سهند
چشم انداز بیست ساله جمهوریاسالمی ایران؛ طرح تحول بنیهادین آمهوزش و پهرورش؛ سهند
نقشه جامع علمی؛ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ...اشاره کرد .بررسی وضهعیت تحقهق اسهناد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاک ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1333

مذکور ،نشان دهنده ضعف در دستیابی اهداف تعیین شده و مطلوبیت های موردانتظار است.
بسیاری از منابع پیشین در حوزه پیادهسازی و بسترسازی اجرای اسناد سیاسهتی ،فهرسهتی
از عوامل ایاابی و سلبی این پدیده را بهه صهورت فهرسهت وار و یها در قالهگ الگهو معرفهی
کرده اند

(ضرغام بروجنی و بذرافشان1333 ،؛ حاجی پور و همکهاران1334 ،؛ بهاقرنژاد و همکهاران1330 ،؛ مختاریهان

پهور 1333 ،؛ امها الگهوی پیههادهسهازی اسهناد سیاسهتی کشههور برگرفتهه از آراء و اندیشهههههای
امام خامنه ای در پیشینه شناسی تحقیهق ،یافهت نشهد .مقهاممعظهمرهبهری

شخصیت های ارزنده نظام هستند که در طول تاریخ  42ساله انقهال اسهالمیدر عرصهههها و
مسئولیت های راهبردی مختلف کشور حضور داشته و ضمن آگاهی از این خهالء در بیانهات
و سخنرانی های مختلف به تبیین عوامل و مول ههای پیادهسازی و بسترسهازی اجهرای اسهناد
سیاستی کشور اشاره کردهاند.
این مقاله سعی دارد با روش شناسی دادهبنیاد برای مطالعات اسالمی به ایهن سهاال اصهلی
پاسهخ دههد کههه «الگهوی پیههادهسهازی اسهناد سیاسههتی کشهور براسههاو آراء و اندیشهههههای
امامخامنه ای شامل چه ابعاد و مول ههایی است؟»
در راستای پاسخ بهاین ساال اصلی ،سااالت ذیل مطرح شده است:
 . 1عوامل بینشی و نگرشی موثر در تحقق اسناد سیاستی چیست؟
 . 2عوامل علّی و پی

نیازهای تحقق اسناد سیاستی چیست؟

 . 3عوامل زمینهساز تحقق اسناد سیاستی چیست؟
 . 4عوامل بازدارنده تحقق اسناد سیاستی چیست؟
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(مدظلههالعهالی

از جملهه

 . 0عوامل فرآیندی و الزامات تحقق اسناد سیاستی چیست؟

ادبيات نظری و پيشينه موضوع
مفهوم و تعريف پیاده سازي اسناد سیاستي
تبدیل برنامه به عمل؛ فرآینهد تبهدیل تصهمیم یها برنامهه بهه نتیاهه 2؛ اجهرا  3و تحقهق  4و در
فرهنگ های تخصصی مدیریت با معنای کاربرد؛ بهکارگیری؛ پیادهسازی؛ اناام؛ بهکهارگرفتن؛
اعمال؛ اجرا و تحقق آمده است


(شامرادی1331،؛کحهالزاده ،جبهاری ،و پسهران قهادر1311،؛یهزدی. 1313 ،

امّا پیاده سازی در علوم سیاسی به «بهکارگیری خطمشی» اطالق میشود

(هیهل و هیهو 1331 ،

و

امروزه پیاده سازی خطمشی  0سنگ زیرین اداره عمهومیبههشهمارمهیرود (رزقهی رسهتمی. 1313 ،
پیاده سازی خط مشی ،به اعمالی گ ته می شود که توسط افهراد یها گهروهههای اجتمهاعی و یها
اداری برای دستیابی بهه اههداف منهدرج در بیانیهه خهط مشهی و مهذاکرات قبهل از تصهویگ
صورت می گیرد

(کرم اله دانش رد1333 ،

و در معنای دیگر به م هوم اجرای یک تصهمیم سیاسهتی

است که معموالً در یک قانون موضهوعه منهدرج بهوده ولهی مهی توانهد در شهکل دسهتورات
اجرایی یا تصمیمات قضایی نیز باشد (ساباتایر و مازمانیان . 1313 ،پیادهسازی در یک م هوم کلی به
معنی به کارگیری قانون است که در آن ،طرحها و برنامهها به مرحله عمل
اعرابی و رزقی رستمی1314 ،الف

درمیآیند(سید محمهد

و درواقع ادامه خطمشی به طریقی دیگر است که در این مرحلهه،

پیاده سازی خطمشی ،تبدیل تعهدات به عمل  3و تبدیل برنامههای خطمشی به واقعیت و جزء
مهمی از فرآیند خهطمشهی گهذاری اسهت (کهرم الهه دانشه رد . 1333 ،بهه اعتقهاد بهارت و فهودج

(مدظلهالعالی

قانون بهصورت آییننامه و مقررات درآمده و جنبهکاربردی پیدا مهیکنهد (رزقهی رسهتمی. 1313 ،
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پیاده سازی  1از ریشه

( Implement

است که در فرهنگهای عمومیبا معنهای فعالیهتههای

1

( ، 1311خط مشی هیچگاه خود را اجرا نمی کند و در واقع پیادهسازی خهطمشهی موضهوعی
است که در پیوستار خط مشی  -اجرا و تعامهل و مهذاکره میهان بهازیگران خهط مشهی متالهی
می شود؛ یعنی تعامل بین کسانی که در صهدد پیهاده سهازی خهطمشهی هسهتند و کسهانی کهه
1. Implementation
2. Effect
3. Execution
4. Fulfillment
5. Implementation
6. Practice
7. Barrett & Fudge
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پیاده سازی بر آنها تأثیر می گذارد(بارت و فودج . 1311 ،بهطهورکلهی پیهادهسهازی ماموعههای از
فعالیت های ت سیر (ترجمان زبان و نوشتار خطمشی به سوی جهتگیری های قابهل تحقهق و
امکان ؛ سازماندهی (ایااد واحدها و روشهای اناام خط مشی و کاربرد (اندیشیدن تمهیدات
الزم در جهت تامین منابع و ابزارهای الزم ،بودجه و خدمات موردنیاز


است(قلی پور. 1311 ،

امّا محققان تعاریف متعدّدی را برای پیادهسازی خط مشی و اسناد سیاستی ارائهه کهردهانهد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاک ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1333

که در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  . 3تعريف پیاده سازي خطمشي و اسناد سیاستي از ديدگاه محققان مختلف
تعریف

محقق

فاصله میان نیات و تصمیمات دولت بهرای اناهام دادن یها متوقهف سهاختن چیهزی و پدیهدار

اوتول ( 2222

شدن اثرات ناشی از اِعمال آن نیات و تصمیمات است(اوتول. 2222 ،
ماموعه ی منظم و سنایده از یک سری فعالیتهها کهه بههوسهیله دولهت سهازمان یافتهه و بهه
سمت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت منهدرج در بیانیهه خهط مشهی ههدایت مهیشهوند (کهاوه

هایز ( 2222

محمدسیروو و امیرحسین صبورطینت ،1311 ،ص  ،133به نقل ازهایز. 2222 ،
گرستون 2224 ( 1

تبدی ل آگاهانه برنامههای خط مشی به واقعیت است (گرستون. 2224 ،
طراحی فعالیت هایی نظیرسازماندهی بخ هها و ادارات و فهراهم سهاختن امکانهات الزم بهرای

دای 2221 ( 2
کامپوکات

به اناام رسیدن خطمشیهای تعیینشده می داند (دای. 2221 ،
اناام فعالیت ها توسط ماریان برای نی ل به ماموعهه ای از اههداف کلهی و جزئهی خهطمشهی

3

کرفت و فورالنگ
( 2214
جونز 2214 ( 0

است (کامپوکات. 2211 ،
4

فراهم کردن منابع نهادی برای عملی کهردن برنامهه هها در قالهگ بوروکراسهی اسهت (کرفهت و
فورالنگ. 2214 ،
ماموعه ای از فعالیتهای هدایتشده در جههت اجهرای برنامهههها بهه منظهور تحقهق آثهار آن
است (جونز. 2214 ،
منبع( :محقق ساخته
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1. Gerston
2. Dye
3. Chompucot
4. Kraft & Furlong
5. Jones

عوامل مؤثر بر پیادهسازي خطمشي و اسناد سیاستي
به طورکلی تحقق تمامی شرایط الزم برای پیادهسازی کامل یک خطمشهی ممکهن نبهوده و
جدول  2عوامل ماثر بر پیادهسازی خطمشی و اسناد سیاستی از دیهدگاه دانشهمندان مختلهف
را مرور کرده است.
جدول  .1عوامل ايجابي پیاده سازي خطمشي و اسناد سیاستي از ديدگاه محققان مختلف
عوامل ایجابي

محقق

اسهههتانداردها و ههههدفهههها؛ منهههابع و امکانهههات؛ ارتباطهههات درون و بهههرونسهههازمانی؛

ون میتر و ون

ویژگیهای سازمان های اجرایی؛ شرای ط اقتصادی ،اجتمهاعی و سیاسهی و گهرای هها و تمهایالت

هورن 1310 (1

اجراکنندگان (ون میتر و ون هورن. 1310 ،
اهداف مشخص و روشن؛ روابط علت و معلولی وداشتن مبنای تئوریهک؛ وجهود تثبیهت کننهده

ساباتیر و مازمانیان

2

( 1313

و رهبر با مهارتهای سیاسی و مدیریتی؛ حمایت خط مشیها از سهوی قهانون گهذاران ،مقامهات
اجرایی ،مراجع قضایی و گروههای هدف؛ توجه به شهرایط اجتمهاعی ،اقتصهادی و بهین المللهی
(ساباتیر و مازمانیان. 1313 ،

ناکامورا و اسمال
وود 1312 ( 3

فرآیند رهبری و هماهنگی (ناکامورا و اسمال وود. 1312 ،

پرسمن و
ویلداوسکی 1313 ( 4

پیاده سازی؛ بهره گیری از مبانی علمیو نظری؛ تداوم رهبری؛ سهادگی و آسهانسهازی خهطمشهی
و توجه به تمهیدات خاص در مرحله تدوین خطمشی (پرسمن و ویلداوسکی. 1314 ،

(مدظلهالعالی

عههدم جههدایی پی هادهسههازی از تههدوین خههطمش هی؛ اسههت اده از ابزارههها و وسههای ل مسههتقیم در
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پیاده سازی کامهل آن امهری دسهتنیهافتنی ،آرمهانی و دور از دسهترو

اسهت(دانه

فهرد. 1332 ،

عوامل خطمشی (نوک خطمشی ،منابع ،مشوقهای خطمشی ،درجه تغییر و پی چیدگی ،سازگاری و
مشروعیت ،وضوح و مشخص بودن خط مشی ؛ عوامهل مداخلهه (ارتبهاط و همهاهنگی ،زمهان،
هیونگ سوک
( 1311

0

راهبردهای پیادهسازی ،آموزش کارکنان ،فرآیند پذیرش ،همبستگی روشن و مستمر ،حذف ترو
و عدم اطمینان ؛ عوامل محیطی (حمایت اجتماعی  -اقتصادی و سیاسی ،زمینه ساختارسهازمانی،
زمینه جوسازمانی و حمایت سایرین و عوامل ماری ( درک کارکنان ،شایستگی کارکنان و تمای ل
آنها ( ،طاهرپورکالنتری و معمارزاده طهران ،1311 ،به نقل از هیونگ سوک. 1311 ،
1. Van Meter & Van Horn
2. Sabatier & Mazmanian
3. Nakamura & Smallwood
4. Pressman & Wildavsky
5. HyungSok
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عوامل ایجابي

محقق

خط مشیگذاران باید هدف ههای خهط مشهی و سلسهلهمراتهگ آنهها را تها حهد ممکهن واضهح و
به صورت دستورالعمل روشن بیان کنند؛ تهیه خط مشی باید بهصورت آشکار یا ضهمنی بهه یهک
1

هاولت و رام
( 1330

نظریه علی معتبر متکی باشد؛ خط مشی برای اجرای موفق باید از اعتبهار کهافی برخهوردار باشهد؛
خط مشی باید حاوی مقررات روشنی باشد تا بهطور صحیح بههوسهیله سهازمان ماهری بهه اجهرا
در آید و وظی ه اجرا باید به سازمانهایی محهول شهود کهه از تاربهه و تعههد کهافی برخهوردار
باشند (منوریان1334 ،الف ،به نقل ازهاولت و رام . 1330 ،
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خط مشی به روشنی بیان و ابال شود؛ تغییرات سیاسی و سازمانی لحهاظ شهود؛ مسهئولیت اجهرا
لملی و راسل

2

( 2222

به عهدۀ عامالن و شهروندانی باشد که اهداف خطمشی را پشتیبانی می کننهد؛ تعهداد طهرف ههای
اجرایی حداقل باشد؛ منابع کهافی شهامل سهازمان ههای اثهربخ

و شهبکهههای در اختیهار باشهد؛

ماریان در سطوح پایین مورد توجه قرار گرفته باشند؛ خط مشهی از یهک نظریه خهو نشهئت
گرفته باشد (لملی و راسل. 2222 ،

واندرسمن ( 2221
لیبراریان  3و همکاران
( 2212
بتسوری 2213 (4

خصوصیات فردی؛ عوامل سازمانی و عوامل اجتمهاعی (بهاقرنژاد و دیگهران ،1330 ،بهه نقهل از
واندرسمن. 2221 ،
خط مشی ،تنظیم و ابال آن؛ زمینه های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی؛ رهبهری بهرای پیهادهسهازی
خط مشی؛ ذین عان درگیر در پیاده سازی خطمشهی؛ طهرحریهزی پیهادهسهازی و بسهیج منهابع،
عملیات و خدمات و بازخور در مورد پیشرفت و نتایج (لیبراریان و دیگران. 2212 ،
وضوح اهداف و استانداردهای خطمشی و کی یت بهتر خدمات عمومی (بتسوری. 2213 ،
ش افیت سیاستها و قوانین مالیاتی؛ رهبریسازمانی و توجه بهه فرهنهگ جامعهه و مشهارکت در
امر قانون گذاری؛ شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایهت مردمهی؛ اهمیهت سهازمان ماهری بهرای

معمارزاده و طاهرپور
کالنتری ( 1314

سایر سازمان ها و نهادها؛ تعهد سازمان ماری و مسئولین شان بهه پیهادهسهازی؛ گهرای

ماریهان

به پیاده سازی و منطقی بودن آن از نظهر آنهها؛ جهو همهدلی و همکهاری درسهازمان؛ انگیهزش و
تمایالت کارکنان سازمان ماری؛ گوناگونی و تنوک مودیهان و سهازمانههای وابسهته؛ محهدودیت
زمانی و ضمانت پیهادهسهازی؛ شهرای ط اقتصهادی و دانه

و آگهاهیههای کارکنهانسهازمانههای

ماری سیاستها و قوانین مالیاتی (معمارزاده و طاهرپور کالنتری. 1314 ،
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1. Howlett & Ramesh
2. Lemley & Russell
3. Librarian
4. Batsuuri

عوامل ایجابي

محقق

ههدف گهذاری صههریح و واضهح؛ روایهی نظههر سیاسهت؛ اجهرای آزمایشههی و بهازخورد؛ توافههق
همگانی در مورد سیاست؛ کاه

دشواریهای فنی؛ تعهدیل اههداف سیاسه ت و تعریهف دقیهق

وجود ارتباطات و داشتن نظام ارزیابی عملکرد؛ توجه بهه اوضهاک اجتمهاعی جامعهه؛ توجهه بهه

قلی پور و
همکاران( 1332

تغییرات فناوری؛ تغییرات سیاسهی؛ سهازماندهی تاهیهزات اداری؛ منهابع گهروهههای سیاسهی و
اقتصادی؛ ظرفیتسازی سختافزاری ،نرمافزاری و مهارتی اجهرا؛ تعههد اسهتانی اجهرا؛ حمایهت
مدیران عالی؛ تعدیل بوروکراسی اداری؛ شهکلگیهری مهدیریت دولتهی افقهی؛ تخصهیص بهینهه
منابع و امکانات و است اده از ابزارههای اجرایهی مناسهگ (قلهی پهور؛ دانهاییفهرد؛ زارعهی متهین؛
جندقی و فالح. 1332 ،
رهبهری (نههاد مرجعهی کهه چشهم انهدازها را تهدوین کنهد ،تعیهین اههداف فراگیهر کهه بهر ایههن
چشم اندازها تمرکز کند ،سطح باالیی از تعههد سیاسهی ؛ برنامهه ریهزی (سهاز و کارههای نههادی،

حاجی کریمیو مکی
زاده ( 1331

سههاختارهای برنامههه ای و ابتکههارات سیاسههی ویههژه ؛ اجههرا (نهادهههای حههاکمیتی کههه بههه دنبههال
به کارگیری و تامین مالی ماموعه ابتکارات سیاسهتی مهرتبط بها الزامهات برنامههریهزی هسهتند ؛
نظارت ،بازنگری و انطباق (نهادهای حهاکمیتی بهرای تهدوین ،نظهارت و گهزارش در دو حهوزه
عمده پیشرفت در اجرای ابتکارات سیاستی و وضعیت اقتصادی ،اجتمهاعی و محیطهی کشهور ،
(حاجی کریمیو مکی زاده. 1331 ،
توجه به ویژگیهای رفتاری و شخصیتی ماریهان؛ نظهام اداری و بوروکراسهی؛ ههدف گهذاری و

ضرغام بروجنی و

تدوین صحیح خط مشی؛ تخصص و مههارت ماریهان؛ گهروه ههای ههدف و اسهت ادهکننهدگان؛

بذرافشان ( 1333

حمایهت از سههوی مراجهع قههانونی – حقهوقی و انتخهها ابهزار مناسههگ و منهابع الزم (ضههرغام

(مدظلهالعالی

بروجنی و بذرافشان. 1333 ،
منبع( :محقق ساخته

امّا چال

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

گروه های هدف؛ اسهتقالل نسهبی در ارکهان اجرایهی؛ مشهخص بهودن وظهایف و مسهئولیتهها؛

ها ،موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است پیادهسازی خهطمشهی و اسهناد

سیاستی را با اخالل روبهرو کنهد (دانهایی فهرد و دیگهران . 13 :1313 ،جهدول  3نظهرات دانشهمندان
مختلف در خصوص عوامل سلبی یا موانع  1پیادهسازی خط مشهی و اسهناد سیاسهتی را مهرور
کرده است.
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1. Obstacle

جدول  . 1عوامل سلبي (موانع) پیاده سازي راهبرد و اسناد سیاستي از ديدگاه محققان مختلف
عوامل سلبي (موانع)

محقق
خوزا ( 2223

سیاست های غیر واقعی؛ فقدان تخصهص مهدیریتی؛ غیبهت افهراد ههدایتگهر فرآینهد؛ همهاهنگی
ناکافی در پیادهسازی خط مشی (باقرنژاد و دیگران ،1330 ،به نقل از خوزا. 2223 ،
بیتوجهی مدیران به خط مشیهای تدوینشده توسط خبرگان؛ نبود تعههد الزم در پیهادهسهازی؛
اعمال نظرهای شخصی مدیران و ماریان؛ تضاد بین منافع ماریان و پیادهسهازی؛ نبهود تخصهص

برینارد 2220 ( 1

کافی؛ نبو د توافق همگانی با خهط مشهیهها؛ غیرواقعهی بهودن خهط مشهیهها؛ نبهودسهازوکارهای
هماهنگی؛ ارتباطات ناکافی دستگاه های ماری؛ بیتوجهی به گهروه ههای ذین هع؛ عهدمحمایهت

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاک ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1333

شهروندان؛ اشتغال به رفع دغدغهه ههای سیاسهی؛ تعهدد و تهداخل اختیهارات مراجهع خهط مشهی
گذاری؛ ناهم سویی اهداف خهط مشهی گهذاران؛ تعویه ق در پیهاده سهازی و کنهدی رونهد اصهالح
خطمشیها در دستگاههای اجرایی (برینارد. 2220 ،
لی و همکاران
( 2223

ریزان و دست اندرکاران؛ ت اوت اولویتهای طهرح مهذکور بها اولویهتههای بخه

خصوصهی

(باقرنژاد و دیگران ،1330 ،به نقل از لی و همکاران. 2223 ،

سوژانگ و راینی
( 2223
ریچاردسون

ش اف نبودن معیارهای ارزیابی اجرا؛ مار نبودن برنامه ریهزان؛ واگرایهی نقطهه نظهرات برنامهه

روشن و مشخص نبودن اهداف خط مشی؛ عدم پویایی خط مشیها؛ بی توجهی بهه ظرفیهتههای
اجرایی موجو د (باقرنژاد و دیگران ،1330 ،به نقل از سوژانگ و راینی. 2223 ،

2

( 2221
پاپیم دالیویدا
( 2221
کای 2223 ( 3
آکرمان  4و
همکاران
( 2211
کاستکا 2214 ( 0

روشن و مشخص نبودن اهداف سیاست؛ عدم پویایی سیاست ها و بهیتهوجهی بهه ظرفیهتههای
پیادهسازی (ریچاردسون. 2221 ،
فقدان حمایت سیاسی؛ منابع مالی محدود؛ محدودیتهای موجود در ظرفیت نههادی؛ همکهاری
ضعیف در سطوح محلی (باقرنژاد و دیگران ،1330 ،به نقل از پاپیم دالیویدا. 2221 ،
انگیزش؛ نداشتن اطالعهات کهافی از موضهوک در دسهت اقهدام توسهط ماریهان؛ میهزان نداشهتن
قدرت پیادهسازی و تعام ل و همکاری اندک میان سیاستگذاران (کای. 2223 ،
موانع فرهنگی /پذیرش ذین عان و عمهوم؛ موانهع سیاسهی؛ موانهع قهانونی؛ موانهع نههادی؛ موانهع
مربوط به نداشتن دان

و اطالعات؛ موانع مالی و موانع فناوری (آکرمان و دیگران. 2211 ،

موانع نهادی ( مشوق ههای سیاسهی و اقتصهادی ،مشهارکت بخه

دولتهی و خصوصهی ،ظرفیهت

مهالی ،فنهی و سیاس هی و موانهع رفتههاری/فرهنگهی اجتمهاعی (ترجی حههات شخصهی ،ارزشههها،
هناارها و فشارهای اجتماعی ( ،کاستکا. 2214 ،
منبع( :محقق ساخته
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1. Brynard
2. Richardson
3. Kai
4. Åkerman
5. Kostka

الگوهاي پیادهسازي خطمشي و اسناد سیاستي
برای پیاده سازی خط مشهی الگوههای متنهوعی وجهود دارد کهه برخهی از ایهن الگوهها از
مورداست اده قرارگرفته و برخی دیگر از الگوها توسط یکسازمان خاص و برای پیهادهسهازی
در همانسازمان طراحیشدهاند

(غ اریان ،ت ویضی ،و رضائی

یوس ی. 1313 ،

الگوهای محققان غیر ایرانی نظیهر ون میتهر و ون ههورن  ، 1310( 1سهاباتایر و مازمانیهان
( ، 1313ادواردز  ، 1310( 2سههاباتایر  ، 1313( 3گهههوگین  4و همکههاران

( ، 1332لسهههتر  0و

همکاران ( 1331و محققان ایرانی نظیر قلهی پهور و همکهاران ( ، 1332رحمهانی و همکهاران
( ، 1332منوریهان ( 1334و اسهعدی و همکهاران ( 1333بههه جوانهگ مختلهف پیهادهسههازی
خط مشی و اسناد سیاستی پرداختهاند.
روششناسي
روش شناسی تحقیق یا تعیهین مبهانی فلسه ی تحقیهق ،کوششهی در جههت تعیهین روش
منطقی دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمیاست (عنهدلیگ . 04- 03 :1311 ،دانهایی فهرد و
همکاران ( 1313با است اده از «پیاز تحقیق  »3ساندرز و همکهاران  2221( 1مهدل زیهر را ارائهه

1. Van Meter & Van Horn
2. Edwards
3. Sabatier
4. Goggin
5. Lester
’6. The research ‘onion
7. Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornhill

(مدظلهالعالی

داده اند که براساو آن در ادامه روش شناسی تحقیق تشریح خواهد شد.

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

عمومیهت بیشههتری برخههوردار بههوده و شههناختهشههدهتههر هسههتند و در کشههورهای متعههددی
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ارزيابي
اربردي
ر الی

جهت گیري هاي پ وه
فل فه هاي پ وه

ن ريه
انتقادي

بنیادي

روي رد هاي پ وه

یاسي
استقرايي
پیماي

مطالعه
موردي

استرات ي هاي پ وه

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاک ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1333

اهدا

اثبات گرايي

روي
ن ريه

ساخت
گرايي

پ وه

تطبیقي

اف هاي زماني

ا دام زمون فر یه
پ وهي

شیوه هاي گرد وري
داده ها

ا تشافي

توصیفي

مردم
نگاري

زماي

چند
مقطعي

ت
مقطعي

مشاهده
مصا به
پرسشنامه
بررسي اسناد و مدار

ش ل  .3پیاز فر يند تحقی (داناییفرد و دیگران1313 ،

تحقیق حاضر به لحاظ جهت گیری ،کاربردی است؛ چهرا کهه بسهیاری از اسهناد سیاسهتی
ابال شده در حال اجرا و دارای مطالبه جدی تحقق از سوی جامعهه و مقهاممعظهمرهبهری را
دارد و نتایج این تحقیق مهی توانهد در تحقهق اسهناد سیاسهتی قابهل اسهت اده باشهد .همچنهین
تحقیق به لحاظ هدف اکتشافی ،به لحهاظ روش از رویکهرد کی هی و در زمهره پهژوه ههای
ت سیری قرار دارد و با توجهبه اینکه از جزء بهه کهل حرکهت کهرده ایهم از رویکهرد اسهتقرایی
است اده کرده است .افق تحقیهق تهک مقطعهی و شهیوه گهردآوری داده بررسهی اسهناد اسهت.
همچنین راهبرد تحقیق بر پایه روی

نظریه و با است اده از «نظریه دادهبنیهاد بهرای تحقیقهات

اسالمی» است که در این روش ،کشف یا تولید نظریه بر مبنای حقایق و داده ههای موجهود و
از طریق جمعآوری نظام مند دادهها صورت گرفتهه و دادهههای جمهعآوری شهده طهی اناهام
مراحلی به مدل م هومی یا نظریه ختم میشود .این مراحل عبارتند از:
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 . 1تعیین موضوک و نمونه گیری نظری؛
 . 2جمعآوری دادهها؛

 . 3احصای م اهیم از طریق کدگذاری باز؛
 . 4احصای مول ه ها از طریق کدگذاری محوری؛
 . 3تدوین مدل م هومی یا

نظریه (مهرابی ،خنی ر ،امیری ،زارعی متین ،و جندقی،

دگذاري
باز

تعیی مو وع و
نمونه گیري ن ري

جمع وري داده ها
تا اشباع ن ري

مفاهی

درت
خ یت و
نو وري
محق

دگذاري
انتخابي

دگذاري
محوري

مولفه ها

. 10 :1332

ابعاد

مدل مفهومي يا
ن ريه

ش ل  .1فر يند اجراي ن ريه داده بنیاد براي تحقیقات اس مي (مهرابی و دیگران1332 ،

یافتههای تحقيق
تعیی مو وع و نمونهگیري ن ري
موضوک تحقیق ،حوزه پیاده سازی اسهناد سیاسهتی اسهت و جامعهه آمهاری تحقیهق ،کلیهه
در تارنمای  1دفتر ح ظ و نشر آثار آیت اهلل العظمیخامنه ای منتشر شده اسهت .نمونهه آمهاری

(مدظلهالعالی

بیانات و سخنرانی های آشکار مقاممعظمرهبری از سال  1331تها پایهان سهال  1331اسهت کهه

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

 . 0احصای ابعاد از طریق کدگذاری انتخابی و

تحقیق با تمرکز بر کلیه بیانات و سخنرانی های ایشان حول اسناد سیاستی کشور شهامل سهند
چشهمانهداز جمهههوریاسهالمی ایهران؛ سههند تحهول آمهوزش و پههرورش؛ سهند نقشهه جههامع
علمی کشور؛ سند سیاسهت ههای اقتصهادمقهاومتی و بیانهات عمهومیایشهان در بها

اهمیهت

عملی سازی طرح ها تعیهین و در نتیاهه آن 34 ،سهخنرانی در موضهوعات ذکهر شهده اخهذ و
مبنای مرحله جمعآوری داده ها ،قرار گرفت.
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جمع وري دادهها
در این مرحله ،گزاره های کلیدی هر سخنرانی تحت عنوان «نشانه» و با شناسه  3رقمیبها
سرکد (  Pبه معنای «نکته کلیدی  »1مشهخص شهد کهه شه

رقهم ابتهدایی بهه تهاریخ ایهراد

سخنرانی (دو رقم اول ،سال؛ دو رقم دوم ،ماه؛ دو رقم سوم ،روز پرداختهه و دو رقهم نههایی،
شمارنده تعداد نشانه های برداشت شده در سخنرانی مذکور را نشان میدهد .بهه عنهوان مثهال،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاک ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1333

شناسه

(P82092601

یعنی اولهین نکتهه کلیهدی از سهخنرانی در روز بیسهت و ششهم آذرمهاه

هشتاد و دو است.
با اجرای این مرحله 103 ،نشانه احصها و آمهاده اجهرای مرحلهه کدگهذاری بهاز گردیهد.
نمونهای از نشانه های احصاشده از منابع سخنرانی در جدول  0نشان داده شده است.
ا صاي مفاهی از طري

دگذاري باز

در این مرحله براساو روش مرسوم در نظریه پردازی داده بنیاد به هریک از اجزا ،عنهوان
یا برچسبی داده شده که در اصط الح به آن کد یا «م ههوم  »2اطهالق مهیشهود و بایهد گویهای
محتوای داده باشد بهطوری که پژوهشگر و خواننده با مشاهده این عنهوان تها حهدود زیهادی
به م هوم جمالت پی ببرند (میلز و هوبرمن. 2222 ،
م اهیم مستخرج از نشانه ها با شناسه  4رقمیو با سرکد ( Cشناسهه گهذاری شهده اسهت.
به عنوان مثال شناسه  ،C3سومین م هوم اسهت نتاج شهده در مرحلهه کدگهذاری بهاز اسهت .بها
اجرای این مرحله 222 ،م هوم استنتاج گردیده که جدول  4نمونه ای از م هاهیم احصاشهده از
نشانه ها را نمای
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داده است.

1. Point
2. Concept

جدول  .4نمونهاي از منابع ،نشانه ها و مفاهی ا صا شده
منبع
داده

شناسه نشانه

شناسه

نشانه ها

مفهوم

شههما (جوانههان در تحقههق ایههن
C1

کههه شههما در تحقههق ایههن مههیتوانیههد

بیانات در

پی

دیدار

برویم.

جمعی از

بههاالی قلههه اسههت ،جههادهی اسهه الته

دانشاویان

را روی گههاز

نیسهت کههه انسهان پههای

قزوین -

کارآمدی را ای ا کنید

نقهه هههای بسههیار کارآمههدی را ای هها
کنید ....مها بایهد بهه سهمت ایهن برنامهه

C2

C3

بگذارد و به آنجها برسهد؛ نهه .حرکهت

12 /3 /23
P82092602

مههیتوانیههد نقهه هههای بسههیار

ما باید به سمت این برنامهه پهی
برویم

باالی قله است ،جریهان خهون در
رگهای این کالبد بزر

الزم دارد

کهردن ،عههزم داشههتن ،فشههار بههه خههود
آوردن و جریان سریع و سهالم خهون و
تغذیه آن در رگهای این کالبهد بهزر ،
که اسم

ملت ایران اسهت ،و حرکهت

رسیدن بهه حرکهت کهردن ،عهزم
C4

داشههتن و فشههار بههه خههود آوردن
الزم دارد

به سمت قله را الزم دارد.
منبع( :محقق ساخته

(مدظلهالعالی

ا صاي مولفهها از طري
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من می خواهم به شهما جوانهان بگهویم
P82092601

مفاهيم

دگذاري محوري

در این مرحله محقق با «دسته بنهدی و مقایسهه  »1عنهاوین اسهتخراج شهده از دادههها بهه
سمت تدوین مدل م هومی حرکت می کند .مقایسه م اهیم مختلف زمینهه ههای مشهترک میهان
آنها را پدیدار کرده و امکان طبقه بندی م اهیم مشهابه را در م ههومیبهه نهام «مول هه  »2امکهان
پذیر خواهد کرد

(سلدن2220 ،

با دسته بندی و مقایسه م اهیم استخراج شهده از نشهانههها02 ،

مول ه احصا شد که در مقایسه با م اهیم ،انتزاعی تهر بهوده و سهطحی بهاالتر را نشهان مهیداد.
نمونهای از مول ه های احصاشده در جدول  0نشان داده شده است.

1. Categorazing & Comparison
2. Component

123

جدول  .5نمونهاي از مولفه هاي ا صا شده از مفاهی
شناسه منبع

شناسه

P86060402

C41

P94060403

C179

P86040901

C34

P85060602

C32

P86060402

C40

P83032705

C9

مفاهيم

مولفه ها

ببینید کااها در جهت سهند چشهمانهدا ز نیسهت ،آناها را تصهحیح
کنید و نگذارید زاویه بخورد.
همه ی برنامههای اقتصادی دولت باید در ایهن سیاسهتهها بگناهد؛
برنامه ی ششم و برنامه و بودجههههای سهالیانه ،همهه بایهد براسهاو
این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی ههیچکهدام از اینهها در ههیچ
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بخشی ،غیرمنطبق با این سیاستها نباشد بلکه کامالً منطبهق بها ایهن
سیاستها باشد.
در همهی برنامهریزیها ،سند چشمانداز در نظهر باشهد و ایهن را در
همهی سطوح مالحظه کنند.

تدوین سیاستها،
قوانین و برنامهها
در چارچو

سند

جهتگیری حتماً باید جهتگیری سند چشمانداز باشد.
باید در همهی برنامهریزیها سند چشمانداز را مورد مالحظهه قهرار
بدهید.
سیاست ها براساو تنظیم شده اسهت .قانونهها بایهد بها سیاسهتهها
هماهنگ باشهد و در دل سیاسهتهها جها بگیهرد و بهه سهمت ایهن
حرکت کند.
منبع( :محقق ساخته

ا صاي ابعاد از طري

دگذاري انتخابي

این مرحله که آخرین گام از کدگهذاری اسهت بهه کدگهذاری انتخهابی معهروف اسهت و
محقق با توجه به مراحل قبلی به استحکام بیشتر م هاهیم و مول هه هها پرداختهه و یهک دسهته
بندی کلی تر در قالگ «بعد  »1ارائه میدهد

(آالن،

. 2223

در نتیاه این مرحله 13 ،بُعد استنتاج شهد و در جهدول  ،3فهرسهت کهاملی از مول هههها و
ابعاد به همراه آمار تعداد شناسه های م اهیم پشتیبان آن ارائه شده است .آمهار ذکرشهده نشهان
دهنده میزان تاکید گوینده بر مول ه یا بُعد مورنظر دارد.
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1. Dimension

جدول  .6ابعاد و مولفه هاي ا صا شده به همراه ارجاعات به مفاهی
تعداد شناسه
در مولفه ها

تعداد شناسه
در ابعاد

مولفه ها

2

اولویتبندی اهداف تحقق سند

20

تبدیل سند به برنامههای اجرایی ( 0ساله و ساالنه

3

تدوین سیاستها ،قوانین و برنامهها در چارچو

3

تدوین نقشه راه

1

مشارکت دادن کلیه سطوح در تدوین برنامههای اجرایی

3

پرهیز از رها شدن کار و پیگیری تا حصول نتیاه

تدوین نقشه راه و
سند

3

پیگیری ،دنبالگیری و مطالبهگری اجرای سند

4

تشکیل قرارگاه فرماندهی برای پیگیری اجرای سند

2

رصد و پیگیری اجرای سند

1

ایااد درک مشترک از اهداف سند

1

پشتیبانی رسانههای از گ تمانسازی سند

1

تبیین سند برای همه بخ های دستگاه

1

تبیین و ت هیم سند با ابزار رسانه

1

تقویت باور و عزم ملی نسبت به تحقق اهداف سند

4

در اختیار همگان گذاشتن سند و خواندن آن

3
2

اطالک رسانی و بازخورد تحقق سند به دستگاهها و مردم
پیشرفت تحقق سند

1

تشکیل مرکز رصد و پای

3

شبکه نظارت و کنترل در همه سطوح و دستگاهها

11

نظارت ،کنترل و ارزیابی اجرای سند

2

برنامه ابزار هماهنگی بین بخ ها و دستگاهها

2

هماهنگی و همکاری بخ ها و دستگاهها

1

اقدام و عمل به مثابه عمل صالح

1

بسترهای تشکیالتی

2

بسترهای زیرساختی

3

بسترهای قانونی و حقوقی

1

بسترهای مالی و بودجهای

1

بسترهای نظاماتی

تحقق سند

رصد ،پیگیری و
10

دنبال گیری تحقق
سند

10

گ تمانسازی سند
در جامعه هدف

نظارت و ارزیابی
23

تحقق سند و
اطالک رسانی

(مدظلهالعالی

3

ضرورت گ تمانسازی سند
نظارت میدانی و اکت انکردن به گزارشها

40

برنامههای اجرایی
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1

است اده از ظرفیت برنامههای  0ساله و ساالنه

ابعاد

پیشرفتها
هماهنگی و
4

همکاری بخ ها
در تحقق سند

1

1

تحقق سند به مثابه
عمل صالح

بسترهای تحقق
سند

120

تعداد شناسه
در مولفه ها

مولفه ها

تعداد شناسه
در ابعاد

ابعاد
بهکارگیری مدیران

4

بهکارگیری مدیران و ماریان با صالحیت

4

1

بهکارگیری مدیران و ماریان با صالحیت

1

و م اریان
باصالحیت
بهکارنگرفتن
مدیران و ماریان
بیصالحیت
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2

پرهیز از برنامه های سطحی و تصمیمهای خلهقالسهاعه در
اجرای سند

رویکردهای سلبی

3

پرهیز از نتایج زودبازده در اجرای سند

1

پرهیز از نگاه شعاری در اجرای سند

3

موانع و چال های اجرای سند

3

اجرای زنایره وار و پیوسته برنامهها

1

تمرکز تصمیمگیری و اجرا در اجرای سند

3
1
4

3

سند

توجه به اسناد سیاستی بهعنوان میثاق ،جههتگیهری کهالن
و نقشه راهآینده
توجه به عزم ،اراده و منافع کارکنان
ثبات جهت گیری ها و سیاستها با وجهود تغییهر ماریهان
و تاکتیکها

2

جامعیت ،فراگیری و انساام در اجرای سند

2

حمایت و پشتیبانی ستادهای فرادست

2

مسئولیت دادن به بخ ها و دستگاهها

0

نق

1

همت مضاعف ،تالش و عزم راسخ برای اجرای سند

0

اهمیت اجرا و عمل

43

مطالبه اجرای سند

1

بروزبودن سند با توجه به اقتضائات و نیازها

0

تحقق یافتنی بودن اهداف سند

4

متقن و کارشناسی بودن سند

رویکردهای
33

ایاابی موثر در
تحقق سند

کارکنان ،ذین عان و مردم در اجرای سند
اهمیت عمل و
41

مطالبه اجرای سند
توسط عالی ترین
مقام
متقن ،اجراپذیر و

12

بهروزبودن
محتوای سند

منبع( :محقق ساخته
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موثر در تحقق

تدوي الگوي مفهومي
این مرحله نیاز به ت کر ،خالقیت ،ابتکار و خبرگی داشته و مرحله بسیار دشواری بوده که با
(مهرابی و دیگران . 1332 ،با اناام این مرحله ،پنج «مقوله» استنتاج شد که عبارتند از « :عوامل علّی و
نیازهای موثر در تحقق سند»؛ « عوامل زمینهساز تحقق سند»؛ « عوامل بازدارنده تحقق سند»؛

پی

« عوامل فرآیندی و الزامات تحقق سند»؛ « عوامل بینشی و نگرشی موثر در تحقق سند» که پیامد
تعامل مناسگ مقوله های فوق ،پیادهسازی اسناد سیاستی خواهد بود.
در نتیاههه الگههوی م هههومیپیههادهسههازی اسههناد سیاسههتی مبتنههی بههر آراء و اندیشههههههای
داده شده است.

امامخامنهای در شکل  2نمای

عوامل بینشي و نگرشي موثر در تحق سند

تحق سند به م ابه
عمل صال

ب ارگیري مديران و مجريان
با ص یت
مديراني با وي گي هاي مؤم
بانشا

انق ب

ع همند عاش

ار خوش ف ر شجاع مبت ر و
ماده ورود در میدانها دشوار

روي ردهاي ايجابي موثر در تحق سند
اسناد راهبردي به من له می ا مل ي و نقشه راه ينده شور
همت م اعف ،ت ش و ع م راسخ در اجراي سند
مايت و پشتیباني ستادهاي فرادست از اجراي سند
توجه به ع م ،اراده و منافع ار نان در اجراي سند
م ولیت دادن به بخ ها و دستگاه ها در اجراي سند
ب ارگیري جوانان و مردم در اجراي سند
تمر تصمی گیري و اجرا
اجراي زنجیره وار و پیوسته برنامه ها
ثبات جهت گیري ها با وجود ت ییر مجريان و تا تی ها
جامعیت ،فراگیري و ان جام در اجرا

ب ترهاي تش ی تي و ساختاري
ب ترهاي انوني و قو ي
ب ترهاي مالي و بودجه اي

ب ترهاي ن اماتي و روشي
ب ترهاي زيرساختي

عوامل فر يندي و ال امات تحق سند
گفتمان سازي سند در جامعه هد
در اختیار همگان گذاشت سند
تبیی و تفهی سند براي بخ

عوامل علي و پی

هماهنگي و هم اري بخ

ها در تحق سند

هماهنگي و ي ارچگي در اجرا ي سند

ها و دستگاه ها

تقويت باور و ع م ملي ن بت به اجراي سند
پشتیباني رسانهاي در تروي اهدا سند

هم اري بخ

ها و دستگاه ها در اجرا ي سند

تدوي نقشه راه و برنامه هاي اجرايي سند

نیازهاي تحق سند

اهمیت عمل و مطالبه اجراي سند توسط
عالي تري مقام
تا ید بر عملگرايي و پرهی از بي عملي
مطالبه اجراي سند نوسط مديران عالي

(مدظلهالعالی

تحق سند سیاستي

تحق سند به م ابه
عمل صال

عوامل زمینه ساز تحق سند
ب ترهاي تحق سند

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

اخذ نظر خبرگان با تکنیک «چندرایی  »1ابعاد احصاشده در قالگ مقوله ها دسته بندی میشوند

تبديل سند به راهبردها ،اهدا و برنامه هاي اجرايي

استفاده از رفیت برنامه هاي پن ساله و سا نه
اص

و تطبی برنامه هاي فعلي با اهدا

متق  ،اجراپذير و بروزبودن محتواي سند

سند

ن ارت و ارزيابي تحق سند و اط ع رساني پیشرفت ها

رصد ،پیگیري و دنبال گیري تحق سند
رصد و دنبال گیري اجراي سند تا نتیجه نهايي و پرهی از
ت شهاي نیمه اره
تش یل ستاد فرماندهي وي ،هوشمند و نافذال لمه براي
اجراي سند

ارزيابي ا دامات دستگاه ها با شاخ هاي د ی
فعال ردن دستگاه هاي ن ارتي موجود و ش ل گیري شب ه
ن ارت در همه سطو و مو وعات
ن ارت میداني و ا تفا ن ردن به گ ارش ها
اط ع رساني و بازخورد پیشرفت ها به دستگاه ها و مردم

تحق سند به م ابه
عمل صال

ب ارنگرفت مديران و مجريان
بي ص یت
مديران
بي ابت ار

خ ته

فرسوده

و

برنامههاي دمدستي ،سطحي و روزمره
تصمیمهاي خل ال اعه ،تذبذ و ت ییرهاي بيمورد
شتاب دگي و پیگیري نتاي زودبازده

موانع انوني
موانع قو ي
موانع ا ي

مورد تايید بودن سند توسط خبرگان و
ارشناسان
زنده ،پويا و بروز بودن سند

تحق سند به م ابه
عمل صال

عوامل بازدارنده تحق سند
روي ردهاي سلبي تاثیرگذار بر تحق سند

موانع تحق سند

تحق يافتني و شدني بودن سند

ش ل  . 1الگوي پیاده سازي اسناد سیاستي شور مبتني بر راء و انديشههاي امامخامنهاي (محق ساخته)
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1. Multivoting

تبیی الگوي مفهومي
پس از تدوین الگو باید روایت یا خط داسهتان تحقیهق و الگهو ترسهیم و توصهیف شهود.
تبیین این روایت یا خط داستان با است اده از یادداشت های نظری و عملیهاتی اناهام مهیشهود
(دانههاییفههرد؛ آذر ،و الههوانی . 1313 ،در ایههن بخهه

الگههوی اسههتنتاج شههده از آراء و اندیشههههههای

امامخامنهای با استناد و بهره گیری از بیانات ایشان تشریح و تبیین خواهد شد.
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 - 3عوامل علي و پی

نیازهاي تحق اسناد :این مقوله شامل دو بعهد «اهمیهت عمهل و

مطالبه اجرای سند توسط عالی ترین مقام» و « مهتقن ،اجراپهذیر و بروزبهودن محتهوای سهند»
بوده که  0مول ه ( 12درصد مول هها و  01م هوم ( 23درصهد م هاهیم از فرآینهد کدگهذاری
را بهه خهود اختصههاص داده اسهت .از دیههدگاه امهامخامنههه ای تهدوین واقههع بینانهه ،دقیههق و
کارشناسانه اسناد ،نق

اساسی در پیادهسهازی و تحقهق آن داشهته و اسهنادی کهه بههصهورت

غیرعملی ،غیرواقع بینانه (صرفا آرمان گرایانه و غیر متناسگ با اقتضهائات و نیازههای کشهور
تنظیم و تصویگ میشود در مرحله پیادهسازی و اجرا دچار مشکل خواهند شد.
 من به شما عرض کنم؛ به شهادت افرادی که کارشناو و متخصص این کهار هسهتند،این (سند کامال عملی است؛ یعنی بهه ههیچ وجهه در آن ،بلنهدپروازیههای بیههوده و
بیپشتوانه وجود ندارد .1
 -این سند تحوّلی هم کهه خوشهبختانه دو سهه سهال پهی

فهراهم شهد و ابهال شهد و

براسههاو آن برنامهههریههزی شههد ،از نظههر کارشناسههان زبههده و برجسههتهی آمههوزش و
پرورش ،یک سند خوبی است ،سند متینی است؛آنهایی که اهل ایهن کارنهد ،خبهرهی
این کارند ،این سند را تأیید می کنند؛ می گویند سند تحوّل بنیهادین کهه بها سهاعتهها
کار ،با زمآنهای طوالنی و با تالش فراهم شده است ،همه کمک کرده اند که ایهن سهند
بحمداهلل فراهم شد و ابال شد ،این را کارشناو ها و خبهره ههای آمهوزش و پهرورش
تأیید میکنند و می گویند سند بسیار متقن و مهمیاست .2
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 .بیانات در دیدار نمایندگان مالس 1 13 /3 /21 -
 .بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 2 34 /2 /13 -

همچنین مطالبه و تاکید همیشگی ایشان بهر تحقهق و عملهی شهدن اسهناد ،نشهان دهنهده
اهمیت این عامل در تحقق اسناد سیاستی است.
1

 به مسئولین دولت عرض میکنم :اقتصادمقاومتی را جدّی بگیرید ....باید عمل کرد :وَ المِمَّن عَلی غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ اینجور نباشد که به زبان بگوییم ،در عمل کُند حرکت بکنیم .2
 ال مِمَّن هُوَ عَلی غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ ما را از کسانی قرار نده که تکیه شان بهه چیهزی غیهراز عمل است .نشستن و آرزو کردن و حرّافی کهردن و بهافتن مطهالبی بهه یکهدیگر در
جلسات ،بدون اینکه عملی به دنبال آن باشد؛ ما را از اینها قرار نده .3
 - 1عوامل زمینه ساز تحق اسناد :ایهن مقولهه شهامل سهه بعهد «بههکهارگیری مهدیران و
ماریان با صالحیت»« ،رویکردهای ایاابی موثر در تحقق سهند» و «بسترسهازیههای تحقهق
سند» بوده که  13مول ه ( 32درصهد مول هههها و  43م ههوم ( 23درصهد م هاهیم از فرآینهد
کدگذاری را به خود اختصاص داده است.
در اندیشه امام خامنه ای ،مدیران و ماریان ،باید حائز ویژگیها یی نظیهر مهامن ،انقالبهى،
بانشاط ،عالقه مند ،عاشهق کهار ،خهوش فکهر ،شهااک ،مبتکهر و آمهاده ى ورود در میهدآنهاى
دشوار باشند.
 -در مدیریّتهاى کالن و سطح باالى آموزش و پرورش،اولین مسئله بهه نظهر مهن ایهن

(مدظلهالعالی

 -اجرا ،به انسانهای مستعد و الیق احتیاج دارد کهاین را هم باز باید تربیت کنیم .4

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

 -سند تحول یک متنی است که باید عملیاتی شود .

است که نگاه کنند ،ببینند از چه نیروههایى اسهت اده مهی کننهد؛ از نیروههاى مهامن،
انقالبى ،بانشاط ،عالقه مند ،عاشق کار خود ،و آماده ى ورود در میهدانههاى دشهوار
در محدودهى اهداف آموزش و پرورش؛ این مهمترین کار است .0

 .بیانات در دیدار جمعی از فرهنگیان 1 32 /2 /11 -
 .بیانات در دیدار مسئوالن نظام 2 33 /4 /13 -
 .بیانات در دیدار مسئوالن نظام 3 33 /4 /13 -
 .بیانات در دیدار مسئوالن آموزش و پرورش سراسر کشور 4 13 /0 /3-
 .بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 5 33 /2 /11 -
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همچنین اتخاذ برخی رویکردها در پیادهسازی و اجرای هرچه بهتهر اسهناد تهاثیر بسهزایی
خواهد داشت که عبارتنهد از :توجهه بهه اسهناد سیاسهتی بهه عنهوان میثهاق ملّهی و بهه عنهوان
جهت گیری کالن و نقشه راه آینده؛ همت مضاعف ،تالش و عزم راسهخ در اجهرا؛ جامعیهت،
فراگیری و انساام در اجرای سند؛ تمرکهز تصهمیم گیهری و اجهرا در اجهرای سهند؛ اجهرای
زنایره وار و پیوسته برنامه های اجرایی؛ حمایت و پشهتیبانی سهتادهای فرادسهت؛ مسهئولیت
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دادن به بخ

ها و دستگاهها؛ توجه به عزم ،اراده و منافع کارکنهان؛ ثبهات جههتگیهریهها و

سیاستها با وجود تغییر ماریان و تاکتیکها و نق

کارکنان و مردم در اجرای سند.

 نکتهی بعد اینکه ممکن است فعالیت های کاری ما با ابتکارهها و دیهدگاه ههای نهو ونیروهای پرنشاط و نوبه نو تغییر پیدا کند ،لیکن سیاستههای کلهیمهان نبایهد دچهار
التها

و اغتشاش شود؛ یعنی خط سیاسی مستمری کهه در سهند دیهده شهده ،بایهد

ادامه پیدا کند .البته وقتی ما هدفی داریم ،کارکنان و عهامالن و بازیکنهان نوبهه نهویی
وارد صحنه می شوند ،ابتکارهای خودشان را بههکهار مهیزننهد ،کارههای جدیهدی را
اناام میدهند ،رأی و نظر خودشان را به کار میبندند و ممکن است از صهحنه کنهار
بروند و کس دیگری بیایهد و در بخشهی از بخه

هها جهای آنهها را بگیهرد  -ایهن

ایرادی نهدارد  -و ابتکهار جدیهدی را بهه کهار بزنهد و نگهاه جدیهدی بهه مسهائل و
اجرائیات داشته باشد ،لیکن سعی کنیم ثبهات سیاسهی در کشهور و در سیاسهت ههای
کلی کشور دچار التها
-

نشود .1

باالی قله است ،جادهی اس الته نیست که انسهان پهای

را روی گهاز بگهذارد و بهه

آن جا برسد؛ نه .حرکت کردن ،عزم داشتن ،فشار به خهود آوردن و جریهان سهریع و
سالم خون و تغذیه آن در ر های این کالبد بزر  ،که اسهم

ملهت ایهران اسهت،

و حرکت به سمت قله را الزم دارد .2
 یک نکته این است که انساام این سند ح ظ بشود .اشاره کردند که یهک تعهدادی ازموادّ این سند اجرایی شده است؛ خو
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اسهت ،لکهن همههی مهوادّ ایهن سهند بایهد

 .بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت 1 13 /3 /4 -
 .بیانات در دیدار جمعی از دانشاویان قزوین 2 12 /3 /23 -

اجرایی بشود؛ این یک ماموعهی منسام است .اینکه ما برخی از مهواد را ،فهرض
کنید چهل مادّه یا در این حدود را اجرایی کنهیم ،بقیّهه را مغ هول بگهذاریم ،ایهن بهه
ماموعه مورد عمل قرار گرفت ،آن وقهت کهار پهی

خواههد رفهت ،سهرعت پیهدا

خواهد کرد ،درست اناام خواهد گرفت .1
 باید روند اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،به صورت یهک حرکهت مسهتمرو متوقف نشدنی ،تا رسیدن به نتیاه ،ادامهیابد .2
 من همیشه گ ته ام که این سلسلهمراتگ عمل ،از بهاال تها پهایین یهک سلسهلهمراتهگانسانی است؛ همه ی انسان ها مغز دارند ،دل دارند ،اراده دارند ،عزم دارنهد؛ در ایهن
سلسله مراتگِ پنج ش

واسطه ای[ ،اگر] یکی شان نخواهد اناهام بدههد کهار اناهام

نمی گیرد .مثل یک سیم برق نیست که اگرچنانچه شهما ایناها دکمهه را زدی ،صهد
چرا روشن بشود؛ نه ،این سیم های وسط همه شهان دارای ارادهانهد ،دارای عزمنهد؛
انسانها هستند .3
تامین بسترهای تشکیالتی ،قانونی ،حقوقی ،نظاماتی ،مالی و زیرساختی در پیهادهسهازی و
اجرای اسناد خصوصا در سطح ملی از اهمیت باالیی برخوردار است.
دارد؛ دو قوّهی دیگر حاضرند همکاری کنند ،هم قهوّهی مقنّنهه  -مالهس  -در ایهن

(مدظلهالعالی

 -یک الزامات قانونی و حقوقی و قضائی هم در ماموعههی اقتصهاد مقهاومتی وجهود

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

نتیاه نخواهد رسید .انساام این ماموعه باید ح ظ بشود .وقتی همهی مهوادّ ایهن

زمینه آماده است برای همکاری؛ [مثالً] قانونی هست که شما قانون را بایهد عهوض
کنید یا اصالح کنید یا قانون جدیدی را بر این قوانین اضافه کنیهد؛ احتیهاج بهه ایهن
چیزها پیدا میکنید؛ یا یک جایی یک حرکت قضائی الزم است .4

 .بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 1 34 /2 /13 -
 .تشکی ل جلسه سران قوا در حضور رهبر انقال 2 32 /12 /3 -
 .بیانات در دیدار جمعى از دانشاویان 3 30 /4 /12 -
 .بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت 4 34 /3 /4 -
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 اینها کارهائی است که در ظرف یک سال و دو سال اناام نمی گیرد .شهما همّتتهآن رابگذارید که مثالً فرض کنید در ظرف پانزده سال این کار اناام بگیهرد .پهانزده سهال
زمان زیادی است؛ اما برای این کار ،زمان طوالنی ای نیست؛ مهی ارزد .قاعهده ی کهار
را شما فراهم بکنید؛ زمینه ی کار را فراهم کنید؛ به قول فرنگی مهآ هها فونداسهیون
این بنا را شما کامالً بریزید؛ آماده بکنید تا دیگران بیایند بر روی آن ،بنا کنند .1
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 - 1عوامل بازدارنده تحق اسناد :این مقوله شامل سه بُعد «رویکردهای سهلبی مهوثر در
تحقق سند»؛ «موانع تحقق سند» و «به کارنگرفتن مدیران و ماریان بی صالحیت» بوده کهه 4
مول ه ( 1درصد مول هها و  3م هوم ( 4.0درصهد م هاهیم از فرآینهد کدگهذاری را بهه خهود
اختصاص داده است.
از دیدگاه امام خامنه ای برنامههای دمِدستی ،سطحی و روزمرّه؛ تصمیم های خلهق السهاعه،
تذبذ
پی

و تغییرهای بی مورد؛ شتابزدگی و پهرداختن بهه نتهایج زودبهازده و ...از چهال ههای
روی تحقق اسناد سیاستی میباشند.
 مراقگ باشید که برنامه های دمِدستی و تغییروتبهدیلههای سهطحی و روزمهرّه جهایتحوّل بنیادین را نگیرد؛ مها را راضهی نکنهد ،خوشهحال نکنهد کهه مها داریهم تغییهر
میدهیم .تغییرات سطحی مهم نیست؛ اساو ،همان موادّ تحهوّل بنیهادین اسهت کهه
بتدریج این بنا نوسازی بشود؛ این مهم است .2
 تصههمیمهای خلههقالسههاعه و تغییههر مقههررات ،جههزو ضههربههههائی اسههت کههه بههه«اقتصاد مقاومتی» وارد می شود و به مقاومت ملت ضربه میزنهد .ایهن را ،ههم دولهت
محترم ،هم مالس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاسهت ههای اقتصهادی
کشور در هر زمانی دچار تذبذ

و تغییرهای بیمورد شود .3

همچنین موانعی از جمله موانهع قهانونی ،حقهوقی ،قضهایی و ...پهی

روی تحقهق اسهناد

وجود دارد که الزم است برطرف شود.
 .بیانات در دیدار مسئوالن آموزش و پرورش سراسر کشور 1 13 /0 /3-
132

 .بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 2 34 /2 /13 -
 .بیانات در دیدار کارگزاران نظام – 3 31 /0 /3

 موانعی وجود دارد که اینها را می شود برداشت :موانع قانونی [وجهود دارد] ...موانهعحقوقی و قضائی هم وجود دارد؛ اینها را باید شناسایی کرد و برداشت .1
اولویت دار نیز از اهمیت باالی برخورداری است.
 از نیروهاى خسته ،فرسوده ،بى ابتکار بهه عنهوان عناصهر اولویّهت دار نبایهد اسهت ادهکرد .2
 - 4عوامل فر يندي و ال امات تحق اسناد :این مقوله شامل پنج بعد « تهدوین نقشهه راه
و برنامهه هههای اجرایههی تحقههق سههند»؛ « همهاهنگی و همکههاری بخ ه ههها در تحقههق سههند»؛
«گ تمان سازی سند در جامعه هدف»؛ «رصد ،پیگیری و دنبال گیری تحقق سهند» و «نظهارت،
ارزیابی و اطالک رسانی تحقق سند» بوده که  24مول هه ( 41درصهد مول هههها و  120م ههوم
( 02.0درصد م اهیم از فرآیند کدگذاری را به خود اختصاص داده است.
در آراء و نظرات امامخامنه ای تبدیل اسناد سیاستی به برنامه های اجرایهی در بهازهههای 0
ساله و سالیانه از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار بوده و کلیه برنامهههایسهازمانی و ملهی
باید در چارچو

اهداف اسناد تهدوین و بهازنگری شهوند .در واقهع گهامهها و فعالیهتههای

اساسی تحقق اسناد در اولویت های معین به همراه برآورد زمانی و تعیهین ماهری و الزامهات
و ابال میشود.

(مدظلهالعالی

موردنیاز با مشارکت کلیه سطوحسازمانی مشخص گردیده و تحت عنهوان نقشهه راه تهدوین

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی پیاده سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشههای امامخامنهای

پرهیز از به کارگیری مهدیران خسهته ،فرسهوده و بهی ابتکهار در مسهئولیتههای اصهلی و

 اگر بخواهیم این سند تحوّل تحقّق پیدا کند ...نقشهى راه الزم است .3 سیاست های اقتصهاد مقهاومتی یهک بسهته ی کامهل و منسهام اسهت؛ ...چههجهوریمی شود ماموعاً اناهام بگیهرد؟ آنوقتهیکههیهک بهه اصهطالح برنامههی اجرائهی و
عملیّاتی منسامی برای آن ارائه بشود؛ ...یعنی ما یک برنامه ی عملیّهاتی الزم داریهم؛
در این برنامه مشخّص بشود سهم دستگاه ها ،فهالن دسهتگاه ایهن سههم او اسهت از
 .بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1 32 /12 /22 -
 .بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 2 33 /2 /11 -
 .بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 3 33 /2 /11 -
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این بندهای سیاست ها ،بعد زمان گذاشته بشود؛ زمان خیلی مهم اسهت ،زمهان بنهدی
بشود ،معلوم بشود که تا این زمان باید اناام بگیرد والّا اگر زمان بندی نشهود؛ ههیچ
ضمانتی وجود ندارد .1
همچنین هماهنگی بخ
اسناد سیاستی نق

ها و دستگاه های گونهاگون و همکهاری آنهها در تحقهق اههداف

بسزایی دارد.
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 مسئلهی چهارم [از الزامات و انتظارات سیاسهت ههای اقتصهاد مقهاومتی] ،همهاهنگیمیان بخشهای گوناگون است که البته سازوکار ایهن همهاهنگی را بایهد رؤسهای قهوا
معین کنند .هماهنگی کمهک خواههد کهرد ،همهاهنگی بهین مالهس و دولهت ،بهین
مالس و دولت و قوهی قضائیه .در بخشهایی بهدون همهاهنگی نمهی شهود حرکهت
کرد .2
 من توصیه ی ماکد دارم به همکاری دستگاه های سه گانه و قوای سه گانه ،تا بتهوانیمانشاءاللَّه را تأمین کنیم .3
از دیگر الزامات پیادهسازی ،مسئله گ تمانسازی اسناد سیاستی است کهه جایگهاه ویهژهای
در اندیشه های ایشان داشته و تاکید فراوانی بر آن شده است.
 اگر میخهواهیم یهک خواسهته ای تحقّهق پیهدا کنهد ،قهدم اوّل ایهن اسهت کهه ایهنخواسته را به صهورت یهک گ تمهان پذیرفتهه شهده دربیهاوریم ...مسهائل مربهوط بهه
نقشهی جامع علمی کشور باید تبدیل بشهود بهه یهک گ تمهان و بهه صهورت جهدّی
اجرا بشود .4
 وقتی یک چیزی به صورت یک گ تمان عمومی درآمد و خواستِ عمومی شهد ،طبعهاًتحقّق پیدا میکند؛ یعنی مسئولین هم در همان جهت حرکت میکنند .0

 .بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت 1 34 /3 /4 -
 .بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 2 32 /12 /22 -
 .بیانات در اجتماک زائران و مااوران حرم مطهر رضوی 3 13 /1 /1 -
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 .بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها 4 34 /4 /13 -
 .بیانات در دیدار کارگران 5 33 /2 /12 -

 سازمان صدا و سیما همچنین به عنوان موتهور محهرک و مشهوق پیشهرفت کشهور،وظی ه پشتیبانی رسانه های همه جانبه و مبتکرانه در امهر بسهیج عمهومیملّهت و نیهز
نظام و تحقق سند کشور را بر دوش دارد .1
رصد ،دنبال نمودن و پیگیری تحقق اهداف و مطالبه گری عملی شهدن نتهایج موردانتظهار
از دیگر الزامات مورد تاکید ایشان جهت جلوگیری از رهاشهدن و نیمهه کهاره شهدن امهور و
پیاده سازی اسناد است .بهکهارگیری سهازوکار فرمانهدهی و اسهت اده از رویکهرد قرارگهاهی در
جهت این مهم از توصیه های موکد ایشان است.
 کار را نباید رها کرد .کار را باید تا رسیدن به نتیاهی نههائی دنبهال کهرد؛ والّها یهککاری را شروک کنیم ،یک مقداری سر و صدا هم بشود ،بعضی هم خوشحال بشوند،
یا تماید کنند ،یا انتقاد کنند ،بعد یک مدتی بگهذرد ،آته

مها فهرو بنشهیند ،سهرد

بشویم ،در نتیاه کار دنبال نشود؛ در این صورت اصل کار ضربه خواهد خورد .2
 پیگیری برای تحقّق قطعی طرحها؛ ببینید ،مها یهک تصهمیمی مهی گیهریم ،ابهال ههممی کنیم ،اصرار هم میکنیم ،امّا اگر تا آخر خط نرویم و ایهن آبهی را کهه از چشهمه
جاری شده به مزرعه نرسانیم ،کار تمام نیست .3
ستادهای فرماندهی که ما در دوره ی جنگ داشتیم و در بعضی از کارهای دیگر ههم

(مدظلهالعالی

 -یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه تشکیل بشود ....یک ستادی الزم است -مثل
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کمک به مدیریت های اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست ههای کهالن

یک ستادهای فرماندهی ایااد شده که خود شما آقای دکتر روحانی در ایهن مسهائل
تاربه دارید  -یک ستاد فرماندهی الزم دارد که بهطور دائم رصد کند ،نگاه کند ،ببیند
کدام دستگاه توانسته و پی

رفته ،کاا مشکل وجود دارد .چون حهرف زدن آسهان

است ،برنامهریزی هم خیلی مشکل نیست[ ،ولی] عملکردن با اینها فرق دارد .4

 .انتصا

آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صدا و سی ما 1 33 /1 /11 -
 .بیانات در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور 2 31 /2 /13 -
 .بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هی أت دولت 3 30 /3 /3-
 .بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت 4 34 /3 /4 -
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نظارت و ارزیابی پیشرفت اسهناد بها شهاخصههای دقیهق و بههصهورت میهدانی از دیگهر
الزامات بوده که تشکیل مرکزی بدین منظور و تدوین گزارش های ارزیهابی و اطهالک رسهانی
آن به دستگاه ها و مردم تاکید شده است.
 نگاه کنید ببینید االن چهار سال از سند گذشته ،یعنی ما شانزده سهال بهه پایهان ایهنداریم .چقدر پی

رفته ایم؟ یهک ادعها ایهن اسهت کهه از چههار سهال بیشهتر پهی

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاک ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1333

رفته ایم؛ یک ادعا این است که نه ،کمتر پی

رفتهایم؛ نصف این چههار سهال پهی

رفتهایم .اینها باید درست سنایده بشود؛ درست باید مالحظه بشود .1
 باید مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به طور دقیق پیشهرفت ایهن کهاررا پای

کند؛ اطالعات را گردآوری کنند ،پردازش کننهد ،اسهتنتاج کننهد ،احیانهاً آن

حرکتی را که باید در هر مقطعی و هر مرحله ای اناام بگیرد مشهخص کننهد ،بهرای
هر بخشی شاخص سنا

معین کنند ،و در نهایت اطهالک رسهانی بهه مهردم اناهام

بگیرد؛ یعنی مردم دوست دارند بدانند .2
- 5عوامل بینشي و نگرشي موثر در تحق اسناد :این مقوله از یک بُعد « تحقق سهند بهه
مثابه عمل صالح» بوده که از  1مول هه و  1م ههوم اسهتنتاج شهده و گرچهه بهه لحهاظ آمهاری
نسبت به مقوله های دیگر ضعیف تر به نظر میرسد لکن به علهت ماهیهت نگرشهی و بینشهی
از جایگاه مهمی در الگو برخوردار بوده و در واقع این مقوله که برگرفته از اندیشههای دینهی
و اسالمی امام خامنه ای است نوآوری و مقوله اختصاصی ایهن الگهو بها سهایر الگوههای رایهج
پیادهسازی و موجگ تقویت سایر مقولههای الگو است.
 مسئله دوم [از الزامات و انتظارات سیاست ههای اقتصهاد مقهاومتی] ،ورود در میهدانعمل [است] عمل در ایناا یک عمل صالح است؛ هرکسی که در ایهن زمینهه اقهدام
و عمل بکند ،قطعاً مصداق «وَ عَمِلوا الصالِحات» خواهد بود .3

 .بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 1 11 /3 /13 -
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 .بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 2 32 /12 /22 -
 .بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 3 32 /12 /22 -

نتيجه گيری
در این تحقیق سعی گردید به صورت هدفمند و نظام منهد بها جسهتاو و کنکهاش در آراء
در قالگ الگوی م هومی ارائه شود .الگهوی مهذکور شهامل پهنج مقولهه « عوامهل علّهی و پهی
نیازهای موثر در تحقق سند»؛ « عوامل زمینهساز تحقق سند»؛ « عوامل بازدارنده تحقهق سهند»؛
« عوامل فرآیندی و الزامات تحقق سند» و « عوامل بینشهی و نگرشهی مهوثر در تحقهق سهند»
است که در تعامل همافزا موجگ پیادهسازی و تحقق اهداف موردانتظار خواهد شهد .هریهک
از مقوله های مذکور شامل ابعاد ،مول ه ها و م اهیم راهگشایی می باشد که برگرفتهه از اندیشهه
حکیمانه و تاربیات چهل ساله امام خامنهای در مسهئولیت ههای کلیهدی و راهبهردی کشهور
بوده و عمل به آنها کمک موثری به مدیران و ماریان در شهناخت و توجهه بهه موضهوعات
اساسی پیادهسازی و بسترسازی اجرای اسناد سیاستی کشور خواهد بود.
محدودیت این تحقیق نقصان ذهنی محققان در استنتاج از بیانهات معظهم لهه و نقصهان در
کی یت اجرای مراحل روش پژوه

بوده است؛ بنابراین کی یت نتایج تحقیق وابسته بههایهن

محدودیت ها خواهد بود .پیشنهاد میشود محققان در آینده الگهوی م ههومیاحصاشهده را در
سطح ملی ،بخشی ،دستگاهی وسازمانی به کارگیری و مورد ارزیهابی و اعتبارسهنای قهرارداده
آینده خواهد داشت.

(مدظلهالعالی

و هریک از مقوله های الگو قابلیت پژوه ههای عمیهق تهر و تخصصهی تهر را در تحقیقهات
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و نظرات امام خامنهای ،مقوله های موثر در پیادهسازی اسناد سیاسهتی جمههوریاسهالمیایهران
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