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چکيده
هدف از انجام این پژوهش ،آسیب شناسی خط مشیگذاری حوزه تعااون در مرحلا تادوین مایباشاد جها
رسیدن ب این هدف عوامل و متغیرهای اثرگذار از طریق تحلیل محتوای متون (بررسای مقاات و پایاان ناما هاا و
ادبیا

مرتبط با موضوع پژوهش ،بدین صور ک ابتدا ادبیا و مبانی مرتبط مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت و

شاخص های مرتبط استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند) استخراج شدند ،پرسشنام دلفی طراحی و میاان خبرگاان
توزیع و بر پای نتایج ،مدل مفهومی تحقیاق طراحای گردیاد ساس

پرسشانام کمای طیاف لیکار بارای روش

مدلسازی معادت ساختاری 5و مقایس زوجی برای روش تحلیل سلسل مراتبی 6طراحای و باا روش نمونا گیاری
تصادفی ساده اطالعا از متخصصان فعال در حوزه تعاون ب صور پیمایشی بارای ساال  1331جماع آوری شاد
نتایج نشان داد مسائل و مشکال

در رابط با منابع و امکانا  ،ذینفعان وابست  ،گروههای فشار و عوامل محیطی از

آسیبهای خطمشیگذاری مرحل تدوین حوزه تعاون هستند نتایج رتب بندی معیارهای مدل نیاز نشاان داد از دیاد
خبرگان بیشترین مشکال

در زمین خطمشیگذاری ب ترتیب مربوط ب عوامل محیطی و مناابع و امکاناا اسا

رتب بندی زیرمعیارها نیز نشان داد برای هریک از معیارهای منابع و امکانا  ،ذینفعان وابسات  ،گاروههاای فشاار و
عوامل محیطی مهمترین زیرمعیارهای اثرگذار ب ترتیب شامل عدم بهرهوری تزم از منابع مالی ،انساانی و ساازمانی،
ذینفع بودن خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابستگان ،فشارهای سیاسی و بیتوجهی ب افکاار عماومی و خواسا
جامع هستند
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کليد واژهها :آسیبشناسی خطمشیگذاری ،تعاون ،تدوین خطمشی

مقدمه
یکی از مهم ترین مسائلی ک امروزه بیشتر کشاورها ،اعام از کشاورهای توساع یافتا و
درحال توسع  ،با آن مواج هستند ،اجرای ناموفق خط مشی های عمومی اسا
سنتی تحلیل خط مشی تفاو
فصلنام علمی مطالعا

دارد(هیل و هاپ)202112،1

در رویکارد

و تمایز مشخصی باین تادوین و اجارای خاط مشای وجاود

ب رغم اینک تدوین خط مشی فرایندی اس

ک طی آن یک تصامیم

معتبر گرفت می شود ،درحالی ک اجرا ب عنوان فرایند انجام این تصمیم ها تعریف می شود ،اما
در صور
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وهاپ)2112 ،

اجرای ناموفق یا ناقص خط مشی ،مجریان مقصران اصلی قلمداد می شاوند

(هیال

ناکومورا و اسمالوود )1311( 2اشاره داشتند ک باین مرحلا تادوین و اجارای

خطمشی همسوشاانی وجاود دارد .پرسامن و ویلداوساکی )1323( 3اجارای خاطمشای را
ب عنوان یک مجموع یکسارچ از فرایند تعامل بین هدف گذاری و اقادام بارای رسایدن با
اهداف میدانند و معتقدند ک اجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگ ترین مشکل در اجرای
خااطمشاای را باایتااوجهی باا تمهیااداتی خااا
می کنند(دنهار )22301312،

عالوه بر مشکال

در مرحلاا شااکلگیااری مطاار

موجود در مرحل تدوین خط مشی ک درنهای

منجر ب اجرای ناموفق و ناکارآمد خط مشی عمومی می شود ،اتول مطر میکناد کا زمینا
اجرای خط مشی ب عنوان بخشی از راهبرد پژوهش در تحقیقا
توج قرار گیرد

خاط مشای عماومی ماورد

دول ها در اجرای بسیاری از خطمشیهای عمومی موفاق

(اتول)21201335 ،4

عمل نمی کنند چالش ها ،موانع و محدودی های بسیاری ممکن اس
با اخالل روب رو کند
اهمی

(الوانی)1313،

فراوانی برخوردار اس

اجرای خط مشی ها را

آنچ در هم نهادهای عمومی و ازجمل بخاش تعااون از

و عدم توج ب آن سابب بسایاری از مشاکال

مای شاود،

مسئل خط مشی سیاس گذاری صحیح اس ؛ تصمیمگیری در هم نهادهاا و ساازمانهاای
کوچک و بزرگ مطر اس  ،اما وقتای در دولا

و نهادهاای حکاومتی تصامیم جاامع و
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112



1. Hill & Hupe
2.Nakamura & Smallwood
3.Pressman & Wildavsky
4.O'Toole


هدای گری برای تصمیم گیری های جزئی در یک امر خاا

گرفتا مایشاود و با عناوان

سیاس گذاری عمومی یا خط مشی گذاری عمومی مطار مایشاود ،دولا

رسیدن ب اهداف مطر در قانون و همچنین در ارتبااط باا

اهداف رشد و توسع اقتصادی و ملی برای تعاونی هاا خاطمشایهاایی را هرساال تادوین
میکند؛ اما چالشهای موجود در فرایند خطمشیگذاری عمومی در زمین خطمشیگاذاران،
فرایند خط مشیگذاری و ساختار خط مشیگذاری باعث شاده اسا

کا خروجای مرحلا

تدوین خط مشی منجر ب محتوای ضعیف خط مشی عمومی این بخش گردد نبودن انساجام
و ناهمسویی درونی خطمشای ،ناساازگاری باا خاطمشایهاای موجاود ،مشاخص نباودن
ابزارهای اجرا یا ابزارهای نامناسب و ناهم سویی ابزارهاای اجارا ،تعریاف ناکاافی اهاداف،
اهداف مبهم و بلندپروازان و نبودن مبنای نظری مناساب اغلاب باعاث محتاوای نامناساب
خطمشی و تدوین خطمشی ناکارآمد شده اس
هستند ک در عین برخورداری از خصوصیا

تعاونیها ،ساازمانهاا و نهادهاای مردمای
و مشخصا

یک واحد اقتصادی و تجااری،

دارای ارزش های مکتبی و اجتماعی هم می باشند و می توانند مبین تالش های دست جمعی و
گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی برای نیال با اهاداف مشاتر و پیشارف

و توساع

باشند(عباسزاده و باوداقی)1333 ،؛ بنابراین با توج ب مزایای فاراوان بخاش تعااون ،شاناخ
بررسی آسیب های این بخش ب خصو

و

در زمین خط مشی های تدوین شده برای این حوزه

می تواند نقش مهمی در رونق تعاونی ها و ب دنبال آن افزایش روحی همکاری و هم افزایای
مردم ب خصو

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

مشکال

حوزه تعاون و جه

در پاسا با

در برابر تحریم ها و تنگناهای کشور ایفا نماید ضمن آنک آسایب شناسای

خط مشی های حوزه تعاون می تواند کمک مؤثری برای رونق تعاونی ها و ب دنبال آن توسع
اقتصادی کشور باشد
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پیشین شناسی تحقیق
لکاای ( ،)1332در پژوهشاای بااا هاادف بررساای نارساااییهااای تاادوین و اجاارای
خط مشی گذاری در سازمانهای ایرانی ک از نوع مروری و کتابخان ای بوده اس

باا اساتناد
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ب مطالعا

و شواهد موجود نارساییها ،خطمشیگذاری در سازمانهای ایرانی را در قالاب

ن بعد تبیین می کند در سازمان های ایرانی عوامل زیادی وجود دارند کا فرایناد تادوین و
اجرا را با معضال

و چالش هایی مواج می کنند ،عامل موانع مرباوط با سااختار و مناابع

یکی از این نارسایی هاسا  ،عامال بعادی محایط قاانون اسا
اجتماعی ،سیاسی و اقتصاادی اسا
فصلنام علمی مطالعا

نگارشی مطر اس

ک از الزاما

پا

کا منظاور از آن ،شارایط

از آن عامال روشان نباودن مفااهیم و ایارادا

تدوین و اجرای مطلوب قاانون اسا

عادم نظاار

نبود سازوکارهای مدون در فرایند بازبینی قانون و اجارای آنهاا نیاز دارای اهمیا
تعهد کارکنان و مدیران (مجریان) و داشتن انگیزه قوی نیز از ضروریا
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در جامع اس

ک از بدو تدوین قانون باید بدان توج داش

و

اسا ،

پیاده ساازی قاانون

عباسی و همکاران (،)1335

در پژوهشی با هدف بررسی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی و باا
روش دلفی صور

گرفت اس  ،نتایج پژوهش نشان می دهد ک الگوی مفهومی تحقیاق باا

داده های گردآوری شده سازگاری و تناساب دارد و مشاکال
خطمشی ،مجریاان و استفادهکنندگان ،ماهی

مرباوط با تادوین کننادگان

خط مشی ،سازمان مجاری ،اناواع کانشهاا و

گروه های فشار و محایط باا اجارای خط مشی در وزار

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رابط

دارند عرفانی و همکاران ( ،)1335در پژوهشی ب مروری بر عوامل مؤثر در تدوین ،اجارا،
ارزیابی و تغییر در خط مشی پرداخت اند توج ب تجزی وتحلیل خطمشیها از لحاا نقااط
ضعف و قو
اس

و بازخورد اجرای آن ها در جامع یک موضوع مهم و غیرقابل چشام پوشای

در این بین سازمان های غیردولتی مای توانناد باا عرضا تواناایی هاا و دساتاوردهای

تحقیقاتی خود ب پیشبرد اهداف و موفقی

خط مشیها کمک نمایند در این تحقیق ماهیا

خطمشی عمومی تئوری و رویکردهای مختلف تجزی وتحلیل و ارزیابی آن بیان مایشاوند
سس

مدل های کاربردی در خط مشیگذاری و عوامل تعیین کنناده تغییار در خاط مشای هاا

بررسی می شوند .شاریف زاده و همکااران ( ،)1335در پژوهشای باا اساتفاده از مادلهاای
مختلف خط مشیگذاری و ب کمک شاخص هاایی کا از مادل هاای ماورد تأکیاد اساتادان
دانشگاهی مرتبط با رسان و علوم ارتباطا
114



و همچنین کارشناسان رسان ب دس

مای آورد،

الگوی خط مشی فرهنگای مراکاز اساتانی صداوسایمای جمهاوری اساالمی ایاران حاصال


می شود نتایج روش فرایند تحلیل سلسل مراتبی نشان داد ک «توج نکاردن با دساتیابی و
دریاف

اطالعاا

مارتبط باا مراکاز صداوسایما» توساط معاونا

مجلا

و اساتان هاای

و همکاران ( )1335پژوهشی با هدف دستیابی ب مدلی برای تجزی وتحلیل خطمشایهاای
عمومی انجام دادند تا با استفاده از روش تئوری دادهبنیاد چندگان  ،ب خلق تئاوری و مادل
تجزی وتحلیل خطمشی عمومی متناسب با مقتضیا

کشور بسردازناد یکای از عمادهتارین

مسائل سیستم خطمشیگذاری ایران را نبود معیاری بارای تجزیا وتحلیال خاطمشایهاای
عمومی معرفی کردهاند؛ مدل طراحیشده شامل س بعاد اصالی «تجزیا وتحلیال تادوین»،
«تجزی وتحلیل اجرا» و «تجزی وتحلیل ارزیابی» بوده ک هریک از این ابعاد ،اجازا و عناصار
تشکیلدهنده تجزی وتحلیل خطمشی عمومی را نشان میدهد .گاگتسی و همکاران ()2112
در پژوهشی ک با هدف بررسی چالش های خطمشیگذاری انجام دادهاند ،عناوان کاردهاناد
ک خطمشیگذاری در شرایطی با اهداف مختلف و محدودی ها در یک محیط با مشخصا
پیچیده بات اجرا میشود ساختارهای حمای کننده تصمیمگیاری قدرتمناد و انعطاافپاذیر
قادر ب کنار آمدن با چالش محیط خا

 ،اهداف متعدد و اغلب غیر ممانع کننده و ادغاام

ذی نفعان متعادد در فرایناد تصامیم گیاری و سااخ

اجمااع عماومی هساتند فاولکرد و

همکاران )2112( 1در پژوهشی ک با هدف بررسی موانع اصالی خاط مشایگاذاری انجاام
داده اند ،عنوان کرده اند ،عدم نظاار
مهار

و ارزیاابی سیساتم ،کمباود داناش ساازمان در ماورد

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

صداوسیما ،در زمان تدوین خط مشی های فرهنگی برای مراکز ،مهم ترین آسیب اس

فاانی

های مورد نیاز برای اجرای سیستم حکومتی ضعیف ،فقدان سارمای و مناابع فقادان

سیستم عامل های مؤثر چند بخشی ،نفوذ صنایع غذایی ،فقدان محتوای سیاسی واضح فرهنگ
و ساختار سازمانی و تغییر در اولوی های سیاسی را با عناوان مواناع اصالی و خاط مشای
سازگار با زمین های پیاده سازی ،پشتیبانی شخصی از ساوی مقاماا
مدیری

دولتای ،مکاانیزم هاای

مالی خوب ،شبک های بین سازمان و انگیزه شخصای بارای اجارای خاط مشای را

ب عنوان موانع فرعی مؤثر بر خطمشیگذاری مطر کردهاند
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مباني نظری
فرايند خطمشيگذاري عمومي
مجموع سازمانهای عمومی و اصول حاکم بر نظام حکومتی فرایندی با عناوان فرایناد
سازمانی خط مشیگاذاری عماومی ایجااد مای کنناد در ایان فرایناد ،ارتباطاا
فصلنام علمی مطالعا

توانایی های فنی و تخصصی ،اقتدار قانونی ،خزان های اطالعاتی ،حق انتخابهای قاانونی و
جایگاه و رابط قوای مختلف حکومتی ،هر کدام نقش مؤثری در تعیین خاطمشای عماومی
ایفا میکنند ک فرایند مذکور را از سایر فرایندها متمایز میسازد
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چرخه خطمشيگذاري عمومي
همان طور ک در شکل  1مشاهده می شود ،چرخ خط مشی گذاری شامل س مرحلا
می باشد ،تدوین و تنظیم خط مشی ،اجرای خط مشای و ارزیاابی خاط مشای
همکاران)1334 ،
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شکل شماره  :0مدل اصالحشده فرايند خطمشيگذاري


ساازمانی،

(جهاندیاده و



مرحله تدوين و تنظيم خطمشيگذاري

گام اول :شناخت ،درک و بيان مسئله يا مشکل
در این مرحل عوامل ذیل بر توانایی تعریاف یاک مسائل و تطبیاق آن باا دساتور کاار
سازمانی تأثیر میگذارند

(پورعز

و همکاران 1332 ،و الوانی)1314 ،

 1چرخ ا عمااومی مساائل عمااومی 0باار اساااس چرخ ا حیااا

مساائل  ،شااناخ

و

تجزی وتحلیل مسائلی ک در مرحل نهفتگای یاا ظهاور قارار دارناد ،در مقایسا باا
مسائلی ک در مرحل جاری و نهادین شده اند ،متفاو
عمر یک مسئل عمومی ،عامل تأثیرگذار در شناخ

خواهد بود از این رو چرخ
و نیز ابهام یا عدم ابهاام مسائل

خواهد بود
 2اهمی

اجتماعی 0میزان اهمیتی ک جامع ب یک مسئل می دهد در شناساایی و در

آن تأثیرگذار اس
 3تخصصی بودن مباحث 0شناخ
باتس

مساائل فنای و تخصصای مساتلزم تاوان حرفا ای

از این رو خط مشیگذاران یا باید خود توان فنای و تخصصای باات داشات

باشند یا از توان کارشناسان استفاده کنند

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

مرحل اول چرخ خطمشیگذاری عمومی میباشد ک شامل گامهای زیر اس 0

 4تازگی و نوظهوری 0مباحثی ک ب عنوان موارد فوق العاده و جدید مطر می شاوند و
خود مسئل یا راه حل آن هیچ گون سابق قبلی ندارد ،فرایناد شاناخ

را پیچیاده تار

میکند
گام دوم :تعيين دستتور کتار :در ایان مرحلا کا یکای از اقاداما

مهام در چرخا

خط مشیگذاری اس  ،خط مشیگذار مشخص می کند ک آیا اساساً مسائل بایاد در دساتور
کار خط مشیگذاری قرار گیرد یا خیر و اگر جواب مثب

باشد ،چگون و با چ روشی باید

ب حل مسئل پرداخت شود؛ ب عبار دیگر مشخص می شود ک چ مسائل ای و چگونا در
دستور خطمشیگذاری قرار گیرد

(الوانی)1314 ،
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گام سوم :تجزيه وتحليل و گزينه سازي :در این مرحل خط مشایگاذار با جماع آوری
مجموع ای از گزین ها و راهحلهای مختلف در محدوده زماانی خاا
منافع ناشی از آن میپردازد

و ارزیاابی مزایاا و

(الوانی)1314 ،

گام چهارم :انتخاب گزينه :انتخاب از باین گزینا هاای جماعآوریشاده از مهامتارین
اقداما

خطمشیگذاری اس

ک ب آن مرحل تصمیمگیاری در فرایناد خاطمشایگاذاری

فصلنام علمی مطالعا

عمومی نیز می گویند در این مرحل انتخاب از میان گزین هاای خاط مشای و بررسای آثاار
احتمالی آنها بر مشکال

مورد نظر انجام

میپذیرد (پورعز

و همکاران)1332 ،

گام پنجم :طراحي سياست :در مرحل پنجم سیاس ها طراحی و تصویب می شاود در

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

حقیق

در این مرحل سیاس ها و خط مشی ها مشروعی

قانونی می شوند سیاس گذار پ

سیاسی می یابند و ب تعبیر رایاج

از انتخاب گزین مناسب می کوشد گزینا انتخاابی را با

تصویب نهاد قانونی برساند ب عبار دیگر خط مشی ها در این مرحل نهادین سازی خواهناد
شد

(الوانی)1314 ،

مرحله دوم (گام ششم) :اجراي خطمشي
در این مرحل سیاس های طراحیشده مورد اجرا قرار میگیرد
مرحله سوم (گام هفتم) :ارزيابي
این مرحل مهم ترین مرحل فرایند خط مشیگذاری ب حساب می آید عقیده بر این اس
ک بعد از شناسایی خط مشی های مختلف ،هریک از آن ها برحسب اینکا دارای چا نقااط
قو

و ضعفی باشند ،باید دقیقتر ارزیابی شوند

روششناسي تحقيق
این پژوهش از نظر نتیج  ،جزء تحقیقا
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توساع ای قلماداد مایگاردد ،زیارا با دنباال

آسیب شناسی خط مشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین می باشد از لحا هدف انجام،
این تحقیق جزء تحقیقا

کاربردی و نوع روش تحقیق ب صور

ترکیبای (کیفای و کمای)


در این پژوهش از روش قیاسی برای تحلیل محتاوای پرساشهاایی باا پاسا بااز و

اس

مصاحب های ساختاریافت تکمیلی استفاده شده اس

ابازار گاردآوری اطالعاا

مشاب بود ک با استفاده

از امتیازبندی مؤلف ها و علل آسیب شناسی خط مشیگذاری حوزه تعاون در مرحلا تادوین
از طریق چک لیس

امتیازی طراحی شاده و تکنیاک دلفای باا اساتفاده از نظار  11نفار از

متخصصین در زمین خط مشایهاای حاوزه تعااون انجاام پاذیرف

بارای ایان کاار طباق

هماهنگیهای قبلی ،چکلیس های امتیازی طراحی شده ،در اختیار اعضای پانل (خبرگاان)
قرار داده شد در بخش کمی تحقیق ،بعد از تأیید مؤلفا هاای تحقیاق در بخاش کیفای ،از
طریق پرسشنام محققساخت  ،تأثیر شاخصهای تأییدشده ،مؤلف های فرعای شناسااییشاده
بر آسیب شناسی خط مشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین ،مورد بررسی و آزمون قرار
گرف
با توجا با مصااحب هاایی کا باا خبرگاان صاور

گرفا

و باا اساتفاده از تحقیاق

صور گرفت در این زمین  ،مؤلف ها ،ابعاد اصلی و شاخص هاای تشاکیل دهناده هار مؤلفا
شناسایی شده و بر اساس آن ها فهرستی از شاخصهای اولی تنظیم گردید این شاخصهاا،
تشکیل دهنده دور سوم دلفی بود بدین منظور پرسشنام دور اول دلفی با توج با ابعااد و
شاخص های ذکرشده طراحی گردید و همان طور ک اشاره شد این پرسشنام در مدل اولیا
طر درمجموع چهار بعد و  25شاخص مربوط ب متغیرهای آسیب شناسی خط مشیگذاری

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

کیفی ،بر اساس روش ارزیابی انتقادی و بررسی مقات

و تحقیقا

در بخاش

حوزه تعاون در مرحل تدوین شناسایی گردیدند عالوه بر این ،در پرسشنام طراحای شاده
دور اول ،از خبرگان خواست شده بود ک در مورد شاخص دیگری کا از دیادگاه آنهاا در
خصو

متغیرهای آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعااون در مرحلا تادوین وجاود

دارند ،ذکار نمایناد درمجماوع  11پرسشانام بارای پاساخگویان ارساال و بارای تحلیال
گردآوری گردید پرسشنام دور دوم دلفی با توج ب نتایج ب دس آماده از پرسشانام دور
اول طراحی گردید با توج ب قواعد بیان شده دلفای ،شااخص هاا ارزیاابی شاده درنهایا
مشخص گردید ک کل شاخص های ارائ شده در دور اول میانگین تزم را برای حضور دور
دوم دلفاای با دسا

آوردنااد بااا توجا با آنکا جامعا آماااری مطالعا حاضاار شااامل
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صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان اداره کل تعاون استان تهاران اسا
آماری مشخص اس

و نامحدود نیس

برای انتخاب شدن ،شان

کا حجام جامعا

و ضمن آنک هر یک از عناصر جامعا ماورد نظار

مساوی دارند ،درنتیج در بخش کمی ،برای دستیابی ب نمون ای

مطلوب ،متناسب با اهداف مطالع از روش نمون گیری تصادفی ساده 1و برای تعیاین تعاداد
نمون ها از رابط کوکران )1363( 2استفاده کرده و حجم نمون  151نفر تعیین شد درنهای
فصلنام علمی مطالعا

نیز باید اذعان نمود ک اطالعا

جمع آوری شاده در مطالعا حاضار در نارم افازار

EXCEL

سازماندهی و با استفاده از نرمافزارهاای  SmartPLS ،SPSSو  Expert Choiceدر چاارچوب
مدل معادت

ساختاری 3و تحلیل سلسل مراتبی 4ب صور

کمی و کیفای تحلیال و ارتبااط

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

میان متغیرها بررسی شده اس
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
آمار توصيفي و نرمال بودن متغيرها
بررسی ترکیب جنسیتی پاس دهندگان در نمون تح
( 11/2درصد) از افراد تح

بررسی نشان داد کا  121نفار

مطالع مرد و  23نفر ( 13/3درصد) از افراد تحا

زن هستند ضمن آنک ب ترتیب  13نفر ( 1/2درصاد) از افاراد در نمونا تحا

بررسای
مطالعا

دارای سن کمتر از  31سال 35 ،نفر ( 23/3درصد) دارای سن بین  31تا  35سال 31 ،نفر
( 21درصد) دارای سن  36تا  41سال 15 ،نفر ( 11درصد) دارای سن  41تاا  45ساال و
درنهای

 52نفر ( 31درصد) از پرسش شوندگان در نمون تح

باتتر از  45سال میباشند با توج ب این نتایج مشخص اس

مطالعا نیاز دارای سان
ک در مجموع حادود 21

درصد از مصاحب شوندگان افراد میاان ساال و مسان هساتند بررسای ساطح تحصایال
پرسش شوندگان در نمون تح
افراد تح

بررسی نیز نشان داد ک ب ترتیب ن نفر (شش درصد) از

مطالع دارای سطح تحصیال

کاردانی و پایین تر 63 ،نفر ( 46درصاد) دارای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Simple Random Sampling
2. Cochran

3. SEM
4. AHP


تحصیال

کارشناسی 66 ،نفر ( 44درصد) دارای تحصیال

(چهار درصد) دارای تحصیال

کارشناسی ارشد و شش نفار

دکترا و باتتر می باشند درنهای

ترتیب  11نفر ( 12درصد) از افراد تح

باتیی بوده اس

ب طوری ک ب

مطالع دارای سابق کاری کمتار از شاش ساال،

 42نفر ( 21درصد) دارای سابق کاری باین  2تاا  12ساال 24 ،نفار ( 16درصاد) دارای
سابق کاری  13تا  11سال 15 ،نفر (ده درصد) دارای سابق کااری  13تاا  24ساال و 51
نفر ( 34درصد) دارای سابق کاری باتتر از  24سال باوده اناد قبال از بارآورد معاادت
مسیر و تفسیر ضرایب ،تزم اسا

مفروضاا

ساخت اری بررسی شود در میان مفروضا
نرمال بودن توزیع داده ها اس

مختلف ،مهمترین و شایعترین فار ،،فار،

بر این اساس در مطالع حاضر جه

توزیع متغیرهای مطالع شامل منابع و امکانا
وابست (سؤات

اصالی اساتفاده از مادل ساازی معاادت

(سؤات

 q1تا  q4پرسشانام ) ،ذینفعاان

 q5تا  q7پرسشنام ) ،گروههای فشاار (ساؤات

عوامل محیطی (سؤات

بررسی نرمال بودن

 q8تاا  q9پرسشانام )،

 q10تا  q19پرسشنام ) و آسیب شناسی خطمشایگاذاری حاوزه

تعاون (متغیر  Asibshenasiپرسشنام ) از آزمون کولموگروف -اسامیرنوف اساتفاده شاده
اس

نتایج حاصل از این آزمون نشان داد ک تمامی متغیرهای مستقل و وابسات مطالعا

شامل منابع و امکانا  ،ذینفعان وابست  ،گروه های فشار ،عوامل محیطی و آسیب شناسای
خطمشی گذاری حوزه تعاون غیرنرمال هستند باا توجا با ایان مسائل در اداما بارای

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

تجرب و سابق کاری مصاحب شوندگان در سطح ب نسب

نیز باید عنوان نمود ک

آزمودن مدل تحقیق و بررسی ارتباط میان متغیرها از تحلیل داده ها ب وسیل مدل معادت
سااختاری باا نارمافازار  Smart PLSاساتفاده مایشاود چراکا در ایان نارمافازار روش
تجزی وتحلیل داده ها استفاده از معادت

ساختاری بر پای حداقل مربعا

جزئی اسا

و

فر ،می شود ک توزیع داده ها ناشناخت هستند ،درنتیج نیاازی با فار ،نرماال باودن
متغیرها نیس
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نتايج حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري
قباال از باارآورد معااادت
مدل سازی معادت
اس

مساایر و تفساایر ضاارایب تزم اسا

ساختاری بررسی شود قابلی

اندازه گیری ،از موضوعا

0

اعتمااد یاا پایاایی 2پرسشانام یاا ابازار

بسیار مهم در امر جمع آوری اطالعا

قبل از برآورد مدل معادت

فصلنام علمی مطالعا

ک ب صور

و مشاهدا

ساختاری 3با روش های آماری اثبا

استفادهشده در مطالع پایا باشد برای بررسی آزمون قابلی
طیف لیکر

مفروضااا

اسااتفاده از
اسا

و تزم

شود کا پرسشانام

اعتماد یاا پایاایی پرسشانام ای

طراحی شده و جاوابهاای آن چندگزینا ای هساتند ،با طاور

معمول از آزمون آلفای کرونباخ 4و پایایی ترکیبی 5استفاده میشود ضریب آلفاای کرونبااخ

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها ،قضاو ها و سایر مقاوتتی کا انادازهگیاری
آن ها آسان نیس  ،ب کار می رود بدیهی اسا

هرقادر شااخص آلفاای کرونبااخ با یاک

نزدیکتر باشد ،همبستگی درونی بین سؤات

بیشتر و درنتیج پرسشها همگنتر خواهناد

بود از سوی دیگر چنانچ آلفای کرونباخ پایین تار از  1/4باشاد ،پایاایی پرسشانام پاایین
اس ؛ اگر آلفای کرونباخ بین  1/4تا  1/2باشد ،پایاایی پرسشانام متوساط اماا قابال قباول
خواهد بود (طالقانی )1311 ،همان گون ک در جدول ( )1نشان داده شده اسا  ،باا توجا
ب آنک آلفای کرونباخ در مطالع حاضر برای برخی سازه ها بین  1/4تا  1/2و بارای برخای
دیگر نیز بیشتر از این مقدار محاسب شده ،درنتیج مشاخص اسا
حاضر از پایایی و قابلی

اعتماد قابل قبولی برخوردار اس

کا پرسشانام مطالعا

برای بررسی پایایی ترکیبی نیز

مقادیر باتتر از  1/2نشان دهنده پایایی مناسب مدل اس ؛ با توج ب نتاایج جادول فاوق از
آنجا ک برای هم سازه مقادیر پایایی ترکیبی بااتتر از  1/2محاساب شاده اسا  ،درنتیجا
میتوان گف

ک سازگاری درونی مدلهای سنجش سازهها نیز در حد مطلوب قرار دارد

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. SEM
2. Reliability
3. SME
4. Cronbach's alpha
5. Composite Reliability (CR)


جدول  :0نتايج مربوط به ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي مدل آسيبشناسي خطمشيگذاري
حوزه تعاون در مرحله تدوين
سازه
منابع و امکانا

5

1/232

1/211

ذینفعان وابست

3

1/213

1/115

گروههای فشار

2

1/256

1/242

عوامل محیطی

11

1/215

1/114

آسیبشناسی خطمشی گذاری حوزه تعاون

1

1

1

یکی از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازی معادت ساختاری ،شناخ
دادههای تجربی با مدل مفهومی و نظری اس

برای شناخ

میازان همخاوانی

میزان همخوانی دادههای تجربای و

مدل مفهومی از شاخصها و معیارهایی استفاده میشود ک ب آنها شاخصهای نیکویی بارازش
مدل میگویند در مدلسازی معادت ساختاری از شاخصهای متفاوتی برای حصاول اطمیناان
از نیکویی برازش مدل استفاده میشاود؛ اماا معماولتارین ایان معیارهاا ضاریب تعیاین ( )R2و
میانگین واریان

استخراجشده 1هستند ضریب تعیین بیانگر آن اس

ک چ مقادار از تغییارا

متغیر وابست توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود هرچ ضاریب تعیاین با عادد یاک
نزدیکتر باشد ،بیانکننده میزان تأثیرپذیری بیشتر متغیرهای وابست از متغیرهاای مساتقل خواهاد
بود معیار  AVEنیز بیان میکند ک نشانگرها (شاخصهای هر سازه) درنهایا
را ب لحا اندازهگیری نسب

تفکیاک مناسابی

ب سازههای دیگر مدل فراهم آورند یا ن ب عباار ساادهتار آیاا

هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری میکند و ترکیب آنها ب گون ای اس

ک تمام سازههاا

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

تعداد گویه

پایایي ترکيبي

آلفای کرونباخ

ب خوبی از یکدیگر تفکیک شوند یا ن چنانچ مقدار  AVEبزرگتر یا مسااوی  1/5باشاد ،بیاان
مینماید ک حداقل  51درصد از واریان
اس

متغیر وابست  ،توسط متغیرهای توضیحی قابال توجیا

مقادیر ضرایب تعیین و  AVEمربوط ب متغیرهای تحقیق در جدول ( )2ارائ شاده اسا

نتایج نشان میدهد ک ضریب تعیین برای متغیر بازار سرمای  1/124اسا

کا نشاان مایدهاد

متغیرهای منابع و امکانا  ،ذینفعان وابست  ،گاروههاای فشاار و عوامال محیطای  12/4درصاد
متغیر آسیبشناسی خطمشی گذاری حوزه تعاون را توضیح میدهند همچنین همانطاور کا از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جدول مشاهده میشود ،میانگین واریاان

اساتخراجشاده 1بارای هما ساازههاا بااتتر از 1/5
متغیر وابست  ،توسط متغیرهای توضایحی

میباشد ک بیان مینماید حداقل  51درصد از واریان

قابل توضیح و توجی اس ؛ بنابراین نیکویی برازش مادل معاادت سااختاری در ایان قسام
تأیید میشود
جدول  :2ارزيابي نيکويي برازش مدل معادالت ساختاري آسيبشناسي خطمشي گذاري تعاون در
فصلنام علمی مطالعا

مرحله تدوين

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

ضریب

ميانگين واریانس استخراجشده

تعيين ()R2

()AVE

منابع و امکانا

-

1/563

ذینفعان وابست

-

1/541

گروههای فشار

-

1/512

عوامل محیطی

-

1/522

1/124

1

سازه

آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون

شکل ( )3و ( )4خروجی های نرم افازار  SmartPLSرا بارای بارهاای عااملی و ضاریب
مسیر و مقادیر آماره  tنشان می دهند همانطور ک از اطالعاا

شاکلهاای فاوق مشااهده

می شود ،برخی از بارهای عاملی کمتر از  1/3و برخی نیاز بیشاتر از  1/3هساتند ایان امار
بیانگر آن اس
ضعیف اس

ک ارتباط میان برخی از متغیرها قوی و ارتباط میان برخی دیگر از متغیرهاا
با این وجود معنی دار بودن مقدار آماره  tنشان دهنده ایان اسا

کا با جاز

تعداد اندکی از متغیرها ،بخش قابل تاوجهی از متغیرهاا بارای ساازه متنااظر خاود ،متغیار
تأثیرگذاری بوده اند بر اساس نتایج ،برای اکثر متغیرها مقدار آماره  tبیشتر از  1/36اس
این امر حاکی از آن اس

ک آن متغیر در سطح اطمینان  35درصد ،برای ساازه ماورد نظار

مناسب و بر آن تأثیرگذار بوده اس
امکانا
مثب

نتایج نشان می دهد مشکال

موجود در زمین مناابع و

یکی از آسیبهای مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون اسا
و معنیدار می گذارد ضریب مسیر تأثیر متغیر منابع و امکانا

حوزه تعاون برابر با  1/123و قدر مطلق آماره  tنیز  5/331ب دس
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و بار آن اثار

بار خاطمشایگاذاری
آمده اس ؛ از آنجا کا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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آماره  tمحاسباتی از مقدار آماره  tجدول در ساطح اطمیناان  35درصاد ( )1/36بازرگ تار
اس  ،درنتیج میتوان گف

ک مشاکال

موجاود در زمینا مناابع و امکاناا

و معنای دار دارد در رابطا باا نتیجا

ب دس آمده باید اذعان نمود ک فقدان منابع مالی تزم ،عدم تخصیص صحیح مناابع ماالی،
حیف و میل کردن منابع مالی و عدم بهاره وری تزم از مناابع ماالی ،انساانی و ساازمانی از
مشکال

اساسی موجود در مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون اس

می دهد مشکال

نتاایج نشاان

موجود در زمین ذینفعاان وابسات یکای از آسایبهاای مرحلا تادوین

خطمشیگذاری حوزه تعاون اس

و بر آن اثر مثب

و معنیدار مای گاذارد ضاریب مسایر

تأثیر متغیر ذینفعان وابست بر خطمشیگذاری حوزه تعاون برابار باا  1/112و قادر مطلاق
آماره  tنیز  3/136ب دس

آمده اس ؛ از آنجا ک آماره  tمحاسباتی از مقدار آماره  tجدول

در سطح اطمینان  35درصد ( )1/36بزرگ تر اس  ،درنتیج می تاوان گفا

کا مشاکال

موجود در زمین ذینفعان وابست در مرحل تدوین بر خطمشایگاذاری حاوزه تعااون اثار
مثب

و معنی دار دارد در رابط باا نتیجا با دسا آماده بایاد عناوان نماود کا خاانواده،

خویشاوندان ،دوستان ،وابستگان ،زد و بند با ذی نفعاان درون ساازمانی و بارونساازمانی و
چان زنی وابساتگان و ذینفعاان وابسات از مشاکال

اساسای موجاود در مرحلا تادوین

خطمشیگذاری حوزه تعاون اس ؛ افرادی ک ب طور رسمی یاا غیررسامی باا ساازمان در
ارتباط هستند ،خواساتار بارآورده شادن نیازهاا و خواسات هاای خاود در مراحال تادوین
خط مشی هستند نتایج نشان می دهد مشکال

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

تدوین بر خطمشیگذاری حاوزه تعااون اثار مثبا

در مرحلا

موجود در زمین گاروههاای فشاار یکای از

آسیبهای مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون اس

و بر آن اثار مثبا

و معنایدار

میگذارد ضریب مسیر تأثیر متغیر گروههای فشار بر خطمشیگذاری حوزه تعاون برابار باا
 1/131و قدر مطلق آماره  tنیز  4/324ب دس

آمده اس ؛ از آنجا ک آماره  tمحاساباتی از

مقدار آماره  tجدول در سطح اطمینان  35درصد ( )1/36بزرگ تر اس  ،درنتیجا مای تاوان
گف

ک مشکال

حوزه تعاون اثر مثب

موجود در زمین گروههای فشار در مرحل تدوین بر خاطمشایگاذاری
و معنی دار دارد در رابط با نتیج ب دس آمده باید عناوان نماود کا

فشارهای سیاسی و احزاب مختلف یکی از مشاکال

اساسای موجاود در مرحلا تادوین
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خطمشیگذاری حوزه تعاون اس ؛ افراد یا گروه های ذی نفوذ اقتصادی مسائل را تشاخیص
داده ،طر هایی را برای تغییر سیاس های عمومی یا طراحی سیاسا
تدار می بینند نتایج نشان می دهد مشاکال

یاا پاروهه ای خاا

موجاود در زمینا عوامال محیطای یکای از

آسیبهای مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون اس

و بر آن اثار مثبا

و معنایدار

می گذارد ضریب مسیر تأثیر متغیر عوامل محیطی بر خطمشیگذاری حوزه تعاون برابار باا
فصلنام علمی مطالعا
بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

136



 1/235و قدر مطلق آماره  tنیز  11/111ب دس

آمده اس ؛ از آنجا ک آمااره  tمحاساباتی

از مقدار آماره  tجدول در سطح اطمینان  35درصد ( )1/36بزرگ تر اس  ،درنتیج می توان
گف

ک مشکال

موجود در زمین عوامل محیطی در مرحل تدوین بار خاطمشایگاذاری

حوزه تعاون اثر مثب
عدم مشارک

و حمای

و معنی دار دارد در رابط با نتیج ب دس آمده باید عناوان نماود کا
جامع مدنی ،بایتفااوتی و بایاعتماادی فراگیار عماومی ،فقادان

مجاری ارتباطی مردمی و بی توجهی ب افکار عمومی و خواس

جامع از مشکال

اساسی

محیطی موجود در مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون اس

شکل  :4بارهاي عاملي و ضرايب مسير مدل آسيبشناسي خطمشيگذاري حوزه تعاون در مرحله
تدوين



مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

شکل  :3مقادير آماره  tمدل آسيبشناسي خطمشيگذاري حوزه تعاون در مرحله تدوين

بارهای عاملی از طریق محاسب مقدار همبستگی شاخص هاای یاک ساازه باا آن ساازه
محاسب می شود حد مطلوب بار عاملی شاخص ها  1/3یا باتتر می باشد؛ با عباار
در این مرحل چنانچ بار عاملی یک شاخص کمتار از  1/3گاردد ،تزم اسا
حذف گردد بار عاملی شاخصها در جدول  3نشان داده شده اس 0

دیگار

آن شااخص
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جدول  :4بارهاي عاملي ابعاد سازههاي شناساييشده
معيار

منابع و امکانا

فصلنام علمی مطالعا

ذینفعان وابست

گروههای فشار

بار عاملي

زیر معيارها

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

فقدان منابع مالی تزم

1/22

عدم تخصیص صحیح منابع مالی

1/23

حیف و میل کردن منابع مالی

1/53

عدم بهرهوری تزم از منابع مالی ،انسانی و سازمانی

1/22

خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابستگان

1/36

زد و بند با ذینفعان درونسازمانی و برونسازمانی

1/11

چان زنی وابستگان و ذینفعان وابست

1/33

فشارهای سیاسی

1/13

احزاب مخالف

1/45

زد و بندهای سیاسی

1/31

تحریمهای بینالمللی
عدم مشارک

محیطی

و حمای

1/22
جامع مدنی

1/21

بیتفاوتی و بیاعتمادی فراگیر عمومی

1/21

فقدان مجاری ارتباطی مردمی

1/13

بیتوجهی ب افکار عمومی و خواس
حاکمی

1/55

جامع

1/32

سیستم ارباب -رعبتی

استفاده ابزاری از ارزشهای اخالقی و دینی

1/35

استفاده ابزاری از جامع

1/21

فقدان آزادی بیان

1/62

نتایج حاصل شده در جدول  3نشان می دهند ک مقدار بار عاملی کلیا ابعااد ساازه هاای
شناسایی شده ب جز موارد مشخص شده بیشتر از  1/3می باشد ک این امر مؤید ایان مطلاب
اس

ک ابعاد فوق ب خوبی قادر ب تبیین سازههای مربوط هستند

(پهلوان شریف)1332 ،

رتبهبندي عوامل و فاکتورها با استفاده از تحليل سلسلهمراتبي
در این قسم

0

رتبا بنادی عوامال آسایبشناسای خاطمشایگاذاری باا روش تحلیال

سلسل مراتبی انجام شده اس

در ابتدا برای اطمینان از نتایج مادل تحلیال سلسال مراتبای،

نرخ ناسازگاری برای هرکدام از معیارها (منابع و امکانا  ،ذی نفعان وابست  ،گروههای فشار
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و عوامل محیطی) مورد بررسی قرار گرف

نرخ ناسازگاری ،مکانیزمی اس

ک ب وسیل آن

اعتبار پاس پرسششوندگان با ماتری های مقایس ای ماورد سانجش قارار مایگیارد ایان
اندازه اعتبار منطقی دارد در روش  AHPمیزان نرخ ناسازگاری قابل تحمل کمتار از  1/1در
نظر گرفت می شود نتایج حاصل از بررسای نارخ ناساازگاری معیارهاا نشاان داد کا نارخ
ناسازگاری برآوردشده برای هم معیارهاا از نارخ ناساازگاری قابال تحمال کمتار اسا ؛
درنتیج اطمینان از پاس های پرسششاوندگان تأییاد شاد باا بررسای نارخ ناساازگاری و
اطمینان از اعتبار مدل  ،AHPرتب بندی معیارها شامل مناابع و امکاناا  ،ذینفعاان وابسات ،
گروههای فشار ،عوامل محیطای ،مجریاان خاطمشای ،فسااد سیساتمی ،سااختار قاوانین و
سازمانهای اجراکننده خطمشی و ارزیابی و کنترل ،انجاام و نتاایج حاصال در جادول ()3
ارائ شده اس

بررسی وزن و اهمی

خبرگان بیشترین مشکال

معیارها در جدول فوق نشاان مایدهاد کا از دیاد

موجود در زمین آسیب شناسی خطمشیگذاری حوزه تعااون در

مرحل تدوین ب ترتیب مربوط ب عوامل محیطی و مناابع و امکاناا
اس

ک وزن و اهمی

هر یک از فاکتورها در آسیب شناسی خطمشیگذاری حاوزه تعااون

ب ترتیب برابر  1/422و  1/412اس
اس

اسا

تزم با ذکار

از سوی دیگر با توج ب نتایج جدول ( )4مشاخص

ک از نظر خبرگان متغیرهای ذینفعان وابست و گروههاای فشاار با ترتیاب باا وزن

 1/113و  1/122کمترین درج اهمی

را در زمین آسیب شناسی خاطمشایگاذاری حاوزه

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

مکانیزم معین میکند ک پاس پرسششوندگان از مقایس زیرمعیارهاا باا جاایگزینهاا چا

تعاون در مرحل تدوین دارند
جدول  :3برآورد وزن معيارهاي مدل آسيبشناسي خطمشي گذاري حوزه تعاون
وزن محاسباتي

رتبه

فعاليت
منابع و امکانا

1/422

2

ذینفعان وابست

1/122

4

گروههای فشار

1/113

3

عوامل محیطی

1/422

1
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نتایج حاصل از رتب بندی زیرمعیارهای مرباوط با معیارهاا در جادول ( )5ارائا شاده
اس

زیرمعیارها نشان میدهد ک برای هریک از معیارهاای مناابع و

بررسی وزن و اهمی

امکانا  ،ذینفعان وابست  ،گروههای فشاار و عوامال محیطای از نظار خبرگاان مهامتارین
زیرمعیارهای اثرگذار بر مدل آسیب شناسی خط مشیگذاری حوزه تعاون در مرحلا تادوین
ب ترتیب شامل عدم بهاره وری تزم از مناابع ماالی ،انساانی و ساازمانی (باا وزن ،)1/536
فصلنام علمی مطالعا

ذینفع بودن خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابستگان (با وزن  ،)1/614فشاارهای سیاسای
(با وزن  )1/664و بیتوجهی ب افکار عمومی و خواس

جدول  :5برآورد وزن زير معيارهاي مدل آسيبشناسي خطمشيگذاري حوزه تعاون در مرحله تدوين
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معيار

منابع و امکانا

ذینفعان وابست

گروههای فشار

محیطی

محاسباتي

رتبه

فقدان منابع مالی تزم

1/124

2

عدم تخصیص صحیح منابع مالی

1/151

3

حیف و میل کردن منابع مالی

1/122

4

عدم بهرهوری تزم از منابع مالی ،انسانی و سازمانی

1/536

1

خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابستگان

1/614

1

زد و بند با ذینفعان درونسازمانی و برونسازمانی

1/123

3

چان زنی وابستگان و ذینفعان وابست

1/236

2

فشارهای سیاسی

1/664

1

احزاب مخالف

1/336

2

زد و بندهای سیاسی

1/131

3

تحریمهای بینالمللی

1/125

6

جامع مدنی

1/132

5

بیتفاوتی و بیاعتمادی فراگیر عمومی

1/162

1

فقدان مجاری ارتباطی مردمی

1/131

11

1/131

1

1/133

3

استفاده ابزاری از ارزشهای اخالقی و دینی

1/121

4

استفاده ابزاری از جامع

1/161

2

فقدان آزادی بیان

1/111

2

و حمای

بیتوجهی ب افکار عمومی و خواس
حاکمی



وزن

زیر معيارها

عدم مشارک

211

جامع (با وزن  )1/131هستند

جامع

سیستم ارباب-رعبتی


نتيجهگيری و پيشنهاد
الف) نتيجهگيري
امکانا  ،ذینفعان وابست  ،گروههای فشار و عوامل محیطی در مرحل تدوین خط مشای بار
خطمشیگذاری در حوزه های عمومی ازجمل بخش تعاون اس

نتایج پاژوهش باا نتاایج

پااژوهشهااای لکاای ( ،)1332عباساای و همکاااران ( ،)1335فااولکرد و همکاااران ()2112
همخااوانی دارد لکاای در پژوهشاای بااا هاادف بررساای نارساااییهااای تاادوین و اجاارای
خط مشیگذاری در سازمان های ایرانی نشان داد ک عوامل موانع مربوط ب ساختار و مناابع،
محیط قاانون ،شارایط اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی ،روشان نباودن مفااهیم و ایارادا
نگارشی ،عدم نظار

و نبود ساازوکارهای مادون در فرایناد باازبینی قاانون و اجرایای از

چالش های مطر در اجرای خطمشی اس

عباسای و همکااران ( ،)1335در پژوهشای باا

هدف بررسی موانع اجرای خطمشیهای عمومی در سازمانهای دولتی نشان مایدهناد کا
خااطمشاای و

موانااع اجاارای خااطمشاای سا عاماال مجریااان و اسااتفادهکنناادگان ،ماهیا
تدوین کنندگان می باشند فولکرد و همکاران ( )2112در پژوهشی عادم نظاار

و ارزیاابی

سیستم ،کمبود دانش سازمان در مورد مهار های مورد نیاز برای اجرای سیساتم حکاومتی
ضعیف ،فقدان سرمای و منابع فقدان سیستم عامل های مؤثر چند بخشی ،نفوذ صنایع غاذایی،
فقدان محتوای سیاسی واضح فرهنگ و ساختار سازمانی و تغییر در اولوی

های سیاسای را

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

یافت های پژوهش نشان دهنده تأثیر معنی دار ،مساائل و مشاکال

در رابطا باا مناابع و

ب عنوان موانع اصلی و خطمشی سازگار با زمین های پیادهسازی ،پشتیبانی شخصی از ساوی
مقاما

دولتی ،مکانیزم های مدیری

مالی خوب ،شبک های بین سازمان و انگیازه شخصای

برای اجرای خط مشی ب عنوان موانع فرعی مؤثر بر خط مشای گاذاری مطار کاردهاناد در
رابط با نتیج ب دس آمده باید اذعان نمود کا تحقاق تصامیم گیاری هوشامند و جمعای،
نیازمند ترکیبی از عامل های انسانی و ماشینی اس
و سیستم های اطالعاتی مدیری

سیستم های خبره ،سیستمهای تصمیمیار

می توانناد اطالعاا

تزم ،با موقاع و مانظم را در اختیاار

تصمیمگیر قرار دهند تا آن ها بتوانند راه حل های عالمان را در قبال مسائل پیچیده ارائ کنند
مفهوم دیگر ،جذب ،آرایش و بهره برداری از منابع اس

زمانی ک منابع ب طور کلای مبناا و
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زیربنای تحلیل خط مشی قرار می گیرند ،از آن ب عنوان ظرفی
بحث منابع ،هم ظرفی

بهره برداری از منابع مهم اس

خط مشای یااد مایشاود در

و هم ظرفیا

جاذب آن هاا چاون

لزوماً داشتن توانایی در جذب منابع ب معنای توانایی هزین کردن آن نیسا  ،ممکان اسا
کمک های مالی یا یک فعالی

برنام ریزیشده یا تسهیالتی در اختیار سازمان قرار گیرد ،اماا

هنوز فقدان زمان ،کارکنان ،مهار هاا و ابزارهاایی بارای اساتفاده اثاربخش از مناابع ماالی
فصلنام علمی مطالعا

مذکور وجود داشت باشد همچنین خانواده ،خویشاوندان ،دوستان ،وابستگان ،زد و بناد باا
ذینفعان درون سازمانی و برونسازمانی و چان زنی وابستگان و ذینفعاان وابسات از دیگار
مشکال

اساسی موجود در مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون ب شمار مای آیناد؛
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افرادی ک ب طور رسمی یا غیررسمی با سازمان در ارتباط هستند ،خواساتار بارآورده شادن
نیازها و خواست های خود در مراحل تدوین خط مشی هستند درواقاع مقصاود از تاالش و
کشمکش گروه ها ،نفوذ در فرایند خط مشیگذاری عمومی اس

از سوی دیگر دستور کاار

خطمشی ب وسیل س گروه شامل نمایندگان کلیدی کمیت های انتخاب شده ک در ارتباط باا
مسئل هستند ،بوروکرا های سازمانی ک وظیف پاس گویی با مساائل و مشاکال

بارای

خط مشی را ب عهده دارند و گروه های متقاضی ذی نفع در مسئل تهی و مطر می شاود در
این مثلث یک شبک ب همپیوست از کمیت های تخصصی ،ادارا

مختلف منشعب از ساطو

میانی و گروه های ذی نفوذ تجاری قدرتمند ،می کوشند تا خط مشی در بخش خاصای یاا در
جه

تأمین منافع گروه خاصی محدود شود فشارهای سیاسی بر مشکال

اساسی موجود

در مرحل تدوین خطمشیگذاری می افزاید؛ افراد یا گروههای ذی نفوذ اقتصاادی مساائل را
تشخیص داده ،طر هایی را برای تغییر سیاس های عمومی یا طراحی سیاس
خا

تدار می بینند درنتیج با ارائ کمک های فیزیکی و مالی ب فرد یا گروهای خاا

در فعالی های سیاسی از قبیل مبارزا

انتخاباتی و تبیگری گروههای فشار وارد میشاوند

و کمک میکنند تا فرد یا گروهی خا

یابناد در نقطا مقابال

گروههای فشار جه

ب نتیج مدنظر خود دس

جبران این موضوع سعی میکنند تا منافع فرد یاا گاروه را باا اعماال

نفوذ در برنام ها و سیاس های سازمان های مختلف تأمین نمایند درنهای
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یا پاروهه ای

ک عدم مشارک

و حمای

نیز بایاد گفا

جامع مدنی ،بیتفاوتی و بیاعتماادی فراگیار عماومی ،فقادان


مجاری ارتباطی مردمی و بی توجهی ب افکار عمومی و خواس

محیطای

جامع مشاکال

موجود در مرحل تدوین خطمشیگذاری حوزه تعاون هساتند؛ اعتمااد عماومی نساب

اس  ،زیارا

برای پشتیبانی از تدوین و اجرای خطمشیهای عمومی و همینطاور همراهای و همکااری
اثربخش شهروندان نقش محوری ایفا می کند درنهای
نشان داد ک از دید خبرگان بیشترین مشکال

نتایج حاصل از رتبا بنادی معیارهاا

موجود در زمینا خاطمشایگاذاری حاوزه

تعاون ب ترتیب مرباوط با عوامال محیطای و مناابع و امکاناا

اسا

نتاایج حاصال از

رتب بندی زیرمعیارها نشان داد ک بارای هریاک از معیارهاای مناابع و امکاناا  ،ذینفعاان
وابست  ،گروههای فشار و عوامل محیطی از نظر خبرگان مهم ترین زیرمعیارهای اثرگاذار بار
مدل آسیب شناسی خط مشیگذاری حوزه تعاون ب ترتیب شامل عدم بهره وری تزم از منابع
مالی ،انسانی و سازمانی ،ذینفع بودن خانواده ،خویشاوندان ،دوستان وابساتگان ،فشاارهای
سیاسی و بیتوجهی ب افکار عمومی و خواس

جامع هستند

پيشنهادها
 کلید موفقی

در اجرای راهبردهای خطمشیگذاری خوب ،داشتن ظرفیا

بارای

سازمان دهی ساختارها ،فرایندها ،ارزش هاا و مناابع اسا ؛ بناابراین ساازمان هاای
مختلف نیازمند سطوحی از ظرفی های انسانی ،مالی ،شبک ای و دانشی هستند تاا

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

برنام ها و سیاس

های سازمان برای مدیران ،کارکنان و کارگزاران حائز اهمی

با

بتوانند فرایند خطمشیگذاری را ب خوبی طی کنند بر پای نتایج در میان متغیرهای
عامل منابع و امکانا

متغیرهای فقدان منابع ماالی تزم ،عادم تخصایص صاحیح

منابع ماالی و عادم بهاره وری تزم از مناابع ماالی ،انساانی و ساازمانی بیشاترین
اثرگذاری را بر مدل خط مشیگذاری حوزه تعاون داشت اند در این زمینا پیشانهاد
میشود در هنگام گزینش کارکنان و مدیران ،نیروهاایی جاذب شاوند کا از نظار
شایستگی و تخصص مناسب باشند تا انگیزه و باور کافی برخوردار بوده و بتوانناد
برای اجرایی شدن بهتر سیاس گذاری و خطمشیهاا تاالش کنناد ضامن آنکا
سطح مهار

و تخصص خطمشیگذاران در حوزه تعاون بایاد ارتقااء یاباد تاا از
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تخصیص نامناسب و حیف ومیل کاردن مناابع ماالی جلاوگیری شاود آماوزش و
توسع منابع انسانی و تناسب شغل با شاغل ،ارتقای آگااهی و مهاار

مادیران و

کارشناسان در مورد فرایند اجرای خطمشیها مورد توج قرار گیرد
 متغیرهای بی توجهی ب افکار عمومی و خواس

جامع  ،فقادان آزادی بیاان ،زد و

بندهای سیاسی ،استفاده ابزاری از ارزشهای اخالقی و دینای و عادم مشاارک
فصلنام علمی مطالعا

حمای

و

جامع مدنی بیشترین اثرگذاری را بر مدل خط مشیگذاری حاوزه تعااون

در مرحل تدوین داشت اند در این راستا باید توج نمود اتاق هاای فکار یاا هماان
کانونهای تفکر یکی از زیرساخ های مهم خطمشیگذاری جه

علمای نماودن
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امور ،توج ب افکار عمومی ،پررنگ نمودن سالیق مختلف جامع مدنی و کااهش
زد و بندهای سیاسی هستند ک نیازمند توج ب آنها میباشد
 امروزه گروه های فشار ماهی

آشکارتری نسب

با گذشات دارناد و وجاود ایان

گروه ها ب عنوان گروه های ذی نفوذ غیرقابل انکار می باشد ولی میازان حضاور آن،
در جوامع متفاو

بوده و نوع حکوم

نیاز از عوامال تأثیرگاذار مای باشاد ایان

گروه ها در قوای س گان نفوذ کرده و در تعیین سیاس ها و خاطمشای سیاسای و
اقتصادی اثر گذاشت و خود از آن منتفع می شوند فعالیا هاای گاروه هاای فشاار
برخالف احزاب معطوف ب کسب قدر

نیس

بخواهند می کشانند اعمال فشار بر قدر

عمومی جه

مقاما

را ب هار طرفای کا

ولی قدر

تأثیرگذاری بر تصمیما

حکومتی ب نفع خود شکلهای متفاوتی دارد؛ اما در هر حال بارای کنتارل

گروه های فشار باید تقوی

و تشدید نظار های قانونی و نهادهای نظارتی مردمی

در دستور کار قرار گیرد ضمن آنک پیشنهاد می گردد برای کاستن از حجام فشاار
این گروه ها نقش گروه های انجمنی در جامع تقویا

شاود گاروه هاای انجمنای

شامل اتحادی های کارگری ،اتاقهای بازرگانی ،اتحادی های صانفی تولیدکننادگان،
انجمن های قومی و مذهبی و

هستند و با توجا با ماهیا

میتوانند نقش زیادی در کاهش قدر
214



دموکراتیاک خاود

گروههای فشار در جامع ایفا نمایند


 بروز فساد از ضعف قوانین ناشی میشاود و فضاای کسابوکاار ساالم و رقاابتی
می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش این بحران ایفا نماید زماانی کا فضاا بارای
گرفت و باندبازی گسترش می یابد؛ بنابراین قوانین باید با واقعیا

و شرایط جامع

و افکار عمومی همسو گردد و از فرهنگ پاسخگویی ب عموم بیشتر استفاده شاود
و تقوی

نهادهای ناظر بر عملکرد سازمان ها در دستور کار قرار گیرد پیاده ساازی

مدیری

عملکرد و جلوگیری از زد و بناد در جاذب مناابع انساانی و چانا زنای

بستگان و ذینفعان وابست در سیساتم هاای دولتای باعاث مای شاود کا سیساتم
شایست ساتری تقوی

شود و صاالحی

مادیریتی افاراد باا توجا با مهاار

توانایی آنها مشخص شود و نیروهای شایست و تیق انتخاب شوند

و

مقال پژوهشی 0آسیبشناسی خطمشیگذاری حوزه تعاون در مرحل تدوین (مطالع موردی 0اداره کل تعاون استان تهران)

فعالی

نامساعد و قوانین مربوط پیچیاده باشاد ،مفهاوم ذینفعاان وابسات شاکل
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


اشتریان ،کیومرث (« ،)1315آسيب شناسي فرايند سياستت گتذاري عمتومي در ايتران» ،دفتار
مطالعا



سیاسی وزار

کشور 

اشرفی ،رقی و محمدی ،نبیاهلل (« ،)1332تحلیل عوامل مؤثر بر مشارک

مدیران در شکلگیاری

خطمشی (مطالع موردی 0شهرداری زنجاان)» ،فصلنامه مطالعات مديريت و حستابداري ،دوره
فصلنام علمی مطالعا

 ،4شماره  ،2صص 234-243


پوراحمدی ،معین؛ مختاریانسور ،مجید و حسنقلیپور یاسوری ،طهمورث (« ،)1332آسیبشناسی
اجرای خطمشیهای خصوصیسازی در ایران» ،فصلنامه مديريت دولتي ،ستال دهتم ،شتماره

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 1411

سوم ،صص .444-453


پورعز  ،علیاصغر؛ امیری ،مجتبی؛ فرهنگی ،علیاکبر و غالمپور راد ،مسعود (« ،)1332شناسایی
یک خط پیرنگ جدید در روای های خطمشی عمومی با استفاده از چارچوب روایی خطمشای
ب منظور پیشبینی تغییرا

خطمشی عمومی در ایران» ،نشريه مديريت دولتي ،دوره  ،3شتماره

.40-53 ،00


جهاندیاده ،سااامان؛ رحمتای ،حس این و زارع ای متاین ،حساان (« ،)1334طراحای ماادلی باارای
خطمشیگذاری شبک ای در حوزه گردشگری کشور» ،فصلنامه مديريت فرهنگ سازماني ،دوره
 ،15شماره  413-512 ،3
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