
 

شـبکه   ،یانطبـاق  يکردهایشامل رو دیجد يکردهایدر حال حاضر با انبوه رو یعموم يگذار یدانش خط مش
ـ     يبسته و اشاعه نوآور ياشاعه نوآور ،یخط مش انتخـاب   ییتوانـا  یطیشـرا  نیباز مواجـه شـده اسـت. در چن

باشد.  یم تیاهم زحائ اریمتنوع، بس يکردهایاز رو يمجموعه ا نیاز ب يگذار یخط مش يمناسب برا کردیرو
ـ   يگـذار  یخـط مشـ   کـرد یتخاب روبه منظور ان یاقتضائ یپژوهش، ارائه چارچوب نیهدف از ا  نیمناسـب از ب

 يهـا  داده اسـت.  یطـ یمختلـف مح  طیتحت شـرا  يو اشاعه نوآور يشبکه ا ،یانطباق ،يا مرحله يکردهایرو
ـ فراترک ییهسـتند و بـه کمـک روش اسـتقرا     یفـ یک يشـده از نـوع داده هـا    يگردآور ـ نظر بی  يپـرداز  هی

)Finfgeld-connett, 2018داده هـا و نمونـه    يجمـع آور  حـل مرا قیروش از طر نیاند. در ا ) بدست آمده
ـ  ایروابط پو يبرقرار تاًیو نها يمطالعه ا انیو م يا درون مطالعه يبردار ادداشتی ،يریگ ـ نظر رهـا، یمتغ نیب  هی

ـ یب شیکه قدرت پ یطیپژوهش، در شرا نیا يها افتهی طبق شود. یم دیتول  کـرد یوجـود نداشـته باشـد، رو    ین
قدرت  ،یانطباق يبه کمک روش ها دیاول با یطیشرا نید کاربرد است. تحت چنفاق یعموم یچرخه خط مش

 يباز، نـوآور  ينوآور ،یعموم یچرخه خط مش يکردهایاز رو یکیداد و سپس به کمک  شیرا افزا ینیب شیپ
ـ ن کردهـا یرو نیاز ا کینمود. انتخاب هر  يگذار یاقدام به خط مش يشبکه ساز ایبسته و  وابسـته بـه دو    زی

  باشد. یم یعموم ییگرا يو نوآور یعموم ییمشارکت گرا ریمتغ
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 مقدمه
گذاري عمومی توسط  گذاري یا همان چرخه خط مشی مشی اي خط پس از ارائه رویکرد مرحله

ئر و جمعی از افراد صاحبنظر دیگر، انتقادات بسیار شدیدي بر این السول، جونز، اندرسون، برو
میالدي اعالم کرد  90اي که ساباتیر در دهه  )، به گونه25، 1393رویکرد وارد شد(ساباتیر، 
گذاري عمومی به پایان رسیده است و الزم است رویکردهاي  مشی دوره عمر مفید چرخه خط

اي  ). انتقادات وارد بر رویکرد مرحلهSabatier, 1991, 147نوین، جاي این رویکرد را بگیرند(
انتقادات فرآیندي و مرحله اي که متمرکز  توان به چهار دسته کلی به شرح زیر تقسیم نمود: را می

اي می باشد که جداسازي دقیق مراحل شکل  بر فرآیند به دقت مرزبندي شده در رویکرد مرحله
همچنین در نظر گرفتن توالی منظم براي مراحل شکل گیري،  گیري، اجرا و ارزیابی از یکدیگر و

اند. بعالوه اینکه رویکرد مرحله اي، امکان ادغام مراحل،  اجرا و ارزیابی را مورد انتقاد قرار داده
 گیرد گذاري را نادیده می مشی امکان حذف یک مرحله و یا تغییر ترتیب منظم مراحل خط

)Nakamura & Smallwood, 1980 ; Nakamura, 1987 ; Howlett & Rayner, 2006.(  
غیرتعاملی که در ارتباط با رویکرد باال به پایین است و شامل سوگیري باال - انتقادات دستوري

محوري،  به پایین در رویکرد مرحله اي، نادیده گرفتن تعامالت و ارتباط پایین به باال و افقی، دستور
ی و تک کانونی بودن رویکرد مرحله اي است. در رویکرد اقتدارگرایی، سلسله مراتبی، غیرتعامل

مرحله اي، نقش مشارکت شهروندان و سایر ذینفعان در خلق ارزش عمومی نادیده گرفته شده است 
)Sabatier, 1986 ; Jenkins-Smith & Sabatier, 1994 ; Weible & et al., 2011.(  

ینی و اقدام است نقش عدم قطعیت گرایی که مبتنی بر رویکرد پیش ب انتقادات عقالنیت
انتقادات  ).413-412، 2013در محیط خط مشی گذاري را نادیده می گیرد(تیسن و واکر، 

اي را مورد  اي که ماهیت خطی و گذشته نگر رویکرد مرحله گرایی در رویکرد مرحله تدریج
گذاري، غفلت  اي نسبت به نوآوري در خط مشی انتقاد قرار داده و مدعی است رویکرد مرحله

  ).Berry, 1994 ; Walker, 1969, Sabatier, 2007( کند می
هاي نظري  اي، افراد صاحبنظر، چارچوب براساس چهار دسته انتقاد وارد بر رویکرد مرحله

اي دارد. این  هاي رویکرد مرحله تري را ارائه دادند که سعی در پوشش ضعف نوین
مشی عمومی و  کلی رویکرد انطباقی، شبکه خطهاي  توان در قالب رویکردهاي نوین را می

اشاعه نوآوري تقسیم بندي نمود. رویکرد انطباقی، با در نظر گرفتن نقش عدم قطعیت محیط، 
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مراحل اجرا و ارزیابی را به صورت همزمان لحاظ کرده و در حین اجرا از طریق گردآوري 
گذاري عمومی به پوشش  شیکند. شبکه خط م اطالعات الزم، تدوین خط مشی بهبود پیدا می

اي پرداخته است و رویکرد اشاعه نوآوري نیز  غیرتعاملی بودن رویکرد مرحله -انتقاد دستوري
  ماهیت غیرتدریجی و نوآور بودن خط مشی ها را مدنظر قرار داده است.

شود، هیچ کدام از سه رویکرد انطباقی، شبکه خط مشی عمومی  همانطور که مالحظه می
اي را به طور کامل پوشش  وري، قادر نیستند تمامی انتقادات وارد بر رویکرد مرحلهو اشاعه نوآ

اي، به صورت بخشی عمل  هاي رویکرد مرحله دهند، به عبارت دیگر در پوشش ضعف
کنند لذا توجه به شرایط اقتضائی کاربردپذیري هر یک از رویکردهاي نوین، کامالً  می

  کند. ضرورت و اهمیت پیدا می
گذاري عمومی  این هدف این مقاله ارائه یک رویکرد جدید دیگر براي خط مشیبنابر

هاي ادبیات مربوط به رویکردهاي  بلکه تالش شده است از طریق فراترکیب یافته یستن
انطباقی، اشاعه نوآوري و شبکه خط مشی عمومی، دالیل انتخاب یک رویکرد از بین سایر 

ه گردد. ییک رویکرد تحت شرایط محیطی خاص ارا رویکردها و همچنین دالیل عدم انتخاب
گذاري، ارائه چارچوبی که انتخاب رویکرد  با توجه به ازدیاد رویکردهاي نوین خط مشی
  مناسب را بهبود ببخشد الزم و ضروري می باشد.

 ادبیات پژوهش -1
 ادبیات تجربی - 1-1

عنوان رویکرد  گذاري عمومی با مطالعات اولیه السول تحت موضوع فرآیند خط مشی
 7، آغاز شد. رویکرد السول کامالً تجویزي است و شامل 1951اي خط مشی در سال  مرحله

هاي معرفی شده، اجرا، خاتمه و  مرحله کسب شناخت از مساله، اعالم و ترویج، تجویز، گزینه
 ونز). پس از مطالعه السول، افراد صاحبنظري از جمله جBorins, 2001, 7-8( باشد ارزیابی می

 5و نهایت  6مرحله به  7) تعداد مراحل فرآیند را از 1975( ) و اندرسون1974( )، بروور1970(
باشد شامل  قدم می 5اي که داراي  مرحله کاهش دادند. در حال حاضر مدل فرآیند مرحله

مشی،   مشی، مشروعیت بخشی یا قانونی کردن خط مراحل تنظیم دستور کار، فرموله کردن خط
  ).Kulac & Ozgur, 2017, 147( رزیابی است ارائه شده استاجرا و ا

همانطور که در قسمت مقدمه نیز توضیح داده شد، انتقادات وارد بر فرآیند خط 
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گذاري عمومی باعث ظهور رویکردهاي نوینی از جمله فرآیند اشاعه نوآوري، شبکه خط  مشی
عمومی شده است که در  گذاري مشی عمومی و همچنین الگوي انطباق پذیري در خط مشی

  ادامه هر یک از این رویکردها بیان شده اند.
 اشاعه نوآوري در خط مشی گذاري عمومی -1- 1-1

گذاري عمومی، همان اختیار یا اقتباس کردن  منظور از مدل اشاعه نوآوري در خط مشی
اي  عنوان برنامه گذاري، نوآوري به یک برنامه جدید توسط دولت است. در ادبیات خط مشی

 ي نوآوري، جدید باشد. برخی از مطالعات نوآوري کننده شود که براي دولت اقتباس ریف میتع
برخی دیگر  ودر خط مشی عمومی، حالت میان کشوري دارند، برخی در سطح تحلیل محلی 

نظریه اشاعه یا انتشار نوآوري براي اولین بار در سال  ).413، 1394(ساباتیر  نیز منطقه اي هستند
راجرز مطرح شد. از نظر راجرز، اشاعه نوآوري یعنی فرآیندي که از طریق آن،  توسط 1995

 & Lyytinenشود ( نوآوري در بین اعضاي یک سیستم اجتماعی در طی گذر زمان، پخش می

Damsgaard, 2001, 176.(  
میالدي، ادبیات اشاعه نوآوري که توسط راجرز در سطح  2000و  1999هاي  در طی سال

هاي فناوري اطالعات و کسب و کارها مطرح شده بود، وارد فضاي علوم سیاسی، تحلیل شرکت 
 ).Sahin, 2006, 17( گذاري عمومی، حوزه سالمت عمومی، آموزش و اقتصاد شد خط مشی

اشاعه نوآوري، پذیرش آن و یا عدم استقبال از آن وابسته به چهار عنصر ماهیت نوآوري، 
کننده نوآوري و گذر زمان  هاي اجتماعی اقتباس سیستم هاي مخابره و اشاعه نوآوري، کانال

توان اقتباس کنندگان نوآوري را بر اساس چابکی در پذیرش نوآوري به  باشد. همچنین می می
گروه نوآوران، پذیرندگان اولیه، اکثریت اولیه، اکثریت موخر و عقب ماندگان یا موخرین  5

  ).Haider & Kreps, 2004, 5( تقسیم بندي کرد
همچنین مطالعاتی نیز در مورد عوامل تقویت کننده رویکرد اشاعه نوآوري در خط 

گذاري انجام شده است. فرانک استوکس بري و ویلیام دي بري در مورد اشاعه نوآوري  مشی
اند. میزان نوآور بودن یک دولت یا ایالت به میزان زیادي وابسته به  مطالعات متعددي انجام داده

باشد. سطح پذیرش عمومی و  ی یا میزان استقبال عمومی از نوآوري میسطح پذیرش عموم
میزان استقبال از نوآوري وابسته به سطح تحصیالت جامعه و دولت مردان، میزان درآمد و 

گرایی  ثروت دولت، وسعت و بزرگی ایالت، اخالق، مذهب، هنجارهاي عمومی جامعه، نخبه
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هاي سیاسی، رقابت  بروز مساله عمومی، بازيدولت، حساسیت و شدت مساله عمومی، زمان 
(درآمد سرانه، تولید ناخالص و شهرگرایی)،  بین دولتمردان، میزان توسعه یافتگی اقتصادي

  ).425، 1393(ساباتیر  باشد هاي دولت مردان می مشی و ترجیحات و اولویت کارآفرینان خط
 شبکه خط مشی گذاري عمومی -2- 1-1

ی و خدمات عمومی با مشارکت شهروندان و تاریخچه موضوع خلق مشترك خط مش
آن را مطرح کرد.  1977گردد که استروم در سال  می بر 1970جامعه در مدیریت دولتی به دهه 

اما ایده خلق مشترك خدمات عمومی با مشارکت شهروندان در آن زمان در حد یک تئوري 
ها بیشتر به این تئوري  دي، دولتهاي مالی و اقتصا ، همراه با شروع بحران2008باقی ماند. در سال 

نیز، ریچارد نورمان اشاره کرد که خدمات دولتی  1984و در سال  1980توجه کردند. در دهه 
تواند اثربخش باشند که در مشارکت فعال با شهروندان و جامعه شکل بگیرند. در  تنها زمانی می
م و مور در مورد رابطه دو طرفه نیز، افراد صاحبنظري از جمله استرو 2004تا  1996طی سال هاي 

بلند مدت بین دولت و شهروندان در شکل دهی به خدمات عمومی صحبت کردند. در طی سال 
نیز مفهوم حکمرانی مشترك با شهروندان توسط افرادي مانند بوچل و  2012تا  2007هاي 

  ).Bovaird & et al, 2014, 3پستوف مطرح شد(
م مرتبط با خلق مشترك با مشتري را در حوزه )، مفاهی2016آزبورن و همکارانش(
گذاري عمومی مورد استفاده قرار دادند. به اعتقاد آزبورن و  مدیریت دولتی و خط مشی

همکارانش، اگر دولت بخواهد به صورت اثربخش، خدمات خود را ارتقاء دهد، عملکرد کلی 
نیازمند مشارکت فعال  خود را بهبود دهد و ارزش عمومی بیشتري براي شهروندان خلق کند،

  ).Osborne & et al., 2016, 643شهروندان و جوامع در خط مشی گذاري می باشد (
) تئوري چند بازیگري خلق مشترك ارزش عمومی را مطرح 2017برایسون و همکارانش(

کردند. به اعتقاد آن ها، مثلث استراتژیک خلق ارزش عمومی که متشکل از سه وجهه خط مشی 
باشد باید جاي خود را به مدل چند وجهی  یران بخش دولتی و خصوصی و جوامع میگذاران، مد

خلق ارزش عمومی بدهد. الزم است که به منظور ایجاد ارزش عمومی اثربخش براي شهروندان 
هاي مجري  ، استفاده شود تا تمامی بازیگران، ذینفعان و بوروکراسی1از شیوه مدیریت رو به پایین

  ).Bryson & et al, 2017, 644نند(ارزش بهینه مشارکت ک رد نحوه خلقدر مو
                                                                                                                            
1- Manage Down 
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دولت هلند به منظور مدیریت اثربخش خلق ارزش عمومی و ارائه خدمات  2018در سال 
گذاري عمومی را طرح ریزي کرد. در مدل  خط مشی 1راشبکهعمومی بهتر به شهروندان، مدل ف

ها،  ال با تمامی بخشیق مشارکت فعگذاري عمومی، دولت از طر فراشبکه خط مشی
ها و حتی  ها، نهادهاي دولتی، جوامع، گروه هاي ذینفع، بخش خصوصی، بوروکرات وزارتخانه

هایی را در سطوح مختلف دولت،  ها تاثیرگذار است، پروژه شهروندان که خط مشی بر آن
اي از  کند و یک خط مشی کالن به مجموعه ها و غیره تعریف می وزارتخانه هاف سازمان

  ).Klaster & et al., 2018, 4-5( شود ها خرد می اي از برنامه ها و سپس مجموعه یاستس
 انطباق پذیري در خط مشی گذاري عمومی -3- 1-1

میالدي، رویکردي تحت  1950گذاري عمومی، لیندبلوم در دهه  در حوزه خط مشی
که خط  ها را مطرح کرد که اشاره به این موضوع دارد گیري گرایی در تصمیم عنوان تدریج

 بینی بودن روندها، در ها، غیرقابل پیش گذاران و تصمیم گیرندگان با توجه به عدم قطعیت مشی
دسترس نبودن اطالعات و فقدان دانش نسبت به موضوعات، براي تصمیم گیري از رویکرد 

 1960نظري که در دهه  ). از دیگر افراد صاحبEtzioni, 1967, 5( برند تدریج گرایی بهره می
 توان به سایرت و مارچ اشاره کرد اند می روي خط مشی گذاري انطباقی تحقیق کردهبر 

)March, 1962, 665 ،اساتید دانشگاه کارنگی ملون شامل سایرت، سایمون، مارچ و اولسن .(
 Mintzberg & et( غیرساختارمند بودن، تدریجی و انطباقی بودن تصمیمات را بررسی کردند

al, 1976, 252.( 
گذاري یادگیرنده  گذاري، رویکرد انطباقی در ارتباط با خط مشی زه خط مشیدر حو

گذار و بازیگران مختلف در طی زمان و همراه با کسب  است. به این صورت که خط مشی
تجارب جدید، دریافت اطالعات جدید و کم شدن از عدم قطعیت ها، بازخوردهاي جدیدي 

 & Mclainدهند( ا با شرایط جدید بهتر انطباق میاز محیط پیرامون دریافت می کنند و خود ر

Lee, 1996, 441(. ) هاي اجرایی و  )، براي اولین بار، گام2001وارن واکر و همکارانش
گذاري انطباقی را توضیح دادند و اشاره کردند که رویکرد انطباقی در خط  فرآیند خط مشی

گذاري  فته نیست بلکه خط مشیگذاري به معنی بی نظمی و مجموعه اي از تصمیمات آش مشی
مشی اولیه بر مبناي  گذاري اولیه، تعریف مفروضاتی که خط انطباقی داراي مراحل خط مشی

                                                                                                                            
1- Meta-Networks 
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ها استوار است، تعریف اطالعاتی که باید در طول زمان تعیین شوند، تعریف اقدامات  آن
اصالحی ها، اقدامات  کاهنده و حذف کننده اثرات مخرب خط مشی، اقدامات کاهنده ریسک

وارن واکر در ادامه  ).Walker & et al., 2001, 285-286( مشی و ارزیابی مجدد خط
، سطوح 2003گذاري انطباقی، در سال  مطالعات خود در رابطه با عدم قطعیت و خط مشی

سطح  5گوناگون عدم قطعیت را بر اساس شدت آن و میزان ناشناخته بودن محیط، در 
). براي سطوح مختلف عدم قطعیت از الگوهاي 430، 1394کر، (تیسن و وا بندي نمود طبقه

هاي هامارات، کواکل و پروت  عنوان مثال سه محقق به نام شود به گوناگون انطباقی استفاده می
مشی انطباقی پویا، الگوي  هاي انجام شده بر روي طراحی خط )، در ادامه پژوهش2012(

ویا ارائه دادند و این الگوي جدید را تحت انطباقی پمشی  جدیدي در رابطه با الگوي خط
 Hamarat( کردندنام گذاري  1عنوان طراحی انطباقی استوار تحت شرایط عدم قطعیت کامل

& et al, 2012, 8.( 

 ادبیات نظري - 1-2

 گذاري عمومی مشی هاي فرآیند خط ادبیات نظري این پژوهش متشکل از چارچوب
مشی عمومی و  هاي خط گذاري، شبکه در خط مشی مشی)، رویکرد اشاعه نوآوري (چرخه خط

  اند. باشد که در ادامه توضیح داده شده پذیري در خط مشی می انطباق
  چرخه خط مشی عمومی -1-2-1

توان رویکرد گام به گام، متوالی و  اي چرخه خط مشی عمومی، می با نگاهی به فرآیند مرحله
می باشد و به صورت کلی داراي مراحل  منظمی را شناسایی کرد که داراي مرزبندي مشخصی

متوالی تدوین خط مشی، اجراي خط مشی و ارزیابی آن می باشد. از جمله افراد صاحبنظري که در 
)، 1956( )، السول1945( توان به سایمون شکل گیري فرآیند مرحله اي خط مشی نقش داشتند می

 )، هاگ وود و گان1978( جنکینز)، 1975( )، اندرسون1974( )، بروور1971( )، مک1970جونز(
  .)18، 1394(الوانی و شلویري،  ) اشاره نمود1989( ) و درور1984(

  
  فرآیند اشاعه نوآوري در خط مشی عمومی -2- 1-2

 هاي نوآورانه شامل رویکرد دولت نوآور رویکردهاي مبتنی بر اشاعه خط مشی
                                                                                                                            
1- Adaptive Robust Design Under Deep Uncertainty 
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)Bekkers & et al, 2018, 210 گذاري ( مشی)، رویکرد نوآوري باز در خطBogers & et, 

al, 2018, 5)و نوآوري در ارزش عمومی از طریق جنبش اقیانوس آبی (Zakaria & et al, 

گرایی در رویکرد  ) هستند و قصد دارند انتقادات مربوط به خطی بودن و تدریج85 ,2017
  اي را پوشش دهد. مرحله

  شبکه خط مشی عمومی -1-2-3
شی عمومی شامل خلق مشترك ارزش عمومی با رویکردهاي مبتنی بر شبکه خط م

 ; Voorberg & et al, 2015( گیري خط مشی تا اجرا و ارزیابی شهروندان از مرحله شکل

Osborne & et al, 2016 ; Osborne, 2018 & Eriksson, 2019،(  خلق مشترك ارزش
ی عمومی با مشارکت سطوح چندگانه دولت، خلق ارزش عمومی چندبازیگري، حکمران

 ;O’Toole, Jr, 2015 ; Sicilia & et al., 2016( ها هاي فرادولتی و فراشبکه مشترك، شبکه

Bryson, Sancino, Benington & Sorensen, 2017 & Klaster, Wilderom & 

Muntslag, 2018 هستندکه قصد دارند انتقاد مربوط به باال به پایین بودن، تک کانونه بودن و (
سازي،  اي را پوشش دهند. در رویکردهاي مبتنی بر شبکه رویکرد مرحله اقتدارگرایانه بودن

شود و وسعت  ها در نظر گرفته می تعامالت افقی و پایین به باال بازیگران، شهروندان و سازمان
  )Sabatier, 2007, 350( تواند از مرزهاي یک دولت نیز عبور کند شبکه می

  خط مشی گذاري انطباقی -1-2-4
)، Walker & et al, 2001, 285مبتنی بر انطباق شامل رویکرد انطباقی(رویکردهاي 

، تحلیل خط مشی بر مبناي تعریف Hamarat & et al, 2012, 3( طراحی استوار انطباقی
 Kwakkel( ، مسیر انطباقی پویا )Kwakkel & et al, 2010, 304( سطوح مختلف عدم قطعیت

& et al, 2013 ; Kwakkel & et al, 2016)رویکرد یادگیري انطباقی ،(Howlett & Nair, 

 & Raso, Kwakkel( نیاز به انطباق هاي انطباق پذیري ) و ترسیم نقشه ارزش نشانه7 ,2016

Timmermans, 2019, 6-8ها لزوم انطباق پذیري خط مشی در شرایط  )، هستند و پیام کلی آن
به از بین رفتن توالی فرآیندي در باشد که منجر  عدم قطعیت شدید و تغییرات سریع محیط می

  شود.  اي می رویکرد مرحله
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 روش پژوهش -2
 روش پژوهش از نوع کیفی و استقرایی، مبتنی بر روش فراترکیب نظریه پردازي

)Finfgeld-connett, 2018, 1هاي درون  ) است. روش فراترکیب به کمک یادداشت برداري
هاي تک به تک  اي فراتر از یافته اي باعث تولید یافته برداري میان مطالعه اي و یادداشت مطالعه

) 1باشد: ( روش فراترکیب نظریه پردازي داراي این مراحل می شود. هاي مربوطه می پژوهش
گیري،  ها و نمونه آوري داده ) جمع2هاي پژوهش، ( تعیین هدف، موضوع، سواالت و فرضیه

) برقراري 4اي، ( شت برداري میان مطالعهاي و یاددا هاي درون مطالعه ) یادداشت برداري3(
. به )1( ) نگارش گزارش پژوهش. این مراحل در جدول شماره5روابط پویا بین متغیرها و (

  اند. صورت خالصه ذکر شده
  . مراحل اجراي فراترکیب در این پژوهش1جدول 

  توضیحات و نحوه اجرا  نام مرحله

هدف، موضوع، سواالت و 
  فرضیه ها

هاي  اب رویکرد خط مشی گذاري عمومی در محیطموضوع: انتخ
  مختلف

هدف: دستیابی به چارچوبی که نشان دهد تحت چه شرایطی هر یک 
اي کاربرد  از رویکردهاي مرحله اي، انطباقی، اشاعه نوآوري و شبکه

  دارند و یا فاقد کاربرد می باشند.
توان رویکرد مناسب براي خط مشی گذاري را از  سوال: چگونه می

اي  یان رویکردهاي مرحله اي، انطباقی، اشاعه نوآوري و شبکهم
  انتخاب نمود؟

  جمع آوري داده ها و
  نمونه گیري

هاي اقتضائی مدیریت از  مرور تاریخی مبانی نظري مرتبط با نظریه
 2018که اولین نظریه اقتضائی مدیریت مطرح شد تا سال  1960سال 

شده به کمک سه کلید  مرور نظامند مبانی نظري پژوهش طرح ریزي
 Adaptive Policy Making ،Network Policyواژه 

Making  وInnovative Policy Making  در پایگاه داده
 گوگل اسکوالر

محدودسازي مقاالت استخراج شده از مرحله قبل به کمک سه معیار 
محدود نبودن "، "سطح تحلیل کالن خط مشی گذاري عمومی"

و  "خاص خط مشی گذاري و کشور خاصعنوان مقاله به حوزه 
  "محدود نبودن چکیده مقاله به حوزه خاص و کشور خاص"
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یادداشت برداري درون 
  اي مطالعه

مقاله استخراج شده از مرحله قبل به  75استفاده از یافته هاي مجموع 
 2منظور ساخت یادداشت میان مطالعه اي که در پیوست شماره 

  آورده شده است.
اري میان یادداشت برد
  اي مطالعه

مقاله و تولید یافته جدید که در  75هاي حاصل از  ترکیب یافته
  و قسمت یافته هاي این پژوهش آورده شده است. 2پیوست شماره 

برقراري روابط پویا بین 
  متغیرها

  3مطابق پیوست شماره 

  هاي یافته ها و نتیجه گیري آورده شده است. در قسمت  ارائه نتایج
مکانیزم فراترکیب و نحوه محدودسازي دامنه مبانی نظري پژوهش را به  )1(ره شکل شما

 نشان می دهد.  )1(کمک سه معیار ذکر شده در جدول شماره 

  . مراحل فراترکیب و محدودسازي مبانی نظري1شکل 
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 تحلیل تجربی -3
رونی بی تواند ناشی از دو منشاء درونی یا عدم قطعیت شدید می: عدم قطعیت شدید - 3-1

باشد. اگر عدم قطعیت نشات گرفته از ضعف سیستم داخلی خط مشی گذاري باشد، چنین عدم 
قطعیتی از نوع درونی است و اگر عدم قطعیت در اثر تحمیل شدن یک سري شرایط خارج از 

  کنترل سیستم خط مشی عمومی باشد، عدم قطعیت از نوع بیرونی است.
 ابع(در اثر وقوع بحران هاي مختلف مـالی، اقتصـادي،  دسترسی سخت به من:  عدم قطعیت بیرونی

سیاسی)، پیچیدگی محیط(تنوع عوامل تاثیرگذار بر روي نتـایج خـط مشـی)، پویـایی محـیط و      
سرعت باالي تغییرات و همچنین ابهام، منجر به ایجاد سطوح باالي عدم قطعیت یـا همـان عـدم    

 ;Bacot & et al., 1990; Srivastava, 1997; Ouston, 1998قطعیـت شـدید مـی شـوند(    

Whiteman, 1998; Keck & et al, 2014; Clift, 2013 .(  
این نوع عدم قطعیت که ناشی از ضعف سیستم خط مشی گذاري عمـومی    :عدم قطعیت درونی

)، چابـک و منعطـف نبـودن فرآینـد     Walker, 2015است در اثر اشتباهات تصـمیم گیرنـدگان(  
)، اسـتفاده از  White & Chartered Accountants, 2015; Labresh, 2017( گیـري  تصـمیم 

، عقالنیـت   )Zohlnhofer & et al., 2016( برنامه ریزي بلندمدت ایستا در شرایط متغیر و پویـا 
کمبـود دانـش و    ،)Paasi, 2005( محدود، انتخاب رضایت بخش و فقدان وجود یادگیرنـدگی 

و نزدیـک بینـی اسـتراتژیک در خـط     ) Walker & et al, 2010اطالعات براي تصمیم گیري (
  ) رخ می دهد.Howlett & Nair, 2016مشی گذاري عمومی (

در شرایط عدم قطعیت شدید، رویکرد متداول چرخه خط مشی گذاري عمومی که مبتنی بر 
برنامه ریزي و اقدام است ناکارآمد می شود و الزم است از چارچوب هاي پویا و منعطف  پیش بینی

 ;Burns & Stalker, 1961; Mintzberg & et al., 1976; Lindblom, 1979استفاده شود(

Ouston, 1998; Walker, 2000; Osman, 2002; Subroto, 2011; Clift, 2013; Keck & et 

al, 2014; Furtado & et al, 2015; Levati & et al, 2015; Zohlnhofer & et al, 2016.(  

  قدرت پیش بینی - 3-2
بینی شده و الزم است در چنین شرایط  منجر به کاهش قدرت پیش عدم قطعیت شدید
گذاري  هایی مانند خط مشی بینی وجود ندارد ابتدا به کمک روش محیطی که امکان پیش
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گذاري یادگیرنده، طراحی  گذاري پویا، انطباق پذیري پویا، خط مشی انطباقی، خط مشی
پذیر، قدرت پیش بینی افزایش پیدا کند و استوار، سناریونویسی، حکمرانی انطباقی و انعطاف 

 & Bacot & et al, 1990; Porter, 1991; Robertsonسپس اقدام به تصمیم گیري نمود(

Seneviratne, 1995; Srivastava, 1997; Leach & Stirling, 2007; McCann & et al., 

2009; Jones, 2009; Hamarat & et al., 2010; Gulati & et al., 2010; Dahmardeh & 

Pourshahabi, 2011; Lawrence, 2013; Pandey & Wright, 2014; Walker, 2015; 

Walker & et al., 2001; Paasi, 2005; Cooney & Lang, 2007; Walker & et al., 

2010; Maier & et al., 2016.(  
  مشارکت گرایی عمومی -3-3

ان شبکه خط مشی گذاري عمومی در خط مشی گذاري عمومی، رویکرد جدیدي تحت عنو
شکل گرفته است که ارزش عمومی از طریق همزیستی مجموعه از بازیگران در قالب یک 

). در Koolma, 2013; Fieldston, 2014; Tamura & Tokita, 2004( شود اکوسیستم ایجاد می
کانونه، رویکرد شبکه اي، به جاي تمرکز بر روي روابط سلسله مراتبی، باال به پایین، تک 

اقتدارگرایی و بوروکراتیک بر روي روابط افقی و پایین به باال تمرکز می شود که در نتیجه آن، 
 ;O’Toole, 1997; Bryson & et al, 2008( گیرد دولت باز و حکمرانی مشترك شکل می

Matheus & Janssen, 2016.( گذاري عمومی  ها در خط مشی گیري مشارکت دالیل شکل
ی از اجبار محیطی و یا تفکر شهروندگرایی نئوبوروکراتیک باشد که در ادامه تواند ناش می

  اند. توضیح داده شده
  مشارکت گرایی اجباري

گذاري وابستگی عوامل خط مشی به  هاي خط مشی گیري شبکه یکی از دالیل شکل
بع تواند شامل وابستگی مشترك مجموعه بازیگران به اطالعات، دانش، منا یکدیگر است و می

و همچنین توزیع و پراکندگی قدرت، امکانات و اختیارات در بین مجموعه بازیگران باشد. 
تواند  هاي مشترك نیز می همچنین ماهیت گسترده و پیچیده مساله عمومی و اهداف و ارزش

 ,Davis, 2010; O’Toole, 1997; Keck & Sikkink( گیري شبکه شوند منجر به شکل

1999; Raab, 2001; Provan & Milward, 2001 .(  
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  تفکر شهروندگرایی نئوبوروکراتیک
 ها و تغییر سبک مدیریت ها تغییر نگرش دولت گیري شبکه یکی دیگر از دالیل شکل

(مدیریت افقی و پایین به باال به جاي مدیریت عمودي باال به پایین) است که دربرگیرنده 
مشارکت فعاالنه شهروندان در  مفاهیم خلق مشترك، حکمرانی مشترك، یادگیري مشترك،

خط مشی گذاري، رویکرد دموکراتیک، انطباق پذیري بیشتر با نیازها و انتظارات شهروندان و 
 ,Osborne & et al, 2016; Osborne, 2018; Bryson & et alشهروندگرایی می باشد(

2017; Voorberg & et al, 2015; Voorberg & et al, 2013; Bovaird & Loeffler, 

2012; Currie & et al, 2011; Borzel & Heard-Laureote, 2009.( 

  نوآوري گرایی عمومی -3-4
شود که  هایی می گیري خط مشی گذاري عمومی باعث شکل اشاعه نوآوري در خط مشی

 & Christiansen( باشند و کامالً جدید و نوآورانه هستند گرا و دنباله رو گذشته نمی تدریج

Bunt, 2012; Kim & Mauborgne, 2015تواند بسته یا محدود باشد به این  ). نوآوري می
معنی که توسط دولت و به صورت تک کانونه اعمال شود و یا امکان دارد نوآوري باز باشد 

 ها، شهروندان و بخش خصوصی تسهیل گردد یعنی با مشارکت سایر بازیگران، سایر دولت
)De Vries & et al., 2015; Bogers & et al, 2018; Bekkers & Tummers, 2018 .(

تواند داراي منشاء داخلی مثالً به دلیل توسعه  گذاري عمومی می اشاعه نوآوري در خط مشی
یافتگی اقتصادي، وسعت جغرافیایی کشور، نخبه پروري دولت و سطح تحصیالت باشد و یا 

 ;Berry & Berry, 1999( داراي منشاء خارجی مثالً همجواري با همسایگان نوآور باشد

Mintrom, 1997; Cooke, 2001; Hartley, 2005; Gray, 2014; Borras, 2014.(  
 گیري نتیجه -4

هایی است،  گذاري عمومی داراي محدودیت اي خط مشی همانطور که رویکرد مرحله
پذیري نیز داراي  مشی عمومی و انطباق رویکردهاي نوین اشاعه نوآوري، شبکه خط

داند اما این  گذاري را پایان یافته می ی هستند. ساباتیر دوره عمر مفید چرخه خط مشیهای محدودیت
رویکرد نیز درست مانند رویکردهاي نوین معرفی شده در این پژوهش داراي کاربردهاي خاص 

  تواند در تمام شرایط نیز قابل کاربرد باشد. باشد. هیچ رویکردي کامالً منسوخ نیست و نمی خود می
(و عدم کاربرد) هر یک  قوت این پژوهش، ارائه چارچوبی است که شرایط کاربردنقطه 
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دهد. بنابراین به  اي را توضیح می اي، انطباقی، اشاعه نوآوري و شبکه از رویکردهاي مرحله
گذاري به چارچوب ارائه شده در این  شود قبل از خط مشی تصمیم گیرندگان پیشنهاد می

گرایی را  گرایی عمومی و نوآوري بینی، مشارکت قدرت پیش پژوهش دقت کنند و متغیرهاي
گذاري  شود که به شرایط بستري سیستم خط مشی در نظر داشته باشند. عالوه بر این پیشنهاد می

گرایی اجباري و  جمله وضعیت عدم قطعیت درونی، عدم قطعیت بیرونی، مشارکتمربوطه از
شاید عدم قطعیت شدید ناشی از ضعف تفکر شهروندگرایی نئوبوروکراتیک توجه شود. 

(مثالً یادگیرنده نبودن و یا نزدیک بینی استراتژیک) باشد و از طریق تغییر  درونی سیستم
بینی را افزایش داد. امکان دارد در بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  نگرش بتوان قدرت پیش

باشد و بنابراین اجراي  خاصی هنوز تفکر شهروندگرایی نئوبوروکراتیک به حد بلوغ نرسیده
  مشی مبتنی بر تفکر شهروندگرایی با موانع سیاسی و اجتماعی گسترده رو به رو شود. خط

هایی که در قسمت  هاي مربوط به پژوهش هاي این پژوهش با یافته از طریق مقایسه یافته
شود که مفهوم عدم قطعیت ارائه شده توسط  ادبیات پژوهش بررسی شدند مشخص می

 بندي گانه عدم قطعیت ارائه شده توسط واکر) به طبقهجگران از منظر شدت (مثالً سطوح پنپژوهش
بندي متفاوتی از عدم قطعیت بر اساس عدم  این مقوله پرداخته است اما در این پژوهش طبقه

نظر  گرایی نیز افراد صاحب قطعیت درونی و بیرونی ارائه شد. در مورد مفهوم مشارکت
اند، مثالً آزبورن بر روي خلق مشترك و حکمرانی مشترك تاکید  رائه دادههایی ا بندي طبقه

(محلی، منطقه اي، ملی و بین الملی) به این مفهوم  دارد، ساباتیر از منظر میزان گستردگی شبکه
توجه کرده است و برایسون نیز از منظر تعداد و نوع بازیگرانی که با همدیگر مشارکت دارند به 

بندي متفاوت مشارکت اجباري و تفکر  ه است اما این پژوهش طبقهموضوع نگاه کرد
شهروندگرایی نئوبوروکراتیک را ارائه داده است. نهایتاً اینکه استفاده از روش فراترکیب باعث 

گرایی شد که در کنار یکدیگر  گرایی و نوآوري بینی، مشارکت گیري مفاهیم قدرت پیش شکل
  کنند. گذاري کمک می رویکرد مناسب خط مشی به تصمیم گیرنده در انتخاب بهتر

ها به  محدودیت اصلی این پژوهش در ارتباط با روایی بیرونی و قابلیت تعمیم یافته
هاي سایر  هاي این پژوهش از فراترکیب یافته بسترهاي مختلف است. با توجه به اینکه یافته

گیرندگان در شرایط  یماند الزم است چارچوب این تحقیق توسط تصم ها بدست آمده پژوهش
  واقعی مختلف مورد استفاده قرار بگیرد تا خالء ها و کمبودهاي آن شناسایی و اصالح شود.
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