تاريخ دريافت95/11/30 :
تاريخ پذيرش96/5/11 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

وضعيت مسئلهيابي رسمي و ميزان اجراي خطمشي هاي عمومي
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چکيده
زمينه :مسائل عمومي ،ورودي فرآيند خطمشي عمومي هستند که ميتوانند عملکرد سازمانها را به گونهاي
متأثر سازند و يكي از مراحل عمده فرآيند خطمشي گذاري ،مرحله اجرا مي باشد.
هدف :بررسي وضعيت مسئلهيابي رسمي و ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي.

روشها :جامعه آماري ،کليه پرسنل وزارتخانه مربوطه که نمونهگيري در مرحله اول به صورت خوشهاي و
سپس به روش تصادفي ساده و با استفاده از فرمول کوکران ،پانصدو ده نفر انتخاب شدند .ابزار گردآوري
اطالعات ،پرسشنامه و تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو  Amosانجام شد.
يافتهها :يافتههاي پژوهش نشان داد که وضعيت هر دو رويه مسئلهيابي رسمي در اين وزارتخانه ،بيش از
سطح ميانگين و ميزان اجراي خط مشيهاي عمومي ،پايين تر از سطح ميانگين و در سطح غير رضايتبخش
ميباشد .همچنين در مسئلهيابي مستقيم ،مسئلهيابي ازطريق پيشي گرفتن ساير کشورها و در مسئلهيابي
غيرمستقيم ،مسئلهيابي از طريق کارکنان باالترين رتبه را داشته است.
نتيجه گيري :نتايج ،بيانگر آنست كه مسائل در اين حوزه زياد بوده و بسياري از خطمشيهاي اين وزارتخانه
بطور ناقص اجرا گرديدهاند که اين موضوع ،معضالت عمدهاي را در پي خواهد داشت.
واژههاي کليدي :مسائل عمومي ،مسئلهيابي ،خطمشي ،اجراي خطمشيهاي عمومي ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي
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مقدمه

هر امر ديگري باشد .اما نکته قابل توجهي که در اين

انسانها در زندگي فردي و اجتماعي خود به طور

زمينه وجود دارد اين است که مسئلهاي که جنبه

مرتب با مشکالت و مسائل عديده اي روبرو بوده و در

عمومي دارد ،بيش از آنکه بر يک فرد يا افراد خاص

سرتاسر زندگي مشغول حل اين مسائل و برطرف

تأثير بگذارد ،کمبود يا نقصاني است که مردم را شديداً

نمودن همين مشکالت هستند؛ مسائل متعددي از قبيل

به تنگ آورده و محدوديتهاي اساسي در زندگي آنها

تورم ،بيکاري ،بيماريهاي درمان ناپذير ،عدم تمکن

ايجاد نموده ،يا چالشي است که نحوه تعامل و اداره

مالي تا تبعيض ،نابسامانيهاي اجتماعي ،ناکارآمدي

آن ،آينده مردم را سخت متأثر خواهد نمود (الوان ي

مسئوالن دولتي و آموزش فرزندان که او را مجبور مي

 .)21 ،1386عالوه بر آن ،مسئله عمومي مورد توجه و

نمايد ،براي زندگي و بقاي خود ،با اين مسائل بستيزند

عالقه مردم است .درباره مسائل فردي صحبت نمي

و خود را در معرض مخاطرات مختلف قرار دهد،

کند ،بلکه راجع به مسائل گروهي صحبت مي کند و
1

شايد از اين نگاه بتوان گفت :زندگي کردن يعني حل

نيازمند تصميمات عمومي و گروهي ميباشد (جونز

مداوم و مستمر مسائل (دانش فرد  .)74 ،1393در

.)2010

2
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سازمانها نيز ،طي چند سال گذشته بعد جديدي در

جونز و ماتس 3معتقدند :تعدادي از متغيرها که در

مديريت شکل گرفته و صاحب اهميت شده است .اين

چگونگي درک مسائل عمومي تأثيرگذار هستند را م ي-

بعد مربوط به مسائل عمومي است که سازمان و کسب

توان به صورت زير فهرست نمود:

و کار را متأثر ميسازد .مسائل عمومي بسياري از

 )1برجستگي مسائل از ديدگاه توده مردم و نخبگان

سازمانها را تحت فشار قرار داده و موجب شده تا آن-

 )2جديد بودن مسئله

ها دستورالعملهاي اجرايي و ساختارهاي سازماني را

 )3درک هزينه و منافع حاصله

جهت پاسخ بدان ،تغيير دهند (گيوريان و ربيعي

 )4پيچيدگي فني ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي مسئله

مندجين  .)10 ،1391دولت نيز در پاسخ به اين

 )5تصورات افرادي که تحت تأثير قرار مي گيرند

مشکالت و در ارتباط با اهداف رشد ،توسعه ملي و

 )6طراحي ماهرانه جهت تغيير تصورات

رفاه شهروندان و حل اين مشکالت در زمان حال ،خط

 )7تصوري که از نقش مناسب دولت وجود دارد

مشي هايي را تدوين مينمايد .ضرورت اين امر

(گيوريان و ربيعي مندجين .)11 ،1391

انکارناپذير است ،چون اگر تالشها جهت رسيدگي به

همچنين به نظر رضائيان ،براي آگاهي از وجود

اين مشکالت به محض وقوع صورت نگيرد ،ممکن

مسئله ،مي توان از روشهاي رسمي و غيررسمي

است به مراحل غيرقابل کنترل رسيده ،باعث انحطاط

استفاده کرد.

رشد اجتماعي و اقتصادي شده و در نهايت توسعه
جامعه را به خطر اندازد .به ويژه در کشورهاي در حال
توسعه با بخش خصوصي ضعيف ،از اهميت بااليي
برخوردار ميباشد (حاجي پور و ديگران .)3 ،1394

الف -مسئلهيابي رسمي :روش رسمي مسئلهيابي
يک رويه مستقيم و سه رويه غيرمستقيم دارد؛
رويه مستقيم :در رويه مستقيم ،مدير ،خودش از
وضعيتهاي ايجاد شده زير به وجود مسئله پيميبرد:

مسئله عمومي ،ابعاد گستردهتري از اجتماع را در

 )1انحراف از تجربيات گذشته :الگوي عملکرد قبلي

برگرفته ،مصالح عمومي را خدشه دار مينمايد .اين

سازمان بر هم ميخورد ،براي مثال فروش امسال

ابعاد ممکن است آموزش ،اشتغال ،رفاه ،بهداشت،

کمتر از سال قبل ميشود ،يا هزينهها ناگهان

امنيت ،جنگ و صلح ،مسافرت ،مسکن ،بانکداري و يا

افزايش مي يابد ،يا ميزان جابهجايي کارکنان زياد
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مي شود ،يا مديران رده باال ،استاندارد جديدي

شکايت دارند ،نشانه وجود مسئله است (رضائيان

براي عملکرد واحد تعيين ميکنند.

.)60 ،1387

 )2انحراف از برنامه تعيين شده :سطح سود از ميزان

ب -مسئلهيابي غير رسمي

پيشبيني شده کمتر است ،يا واحدي بيشتر از

اکثر مديران قبل از آنکه مسئله عمدهاي بر روي

بودجهاش خرج مي کند ،يا انتظارات مدير برآورده

ترازنامه يا غيره نشان داده شود يا حتي قبل از آنکه

نميشود (پوندز.)1968 4

کارکنان با مافوقها مسئله را به آنها ارجاع کنند از آن

 )3پيشي گرفتن رقبا :سازمان رقيب ممکن است رويه

آگاهي داشتند که اطالعات آن از طريق ارتباطات

عملياتي جديدي به کارگيرد و مدير مجبور شود

غيررسمي و بينش فراهم آمده است .از اين رو ميتوان

رويه هاي عملياتي سازمان خود را به روز درآورد

نتيجه گرفت که مسئلهيابي غير رسمي امري بينشي

تا بتواند همچون گذشته با آن سازمان رقابت کند،

است و از کانال هاي ارتباطي غيررسمي به وجود آنها

در اينجا عملکرد سازمان رقيب توانسته است مدير

ميتوان پي برد (رضائيان .)61 ،1387

را در وضعيت حل مسئله قرار دهد (همتيفر و
ديگران .)9-8 ،1394

 -1از طريق کارکنان :کارکنان به دو دليل مسائل
آتي را به مدير گوشزد ميکنند.
الف :صالحيت مدير :کارکنان هر واحد يا بخش
در سازمان هيچ کس را صالحيتدارتر از مدير مستقيم
خود براي اطالع از وجود مسئله يا نياز آتي نمي
شناسند ،از اين رو بر مبناي تجربيات گذشته خود،
مسائل و نيازها را تشخيص داده و به مدير گوشزد
ميکنند.
ب :انجام وظيفه :کارکنان براي آنکه خود را از
هرگونه سرزنش آتي مصون بدارند بنا به تشخيص
خود ،مسائل و نيازهاي آتي را به عنوان يک وظيفه به
مدير گوشزد ميکنند.

 -2از طريق مافوق ها :از هر مدير کارآمدي
انتظار ميرود بر فعاليت هاي حوزه مديريت تا حد
ممکن اشراف داشته باشد و کمتر انتظار ميرود از آن-
چه در خارج از حوزه مديريت وي مي گذرد مطلع
باشد ،از اين رو مديران عالي ،ديگر مديران سازمان را
در مورد مسائل يا نيازهاي آتي آگاه ميکنند.

)4

از طريق ارباب رجوع يا مشتري :به عنوان

مثال هنگاميکه مشتريان از تأخير در تحويل کاال

خطمشي عمومي هستند که ميتوانند عملکرد سازمان-
ها را به گونهاي متأثر سازند .مسائل عمومي ،خواسته-
هاي عموم جامعه است که در صورتجلسه خطمشي
عمومي قرار ميگيرند و براساس آن خطمشي عمومي
تنظيم ميشود (دانش فرد  .)79 ،1393اجرا هم جزو
الينفک و مکمل خط مشي عمومي محسوب ميشود و
تأثير آن روي شکلگيري خط مشي ها اجتنابناپذير
است (دونالد .)1995 5يکي از مهمترين مسائلي که
امروزه بيشتر کشورها ،اعم از کشورهاي توسعه يافته و
درحال توسعه ،با آن مواجهاند ،اجراي ناموفق خط-
مشيهاي عمومي است .اين تصور غلط وجود دارد که
اگر خطمشياي وضع گردد ،حتماً اجرا خواهد شد ،اما
تحقيقات متعدد در اين زمينه نشان ميدهد که در عمل
به اين صورت نيست بلکه خطمشي هاي زيادي وضع
مي گردند اما اجرا نميشوند يا اينکه به صورت ناقص
به اجرا در ميآيند ،همچنين خط مشيگذاران معموالً
اين برداشت را دارند که اگر قانوني اجرا نمي شود،
تقصير برعهده مجريان ميباشد و خط مشيگذاران از
هر خطا و سرزنشي درامانند اما در واقع چنين نيست
(معمارزاده و شکري  .)1385امروزه هم بسياري از
کشورها در چنبره بوروکراسي سنتي و نظام مديريت
آمرانه که مبعث از تفکر قديمي جدايي اداره از سياست

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رويههاي غير مستقيم:

از نگاهي ديگر ،مسائل عمومي وروديهاي فرآيند
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است گرفتار آمدهاند و اجراي خط مشي عمومي براي

ميزان اجراي خط مشيهاي عمومي در وزارت تعاون،

آنها به صورت يک موضوع الينحل باقي مانده است.

کار و رفاه اجتماعي چگونه است؟

بر همين اساس ،اکثر برنامه هاي دولت در اين کشورها

با بررسي ادبيات تحقيق و مطالعه ديدگاههاي

در مرحله اجرا با شکست و ناکامي مواجه مي شوند

انديشمندان و صاحب نظران خط مشي عمومي ،متغيرها

(استيلمن.)380 ،2006 6

و شاخص هاي مربوط به چارچوب نظري تحقيق

سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

اجراي خطمشيهاي عمومي در ايران هم ،در

مشخص گرديد .اما از آنجا كه اين بررسي در

برخي موارد ناموفق بوده و رضايتبخش نيست.

وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ايران مطرح مي

تاکنون برخي از خطمشيهاي تدوين شده ،پس از

باشد لذا لزوم بوميسازي متغيرها ضروري ميباشد .به

تصويب در مرحله اجرا با ناکامي مواجه شدهاند و

همين منظور از نظرات خبرگان دراين زمينه نيز استفاده

مجريان ،بسياري از آنها را به طور ناقص و ناکارآمد

شد .بدين صورت كه با نظرخواهي و مصاحبه از

اجرا کرده و يا بخشي از آن را اصالً عملياتي نکرده اند.

تعدادي اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي و افراد مطلع

در برخي موارد ،خطمشي اجرايي با آنچه تدوين شده

در اين بخش كه واجد شرايط خبرگان اين تحقيق بوده-

تفاوت اساسي و معناداري دارد (حاجي پور و ديگران

اند و نيز با مطالعه اسناد و مدارك موجود شامل

.)1394

مجالت ،كتابها و سايت اين وزارتخانه ،سواالتي در

به نظر ميرسد در حال حاضر ،مهمترين مسئله

قالب پرسشنامه تهيه و بين تعدادي از خبرگان و صاحب

عمومي در سطح سياست داخلي کشور ،مسئله اشتغال

نظران با استفاده از روش دلفي در چندين مرحله توزيع

و در راستاي آن رفاه عمومي مي باشد که حل اين

و از آنها نظرخواهي شد .براساس جمعبندي نظرات

مسئله نه تنها وظيفه وزارت تعاون ،کار و رفاه

مشترك آنها تعدادي از مؤلفههاي مسئلهيابي مدل اوليه

اجتماعى ،بلکه به طور طبيعي ،مسئله دولت است .لذا

تحقيق حذف و تعدادي نيز به آنها اضافه گرديد.

با توجه به مسائل مهمي ازجمله کار ،اشتغال و رفاه که

بطوريكه تعداد  20مؤلفه متغير مسئلهيابي شناسايي

در چند سال اخير جامعه با آن بيشتر درگير بوده است،

گرديد .مدل مفهومي تحقيق در نموارد زير آورده شده

سوال اصلي تحقيق اين است که؛ وضعيت مسئلهيابي و

است.

نمودار ( :)1مدل مفهومي تحقيق (منبع :يافته هاي محقق)
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در راستاي مدل ذکر شده ،فرضيات پژوهش به
صورت زير مي باشند؛
 -1مسئلهيابي در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
در وضع مطلوب قرار دارد.
-1-1

مسئلهيابي با رويه مستقيم در وزارت تعاون،

مرحله دوم از هراستان با استفاده از فرمول کوکران
نمونهگيري انجام گرديد .در مجموع تعداد پانصد و ده
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .در اين
پژوهش به منظور جمعآوري دادههاي مورد نياز از دو
پرسشنامه محقق ساخته ،استفاده گرديد که بينام بوده
8

کار و رفاه اجتماعي در وضع مطلوب قرار دارد.

و بر اساس طيف پنج درجهاي ليکرت تنظيم شداند

 -1-1-1مؤلفههاي مسئلهيابي با رويه مستقيم در

(به منظور جلب اعتماد پاسخگو ،در پرسشنامه از

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در وضع

آوردن ابعاد و مؤلفهها خودداري به عمل آمد).

مطلوب قرار دارند.

پرسشنامه اول که براي سنجش متغير مسئلهيابي رسمي

مسئلهيابي با رويه غيرمستقيم در وزارت

بود که شامل شصت و چهار سؤال و پرسشنامه دوم نيز

-2-1

تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در وضع مطلوب قرار

براي سنجش متغير ميزان اجراي خط مشي هاي

دارد.

عمومي ،مشتمل بر هشتاد و سه سؤال بوده است.

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در وضع

پرسشنامهها ،از نظرات متخصصين در اين حوزه بهره

مطلوب قرار دارند.

گرفته شد .همچنين روايي سازه پرسشنامهها با استفاده

 -2ميزان اجراي خطمشي ها در وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي در وضع مطلوب قرار دارد.

-1-2

ميزان اجراي خط مشيهاي حوزه رفاه

از تحليل عاملي تأييدي 10مورد بررسي قرار گرفت.
ب) پايايي :11براي تعيين پايايي پرسشنامهها از
ضريب آلفاي کرونباخ

12

استفاده شد .ضريب پايايي

اجتماعي در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در

آزمون براي کل پرسشنامه مسئله يابي رسمي  0/825و

وضع مطلوب قرار دارد.

براي کل پرسشنامه ميزان اجراي خط مشي هاي

ميزان اجراي خط مشيهاي حوزه کار در

عمومي  0/784محاسبه شد و با توجه به مقادير ضريب

-2-2

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در وضع

آلفاي كرونباخ ،ميتوان استنباط نمود كه ابزار پژوهش

مطلوب قرار دارد.

از پايايي مطلوبي برخوردار است.

 -3-2ميزان اجراي خط مشيهاي حوزه تعاون در

در اين پژوهش ،به منظور تجزيه و تحليل دادهها و

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در وضع

آزمون فرضيهها ،از روش آمار توصيفي و استنباطي و

مطلوب قرار دارد.

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSو

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،توصيفي و از نظر هدف ،کاربردي
ميباشد که به روش پيمايشي 7انجام شده است.
همچنين جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ميباشد که نمونه
گيري در دو مرحله صورت گرفت .مرحله اول به
صورت خوشهاي پنج استان انتخاب گرديد و در

 Amosاستفاده شده است.
يافتههاي پژوهش

الف) يافتههاي مربوط به ويژگيهاي جمعيت
شناختي:13
از ميان پاسخگويان 46/9 ،درصد را مردان و 53/1
درصد را زنان تشکيل دادهاند .از لحاظ شرايط سني
بيشترين تعداد پاسخگويان در رده سني  31-40سال

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -1-2-1مؤلفههاي مسئلهيابي با رويه غيرمستقيم در

الف) روايي :9به منظور اطمينان از روايي محتوايي
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جدول ( :)1آمار توصيفي مسئله يابي رسمي و ميزان اجراي
خطمشي هاي عمومي در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
متغيرها

تعداد پاسخگويان

ميانگين

ميانه

مد

انحراف معيار

مسئلهيابي رسمي

510

3/208

3/125

3/094

0/341

ميزان اجراي خطمشي هاي کار

510

2/847

2/939

2/939

0/553

ميزان اجراي خطمشي هاي تعاون

510

2/976

3/000

3/000

0/608

ميزان اجراي خطمشي هاي رفاه

510

2/96

2/99

2/99

0/558

ميزان اجراي خطمشي هاي وزارتخانه

510

2/940

2/976

2/977

0/518

 :H1مسئلهيابي در جامعه مورد مطالعه در وضع

قرار داشته است .ميزان تحصيالت در رده ليسانس

مطلوب قرار دارد.

بيشترين افراد را در برگرفته است و از نظر سابقه کاري

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،با

افراد با سابقه کاري  11تا  15سال بيشترين فراواني را

توجه به اينکه در  -pمقدار آزمون ( )0/001کمتر از

به خود اختصاص دادهاند.

سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر رد
سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

ب) يافتههاي مربوط به آمار توصيفي:

ميشود .لذا مسئلهيابي در جامعه مورد مطالعه در وضع
مطلوب قرار دارد و باالتر از سطح متوسط اين پژوهش

 -با توجه به نتايج جدول ( ،)1با توجه به اينکه

ميباشد.

ميانگين دادهها سه ميباشد ،وضعيت مسئلهيابي رسمي
در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي باالتر از سطح

فرضيه  :-1-1بررسي وضعيت مسئلهيابي مستقيم در

متوسط ميباشد.

جامعه مورد مطالعه

 -با توجه به نتايج جدول ( ،)1وضعيت اجراي

 :H0مسئلهيابي مستقيم در جامعه مورد مطالعه در وضع

خطمشيها در هر سه حوزه کار ،تعاون و رفاهاجتماعي

مطلوب قرار ندارد.

در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پايينتر از سطح

 :H1مسئلهيابي مستقيم در جامعه مورد مطالعه در وضع

متوسط اين پژوهش ميباشد.

مطلوب قرار دارد.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،با

ج) يافتههاي مربوط به آزمون فرضيات:
فرضيه  :1بررسي وضعيت مسئلهيابي در جامعه مورد

توجه به اينکه در -pمقدار آزمون ( )0/001کمتر از

مطالعه

سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر رد

 :H0مسئلهيابي در جامعه مورد مطالعه در وضع

ميشود .لذا وضعيت مسئلهيابي مستقيم در جامعه مورد
مطالعه در سطح مطلوب قرار دارد.

مطلوب قرار ندارد.

جدول ( :)2وضعيت مسئلهيابي در جامعه مورد مطالعه
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين نظري = 3/00
آماره

z

- pمقدار

کلي

3/21

3/34

13/92

0/001

مستقيم

3/20

0/36

12/34

0/001

غيرمستقيم

3/23

0/41

12/49

0/001
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فرضيه  :-1-1-1بررسي وضعيت مؤلفههاي مسئلهيابي

فرآيند آماري ،مالي ،زماني و گلوگاهها ،پيشي گرفتن

مستقيم در جامعه مورد مطالعه

ساير کشورها ،تغييرات تکنولوژيکي و به روز نبودن

 :H0مؤلفههاي مسئلهيابي مستقيم در جامعه مورد

آنها ،تجزيه و تحليل محيط و نظرسنجي ،برخورد با

مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارند.
 :H1مؤلفههاي مسئلهيابي مستقيم در جامعه مورد

واقعه بحراني و غيرمترقبه ،شرکت در دورهها و
همايشهاي علمي ،مطالعه کتب و مستندات و ساده

مطالعه در وضع مطلوب قرار دارند.

کردن کارها در سطح مطلوب قرار گرفتهاند (-p>0/05

همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود،

مقدار) .با توجه به نتايج جدول  3مؤلفه پيشي گرفتن يا

مؤلفههاي انحراف از تجربيات گذشته (تغيير روند

فاصله گرفتن رقبا در سطح مطلوب قرار نگرفته است

قبلي) ،انحراف از برنامه تعيينشده (استاندارد) ،کنترل

(-p<0/05مقدار).

جدول ( :)3وضعيت مؤلفههاي مسئلهيابي در جامعه مورد مطالعه
مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين نظري = 3/00
آماره

z

- pمقدار

مستقيم
غير مستقيم

انحراف از برنامه تعيينشده (استاندارد)

3/13

0/62

4/65

0/001

کنترل فرآيند آماري ،مالي ،زماني و گلوگاهها

3/20

0/52

8/82

0/001

پيشي گرفتن يا فاصله گرفتن رقبا

3/03

0/69

0/86

0/194

پيشي گرفتن ساير کشورها

3/57

0/61

21/16

0/001

تغييرات تکنولوژيکي و به روز نبودن آنها

3/05

0/64

1/72

0/043

تجزيه و تحليل محيط و نظرسنجي

3/10

0/68

3/47

0/001

برخورد با واقعه بحراني و غيرمترقبه

3/05

0/65

1/80

0/036

شرکت در دورهها و همايشهاي علمي

3/53

0/70

17/13

0/001

مطالعه کتب و مستندات

3/31

0/68

10/36

0/001

ساده کردن کارها

3/30

0/64

10/53

0/001

از طريق کارکنان

3/29

0/63

10/59

0/001

از طريق مافوقها

3/19

0/56

7/76

0/001

از طريق اربابرجوع (مشتري)

3/31

0/59

11/80

0/001

از طرق بازرسين

3/30

0/56

12/10

0/001

از طريق متخصصان و کارشناسان

3/18

0/75

5/51

0/001

از طريق رسانهها

3/12

0/77

3/46

0/001

از طريق گروههاي ذينفوذ ،اتحاديهها و انجمن

3/15

0/60

5/69

0/001

از طريق نمايندگان مجلس و دولت

3/17

0/67

5/72

0/001

از طريق توده مردم و نخبگان فعال

3/15

0/61

5/52

0/001

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

انحراف از تجربيات گذشته (تغيير روند قبلي)

3/07

0/61

2/79

0/003
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فرضيه  :-2-1بررسي وضعيت مسئلهيابي غيرمستقيم

فرضيه  :2بررسي وضعيت ميزان اجراي خطمشيهاي

در جامعه مورد مطالعه

عمومي در جامعه مورد مطالعه

 :H0مسئلهيابي غيرمستقيم در جامعه مورد مطالعه در

 :H0ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي در جامعه مورد
مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

وضع مطلوب قرار ندارد.
 :H1مسئلهيابي غيرمستقيم در جامعه مورد مطالعه در

 :H1ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي در جامعه مورد

وضع مطلوب قرار دارد.

مطالعه در وضع مطلوب قرار دارد.

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،با

همانطور که در جدول ( )4مشاهده ميشود ،با

توجه به اينکه در  -pمقدار آزمون ( )0/001کمتر از

توجه به اينکه در  -pمقدار آزمون ( )1/000بيشتر از

سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر رد

سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر را

ميشود .مسئلهيابي غيرمستقيم در جامعه مورد مطالعه

نميتوان رد کرد .به عبارتي ،ميتوان گفت که وضعيت

در وضع مطلوب قرار دارد.

ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي در جامعه مورد
مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

فرضيه  :-1-2-1بررسي وضعيت مؤلفههاي مسئله
سال هشتم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1396

يابي غيرمستقيم در جامعه مورد مطالعه

فرضيه  :-1-2بررسي وضعيت ميزان اجراي

 :H0مؤلفههاي مسئلهيابي غيرمستقيم در جامعه مورد

خطمشيهاي عمومي (حوزه اجتماعي) در جامعه مورد
مطالعه

مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارند.
 :H1مؤلفههاي مسئلهيابي غيرمستقيم در جامعه مورد

 :H0ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه

مطالعه در وضع مطلوب قرار دارند.

اجتماعي) در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب

همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود،

قرار ندارد.

مؤلفههاي از طريق کارکنان ،از طريق اربابرجوع

 :H1ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه

(مشتري) ،از طرق بازرسين ،از طريق مافوقها ،از

اجتماعي) در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب

طريق متخصصان و کارشناسان ،از طريق رسانهها ،از

قرار دارد.

طريق گروههاي ذينفوذ ،اتحاديهها و انجمنهاي

همانطور که در جدول ( )4مشاهده ميشود ،با

تجاري و حرفهاي ،از طريق نمايندگان مجلس و دولت

توجه به اينکه در  -pمقدار آزمون ( )1/000بيشتر از

و از طريق توده مردم و نخبگان فعال در سطح مطلوب

سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر را

قرار گرفتهاند (-p>0/05مقدار).
جدول ( :)4وضعيت ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي در جامعه مورد مطالعه
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين نظري = 3/00
آماره

z

- pمقدار

کلي

2/92

0/49

- 3/58

1/000

حوزه اجتماعي

2/84

0/56

- 6/35

1/000

حوزه کار

2/98

0/61

- 0/89

0/812

حوزه تعاون

2/07

0/62

- 0/070

0/759
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نميتوان رد کرد .به عبارتي ،ميتوان گفت که وضعيت

نميتوان رد کرد .به عبارتي ،ميتوان گفت که وضعيت

ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه اجتماعي)

ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه کار) در

در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

فرضيه  :-2-2بررسي وضعيت ميزان اجراي

فرضيه  :-3-2بررسي وضعيت ميزان اجراي

خطمشيهاي عمومي (حوزه کار) در جامعه مورد

خطمشيهاي عمومي (حوزه تعاون) در جامعه مورد

مطالعه

مطالعه

 :H0ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه کار) در

 :H0ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه تعاون)

جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.
 :H1ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه کار) در

در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.
 :H1ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه تعاون)

جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار دارد.

در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار دارد.

همانطور که در جدول ( )4مشاهده ميشود ،با

همانطور که در جدول ( )4مشاهده ميشود ،با

توجه به اينکه در  -pمقدار آزمون ( )0/812بيشتر از

توجه به اينکه در  -pمقدار آزمون ( )0/759بيشتر از

سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر را

مسئله يابي

مسئله يابي مستقيم
مسئله يابي غيرمستقيم

رتبه

ميانگين رتبه

مؤلفه
انحراف از تجربيات گذشته (تغيير روند قبلي)

7

5/32

انحراف از برنامه تعيينشده (استاندارد)

6

5/43

کنترل فرآيند آماري ،مالي ،زماني و گلوگاهها

5

6/14

پيشيگرفتن يا فاصله گرفتن رقبا

9

4/94

پيشيگرفتن ساير کشورها

1

8/44

تغييرات تکنولوژيکي و به روز نبودن آنها

10

4/89

تجزيه و تحليل محيط و نظرسنجي

7

5/32

برخورد با واقعه بحراني و غيرمترقبه

8

5/08

شرکت در دورهها و همايشهاي علمي

2

8/01

مطالعه کتب و مستندات

3

6/23

ساده کردن کارها

4

6/20

از طريق کارکنان

1

6/00

از طريق مافوقها

4

5/00

از طريق اربابرجوع (مشتري)

2

5/78

از طرق بازرسين

3

5/65

از طريق متخصصان و کارشناسان

5

4/65

از طريق رسانهها

7

4/45

از طريق گروههاي ذينفوذ ،اتحاديهها و انجمنهاي تجاري و حرفهاي

9

4/42

از طريق نمايندگان مجلس و دولت

6

4/60

از طريق توده مردم و نخبگان فعال

8

4/44

آماره کاي دو - pمقدار

833/279

286/791

0/001

0/001
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سطح معنيداري ( )0/05است ،لذا فرض صفر را

باشند .فرضيات مربوط به مسئلهيابي اين وزارتخانه چه

نميتوان رد کرد .به عبارتي ،ميتوان گفت که وضعيت

در بخش آمار توصيفي و چه در بخش آزمون فرضيات

ميزان اجراي خطمشيهاي عمومي (حوزه تعاون) در

نشان دهنده وجود مسائل بسيار در اين حوزه است.

جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

اين فرضيات مربوط به بررسي وضعيت مسئلهيابي در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ميباشد که

د) بررسي نتايج آزمون مقايسات چندگانه فريدمن

براساس نتايج بدست آمده از جدول ( )2و ( )3که

در اين بخش با استفاده از آزمون مقايسات چندگانه

 P<0/05فرضيات تاييد ميگردد .يعني مسئلهيابي (در

فريدمن ،به رتبه بندي ابعاد مسئلهيابي به روش مستقيم

هر دو رويه) در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب

در وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پرداخته شده

قرار دارد .همچنين با توجه به جدول ( )1مسئلهيابي در

است:

هر دو رويه مستقيم و غيرمستقيم باالتر از سطح

همانطور که در قسمت اول جدول ( )5مشاهده
ميشود ،با توجه به اينکه  -pمقدار آزمون ( )0/001از

متوسط ميباشد.
همچنين با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون
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سطح معنيداري ( )0/05کوچکتر است ،لذا فرض

فريدمن و جدول ( ،)5از بين مؤلفههاي مسئلهيابي

صفر رد ميشود و ادعاي يكسان بودن رتبه طبقات

مستقيم ،مؤلفههاي پيشي گرفتن ساير کشورها ،شرکت

پذيرفته نميشود و ميتوان گفت که پيشي گرفتن ساير

در دورهها و همايشهاي علمي ،مطالعه کتب و

کشورها باالترين رتبه را در بين مؤلفههاي مسئله يابي

مستندات و هنگام ساده کردن کارها به ترتيب بيشترين

مستقيم در جامعه مورد مطالعه داشته است و شرکت

ميانگين را دارند و به نظر ميرسد در بين ساير مؤلفهها

در دورهها و همايشهاي علمي و مطالعه کتب و

از نظر پاسخگوها مهمتر هستند .در مسئلهيابي به روش

مستندات در ردههاي بَعدي قرار دارند.

غيرمستقيم نيز مؤلفههاي مسئلهيابي از طريق کارکنان،

همانطور که در قسمت دوم جدول ( )5مشاهده

اربابرجوع (مشتري) و از طريق بازرسين به ترتيب در

ميشود ،با توجه به اينکه  -pمقدار آزمون ( )0/001از

بين ساير مؤلفهها از نظر پاسخگوها مهمتر هستند و

سطح معنيداري ( )0/05کوچکتر است ،لذا فرض

اين نشاندهنده اهميت منابع انساني در سازمانها مي-

صفر رد ميشود و ادعاي يكسان بودن رتبه طبقات

باشد .براي رسيدن به موفقيت در هر مرحله بايد توان

پذيرفته نميشود و ميتوان گفت که از طريق کارکنان

نيروي انساني موجود را شناخت و صالحيت و

باالترين رتبه را در بين مؤلفههاي مسئلهيابي غيرمستقيم

توانمندي نيروي انساني را به عنوان اصليترين موضوع

در جامعه مورد مطالعه داشته است و از طريق

مدنظر قرار داد .کارکنان هر سازمان به عنوان نيروي

اربابرجوع (مشتري) ،از طريق بازرسين و از طريق

صف و عملياتي و پيشقراوالني ميباشند که در ارتباط

مافوقها در ردههاي بَعدي قرار دارند.

مستقيم با اربابرجوع و مشتري ميتوانند مشکالت و
نارساييها را راحتتر درک نموده و به مديريت انتقال

بحث و نتيجه گيري
در پايان هر کار پژوهشي بايد نتايج بهدست آمده را

دهند .در همين راستا بايستي اهداف کارکنان را با
اهداف سازمان هماهنگ و همسو نمود.

بيان کرد ،اين نتايج از اهميت بسزايي برخوردار است

بايد بدانيم مسائل تنها زماني حل ميشوند که آنها

چرا که ميتوانند مبنايي براي رفع مشکالت و يا بهبود

را شناسايي کنيم .اما مسئلهيابي موضوعي پيچيده و در

وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب يا مطلوبتر

عين حال مهم است كه تحت تأثير عوامل مختلفي قرار
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دارد که برخي از آنها در اختيار مديريت قرار ندارد .لذا

فرضيات مربوط به مسئلهيابي در وزارتخانه مورد

نبايد انتظار داشته باشيم که همه مسائل به راحتي

مطالعه نشان دهنده وجود مسائل و مشکالت بسيار در

شناسايي و متعاقباً حل گردند .در سازمانها ،براي

اين حيطه است .متأسفانه تحقيقات زيادي به حل

شناسايي مسائل و حل آنها ،به مجموعه منحصر به

مسئله اختصاص يافته است ،درحاليکه توجه ناچيزي

فردي از مهارتها و تواناييهاي مديران ،براي هر

به مسئلهيابي و فرصتيابي شده است .اما ميتوان به

بخش نياز ميباشد که متأسفانه به اين موضوع به

نتايج تحقيقات زير اشاره نمود؛ يافتههاي تحقيق هيجو،
15

مديران ،به جاي توجه به علل ،به عالئم و نشانهها

يافتن مشکل با توجه درجه ساختار مشکل» نشان داد

توجه مينمايند .همچنين در برخي موارد مسئلهيابي،

که توجه به وضعيت ساختاري مشکل ،کارايي مسئله-

ناچيز و حقير شمرده ميشود و به همين دليل احتمال

يابي را افزايش ميدهد .آنها به اين نتيجه رسيدند که

زيادي وجود دارد که به جاي شناسايي صحيح مسائل،

درجه ساختار وضعيت مشکل ،متغيرهاي مؤثر بر

تمرکز بر حل مسائل گذاشته شود (سشونر،1981 14

مسئلهيابي را تحت تأثير قرار ميدهد .مارک.ا .رانکو و

 .)4لذا با توجه به اهميتي که مسائل عمومي براي

جيل نميرو )1994( 16در تحقيقي با عنوان مسئلهيابي،

سازمانها دارند ،مديريت و کنترل آنها و انتخاب

خالقيت و استعدادهاي درخشان به اين نتيجه رسيدند

استراتژي مناسب در برخورد با آنها ميتواند از اهم

که مسئلهيابي از حل مسئله متفاوت است .از همه

واجبات در عرصه سازماني تلقي شود .اصوالً ارائه

مهمتر نتايج نشان ميدهد مسئلهيابي يک خانواده از

مشكل و مطرح ساختن آن خود هنري است كه برخي

مهارتهاي مرتبط ميباشد .ستيون .ام .هاور)1994( 17

افراد ،گروهها و سازمانها در آن مهارت بيشتري دارند.

در تحقيقي با عنوان «مسئلهيابي علمي در دانش آموزان

همچنين نزديكي و چگونگي ارتباط كساني كه از

کالس پنجم» به اين نتيجه رسيد که تفاوت معناداري

مشكل رنج ميبرند با خطمشيگذاران ،در انعكاس

بين مردان و زنان و گروههاي سني در مسئلهيابي علمي

مشكل مؤثر است .در اين بين ،مديريت مسائل عمومي

وجود ندارد .همچنين بين معيار خالقيت و توانايي

تدبيري است براي آگاه شدن از مسائلي كه در جامعه

براي تدوين فرضيه ها ،رابطه معني داري وجود دارد.

ميگذرد و همچنين آماده شدن براي دادن پاسخ

جراد .ام .برگمن ( 18)1991در تحقيقي با عنوان «مسئله

مناسب به آنها .از طريق مديريت مسائل عمومي

يابي؛ کشف و فرمول بندي مسائل» به اين نتيجه رسيد

سازمانها و كل ساختار بخش عمومي ،از مسائل و

که مسئلهيابي و حل مسئله بايد در برنامه درسي در

مشكالتي كه در جامعه ميگذرد آگاهي مييابد و هر

موقعيت هاي برابر باشند و اين به اين معني است که

سازماني از طريق آن ميتوانند مسائل اجتماعي و

آموزش بايد توجه بيشتري به مسئلهيابي داشته باشد.

مرتبط به خود را تشخيص داده و ارزيابي کند و آنها

اما در مورد فرضيات مربوط به وضعيت اجراي

را بر اساس حساسيت و اهميتشان اولويتگذاري

خط مشي هاي عمومي در اين وزارتخانه با توجه به

نمايد ،تا بتواند به نحو مقتضي به آنها پاسخ دهد

نتايج جدول ( )4که  P>0/05فرضيات پژوهش رد مي

(الواني )30-29 ،1387 ،و از اين طريق ميزان اثربخشي

گردند يعني وضعيت اجراي خطمشيهاي عمومي در

خود را در فرآيند تنظيم خطمشيهاي عمومي ،افزايش

جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

دهد.

فرضيات مربوط به ميزان اجراي خط مشيهاي عمومي
اين وزارتخانه چه در بخش آمار توصيفي جدول ( )1و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

صورت جدي توجه نشده است .به عالوه گاهي اوقات

لي و يانسون ،چو ( )2007با عنوان «عوامل موثر بر
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چه در بخش آزمون فرضيات جدول ( )4نشان دهنده

فرهنگ سازماني و قوانين و مقررات بوده است .البته

ميزان اجراي خط مشيهاي عمومي نه چندان خوب

قليپور و همکاران ( )1390بوروکراسي و ساختارهاي

ميباشد که اين نشاندهنده شکست اجراي خطمشي-

اجرايي را از موانع مهم اجراي خطمشي هاي صنعتي

هاي اين وزارتخانه به خصوص در حوزه رفاه

دانستهاند که شايد تفاوت ناشي از محيط مورد مطالعه

اجتماعي مي باشد .نتايج اين پژوهش ،با نتايج تحقيق

باشد .نتايج مطالعه پورکياني ،سالجقه و زارعپور

دانايي فرد ،ثقفي و مشبکي اصفهاني ( )1389که نشان

نصيرآبادي ( )1393نشان داد که موانع مربوط به منطق،

ميدهد وضعيت رعايت عقالنيت در خط مشيهاي

انسجام و واقع گرايي؛ ساختار و منابع؛ محيط قانون؛

مصوب مجلس هفتم شوراي اسالمي با وضعيت

مفهوم و نگارش؛ بازبيني و نظارت؛ کارکنان و مديران و

مطلوب عقالنيت براي اجراي موفق خطمشيها تفاوت

پشتوانۀ نظري ،به ترتيب بيشترين تا کمترين اهميت را

معنادارداري دارد ،همخواني دارد .بنابراين در نهايت

به عنوان موانع اجراي خطمشي دارا هستند .به صورت

ميتوان نتيجه گرفت كه رعايت نكردن تركيب مطلوب

کلي نتايج اين پژوهش ،با نتايج تحقيق عباسي ()1395

عقالنيت در مرحله تدوين خط مشي ،به اجراي ناموفق

همخواني دارد که نشان ميدهد مشکالت مربوط به

خط مشي هاي عمومي منجر شده است و رعايت

تدوينکنندگان خطمشي ،مجريان و استفادهکنندگان،

عقالنيت (چه در مرحله مسئله يابي و جه در مرحله

ماهيتخطمشي ،سازمانمجري ،انواع کنشها و گروه-

تدوين خط مشي) ميتواند نقش مفيدي در اجراي

هاي فشار و محيط با اجراي خطمشي در وزارت تعاون،

خطمشيهاي عمومي داشته باشد .البته اين مطلب نياز به

کار و رفاه اجتماعي رابطه دارند .به هر حال از آنجا که

تحقيقات و مطالعات بيشتري دارد .طبق تحقيق

براساس چرخة نامناسب اجراي خطمشي عمومي و

حاجيپور و ديگران ( )1394محتواي ضعيف خطمشي

عوامل بستر و شرايط مداخلهگري که منجر به توسل به

عمومي پديدة اصلي تبيين کننده اجراي ناموفق

آن ميشود ،پيامد اجراي ناموفق خطمشي عمومي،

خطمشي عمومي در نظام خطمشيگذاري کشور است،

سلب اعتماد عمومي و آسيب ديدن اعتبار خط

بنابراين يکي از محدوديتهاي اجراي خطمشي مربوط

مشيگذار و مجري است (حاجي پور و همکاران

به محدوديتهاي مربوط به ماهيت مسئله ميباشد .با

.)1394

توجه به اينکه نتايج تحقيق معمارزاده طهران ()1390

بنابراين پيشنهاد مي شود در راستاي اهداف اين

نيز نشان داد که ميزان اثربخشي انواع اجرا با يکديگر

وزارتخانه مديران عالي سازمان ها ،در مرحله

متفاوت است و براي افزايش اثربخشي هر نوع اجرا بايد

شکلگيري و تدوين خطمشي با دريافت نظرات

به شاخصهاي مختلف توجه نمود .در تحقيق دانش

مشورتي از مديران اجرايي قبل از تصويب خط مشي

فرد ( )1393بيشترين نقش را به عنوان مانع اجراي

هاي عمومي و تدوين نهايي ،در قوانين مشاركت نمايند

خطمشي عمومي در بخش خدمات غيردولتي ،در بين

که اين ميتواند از مشكالت اجراي خطمشيها بكاهد و

پنج دسته کلي (مديريتي ،انساني ،پشتيباني ،ساختاري و

شکاف بين مسئلهيابي و اجرا را تاحدي از بين ببرد.

اهداف و راهبردها) ،عوامل مديريتي و بعد از آن عوامل
انساني دانستهاند .در بين عوامل فرعي صرفنظر از
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