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چکیده

رشته تحریر درآمد .این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینهای صورت گرفت و نمونه ها از طریق نمونهگیری نظری و با
مصاحبه از  39به اشباع نظری رسید و مصاحبهها نیز با استفاده از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی تحلیل شدند .براساس نتایج
حاصل از کدگذاری مصاحبهها ،مولفههای  -1عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک  -2عوامل و موانع اقتصادی  -3عوامل ناشی از
فرهنگ سیاسی  -4عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نامگذاری سالها توسط
مقام معظم رهبری شناسایی شدند .و با توجه به محتوای مصاحبهها "حکمرانی ضعیف" به عنوان هسته مرکزی انتخاب شد.

کلیدواژه ها :مقام معظم رهبری ،نامگذاری سالها ،تحقیق کیفی ،حکمرانی ضعیف

1دانشجوی دکترای رشته سیاستگذاری عمومی،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز،تبریز،ایران.
 2دانشیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،تبریز،ایران.
Email: javanpooraziz483@gmail.com
3استادیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،تبریز،ایران.
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مقدمه
مدیریت و اداره هر کشور ،کشور نیازمند سیاستهایی است که مدیران را در برآوردن نیازها و تأمین اهداف یاری رساند .ازاینرو،
سیاستگذاری امری مهم و مرحله محوری فرآیند سیاسی ،تلقی می شود .نخستین واژه در تعریف سیاستگذاری است که معنای لغوی
آن ،خط مشی ،سیاست ،اساسنامه ،مرامنامه ،روش و رویه است (تسلیمی10 :13۷8 ،؛ ساویج .)2020 ،1هر حکومت با مجموع
مشخصی از عقاید و ارزشها ،بر سر کار می آید که فلسفه آن را شکل می دهد ،اما سیاستها ،طرحهای عملی هستند که از طریق
آنها ،فلسفه حکومت در عمل پیاده می شود (جامز .)199۷ ،2بنابراین ،سیاست مرحلهای از عمل حکومت است ،هنگامی که به
تصمیم سنجیده مطابق با شرایط دست می زند .خط مشیها (سیاستها) همچنین یکی از انواع برنامهها ،بیانیهها یا تفاهمهای کلی
هستند که اندیشه و کنش مدیران را در راه تصمیم گیری هدایت می کنند (کونتز و همکاران .)1۷ :1385 ،قانون اساسی هر کشوری

ﻓﺼلنامه علمی (مقاﻟه علمیـپﮋوهشی) جامﻌهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم،شماره چهارم(پیاپی)8زمستان1398

نقش مهمی در تبیین عوامل تأثیرگذار بر سیاستگذاری عمومی آن کشور دارد (دی.)2018 ،3
با پیروزی انقالب اسالمی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم بود ،ایرانیان در همه پرسی سال  1358نوع حکومت
«جمهوری اسالمی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند .بدون تردید چنین بیانی ،ضمن اینکه در اساس حاکمیت مردمی را بیان
نموده است ،نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسالمی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی
اسالم و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیّت و خواست مردمی است ،قلمداد می کند .در اصل اول قانون اساسی آمده است :حکومت
ایران ،جمهوری اسالمی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآنی و در پی انقالب اسالمی
پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیتاهللالعظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه  1358با
اکثریت  %98 /2کلیه کسانی که حق رأی داشتند ،به آن رأی مثبت دادند .قانون اساسی حاوی  1۷5اصل در قالب  12فصل بوده که
در سال  13۶8اصالحاتی در آن ،صورت گرفته که در حال حاضر  1۷۷اصل در قالب  14فصل می باشد.
در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز ،رهبر بر اساس قانون اساسی و به لحاظ شأن خاص امامت ،صاحب اختیاراتی است
که اعمال آنها بعضاً موازینی را ارائه می دهد که منبع حقوق اساسی محسوب میگردد( .مدنی )129 :13۶2 ،بنابراین با توجه به
مفهوم والیتفقیه ،رهبری دارای ویژگی خاص خود است؛ چرا که وی در حقوق اساسی ایران ،عالوه بر جایگاه سیاسی و اداری
خود ،مبنایی برای مشروعیت نظام دانسته شده است(.نجفی اسفاد و محسنی )34-33 :138۶ ،به همین دلیل در حقوق اساسی ایران،
مقام رهبری ،برخی از اختیارات مرسوم رؤسای جمهور را شخصاً برعهده داشته و طبق اصل  113قانون اساسی حتی رئیس جمهور،
عالی ترین مقام پس از مقام رهبری محسوب می شود.
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فلذا در اجرای سیاستها و قوانینی که در راستای نامگذاری سالها توسط رهبری تدوین شدهاند ،موانع و مشکالتی وجود دارد .بر
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همین اساس در این مقاله تالش شده است به بررسی این سوال اساسی پرداخته شود که عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری
مبتنی بر نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری کدامند؟ در راستای بررسی و پاسخ به سوال مورد اشاره با از طریق تحقیق
کیفی و با استفاده از نظرات مطلعین در حوزههای اقتصاد و مدیریت ،علوم سیاسی ،حقوق و علوم اجتماعی ،محققان ،کارشناسان و
اساتید دانشگاه دالیل ناکارآمدی سیاستگذاری ها در اجرا ،تبیین میگردد.

مبانی نظری
ادبیات جدید سیاست گذاری بر احتمال تأثیر متقابل ایده ها و منافع بر سیاستگذاری تأکید دارد (بالیت و مارک .)2002 ،4به نظر
می رسد مشخص کردن تمایز دقیق بین تأثیر ارزشها و منافع بر فرایند سیاستگذاری بسیار دشوار است (چن .)2020 ،5عالوه بر
این تحلیل چگونگی تأثیرگذاری ایده ها و ارزشها بر فرایند سیاستگذاری آسان نیست .برای مثال مایر و آلن  )199۷( ۶نشان دادند
اکوسیستم زمین ،وزارت محیط زیست را تأسیس کرده است» (مایر و آلن .)۶51-۶23 :199۷ ،در مطالعاتی زیادی افزایش شناخت
سیاستگذاران یا تغییر ارزشها و ایده های آنها را عامل تغییر فرایند سیاست گذاری در حوزه های مختلف می دانند ،اما این مطالعات
به اینکه چگونه این ایده ها موجب تفاوتها و تغییراتی در سیاست گذاری شده اند ،کمتر توجه شده است (نورث.)2018 ،۷
در خصوص بررسی فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران بر اساس نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر مدل های
سیاستگذاری عمومی ،باید گفت که مدل های سیاستگذاری عمومی متفاوت و متعدد هستند و بر حسب ساختار نظام سیاسی هرکشور
مورد استفاده قرار می گیرند .مدل های سیاستگذاری عمومی لزوماً متضاد یکدیگر نیستند و می توانند به صورت ترکیبی نیز مورد
استفاده قرار گیرند.
مدل نهادى :نـهاد ،مـجموعه نسبتا با ثباتی از قواعد و کردارهاست که رفتار مناسب را برای گروههای خاصی از بازیگران و در
شرایط خـاص ،تـعریف میکند (رییس .)2019 ،8این قواعد و کردارها ریشه در سـاختارهای مـعنا و طرحهای تـفسیری دارنـد کـه
به مشروعیت بخشی و تـبیین هویتهای خاص و قواعد و کردارهای هم بسته با آنها کمک میکنند و به زندگی سیاسی سامان
میدهند؛ زیـرا جـامعه سیاسی پیکربندی نهادها و چارچوبهای نهادی سـازمان یـافتهای اسـت کـه مـعرف محیطی هستند کـه در
آن ،حـکمرانی و تصمیمگیری روی میدهد (کربی .)2021 ،9این چارچوبها بازیگر خلق میکنند و روابط و تعامل میان آنها را
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که «ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم در نتیجة افزایش گفتمان علمی بین المللی دربارة توجه به واقعیت آسیب پذیری
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سازمان میدهند ،رفتار را هدایت مـیکنند و انـتظارات و تـوقعات را ثبات میبخشند ،واژگانی را ارایه میدهند که انـدیشه و فـهم
را چـارچوببندی کـرده  ،مـباحث مـشروع و معیارهای توجیه و نقد را در شرایط مختلف تعریف میکنند
مدل نهادى از جمله مدلهاى سنّتى مورد استفاده در علوم سیاسى و سیاستگذارى عـمومى اسـت .این مدل بـر چارت سازمانى دولت
تمرکز دارد .با توجه به آنکه سیاست ها و خط مشی ها توسط نهادهاى دولتى اتخاذ و اجرا مىشود ،بررسى رابـطة بین این نهادها
و خطمشىها از دیرباز در کانون توجه محققان سیاسى قرارداشته اسـت .این نـهادها شـامل مجلس ،ریاست جمهورى ،دادگاهها،
نظام ادارى ،شهرداریها و غیره مىباشد.با توجه به آنکه سیاستهاى اعالمى از سوى دولتها جـنبه اجـبارى دارد ،تخطى از آنها جرم
شناخته شده و مجازات به همراه دارد و از همین روست که نهادهاى عمومى و خـط مشی هاى ارائه شـده از سوى آنها اهمیّت پیدا
مىکنند(.الوانى و شـریفزاده)1۷-19 ،1392 ،
این مدل بیان می دارد که رابطه بین سیاست عمومی و نهادهای دولتی بسیار نزدیک است و یک سیاست تا زمانی که بعضی نهادهای
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دولتی اتخاذ ،اجرا و به پیش نبرند ،تبدیل به سیاست عمومی نمی شود .نهادهای دولتی به سیاست عمومی سه ویژگی می دهند :ابتدا
به سیاست ها مشروعیت می بخشند؛ دوم ،سیاست های دولت فراگیر است و به همه مردم جامعه اشاعه می یابد و در نهایت اینکه
دولت اعمال اجبار را در جامعه به انحصار خود دارد و قادر است ناقضان سیاست ها را به جزای خود برساند .از این رو این توانایی
دولت است که برای اداره کل جامعه سیاست هایی را تصویب می کند و با استفاده از زور و اجبار ،اشخاص و گروه ها را به تصویب
ترجیح هاتشان تشویق می کند (دیه.)19-21 :1995 ،10
مدل نخبگان :بر اساس این مدل ،سیاست ها و خط مشی ها ممکن است به صورت ترجیحات و ارزشهای نخبگان حاکم مورد
بررسی قرار گیرد .هرچند بسیاری از مواقع گفته میشود در دموکراسی ،خواستههای مردم است که به شکل سیاستها بروز پیدا
می کند ،اما واقعیت شاید متفاوت باشد؛ یعنی نخبگان جامعه باشند که افکار عمومی را به سمت تامین منافع خود سوق دهند .بر
طبق این نظریه مردم نه تنها در نظام های سیاسی گوناگون اغلب بیتفاوت هستند بلکه نسبت به سیاستگذاری عمومی اطالعات
ضعیفی دارند و این نخبگان هستند ،که آراء و افکار آنها را شکل میدهند (دوران.)234-22۷ :1990 ،11
طـبق نظریه نخبگان زمـانى که سـیستم سیاسى مورد تهدید اسـت نـخبگان براى حفظ سیستم و جایگاه خود تغییراتى در آن اعمال
مىکنند .امّا بهطور کلى به دلیل محافظهکارى نخبگان که دلیل آن نـفع آنـها در حفظ سیستم است ،وقوع تغییر در خـط مشی ها
تـدریجى است .بـا این حـال نـخبهگرایى بدین معنا نیست که اعـضاى گروه نخبه با یکدیگر اختالف نداشته باشند و هرگز با
یکدیگر رقابت نکنند ،امّا این رقابت پیرامـون حـوزة محدودى از مسائل دور مىزند.
بر اساس این نظریه ،ترجیحات و ارزشهای نخبگان بر سیاست های عمومی حاکم است .توده مردم از سیاستگذاری عمومی اطالعات
ضعیفی دارند و بی تفاوت اند و نخبگان آرا و نظریات عموم را در قالب سیاست های عمومی شکل می دهند ،اما عکس این عمل
اتفاق نمی افتد یعنی آرای نخبگان را مردم تأمین نمی کنند .سیاست ها رو به پایین و از نخبگان به همه مردم در حرکت است و
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برخاسته از تقاضاهای انبوه مردم نیست .به عبارت دیگر سیاست ها از سوی نخبگان حاکم وضع و به مردم تحمیل می شود (توماس،
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.)21 :1995
مدل عقالنی :در این مدل هدف از اتخاذ خط مشی ها حداکثرسازی سود اجتماعی است بنابراین دولتها باید خط مشی هایی را
انتخاب کنند که منافع آن بیشتر از هزینههایش باشد .دو رهنمود اصلی این مدل آن است که اوال از انتخاب خط مشی هایی که
هزینهاش بیشتر از منافع است ،باید اجتناب شود و ثانیا از بین خط مشی های مختلف ،تصمیمگیرندگان باید آن خط مشیای را
انتخاب نمایند که بیشترین سود را با توجه به هزینههایش داشته باشد.
بنابراین سیاستی بهترین است که تفاوت بین ارزشهایی که بهدست میآورد با ارزشهایی که قربانی میکند ،مثبت باشد و از هر بدیل
دیگری نیز بهتر باشد .با این حال ارزشها صرفا مادی نیست و شامل محاسبه همه ارزشهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی میشود .از
دیدگاه این مدل ،سیاست زمانی عقالیی است که به حداکثر نفع اجتماعی برسد ،از این رو دولت ها باید سیاست هایی را انتخاب
کنند که منافعی در جامعه داشته باشد و این منافع بیشتر از هزینه ها شود و در غیر این صورت ،دولت ها باید از سیاست هایی
داشته باشند (:حقشناسگرگابی و نرگسیان -1 )139۶ ،همه ارزشهای جامعه و وزن نسبی آنها را بدانند -2 .همه سیاست های
جایگزین ممکن را بدانند -3 .از پیامد حاصل از اتخاذ هر یک از سیاستهای موجود اطالع داشته باشند -4 .در مورد هر سیاست،
نسبت منافع به هزینهها را محاسبه کنند-5 .بهترین خط مشی ممکن را از حیث کارآمدی و اثربخشی انتخاب نمایند.
رویکرد عقالنیت دارای ابعاد مختلفی است:
الف) عقالنیت سیاسی :براساس این عقالنیت ،ماده ی اولیه ی علم سیاست و مدیریت دولتی ،کشمکش بر روی سیاست است
که در این کشاکش قدرت متقاعدسازی طرف مقابل با رویه های رأی دهی و قدرت قانون گذاری انجام می شود .این کشمکش
سیاسی از نزاع و ستیزه های سخت جلوگیری کرده و جامعه را از دیکتاتوری و الیگارشی حفظ و آرامش جامعه را ممکن می
سازد .با نادیده انگاشتن این عناصر کیفیت و پایداری جامعه و حکومت به مخاطره می افتد (اسنلن.)32۷ :2002 ،12
ب) عقالنیت اقتصادی :از این حقیقت ناشی می شود که ابزار پاسخ به نیازها محدود است و هرچقدر از ابزار در دسترس استفاده
اقتصادی تری شود ،تعداد نیاز بیشتری را می توان پاسخ گفت .عناصر این عقالنیت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل
کارآمدی اقتصاد خرد و اقتصاد کالن است .در بسیاری از سیاست های حکومتی ،عنصر کارآمدی اقتصاد کالن بسیار مهم تر از
اقتصاد خرد است .لزوم رعایت این نوع عقالنیت کامالً بدیهی است و ضرورتاً بایستی به «اصول اقتصادی» و « انگیزه ی
اقتصادی» توجه کرد.
ج) عقالنیت قانونی :سیاستی از عقالنیت قانونی برخوردار است که با اتکاء به قانون اساسی و سایر قوانین ،تدوین ،اجرا ،ارزیابی
و تغییر خاتمه یابد .بر اساس این نوع از عقالنیت ،دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا بدین وسیله«اطمینان قانونی»در
Snellen
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رفتارهای دولت رعایت شود .اولین عنصر این نوع عقالنیت ،برابری در پیشگاه قانون است که ادعای حکومت در مورد برابری
را توجیه می کند .سامان دادن پدیده های اجتماعی در مجموعه های قانونی ،عنصردوم این نوع عقالنیت است که آن را امنیت
قانونی می گویند .محافظت از بروز عمل خودسرانه ،عنصرسوم ،اطمینان یافتن از حداقل درجه ی خردمندی در اقدامات حکومت
است که می تواند مکمل دیگر عناصر نیز باشد .شفافیت وانسجام در سیستم قانونی و رعایت این عناصر از الزامات رسمی و
اساسی برای عقالنیت قانونی است و این وظیفه ی کسانی است سیستم قانونی را به وجود آورده و وظیفه ی حفظ آن را دارند.
د) عقالنیت حرفه ای (عملی) :حکومت برای تشخیص اهداف سیاست ،بایستی به تئوری های مناسب آن آگاه باشد .مدنظر قرار
دادن دانشی که از تجربیات عملی کسب می شود ،دانش عملی در مورد الگوهای رفتاری در بخش ها و حوزه های سیاست و
توجه به امکان سنجی مداخالت دولت از پیش فرض های یک سیاست گذاری عقالنی است .همچنین در این عقالنیت ،جامعه
شناسی سازمان ها ،روان شناسی جامعه ،علوم ارتباطات ،شاخه های محور علوم اجتماعی و دانش فنی ،نقش مهمی را ایفا می
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کنند .این علوم مستقالً روی اقدامات واقعی تکیه دارند .اسنلن سعی می کند بین انواع مختلف عقالنیت چهارگانه ی فوق الذکر
ارتباط ایجاد کند .به عقیده ی این محقق ،چهار رویکرد مذکور که در حقیقت چهار جنبه ی زندگی هستند ،باهم مرتبط هستند
و در اساس اولویتی نسبت به هم ندارند؛ بلکه برحسب شرایط هریک از جنبه ها می تواند بر دیگر جنبه ها اولویت پیدا کند
(اسنلن .)325 :2002 ،در حقیقت اسنلن «تک عقالنیت» 13یا تأکید فقط بر یک نوع عقالنیت در فرآیند سیاست گذاری را مورد
نقد قرار می دهد .بنابراین در سیاست گذاری ها هیچ یک از انواع عقالنیت نباید نادیده گرفته شوند .مخصوصاً عقالنیت حرفه
ای که مکانیزم های اجرایی یک سیاست را در برمی گیرد.
چارچوب نظری تحقیق حاضر ترکیبی از مدل های نخبگان ،عقالیی و نهادی سیاستگذار عمومی است .مدل های سیاستگذاری
عمومی متنوع و مختلف هستند اما در این تحقیق بر حسب موضوع مورد بررسی مدل های نخبگان ،عقالیی و نهادی سیاستگذار
عمومی به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده اند .مدل نخبگان از این جهت که نامگذاری سال ها از سوی عالی ترین مقام
کشور یعنی مقام رهبری به عنوان نخبه سیاسی انجام می شود و مدل عقالیی نیز از این نظر که انتخاب سال ها به صورت عقالیی
و بر اساس نیازها و ضرورت های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه صورت می گیرد و مدل نهادی نیز از این جهت که نهادهای
مختلف  ،دولتی و حکومتی موظف هستند در راستای تحقق اصول مورد تاکید در نامگذاری سال ها تالش نمایند.
پیشینه تجربی
تراب زاده جهرمی و همکاران ( )1392در مقاله ای به بررسی ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در اندیشه
حضرت آیت اهلل خامنهای پرداخته اند .نتایج تحقیق مورد اشاره حاکی است جمهوری اسالمی در حوزههای اقتصادی با مسائل یا
مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری ،مشابه و مابه ازای واقعی
نداشته است .بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و ابتکار عمل و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید
اقتصادی است .یکی از این مفاهیم« ،اقتصاد مقاومتی» است .حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح
Mono-rationality
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گردیده ،بسیار گسترده است .براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ،ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات
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مختلف به لحاظ اهمیت طبقهبندی شوند .این سطح از کار به اصطالح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده میشود.
براهویی و شهنوازی خالقدادی ( )1394در مقاله ای ،واژه های نامگذاری سال  1393از دیدگاه مقام معظم رهبری را مورد بررسی
قرار داده اند .پژوهش مذکور از نوع تحلیلی توصیفی از مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری می باشد که با تحلیل و بررسی
موضوع ،این نتیجه بدست آمد که اوال به فلسفه وهدف از نامگذاری سالها پی می بریم ،ثانیا اگر به آنچه باید وشایسته این کار که
خواسته ومدنظر رهبری است انجام وجامعه عمل بپوشانیم ،موفقیت های قابل توجهی بدست می آوریم  ،ضمن اینکه از بروز برخی
مشکالت جلوگیری می گردد.
پیرعلی و سیادت ( )1391در مقاله ای رویکرد راهبردی مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها از منظر اقتصادی را بررسی کرده
اند .روش تحقیق در آن با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به روش تحلیلی -توصیفی بوده است .نتایج مطالعات حاکی از ان
است که با تو چه به اهمیت بسزای حمایت از بخش تولید در راستای حمایت و صیانت از سرمایه های ملی ،می بایست با شناسایی
اسالمی ،آباد ،مستقل و مقتدر فراهم آید.
بررسی سوابق تحقیق مورد اشاره گویای این امر است که در تحقیق های انجام شده صرفا به یکی از سال ها از قبیل سال اقتصادی
مقاومتی پرداخته شده است .اما در تحقیق حاضر تمرکز بحث بر تاثیر نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری بر سیاستگذاری
عمومی است .مهمترین مزیت و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق های انجام شده در همین نکته کلیدی است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی میباشد و با رویکرد کیفی 14به بررسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران بر اساس
نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر مدلهای سیاستگذاری عمومی انجام یافته است .یافتههای پژوهش حاضر شامل
تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از طریق مصاحبه با تعدادی از مطلعین در حوزههای اقتصاد و مدیریت ،علوم سیاسی ،حقوق
و علوم اجتماعی ،محققان ،کارشناسان ،اساتید دانشگاه و  ...میباشد .پژوهش کیفی ،مجموعهای از فنون تفسیری است که به دنبال
توصیف ،رمزگشایی ،ترجمه و درک معانی و پدیدههای محیط اجتماعی هستند (لیندلف )52 :1389 ،رویکرد کیفی ،نگاهها و
مکتبهای متفاوتی را شامل میشود که نظریه زمینهای 15یکی از آنهاست (فلیک.)24 :138۷ ،

14 qualitive approach

Grounded Theory
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و رفع چالش ها و موانع موچود ،بسترهای مطلوب جهت تحقق آرمان ها و اهداف عالی مقام معظم رهبری در راستای داشتن ایرانی،
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از نمونهگیری نظری 1۶و شیوه نمونهگیری هدفمند 1۷استفاده شده است و نمونهها در جهت هدف پژوهش انتخاب شدهاند .مصاحبه
با افراد جدید ،تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است .نکته اصلی حفظ تنوع الزم در زمان انتخاب افراد برای مطالعه
بوده است که حتی المقدور توسط محقق در زمان انتخاب نمونهها برای مطالعه مورد توجه قرار داشته است.
برای تحلیل دادهها ،مصاحبههای انجام یافته از نوار پیاده و به روش تحلیل مقایسهای 18و مطابق با روش اشتراوس و کوربین 19در
سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شد .در کدگذاری باز 20متن هر مصاحبه چندین بار خوانده شد و
مفاهیم اصلی آن استخراج و به صورت کدهایی ثبت شد سپس کدهایی که از نظر مفهومی با یکدیگر مشابه بودند به صورت
خوشههایی در آمد .در کدگذاری محوری ،کدها و دستههای اولیه که در کدگذاری باز ایجاد شد ،با یکدیگر مقایسه شد و ضمن
ادغام موارد مشابه دستههایی که به یکدیگر ،مربوط میشوند ،حول محور مشترکی قرار گرفتند .به منظور احراز اعتبارپذیری تحقیق
از روشهای کسب اطالعات دقیق موازی (نمایش و ارائه تحلیلهای دادهای و نتایج آنها به پاسخگویان) و خودبازبینی
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(عباس زاده )24:1391 ،استفاده شد.
همچنین ،در پژوهش حاضر برای رسیدن به اعتباریابی از تکینک چندبعدیسازی 22بهره گرفته شد .برای معیار قابلیت اعتماد (معادل
اعتبار و روایی در تحقیقات کمی) نیز از سه تکنیک متعارف و مرسوم زیر استفاده شد -1 :کنترل یا اعتباریابی توسط اعضاء :در این
روش از شرکت کنندگان در مطالعه خواسته شد تا یافتههای کلی را ارزیابی کرده و دربارهی صحت آن نظر دهند -2 .مقایسههای
تحلیلی :در این روش طی فرآیند تحقیق به دادههای خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با دادههای خام ،مقایسه و ارزیابی شود.
 -3استفاده از تکنیک ممیزی :در این زمینه نگارندگان مقاله بر مراحل مختلف کدگذاری ،مفهوم سازی و استخراج مقوالت نظارت
داشتند.
یافتهها
از نظر ویژگیهای جمعیتی ،محدوده سنی کارشناسان  30تا  55سال است .از مجموع  39مصاحبه شونده 28 ،نفر را مردان و  11نفر
را زنان تشکیل میدهند .اغلب افراد متاهل بوده و محل کار و زندگی فعلی بیشتر آنها تبریز بوده و فقط تعداد  8نفر مجردند که به
همراه خانواده پدری خود زندگی میکنند .در جدول شماره یک به مشخصات عمومی مصاحبهشوندگان اشاره شده است.
جدول شماره  :1مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان
ویژگی

دسته

جنسیت

تعداد

16

Theoretical sampling
Purposeful sampling
18
Comparative analysis
19
Strauss and Corbin
20
Open Coding
21
self-monitoring
22
Triangulation
17

محدوده سنی

 30تا 40

 40تا 55

تحصیالت

دکترا

کارشناسی ارشد

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

باال

متوسط

وضعیت تاهل

مجرد

متاهل

جمع کل مصاحبه شوندگان

زن

2

مرد

22

زن

۶

مرد

22

زن

۶

مرد

11

زن

0

مرد

15

زن

5

مرد

10

زن

2

مرد

۶

زن

1

مرد

۶

زن

2

مرد

25

زن

۶

28

28

39

11

20

39

12

۷

8

39

31

39

با کدگذاری و استخراج مفاهیم و مقوالت حاصل از مصاحبه مصاحبهشوندگان ،موانع اجرای نشدن سیاستهای ابالغی و غیررسمی
استخراج گردید .این عوامل موثر در قالب  4دسته عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک ،موانع اقتصادی ،فرهنگ سیاسی ،عوامل
اجتماعی و فرهنگی دسته بندی و در ادامه مطرح شده است.
عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک شامل (فقدان پشتوانه نظری ،فقدان پشتوانه پژوهشی ،ابهام در ماهیت نام گذاری سالها ،مساله
محور نبودن نام گذاری سال ها) ،عوامل و موانع اقتصادی شامل (فقدان امنیت اقتصادی ،وجود فساد مالی ،وجود اقتصاد تک
محصولی ،وجود رانت بازی) ،عوامل ناشی از فرهنگ سیاسی شامل  11عامل( :ناکارآمدی سیاستها ،تعریف نشدن روشهای
اجرایی سیاستها ،شفاف نبودن روابط درون نهادی ،حکمرانی ضعیف ،عدم همخوانی قوانین با یکدیگر ،رفاه طلبی برخی مسئولین،
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متوسط رو به باال

مرد

9

11

39
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عدم هماهنگی و تعامل سازنده میان قوای سه گانه شامل  3خرده عامل( :عدم وضوح اصل تفکیک قوا ،عدم تعادل بین دولت،
مجلس و قوه قضاییه ،وجود رویکردهای متناقض در بین قوا) ،وجود فضای ابهام آلود سیاسی ،بستر و محیط سیاسی ،وجود جناح
های سیاسی ،وجود امتیازات خاص برای از گروهها و سیاستگذاری خارجی) .عوامل اجتماعی و فرهنگی شامل  2خرده عامل:
(ضعف فرهنگی کار گروهی ،توزیع نامتوازن ثروت در جامعه ،وجود شکافهای اجتماعی شامل  2خرده عامل (تشدید فاصله
طبقاتی ،اختالفات قومی و مذهبی)).
جدول شماره  : 2عوامل و موانع موثر در عدم اجرای سیاست گذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
عوامل مربوط
موانع سیاستگذاری مبتنی بر
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نامگذاری سالها

•
•
•
•

موانع تئوریک و استراتژیک
موانع اقتصادی
فرهنگ سیاسی
موانع اجتماعی و فرهنگی

عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک موثر در عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها
این دسته عوامل و موانع تحت  4عنوان فرعی و خرده عامل توضیح داده شده است .فقدان پشتوانه نظری ،فقدان پشتوانه پژوهشی،
ابهام در ماهیت نام گذاری سالها ،مساله محور نبودن نام گذاری سالها .این عوامل از نظر برخی مصاحبه شونگان ایجاد کننده یا
تشدید کننده عدم اجرایی شدن سیاست گذاری مبتنی بر نام گذاری سالها تلقی شده است.
جدول شماره  :3موانع تئوریک و استراتژیک موثر در عدم اجرای سیاست گذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
موانع موثر

موانع تئوریک و استراتژیک

•

فقدان پشتوانه نظری

•

فقدان پشتوانه پژوهشی

•

ابهام در ماهیت نام گذاری سالها

•

مساله محور نبودن نام گذاری سالها

تعدادی از کارشناسان امر بر این باور بودند که یکی از دالیل اجرایی نشدن سیاست گذاری براساس نام گذاری سال توسط مقام
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معظم رهبری فقدان پشتوانه نظری است .بدین معنی که در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های انجام شده در سیستم سیاسی و
اقتصادی کشور ما مسئوالن مملکتی کمترین بهره را از تئوری های علم اقتصاد و علم سیاست و کشورداری میبرند .در نگاه این
افراد سبب عدم تاثیرگذاری سیاستهای اب الغی این مورد است .دومین عامل تئوریک و استراتژیک در تعیین عدم تاثیر گذاری
سیاست گذاری بر اساس نام گذاری سالها فقدان پشتوانه پژوهشی نام برده شده است .همچنین نامگذاری سالها از سوی مقام
معظم رهبری را میتوان در چارچوب سیاستهای غیررسمی رهبر معظم انقالب ،مورد دقت قرار داد .بر این اساس ،نامگذاری
سالها بخشی از فرایند تعیین خط مشی انقالب و نظام جمهوری اسالمی است و این امر از برخی ابعاد با مفهوم رایج سیاستگذاری،
تطابق کاملی ندارد .زیرا سیاستگذاری در تعریفهای رایج ،اغلب به راه حلهای دولت ،برای مشکالت عمومی اطالق می شود و
نه به دست مقام رهبری .همپچنین در مورد عناوینی که برای نام گذاری ها درنظر گرفته میشود نیز ابهاماتی وجود دارد .بنا بر تعبیر
برخی از مصاحبه شوندگان نامگذاری سالها بهعنوان سیاستهای کلی نظام ،قابلیت تبیین بر اساس سیاستگذاری عمومی رایج را

دسته عوامل و موانع اجرایی شدن سیاستها اعالم شده است .چهارمین عامل از بین دسته عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک
موثر در عدم تاثیر نام گذاری سالها بر فرآیند سیاست گذاری عمومی در حوزه اقتصادی تحت عنوان مساله محور نبودن نام گذاری
سالها قابل مطرح است .برخی افراد براین نظر بودند که نوع و روش نام گذاری بر اساس مسائل و مشکالت عمومی و پررنگ
جامعه و در سطح کشوری انجام نمیگیرد .و به همین سبب در حوزه اجرایی به مرحله عمل نمیرسد.
عوامل و موانع اقتصادی موثر در عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها
این دسته از عوامل و موانع در قالب  4خرده عامل قابل بررسی است .فقدان امنیت اقتصادی ،وجود فساد مالی ،وجود اقتصاد تک
محصولی ،وجود رانت بازی .از دیدگاه برخی مصاحبه شوندگان علت بسیاری از اجرا نشدن سیاست گذاری مبتنی بر نام گذاری
سالها راباید در بین عوامل مالی و موانع اقتصادی جست و جو کرد.
جدول شماره  :4موانع اقتصادی موثر در عدم اجرای سیاست گذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
موانع موثر

موانع اقتصادی

•

فقدان امنیت اقتصادی

•

وجود فساد مالی

•

وجود اقتصاد تک محصولی

•

وجود رانت بازی

مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری

ندارد و از این جهت مبهم بودن نوع سیاست گذاری توسط مقام رهبری و ابهام در نوع نام گذاری سالها به عنوان سومین مورد از

2414

یکی از علل مرتبط با عدم سیاست گذری مبتنی بر نام گذاری سالها در دروند سیاست گذاری عمومی در حوزه اقتصادی را
میتوان از دیدگاه کارشناسان عامل فقدان امنیت اقتصادی تلقی نمود .همان طور که در شاهد مثال قابل استنباط است ،اجرایی شدن
برخی سیاست های اقتصادی به اندازه وجود امنیت اقتصادی در چرخه اقتصاد کشور اهمیت دارد .دومین خرده عامل از بین عوامل
و موانع اقصادی اجرای سیاست گذری مبتنی بر نام گذاری سالها از نقطه نظر برخی مصاحبه شوندگان موضوع فساد مالی در
دستگاه های دولتی کشور است .همان طور که از متن مصاحبه ها نیز منعکس میشود وجود اختالس مالی ،ناپدید شدن ارزهای
دولتی و خارج شدن محموله های وارداتی سنگین از چرخه اقتصادی دسترسی به منابع سرمایه گذاری را محدود و در مواقعی غیر
ممکن ساخته است .یکی دیگر از موانع و عوامل موثر در عدم اجرای سیاست گذاری مبتنی بر نام گذاری سالها وجود اقتصادتک
محصولی نام گرفته است .به اعتقاد برخی از مصاحبه شوندگان تکیه کشور ما بر درآمد حاصل از فروش نفت اقتصاد ما را دچار
مشکل کرده است و یک عامل زمینه ای است برای ایجاد اختالل در سیستم اجرای سیاستها در حوزه های مختلف از جمله حوزه
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اقتصادی.پدیده رانت بازی آخرین خرده عامل اقتصادی موثر در روند سیاست گذاری عمومی کشور متاثر از نام گذاری سالها از
نقظه نظر برخی افراد است .بدین صورت که سیستم سیاسی و اقتصادی حکومت ما به گونه ای است که امکان اینکه برخی افراد
صاحب منصب با ابزارهایی مثل رانت اطالعات میتوانند در چرخه اقتصاد سالم کشور خلل ایجاد کنند .و از این طریق اجازه اعمال
شدن سیاست های اقتصادی برگرفته از نام گذاری سالها را در سیستم اقتصادی ندهند.

موانع مرتبط با فرهنگ سیاسی موثر در عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
سومین دسته از عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها تحت عنوان موانع ناشی از فرهنگ سیاسی
مطرح شده است .این عوامل شامل  11عامل و خردع عاملهای درون آن است .ناکارآمدی سیاستها ،تعریف نشدن روشهای
اجرایی سیاستها ،شفاف نبودن روابط درون نهادی ،حکمرانی ضعیف ،عدم همخوانی قوانین با یکدیگر ،رفاه طلبی برخی مسئولین،
عدم هماهنگی و تعامل سازنده میان قوای سه گانه شامل  3خرده عامل( :عدم وضوح اصل تفکیک قوا ،عدم تعادل بین دولت،
مجلس و قوه قضاییه ،وجود رویکردهای متناقض در بین قوا) ،وجود فضای ابهام آلود سیاسی ،بستر و محیط سیاسی ،وجود جناح
های سیاسی ،وجود امتیازات خاص برای از گروهها و سیاستگذاری خارجی .در ادامه به هر یک از عوامل و موانع سیاسی به طور
مجزا توضیح داده شده است.
جدول شماره  :5موانع مرتبط با فرهنگ سیاسی موثر در عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
موانع موثر
موانع مرتبط با فرهنگ سیاسی

•
•
•

ناکارآمدی سیاستها
تعریف نشدن روشهای اجرایی سیاستها
شفاف نبودن روابط درون نهادی

•

عدم همخوانی قوانین با یکدیگر

•

رفاه طلبی برخی مسئولین

•

عدم هماهنگی و تعامل سازنده میان قوای سه گانه

•
•

حکمرانی ضعیف
وجود فضای ابهام آلود سیاسی

•

بستر و محیط سیاسی

•

وجود جناحهای سیاسی

•
•
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وجود امتیازات خاص برای برخی از گروهها
سیاستگذاری خارجی

در رابطه با مقوله عدم هماهنگی و تعامل سازنده میان قوای سه گانه ،برخی مصاحبه شوندگان ( 2۶نفر) بر این نظر بودند که روند

نبوده است ،این تعداد به همراه عده ای دیگری که از تاثیرپذیری سیاست گذاری قوا از نام گذاری سالها سخن راندهاند نیز بر این
موضوع اتفاق نظر داشتند که علت و عامل عدم تاثیر گذاری ،عدم هماهنگی و تعادل بین قوای سه گانه است .این عامل اصلی خود
دارای سه خرده عامل فرعی تحت عنوان عدم وضوح اصل تفکیک قوا ،عدم تعادل بین دولت ،مجلس و قوه قضاییه ،وجود رویکرهای
متناقض در بین قوا است.
عوامل و موانع فرهنگی و اجتماعی موثر در عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
چهارمین دسته از مجموعه عوامل مرتبط با عدم تاثیر سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها بر روند سیاستگذاری عمومی در
حوزه اقتصادی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی را در برمیگیرد .این موانع و عوامل شامل  3خرده عامل :ضعف فرهنگ کار گروهی،
توزیع نامتوازن ثروت در جامعه ،وجود شکافهای اجتماعی میباشد که در ادامه هر یک توضیح داده خواهد شد.
جدول شماره  :۶موانع اجتماعی و فرهنگی موثر در عدم اجرای سیاست گذاری مبتنی بر نامگذاری سالها
موانع موثر
موانع اجتماعی و فرهنگی

•

ضعف فرهنگ کار گروهی

•

توزیع نامتوازن ثروت در جامعه

•

وجود شکافهای اجتماعی

اولین خرده عامل اجتماعی و فرهنگی ،ضعف فرهنگ کار گروهی نام گرفته است .طبق دیدگاه برخی مصاحبه شوندگان این عامل
سهم بزرگی را در تبیین علل تاثیرگذار نبودن سیاستگذاری در ایران را تشکیل میدهد .بدین صورت که چون در فرهنگ ما انجام
کار تیمی و جمعی ،و هماهنگ شدن با افراد دیگر کار دشواری تلقی میشود ،در عرصه سیاست نیز مقام های سیاسی و مسئوالن با

مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری

سیاست گذاری در حوزه اقتصادی در هر یک از سه قوای مقننه ،مجریه و قضاییه متاثر از نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری
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وجود تضاد فکری و ایدئولوژیکی که طبیعتا بین شان وجود دارد ،به سختی میتوانند با سایر افراد و سایر نهادها همگام در راستای
سیاستگذاری ها پیش بروند .برخی از افراد بر نا متعادل بودن توزیع ثروت در جامعه به عنوان یکی از علل موثر در عدم تاثیر سیاست
گذاری مبتنی بر نام گذاری سالها تاکید نموده اند .به بیان آنان نظام اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور ایجاب کرده که منابع مالی
و ثروت در جامعه به صورت عادالنه توزیع نگردد و نامتوازن بودن این منجر به برهم خوردن نظم اجتماعی و تمرکز ثروت در
دست معدودی از افراد و در نهایت ،وارد آمدن فشار اقتصادی بر مردم طبقات پایین شود .سومین عامل اجتماعی و فرهنگی موثر
در اجرا نشدن سیاستگذاری های اقتصادی،وجود شکاف های اجتماعی در اجتماع ماست .ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران
از عناصری تشکیل یافته است که درون متن جامعه به وضوح مولفه هایی از تضاد و تعارض را قابل مشاهده میسازد .شخصیتهای
سیاسی نیز از بطن همین ساختار برمیخیزند .ساختار سیاسی کشور از مولفه های اجتماعی بی تاثیر نیست .بنابراین طبیعی است کـه
نـوع خاصی از صورت بندی اجتماعی در جامعهای مانند ایران ،تاثیری تعیین کننده بر ساخت سیاسی و ویژگیهای آن داشته باشد.
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بر اساس متن مصاحبه ها محیط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما واجد بروز شکافهای اجتماعی عمیقی میباشد .تعدادی از مصاحبه
شوندگان بر این باور بودند که وجـود شکافهای اجتماعی و اخالفات طبقهای ،قومی ،مذهبی ،جنسیتی و الگوهای فرهنگی موجب
تبدیل شدن این شکاف به مسالهای بحران زا شده است .وجود فاصله طبقاتی ،اختالفات قومی ،مذهبی و ...از آن جایی در روند
سیاست گذاری های اقتصادی تاثرگذار است که تعارض و عدم اجماع نظرات در بین گروه های مختلف مردمی ،در حال تغییر
وضعیت دادن به ستیز اجتماعی است .از این جهت از دید مصاحبه شوندگان یکی از موانع اجرای سیاست های مبتنی بر نام گذاری
سالها ،وجود شکاف های اجتماعی انگاشته میشود .وجود شکاف های اجتماعی در دو خرده عامل :تشدید فاصله طبقاتی و وجود
اختالفات قومی و مذهبی مطرح شده است.

بحث و نتیجه گیری
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تاثیر و عدم تاثیر نامگذاری سالها بر روند سیاست گذاری عمومی عمدتاً متاثر از  4عامل اصلی ،یعنی عوامل و موانع تئوریک و
استراتژیک ،عوامل و موانع اقتصادی ،عوامل ناشی از فرهنگ سیاسی ،عوامل و موانع اجتماعی و فرهنگی بوده است.
از آنجایی که در روند سیاست گذاری وجود موانع مرتبط با فرهنگ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مرتبط با نحوه حکمرانی به عنوان
شرایط علی محرز گشت لذا میتوان نتیجه گرفت که سیستم سیاست گذاری مبتنی بر نام گذاری سالها با یک نوع حکمرانی ضعیف
و به شدت سست مواجه است .بر همین اساس مولفه "حکمرانی ضعیف" به عنوان هسته مرکزی در نظر گرفته میشود .حکمرانی
ضعیف به این صورت تبیین کننده شرایط و وضعیت سیاست گذاری عمومی در کشور است که در بررسی نقش قوای سه گانه در
روند سیاست گذاری اثربخشی و کارایی قوانین و مقررات در هر یک از قوای مقننه ،مجریه و قضاییه و بخشها و نهادهای زیر
مجموعه آنان نتیجه چشم گیری گزارش نشده است .عملکرد ضعیف نهادهای دولتی و حکومتی بیانگر این است که اجرایی نشدن
سیاستها فقط مختص سیاست گذاری مبتنی بر نام گذاری سالها نبوده است .این موضوع عمدتاً تحت تأثیر چندین عامل اصلی

عوامل و مقوالت مرتبط با موضوع ،ضعف حکمرانی در سیستم سیاست گذاری کشور است.
هر یک از عوامل مرتبط با فرهنگ سیاسی جامعه ،بدون در نظر گرفتن سایر شرایط میتوانند مصداق حاکمیت ضعیف در حوزه
قانون گذاری توسط قوه مقننه ،ضعف در سیاست گذاری توسط قوه مجریه ،ضعف در ایجاد هماهنگی و تعامل بین قوای سه گانه
توسط حاکمیت ،ضعف در نظارت توسط قوه قضاییه ،ضعف در اجرای دستگاههای مرتبط ،ضعف در مدل سازی ،ضعف در
پاسخگویی باشند .به همین صورت میتوان از وجود فضای ابهام آلود سیاسی ،ابهام در نام گذاری سالها ،شفاف نبودن روابط درون
نهادی ،عدم هم خوانی قوانین با یکدیگر ،به عنوان فقدان مولفه شفاف سازی در بطن فرهنگ سیاسی کشور سخن گفت .ناکارآمد
بودن سیاستها ،تعریف نشدن روشهای اجرایی ،قابل تطبیق با مولفه عدم کارایی قوانین و مقررات ،و عدم اثر بخشی آنان میباشد.
این در مورد سایر موانع سیاسی نیز صادق است .با این وصف ،به نظر میرسد میان حکمرانی خوب و فرهنگ سیاسی جامعه رابطه
وجود داشته باشد و مؤید این ادعا آن است که بخشی از مصادیق فقدان حکمرانی خوب در کشور ،به دلیل تأثیر منفی برخی مؤلفه
های ناسازگار فرهنگ سیاسی بر روند سیاست گذاری بوده است .در نتیجه ،شرایط علی و نبود حکمرانی خوب ،ساختار نظام را
دچار تبعات منفی مانند مخدوش شدن چهره سیاسی کشور ،بی اعتمادی ملت به حکومت ،بروز پدیده آنومی اجتماعی مینماید که
این مسائل نیز از پیامدهای عدم وجود یک سیاست گذاری مبتنی بر مدل خوب ناشی میشود .با توجه به تئوری حکمرانی ضعیف
میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ سیاسی ما و بستر اجتماعی حکم میکند که قوای سه گانه نتوانند در حیطه فعالیت خود بهترین
عملکرد خود را بروز بدهند ،و در قانون گذاری ،سیاست گذاری ،روشهای اجرای آن ،شیوههای نظارتی و کنترل فساد اقتصادی و
رانت بازی ،عملکرد ضعیفی را به نمایش بگذارند .عملکرد حکومت نیز منطبق با این نظریه و با توجه به نتایج تحقیق ،در راستای
ایجاد هماهنگی و تعادل قدرت در بین قوای مجریه ،مقننه و قضاییه قابل قبول گزارش نشده است .از این رو ،اغلب افراد بر این
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دیگر قرار دارد .موانع موجود در فرهنگ سیاسی کشور یکی از این عوامل است .آنچه محرز است اصلیترین عامل در بین همه
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موضوع اذعان نمودند که روند سیاست گذاریها اغلب در حول ارگان و نهادها و شخصیتهای سیاسی میچرخد که طبق قانون
اساسی جمه وری اسالمی در حیطه وظایف آن نهاد و آن شخصیت تعریف نشده است.
با توجه به یافتهها و نتایج پژوهش ،و درک این موضوع که در فرایند سیاست گذاری عمومی کشور در حوزه اقتصادی مبتنی بر نام
گذاری سالها عامل اصلی و هستهای ضعف حکمرانی در سیاست گذاری شناخته شد و موانعی ناشی از فرهنگ سیاسی ،خرده
عوامل مداخلهگری مانند وجود فساد اقتصادی ،شرایط مداخلهگر دیگری همچون تئوریک و استراتزیک نبودن و ابهام در نام گذاری،
و زمینههای اجتماعی و فرهنگی مانند شکافهای اجتماعی و اختالفات قومی و مذهبی ،مالحظه شد ،بنابراین مجموعه راهکارها و
پیشنهاداتی که در راستای برطرف نمودن این موانع ساختاری و بهبود روند سیاست گذاری عمومی تویط قوای سه گانه مناسب
میباشد در ادامه ارائه میشود .در راستای بهبود عملکرد دولت در سیاستگذاری در حوزه اقتصادی پیشنهاد میشود دولت با وارد
شدن به عنوان واسطه در گسترش فعالیت بخش خصوصی ،ایجاد رقابت در شرکت ها و موسسات خصوصی ،ایجاد بازار آزاد و
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نظارت کامل بر بازار آزاد ،به بازار بورس ،بر داراییهای خود بیفزاید و بر کسری بودجه فائق بیاید .یکی دیگر از پیشنهادات که بر
نقش مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد قانون گذار اشاره دارد ،این است که قوه مقننه در حوزه سیاست گذاری اقتصادی به وضع
قوانین و مقرراتی که ضمانت قانونی و اجرایی ابالغیههای مقام معظم رهبری را در برداشته باشد ،همت گمارد تا روند ابالغیهها در
قالب قوانین رسمی طی شود ،به تصویب برسد ،از قاعده مشخص پیروی کند .از دیگر پیشنهاداتی که به عنوان راهکاری مبتنی بر
عاملیت قوه قضاییه قابل مطرح است ،ایجاد فضای مشارکتی در بخش دولتی و خصوصی ،اصالحات قوانین خصوصی سازی،
افشاگری در زمینه حقوق و درآمد افراد صاحب منصب در دولت مورد توجه بوده است .ایجاد فرصتهایی برای پاسخگویی به
مطالبات مردم از حکومت ،شفاف سازی نهاد های سیاست گذار ،عدم حضور نهاد سپاه پاسداران در امر سیاست گذاری خارجی،
متوقف ساختن سیاست مدافعان حرم ،و کاهش میزان بودجه برخی نهادهای حکومت نیز ،مورد نظر افراد بوده است .بنابر توصیه ها
و نظرات مصاحبه شوندگان اهداف گروه های سیاسی باید در جهت ملی گرایی و ایجاد و تقویت اتحاد با ملت پی ریزی شوند و
اولین گام در راستای اجرای سیاست گذاری های اقتصادی ،دست کشیدن از منفعت طلبی حزبی و عدم پیروی از تمایالت درونی
توسط سیاسیون است که این امر جز با رها کردن امتیازات خاص تجاری و اقتصادی ممکن نخواهد شد.
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