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چکیده:
شبکه های خط  مشی شامل بازیگران دولتی و اجتماعی هستند که تعامل  آنان با یکدیگر 
به شکل گیری یا اجرای خط  مشی منجر می شود. یکی از خصوصیات شبکه ها این است 
که قدرت معمواًل پخش و در روابط میان بازیگران نهفته است. بنابراین، پاسخگویی 
چارچوب  ایجاد  دنبال  به  حاضر  پژوهش  ازاین رو  می شود.  مواجه  مشکل  با  شبکه  در 
نظری پاسخگویی در شبکه های تدوین خط  مشی عمومی است. به منظور انجام پژوهش 
پژوهش  این  آماری  است. جامعه  استفاده شده  داده بنیاد  نظریه پردازی  از روش کیفی 
شامل خبرگانی است که در حوزه خط  مشی   گذاری دارای دانش کافی و تجربه عملی 
هستند. طی مصاحبه با پانزده خبره به روش اشباع نظری، این نتیجه حاصل شد که 
در صورت استقرار حاکمیت شبکه ای در خط  مشی گذاری، ضروری است سازوکارهای 
پاسخگویی فردی و جمعی در خصوص شبکه های خط  مشی طراحی شود. یافته های 
پژوهش نشان می دهد که ارتقای ظرفیت دولت، مطالبه گری شهروندان، و فشار جامعه 
مدنی از عوامل موثر بر استقرار پاسخگویی در شبکه های خط  مشی است. در صورت 
افزایش کیفیت  پیامدهایی همچون  پاسخگو شدن شبکه های خط  مشی عمومی شاهد 
 فرآیند خط  مشی   گذاری عمومی، تقویت نشاط اجتماعی و تعالی سیاسی جامعه خواهیم 

بود.

جامعه  دولت،  ظرفیت  خط  مشی،  شبکه  کلیدواژهها:  پاسخگویی، 
مدنی، مطالبه گری شهروندان.
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مقدمه

با هر  نمی كند. هر كسی  نفی  را  آن  است كه هیچ كس  مفاهیم طالیی  از  پاسخگویی یكی 
چرایی  مورد  در  اختیار،  دارای  افراد  سوي  از  ذی نفعان،  توضیح  ارائه  پیرامون ضرورت  دیدگاهی 
تصمیم یا عدم تصمیم، موافق است. چرا كه الزم است صاحبان قدرت به طور مستمر مورد نظارت 
قرار گیرند تا از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری شود. با مطالعه مفهوم پاسخگویی آشكار است كه 
پاسخگویی با توجه به دیدگاه های گوناگون، معانی مختلفی را در بر دارد. این مفهومی است كه 
قرار می گیرد، چرا كه  استفاده  اسناد خط  مشی، مورد  فراوانی زیادی در گفتمان های سیاسی و  با 
تصویری از شفافیت و اعتماد را منتقل می كند. به عالوه، پاسخگویی، اغلب به منزله چتری مفهومی 
عمل می كند كه مفاهیم متنوعی را كه اغلب بسیار متناقض هستند پوشش می دهد. پاسخگویی 
فضیلتی سازمانی و شخصی محسوب می شود؛ به عالوه به مثابه سازوكاری اجتماعی درنظر گرفته 
.)Bovens, 2006( می شود كه برای مطالعه و بحث پیرامون حاكمیت دموكراتیک بسیار مفید است

تنها  به عنوان  نمی تواند  دولت  دیگر  كه  است  مطرح  بحث  این  حاكمیت  رویكردهای جدید  در 
نقش آفرین در زمینه های مختلف امور جامعه ایفای نقش كند، در نتیجه مجبور است از اشكال جدید 
حاكمیت كه مبتنی بر همكاری بخش های مختلف جامعه است بهره ببرد )Doberstein, 2016( و 
تصمیمات اتخاذشده در زمینه خط  مشی ها دیگر تنها مبتنی بر نظرات دولت نخواهند بود و افراد مختلفی با 
توجه به تخصص و تجربه ای كه دارند مشاركت خواهند داشت و بدین شكل قدرت تصمیم گیری بین افراد 
حاكمیتی و غیرحاكمیتی تقسیم خواهد شد )Janssen & Van der, 2016(. در نتیجه در اینجا مسئله ای 
كه ظهور خواهد كرد این است كه چه كسی باید در مقابل خط  مشی های اتخاذ شده پاسخگو باشد و از 
چه روشی باید مسئولیت تصمیم گیری بر عهده تمام نقش آفرینان باشد و به درستی مورد پاسخگویی قرار 
گیرند )Armstrong & Francis, 2004(. اهمیت مسئله پاسخگویی در حاكمیت از آن جهت است 
كه، اگر دولت هایی كه قدرت دارند در مورد اعمال، اشتباهات و تصمیم گیری های خود به مردم پاسخگو 
نباشند، دموكراسی و مردم ساالری در حد حرف و شعار باقی می ماند بنابراین، پاسخگویی عمومی به عنوان 
یک نهاد، مكمل مدیریت دولتی در یک حكومت دموكراتیک و مردم ساالر است و دولت پاسخگو در یک 
جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم كرده و در نهایت باعث افزایش مشاركت عمومی 

.)Gili, Jang & Meyer, 2006( شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات خواهد شد
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در ایران نیز شواهدی مبنی بر جهت گیری به سمت اشكال نوین حاكمیت به چشم می خورد، كه 
به مواردی همچون تاكید بر كوچک سازی دولت، رقابت، برون سپاری وظایف دولت، خصوصي سازی 
و تاكید بر مشاركت مردم در امور مختلف جامعه می توان اشاره كرد. همچنین با توجه به گسترش 
وسایل ارتباطات جمعی و رسانه ها آگاهی مردم نسبت به مسائل مختلف افزایش یافته و سطح و نوع 
 .)Cordella & Willcocks, 2010( خدمات مورد تقاضای شهروندان بسیار متنوع و زیاد شده است
تمام این مسائل نشان از حركت تدریجی ایران به سمت اشكال نوین حاكمیت و تاكید بر مشاركت 
دارد كه یكی از انواع این حاكمیت ها، حاكمیت شبكه ای است كه بسیاری از كشورها ضرورت استقرار 

آن را پذیرفته اند.
همچنین سند چشم انداز بیست ساله كشور تجلی آرمان ها و اهداف مردمی است كه حكومت 
بی تردید،  دارد.  برعهده  را  آنها  اراده عمومی مسئولیت تحقق  مقام مجری  در  اسالمی  جمهوری 
تحقق این اهداف و آرمان ها بدون پیوند تنگاتنگ مردم و حكومت و تعریف سازوكارهای مشاركتی 
خط  مشی   گذاری  مردمی،  مشاركت  زمینه های  از  یكی  بود.  نخواهد  میسر  مختلف  حوزه های  در 
عمومی است كه امروزه در قالب شبكه های خط  مشی نمود پیدا كرده است. تدوین سازوكار مناسب 
پاسخگویی از الزامات استقرار شبكه های خط  مشی به شمار مي آید كه توجه بسیاری از اندیشمندان 

.)Janssen & Van der, 2016( را به خود معطوف ساخته است
اما  است،  گرفته  قرار  اندیشمندان  توجه  مورد  خط  مشی  شبكه های  پاسخگو ساختن  هرچند 
اختالف نظر قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. به عنوان مثال، رودز1 )1995( هرچند مدیریت 
اما در خصوص چگونگی پاسخگو نگه داشتن این  شبكه خط  مشی را مورد توجه قرار داده است، 
شبكه ها ساكت است. شاید تنها استثنا به فیشكین2 )1991( برمی گردد كه رای جویی روشنگرانه 
را به عنوان روشی برای پاسخگویی در شبكه های خط  مشی مطرح ساخته است. با توجه به شكاف 
ایران،  در  زمینه  این  در  پژوهشي  نبود  و  خط  مشی،  شبكه های  پاسخگویی  زمینه  در  پژوهشی 
پژوهش هایی از این دست می تواند در شفاف سازی ابعاد مختلف موضوع پاسخگویی در شبكه های 
خط  مشی كارساز باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش تبیین الگوي پاسخگویی در شبكه های 

تدوین خط  مشی عمومی تحت شرایط زمینه ای ایران است.

1. Rhodes
2. Fishkin
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مباني نظري و پیشینه پژوهش

است.  قواعد  اعمال  و  كاربرد،  وضع،  )سبک(  الگوی  از  عبارت  كلی  مفهوم  در  حاكمیت 
حاكمیت به چیزی وسیع تر از دولت داللت دارد و چگونگی راهبری و قواعد بازی را مشخص 
حاكمیت  نظیر  مختلفی  زمینه های  در  حاكمیت  بنابراین،   .)Kjaer, 2008, 49-52( می كند 
بین المللی به كار گرفته  سازمانی، حاكمیت پژوهشی، حاكمیت ملی، حاكمیت محلی و حاكمیت 
و  سیاسی  اجتماعی،  فعالیت های  »همه  را  حكومت كردن   )41-43  ،1993( كوی مان1  می شود. 
را هدایت، راهبری و  به ظاهر هدفمندانه می كوشند جامعه  بازیگرانی تعریف می كند كه  اداری 
بازیگران  حكومتی  فعالیت های  از  كه  می داند  »الگوهایی  را  حاكمیت  و  كنند«  اداره  یا  كنترل 
اجتماعی، سیاسی و اداری ناشی می شوند«. بنابراین حكومت كردن متضمن یک فاعل )بازیگر( 

است حال آنكه حاكمیت نتیجه اقدامات انجام شده و خود یک سبک همكاری اجتماعی است.
از نظر رودز )1996(، حاكمیت مدیریت شبكه هاست، و در سطح ملی الگوی حكومت كردن 
حاكمیتی  سبک  سه  می توان  آنها  با  كه  می كند  معرفی  را  مختلفی  قواعد   )1997( رودز  است. 
سلسله مراتبی، مبتنی بر بازار و شبكه ای را از یكدیگر تمییز داد. بازارها از طریق رقابت و قیمت ها 
عمل می كنند. سلسله مراتب از قدرت استفاده می كند و بر زنجیره فرماندهی و كنترل تاكید دارد. 
شبكه ها بر اساس معامله به مثل و اعتماد بنیان شده اند. صاحب نظران بر این عقیده اند كه چون 
ابزارهای سلسله مراتبی سنتی در جامعه نوین از رده خارج شده اند و بازارها نیز غالبًا با ناكامی روبه رو 
شده اند، حكومت ها برای خدمت رسانی باید به شبكه ها تكیه كنند. طبق نظر رودز: »حاكمیت كه 
شبكه ای خودسازمانده است به اندازه بازار و سلسله مراتب، نوع مشخصی از ساختار نظارتی را دارد. 
این شبكه ها و جست وجوی اشكال جدید همكاری  توانمند ساختن  برای حكومت،  چالش كلیدی 
است. شركت در بازی كار مشترك، تعدیل دوجانبه و شبكه سازی، مهارت های جدید مدیریت دولتی 

.)Rhodes, 1996, 666( »هستند
بنابراین طبق این دیدگاه، حكومت ناچار است كاهش توان راهبری خود را بپذیرد و بیاموزد كه 
چگونه می تواند غیرمستقیم، شبكه ها را به نحوی مدیریت كند كه آنها توانایی خدمت رسانی كارآمد 
را به دست آورند. مدیران دولتی باید هنر شبكه سازی و مشاركت در شبكه ها را بیاموزند به جای آنكه 
.)Kjaer, 2008, 49-52( بكوشند موقعیت خود را در جایگاه باالتر یا خارج از شبكه ها حفظ كنند

همراه با شكل گیری شبكه ها مسئله ای كه مطرح می شود، چگونگی پاسخگویی آنهاست. انواع 

1. Kooiman
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سازوكارهای سنتی پاسخگویی به تنهایی قادر به تبیین پاسخگویی در این شبكه ها نخواهند بود 
)Gong & Janssen, 2012(. پاسخگویی یكی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد محسوب می شود. 

افزایش و تقویت سازوكارهای پاسخگویی به عنوان راهكاری عملی در راهبرد های  این راستا  در 
مقابله با فساد مورد توجه حكومت ها قرارگرفته است. با توجه به مطالب بیان شده این امر مشخص 
است كه پاسخگویی امری ضروری و متغیری اثرگذار بر سایر ابعاد حاكمیت شبكه ای است و در 

نتیجه مطالعه و تبیین آن امری ضروری است.

مفهوم پاسخگويی و انواع آن

پاسخگویی عبارت است از رابطه بین یک نقش آفرین1 و یک مجمع2 كه در آن نقش آفرین ملزم 
به توضیح و توجیه رفتار خود است. مجمع پاسخگویی ممكن است پرسش هایی را مطرح ساخته و در 
مسند قضاوت بنشیند، و نقش آفرین ممكن است با پیامدهایی مواجه شود )Bovens, 2007(. باونز3 
در مدل خود بر اساس مولفه های مختلف به بیان انواع مختلف پاسخگویی پرداخته است و بر اساس 
ماهیت مجمع )پاسخگویی در مقابل به كسانی(، نقش آفرین )پاسخ خواهی از چه كسانی(، فعالیت 
)ماهیت و نوع فعالیت( و تكلیف )میزان اجبار فرد به پاسخگویی(، انواع مختلف پاسخگویی را مطرح 

كرده است:
● انواع پاسخگویی بر اساس ماهیت مجمع، مشكل وجود چشم های متعدد: سیاسی، قانونی، 

اداری، اجتماعی و حرفه ای
متعدد: شركتی،  وجود دست های  نقش آفرین، مشكل  ماهیت  اساس  بر  پاسخگویی  انواع   ●

عمومی، جمعی و فردی
● انواع پاسخگویی بر اساس ماهیت فعالیت: مالی، رویه ای و تولیدی

● انواع پاسخگویی بر اساس ماهیت تكلیف: پاسخگویی عمومی، قطری و افقی.

عوامل موثر بر پاسخگويی در حاکمیت شبکه ای

در خصوص پاسخگویی در شبكه های خط  مشی عمومی پژوهش هاي اندكی انجام شده است 
و در جدول )1( به نتایج حاصل از آنها اشاره شده است:

1. Actor
2. Forum
3. Bovens
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جدول 1: پیشینه مرتبط با پاسخگويی در حاکمیت شبکه ای

بیان مختصر پژوهش و نتایج حاصلسالنام پژوهشگرردیف

1
Benner et 

al.2004

پاسخگویی در حاکمیت شبکه ای دارای ماهیت چندبعدی و متفاوت از 
سیستم های سنتی است و عوامل زیر بر پاسخگویی در شبکه ها موثر هستند:

- وجود سیستم های کثرت گرای پاسخگویی
- شفافیت

- پاسخگویی مالی نقش آفرینان
- وجود هنجارها و استانداردها و لزوم رعایت آنها

- وجود اهداف مشترک
- وجود اصول راهنما برای نحوه همکاری و تصمیم گیری

- در دسترس  بودن گسترده اطالعات برای تمام اعضا

2
Koliba & 

Zia2011

در پژوهش خود پاسخگویی های قابل طرح در حاکمیت شبکه ای مطرح کردند:
- پاسخگویی دموکراتیک: نمایندگان منتخب، شهروندان و قانون

- پاسخگویی بازار: سهامداران و مشتریان
- پاسخگویی اجرایی: بوروکراتیک، حرفه ای و مشارکتی

3
Romzek 

et al.2009

عوامل موثر بر پاسخگویی غیررسمی در شبکه ها عبارتند از:
- انتظارات اعضاء از یکدیگر
- هنجارهای مشترک و اعتماد

- رفتارهای تسهیل کننده شامل: روابط مکرر و پایدار، پیگیری بر اساس 
تعهدات، به اشتراک گذاشتن اطالعات، ... و پذیرش مسئولیت اشتباهات

4Doberstein2013
پاسخگویی و مشروعیت در حاکمیت شبکه ای نیازمند ترکیب کاملی از 

سازوکارهای پاسخگویی عمودی، افقی و اجتماعی است و شبکه ها باید از 
طریق بوروکرات ها و سازوکار فراحاکمیت پاسخگو نگه داشته شوند.

5
Jedd & 
Bixler2015

در حاکمیت شبکه ای پاسخگویی بر چهار بُعد اساسی استوار است:
- تعامل های معتبر

- استفاده از سازوکار ها و رویکردهای تشویقی برای پاسخگویی به جای تنبیهی
- وجود سازوکار های پاسخگویی سلسله مراتبی در بخش دولتی

- موقعیت کارگزاری و پیونددهی نقش مهمی در نگهداری و ایجاد روابط 
ایفا می کند.

- عدم جایگزینی پاسخگویی های سنتی به صورت کامل از طریق 
پاسخگویی داوطلبانه

عوامل اثرگذار بر پاسخگویی عبارتند از:
- ایجاد چشم انداز و اهداف جمعی

- تعامل مبتنی بر هدف و معنادار اعضای شبکه

با توجه به جدول )1( می توان گفت، برخی از یافته های پژوهش ناظر بر عوامل علّی تاثیرگذار، 
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برخی دیگر شرایط زمینه ای یا مداخله گر و باالخره دیگر یافته ها ناظر بر راهبردهای پیاده سازی 
پاسخگویی در شبكه هاست.

برخی از پژوهش هاي انجام شده در حوزه پاسخگویی در شبكه های خط  مشی به صورت خالصه 
در ادامه توضیح داده شده است:

دوبراستاین1 )2013( به بررسی شبكه های حاكمیت از منظر فراحاكمیت در كانادا پرداخته است. 
در این پژوهش پاسخگویی در حاكمیت شبكه ای با استفاده از لنز فراحاكمیت به بهترین نحو از 
طریق پاسخگویی عمودی توصیف می شود. آنها در پژوهششان به این نتایج دست یافتند: اولین، 
الگوي غالب برای فراحاكمیت شبكه ها در كانادا، روش مبتنی بر اداره مستقیم ایالت است. دومین، 
مشوق های مالی ابزارهای قدرتمندی برای در كنار هم قراردادن نقش آفرینان جدای از هم هستند 
و به همكاری ثبات می بخشند اما در عین حال اختیار تصمیم گیری واقعی ابزار قدرتمند ماندگاری 
را  فراحاكمان  نقش  بوروكرات ها  آرایش های حاكمیت،  در  زمانی كه  برای شبكه هاست. سومین، 
می رسد  به نظر  دارند،  عهده  بر  را  وظیفه  این  منتخب  ادارات  كه  زمانی  به  نسبت  دارند  برعهده 
باشد.  خط  مشی  شبكه های  و  فراحاكمان  بین  تعادل  به  دستیابی  برای  حالت  اثربخش ترین  كه 
پاسخگویی و مشروعیت در حاكمیت شبكه ای نیازمند تركیب كاملی از سازوكار های پاسخگویی 

.)Doberstein, 2013( عمودی، افقی و اجتماعی است
فراحاكمیت بدین شكل قابل تعریف خواهد بود؛ تالش هایی كه در جهت توسعه و بهبود عملكرد 
شبكه است. اعضای شبكه به خط مشی گذاران، مجریان و سایر فراحاكمان مرتبط اجازه می دهند، 
كه  فرآیند تصمیم گیری، اجرا و تعیین دستور كار شبكه را تحت تاثیر قرار دهند )وجود نوعی نیروی 
انتقال  را  نقش آفرینان  منابع  این طریق، خط مشی گذاران و مجریان می توانند  از  برتر در شبكه(. 
دهند، انطباق متقابل را تسهیل كرده و اعتمادسازی كنند. روش هایی كه در این زمینه به كار برده 
می شود، شامل طراحی شبكه، با هدف تاثیرگذاری بر قواعد بازی در شبكه، و شكل گیری شبكه، با 
هدف شكل دهی به چارچوب گفتمانی شبكه و مدیریت شبكه، با هدف فعال ساختن و تشویق اعضا 

.)Sorensen & Torfing, 2005( و استفاده از تكنیک های حل تعارض است
در پژوهشی دیگر، كوبیال و ضیا2 به بررسی پاسخگویی در حاكمیت شبكه ای از طریق بررسی 
آنها به دست  از پژوهش هاي  نتایجی بدین شرح  موردی طوفان كاترینا3 در سال 2005 پرداختند. 

آمده است:
1. Doberstein
2. Kobila & Zia
3. Hurricane Katrina
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●به منظور ایجاد پاسخگویی در شبكه خط  مشی نیاز است كه بین اعضاي شبكه اعتماد وجود 
داشته باشد و این اعتماد از طریق روابط پایدار و مدت دار بین اعضا ایجاد می شود.

به صورت  عمودی  و  افقی  پاسخگویی  الگوي  چندین  از  است  نیاز  شبكه ای  حاكمیت  در   ●
همزمان استفاده شود.

● دولت به عنوان رهبر در شبكه نوعی سلسله مراتب اختیارات تعیین می كند و بر این اساس 
افراد نسبت به باالدستان خود پاسخگو خواهند بود.

است. همچنین  ارزیابی عملكرد ضروری  و غیرضمنی جهت  استانداردهای ضمنی  ● وجود 
در شبكه های خط  مشی  پاسخگویی  ایجاد  غیراجباری جهت  هنجارهای  و  متقابل  تعهدات  وجود 

ضروری است.
● حضور تمام ذی نفعان مسئله موردنظر در شبكه خط  مشی و دسترسی آزادانه به اطالعات 

مرتبط با شبكه خط  مشی، پاسخگویی در شبكه های خط مشی ایجاد خواهد شد.
● حضور افراد متخصص در شبكه و ایجاد روابط بین آنها و سایر اعضای شبكه امكان برقراری 

پاسخگویی متخصصان را فراهم می آورد.
● برقراری سیستم پاسخگویی در حاكمیت شبكه ای موجب مشروعیت بخشی به آن و بهبود 

در ارائه كاال و خدمات می شود.

الگوي مفهومی پژوهش

با توجه به این موضوع كه ادبیات نظری موجود در خصوص پاسخگویی ناظر بر پاسخگویی 
سازمانی و اجتماعی است و كار پژوهش هاي كمی در زمینه پاسخگویی در شبكه خط  مشی عمومی 

انجام نشده است، رسم الگوي مفهومی پژوهش در این مرحله امكان پذیر نیست.

توسعه فرضیه ها و مدل مفهومي

روش شناسی 

پنهان  بودن  و  پیچیده  مفاهیم،  تنوع  با  پژوهشگر  كه  زمانی  است  معتقد   )2012( كراسول1 
مقوله ها و متغیرهای مرتبط با هر مقوله و روابط بین  آنها در یک پژوهش روبه رو است، نیازمند 
روشی است تا با استفاده از آن بدون آنكه پیچیدگی های موجود و زمینه ها را دستكاری كند نسبت 

1. Creswell
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به ساده كردن و مدیریت داده ها اقدام كند. در این رویكرد كه مبتنی بر  فرآیند استقرا است، پژوهش 
را هرگز از یک نظریه شروع نمی كنند و سپس آن را به اثبات برسانند، بلكه پژوهش از یک دوره 
مطالعاتی شروع می شود و فرصت داده می شود تا آنچه متناسب و مربوط به آن است خود را نشان 
دهد. به همین دلیل این رویكرد نسبت به نظریه هایی كه از نظریه موجود اقتباس و تطبیق داده  شده 
است، تبیین بهتری نسبت به موضوع مورد مطالعه ارائه خواهد داد )Lee, 2001, 49(. از این رو در 
این پژوهش از روش تئوری پردازی داده بنیان استفاده شده است. در این پژوهش براي دستیابی به 
الگوي  فرآیندی مراحل زیر طی می شود؛ 1( نمونه گیری نظری؛ 2( گردآوری داده ها؛ 3( نظم دهی 

و تحلیل داده ها؛ 4( شكل گیری تئوری و الگو سازی؛ 5( آزمون نظریه.

نمونه گيری نظری

از آنجا كه در این پژوهش به دنبال ساختن نظریه و الگویي بر اساس داده های گردآوری شده 
هستیم راهبرد نمونه گیری نظری انتخاب شده است. در این راهبرد نمونه ها پس از تجزیه وتحلیل 
برای مصاحبه و گردآوری داده ها  را  بالقوه كسانی  افراد  از طیف  انتخاب و پژوهشگر  قبلی  نمونه 
انتخاب می كند، كه امكان غنی سازی خزانه داده ها، تكمیل و اشباع مفاهیم را داشته باشند و نمونه 
زمانی گسترش می یابد كه یافته های جدیدی به دست آمده باشد و تا زمانی كه داده های جدید در 
 فرآیند قابل دسترس باشد، نمونه برداری ادامه می یابد و وقتی دیگر اندیشه جدیدی عرضه نشود و به 
اشباع نظری دست یابیم،  فرآیند نمونه برداری خاتمه می یابد )Jones & Allony, 2011(. در راهبرد 
نمونه برداری نظری الزم است كه پژوهشگر برای به كارگیری یک نمونه خاص توجیهی شفاهی 
داشته باشد، بنابراین برای تحقق این منظور روشی كه می توان استفاده كرد یافتن افراد واجد شرایط 
و دارای اطالعات كافی و اندیشه های ارزشمند از سوي یک شركت كننده قبلی است كه به روش 
نمونه گیری گلوله برفی یا ارجاعی زنجیره ای معروف است )Frank & Snijders, 1994(. از این 
روش زمانی كه تشخیص نمونه های حائز شرایط دشوار یا نمونه ها ناشناس و گمنام هستند استفاده 

.)Heckathorn, 1997( می شود



44

10
2 

پي
پيا

 - 
4 

اره
شم

 - 
96

ن 
ستا

 زم
- 3

0 
وره

|د

جدول 2: آمارهای جمعیت شناختی خبرگان

تجربهمسئولیتتخصصسنجنسیتکد خبره
27عضو هیات علمی / مدیر گروهمدیریت دولتی و خط  مشی گذاری62مرد1
6عضو هیات  علمیمدیریت دولتی36مرد2
28عضو هیات  علمیمدیریت دولتی57مرد3

علوم سیاسی گرایش 52مرد4
خط  مشی گذاری

عضو هیات  علمی / نهاد ریاست 
23جمهوری

20عضو هیات علمیمدیریت دولتی49مرد5
26عضو هیات  علمی / معاون گروهمدیریت دولتی56مرد6

نماینده سابق مجلس / مدیرعامل مدیریت74مرد7
38موسسه پژوهشی

33نماینده سابق مجلس/ سردبیر مجلهمدیریت62مرد8
17عضو هیات علمیمدیریت دولتی42مرد9
18عضو هیات  علمی / معاون پژوهشیمدیریت دولتی45مرد10

عضو هیات  علمی / معاون پژوهشی مدیریت دولتی43مرد11
18مرکز

11معاون پژوهشی مرکزمدیریت دولتی36مرد12
38عضو هیات  رئیسه مجمع استاندارانمدیریت صنعتی73مرد13
26عضو هیات علمیمدیریت دولتی و خط  مشی گذاری62مرد14

عضو هیات علمی / معاونت دبیرخانه مدیریت دولتی72مرد15
27مجمع تشخیص مصلحت نظام

جمع آوری داده

ابزار اصلی مورد استفاده برای تدوین الگوي  فرآیندی در این پژوهش، مصاحبه است. جامعه 
آماری این پژوهش شامل خبرگانی است كه از سویی، دانش كافی در خصوص مباحث مدیریت 
آشنایی  و  تجربه عملی  دیگر  از سوی  و  باشند  داشته  مباحث خط  مشی   گذاری  به خصوص  دولتی 
ابتدا  ابتدای هر مصاحبه  در  باشند.  داشته  را  پاسخگویی كشور  و  با فضای خط  مشی   گذاری  الزم 
توضیحاتی در خصوص موضوع موردنظر داده می شد و پس از اطمینان از روشن  بودن موضوع برای 
خبره موردنظر، پرسش ها پرسیده شده است. پس از هر مصاحبه بر اساس روش نمونه گیری نظری 
گلوله برفی، از مصاحبه شونده خواسته می شد تا افرادی را كه از نظر آنها اشراف كامل به موضوع 
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دارند معرفی كنند و سپس سابقه علمی و تجربی افراد بررسی و مصاحبه با آنها ترتیب داده می شد. 
گردآوری اطالعات از اردیبهشت ماه 1396 آغاز شد و تا مهر 1396 ادامه یافت. در این پژوهش 
با پانزده خبره مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد كه از مصاحبه سیزدهم به بعد، تكرار 
در اطالعات مشاهده شد، اما برای اطمینان، انجام مصاحبه ها تا پانزدهمین خبره ادامه یافت. مدت 
بود. تمام مصاحبه ها ضبط شدند و برای استخراج  زمان هر مصاحبه به طور متوسط یک ساعت 
كدهای اولیه بر روی كاغذ پیاده شد و تنها در یک مصاحبه به دلیل مسائل امنیتی امكان ضبط 

مصاحبه مقدور نشد و توسط پژوهشگر در زمان مصاحبه بر روی كاغذ ثبت شد.

جدول 3: راهنمای مصاحبه نیمه ساختار يافته

پرسش هاي تکمیلیپرسش هاي اصلی

ابعاد، انواع، و 
سازوکارهای پاسخگویی 

در حاکمیت شبکه ای 
کدام اند؟

* پاسخگویی در شبکه های تدوین خط  مشی عمومی را چگونه تعریف می کنید؟
* انواع پاسخگویی های قابل طرح در شبکه های تدوین خط  مشی عمومی کدام 

هستند؟
* از طریق چه متغیرهایی می توان میزان پاسخگویی شبکه های تدوین خط  مشی 

عمومی را مورد سنجش قرار داد؟

عوامل علی موثر بر 
پاسخگویی در حاکمیت 

شبکه ای کدام اند؟

* چه عواملی موجب شکل گیری شبکه های تدوین خط  مشی عمومی می شوند؟
*به نظر شما چه عواملی بر پاسخگو شدن شبکه های خط  مشی اثرگذارند؟

* به نظر جنابعالی عوامل قانونی، جامعه مدنی و رسانه ها در این بین چه نقشی 
ایفا می کنند؟

عوامل زمینه ای موثر بر 
پاسخگویی در حاکمیت 

شبکه ای کدام اند؟

پاسخگو سازی شبکه های خط  مشی  بر  نظر جنابعالی چه عوامل زمینه ای  به   *
اثر دارند؟

شبکه های  پاسخگوسازی  بر  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  جنابعالی  نظر  به   *
تدوین خط  مشی عمومی اثرگذارند؟

عوامل واسطه ای موثر بر 
پاسخگویی در حاکمیت 

شبکه ای کدام اند؟

* به نظر جنابعالی عوامل اقتصادی بر پاسخگو شدن شبکه های تدوین خط  مشی 
عمومی اثرگذارند؟

* به نظر جنابعالی چه عواملی به عنوان مداخله گر در رابطه بین عوامل علی 
بیان شده توسط جنابعالی و پاسخگو شدن شبکه ها ایفای نقش می کنند؟

راهبردهای پیاده سازی 
پاسخگویی در حاکمیت 

شبکه ای کدام اند؟

تدوین  شبکه های  پاسخگوسازی  برای  سازوکارهایی  چه  جنابعالی  نظر  به   *
خط  مشی عمومی وجود دارد؟

پیامدهای پیاده سازی 
پاسخگویی در حاکمیت 

شبکه ای کدام اند؟

* در صورت پاسخگو شدن شبکه های تدوین خط  مشی عمومی چه پیامدهایی 
در سطوح مختلف از جمله  فرآیند خط  مشی گذاری، رابطه بین دولت و مردم و 

غیره به دنبال خواهند داشت؟
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نظم دهی و تحلیل داده ها

كدگذاری، اساس  فرآیند تحلیلی در نظریه پردازی داده بنیاد است. در نظریه پردازی داده بنیاد 
انتخابی  كدگذاری  و  محوری  كدگذاری  باز،  كدگذاری  می شود؛  استفاده  كدگذاری  نوع  سه  از 

.)Straus & Corbin,1990(

الف( کدگذاری باز1

كدگذاری باز یک  فرآیند تفسیری است كه به وسیله تجزیه وتحلیل داده ها انجام می پذیرد. هدف 
این  فرآیند این است كه در ذهن تحلیلگر بینش جدیدی را از طریق تفسیر پدیده ها ایجاد كند. در 
كدگذاری باز اتفاقات/ كنش ها/ تعامالت با یكدیگر مقایسه می شوند تا شباهت ها و تفاوت ها مشخص 
تعامالت  اتفاقات/ كنش ها/  مسیر  این  در  گیرند.  به خود  مفهومی  نهایت یک مشخصه  در  و  شود 
 Straus &( مشابه در دسته های مفهومی گروه بندی می شوند تا مقوالت و زیرمقوالت ایجاد شوند
Corbin,1990(. در این پژوهش ابتدا تمامي مصاحبه ها به شكل كامل و بدون انحراف به شكل 

نوشتار تهیه و بر روی كاغذ پیاده شد. پس از آن با كدگذاری تمامي عبارت ها از مجموع 15 مصاحبه 
به  نامربوط  با 307 عبارت  صورت پذیرفته، 1198 عبارت استخراج شد. پژوهشگر در حین بررسی 
موضوع مورد بحث یا تكراری روبه رو شد كه با حذف تمامی آنها از  فرآیند كدگذاری، 891 كد اولیه در 
اختیار قرار گرفت. در ادامه داده های گردآوری شده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و مفاهیم 
مستتر در  آنها شناسایی شدند. همچنین بر اساس دسته بندی های به دست آمده و بار مفهومی هر یک 
از دسته ها، به نام گذاری مفاهیم و تبدیل آنها به كوچک ترین اجزاي مفهومی ممكن پرداخته شد. در 
مجموع 357 مفهوم اولیه از داده های موجود استخراج شد. با توجه به اینكه مفاهیم متنوعی از داده ها 
استخراج شده بود و دسته بندی آنها در تعداد قابل بررسی، ممكن نبود، كدگذاری باز در سطح مفاهیم 
برای بار دوم به انجام رسید. در این مرحله پژوهشگر از 357 مفهوم اولیه به 56 مفهوم ثانویه دست 

یافت و در مرحله آخر از مجموع 56 مفهوم ثانویه 22 مقوله استخراج شد.

جدول 4: تعداد کدهای اولیه، ثانويه، مفاهیم و مقوالت

مقولهمفهوم ثانویهمفهوم اولیهکد اولیهعبارت
11988913575622

1. Open Coding
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ب( کدگذاری محوری1

در كدگذاری محوری از طریق پیوند بین یک مقوله و زیرمقوله های آن، داده ها را به هم پیوند 
مقوله های  و  اصلی  مقوله  به  فرآیند  شكل دهی  اشاره  محوری  كدگذاری  بدین ترتیب،  می دهند. 
پیامدها،  و  تعامل(  )كنش/  راهبردها  زمینه ها،  شرایط،  كدگذارِی  پارادایم  طریق  از  دارد.  فرعی 
انواع  با طرح هایی كه در  تفاوتی  پارادایم  این  به مقوالت اصلی مرتبط می شوند.  مقوالت فرعی 
دیگر پژوهش هاي كیفی مورد استفاده قرار می گیرد، ندارد ولی در مطالعات نظریه پردازی داده بنیاد 
شیوه  این  در   .)Straus & Corbin,1990( می گیرد  قرار  استفاده  مورد  هماهنگ تری  به شكل 
نمونه  از  استخراج شده  داده های  به  نظم بخشیدن  برای  پژوهشگر  به  كمک  به منظور  كدگذاری، 
این مرحله  ارائه شده اند. در  پارادایم های كدگذاری  تئوری،  ایجاد  تعیین  فرآیند و مسیر  و  آماری 
پژوهشگر می تواند از پارادایم های كدگذاری مختلفی برای تسهیل شناسایی ارتباط میان مقوالت 
تصویر  كه  كند  انتخاب  را  طرحی  موجود،  طرح های  میان  در  باید  پژوهشگر  ولی  كند،  استفاده 
معتبرتری از تئوری ارائه كند )Straus & Corbin,1990(. در این پژوهش از پارادایم كدگذاری 

كنش/ شرایط استراوس و كوربین استفاده شد.
 

12 
 


 (Lock, 2003شرایط استراوس و كوربین ) پارادایم كدگذاري كنش/ :1شکل 


خودپژوهشگرست.پسازمرحلهاولهادادهشدهازومقایسهعناویناستخراجبندیدستهدراینمرحلهپژوهشگروظیفه

بیشترپیوندهاینامرئیهویداهایبررسیکهچندانبههمربطیندارندامابابیندمیروروبهخامهایدادهراباانبوهیاز
مفاهیممشابهبندیطبقهاکشفکردکهامکانمشترکرامیانآنههایزمینهتوانمیشد.بامقایسهمفاهیممختلفخواهد
علّیشرایط.1اشتراوسوکوربین:درپارادایمکدگذاری(.Roman et al., 2017)کندمیفوقفراهمهایقالبرادر
ثیرتامحوریپدیدهکهبرهستندشرایطخاصی،هازمینه.2محوریهستند؛پدیدهثیرگذاربرتامربوطبهشرایطهایمقوله
مفهومدهندهنشانمحوری.پدیدهاستفرآینداستکهاساسایپدیدهیکصورتذهنیازی،محورپدیده.3؛گذارندمی

 پرسیدن با اینهاییپرسشمرکزیپژوهشاستکه اصلیدر تحلیلی ایده قبیل: ،؟چیستپژوهشاز هاییافتهاگر
 جمله چند بخواهیمدر بگوییم؟کنسازیمفهومپژوهشرا باید چه ،یم، تعامالتنشهاکنشهمه تاو آنگرفته چه،از

 Straus)شودمیشناسایی،شدهمیانمقوالتراتوضیحدهد؟تنوعمشاهدهتواندمیپژوهشگرچگونه،چیزهاییهستند؟
& Corbin,1990وبریابندمیتغییرهاعلتبراثرتغییردرعمومیهستندکهایزمینهشرایط،ایواسطهشرایط.4(؛

.(Lock, 2003)شوندمنتجمیمحوریپدیدههستندکهازیتعامالت/کنشبیانگرهاراهبرد.1؛هستندموثرمحوریپدیده
 حقیقت در پژوهشگر مشخص کنباید چه شرایط تغییر با که  & Straus)شودمیایجادهاییکنشد

Corbin,1990)1؛. اثرتحققهاییمقولهپیامدها هاکنشهستندکهدر تعامالتایجاد اینپژوشوندمیو در هش.
الگویجهتطراحی عمومیمشیخطتدوینهایشبکهپاسخگویی شناسایی هایویژگیبه هایشبکهپاسخگوییدر

 مشیخطتدوین پدیدهبهعمومی عنوان علّی، عوامل ایواسطهشرایطمحوری، عوامل موثرایزمینهو پاسخگوییبر
 .پردازیممیعمومیمشیخطتدوینهایشبکهپاسخگوییپیامدهایو،راهبردهاعمومیمشیخطتدوینهایشبکه

)Lock, 2003( شکل 1: پارادايم کدگذاری کنش/ شرايط استراوس و کوربین

وظیفه پژوهشگر در این مرحله دسته بندی و مقایسه عناوین استخراج شده از داده هاست. پس از 

1. Axial Coding
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مرحله اول پژوهشگر خود را با انبوهی از داده های خام روبه رو می بیند كه چندان به هم ربطی ندارند 
مفاهیم مختلف می توان  مقایسه  با  نامرئی هویدا خواهد شد.  پیوندهای  بیشتر  بررسی های  با  اما 
زمینه های مشترك را میان آنها كشف كرد كه امكان طبقه بندی مفاهیم مشابه را در قالب های 
فوق فراهم     می  كند )Roman et al., 2017(. در پارادایم كدگذاری اشتراوس و كوربین: 1. شرایط 
علّی مقوله های مربوط به شرایط تاثیرگذار بر پدیده محوری هستند؛ 2. زمینه ها، شرایط خاصی 
هستند كه بر پدیده محوری تاثیر می گذارند؛ 3. پدیده محوری، یک صورت ذهنی از پدیده ای است 
پرسیدن  با  كه  است  پژوهش  مركزی  مفهوم  نشان دهنده  پدیده محوری  است.  اساس  فرآیند  كه 
پرسش هایي از قبیل: ایده تحلیلی اصلی در این پژوهش چیست؟، اگر یافته های پژوهش را بخواهیم 
از آن،  تعامالت نشات گرفته  باید بگوییم؟، همه كنش ها و  در چند جمله مفهوم سازی كنیم، چه 
چه چیزهایی هستند؟، پژوهشگر چگونه می تواند تنوع مشاهده شده میان مقوالت را توضیح دهد؟، 
عمومی  زمینه ای  شرایط  واسطه ای،  شرایط   .4 )Straus & Corbin,1990(؛  می شود  شناسایی 
هستند كه بر اثر تغییر در علت ها تغییر می یابند و بر پدیده محوری موثر هستند؛ 5. راهبردها بیانگر 
كنش/تعامالتی هستند كه از پدیده محوری منتج مي شوند )Lock, 2003(. در حقیقت پژوهشگر 
باید مشخص كند كه با تغییر شرایط چه كنش هایی ایجاد می شود )Straus & Corbin,1990(؛ 
6. پیامدها مقوله هایی هستند كه در اثر تحقق كنش ها و تعامالت ایجاد می شوند. در این پژوهش 
ویژگی های  شناسایی  به  عمومی  خط  مشی  تدوین  شبكه های  پاسخگویی  الگوي  طراحی  جهت 
شرایط  علّی،  عوامل  پدیده محوری،  به عنوان  عمومی  تدوین خط  مشی  شبكه های  در  پاسخگویی 
واسطه ای و عوامل زمینه ای موثر بر پاسخگویی شبكه های تدوین خط  مشی عمومی، راهبردها و 

پیامدهای پاسخگویی شبكه های تدوین خط  مشی عمومی می پردازیم.

ارزيابی اتکاپذيری يافته ها

طراحی روش شناسی و طرح تحقیق این پژوهش به نحوی است كه بتواند داده ها و تفسیرهایی 
مناسب و موثق را برای پاسخگویی در شبكه های تدوین خط  مشی عمومی ارائه دهد. جدول )3-4( 
خالصه ای از معیارهای سنجش كفایت  فرآیند پژوهش و كیفیت داده ها و تفسیرها را نشان می دهد. 
به تبعیت از فلینت1 )2002(، برای ارزیابی قابل اتكابودن داده ها و تفسیرها، تركیبی از معیارهای مورد 
استفاده در ارزیابی پژوهش هاي تفسیری و پژوهش هاي مبتنی بر روش شناسی نظریه برخاسته از 
داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این خصوص، معیارهای پژوهش هاي تفسیری شامل اعتمادپذیری، 

1. Flint
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انتقال پذیری، اتكاپذیری، تصدیق پذیری، راستی )Lincoln & Guba, 1985( و معیارهای نظریه 
 )Straus & Corbin,1998( برخاسته از داده ها شامل تطابق، فهم پذیری، عمومیت و كنترل پذیری

است.
پژوهش،  فرآیند  یافته های  اتكاپذیری  قابلیت  از  اطمینان  حصول  به منظور  پژوهش  این  در 

پژوهش بدین شرح هدایت شد:
● شش ماه هدایت مصاحبه ها

● نمونه گیری تئوریک و هدفمند، مصاحبه ها به صورت حرفه ای، بی نام و در فضایی دوستانه و 
به دور از فشار یا تهدید انجام گرفت.

● ارسال خالصه ای از طرح تحقیقی پژوهش به منظور آماده  بودن ذهن مصاحبه شونده.
پرسش ها  شفاف  بودن  به منظور  نیمه ساختار یافته  مصاحبه  پرسش  های  چندین باره  بررسی   ●
و باز  بودن مصاحبه ها و اختصاص زمان كافی به آنها پرده از ماهیت پیچیده پدیده مورد بررسی 

برداشت.
● اطمینان یافتن از فهم درست از جواب های مصاحبه شونده از طریق پرسش های تكمیلی و 

دریافت تایید در مواردی كه جواب در وهله نخست شفاف نبوده است.
تفسیرهای  ارزیابی  و  كاغذ  روی  پیاده شده  مصاحبه های  مجدد  مرور  و  پژوهشگر  دقت   ●

صورت گرفته از سوي پژوهشگر و استاد راهنما.
● اطالعات ارائه شده در مورد بستر پدیده تحت بررسی، شركت كنندگان در پژوهش و مفروضات 
پژوهش چنان كافی است كه خواننده می تواند امكان انتقال پذیری یافته ها به موقعیت های مشابه 

دیگر را مورد ارزیابی قرار دهد.
● پژوهشگر با ارائه خالصه ای كلی از الگوی صورت بندی شده به سه تن از مصاحبه شوندگان، 

نظر آنها را جویا شد.
● بررسی و پاالیش نظریه صورت بندی شده با چند نفر از خبرگان.

در نتیجه این اقدامات می توان گفت پژوهش حاضر از اعتمادپذیری كافی برخوردار است و نتایج 
حاصل از پژوهش نماینده داده های پژوهش هستند. همچنین انجام مصاحبه ها به صورت عمیق و 
در فضایی دوستانه و به تعداد كافی همراه با مرور چندین باره مصاحبه ها و به اشتراك گذاشتن آن 
از راستی، تصدیق پذیری، تطابق و فهم پذیری  تا پژوهش  با مصاحبه شوندگان موجب شده است 
كافی برخوردار باشد و در نهایت می توان گفت نتایج حاصل از پژوهش حاضر از اتكاپذیری كافی 

برخوردار است.
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تجزيه و تحلیل داده ها و يافته ها

مفهوم پردازی پاسخگويی در شبكه خط  مشی

در  پاسخگویی  تعریف  و  مفهوم پردازی  تا  شد  سعی  خبرگان  با  انجام شده  مصاحبه های  در 
شبكه های تدوین خط  مشی عمومی و انواع پاسخگویی در این شبكه ها احصا شود. تعریف ارائه شده 
از سوي باونز به عنوان تعریف اولیه درنظر گرفته شد و سپس در مصاحبه ها به موشكافی پاسخگویی 
در شبكه های تدوین خط  مشی عمومی پرداخته شد و نتایج حاصل از مصاحبه ها بدین شرح احصا 
شد. از نظر خبرگان پاسخگویی در شبكه های خط  مشی را می توان به دو نوع رسمی و غیررسمی 
تقسیم بندی كرد. پاسخگویی رسمی شامل انواع موجود پاسخگویی همانند سیاسی، قانونی، مدنی 
و... است كه هم شبكه باید به عنوان یک نهاد رسمی به آنها پاسخگو باشد و هم اعضای شبكه الزم 
است كه نسبت به آن به صورت فردی پاسخگو باشند. انواع پاسخگویی غیررسمی كه در شبكه ها 
قابل طرح هستند از نگاه خبرگان شامل پاسخگویی حرفه ای به گروه همتایان )همچون انجمن های 
اعتبار خود  و  به منظور حفظ شهرت  فرد  بدین معنی كه  اعتبار،  و  پاسخگویی شهرت  و  حرفه ای( 
افرادی كه دارای  به  مراقب عملكرد خود در شبكه است و به منظور حفظ محبوبیت خود نسبت 
قدرت قانونی نیستند، پاسخگو خواهد بود. همچنین همزمان با پیشرفت شبكه ها و رسمیت بخشی 
به آنها به عنوان روش خط  مشی گذاری و حركت به سوی جوامع خط  مشی، تعداد اعضا كاهش یافته 
و  اهداف مشترك  ایجاد  و همزمان  یافته  افزایش  اعضا  بین  امر سبب می شود، همسویی  این  و 

همراستایی بین آنها موجب تقویت مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنها خواهد شد.
همزمان با اینكه شبكه ها شكل می گیرند و ساخت یافتگی پیدا می كنند و به سمت تخصصی شدن 
حركت می كنند پاسخگویی حرفه ای در این شبكه ها اهمیت بیشتری پیدا می كند و الزم است كه 
باشند.  پاسخگو  خود  فردی  و  جمعی  عملكرد  به  نسبت  حرفه ای  انجمن های  به  نسبت  شبكه ها 
همچنین پاسخگویی شبكه های تدوین خط  مشی عمومی قابل تقسیم به دو نوع درونی و بیرونی 
نیز است. از سویی زمانی كه شبكه ها شكل می گیرند نیاز است كه به منظور شكل گیری هماهنگی و 
همكاری مسئولی در شبكه وجود داشته باشد و گاهی اعضای شبكه نیاز است كه نسبت به عملكرد 
خود به این مسئول پاسخگو باشند؛ به عنوان مثال ممكن است عضوی در جلسات به صورت مستمر 
حاضر نشود یا با مطرح كردن مسائل حاشیه ای مانع بحث های جدی شبكه شود و این فرد ممكن 
است از سوی مدیر شبكه توبیخ یا حتی از شبكه اخراج شود. به این نوع پاسخگویی، پاسخگویی 
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درونی گفته می شود. نوع دیگری از پاسخگویی كه در پاسخگویی درونی مطرح می شود پاسخگویی 
بر هنجارهای  مبتنی  بیشتر  پاسخگویی مشاركتی كه  به عنوان  به یكدیگر است كه  اعضا نسبت 
كه  خود  ذی نفعان  به  نسبت  شبكه ها  دیگر  سوی  از  می گیرد.  است شكل  گروه  در  پذیرفته شده 
این نوع  باشند و  باید پاسخگو  آنها به عضویت شبكه درآمده اند و مراجع رسمی  از  به نمایندگی 

پاسخگویی، بیرونی نامیده می شود.

جدول 5: مفهوم سازی پاسخگويی در شبکه خط  مشی

فراوانی مفاهیم ثانویهمقوله ها
مفاهیم اولیه

فراوانی 
کدهای اولیه

مفهوم 
پاسخگویی

وجود نیروی اجبار به پاسخگویی جمعی و فردی حاصل 
از نیروهای قانونی و هنجارهای ضمنی شکل گرفته در 

شبکه ها
49

فضای شفاف اطالعاتی به منظور اطالع رسانی مستمر و 
2659دسترسی تمامي ذی نفعان به اطالعات شبکه

وجود معیارهای ارزیابی مشخص و تعیین شده از قبل به 
1141شکل قوانین و مقررات یا منشورهای اخالقی

815وجود سازوکار نظارت و پایش

انواع پاسخگویی

پاسخگویی درونی: پاسخگویی به همتایان، پاسخگویی به 
418مسئول شبکه، پاسخگویی به نهاد باالدست

418پاسخگویی بیرونی: تمامي ذی نفعان بیرونی شبکه
721پاسخگویی رسمی: قانونی، سیاسی، بوروکراتیک و...

پاسخگویی غیررسمی: حرفه ای، مشارکت و شهرت و 
922اعتبار

سطح 
ساختار یافتگی 

شبکه های 
خط  مشی

312سطح بلوغ و توسعه شبکه ها

میزان و درجه تخصصی  بودن شبکه ها و حساسیت موضوع 
49شبکه

با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه ها، پاسخگویی در شبكه های خط  مشی عمومی بدین شرح قابل 
تعریف است: الزام شبكه به عنوان یک موجودیت قانونی و اعضای آن نسبت به توضیح و توجیه اعمال 
و تصمیمات خود در مقابل مراجع قانونی و تمامي ذی نفعان آن و روبه رو شدن با تنبیه به شكل رسمی و 
غیررسمی در صورت عدم توجیه و توضیح مناسب در خصوص تصمیمات اخذشده و با تخصصی شدن 
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و ساختار یافتگی شبكه ها،  آنها به سمت جوامع خط  مشی حركت خواهند كرد و با توجه به هم ارز  شدن 
واقعی اعضای شبكه، اهمیت اشكال غیررسمی پاسخگویی همچون حرفه ای، شهرت و مشاركتی كه 

بیشتر مبتنی بر هنجارهای شكل گرفته در گروه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می كند.

نتايج حاصل از کدگذاری باز و محوری

مقوله های احصا شده از نتایج مصاحبه با خبرگان در جدول )6( منعكس شده است. همان طور كه 
در جدول دیده می شود اتفاق نظر قابل مالحظه ای بین خبرگان در مقوله های احصا شده دیده می شود.

جدول 6: ماتريس کیفی مقوله ها

کد خبره
123456789101112131415مقوله ها

*************زیرساخت های قانونی و الکترونیک
*********تعالی حاکمیتی

***************فشار جامعه مدنی
*************شهروندی فعاالنه

**************عوامل فرهنگی و اجتماعی
*******درجه توسعه اقتصادی
*********درجه آزادی رسانه ها

************ظرفیت دولت
***************سازو کار شفافیت
*******سازو کار ارزشیابی

********نمایندگی تخصصی فراگیر
*******سازوکار نظارت و پایش
*******کیفیت خط  مشی گذاری

***********نشاط اجتماعی
*********تعالی سیاسی جامعه

******هدایت و مدیریت شبکه ها از سوي نهادهای دولتی
***برگزاری نشست های رای جویی روشن گرایانه

*******نظارت جامع بر شبکه ها
*********تصمیم گیری باز و مشارکتی
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با درنظرگرفتن چارچوب اشتراوس و كوربین، مقوالت و مفاهیم مرتبط با ابعاد مختلف چارچوب 
احصا  شد كه نتایج آن در جدول )7( منعكس شده است.

جدول 7: فراوانی مقوالت و مفاهیم مرتبط برحسب ابعاد مختلف چارچوب اشتراوس و کوربین

عاد
فراوانی مفاهیم ثانویهمقوله هااب

مفاهیم اولیه
فراوانی 

کدهای اولیه

ّلی
ط ع

رای
ش

زیرساخت های 
قانونی و الکترونیک

811زیرساخت های الکترونیک و فناوری اطالعات
2463زیرساخت های قانونی تاسیس و فعالیت شبکه ها

تعالی حاکمیتی
821تغییر در افکار حاکمان

722تغییر نقش دولت و کوچک سازی آن
825میزان دموکراتیک  بودن نظام سیاسی حاکم

فشار جامعه مدنی

نقش فعال رسانه ها در  شکل دهی به افکار عمومی و 
1337یکپارچه سازی ذی نفعان

1832فشار احزاب سیاسی رقیب و تشکل های مردمی
58بلوغ سیاسی جامعه

جامعه مدنی فعال و توانمند در زمینه مشارکت در 
1535مسائل جامعه

شهروندی فعاالنه
1027وجود شهروندان آگاه

1230وجود شهروندان مطالبه گر

ینه
زم

درجه فرهنگ 
مشارکت و 

مطالبه گری جمعی

1336فقدان فرهنگ مشارکت و  جمع گرایی
613میل به مطالبه گری در شهروندان و فرهنگ مطالبه گری

731باور به منافع جمعی
درجه توسعه 

اقتصادی
620وابستگی درآمدهای دولت به منابع طبیعی
311عدم بر طرف شدن نیازهای اولیه اقتصادی

گر
خله 

مدا
ط 

رای
درجه آزادی ش

رسانه ها
714وجود رسانه های آزاد و عدم سانسور اخبار
36عدم وابستگی رسانه ها به نهادهای دولتی

ظرفیت دولت
717ظرفیت نهادسازی
617ظرفیت راهبری

48ظرفیت تعمیق آگاهی شهروندان
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ادامه جدول 7: فراوانی مقوالت و مفاهیم مرتبط برحسب ابعاد مختلف چارچوب اشتراوس و کوربین

عاد
فراوانی مفاهیم ثانویهمقوله هااب

مفاهیم اولیه
فراوانی 

کدهای اولیه

شی
ط  م

 خ
که

شب
ی 

گوی
سخ

پا

سازوکارهای 
شفافیت

1123اطالع رسانی
920دسترسی به اطالعات

616روشن و مشخص  بودن    هاي خط  مشی   گذاری در شبکه

سازوکارهای 
ارزشیابی

512تدوین خط  مشی ارزشیابی شبکه های خط  مشی
629تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد

نمایندگی تخصصی 
فراگیر

انتخاب اعضا بر مبنای ویژگی های فردی مناسب و 
716توانایی های تخصصی موردنیاز شبکه

512حضور نمایندگان مورد تایید تمامي ذی نفعان شبکه

نظارت و پایش
59پیش بینی سیستم تشویق و تنبیه اعضای شبکه
36وجود ضمانت اجرایی اعمال تشویق و تنبیه

511پیش بینی سیستم رسمی و غیررسمی شکایت از شبکه ها

دها
یام

پ

کیفیت 
خط  مشی گذاری

613افزایش کیفیت خط  مشی    هاي تدوین شده
47افزایش احتمال اجرای درست خط  مشی ها

نشاط اجتماعی
918افزایش اعتماد جامعه به حاکمیت

48رضایت مردمی
411ایجاد حس تعهد و پیوستگی در جامعه

تعالی سیاسی جامعه
69تقویت و شکل گیری مشارکت عمومی

67تعمیق دموکراسی

ش
اکن

/ و
ش 

 کن
دها

هبر
را

هدایت و مدیریت 
شبکه ها از سوي 
نهادهای دولتی

ایفای نقش هدایت کننده از سوي دولت در مراحل 
511ابتدایی شکل گیری شبکه ها

لزوم شکل گیری شبکه ها مبتنی بر همکاری و 
26مشارکت و نه سلسله مراتب

برگزاری نشست های 
38برگزاری جلسات جهت پرسش و پاسخ از شبکه هارای جویی روشنگرایانه

نظارت جامع بر 
شبکه ها

25بهره گیری از ظرفیت جامعه مدنی جهت نظارت بر شبکه ها
510ایجاد نهاد مستقل ناظر بر شبکه ها

تصمیم گیری باز و 
مشارکتی

وجود سیستم دریافت بازخورد و اصالح تصمیم ها 
723در صورت نیاز

616تصمیم گیری مبتنی بر مبانی و اصول علمی
ایجاد هنجارهای نحوه تصمیم گیری مبتنی بر اجماع 

510حداکثری در شبکه ها
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کدگذاری انتخابی1

كدگذاری انتخابی به عنوان آخرین مرحله كدگذاری،  فرآیندی است كه در آن همه مقوالت 
حول مقوله محوری یكپارچه می شوند. ابعاد حاصله از مرحله كدگذاری محوری بسان اجزای پراكنده 
یک سیستم هستند كه الزم است روابط میان آنها مشخص شود. این مرحله به دنبال اعتباربخشیدن 
به روابط میان مولفه های اصلی الگو است. پژوهشگر مقوالت استخراج شده را به هم مرتبط می سازد 
و نظام نظری خاصی را ارائه     می  كند )Straus & Corbin, 1998(. در كدگذاری انتخابی برای 
تشكیل یک آرایش نظری بزرگ تر، مقوالت یكپارچه می شوند، به طوری كه نتایج پژوهش، شكل 
داستان  اصلی  توضیح خط  قدم متضمن  اولین  است:  گام  روند شامل چند  این  كنند.  پیدا  نظریه 
است. گام دوم ربط دادن مقوالت تكمیلی بر گرد مقوله اصلی با استفاده از یک پارادایم. گام سوم 
مرتبط ساختن مقوالت به یكدیگر در سطح بعدی است. گام چهارم به تایید رساندن آن روابط در 
به بسط و گسترش دارند  نیاز  یا  قبال داده هاست. آخرین قدم تكمیل مقوالتی است كه اصالح 

.)Jones & Allony, 2011(

شکل گیری نظريه و چارچوب مفهومی

برخی از پژوهشگران مرحله كدگذاری انتخابی را آخرین مرحله الگوسازي نمی دانند. این مرحله 
نسبت به مرحله كدگذاری انتخابی پا را فراتر می گذارد و سعی در شناسایی روابط بین مقوله ها دارد 
تا بر این اساس ضمن ایجاد تئوری كامل تر الگوي نهایی استخراج شود. در این مرحله پژوهشگر با 
پاالیش یافته های قبلی و با طی  فرآیندهای رفت و برگشت بر روی داده ها و دستاوردهای پژوهش 
در مراحل قبلی به دنبال شناسایی ارتباط بین مقوالت است. این ارتباطات در تئوری ساخته شده 
ارتباط  شكل  به  الگو  در  كه  را  استخراج شده  قضیه های  هستند.  ذكر  قابل  قضیه هایی  شكل  به 
میان مقوالت نشان داده شده است می توان به شكل فرضیه در آزمون الگوي استخراج شده مورد 
اندازه گیری قرار داد. باید توجه داشت ساختن و تدوین مفاهیم، مقوله ها و قضیه ها در نظریه  مبنای 
گردشی است؛ به عبارت دیگر پژوهشگر در انجام پژوهش دائمًا برای اصالح، تغییر و دست یافتن 
به نظریه ای مناسب كه به كمک آن تبییني از روابط مشاهده شده به دست دهد، به مراحل قبلی باز 

.)Straus & Corbin,1990( می گردد

1. Selective Coding
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عمومی مبتنی بر نظر خبرگان  مشی  خطتدوین  هاي شبکهپاسخگویی در  ارچوب مفهومیچ :2 شکل
 (هاي پژوهش یافته)


بررسینتایجحاصلاز گریمطالبهمشخصشدکهعواملیهمچوندرجهفرهنگمشارکتوهایکدگذاریفرآیندبا

ثیراتمنفییاتاهاشبکهبررویپاسخگوییتوانندمیهارسانهدرجهآزادیقتصادی،ظرفیتدولتوتوسعهادرجه،جمعی
ومثبت باشند عواملعلّداشته مستقیمهمانند اثر نتلیدر در و اینپژوهشبهینیستند در زمینهعنوانیجه شرایطو
عواملبندیدستهگرمداخله جمعیودرجهگریمطالبهدرجهفرهنگمشارکتودستهکلیشاملدردوایزمینهشدند.

 اقتصادیو توسعه دوگرمداخلهشرایط آزادیدر کلیدرجه منظربندیدستهیتدولتظرفوهارسانهدسته از شدند.
فقدانفرهنگمطالبه استخبرگانعواملفرهنگیهمچونعدمتمایلبهکارگروهیو جامعهموجبشده تاگریدر

عنوانانتنوعجمعیتیبههمچنینازنظرخبرگحضوردرامورمشارکتیجامعهداشتهباشند.برایشهروندانتمایلکمتری
متفاوتدرکنارهمقراردادهاستودرهایفرهنگوهاگویشعاملیاجتماعیدرایرانوجودداردوافرادمختلفیرابا

ازسویدیگرعواملیهمچوند.عنوانعاملبازدارندهعملکنهبتواندمینتیجهکارگروهیراکمیسختکردهاستو
 توسعه استعدم وضعنامطلوباقتصادیموجبشده جامعههمانندکاالییاقتصادیو امور امریهمانندمشارکتدر

افرادنباشد.هایفعالیتلوکسدراولویت

شکل 2: چارچوب مفهومی پاسخگويی در شبکه های تدوين خط  مشی عمومی مبتنی بر نظر خبرگان 
)يافته های پژوهش(

با بررسی نتایج حاصل از  فرآیندهای كدگذاری مشخص شد كه عواملی همچون درجه فرهنگ 
رسانه ها  آزادی  درجه  و  دولت  ظرفیت  اقتصادی،  توسعه  درجه  جمعی،  مطالبه گری  و  مشاركت 
می توانند بر روی پاسخگویی شبكه ها تاثیرات منفی یا مثبت داشته باشند ولی در اثر مستقیم همانند 
عوامل علّی نیستند و در نتیجه در این پژوهش به عنوان زمینه و شرایط مداخله گر دسته بندی شدند. 
عوامل زمینه ای در دو دسته كلی شامل درجه فرهنگ مشاركت و مطالبه گری جمعی و درجه توسعه 
اقتصادی و شرایط مداخله گر در دو دسته كلی درجه آزادی رسانه ها و ظرفیت دولت دسته بندی 
فرهنگ  فقدان  و  گروهی  كار  به  تمایل  عدم  همچون  فرهنگی  عوامل  خبرگان  منظر  از  شدند. 
مطالبه گری در جامعه موجب شده است تا شهروندان تمایل كمتری براي حضور در امور مشاركتی 
جامعه داشته باشند. همچنین از نظر خبرگان تنوع جمعیتی به عنوان عاملی اجتماعی در ایران وجود 
دارد و افراد مختلفی را با گویش ها و فرهنگ های متفاوت در كنار هم قرار داده است و در نتیجه 
كار گروهی را كمی سخت كرده است و می تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل كند. از سوی دیگر 
عواملی همچون عدم توسعه اقتصادی و وضع نامطلوب اقتصادی موجب شده است امری همانند 

مشاركت در امور جامعه همانند كاالیی لوكس در اولویت فعالیت های افراد نباشد.



57

ران
یگ

و د
رد 

هنو
ه ر

ج ال
 فر

ی |
موم

ی ع
مش

خط  
که 

 شب
در

ی 
گوی

سخ
- پا

ه 2
قال

م

همچنین دو عامل دیگر از جمله درجه آزادی رسانه ها و ظرفیت دولت را نیز به عنوان عوامل 
جهت  الزم  امكانات  داشتن  و  نهادسازی  زمینه  در  دولت  ظرفیت  بردند.  نام  خبرگان  مداخله گر 
دولت  در شبكه های خط  مشی گذاری، ظرفیت  براي حضور  و خصوصی  مدنی  بخش  آماده سازی 
در زمینه آموزش بخش دوم و سوم و عمق بخشیدن به آگاهی شهروندان در كنار توانایی دولت 
در زمینه هدایت و راهبری شبكه ها به عنوان عامل مداخله گر مهمی در رابطه بین عوامل علّی و 
رسانه ها  آزادی  درجه  همچنین  شدند.  بیان  خبرگان  از سوی  خط  مشی  شبكه های  پاسخگو شدن 
نهادهای دولتی عامل واسطه ای  به  آنها  وابستگی  آزاد و عدم  كه شامل وجود رسانه های متعدد 
مهمی است تا رسانه ها بتوانند به عنوان بخشی از جامعه مدنی نقش خود را در زمینه اطالع رسانی، 

آگاهی بخشی و بسیج افكار مردمی به درستی ایفا كنند.
خبرگان در مصاحبه ها به این موضوع اشاره كردند كه ظرفیت جامعه مدنی شامل وجود احزاب 
رقیب و بخش خصوصی توانمند و سطح بلوغ سیاسی جامعه عامل مهمی براي حضور جامعه مدنی 
در جامعه و ایجاد اثربخشی در  فرآیند خط  مشی   گذاری است و به عنوان عامل واسطه ای دسته بندی 
می شود. وجود احزاب از سویی موجب می شود تا افراد در حزب رشد پیدا كرده و با شناسنامه و 
مرام مشخص و دیدگاه های قابل دفاع و آگاهی الزم نسبت به مسائل جامعه اعتماد به نفس و 
توانایی الزم براي ورود به  فرآیندهای خط  مشی   گذاری را پیدا كنند و همچنین از طریق احزاب به 
فعالیت های جمعی جهت درستی داده می شود و به جای حركت هیجانی و صرفًا كوتاه مدت تبدیل 
از سوی حزبی  از سوی دیگر روی كارآمدن مسئوالن  اثرگذار خواهد شد.  و  بلندمدت  رفتاری  به 
خاص و نه ائتالف های موقتی موجب می شود تا فرد به چارچوب های خاصی مقید شود و حزب 
نیز در موارد لزوم نسبت به فعالیت های فرد پاسخگو خواهد بود و از آنجا كه فرد دارای شناسنامه 
مشخصی است حزب نمی تواند از زیر مسئولیت های خود شانه خالی كند و خود به عنوان ابزاری در 

جهت پاسخگویی عمل خواهد كرد.
خبرگان پژوهش معتقدند عوامل تغییر در افكار حاكمان، كوچک سازی دولت و تغییر نقش آن 
از پاروزنی به سمت هدایت و امور حاكمیتی همراه با میزان دموكراتیک  بودن نظام سیاسی حاكم 
اثر مثبتی بر پاسخگویی شبكه های خط  مشی  اینجا به عنوان تعالی حاكمیتی نام گرفته اند  كه در 
دارد و به عنوان شرایط علّی دسته بندی می شود. از نظر نخبگان تا زمانی كه در افكار غالب حاكمان 
تغییراتی براي پذیرش نقش بخش دوم و سوم حاصل نشود این نوع از خط  مشی   گذاری رسمیت 

نخواهد یافت و در نتیجه پاسخگویی آنها نیز شكل نخواهد گرفت.
به  آنها نسبت  آگاه و متعهد و مطالبه گر كمک می كند كه  از نظر خبرگان وجود شهروندان 
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حقوق و مسئولیت های خود آگاهی كافی داشته باشند و در نتیجه با آگاهی و حس مسئولیت پذیری 
آگاه  یا  نباشند  آگاه  به مسائل  نسبت  افراد  كه  زیرا درصورتی  وارد  فرآیند خط  مشی   گذاری شوند. 
در  نقشی  و  شد  نخواهند  اجتماعی  فعالیت های  وارد  باشند،  نداشته  مطالبه گری  حس  اما  باشند 
زمینه پاسخگوسازی شبكه های خط  مشی ایفا نخواهند كرد كه این دو عامل با عنوان شهروندی 
فعاالنه در این پژوهش نامیده شدند. همچنین به نظر خبرگان، جامعه مدنی نقش مهمی در زمینه 
وارد  منتقد  و  فعال  از سوی رسانه های  و فشارهایی كه  دارد  پاسخگوسازی شبكه های خط  مشی 
می شود همراه با نقش فعاالنه احزاب رقیب موجب می شود تا شبكه ها مجبور به پاسخگویی شوند. 
احزاب  باشد در كنار  فعاالنه ای داشته  باشد و نقش  توانمند  همچنین جامعه مدنی درصورتی كه 
كرد.  خواهد  ایفا  عمومی  خط  مشی  تدوین  شبكه های  پاسخگوسازی  در  مهمی  نقش  رسانه ها  و 
همچنین عامل مهم دیگر در این زمینه میزان بلوغ سیاسی شهروندان است كه بر میزان درك آنها 

نسبت به مسائل اجتماعی و نوع برخورد آنها اثرگذار است.
بر  موثر  علّی  شرایط  جمله  از  الكترونیک  و  قانونی  زیرساخت های  وجود  خبرگان،  دیدگاه  از 
پاسخگویی شبكه های خط  مشی عمومی هستند. از سویی، نیاز است كه از طریق وجود زیرساخت های 
الكترونیک و فنی موردنیاز دسترسی گسترده به  فرآیندهای شبكه ها فراهم شود. از سوی دیگر، نیاز 
است تا قوانین الزم براي رسمیت بخشی به شبكه های خط  مشی عمومی و مشخص سازی نحوه، 

نوع و حدود فعالیت های آنها تدوین و اجرا شود.
شبكه های  پاسخگویی  میزان  سنجش  به منظور  كه  داشتند  اذعان  موضوع  این  به  خبرگان 
خط  مشی از ابعاد شفافیت، ارزشیابی، نمایندگی تخصصی فراگیر و سیستم نظارت و پایش می توان 
بهره گیری كرد. شفافیت در شبكه های تدوین خط  مشی عمومی از دید خبرگان بدین معنی است كه 
اطالع رسانی مناسب و كاملی از اطالعات و  فرآیندهای موجود در شبكه انجام گیرد. همچنین الزم 
است كه تمامي ذی نفعان نسبت به شبكه ها و رصد اطالعات خط  مشی های  آنها دسترسی داشته 
باشند و جز در برخی موارد كه مسائل امنیتی و خاص در شبكه ها مطرح می شود باید دسترسی كامل 
به اطالعات شبكه از سوی تمامي ذی نفعان وجود داشته باشد. همچنین به منظور وجود شفافیت 
در شبكه های تدوین خط  مشی عمومی بنا به نظر خبرگان نیاز است كه  فرآیندهای خط  مشی   گذاری 
در شبكه ها از جمله دستورگذاری، بررسی راه حل های پیشنهادی، تصمیم گیری نهایی و... مشخص 

و روشن باشد.
همچنین در سیستم های پاسخگو بنا به نظر خبرگان نیاز است كه سیستم ارزشیابی عملكرد 
وجود داشته باشد. بدین منظور نیاز است تا در شبكه ها، خط  مشی ارزشیابی تدوین شود تا بر اساس 
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آن شبكه ارزشیابی شود. همچنین به منظور ارزشیابی مناسب نیاز است تا معیارهایی از قبل طراحی 
شود و بر اساس آن معیارها كه می توانند كّمی یا كیفی باشند، عملكرد شبكه ها مورد ارزیابی قرار 
نمایندگی  از جمله عوامل دیگر تشكیل دهنده پاسخگویی شبكه ها وجود سیستم  گیرد. همچنین 
مناسب است. از دیدگاه نخبگان، سیستم نمایندگی تخصصی فراگیر شامل انتخاب اعضای شبكه 
و  شایستگی  همچون  معیارهایی  اساس  بر  باید  هستند،  مختلف  نهادهای  نمایندگان  شامل  كه 
ویژگی های فردی و بر اساس نیاز تخصصی شبكه انتخاب شوند و تمامي ذي نفعان شبكه بتوانند 

نماینده ای در شبكه داشته باشند و بدین ترتیب شبكه ها نماینده تمامي نهادهای ذی نفع باشند.
تعریف  بر  بنا  شبكه ها  در  كه  است  نیاز  كه  داشتند  تاكید  مسئله  این  بر  نخبگان  همچنین 
پاسخگویی كه شامل وجود مواجه شدن با تشویق و تنبیه در صورت بروز اشتباهات است. بدین منظور 
نیاز است كه در شبكه ها نیز سیستم نظارت و پایش طراحی شود و این اطمینان حاصل شود كه 

ضمانت اجرایی الزم جهت اعمال تشویق و تنبیه ها وجود دارد.
نشست های  برگزاری  دولتی،  نهادهای  از طریق  مدیریت شبكه ها  و  نظر خبرگان هدایت  از 
رای جویی روشنگرایانه، تصمیم گیری باز و مشاركتی و نظارت جامع بر شبكه ها از جمله راهبردهای 
پاسخگوسازی شبكه خط  مشی عمومی هستند. اصولی و علمی  بودن  فرآیند خط  مشی   گذاری شامل 
تصمیم گیری مبتنی بر مبانی و اصول علمی است كه با وجود سیستم دریافت بازخورد و اصالح 
تكمیل می شود و موجب می شود تصمیم شبكه ها مبتنی بر اصول علمی و درست باشد و زمینه 
پاسخگوسازی شبكه ها را فراهم آورد. همچنین نخبگان به این موضوع نیز اشاره داشتند كه مهم 
است كه تصمیم بر اساس اجماع حداكثری اعضا و در نتیجه بحث و تبادل نظر طوالنی شكل 
گیرد و به جای تصمیم مبتنی بر رای گیری، تصمیم حاصل اجماع همه باشد تا همه خود را نسبت 
اعتقاد  خبرگان  نزنند.  باز  سر  پاسخگویی  از  آن  با  مخالف  بودن  بهانه  به  و  بدانند  مسئول  آن  به 
داشتند كه در كنار شبكه ها بهتر است نهاد مستقل قانونی شكل گیرد كه به بررسی و نظارت بر 
آنها بدون دخالت مستقیم بپردازد و شبكه ها را از نظر درست  بودن  فرآیندها بررسی كند تا حداقل 
از جهت شكلی درست عمل كنند و در صورت بروز اشتباهات تذكرات الزم را در جهت اصالح به 
آنها بدهد. همچنین خبرگان معتقدند در این زمینه به خوبی می توان از ظرفیت جامعه مدنی براي 
نظارت بر شبكه ها استفاده كرد. و بدین ترتیب نظارت از طریق نهاد مستقل و جامعه مدنی منجر 
به پاسخگو شدن شبكه های خط  مشی خواهد شد. همچنین بهره گیری از جلسات پرسش و پاسخ از 
شبكه های تدوین خط  مشی عمومی به صورت عمومی و با حضور نمایندگان تمامي ذي نفعان شبكه 
كه در این پژوهش نشست رای جویی روشنگرایانه نامیده شده است از جمله راهبردهایی است كه 



60

10
2 

پي
پيا

 - 
4 

اره
شم

 - 
96

ن 
ستا

 زم
- 3

0 
وره

|د

می تواند منجر به پاسخگویی شبكه های خط  مشی عمومی شود.
خبرگان معتقدند زمانی كه شبكه های تدوین خط  مشی عمومی شكل بگیرند و پاسخگو باشند 
نتایجی را به بار خواهند آورد. در وهله نخست حضور نمایندگان بخش دوم و سوم در  فرآیندهای 
خط  مشی   گذاری درصورتی كه از بین نخبگان و افراد دارای دانش و تجربه باشند، موجب افزایش 
آن  ذی نفعان  به خصوص  بیشتری  افراد  سوی  از  زیرا  می شود  تدوین شده  خط  مشی های  كیفیت 
بررسی می شود و از آن جهت كه راه حل ها مورد تایید ذی نفعان و گروه های درگیر در مسئله است 
با اصالحات كمتری  اجرای كامل تر خط  مشی ها همراه  نیز شاهد  اجرا  در مرحله  موجب می شود 
معتقد  خبرگان  همچنین  می یابد.  افزایش  تدوین شده  خط  مشی های  كیفیت  بدین ترتیب  و  باشیم 
هستند كه مشاركت شهروندان در خط مشی گذاری از طریق شبكه های خط  مشی موجب خواهد شد 
تا مشاركت در جامعه شكل بگیرد و تقویت شود و در نهایت می تواند به تعمیق دموكراسی منجر 

شود.
همچنین شكل گیری شبكه های تدوین خط  مشی عمومی و حضور بخش دوم و سوم در این 
شبكه ها و مشاركت آنها در  فرآیند خط  مشی   گذاری موجب خواهد شد تا در جامعه نسبت به حاكمیت 
حس اعتماد شكل بگیرد و حس تعهد و پیوستگی در جامعه ایجاد و تقویت شود. همچنین می تواند 
با بازی دادن شهروندان در  فرآیندهای خط  مشی   گذاری و پاسخگو  بودن شبكه های تدوین خط  مشی 

عمومی منجر به تقویت رضایت عمومی شهروندان شود.

مقايسه يافته های پژوهش با ادبیات نظری

در این قسمت یافته های حاصل از تحلیل كیفی )شكل 2( با مبانی نظری مطرح شده در فصل 
دوم رساله مقایسه شده است و در قالب جدول )8(، شباهت های یافته ها و مبانی نظری مطرح شده 

در خصوص پاسخگویی و نه لزومًا پاسخگویی شبكه های خط  مشی نشان داده شده است.
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جدول 8: مقايسه نتايج با مبانی نظری

چارچوب مبتنی بر GT مبانی مقایسهمبانی نظری و پیشینه پژوهش

شفافیت، مشارکت، ارزیابی و سازوکار 
شکایت و واکنش )بانک جهانی، 

2001(؛
نمایندگی مناسب، مشارکت شهروندان، 
رفتار قانونی و الزام به تعهد )دیزای و 

همکاران1، 2009(

سنجش 
پاسخگویی

سازوکارهای شفافیت: اطالع رسانی، دسترسی 
به اطالعات، روشن و مشخص  بودن  فرآیندهای 

خط  مشی   گذاری در شبکه
سازوکار ارزشیابی: تدوین خط  مشی ارزشیابی 
شبکه های خط  مشی، تدوین معیارهای ارزیابی 

عملکرد
نمایندگی تخصصی و فراگیر: انتخاب اعضا بر 
مبنای ویژگی های فردی مناسب و توانایی های 
تخصصی موردنیاز شبکه، حضور نمایندگان 

مورد تایید تمامي ذی نفعان شبکه
نظارت و پایش: پیش بینی سیستم تشویق و 
تنبیه اعضای شبکه، وجود ضمانت اجرایی 

اعمال تشویق و تنبیه، پیش بینی سیستم رسمی و 
غیررسمی شکایت از شبکه ها

اطالع رسانی کارآمد و شفافیت 
)علیخانی، 1384(

 ایجاد چشم انداز و اهداف جمعی 
)جد و بیکسلر2، 2015(

 وجود هنجارهای مشترک 
)رومزک و دیگران3، 2012(

بازرسی، اصالح اداری و شایسته ساالری 
)رفیع زاده و منوریان، 1388(

رسانه های عمومی به خصوص تلویزیون 
)متانی و حسن پور، 1393(

مشارکت واقعی شهروندان، شفافیت، در 
 دسترس قرار گرفتن اطالعات 

)آکرمن4، 2003(
 شهروندی فعاالنه 

)پورعزت و دیگران، 1388(؛
 داشتن اخالق حرفه ای 

)شاهین مهر و حسنی، 1394(

متغیرهای 
مستقل 

)تاثیرگذار(

زیرساخت های قانونی و الکترونیک: 
زیرساخت های الکترونیک و فناوری اطالعات، 

زیرساخت های قانونی تاسیس و فعالیت 
شبکه ها

 تعالی حاکمیتی: تغییر در افکار حاکمان، 
تغییر نقش دولت و کوچک سازی آن، میزان 

دموکراتیک  بودن نظام سیاسی حاکم
فشار جامعه مدنی: نقش فعال رسانه ها در 

 شکل دهی به افکار عمومی و یکپارچه سازی 
ذی نفعان، فشار احزاب سیاسی رقیب و 

تشکل های مردمی، بلوغ سیاسی جامعه، جامعه 
مدنی فعال و توانمند در زمینه مشارکت در 

مسائل جامعه
شهروندی فعاالنه: وجود شهروندان آگاه، وجود 

شهروندان مطالبه گر

1. Desai et al.
2. Jedd & Bixler
3. Romzek
4. Aukerman
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ادامه جدول 8: مقايسه نتايج با مبانی نظری

چارچوب مبتنی بر GT مبانی مقایسهمبانی نظری و پیشینه پژوهش

آزاد و مستقل  بودن رسانه ها )متانی و 
حسن پور، 1393(

نقش دولت در شکل گیری مشارکت در 
جامعه )رحمت الهی و آقایی، 1392(

متغیرهای 
میانجی

درجه آزادی رسانه ها: وجود رسانه های آزاد و 
عدم سانسور اخبار، عدم وابستگی رسانه ها به 

نهادهای دولتی
ظرفیت دولت: ظرفیت نهادسازی، ظرفیت 
راهبری، ظرفیت تعمیق آگاهی شهروندان

وجود فرهنگ پاسخ خواهی، نقش فعال 
رسانه ها )علیخانی، 1384(

دسترسی به اطالعات، رسانه ها، ظرفیت 
جامعه مدنی، ظرفیت دولت، همکاری 

 بین اجتماع و دولت، نهادگرایی 
)بانک جهانی، 2012(

سطح رفاه و وضعیت اقتصادی 
)پورعزت و دیگران، 1388(

 متغیرهای 
زمینه

درجه فرهنگ مشارکت و مطالبه گری جمعی: 
فقدان فرهنگ مشارکت و  جمع گرایی، میل به 

مطالبه گری در شهروندان و فرهنگ مطالبه گری، 
باور به منافع جمعی

درجه توسعه اقتصادی: وابستگی درآمدهای 
دولت به منابع طبیعی، عدم بر طرف شدن 

نیازهای اولیه اقتصادی

رضایتمندی شهروندی، اعتماد عمومی، 
 شفافیت و مشروعیت 

)متانی و حسن پور، 1393(
تقویت اعتماد عمومی و مشارکت 

 عمومی 
)منوریان و دیگران، 1388(

پیامدهای 
پاسخگویی

کیفیت خط  مشی گذاری: افزایش کیفیت 
خط  مشی    هاي تدوین شده، افزایش احتمال 

اجرای درست خط   مشی ها
نشاط اجتماعی: افزایش اعتماد جامعه به 

حاکمیت، رضایت مردمی، ایجاد حس تعهد و 
پیوستگی در جامعه

تعالی سیاسی جامعه: تقویت و شکل گیری 
مشارکت عمومی، تعمیق دموکراسی

نتیجه گیری و پیشنهادها

طی چند دهه گذشته، دانشمندان مهم ترین تغییر در دولت های حاكم بر جوامع را مطرح شدن 
موضوع »حاكمیت« می دانند كه به مطرح شدن نظریه ها و دیدگاه های مختلفی منجر شده است 
از حاكمیت،  فرآیند تعریف اهداف جمعی، تعیین  آنها منظور  )Peters & Pierr, 2003(. به زعم 

بنابراین،  است.  اهداف  به  نیل  برای  مختلف  نقش آفرینان  از  منابع  تامین  و  سیاسی  اولویت های 
حاكمیت دیدگاهی است كه برای دولت1 نقش راهبری و هماهنگی قائل است و بر این مفروضه 

استوار نیست كه تنها دولت باید بر جامعه حكومت كند.

1. State
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پاسخگویی یكی از مسائل كلیدی در حاكمیت معاصر است. سه دلیل عمده آن عبارتند از:
1. هرچند نهادهای سیاسی یكی از جنبه های مهم حاكمیت هستند، اما در حاكمیت تاكید بر 
 فرآیند است نه نهادها. حاكمیت ناظر بر ایجاد  فرآیندهایی است كه از طریق آنها نقش آفرینان جامعه 
بتوانند در اداره جامعه به روش دموكراتیک تری همكاری داشته باشند. بعضی از این نقش آفرینان 
دیگر  اما  باشند،  پاسخگو  سنتی  روش های  به  می توانند  شده اند،  برگزیده   انتخابات  طریق  از  كه 

نقش آفرینان )از بخش های غیردولتی( در  فرآیند خط  مشی   گذاری چگونه باید پاسخگو باشند؟
طرفداران مدیریت دولتی نوین بر این باورند كه حاكمیت در حقیقت یک سیستم شفاف برای 
پاسخگویی دارد و آن انتخاب مشتری است كه سیگنال روشنی را در خصوص انتظارات مشتری 
ارسال می كند. در این دیدمان، پاسخگویی بیشتر برمبنای عملكرد ـ محور تعریف می شود. به سخن 
دیگر، مدیریت دولتی نوین بر ذی نفع گرایی1 به عنوان الگوي جایگزین پاسخگویی در حاكمیت تاكید 
دارد. مشكل این الگو پاسخگویی آن است كه تنها بر یک جنبه از آنچه دولت انجام می دهد، نظر 
دارد و آن تحویل خدمات دولتی است، و دیگر بخش های فعالیت دولت مانند اعمال قدرت سیاسی 
را نادیده می گیرد. به عالوه، تمامی این الگو ها ناظر بر انگاره های سنتی از حاكمیت حزبی هستند، 

درصورتی كه در الگوی حاكمیتی ما نیازمند تعریف الگو های نوین پاسخگویی سیاسی هستیم.
2. حاكمیت با تمركز بر عملكرد، هم از نظر خدمات دولتی و هم از نظر یافتن راه های جایگزین 
و منابع سیاسی برای دولت برای حفظ ظرفیت راهبری، به عنوان یک دیدگاه مهم ظهور پیداكرده 
است. هر چند نباید حاكمیت را با مدیریت دولتی نوین اشتباه گرفت، اما هر دو بر اهمیت عملكرد 
انفرادی سازمان ها و مدیران،  از پیامدهای تاكید بر عملكرد  تاكید دارند )Peters, 1998(. یكی 
ظهور ناسازگاری فزاینده در خط  مشی ها و اقدامات درون دولتی است. بنابراین، ایجاد حاكمیت موثر 

برای مردم چندان راحت نیست.
3. مشكل سوم، مربوط به ظهور تصویر دولت تواناساز2 در حاكمیت است. این اصطالح ناظر بر آن 
است كه امروزه دولت بیشتر در نقش راهبری ظاهر می شود تا پاروزنی. امروزه، دولت تالش می كند 
منابعی را كه از سوي نقش آفرینان مختلف رصد می شوند، در مسیر اهداف جمعی جامعه هدایت و 

سرمایه گذاری كند. بنابراین، باید پرسید در چنین دولتی چگونه باید مفهوم پاسخگویی تعریف شود؟
در این پژوهش به منظور تبیین پاسخگویی در شبكه های خط  مشی عمومی، تعریف و سنجش 
پاسخگویی، عوامل موثر بر پاسخگویی شبكه های تدوین خط  مشی عمومی و پیامد حاصل از آن 

1. Stakeholderism
2. The Enabling State
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جنبه های  پنهان  بودن  و  مبهم  و  پیچیدگی  و  مفاهیم  تنوع  به  توجه  با  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
مختلف آنها، براي طراحی الگو از روش تئوری پردازی داده بنیاد استفاده شد. بدین منظور از 15 خبره 
مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام پذیرفت و پس از تكمیل مصاحبه ها، مراحل كد   گذاری باز، محوری 
و انتخابی انجام شد و الگوي نهایی در قالب پارادایم كدگذاری استراوس و كوربین ارائه شد. در 
این الگو ویژگی های پاسخگویی در شبكه های تدوین خط  مشی عمومی در قالب سازوكار شفافیت، 
سازوكار ارزشیابی، سیستم نظارت و پایش و نمایندگی تخصصی فراگیر با پشتوانه 154 كد اولیه و 

10 مفهوم استخراج شده است.
همچنین عوامل موثر بر پاسخگویی شبكه خط  مشی عمومی در سه بُعد 1( شرایط علّی شامل: 
تعالی حاكمیتی، زیرساخت های قانونی و الكترونیک، فشار جامعه مدنی و شهروندی فعاالنه؛ 2( 
شرایط مداخله گر شامل: درجه آزادی رسانه ها و ظرفیت دولت؛ 3( زمینه ها شامل: درجه فرهنگ 
مشاركت و مطالبه گری جمعی و درجه توسعه اقتصادی با پشتوانه 484 كد اولیه و 21 مفهوم ارائه 
از طریق  پاسخگوسازی شبكه های خط  مشی شامل: هدایت و مدیریت شبكه ها  راهبردهای  شد. 
نهادهای دولتی، برگزاری نشست های روشن گرایانه، تصمیم گیری باز و مشاركتی و نظارت جامع بر 
شبكه ها با پشتوانه 89 كد اولیه و هشت مفهوم ارائه شد. پیامدهای پاسخگویی شبكه های تدوین 
خط  مشی عمومی شامل: تعالی سیاسی جامعه، كیفیت خط مشی گذاری و نشاط اجتماعی به پشتوانه 

73 كد اولیه و هفت مفهوم استخراج شده شناسایی شد.
با توجه به یافته های این پژوهش، توصیه می شود خط  مشی گذاران در سطح ملّی به موازات 
راهبردهایی  از  استقرار خط  مشی   گذاری مشاركتی،  و  ایجاد شبكه های خط  مشی  به سوی  حركت 
مانند نشست های روشنگرانه، تلفیق سازوكارهای حاكمیت سلسله مراتبی و شبكه ای برای پاسخگو 
رویكرد  با  پاسخگویی  سازوكارهای  است  ضروری  ضمن،  در  كند.  استفاده  شبكه ها  نگه داشتن 
360 درجه ای دنبال شود تا انواع پاسخگویی های درونی و بیرونی را پوشش دهد. همانند تمامی 
پژوهشگران كیفی نباید از محدودیت ذاتی مصاحبه غافل بود كه ادراك افراد از واقعیت را مورد 
سنجش قرار می دهد. از آنجا كه شرایط كشورهای در حال توسعه با هم متفاوت است، از این رو 
بر  درضمن،  كرد.  رعایت  را  احتیاط  جانب  باید  كشورها  دیگر  به  پژوهش  این  نتایج  تعمیم  در 
با مبانی نظری احصا و  تلفیق  از طریق  را  الگو های مختلفی  مبنای چارچوب احصاشده می توان 
در شبكه های خط  مشی   گذاری مختلف مورد آزمون قرار داد. بنابراین، بررسی روابط بین متغیرهای 
و  )میانجی(  مداخله گر  متغیرهای  لحاظ كردن  با  در شبكه(  )پاسخگویی  وابسته  متغیر  و  تاثیرگذار 

تعدیل كننده )شرایط زمینه ای( در پژوهش هاي آتی پیشنهاد می شود.
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Accountability in Public Policy Networks

Abstract
Policy networks consist of state and social actors whose interactions 
lead to the formulation and/or implementation of policies. One of the 
characteristics of networks is that power is usually distributed and lies 
in the relationships among actors. Therefore, network accountability 
can be problematic. The purpose of this study is to form a theoretical 
framework for accountability in public policy making networks. The  
qualitative method of grounded theory was applied. Statistical  
population consisted of experts who had sufficient knowledge and 
practical experience in policy making; interviews were conducted 
with fifteen of such experts. Findings indicate that, after developing  
policy networks, it is necessary to design both individual and collective 
accountability mechanisms for policy networks. Findings also show 
that state capacity building, citizens' demand, and civil society pressure 
are among the factors which affect the establishment of accountability 
in policy networks. If public policy networks are held accountable, an 
increase in the quality of the public policy process, enhanced social 
vitality and political excellence in the community will follow.

Keywords:  Accountability, Policy Network, State Capacity, Civil  
Society, Citizens’ Demand.
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