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چکید ه:
بر اساس چارچوب اشاعه خط مشی، برخی از خط  مشی ها توسط خط  مشی گذاران اقتباس 
می شوند . از سوی د یگر، »د ولت باز« راه حل هایی را برای حل چالش های حكومت مانند  
و  مرد م،  و  حاكمیت  بین  اند ك  ارتباط  د ولت،  به  شهروند ان  بی اعتماد ی  اد اری،  فساد  
ضعف د ر همكاری و تعامل میان اجزای نظام اد اری ارائه می د هد . این پژوهش با هد ف 
تمایل خط مشی گذاران  تحلیل  به  نظام خط مشی گذاری كشور،  اثربخشی  ارتقای  كلی 
آمیخته  پژوهش  راهبرد   از  پژوهش،  این  د ر  باز می پرد ازد .  د ولت  اقتباس خط مشی  د ر 
اكتشافی استفاد ه می شود . د ر مرحله كیفی با بهره گیری از روش فراتركیب، عوامل مؤثر 
بر تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ر ایران و روابط میان متغیرها شناسایی 
می شوند  و د ر مرحله كّمی، با انجام پیمایش و تحلیل د اد ه ها، مد ل نهایی ارائه می شود . 
نتایج پژوهش مبتنی بر تحلیل 116 خط مشی گذار نشان می د هد  كه مطلوبیت اد راك شد ه، 
شناخت  رقابت جویی،  انگیزه  خط مشی،  اجرای  ظرفیت  از  اد راك  اد راك شد ه،  ریسک 
موضوع، همسویی با فشارها، تمایل به نوآوری، احساس امنیت سیاسی، و حاد  بود ن مساله 
بر تمایل به اقتباس خط مشی تأثیر مثبت د ارند . همچنین، تمایل به د ولت باز، رابطه میان 
ریسک اد راك شد ه، اد راك از ظرفیت اجرای خط مشی، و همسویی با فشارها را بر تمایل به 
اقتباس خط مشی تعد یل می كند . این پژوهش د ارای راهكارهای اجرایی و پژوهشی است.

کلید واژه ها:  خط مشی عمومی، اقتباس خط مشی، اشاعه خط مشی، د ولت 
باز، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت شهروند ان.
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د نیا  د ر  پژوهشی  برجستۀ  موضوع های  از  یكی  به  خط مشی1  اشاعه  كه  است  د هه  چند ین 
 Berry & Berry, 1990; Boushey, 2010; Gray, 1973; Karch, 2007;( تبد یل شد ه است 
Savage, 1985; Walker, 1969(. اشاعه خط  مشی زمانی رخ می د هد  كه خط مشی ها د ر یک 

واحد  )برای مثال، كشورها، ایاالت، و شهرها( تحت تاثیر اقتباس های قبلی خط مشی د ر د یگر واحد ها 
پژوهش ها  این  اما عمد ه  كرد ند   تایید   را  پد ید ه  این  قانع كنند ه،  به طور  فراوانی  پژوهش های  باشند . 
به جز چند  مورد ، بر اقتباس خط مشی تمركز كرد ند  )Gilardi et al., 2017(. موضوع د یگر د ولت 
باز و د اد ه باز است. د اد ه باز جنبش د ر حال رشد ی است كه د ولت ها را تشویق می كند ، تا جایی كه 
امكان د ارد ، اطالعات و د اد ه های خود  را د ر اختیار عموم مرد م بگذارند ، به نحوی كه د سترسی به 
آن ها آزاد انه و برای ماشین ها خوانا باشند  تا شفافیت و پاسخگویی د ولت را افزایش د هند  و منجر به 
افزایش مشاركت شهروند ی و رشد  اقتصاد ی شوند  )Doyle, 2015(. بررسی سیر تاریخی تحوالت 
حاكمیت نشان می د هد  كه د ر زمان های مختلف و جوامع گوناگون، مد ل ها و رویكرد های مختلفی 
برای رفع چالش های به وجود  آمد ه د ر حاكمیت بكار گرفته شد ند . از آرمان شهر افالطون و مد ل مد ینه 
فاضله فارابی گرفته تا مد ل حاكمیت خوب بانک جهانی د ر سال 1989 و رویكرد های اخیر حاكمیت 
الكترونیكی2 و حاكمیت باز3 كه هر كد ام از آن ها از جنبه های مختلف، د ر شناسایی راه حل ها و حل 
مشكالت و بهبود  حاكمیت نقشی اثرگذار د ارد  . د ولت باز د ر تعریف، روشی مد رن د ر حاكمیت است 
كه فضای جد ید ی را برای باز بود ن4، شفافیت، و د یالوگ پیوسته میان شهروند ان و د ولت فراهم 
می آورد  )Parycek & Sachs, 2010(. از زمان بیانیه اد اری اوباما د ر سال 2009 كه راهبرد  های 
د ولت باز را د ر ایاالت متحد ه بنیاد  نهاد ، د ولت بریتانیا د ر د سامبر 2009، د ولت استرالیا د ر می 2010، 
د ولت د انمارك د ر جوالی 2010، و اتحاد یه اروپا، خط مشی ها و راهبرد هایی را برای د ولت باز د ر نظر 
گرفته اند  )Jung & Park, 2015(. بسیاری از پژوهش ها د ر سراسر د نیا بر لزوم انجام پژوهش های 
بیش تر د ر زمینه د ولت باز، به ویژه د ر بافت خاص حاكمیت مانند  یک قلمرو یا یک كشور تاكید  می كنند  

.)Gascó-Hernández, 2014; Wirtz & Birkmeyer, 2015; Dawes et al., 2016(

1. Policy Diffusion
2. E-Governance
3. Open Governance
4. Openness
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به  آزاد   د سترسی  قانون  مانند   باز،  د ولت  د ر حوزه  اجمالی خط مشی های تصویب شد ه  بررسی 
صورت  مراحل  اكتشاف  چارچوب  د ر  لزومًا  خط مشی گذاری  فرایند   كه  می د هد   نشان  اطالعات 
نگرفته است. به د یگر سخن، چنین خط مشی هایی با اقتباس از د یگر كشورها د ر د ستور كار قرار 
از این رو، مساله اصلی این پژوهش، كنكاش د ر  گرفته و مراحل قانونگذاری را طی كرد ه است. 
خصوص تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی است. د ر ضمن، بررسی اد بیات پژوهش نشان 
اقتباس  بر  موثر  كلید ی  عوامل  خصوص  د ر  خبرگان  میان  قابل توجهی  اجماع  عد م  كه  می د هد  
 .)Berry & Berry, 2018; Allard, 2004; Nicholson-Crotty, 2004(  خط مشی وجود  د ارد
خط مشی  اقتباس  د ر  كلید ی  عاملی  را  كشورها  توسعه یافتگی  سطح   )1969( والكر  مثال،  برای 
می د اند . د ر حالی كه نیكلسون-كروتی )2004( مد عی است كه شباهت اید ئولوژیک بین كشورها 
د ر اقتباس خط مشی نقش محوری د ارد . این د ر حالی است كه هنوز هیچ پژوهشی د ر خصوص 
تمایل خط مشی گذاران برای اقتباس خط مشی د ر اد بیات خط مشی گذاری د ید ه نمی شود . به عبارتی 
د یگر، پژوهش های صورت گرفته ناظر بر سطح د ولت یا حكومت های محلی هستند . بنابراین، نتایج 
این پژوهش د ر ارتقای د انش اقتباس خط مشی د ر سطح فرد ی بسیار تعیین كنند ه است. د ر ضمن، 
برای تبیین رفتار خط مشی گذاری د ر چارچوب اقتباس و اشاعه خط  مشی د ر ایران پژوهشی انجام 
این،  تبیین كرد . بر اساس  اقتباس خط مشی  بازیگران سیاسی را د ر  بتوان تمایل  نشد ه است كه 
پژوهش حاضر د ر راستای ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری كشور و تد وین مد ل بومی تمایل 
به اقتباس خط مشی د ولت باز د ر ایران انجام می شود . یافته های این پژوهش نه تنها د ر شناسایی 
متغیرهای كلید ی موثر بر اقتباس خط مشی و به تبع آن ترمیم شكاف پژوهشی تاثیرگذار است، 
بلكه با مد لسازی رفتار اقتباس خط مشی د ر سطح فرد ی، حوزه د انش جد ید ی را د ر اد بیات اقتباس 

خط مشی مطرح می سازد .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

د ر سه بخش كلی  پژوهش  اد بیات  بر  نظام مند ی  و  مرور جامع  پژوهش،  اهد اف  به  توجه  با 
خط مشی گذاری عمومی، اقتباس، و اشاعه خط مشی عمومی، اد بیات د ولت باز، و عوامل موثر بر 
اشاعه خط مشی انجام گرفت. د ر هر بخش، مفاهیم، ابعاد ، و مد ل ها، مورد  بررسی قرار گرفتند . از 
آن جا كه د ر این پژوهش د ر بخش كیفی، از روش فراتركیب استفاد ه شد ه است، تمامی پژوهش های 
نظری مبنای مطالعه فراتركیب قرار گرفته اند  و نتایج تحلیل نظام مند  مرور اد بیات د ر اد امه ارائه 

می شود . 
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اقتباس خط مشی عمومی

د ای1 )2013(، خط مشی عمومی را آن چیزی تعریف می كند  كه »حكومتی انتخاب می كند ، آن 
را انجام  د هد ، یا ند هد « )ص3(. به سخن د یگر، نه تنها اقد ام های د ولت نشانگر خط مشی عمومی 
تا  می شود .  محسوب  عمومی  نوعی خط مشی   )2013( د ای  نظر  از  نیز  نكرد ن  اقد ام  بلكه  است، 
یا  مرحله ای«  »رویكرد   خط مشی،  فرایند   فهم  برای  چارچوب  تاثیرگذارترین   ،1980 د هه  اواسط 
این  با  همزمان  بود .  د رسی«  كتاب  »رویكرد    )1987( ناكامورا3  تعبیر  به  یا  مراحل2«  »اكتشاف 
رویكرد  كه به وسیله السول4 )1956(، جونز5 )1970(، اند رسون6 )1975(، و بروئر و د لئون7 )1983( 
توسعه یافت، می توان فرایند  خط مشی را به مجموعه ای از گام ها )د ستورگذاری، تد وین خط  مشی، 
مشروعیت بخشی، اجرا، و ارزشیابی( تقسیم كرد  و برخی از عوامل موثر را بر فرایند  د رون هر یک، 
مراحل  د رون  به  پیچید ه خط مشی  بسیار  فرایند   تقسیم  راه  از  این چارچوب  د اد .  قرار  مورد  بحث 
مشخص و انجام پژوهش د ر مراحل تد وین و اجرای خط مشی به رشد  رشته خط مشی كمک كرد  
مرحله ای  رویكرد   كه  هستند   معتقد    )2014( وایبل  و  ساباتیه   .)Sabatier & Weible, 2014(

بهتری  نظری  چارچوب های  به  را  خود   جای  كه  است  ضروری  و  كرد ه  طی  را  خود   مفید   عمر 
پیشنهاد   مرحله ای  رویكرد   مقابل  د ر  جد ید   چارچوب های  انتخاب  برای  را  معیار  چهار  بد هد . وی 
می كند  و بر اساس آن معیارها، چارچوب های هفت گانه چارچوب اكتشاف مراحل، انتخاب عقالیی 
نهاد ی، جریان های چند گانه، چارچوب تعاد ل گسسته، چارچوب ائتالف جانبد ارانه، چارچوب اشاعه 
خط  مشی، قیف علّیت، و د یگر چارچوب های مطالعه تطبیقی را برای تبیین فرایند  خط مشی عمومی 
مطرح ساخته است. چارچوب اشاعه خط مشی به وسیله بری و بری )1990( برای تبیین نوسان 
)تغییرپذیری( د ر پذیرش نوآوری های خط  مشی میان تعد اد  زیاد ی از د ولت های محلی آمریكا تد وین 
شد . بر اساس این چارچوب، اقتباس خط  مشی تابعی از ویژگی های سیستم های سیاسی و گونه ای 
از فرایند  اشاعه است. این چارچوب می تواند  برای تبیین نوسان های خط  مشی میان كشورهای عضو 
این  پژوهش،  این  د ر  گرفته شود .  بكار  سیاسی  د یگر سیستم های  مجموعه های  یا  اروپا  اتحاد یه 

چارچوب به عنوان مبنای نظری قرار گرفته است.

1. Dye
2. Stages Heuristic
3. Nakamura
4. Lasswell
5. Jones
6. Anderson
7. Brewer & Deleon
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خصوص  د ر  د ولت ها  میان  تفاوت های  مورد   د ر  مطالعه  كه  است  معتقد    )2006( د ویل1 
باور است كه  از زمان آغاز علوم سیاسی مد رن وجود  د اشته است. وی بر این  خط  مشی هایشان، 
پژوهش پیشگام د ر این موضوع، پژوهش هرن و گریسولد 2 )1994( است كه به مطالعه نوآوری های 
نوآوری  معین  اشكال  اقتباس  و  حاكمیت  مكانیزم های  بین  ارتباط  و  می پرد ازند   د ولت  خط مشی 
خط مشی را د ر د ولت ها تشریح می كنند . تبیین های نظام مند  از این كه چرا د ولت ها د ر خط  مشی هایی 
كه اقتباس می كنند ، تفاوت د ارند ، به تازگی آغاز شد ه است. پژوهشگران ابتد ا به مشاهد ه سنجه های 
مستقیم از مشابهت های میان د ولت ها د ر زمینه مشخصه ها و خط مشی هایشان مانند  همبستگی 
د رك  برای  پژوهش ها  امروزه، جریان  اما  پرد اختند .  د ولت  د ر  و هزینه های تحصیلی  د رآمد   میان 
پیش  معین  خط مشی های  اقتباس  احتمال  همچنین  و  د ولت ها  بیرونی  و  د اخلی  مشخصه های 
می روند . یكی از كلید ی ترین مفاهیم د ر این اد بیات، مفهوم اشاعه است )Doyle, 2006(. تبیین های 
اد بیات موضوع  اقتباس می كنند ، د ر  این كه چرا د ولت ها خط  مشی های جد ید ی  متعد د ی د ر مورد  
مطرح شد ه است. فیوك و وست3 )1993( بر اساس آنچه د ر اد بیات موضوع تا زمان پژوهش شان 
مطرح شد ه بود ، هفت تبیین برای اقتباس خط  مشی فرموله كرد ند : مد ل خط مشی گذاری بر اساس 
نیاز/ واكنشی، مد ل اشاعه نوآوری، مد ل نهاد های سیاسی، مد ل فد رالیزم، مد ل اقتصاد ی، مد ل تاثیر 

گروه های ذی نفوذ، و ظرفیت اد اری )ظرفیت بوروكراسی(.
اغلب د ر اد بیات نوآوری خط مشی، نوآوری را به عنوان برنامه ای تعریف می كنند  كه برای د ولت 
اقتباس كنند ه جد ید  باشد  )Walker, 1969(. برخی از پژوهش های نوآوری د ولت مانند  بروكس4 
)2006( چند  كشوری بود ه و نحوه شكل د هی برنامه های جد ید  توسط كشورها و چگونگی اشاعه 
چنین برنامه هایی را میان كشورها بررسی كرد ه است. ایتو5 )2001( نیز بر نوآوری د ولت های محلی 
 .)as cited in Sabatier & Weible, 2014, p. 247(  یا منطقه ای د ر كشورها متمركز شد ند
راجرز6 )2010( اشاعه را به این صورت تعریف می كند : »اشاعه فرایند  ی است كه به كمک آن  یک نوآوری 
د ر طول زمان، از مجاری خاصی د ر میان اعضای یک سیستم اجتماعی مباد له می شود « )ص 5(. این 
فرایند  نوع خاصی از  مباد له است كه د ر آن پیام ها با اید ه های نو و جد ید  همراه هستند . چهار عنصر اصلی 

 .)Rogers, 2010(  این تعریف شامل نوآوری، مجاری مباد له،  زمان، و سیستم اجتماعی هستند

1. Doyle
2. Hearn & Griswold
3. Feiock & West
4. Brooks
5. Ito
6. Rogers
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پژوهش ها د ر زمینه نوآوری های خط  مشی د ولت، مد ل های اشاعه ای را تایید  می كنند  كه د ر یک 
سیستم اجتماعی متشكل از زیرمجموعه های د ولتی )برای مثال، 50 ایالت د ر ایاالت متحد ه یا 28 كشور د ر 
اتحاد یه اروپا( الگوی اقتباس خط  مشی د ر میان حكومت های عضو از این امر ناشی می شود  كه یک عضو 
با رفتار د یگر اعضا رقابت می كند . به طور كلی، می توان گفت كه اشاعه خط مشی زمانی رخ می د هد  كه 
پتانسیل اقتباس یک خط  مشی از سوی یكی از زیرمجموعه های یک د ولت، تحت تاثیر انتخاب خط مشی 
از سوی د یگر د ولت های موجود  د ر سیستم قرار گرفته باشد . با این حال، نظریه های موجود  سازوكارهای 
جایگزین زیاد ی معرفی می كنند  كه با استفاد ه از آن ها، انتخاب خط مشی توسط یک زیرمجموعه می تواند  بر 
تصمیم د یگر د ولت ها تاثیر بگذارد . د ر این زمینه، د ست كم پنج سازوكار تعریف شد ه است: یاد گیری، تقلید ، 
 .)Berry & Berry, 1990; as cited in Sabatier & Weible, 2014( 1فشار هنجاری، رقابت، و اجبار 
یاد گیری زمانی رخ می د هد  كه خط  مشی گذاران یک زیرمجموعه، از مسیر د ولت هایی كه پیش از آن ها 
خط مشی خاصی را د ر پیش گرفتند ، اطالعاتی د ر خصوص كارایی )یا موفقیت( این خط  مشی كسب 
می كنند  )Braun & Gilardi, 2006(. ما زمانی می گوییم كه د ولت الف از د ولت ب تقلید  كرد ه كه 
د ولت الف خط مشی ای را اقتباس كند  كه از سوی د ولت ب اقتباس شد ه است؛ تنها به این د لیل كه 
شبیه }ب{ به نظر برسد  )Shipan & Volden, 2008(. زمانی كه د ولت الف، یک خط  مشی را نه به 
د لیل تقلید  از یک د ولت خاص و نه به د لیل یاد گیری از تجربیات د یگر د ولت ها، بلكه به این د لیل كه 
مشاهد ه می كند  این خط مشی از سوی تعد اد  بسیاری از د ولت ها اقتباس شد ه اند ؛ به د لیل هنجارهای 
مشترك، آن خط مشی را بكار می گیرد . د ر این حالت گفته می شود  كه د ولت الف د ر برابر فشارهای 
 .)Sugiyama, 2011(  هنجاری، سر فرود  آورد ه و تصمیم گرفته است تا خود  را با د یگران وفق د هد 
زمانی كه تصمیم د ولت مبنی بر اقتباس یک خط مشی با تمایل صاحب منصبان آن برای د ستیابی به سود  
اقتصاد ی بیش تر نسبت به د یگر زیرمجموعه ها یا ممانعت از د ستیابی سایر زیرمجموعه ها به سود  بیش تر 
همراه باشد ، گفته می شود  كه این خط مشی از راه رقابت، اشاعه یافته است. زمانی كه د ولت قد رتمند  ب، 
اعمالی را د ر پیش می گیرد  كه انگیزه الف را برای اقتباس یک خط  مشی افزایش می د هد  یا د ر موارد  حاد ، 

الف را واد ار به اقتباس یک خط مشی خاص می كند ، د ر این جا د ولت الف مجبور به اقتباس شد ه است.
بری و بری )2018( مد ل هایی را كه بیش از همه به نوآوری د ر خط مشی پرد اخته اند ، د ر شش 
گروه د سته بند ی  می كنند : مد ل تعامل ملّی2، مد ل اشاعه منطقه ای3، مد ل های رهبر د نباله رو4، مد ل های 

1. Coercion
2. National Interaction
3. Regional Diffusion
4. Leader-Laggard
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د اخلی. مد ل های عوامل  تعیین كنند ه  و مد ل های عوامل  نفوذ عمود ی1،  هم شكل گرایی، مد ل های 
اقتباس یک خط مشی جد ید ، ویژگی های سیاسی،  تعیین كنند ه د اخلی مد عی اند  كه عوامل ترغیب 
اقتصاد ی، و اجتماعی د ولت ها هستند . چنین مد ل هایی فرض می كنند  كه به محض آن كه یک د ولت 
از یک خط مشی آگاه شد ، آیا ویژگی های د اخلی آن هستند  كه تعیین می كنند  اقتباس رخ خواهد  د اد ؟

د ولت باز 

ویرتز و بیركمیر )2015( د ر پژوهش خود ، اد بیات موضوع »د ولت باز« را به منظور د رك روشن و 
ارائه یک تعریف یكپارچه از د ولت باز، د ر مجموعه اثر های منتشرشد ه د ر بین سال های 2008 تا 2013 
مورد  بررسی قرار د اد ند . ویرتز و بیركمیر )2015( چارچوبی برای د ولت باز ارائه نمود ه و د ولت باز را به 
عنوان فرایند ی چند جانبه، سیاسی، و اجتماعی شامل كنش ویژه شفاف، همكاری، و مشاركتی توسط 
د ولت و امور اد اری تعریف می كنند . برای رسید ن به چنین شرایطی، شهروند ان و گروه های اجتماعی 
باید  با كمک اطالعات مد رن و فناوری های ارتباطی د ر فرایند های سیاسی یكپارچه شوند  و با كارایی و 
اثربخشی، اقد ام های د ولتی و اد اری را بهبود  بخشند . آن ها معتقد ند  كه قلب د اخلی د ولت باز شامل سه 
ستون است: شفافیت، مشاركت، و همكاری. این ستون ها ارزش عمومی را ارتقا می د هند . به عالوه این 
سه ستون بر روابط 2G2C و 3G2B تاثیر می گذارند . این سه باهم حلقه د اخلی د ولت باز را می سازند . 
این حلقه د اخلی تحت تاثیر عوامل خارجی چون فناوری، پاسخگویی، قوانین و مقررات، و پذیرش و 
اعتماد  به د ولت هستند  كه از آن ها به عنوان سنگ زیربنا یاد  می شود . البته پذیرش و اعتماد  و همچنین 
پاسخگویی، با حلقه د اخلی د ر تعامل هستند . آن ها بر این باورند  كه د ولت باز می تواند  ارزش عمومی 
را ارتقا د هد  و د ولت ها باید  نسبت به فناوری های نوظهور كه عامل موفقیت هستند ، باز عمل كنند  
)Wirtz & Birkmeyer, 2015(. گسكو ـ هرناند ز4 )2014( به منظور تبیین یک د ولت باز، به صورت 

زیر این ابعاد  را خالصه می كند  و تعریف عملیاتی ارائه می د هد :
راهبرد  ها،  خصوص  د ر  اطالعاتی  شهروند ان  به  و  است  پاسخگو  د ولت  یک  شفاف،  د ولت 

برنامه ها، و عملكرد ش ارائه می د هد .
د ولت همكارانه، د ولتی است كه شهروند ان و سایر نقش آفرینان بیرونی و د رونی را د ر طراحی، 

ارائه، و ارزیابی خد مات عمومی د رگیر می كند .

1. Vertical Influence
2. Government to Customer
3. Government to Business
4. Gasco-Hernandez
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د ر  به ویژه  سیاسی،  فرایند های  د ر  را  شهروند ان  مشاركت  كه  است  د ولتی  مشاركتی،  د ولت 
طراحی خط  مشی های سیاسی افزایش می د هد .

)یعنی د اد ه ای كه د ر شكل  باز  اولویت قرار می د هد : د اد ه  را د ر  ابزار  از د و  د ولتی كه استفاد ه 
استاند ارد  و ساختاریافته موجود  است، توسط ماشین خواند نی است و این تضمین وجود  د ارد  كه به 
صورت رایگان و د ر طول زمان وجود  د اشته باشد ( و كنش باز )یعنی استفاد ه از ابزارهای اینترنتی، 
به ویژه استفاد ه از رسانه های اجتماعی و وبالگ نویسی(. توجه به تعاریف متعد د  از د ولت باز نشان 
می د هد  كه بیش تر پژوهشگران شفافیت، مشاركت، و همكاری را به عنوان سه عنصر اصلی د ولت 
باز می شناسند  و د ر ضمن، استفاد ه از فناوری های مبتنی بر اینترنت را برای گسترد ه تر نمود ن زمینه 
اجرایی مفهوم د ولت باز ضروری می د انند . از نظر این پژوهشگران، د اد ه باز عامل مهمی د ر شفاف 
نمود ن عملكرد  د ولت است و شهروند ان را قاد ر می سازد  تا د ولت را د ر برابر تعهد اتش پاسخگو نمایند .

كاراماجیولی و همكاران1 )2014( د ولت باز را به این صورت تعریف كرد ه اند : »د ولت باز به عنوان 
یک برچسب همه جانبه برای یک سیستم حاكمیتی شفاف، د سترس پذیر، و واكنش گر توصیف شد ه است، 
جایی كه اطالعات از مسیرهای بسیاری به صورت آزاد انه به سوی حكومت و خارج از آن حركت می كند « 
)ص 39(. امروزه، شاخص د ولت باز توسط پروژه عد الت جهانی2 )WJP( بر مبنای چهار بُعد  به اطالع 
عموم رساند ن قوانین و د اد ه های د ولت3، حق د سترسی به اطالعات4، مشاركت مد نی5، و سازوكارهای 

شكایت6 سنجید ه می شود . ایران د ر این شاخص د ر بین 102 كشور، رتبه 99 را كسب كرد ه است. 
برای تعریف عملیاتی سازه تمایل به د ولت باز، از اد بیات موضوع د ر حوزه های مختلف بهره 
گرفته شد ه است. به عنوان نمونه، آجزن و فیشباین7 )1975( د ر نظریه نگرش خود  این گونه فرض 
اوست.  د ر  رفتار  آن  انجام  به  تمایل  فرد ، سنجش  رفتار یک  پیش بینی كنند ه  بهترین  كه  می كند  
ترتیب  این  به  است.  شد ه  ارائه  باز،  د ولت  ابعاد   و  مولفه ها  مبنای  بر  سازه  این  تعریف  همچنین، 
بعد ی  چند   سازه ای  است،  شد ه  د اد ه  نمایش   )1( شكل  د ر  كه  همان طور  باز«  د ولت  به  »تمایل 
است و عبارت اند  از میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشاركت شهروند ان، همكاری، 

پاسخگویی د ولت، و پشتیبانی از نوآوری و كمک به توسعه كسب وكار.

1. Karamagioli et al
2. World Justice Project
3. Publicized Laws and Government Data
4. Right to Information
5. Civic Participation
6. Complaint Mechanisms
7. Ajzen & Fishbein



11

ران
کا

هم
 و 

رد
هنو

ه ر
ج ال

 فر
ن |

یرا
ر ا

ز د
ت با

دول
ی 

مش
خط 

س 
قتبا

ه ا
ل ب

مای
ل ت

مد
 -1

له 
مقا

1 
 

 

 
 متغیر تمایل به دولت باز :7شکل 

 
آن انعکاس  گوناگونهای  و مولفه ،ابعاد ،در قوانینمورد توجه قرار گرفته و  دولت بازدیدمان ، با هدف استقرار حاکمیت مطلوب ایرانباید در نظر داشت که در 

 نمودی از توجه به شفافیت در دولت باز است. ،انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات عنوان نمونه، قانون یافته است. به
 

 مشی   گذاران به اقتباس خط مشی  ثر بر تمایل خطوعوامل م
خالصه شده  (1)جدول که در  اج شده استاز ادبیات موضوع استخر مشی گذاران به اقتباس خط مشی  موثر بر تمایل خطعوامل و متغیرهای ای از  بخش عمده

رگذار هستند. اما با توجه به واحد عمومی تاثیمشی   بر اقتباس خط و دولت ،، حکومت محلیسازمانی عوامل متعددی در سطوح فردی و که است اشاره. الزم به است
درآمد و  ،مشی ی، کارآفرینان خطسطح توسعه اقتصاد، دولت یتوان مال مانند ،اند دیگر منظور نشدهسایر متغیرها در سطوح تحلیل این پژوهش که در سطح فردی است، 

 بودن سازمان یدرجه رسمو  ،یسازمان یعوامل ساختاری، سطح تمرکز سازمانی، فرهنگ سازمانیا کشور مطرح هستند و  حکومت محلیکه در سطح تحلیل  التیسرانه ا
  بررسی هستند، اشاره کرد.  سازمان قابلکه در سطح تحلیل 

 
  مشی گذاران به اقتباس خط مشی ثر بر تمایل خطومتغیرهای م :7 جدول

 نوع متغیر منبع متغیر نوع متغیر منبع متغیر

تمایل به اقتباس 
 مشی  خط

Berry  & Berry  )2018( 
Maggetti & Gilardi )2016( شده ریسک ادراک وابسته 

Chen et al )2015( 
Kim et al )2008( 

Slovic )1993( 
Lee )2009 ( 

 مستقل

شکل 1: متغیر تمايل به د ولت باز

باید  د ر نظر د اشت كه د ر ایران با هد ف استقرار حاكمیت مطلوب، د ید مان د ولت باز مورد  توجه 
قرار گرفته و د ر قوانین، ابعاد ، و مولفه های گوناگون آن انعكاس یافته است. به عنوان نمونه، قانون 

انتشار و د سترسی آزاد  به اطالعات، نمود ی از توجه به شفافیت د ر د ولت باز است.

عوامل موثر بر تمايل خط  مشی گذاران به اقتباس خط  مشی

بخش عمد ه ای از عوامل و متغیرهای موثر بر تمایل خط  مشی گذاران به اقتباس خط مشی از 
اد بیات موضوع استخراج شد ه است كه د ر جد ول )1( خالصه شد ه است. الزم به اشاره است كه 
عوامل متعد د ی د ر سطوح فرد ی و سازمانی، حكومت محلی، و د ولت بر اقتباس خط  مشی عمومی 
تاثیرگذار هستند . اما با توجه به واحد  تحلیل این پژوهش كه د ر سطح فرد ی است، سایر متغیرها د ر 
سطوح د یگر منظور نشد ه اند ، مانند  توان مالی د ولت، سطح توسعه اقتصاد ی، كارآفرینان خط مشی، 
و د رآمد  سرانه ایالت كه د ر سطح تحلیل حكومت محلی یا كشور مطرح هستند  و فرهنگ سازمانی، 
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سطح تمركز سازمانی، عوامل ساختاری سازمانی، و د رجه رسمی بود ن سازمان كه د ر سطح تحلیل 
سازمان قابل  بررسی هستند ، اشاره كرد . 

جد ول 1: متغیرهای موثر بر تمايل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی 

نوع متغیرمنبعمتغیرنوع متغیرمنبعمتغیر

تمایل به 
اقتباس 
خط مشی

Berry & Berry )2018(
Maggetti & 

Gilardi )2016(
ریسک وابسته

اد راک شد ه

Chen et al )2015( 
Kim et al )2008( 

Slovic )1993( 
Lee )2009(

Hirunyawipada 
& Paswan )2006(

مستقل

اد راک از 
ظرفیت 
اجرای 
خط مشی

Grimmelikhuijsen & 
Feeney )2016( 

Tolbert et al )2008( 
مطلوبیت مستقل

اد راک شد ه

Venkatesh & Davis )2000( 
Lee )2009( 

Kim et al )2008(
مستقل

انگیزه 
رقابت جویی

Bearfield & 
Bowman )2017(

Grimmelikhuijsen & 
Welch )2012(

Grimmelikhuijsen & 
Feeney )2016( 

همسویی با مستقل
فشارها

Grimmelikhuijsen & 
Feeney )2016(
Relly )2012(

Shkabatur & Peled 
)2016(

Tolbert et al )2008( 

مستقل

شناخت 
موضوع

Einstein et al )2019(
Gilardi et al )2017(

Rogers )2010(
Rogers & 

Shoemaker )1971(

تمایل به مستقل
د ولت باز

Chatfield & Reddick 
)2016( 

Grimmelikhuijsen & 
Feeney )2016( 

تعد یل کنند ه

حاد  بود ن 
مساله

Allard )2004(
Mintrom & 

Vergari )1996(
Stream )1999(

مستقل
احساس 
امنیت 
سیاسی

Walker )1969(میانجی

تمایل به 
نوآوری

Grimmelikhuijsen & 
Feeney )2016( 

Rogers & Shoemaker 
)1971(

میانجی
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روش شناسی پژوهش

د ر این پژوهش، از طرح پژوهش آمیخته اكتشافی استفاد ه شد ه است. به این ترتیب كه د ر 
مرحله اول )مرحله كیفی(، با استفاد ه از روش فراتركیب1، عوامل موثر بر تمایل خط مشی گذاران به 
اقتباس خط مشی د ر ایران و روابط میان متغیرها شناسایی شد ه اند  و مد ل مفهومی اولیه شكل گرفته 
است. سپس د ر مرحله بعد ی )مرحله كّمی( با استفاد ه از گرد آوری د اد ه های كّمی و تحلیل آن ها، 
مد ل مورد  آزمون قرار گرفته است كه د ر اد امه به اختصار این د و مرحله تشریح می شود . د ر این 
پژوهش واحد  تحلیل فرد  است و بازیگران سیاسی را د ر سطح ملّی پوشش می د هد . قلمرو پژوهش 
ناظر بر اقتباس خط مشی عمومی است. د اد ه ها د ر بازه زمانی 1396 با پرسشنامه از بازیگران سیاسی 
د رگیر د ر خط مشی گذاری )شامل نمایند گان مجلس، نمایند گان اد وار گذشته، و مد یران د ولتی با 
سابقه خط مشی گذاری( گرد آوری شد ه اند . پیش فرض این پژوهش آن است كه بازیگران سیاسی با 

عقالنیت محد ود  تصمیم گیری می كنند . 
فراتركیب نوعی مطالعه كیفی است كه اطالعات و یافته های استخراج شد ه از د یگر پژوهش های 
كیفی مرتبط با موضوع را بررسی می كند  و با فراهم  كرد ن نگرش نظام مند  برای پژوهشگر، از راه تركیب 
 .)Noblit & Hare, 1988(  پژوهش های كیفی مختلف، به كشف استعاره های جد ید  و اساسی می پرد ازد 
روش فراتركیب به این د لیل بكار گرفته شد  كه اد بیات موضوع، بیش تر ناظر بر بررسی متغیرها 
د ر سطح د ولت و حكومت های محلی بود . از این رو، الزم بود  بر مبنای نظر خبرگان و با اقتباس 
د ر مرحله كّمی،  آید .  به د ست  فرد ی  د ر سطح  اولیه  پژوهش های صورت گرفته، مد ل مفهومی  از 
انتخاب  د لیل  چند   به  روش  این  است.  شد ه  استفاد ه  واریانس  بر  مبتنی  ساختاری  مد لسازی  از 
شد ه است؛ نخست، بتوان مد ل بهینه ای را به د ست آورد . د وم، مد ل مفهومی د ر این پژوهش د ر 
مرحله اولیۀ توسعه است و نظریه های پیشین زیاد ی برای تایید  آن وجود  ند ارد . و سوم، این روش 
مد لسازی  روش   .)Hair et al., 2014( می كند   فراهم  را  كم  نمونه  حجم  با  مد لسازی  امكان 
د وم  نسل  رویكرد های  از  یكی   ،)PLS( جزئی2  مربعات  حد اقل  رویكرد   با  ساختاری  معاد له های 
مد لسازی معاد له های ساختاریSEM( 3( و واریانس محور است و د ر مقایسه با روش های نسل اول 
كه كواریانس محور بود ند ، مزیت د ارد . د ر خصوص تصمیم گیری د ر مورد  انتخاب رویكرد  مناسب 
SEM، پژوهش های بسیاری انجام شد ه اند  كه د ر میان آن ها پژوهش هسو4 و همكاران )2006( 

1. Synthesis
2. Partial Least Squares )PLS(
3. Structural Equation Modeling )SEM(
4. Hsu et al
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د ارای اهمیت است. بر اساس پژوهش هسو و همكاران )2006( و با توجه به این كه حجم د اد ه ها 
حد اقل  رویكرد   با  ساختاری  معاد له های  مد لسازی  روش  از  پژوهش  این  د ر  است،   200 از  كم تر 

مربعات جزئی استفاد ه می شود .
د ر بخش كیفی و د ر مرحله كنترل كیفیت روش فراتركیب و همچنین ویرایش پرسشنامه، 
یعنی  ایران  د ر  عمومی  خط مشی گذاری  حوزه  د ر  نقش آفرینان  و  فعال  صاحب نظران  و  خبرگان 
اعضای هیئت علمی و استاد ان د انشگاه د ر حوزه مد یریت د ولتی و خط مشی گذاری عمومی، جامعه 
آماری را تشكیل می د هند . د ر این بخش، به روش نمونه گیری هد فمند  عمل شد  و تا رسید ن به 
اشباع نظری اد امه یافت، به طوری كه از 18 عضو هیئت علمی و استاد  د انشگاه د ر حوزه مد یریت 

د ولتی و خط مشی گذاری عمومی بهره گرفته شد ه است.
اقتباس خط  مشی د ولت  به  تمایل خط  مشی گذاران  آزمون مد ل  راستای  د ر بخش كّمی و د ر 
باز د ر ایران، جامعه آماری شامل نمایند گان مجلس شورای اسالمی اعم از نمایند گان د وره د هم 
سابقه  د ارای  د ولتی  مد یران  همچنین،  و  د هم(  د وره  از  قبل  )د وره های  پیشین  اد وار  نمایند گان  و 
از  این بخش، برای جمع آوری د اد ه  خط مشی گذاری هستند  كه د ر مجموع 2880 نفر هستند . د ر 
روش نمونه گیری غیراحتمالی د ر د سترس استفاد ه شد . د ر این روش، موارد ی انتخاب می شوند  كه 
فقط د ر د سترس پژوهشگر هستند . این نمونه ها برخاسته از توزیع كنترل نشد ه پرسشنامه ها یا شركت 
خود انتخابي افراد  نمونه د ر یک پیمایش هستند . طبق قاعد ه 10 برابر )پایین ترین حجم نمونه باید  
10 برابر بزرگ ترین تعد اد  از نماگرهای یک سازه یا 10 برابر بزرگ ترین تعد اد  از مسیرهای ساختاری 
هد ایت شد ه به سوی یک سازه خاص د ر مد ل ساختاری باشد ( د ر این پژوهش حجم نمونه نباید  كم تر 
از 70 نفر باشد  )Barclay et al., 1995(. اما با د ر نظرگرفتن این واقعیت كه نرخ تكمیل پرسشنامه 
د ر ایران پایین است،350 پرسشنامه به صورت مكتوب و الكترونیكی د ر اختیار نمایند گان و مد یران 
د ولتی د ارای سابقه خط مشی گذاری قرار گرفت و د ر نهایت، تعد اد  116 پاسخ د ریافت شد  كه نشانگر 

نرخ بازگشت 33 د رصد  است. ویژگی های پاسخ د هند گان د ر جد ول )2( منعكس شد ه است.
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جد ول 2: اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد  بررسی
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يافته های پژوهش

د ر این بخش، نتایج تحلیل د اد ه های كیفی و كّمی حاصل از د و روش فراتركیب و پیمایش به 
صورت جد اگانه ارائه شد ه است. د ر بخش اول، نتایج حاصل از مطالعه كیفی و د ر بخش د وم نتایج 

حاصل از مطالعه كّمی گزارش شد ه است.

يافته های بخش کیفی

همان گونه كه اشاره شد ، برای بخش كیفی پژوهش از روش فراتركیب و مد ل ساند لوفسكي1 
و همكاران )2007( استفاد ه شد ه است. د ر اد امه تفكیک مراحل هفت گانه این مد ل به طور خالصه 
برای شروع روش  پژوهش طرح شد .  اصلی  پژوهش، پرسش  به هد ف  توجه  با  تشریح می شود . 
به صورت  اصلی  پرسش  پژوهش،  اد بیات  نظام مند   مسیر جستجوی  شد ن  روشن تر  و  فراتركیب 
»متغیرهای موثر بر تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط  مشی د ولت باز )مبتنی بر چارچوب اشاعه 
خط مشی( كد ام هستند ؟« مطرح شد . بر اساس این، برای مرور اد بیات د و حوزه موضوعی باید  مورد  
بررسی قرار می گرفتند : حوزه موضوعی اقتباس و اشاعه خط مشی، و حوزه موضوعی د ولت باز. د ر 
اد امه، واژگان كلید ی مورد  نظر د ر منابع فارسی و انگلیسی د ر عنوان، چكید ه، و كلید واژه ها مورد  
جستجو قرار گرفتند  و د ر حوزه موضوعی اول 931 منبع و د ر حوزه موضوعی د وم 919 منبع یافت 
شد  كه پس از غربال گری اولیه بر اساس عنوان منابع و چكید ه، و حذف برخی از منابع با توجه 
ارزیابی  مهارت های  »برنامه  فهرست  از  شناسایی شد ه،  منابع  كیفیت  ارزیابی  برای  آن ها،  نوع  به 
حیاتی2« استفاد ه شد  و د ر نهایت، د ر چند  مرحله غربال گری به ترتیب به تعد اد  32 و 26 منبع رسید . 

1. Sandelowski et al
2. Critical Appraisal Skills Programme )CASP(
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سپس د ر مرحله »استخراج اطالعات متون« با مرور و مطالعه مكرر منابع منتخب، كد های 
مربوط به پرسش اصلی پژوهش یعنی متغیرهای موثر بر تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی 
د ولت باز استخراج شد . د ر مرحله »تجزیه وتحلیل و تركیب یافته هاي كیفي« با استفاد ه از تفسیر 
یكپارچه نتایج حاصل از مرحله قبل، متغیرهای اصلی شناسایی و روابط بین شان مشخص شد ند  و 
د ر نهایت، مد ل مفهومی پژوهش شكل گرفت. د ر این مرحله، به توصیه خبرگان و با توجه به مفهوم 
مقوله اصلی و متغیر وابسته یعنی »تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ولت باز«، مد ل های 
تمایل د ر سایر حوزه های موضوعی نیز مورد  مطالعه قرار گرفتند . بر اساس این، د و متغیر »ریسک 
اد راك شد ه« و »مطلوبیت اد راك شد ه« نیز به مد ل اضافه شد ند . الزم به توضیح است با توجه به 
این كه د ر این پژوهش، واحد  تحلیل فرد  )خط  مشی گذار( است، برخی از كد ها كه د ر واقع متغیرهایی 

با سطح تحلیل باالتر بود ند  و سنجش پذیر د ر سطح فرد ی نبود ند ، منظور نشد ند .
برای حفظ كنترل كیفیت، پژوهشگر برای كنترل مفاهیم به د ست آمد ه و وجود  پایایی د ر روش 
 فراتركیب، از نظر خبرگان بهره جست. برای این كار خبرگان با تخصص خط مشی گذاری عمومی 
انتخاب شد ند . به صورت  تصاد فی چند  مقاله انتخاب، و برای د ستیابی به كد ها د ر اختیار ایشان قرار 
گرفت. نتایج به عنوان  كد گذاری د وم با شاخص كاپا برای سنجش میزان توافق د و كد گذار محاسبه 
شد ند  )K=0/868(. برای اطمینان از روایی، از نظر خبرگان بهره گرفته شد . به این ترتیب كه نظر 
جمعی از خبرگان و صاحب نظران فعال و نقش آفرینان د ر حوزه خط مشی گذاری عمومی د ر ایران 
یعنی اعضای هیئت علمی و استاد ان د انشگاه د ر حوزه مد یریت د ولتی و خط مشی گذاری عمومی د ر 
خصوص متغیرهای شناسایی شد ه و روابط بین شان اخذ شد . د ر نهایت، بر اساس نظرهای ایشان 

مد ل مفهومی پژوهش استخراج شد  )شكل 2(.
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 مدل مفهومی پژوهش :2 شکل  

 
 (.3متغیرهای پژوهش از نماگرهای زیر استفاده شده است )جدول  مبانی نظری و دیدگاه خبرگان، برای سنجش توجه به باالزم به توضیح است که 

  های متغیرهای پژوهش سنجه: 9جدول 
 نوع متغیر منبع نماگر متغیر

تمایل به اقتباس 
 مشی خط

های اشاعه بـرای اقتبـاس    وکارساز
 :مشی خط

 الگوگیری از دیگر کشورها 
 دیگر کشورها انتقال ابتکار از 
  تجارب موفق گذشتهاستفاده از 
 یادگیری 
 تقلید 

Berry & Berry )2018( 
Maggetti & Gilardi )2016( وابسته 

ادراک از ظرفیت 
 مشی اجرای خط

 Grimmelikhuijsen & Feeney )2016( (ظرفیت تکنولوژیکی )فناورانه

 Grimmelikhuijsen & Feeney )2016( ظرفیت سازمانی مستقل

 2008(( Tolbert et al  ظرفیت سازمانی )نهادی(

انگیزه 
 جویی رقابت

 )Bearfield & Bowman )2017 رقابت سیاسی
 )Grimmelikhuijsen & Welch )2012 رقابت سیاسی مستقل

Grimmelikhuijsen & Feeney )2016( 

 شناخت موضوع

گـذاری   مشـی  کسب اطالعات خـط 
 گری  و شبکه البی مبتنی بر ارتباط

Einstein et al )2019( 

 )Gilardi et al )2017 مشی خط های ادراک مستقل

 )Rogers )2010تر برای کسـب   وجوی فعاالنه جست
Rogers & Shoemaker )1971( 

شکل 2: مد ل مفهومی پژوهش

الزم به توضیح است كه با توجه به مبانی نظری و د ید گاه خبرگان، برای سنجش متغیرهای 
پژوهش از نماگرهای جد ول )3( استفاد ه شد ه است.
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جد ول 3: سنجه های متغیرهای پژوهش 

نوع منبعنماگرمتغیر
متغیر

تمایل به 
اقتباس 
خط مشی

سازوکار های اشاعه برای اقتباس خط مشی:
الگوگیری از د یگر کشورها

انتقال ابتکار از د یگر کشورها
استفاد ه از تجارب موفق گذشته

یاد گیری
تقلید 

Berry  & Berry  )2018(
Maggetti & Gilardi )2016(سته

واب

اد راک از 
ظرفیت اجرای 

خط مشی

 Grimmelikhuijsen & Feeneyظرفیت تکنولوژیکی )فناورانه(
)2016( 

قل
ست

م

 )Grimmelikhuijsen & Feeney )2016ظرفیت سازمانی

 )2008( Tolbert et alظرفیت سازمانی )نهاد ی( 

انگیزه 
رقابت جویی

Bearfield & Bowman (2017)رقابت سیاسی

قل
ست

م

رقابت سیاسی
Grimmelikhuijsen & Welch )2012( 

Grimmelikhuijsen & Feeney 
)2016( 

شناخت 
موضوع

کسب اطالعات خط مشی گذاری مبتنی 
)Einstein et al )2019بر ارتباط و شبکه البی گری 

قل
ست

م

)Gilardi et al )2017اد راک های خط مشی

جست وجوی فعاالنه تر برای کسب 
اطالعات 

Rogers )2010( 
Rogers & Shoemaker )1971(

حاد  بود ن 
مساله

)Allard )2004حاد  بود ن مساله

قل
ست

م

)Mintrom & Vergari )1996حاد  بود ن مساله

)Stream )1999حاد  بود ن مساله

تمایل به 
نوآوری

 Grimmelikhuijsen & Feeneyنوآوری
)2016( 

جی
میان  )Rogers  )2010د انش نوآوری

Rogers & Shoemaker )1971(

 )Rogers  )2010نگرش مثبت د ر خصوص تغییر
Rogers & Shoemaker )1971(

احساس 
جی)Walker )1969سطح امنیت انتخاباتی مقامات د ولتیامنیت سیاسی

میان
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اد امه جد ول 3: سنجه های متغیرهای پژوهش

نوع منبعنماگرمتغیر
متغیر

ریسک 
ریسک اد راک شد هاد راک شد ه

Chen & Gordon )2015( 
Kim et al )2008( 

Slovic )1993( 
Lee )2009 ( 

Hirunyawipada & Paswan )2006(

قل
ست

م

مطلوبیت 
اد راک شد ه

مطلوبیت اد راک شد ه
سود مند ی اد راک شد ه

Venkatesh & Davis )2000( 
Lee )2009 ( 

Kim et al )2008(

قل
ست

م

همسویی با 
فشارها

فشارهای اجباری، خارجی، رقابتی،
 )Grimmelikhuijsen & Feeney )2016و د اخلی

قل
ست

م )Relly )2012رسانه های خبری

تقاضای د اخلی از پایین به باال
)Shkabatur & Peled )2016فشار سازمان های بین المللی

 )Tolbert et al )2008تقاضای شهروند 

تمایل به 
د ولت باز

آماد گی بیش تر برای حمایت از باز 
 Chatfield & Reddick (2016)بود ن و شفافیت

د ه
کنن

یل 
عد 

ت

 Grimmelikhuijsen & Feeneyباز بود ن نسبت به مشارکت
)2016( 

شفافیت، مشارکت شهروند ان، همکاری، 
)Veljković et al )2014پاسخگویی، و پشتیبانی از نوآوری

پرسش های پژوهش

با توجه به مد ل مفهومی كه بر مبنای یافته های بخش كیفی به د ست آمد ه است، پرسش های 
پژوهش به شرح زیر طرح می شوند : 

1. پرسش اصلی

مد ل ساختاری تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی عمومی كد ام است؟
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2. پرسش های فرعی

● آیا ریسک اد راك شد ه بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟
● آیا مطلوبیت اد راك شد ه بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟

● آیا ظرفیت اجرای خط مشی بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟
● آیا تمایل به نوآوری بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟
● آیا شناخت موضوع بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟

● آیا همسویی با فشارها بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟
● آیا احساس امنیت سیاسی بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیرگذار است؟

● آیا شناخت موضوع بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر تمایل به نوآوری تاثیرگذار است؟
● آیا همسویی با فشارها بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر تمایل به نوآوری تاثیرگذار است؟
● آیا حاد  بود ن مساله بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر تمایل به نوآوری تاثیرگذار است؟
● آیا انگیزه رقابت جویی بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر احساس امنیت سیاسی تاثیرگذار است؟

●  آیا تمایل به د ولت باز، روابط بین متغیر مستقل )ریسک اد راك شد ه، همسویی با فشارها، 
و ظرفیت اجرای خط مشی( و متغیر وابسته )تمایل به اقتباس خط مشی( را تعد یل می كند ؟

يافته های بخش کّمی

برای تحلیل مد ل با استفاد ه از نرم افزار PLS3، از الگوریتم ِهیر و همكاران )2011( استفاد ه 
شد ه كه د ارای د و مرحله است. د ر مرحله اول، بررسی برازش مد ل د ر سه بخش انجام می شود : 
1. برازش مد ل های اند ازه گیری؛ 2. برازش مد ل ساختاری؛ و 3. برازش كلی مد ل. د ر مرحله د وم 
نظرگرفتن  د ر  بد ون  د اد ه ها  ابتد ا  د ر  اشاره است كه  به  نیاز  قرار می گیرند .  آزمون  فرضیه ها مورد  
»تمایل به د ولت باز« تحلیل، و متغیر تعد یل كنند ه به مد ل وارد  می شود  تا اثر آن مورد  بررسی قرار 
گیرد . بر اساس این، با توجه به مد ل مفهومی پژوهش و تعد اد  سازه های مد ل، د ه مد ل اند ازه گیری 
وجود  د ارد . برای بررسی برازش مد ل های اند ازه گیری، سه معیار پایایی، روایی همگرا، و روایی واگرا 
بررسی شد ه اند . بررسی پایایی از سه راه بررسی بارهای عاملی، ضرایب آلفای كرونباخ، و پایایی 
تركیبیCR( 1( انجام شد ه است. مقد ار مالك برای مناسب بود ن ضرایب بارهای عاملی 0/5 است 
 V52 و ،V7 ،V37 ،V45  برخی از بارهای عاملی متغیرهای پژوهش مانند .)Hulland, 1999(

كم تر از 0/5 است. از این رو، این متغیرها از مد ل حذف شد ند  )جد ول 4(.

1. Composite Reliability )CR(
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جد ول 4: ضرايب استاند ارد شد ه بارهای عاملی

ريسک همسويی با فشارها
اد راک شد ه

شناخت 
موضوع

انگیزه 
رقابت جويی

حاد  بود ن 
تمايل به اقتباسمساله

0/78V300/81V170/92V560/82V270/81V430/92V1
0/69V310/79V180/89V570/73V280/83V440/95V2
0/57V320/75V190/89V580/81V29-0/24V450/87V3
0/77V330/81V200/80تمایل به نوآوریظرفیت اجراV460/90V4

0/73V340/88V210/07V370/82V47
مطلوبیت 
0/81V5اد راک شد ه

0/68V35
احساس امنیت 

0/83V380/81V480/82V220/84V6سیاسی

0/76V36-0/01V520/75V390/74V490/72V230/02V7
0/94V530/82V400/73V500/82V24
0/91V540/79V410/81V510/80V25
0/85V550/84V420/81V26

د ر جد ول )4(، بارهای عاملی باالتر از 0/7 با زیرخط و بارهای عاملی كوچک تر از آن بد ون 
زیرخط مشخص شد ه است. باید  د ر نظر د اشت كه د ر صورتی كه مقد ار بار عاملی كم تر از 0/7 
به د ست آید ، ولی تعد اد  مشاهد ه پذیرها كم )د و یا سه( بود ه و AVE متغیر مربوطه باالی 0/5 باشد ، 

 .)Hair et al., 2011(  می توان متغیر مشاهد ه پذیر را د ر مد ل اند ازه گیری انعكاسی حفظ كرد

اعتبار و روايی

قواعد  مورد  استفاد ه برای ارزشیابی مد ل های سنجش انعكاسی به شرح زیر هستند .
پژوهش های  )د ر  باشد    0/708 از   بزرگ تر  باید   مركب  پایایی  د اخلی1:  سازواری  پایایی   .1
اكتشافی 0/06 تا 0/7 مورد  پذیرش است(. آلفای كرونباخ به عنوان سنجه محافظه كارانه پایایی 

سازواری د اخلی د ر نظر گرفته می شود .
2. پایایی نماگر2: بارهای عاملی بیرونی نماگر باید  از 0/708 بیش تر باشد . نماگرهایی با بار 
عاملی بین 0/4 تا 0/7 باید  تنها زمانی حذف شوند  كه باعث شوند  پایایی مركب و AVE به باالتر 

از مقد ار آستانه ای پیشنهاد ی افزایش یابند .
1. Internal Consistency Reliability
2. Indicator Reliability



22

10
ي 6

ياپ
ـ پ

 4
ره 

شما
 ـ 

97
ن 

ستا
 زم

3 ـ
1 

وره
| د

3. روایی همگرا1: روایی همگرا عبارت است از حد ود ی كه یک مقیاس با مقیاس جایگزین 
باید  همگرایی  انعكاسی  بنابراین، نماگرهای یک سازه  همان سازه به طور مثبت همبستگی د ارد . 
باالیی د اشته باشند  یا د ر نسبت باالیی از واریانس سهیم باشند . سنجه AVE باید  باالتر از 0/5 
باشد . این آماره نشان می د هد  كه چقد ر از واریانس یک نماگر توسط سازه )متغیر مكنون( تبیین 

می شود .
4. روایی واگرا2: روایی تشخیصی )واگرا( حد ود ی است كه یک سازه از د یگر سازه ها از مسیر 
استاند ارد های تجربی متمایز می شود . د و سنجه برای روایی تشخیصی پیشنهاد  شد ه است: بار عاملی 
بیرونی نماگر یک سازه باید  بیش تر از تمامی بارهای عاملی آن نسبت به د یگر سازه ها باشد . د ر 

ضمن، جذر AVE هر یک از سازه ها باید  بیش تر از همبستگی آن با د یگر سازه ها باشد .

AVE جد ول 5: مقاد ير آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی، و

AVEپايايی ترکیبیآلفای کرونباخمتغیرها
0/880/930/81احساس امنیت سیاسی

0/690/830/62انگیزه رقابت جویی
0/940/960/78تمایل به اقتباس
0/840/890/62تمایل به نوآوری

0/750/860/67اد راک از حاد  بود ن مساله
0/870/90/65ریسک اد راک شد ه
0/880/930/81شناخت موضوع

0/870/90/65اد راک از ظرفیت اجرا
0/850/890/63مطلوبیت اد راک شد ه
0/840/880/51همسویی با فشارها

همان طور كه د ر جد ول )5( د ید ه می شود ، برای بررسی پایایی مد ل از سه شاخص آلفای كرونباخ، 
پایایی تركیبی، و AVE استفاد ه شد ه است. مطابق جد ول )4(، مقاد یر آلفای كرونباخ برای تمامی 
سازه ها مساوی یا باالتر از 0/7 است كه حاكی از پایایی مناسب مد ل است. مقد ار CR برای هر سازه 
 .)Nunnally, 1978( باالی 0/7، نشان از پاید اری د رونی مناسب برای مد ل های اند ازه گیری است 

1. Convergent Validity
2. Discriminant Validity
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پس با توجه به مقاد یر پایایی تركیبی، برازش مناسب مد ل اند ازه گیری تایید  می شود . روایی همگرا 
پرسش های  با  را  سازه  هر  همبستگی  میزان  كه  می شود   بررسی  سازه ها   AVE مقد ار ضریب  با 
تعیین  باال  به   0/5 را   AVE برای  مناسب  مقد ار   )1981( الركر1  و  فورنل  می د هد .  نشان  خود  
روایی همگرا  بنابراین،  قابل قبول 0/5 هستند ،  باالی حد    AVE مقاد یر  تمام  آن جا كه  از  كرد ند . 
مناسب ارزیابی می شود . روایی واگرا سومین معیار بررسی برازش مد ل های اند ازه گیری است كه 
با آن  د و موضوع را پوشش می د هد : الف. مقایسه میزان همبستگی میان نشانگرهای یک سازه 
د ر مقابل همبستگی آن شاخص ها با سازه های د یگر؛ و ب. مقایسه میزان همبستگی یک سازه با 
نشانگر هایش د ر مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه ها. برای بررسی روایی واگرا از د و روش 
ماتریس بارهای عاملی متقابل و روش ماتریس فورنل و الركر )1981( استفاد ه می شود  كه نتایج 

بررسی نشان می د هند  كه روایی واگرای مد ل با استفاد ه از هر د و روش تایید  می شود .

ماتريس فورنل و الرکر

باید  د ر نظر د اشت كه د ر مد لسازی ساختاری مبتنی بر  واریانس2 روابط واقعی د ر مد ل مسیر 
كم تر برآورد  می شوند ، د ر حالی كه پارامترهای سنجش مد ل ها )بارهای عاملی و وزن ها( بیش تر 
برآورد  می شوند . از این ویژگی )روابط مد ل ساختاری كم تر و روابط مد ل سنجش بیش تر برآورد  
می شوند ( تحت عنوان تورشPLS-SEM 3 نام می برند . تنها زمانی كه تعد اد  مشاهد ه ها و تعد اد  
نماگرها برای هر متغیر مكنون افزایش می یابد ، این تورش از بین می رود . به هر حال، پژوهش های 
شبیه سازی شد ه نشان می د هند  كه تورش PLS-SEM به طور معمول د ر سطح پایینی قرار د ارند . 
بنابراین، اهمیت كم تری د ر بیش تر پژوهش های تجربی د ارند  )Ringle et al., 2009(. هرچند  
برآورد های PLS-SEM د ارای تورش هستند ، اما توان آماری آن بیش تر از CB-SEM است. د ر 
اكتشافی  پژوهش های  برای  و  است  بهتر  آماری  روابط جامعه  د ر تشخیص   PLS-SEM نتیجه، 

مناسب تر است.
د وم  مربع  معیار  این  است.  تشخیصی  روایی  ارزیابی  برای  د یگری  معیار  فورنل ـ الركر  معیار 
مربع  از  بزرگ تر  باید   سازه  AVE هر  مقایسه می كند .  مكنون  متغیر  با همبستگی های  را   AVE

همبستگی آن با د یگر سازه ها باشد . جد ول ) 6( ماتریس برگرفته از روش فورنل و الركر )1981( را 
نشان می د هد  كه د ر قطر اصلی مقد ار جذر AVE متغیرهای مكنون پژوهش حاضر قرار گرفته اند . 

1. Fornell & Larcker
2. PLS-SEM
3. Bias
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امنیت  همان گونه كه د ر جد ول )6( مشاهد ه می شود ، مقد ار جذر AVE مربوط به سازه احساس 
سیاسی )0/9( از مقد ار همبستگی آن با سایر سازه ها  كه د ر خانه های زیرین قرار گرفته اند ، بیش تر 
این رو،  از  اغماض( صاد ق است.  اند كی  با  برخی موارد   )د ر  امر  این  نیز  برای سایر سازه ها  است. 
می توان اظهار د اشت كه د ر پژوهش حاضر، سازه ها د ر مد ل تعامل بیش تری با شاخص های خود  

د ارند  تا با سازه های د یگر. به بیان د یگر، روایی واگرای مد ل د ر حد  مناسبی است.

AVE جد ول 6: مقاد ير جذر

)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10(
0/90)1( احساس امنیت سیاسی
0/850/79)2( انگیزه رقابت جويی

0/860/780/88)3( تمايل به اقتباس
0/730/650/890/78)4( تمايل به نوآوری
0/740/670/900/840/82)5( حاد  بود ن مساله

0/790/81-0/77-0/86-0/57-0/65-)6( ريسک اد راک شد ه
0/790/90-0/680/570/870/810/77)7( شناخت موضوع

0/780/680/81-0/800/740/880/770/81)8( ظرفیت اجرا
0/740/750/790/79-0/780/700/910/820/84)9( مطلوبیت اد راک شد ه
0/800/810/770/790/71-0/740/710/900/810/81)10( همسويی با فشارها

برازش کلی مد ل

نیكویی  جهانی  معیار   ،PLS بر  مبتنی  ساختاری  مد ل  كلی  ارزشیابی  خصوص  د ر  هرچند  
 )GOF( 1اما با كمی اغماض از معیار نیكویی برازش ،)Hair et al., 2014(  برازش وجود  ند ارد
برای اعتباربخشی به مد ل ساختاری استفاد ه شد  )Tenenhaus et al., 2005( كه مقد ار محاسبه 
شد ه )0/83( برای GOF نشان از برازش كلی مد ل د ارد . د ر ضمن، برای ارزشیابی مد ل ساختاری، 
ضریب تعیین )R2( مد  نظر قرار گرفته است. همان طور كه د ر جد ول )7( د ید ه می شود ، ضریب 
تعیین برای متغیر وابسته برابر 0/97 است كه نشانگر باال بود ن د قت پیش بینی2 مد ل است. به 
از تغییرپذیری د ر متغیر  عبارت د یگر، ضریب تعیین به د ست آمد ه نشانگر آن است كه 97 د رصد  

1. 

15 
 

هر سازه باید  AVEکند.  های متغیر مکنون مقایسه می را با همبستگی AVE کر معیار دیگری برای ارزیابی روایی تشخیصی است. این معیار مربع دومرالـ  معیار فورنل
 AVEدهد که در قطر اصلی مقدار جذر  ( را نشان می1191ماتریس برگرفته از روش فورنل و الرکر ) (جدول  ها باشد. تر از مربع همبستگی آن با دیگر سازه بزرگ

( از مقدار 1/0) به سازه احساس امنیت سیاسیربوط م AVEشود، مقدار جذر  مشاهده می( 1)گونه که در جدول  اند. همان متغیرهای مکنون پژوهش حاضر قرار گرفته
 ،رو ز اینها نیز این امر )در برخی موارد با اندکی اغماض( صادق است. ا تر است. برای سایر سازه اند، بیش های زیرین قرار گرفته که در خانه  ها همبستگی آن با سایر سازه

روایی واگرای مدل در حد  ،های دیگر. به بیان دیگر های خود دارند تا با سازه تری با شاخص ل بیشها در مدل تعام توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، سازه می
 مناسبی است.

 AVEجذر مقادیر : 0جدول 

 
(7) (2) (9) (4) (5) (0) (1) (0) (3) (78) 

38/8 احساس امنیت سیاسی( 7)  
         

95/0 جویی انگیزه رقابت( 2)  13/8  
        

91/0 به اقتباستمایل ( 9)  19/0  00/8  
       

13/0 تمایل به نوآوری( 4)  15/0  91/ 0  10/8  
      

14/0 حاد بودن مساله( 5)  11/0  10/0  94/0  02/8  
     

-15/0 شده ریسک ادراک( 0)  51/0-  91/0-  11/0-  11/0-  07/8  
    

19/0 شناخت موضوع( 1)  51/0  91/0  91/0  11/0  11/0-  38/8  
   

90/0 اجراظرفیت ( 0)  14/0  99/0  11/0  91/0  19/0-  19/0  07/8  
  

19/0 شده مطلوبیت ادراک( 3)  10/0  11/0  92/0  94/0  14/0-  15/0  11/0  13/8  
 

14/0 همسویی با فشارها( 78)  11/0  10/0  91/0  91/0  90/0-  91/0  11/0  11/0  17/8  

 
 برازش کلی مدل

از معیار  با کمی اغماض(، اما Hair et al., 2014، معیار جهانی نیکویی برازش وجود ندارد )PLSهرچند در خصوص ارزشیابی کلی مدل ساختاری مبتنی بر 
نشان از برازش  GOFبرای  (93/0محاسبه شده ) مقدارکه  (Tenenhaus et al., 2005) استفاده شد بخشی به مدل ساختاریبرای اعتبار( GOF1) یی برازشنیکو
شود، ضریب تعیین برای  دیده می (1)طور که در جدول  همان نظر قرار گرفته است. مد( R2ضریب تعیین )ارزشیابی مدل ساختاری، در ضمن، برای  مدل دارد. کلی

تغییرپذیری درصد از  11آمده نشانگر آن است که  دست . به عبارت دیگر، ضریب تعیین بهاستمدل  2بینی است که نشانگر باال بودن دقت پیش 11/0متغیر وابسته برابر 
 است.  پذیر شده تبیین مشی( بر مبنای متغیرهای شناسایی در متغیر وابسته )تمایل به اقتباس خط

 
  R2معیار  :1جدول 

 

                                                 
 

1. 2RiescommunalitGOF   
2. Predictive Accuracy 

شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین متغیر وابسته  

 12/0 12/0 احساس امنیت سیاسی

11/0 تمایل به اقتباس  11/0  

11/0 تمایل به نوآوری  19/0  

2. Predictive Accuracy
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وابسته )تمایل به اقتباس خط مشی( بر مبنای متغیرهای شناسایی شد ه تبیین پذیر است. 

R2 جد ول 7: معیار

ضريب تعیین تعد يل شد هضريب تعیینمتغیر وابسته
0/720/72احساس امنیت سیاسی

0/970/97تمایل به اقتباس
0/790/78تمایل به نوآوری

مد ل ساختاری

برای ایجاد  مد ل ساختاری و بررسی تاثیرگذاری متغیرها بر تمایل به اقتباس خط مشی، ابتد ا 
مقاد یر T بررسی شد ه است كه با استفاد ه از د ستور خود راه اند ازی1 محاسبه می شود . مقاد یر T باید  
از مقد ار 1/96 بیش تر یا از 1/96- كم تر باشند  تا معناد اری ضرایب مسیر د ر سطح اطمینان 95 
د رصد  تایید  شوند . ضرایب مسیر د ر خروجی نرم افزار PLS د ارای مقاد یر استاند ارد شد ه بین 1- و 
1+ هستند . همان طور كه د ر شكل )3( د ید ه می شود ، پس از محاسبه مقاد یر T، تاثیر سازه انگیزه 
رقابت جویی بر تمایل به نوآوری تایید  نشد ه است. اما سایر ضرایب از 1/96 بیش تر هستند  كه این 

امر معناد ار بود ن سایر روابط میان متغیرها را د ر سطح اطمینان 95 د رصد  نشان می د هد . 
همان طور كه د ر شكل )3( د ید ه می شود ، با توجه به مقاد یر T محاسبه شد ه، تاثیر سازه های 
شناخت موضوع و همسویی با فشارها بر تمایل به نوآوری تایید  نشد ند . د ر ضمن، اثر متغیر تمایل 
به د ولت باز به عنوان متغیر تعد یل كنند ه د ر روابط برخی از متغیرها بررسی شد ه است. همان طور 
كه مشاهد ه می شود ، اثر تعد یل گر تمایل به د ولت باز بر روابط میان شناخت موضوع بر تمایل به 
نوآوری، احساس امنیت سیاسی بر تمایل به اقتباس، شناخت موضوع بر تمایل به اقتباس، مطلوبیت 
اد راك شد ه بر تمایل به اقتباس، حاد  بود ن مساله بر تمایل به نوآوری، همسویی با فشارها بر تمایل 
به نوآوری، و تمایل به نوآوری بر تمایل به اقتباس مورد  تایید  قرار نگرفتند . الزم به توضیح است 

كه د ر شكل )3(، مقاد یر T د ر كنار ضرایب مسیر د ر د رون پرانتز نمایش د اد ه شد ه اند .

1. Bootstrapping
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  ضرایب مسیردر حالت معناداری  مشی گذاران به اقتباس خط مشی مدل تمایل خط :9 شکل

 
 های پژوهش بررسی پرسش

مورد آزمون قرار  (9)در جدول پژوهش های فرعی  های آماری مربوط به پرسش فرضیه، درصد 15اطمینان سطح در  Tمقادیر گرفتن با در نظر طور کلی، به
درصد  15ر فاصله اطمینان د وهش،ژهای پ آماری مربوط به دیگر پرسش های فرضیه 1و  9 پرسش پژوهشیشود، به جز دو  طور که در این جدول دیده می همان. ندگرفت

 شوند.  تایید می
 

 فرعی پژوهش های پرسشها و پاسخ به  آزمون فرضیه :0 جدول
 مسیرضریب  نتیجه T-Values فرضیه آماری کد

Q1  204/0 تایید 141/5مشی تاثیر  شده بر تمایل به اقتباس خط ریسک ادراک- 

شکل 3: مد ل تمايل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ر حالت معناد اری ضرايب مسیر 

بررسی پرسش های پژوهش

به طور كلی، با د ر نظرگرفتن مقاد یر T د ر سطح اطمینان 95 د رصد ، فرضیه های آماری مربوط 
به پرسش های فرعی پژوهش د ر جد ول )8( مورد  آزمون قرار گرفتند . همان طور كه د ر این جد ول 
د ید ه می شود ، به جز د و پرسش پژوهشی 8 و 9 فرضیه های آماری مربوط به د یگر پرسش های 

پژوهش، د ر فاصله اطمینان 95 د رصد  تایید  می شوند . 
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جد ول 8: آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسش های فرعی پژوهش

ضريب مسیرنتیجهT-Valuesفرضیه آماریکد 
ریسک اد راک شد ه بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیر 

0/204-تایید 5/647منفی و معناد ار د ارد .

مطلوبیت اد راک شد ه بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیر 
0/239تایید 7/266مثبت و معناد ار د ارد .

ظرفیت اجرای خط مشی بر تمایل به اقتباس خط مشی 
0/113تایید 3/104تاثیر مثبت و معناد ار د ارد .

تمایل به نوآوری بر تمایل به اقتباس خط  مشی تاثیر مثبت 
0/134تایید 2/704و معناد ار د ارد .

شناخت موضوع بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیر مثبت 
0/129تایید 3/743و معناد ار د ارد .

همسویی با فشارها بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیر 
0/108تایید 2/638مثبت و معناد ار د ارد .

احساس امنیت سیاسی بر تمایل به اقتباس خط مشی تاثیر 
0/169تایید 3/074مثبت و معناد ار د ارد .

شناخت موضوع بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر 
متغیر تمایل به نوآوری تاثیر مثبت و معناد ار د ارد .

1/693 و 
0/023رد 2/704

همسویی با فشارها بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر 
متغیر تمایل به نوآوری تاثیر مثبت و معناد ار د ارد .

1/593 و  
0/017رد 2/704

حاد  بود ن مساله بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر 
متغیر تمایل به نوآوری تاثیر مثبت و معناد ار د ارد .

4/525 و 
0/05تایید 2/704

انگیزه رقابت جویی بر تمایل به اقتباس خط مشی از مسیر 
متغیر احساس امنیت سیاسی تاثیر مثبت و معناد ار د ارد .

19/4 و 
0/143تایید 3/074

تمایل به د ولت باز، تاثیر ریسک اد راک شد ه را بر تمایل 
0/078تایید 2/250به اقتباس خط مشی تعد یل می کند .

تمایل به د ولت باز، تاثیر ظرفیت اجرای خط مشی را بر 
0/068تایید 2/032تمایل به اقتباس خط مشی تعد یل می کند .

تمایل به د ولت باز، تاثیر همسویی با فشارها را بر تمایل 
0/086تایید 2/120به اقتباس خط  مشی تعد یل می کند .
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بحث و نتیجه گیری 

اقتباس خط مشی های عمومی د ر میان  به  تمایل  این پژوهش، تد وین مد ل ساختاری  هد ف 
بازیگران سیاسی است. از این رو، با تكیه بر نظریه هاي موجود ، و اخذ نظر خبرگان، مد ل مفهومی 
تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ولت باز د ر ایران بر مبنای چارچوب اشاعه خط مشی 
به د ست آمد ه است و مورد  آزمون قرار گرفت. مد ل نهایی پژوهش د ر شكل )4( منعكس شد ه است.

11 
 

 
 مشی دولت باز در ایران گذاران به اقتباس خط مشی مدل تمایل خط :4شکل 

 
در نظر زیر  به عنوان تابعی از متغیرهایدولت باز را مشی  به اقتباس خط گذاران مشی خط تمایلتوان  میشود،  ر که در مدل نهایی پژوهش دیده میطو همان

( ظرفیت 5؛ ( شناخت موضوع4؛ گذاران مشی خط ( تمایل به نوآوری3( احساس امنیت سیاسی؛ 2شده؛  کرامطلوبیت اد( 1: قرار دارند که همگی در سطح فردی گرفت
روابط بین سه متغیر مستقل  ،شده. در ضمن، مطابق مدل نهایی پژوهش، تمایل به دولت باز ریسک ادراک( 1 و فشارها؛ ( همسویی با1؛ شده( )ادراک مشی ی خطاجرا

های این پژوهش در قالب مدل  طور کلی، یافته کند. به تعدیل میمشی(  با متغیر وابسته )تمایل به اقتباس خط را شده( ادراک یی با فشارها، ظرفیت اجرا، و ریسک)همسو
  است: پذیر ریاضی به شرح زیر تبیین

TPA= 0.23PU-0.14PR+0.14PIC+ 0.12IR+0.10AP+0.13TI+0.16SPS+0.06PIC*TOG+0.06AP*TOG+0.7PR*TOG 
 

دهنده ظرفیت اجرای  نشان PIC شده، نشانگر ریسک ادراک PR شده، بیانگر مطلوبیت ادراک PUمشی،  اس خطنشانگر تمایل به اقتب TPAکه در آن 
نشانگر تمایل به  TOGو احساس امنیت سیاسی، دهنده  نشان SPSتمایل به نوآوری، نشانگر  TIبیانگر همسویی با فشارها،  AP، موضوعشناخت معرف  IRمشی،  خط

متغیر کلیدی تاثیرگذار بر اقتباس  یک 23/0با ضریب رگرسیونی  (PU) مشی دولت باز شده از اقتباس خط مطلوبیت ادراک، مدل ساختاریبا توجه به دولت باز است. 
مزایای اقتباس گذاران با  مشی خطهای آموزشی مناسبی برای آشنایی  ، برنامهمتغیر گرفتن نماگرهای اینشود با در نظر ، پیشنهاد میمشی دولت باز است. بنابراین خط
دانش ( 3گذاری؛  مشی ( تبیین ارتباط توسعه با کیفیت خط2ها در زمینه دولت باز؛ گذاری دیگر کشور مشی تجربه خط( 1: مشی با تاکید بر محورهای زیر برگزار شود خط

 گذاری و تفکر راهبردی. مشی ( خط4 و گذاری؛ مشی نوین خط

تمایل به اقتباس 
 مشیخط

 ظرفیت اجرا شدهمطلوبیت ادراک شدهریسک ادراک

 تمایل به نوآوری
 شناخت موضوع

 همسویی با فشارها

 حاد بودن مساله

احساس امنیت 
 سیاسی

 جوییرقابت انگیزه

 تمایل به دولت باز

311/0 

121/0 
134/0 

109/0 
950/0 

111/0 

231/0 
14/0- 

14/0 019/0 
019/0 

091/0 

شکل 4: مد ل تمايل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ولت باز د ر ايران

همان طور كه د ر مد ل نهایی پژوهش د ید ه می شود ، می توان تمایل خط مشی گذاران به اقتباس 
خط مشی د ولت باز را به عنوان تابعی از متغیرهای زیر د ر نظر گرفت كه همگی د ر سطح فرد ی قرار 
نوآوری خط مشی گذاران؛  به  تمایل  امنیت سیاسی؛ 3(  احساس  اد راك شد ه؛ 2(  د ارند : 1( مطلوبیت 
4( شناخت موضوع؛ 5( ظرفیت اجرای خط مشی )اد راك شد ه(؛ 6( همسویی با فشارها؛ و 7( ریسک 
اد راك شد ه. د ر ضمن، مطابق مد ل نهایی پژوهش، تمایل به د ولت باز، روابط بین سه متغیر مستقل 
)همسویی با فشارها، ظرفیت اجرا، و ریسک اد راك شد ه( را با متغیر وابسته )تمایل به اقتباس خط مشی( 
تعد یل می كند . به طور كلی، یافته های این پژوهش د ر قالب مد ل ریاضی به شرح زیر تبیین پذیر است: 

TPA= 0.23PU-0.14PR+0.14PIC+ 0.12IR+0.10AP+0.13TI+0.16SPS+0.06PIC*OG+0.
06AP*TOG+0.7PR*TOG
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كه د ر آن TPA نشانگر تمایل به اقتباس خط مشی، PU بیانگر مطلوبیت اد راك شد ه، PR نشانگر 
 AP موضوع،  شناخت  معرف   IR خط مشی،  اجرای  ظرفیت  نشان د هند ه   PIC اد راك شد ه،  ریسک 
بیانگر همسویی با فشارها، TI نشانگر تمایل به نوآوری، SPS نشان د هند ه احساس امنیت سیاسی، 
و TOG نشانگر تمایل به د ولت باز است. با توجه به مد ل ساختاری، مطلوبیت اد راك شد ه از اقتباس 
خط مشی د ولت باز )PU( با ضریب رگرسیونی 0/23 یک متغیر كلید ی تاثیرگذار بر اقتباس خط مشی 
د ولت باز است. بنابراین، پیشنهاد  می شود  با د ر نظرگرفتن نماگرهای این متغیر، برنامه های آموزشی 
مناسبی برای آشنایی خط مشی گذاران با مزایای اقتباس خط مشی با تاكید  بر محورهای زیر برگزار 
شود : 1( تجربه خط مشی گذاری د یگر كشورها د ر زمینه د ولت باز؛ 2( تبیین ارتباط توسعه با كیفیت 

خط مشی گذاری؛ 3( د انش نوین خط مشی گذاری؛ و 4( خط مشی گذاری و تفكر راهبرد ی.
مطابق مد ل ساختاری، ریسک اد راك شد ه )PR( با ضریب رگرسیونی 0/14- یكی د یگر از متغیرهای 
كلید ی تاثیرگذار بر تمایل به اقتباس خط مشی است. هرچقد ر ریسک اد راك شد ه باالتر باشد ، تمایل به 
اقتباس خط مشی از سوی بازیگران سیاسی كم تر خواهد  بود . به هر حال، با د ر نظرگرفتن نماگرهای 
سنجش این متغیر، توصیه می شود  تا با برگزاری نشست های تخصصی، همایش های ملّی، و منابع علمی، 
ریسک های اقتباس خط مشی د ولت باز )مانند  تعارض آفرینی، هزینه زا بود ن، احتمال شكست ناشی از 
سازگار نبود ن با شرایط بومی( و راهكارهای مد یریت این ریسک ها برای نمایند گان مجلس تشریح شوند . 
تمایل  بر  خط مشی«  اجرای  ظرفیت  از  »اد راك  كه  است  آن  از  حاكی  پژوهش  این  نتایج 
خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ولت باز تاثیرگذار است. همچنین، تولبرت و همكاران )2008( 
استد الل می كنند  كه ظرفیت نهاد ی حكومت محلی د ر زمینه فناوری اطالعات عامل بسیار مهمی 
است كه می تواند  نوآوری د ر د ولت د یجیتال را تحت تاثیر قرار د هد . د ر پژوهش د یگری توسط 
گریِملیخویسن و فینی1 )2016( نیز، عوامل ساختاری شامل ظرفیت سازمانی و ظرفیت فناورانه را 
به عنوان یكی از عوامل موثر د ر اقتباس د ولت باز مطرح می كنند . از این رو، ارتقای ظرفیت های 
اجرای خط مشی، نقش تعیین كنند ه ای د ر اجرای موفقیت آمیز خط مشی و افزایش میل به اقتباس 
آن خواهد  د اشت. بنابراین، اتخاذ راهكارهایی برای افزایش حمایت الزم از سوی مراجع مختلف 
)رسانه ها، مرد م یا مسئوالن(، ارتقای ظرفیت نهاد ی، تامین منابع الزم )مالی، انسانی، و تجهیزاتی(، 
بهبود  زیرساخت های فناورانه و فناوری اطالعات، و همچنین ایجاد  هماهنگی و همكاری الزم میان 

سازمان های مجری خط مشی ها و تد وین كنند گان خط مشی پیشنهاد  می شود .
مد ل نهایی این پژوهش نشان می د هد  كه »شناخت موضوع« بر تمایل خط مشی گذاران به 

1. Grimmelikhuijsen & Feeney
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اقتباس خط مشی د ولت باز تاثیرگذار است. از این رو، پیشنهاد  می شود  كه اتخاذ رویكرد  مناسب برای 
افزایش آگاهی و شناخت نمایند گان مجلس از یک سو، و مقامات د ولتی خط مشی گذار و تصمیم گیر 
از سوی د یگر نسبت به د ولت باز، مزایا، اثرها، و نقش آن ها د ر بهبود  كارایی و اثربخشی از راه های 

گوناگون د ر د ستور كار نهاد های ذی ربط قرار گیرد .
نتایج پژوهش نشان می د هند  كه تمایل به همسویی با فشارها بر تمایل خط مشی گذاران به 
اقتباس خط مشی د ولت باز تاثیرگذار است. بنابراین، با افزایش مطالبات رسانه ها، گروه های نفوذ و 
شهروند ان، تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی د ولت باز افزایش خواهد  یافت. د ر نتیجه، 
اطالع رسانی مناسب به مرد م و رسانه ها د ر خصوص حقوق شهروند ی ایشان از منظر د ولت باز، 
مطالبات عمومی را د ر این راستا افزایش خواهد  د اد . از سوی د یگر، آگاهی نمایند گان مجلس و 
مقامات د ولتی از وضعیت پیشرفت د ولت باز د ر كشورهای پیشرو، كشورهای همسایه، كشورهای 
اید ئولوژی های  با  از نظر سیاسی )و همسو  ایران  اقتصاد ی، د ولت های رقیب  از نظر  ایران  رقیب 
به  را  بین المللی، تمایل آن ها  ایران( و همچنین، توصیه های سازمان های  بر نظام سیاسی  حاكم 
اقتباس خط مشی د ولت باز افزایش خواهد  د اد . پس سازوكارهای اطالع رسانی و آگاه سازی مناسب 

از كانال های مناسب د ر این راستا مهم هستند . 
نتایج به د ست آمد ه از پژوهش نشان می د هند  كه تمایل به نوآوری بر تمایل خط مشی گذاران به 
اقتباس خط مشی د ولت باز تاثیرگذار است. بنابراین، ترغیب نمایند گان و مقامات د ولتی از راه های 
د ر حل  ابتكاری  راه حل های  بكارگیری  تغییر،  ایجاد   برای  اید ه های جد ید   از  استفاد ه  به  گوناگون 
افزایش آگاهی آن ها  امور و همچنین،  نوین د ر بهبود   از تكنولوژی های  استفاد ه  مسائل عمومی، 
نسبت به نوآوری های بكار گرفته شد ه د ر سایر كشورها د ر افزایش تمایل به اقتباس خط مشی د ولت 

باز موثر خواهد  بود . 
نتایج پژوهش نشان از اثر مثبت احساس امنیت سیاسی بر تمایل خط مشی گذاران به اقتباس 
تعمیق  سیاسی،  باز  فضای  ایجاد   مانند   تمهید هایی  انجام  این رو،  از  د ارد .  باز  د ولت  خط مشی 
امنیت  احساس  می توان  امنیتی  و  قضایی  نهاد های  بی طرفی  رعایت  و  د موكراسی،  سازوكارهای 
سیاسی را د ر میان بازیگران سیاسی افزایش د اد . و د ر پایان، نتایج پژوهش نشان می د هد  كه تمایل 
باز  بنابراین، با گسترش سازوكارهای د ولت  باز د ر نقش متغیر تعد یل گر ظاهر می شود .  به د ولت 
د ر اد اره كشورها و به تبع آن، افزایش تمایل خط مشی  گذاران به تد وین خط مشی مناسب د ر این 
زمینه، می توان انتظار د اشت كه تمایل به اقتباس خط مشی د ر میان بازیگران سیاسی تقویت شود . 
فعالیت های پژوهشی د ر بیش تر موارد  با محد ود یت ها و موانعی همراه است. این پژوهش نیز از 
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این قاعد ه مستثنی نیست. از محد ود یت ها می توان به محد ود یت ذاتی پرسشنامه اشاره کرد . با توجه 
به این که پرسشنامه، اد راک افراد  از واقعیت را می سنجد ، ممکن است که این اد راک ها به طور کامل 
با واقعیت تطبیق ند اشته باشند . د یگر محد ود یت این پژوهش، محد ود یت تعمیم است. به سخن 
د یگر، از آن جا که شرایط کشورهای توسعه یافته، نوظهور و د رحال توسعه باهم تفاوت د ارند ، پس 
د ر تعمیم نتایج این پژوهش به د یگر کشورها، باید  جانب احتیاط رعایت شود . اگرچه ممکن است 
که برخی ویژگی های مشترک د ر اقلیم های مشابه وجود  د اشته باشند ، اما اقتباس خط مشی، ممکن 
است که ناشی از عوامل مختلفی باشد  که اثرهای آن به زمینه های موجود  د ر آن کشور وابسته 
باشند . بنابراین، باید  این نکته را نیز د ر تعمیم نتایج به کشورهایی با زمینه های سیاسی، اقتصاد ی، 
و اجتماعی ـ فرهنگی مختلف د ر نظر د اشت. محد ود یت توان آماری تکنیک PLS-SEM را نباید  
ناد ید ه گرفت. مد ل ساختاری مبتنی PLS یکی از تکنیک های ناپارامتریک است که د ر مقایسه با 

تکنیک های آماری پارامتریک از توان آماری پایین تری برخورد ارند .
با توجه به مسائل جد ید ی که د ر انجام این پژوهش برای پژوهشگر مطرح شد ه اند ، پیشنهاد  
می شود  پژوهش های تکمیلی د ر زمینه اقتباس خط مشی عمومی انجام شود . از آن جایی که واحد  
سطح  مد ل های  تد وین  با  پژوهشگران  د یگر  تا  می شود   توصیه  است،  فرد   پژوهش  این  تحلیل 
سازمانی و سطح کشوری، د یگر متغیرهای تاثیرگذار را شناسایی کنند  تا بتوان به مد ل جامعی د ر 

تبیین رفتار اقتباس خط مشی عمومی د ر ایران د ست یافت.  
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Abstract
Based on the policy diffusion framework, some policies are adopted 
by policy makers. On the other hand, the ‘open government concept’ 
offers options to solve problems and challenges faced by governments, 
including corruption, distrust among citizens towards the government, 
weak inter-relationship between government and citizens, and weak 
cooperation and interaction among components of the administrative  
system. This study aims at generalizing the effectiveness of the  
policy-making system of the country, and analyzing the willingness 
of policy makers to adopt open government policy. To reach this end, 
an exploratory mixed research was applied. In the qualitative section,  
using the meta-ethnography method, factors affecting policy makers’  
tendency to adopt policy in Iran and the relationships among the  
variables involved were identified. At the quantitative stage, after  
conducting a survey and analyzing the collected data, a final model 
was presented. The results of the research, based on the analysis of 116 
policy makers’ answers, indicate that ‘perceived utility’, ‘perceived 
risk’, ‘perception of policy implementation capacity’, ‘competitiveness 
motivation’, ‘issue recognition’, ‘dealing with pressures’, ‘tendency  
to innovation’, ‘perceived political security’ and ‘acuteness of a given  
problem’, all have a positive impact on willingness to adopt policy.  
Also, willingness to open government moderates the effects of  
‘perceived risk’, ‘perceived policy capacity’ and, ‘dealing with  
pressures’ on tendency to adopt policies. Finally, recommendations for 
researchers and managers are presented.

Keywords:  Policy Adoption, Policy Diffusion, Open Government, 
Transparency, Accountability, Citizen Participation.
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