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One of the most important challenges of public affairs administration is coordinating various 
institutions to achieve national and provincial goals. Policies based on development require 
synchronization of efforts and effective interaction between economic institutions in the prov-
inces. The purpose of this research is to provide a framework for the coordination of economic 
policies at the provincial level. The research method is qualitative and based on data-based 
theorizing. Semi-structured interviews were used to collect information. Data analysis has been 
done using Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was done theoretically 
and with the benefit of purposeful (judgmental) and snowball (chain) techniques, based on 
which 26 interviews were conducted with former and current deputy heads of economic affairs 
coordination of governorates and experts in the fields of management and politics. The public 
announcement was made. The results of data analysis from the interviews during the process 
of open, central, and selective coding led to the presentation of the coordination framework 
of economic policies at the provincial level based on data-based theorizing, including 6 dimen-
sions, 51 concepts, and 185 codes. By understanding and identifying the causal conditions for 
the coordination of economic policies and institutions and improving the background condi-
tions, the deputy coordinators of economic affairs of the governorates can use strategies such 
as persuasive power, council approvals, commitment to collective decisions, creating effective 
communication, political frost, requiring feedback, and adopt a continuous evaluation taking 
into account the interfering conditions.
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مقاله پژوهشی
ارائه چارچوب هماهنگی سياست های اقتصادی در سطح استانی )مورد مطالعه: 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری های کشور(
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یکی از مهم ترین چالش های اداره امور عمومی هماهنگی دستگاه های گوناگون در راستای تحقق اهداف 
ملی و استانی است. خط مشی های توسعه ای نیازمند همگام سازی تالش ها و تعامل مؤثر بین دستگاه های 
اقتصادی استان هاست. هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوب هماهنگی سیاست های اقتصادی در سطح 
استانی است. روش تحقیق، کیفی و بر نظریه پردازی داده بنیاد مبتنی است. برای گردآوری اطالعات از 
مصاحبه های نیمه  ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطالعات به روش استراوس و کوربین و مدل 
پارادایمی انجام شده است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند )قضاوتی( و 
گلوله برفی )زنجیره ای( صورت پذیرفته که بر مبنای آن 26 مصاحبه با معاونین اسبق و فعلی هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری ها و خبرگان رشته مدیریت و سیاست گذاری عمومی به عمل آمد. نتایج تحلیل 
داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ارائه چارچوب هماهنگی 
سیاست های اقتصادی در سطح استانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6  بُعد و 51 مفهوم و 185 
کد منجر شد. معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها با درک و شناسایی شرایط علّی هماهنگی 
سیاست ها و دستگاه های اقتصادی و بهبود شرایط زمینه ای می توانند راهبردهایی نظیر قدرت اقناعی، 
مصوبات شورایی، تعهد به تصمیمات جمعی، خلق ارتباطات اثربخش، فراست سیاسی، الزام بازخورد و 

ارزیابی منظم را با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر اتخاذ کنند.
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مقدمه

الزامات بهبود هماهنگی به عنوان سازوکار اصالحی 
گرایش های تمرکززدایی در ساختار مدیریتی ظاهر 
می شود. برای این امر دالیل متعددی وجود دارد: 
اوالً جوامع امروزی با حجم فزاینده ای از مشکالت 
پیچیده و در هم تنیده سیاستی مواجه هستند که 
نیازمند اقدام مشترک و تثبیت شده توسط سطوح 
حوزه های  و  اداری  سازمان های  دولت،  مختلف 
که  مالی  مشکالت  ثانیاً  است.  سیاست گذاری 
کشورها اخیراً با آن مواجه شده اند، نیاز به کاهش 
هزینه ها، از جمله حذف ناهماهنگی بین سیاست ها 
دوچندان  را  عمومی  سیاست گذاری  برنامه های  و 
کرده است. در نهایت، فرایندهای جهانی سازی با وادار 
اقتصادی  کردن دولت ها به تمرکز بر شاخص های 
به منظور تضمین توسعه اقتصادی اجتماعی، اهمیت 
هماهنگی را بیش از پیش آشکار کرده است )الگرید 
و همکاران 2016( )دورمان و موسا، 2013(. در این 
شرایط لزوم کنترل و هماهنگی بهتر ساختارهای 
پراکنده سازمان های دولتی و عمومی و ایجاد تعادل 
تقاضای چشم انداز  بازار،  بر سازوکارهای  تأکید  در 
کرده است  ایجاد  دولتی  مدیریت  برای  را  جدیدی 

)ذبیح زاده و همکاران، 1400(.

و  سخت  مسائل  با  پیوسته  به طور  دولت ها 
مسائل،  این  برای  پژوهشگران  مواجه اند.  پیچیده 
این  به  ویژگی هایی شناسایی کرده اند که می توان 
دیدگاه های  متعدد،  کنشگران  کرد:  اشاره  موارد 
متعدد، عالئق متضاد، متغیرهای مهم و غیرملموس 
و نبود  اطمینان بیش از حد )قربانی زاده و همکاران، 
1400: 2(. از سوی دیگر، دولت ها به عنوان بزرگ ترین 
قدرت اقتصادی در بیشتر فعالیت های اقتصادی و 
اوقات،  بیشتر  دارند.  بر عهده  نقش مهمی  تجاری 
اتخاذ شده توسط دولت، هماهنگی و  سیاست های 

حوزه های  فعاالن  در نتیجه  و  نداشته  درونی  ثبات 
و  )ارباب  می کند  گمراه  را  مختلف سیاست گذاری 
همکاران، 1400(. ارتباط بین تمرکززدایی و تقویت 
هماهنگی با فرضیه نظریه سازمان که تخصص به 
نیاز بیشتر به هماهنگی منجر می شود، مطابقت دارد 

)ورهوست و همکاران،  2007(. 

بین   هماهنگی   ایجاد  مدیران  وظایف   مهم ترین  
افراد، واحدها، معاونت ها و ارتباط  درست  جامعه  با 
تحوالت  محیطی  است . اهمیت عملکرد هماهنگی 
و  اندازه  که  می کند  پیدا  بیشتری  اهمیت  زمانی 
که  نیرویی  بنابراین  باشد؛  بزرگ  عملیات  مقیاس 
زند،  پیوند می  را  دیگر مدیریت  کارکردهای  همه 

هماهنگی است )وانگاس و استانکویچ، 2014(.

نهادهای متعدد معموالً وظایفی انجام می دهند که 
زیر مجموعه ساختار دولت است؛ بنابراین هماهنگی 
بین آن ها ضروری است. در صورت نبود هماهنگی 
در  یا  مختلف  جهت های  در  نهادها  است  ممکن 
زمان های مختلف فعالیت کرده و به بخشی شدن 
ساختار کالن بخش عمومی منجر شود )دورمان و 
موسا، 2013(. بیشتر خط مشی های دولت، آمیخته 
و آغشته به باورها و ارز ش ها، احساسات، مالحظات 
هزینه و منفعت، سمبل ها و سایر ایده آل ها و عناصر 
مدیریتی و سیاسی است )خوبرو و ابراهیمی، 1398(. 

و  سختی ها  از  خوبی  به  عمومی  بخش  مدیران 
سنتی  مرزهای  درون  در  مدیریت  پیچیدگی های 
سازمانی آگاهی دارند. )کاظمیان و همکاران، 1400: 
اجرای  تدوین سیاست عمومی خوب،  6(. هرچند 
ولی همواره  نمی کند،  تضمین  را  آن  موفقیت آمیز 
الزم است هم زمان با مراحل مختلف سیاست گذاری 
نسبت به پایش وضعیت مسئله و ارزیابی اجرا همت 
گماشته شود )پورکیانی و همکاران، 1400(. بنابراین 
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اهداف دولتی زمانی به بهترین نحو قابل دستیابی 
را  بهزیستی  و  بخش ها، سالمت  تمام  که  هستند 
به عنوان عناصر کلیدی توسعه سیاستی شان لحاظ 

کنند )بیداله خانی، 1399(.

با توجه به اینکه موضوع هماهنگی در اداره امور 
عمومی مالک اثربخشی سیاست ها است، ضرورت 
برای  چارچوبی  ارائه  و  شناسایی  حاضر  پژوهش 
اقتصادی  سیاست های  و  خط مشی ها  هماهنگی 
امور  هماهنگی  معاونت  رسالت  است.  استان ها  در 
اقتصادی هماهنگی دستگاه های اقتصادی استان ها 
و اتخاذ تدابیری در راستای حل تعارض منافع است. 
برای جلوگیری از بخشی شدن ادارات و امور استانی، 
مدیریت  باید  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 

اثربخشی بر مدیراِن دستگاه ها داشته باشد. 

امور  معاونت هماهنگی  راهبردی  نقش  توجه  با 
اقتصادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ها 
هماهنگی  چارچوب  ارائه  هدف  با  حاضر  پژوهش 
انجام  استانی  سطح  در  اقتصادی  سیاست های 
می تواند  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  می پذیرد. 
فرایند هماهنگی این معاونت و دستگاه های اقتصادی 
هماهنگی  گوناگون  جوانب  و  کرده  تسهیل  را 
سیاست های اقتصادی، از جمله راهبردها و پیامدها 

را آشکار سازد. 

هماهنگی  راستای  در  جامع  چارچوبی  ارائه 
دستگاه های اقتصادی در سطح استانی و ترسیم ابعاد 
می تواند چشم انداز  سیاست ها  هماهنگی  گوناگون 
گسترده ای در ساختار هماهنگی بخش دولتی در 
استان ها فراهم سازد. با توجه به مطالب بیان شده 
رسالت  بررسی  به  قابل اعتنایی  پژوهش  تا کنون 
در  استانداری ها  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
هماهنگی دستگاه های اقتصادی و در نهایت هماهنگی 

نپرداخته است  استان ها  در  اقتصادی  سیاست های 
که پژوهش حاضر عالوه بر پوشش خأل تحقیقاتی 
موجود، ادبیات حوزه پژوهش را نیز توسعه خواهد 
داد. هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوب هماهنگی 
براساس  استانی  سطح  در  اقتصادی  سیاست های 

نظریه داده بنیاد است.

1. پيشينه پژوهش

هماهنگی یکی از مهم ترین چالش های کاربردی 
در اداره امور عمومی است. دستیابی به هماهنگی در 
تدوین و اجرای سیاست های عمومی، نه تنها موضوع 
پژوهشی در علوم اداری و مدیریت است، بلکه یکی 
از مشکالت کلیدی در حوزه عمل محسوب می شود 

)دورمان و موسا، 2013(.  

منظم  همگام سازی  از  است  عبارت  هماهنگی 
که  اجرایی  هدایت  و  زمان بندی  برای  تالش ها 
به  رسیدن  برای  یکپارچه  و  هماهنگ  اقدامات  به 
هماهنگی شکل  می شود.  منجر  تعیین شده  هدف 
اهداف  برخی  بر اساس  همکاری  از  گسترده تری 
مشترک است. همکاری ممکن است ساختارمند یا 
بدون ساختار، رسمی یا غیر رسمی، معمولی یا موقتی 
بدون نیاز به اختیار مشترک یا قدرت تصمیم گیری 
باشد. هماهنگی ممکن است شامل تعهد منابع در 
تالشی مشترک یا چندگانه برای حل مشکل باشد. 
برنامه ریزی  تعهد،  نیازمند  همکاری  از سوی دیگر، 
جامع و منابع ادغام شده است )وولبرز و همکاران، 

 .)2018

از  یکي  تئوریک  به لحاظ  هماهنگي  شکست 
عمومي  بخش  اقتصاد  در  موضوع  ذیل  ابداعات 
محسوب مي شود و به همین سبب در مرز شکست 
عمومي،  سیاست گذاري  مباحث  میان  بوروکراسي 
مدیریت و اقتصاد قرار دارد. شکست هماهنگي در 
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جایي احتمال بروز دارد که بیش از کنشگر سیاستي 
و اجرایي براي تحقق سیاست الزم است )برندست و 
کوپر،  2006(. در این بخش تالش می شود پیشینه 

به صورت منسجم مرور و جمع  بندی شود.

مولِنِولد و همکاران )2020( در پژوهشی با عنوان 
چگونه  مجری  سازمان های  هماهنگی:  «تصویر 
ترتیبات هماهنگی را درک می کنند» بیان داشتند 
برنامه های  هماهنگی  برای  اساسی  چالش  یک 
سیاست افقی )برنامه هایی که برای مقابله با مسائل 
چگونه  که  است  این  شده اند(  طراحی  بین بخشی 
چنین  در  مشارکت  برای  را  دولتی  سازمان های 
نتایج بیان داشت که تصاویر  برانگیزد.  برنامه هایی 
عناصری از ادبیات را منعکس می کنند: نیاز به تمایز 
مشارکت محور  فرهنگ  انگیزه ها،  افزایش  و  محلی 
سازمان های  دست اندرکاران  همه،  از  مهم تر  و 
برای  را  پایین  به  باال  از  سازوکارهای  اجراکننده، 
ناکارآمد می دانند و هنگام  به هماهنگی  دستیابی 
همکاری،  طول  در  و  هماهنگی  ترتیبات  طراحی 
ترتیبات تطبیقی، مشارکت و فرایندهای مشورتی را 

درخواست می کنند.

عنوان  با  پژوهشی  در   )2020( گاتمیلر  و  میر 
مدیران  مدیریت  داشتند  بیان  مدیران«  »مدیریِت 
مستلزم تعدادی شایستگی است که رهبران برای 
هدایت، استقرار و توسعه مؤثر اعضای تیم رهبری 
خود از آن ها استفاده می کنند. شایستگی های مرتبط 
با مدیریت مدیران به طور قابل توجهی به موفقیت هر 
رهبر و سازمانی که رهبری می کنند کمک می کند. 

رهبران به عنوان استراتژی اساسی برای مدیریت 
مؤثر تیم اجرایی خود، ابتدا باید به وضوح و به سادگی 
فلسفه رهبری خود را بیان کنند. سپس مربیگری، 
در  و  تصمیم گیری  از  بازخورد، حمایت  راهنمایی، 

برخی موارد هدایت مجدد، همه با هدف توانمندسازی 
مدیران ارائه دهند. 

الستون و همکاران )2018( در پژوهشی با عنوان 
»کاهش هزینه های مشارکتی: کارایی مولد به عنوان 
بیان  عمومی«  سازمان های  بین  متقابل  وابستگی 
عمومی  بخش  سازمان های  بین  همکاری  داشتند 
معموالً به عنوان پاسخ به پیچیدگی درک می شود. 
سیاستی  نیازهای  به  رسیدگی  به منظور  نهادها 
پیچیده و فرابخشی که نمی توانند جداگانه برآورده 
شوند، همکاری می کنند. با این حال، زمانی که اندازه 
سازمانی یک عامل محدود کننده در کارایی خدمات 
عمومی است، همکاری می تواند هزینه ها را با گرفتن 
صرفه جویی در مقیاس که برای سازمان هایی با اندازه 

پایین تر از بهینه در دسترس نیست، کاهش دهد. 

»چالش  عنوان  با  پژوهشی  در   )2018( پیترز 
هماهنگی  داشتند  بیان  سیاست ها«  هماهنگی 
سیاست ها از قدیمی ترین چالش های دولت هاست، 
انتشار  و  دولت ها  پیش روی  مشکالت  تغییر  با  اما 
ایده های »مدیریت عمومی جدید« اهمیت بیشتری 
سلسله  هماهنگی  سازوکارهای  کرده است.  پیدا 
ایجاد  پاسخگویی  برای  چالش هایی  شاید  مراتبی 
برنامه های هماهنگی شامل ترکیب پول  اگر  کند. 
از منابع مختلف و اختیارات قانونی از منابع مختلف 
باشد، آنگاه سازمان های مرکزی مسئول کنترل در 
بخش عمومی نسبت به ظرفیت خود برای نظارت بر 
آن سازمان ها و بودجه آن ها بیش از گذشته درگیر 
با  خدمات  ارائه  است  ممکن  در حالی که  می شوند. 
شاید  یابد،  افزایش  هماهنگی  ساختارهای  توسعه 
برخی از ظرفیت های نظارت از بین برود. این موضوع 
را می توان از طریق ادغام اهداف استراتژیک در فرایند 

پاسخگویی اصالح کرد.
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سجودو و مایکل )2017( در پژوهشی با عنوان 
هماهنگی،  دولت:  پراکنده  اقدامات  به  «پرداختن 
انسجام و یکپارچگی» بیان داشتند حل مشکالت 
پیچیده چالشی است که بسیاری از دولت ها با آن 
در  عملی  و  آکادمیک  بحث های  هستند.  روبه رو 
سیاست ها  ادغام  به  مشکالت  چگونگی حل  مورد 
به عنوان راه حلی برای پیامدهای منفی که اقدامات 
چندپاره دولت بر رسیدگی به مشکالت عمومی یا 
ارائه خدمات عمومی دارد، نگاه می کند. ما استدالل 
می کنیم که یکپارچه سازی سیاست ها فرایند اتخاذ 
تصمیمات استراتژیک و اداری با هدف حل مشکل 
پیچیده ای است. حل این مشکل پیچیده هدفی است 
که اهداف فردی برنامه ها و دستگاه ها را در بر می گیرد، 
اما فراتر از آن است. از نظر عملی، به این معناست 
که در هر لحظه از فرایند سیاست گذاری، یک نهاد 
تصمیم گیرنده وجود دارد که بر اساس منطق جدید، 
یعنی رسیدگی به یک مشکل پیچیده  تصمیم گیری 

می کند.

تاوس و همکاران )2020( در پژوهشی با عنوان 
«قابلیت اجرای استراتژی: نقش رهبری و هماهنگی 
مدیران میانی» بیان داشتند اجرای استراتژی جزء 
حیاتی از عملکرد سازمانی است. نویسندگان پیشنهاد 
به عنوان  می توان  را  استراتژی  اجرای  که  می کنند 
قابلیتی دو منظوره مفهوم سازی کرد، یعنی قابلیتی با 
عناصر عملیاتی و پویا. در سطح عملیاتی،  هماهنگی 
تیم کاری را به عنوان فرایندی حیاتی که بخشی از 
اجرای استراتژی روزانه است و به اثربخشی آن کمک 
هماهنگی  فرایندهای  می شود.  شناسایی  می کند، 
یافته ها نشان می دهد رهبری مدیران میانی و توانایی 
مدیران میانی برای هماهنگی کارهای حمایتی از 
استراتژی در فرایند اجرای استراتژی نقش مهمی 

ایفا می کنند.

عنوان  با  پژوهشی  در   )2017( و همکاران  آدام 
»رشد قوانین و اثربخشی دولت: چرا برای محدود 
و  یادگیری  ظرفیت  به  نیاز  قوانین  رشد  کردن 
بررسی  این مقاله  بیان داشتند  هماهنگی است؟» 
می توانند  قوی  بوروکراسی های  آیا  که  می کند 
یادگیری  و  هماهنگی  از طریق  مؤثری  به طور 
سازمانی، موجودی قوانین در حال رشد مداوم در 
دموکراسی های مدرن را محدود کنند؟ کشورهایی 
که از ظرفیت بوروکراتیک و محدودیت های کیفیت 
رنج می برند، به نظر می رسد در تله کمبود نظام اجرا 
ذاتی  به طور  نه تنها  مناسب،  اجرای  کرده اند.  گیر 
برای کشورهایی که مدیریت دولتی ضعیف دارند، 
چالش برانگیزتر است، بلکه مجموعه قوانینی که باید 
اجرا شوند نیز در این کشورها سریع تر رشد می کنند. 

برمن و کروسک )2005( در پژوهشی با عنوان 
«برنامه ریزی برای هماهنگی: شواهد از حکومت های 
بین  برنامه ریزی  هماهنگی  داشتند  بیان  محلی» 
دولت های محلی، استراتژی مهمی برای رسیدگی به 
بسیاری از چالش هاست که فراتر از حوزه های قضایی 
به  مربوط  مانند چالش های  یا سیاسی  جغرافیایی 
تراکم حمل ونقل، عملکرد آموزشی، ایمنی عمومی 
و محیط زیست است. در میان پاسخ دهندگان، 78/7  
درصد موافق یا کاماًل موافق هستند که هماهنگی با 
سایر حوزه ها و سازمان ها در حل مشکالت پیچیده 

جامعه مهم است. 

نیازمند  اقتصادی  سیاست های  پیاده سازی 
هماهنگی دستگاه های اقتصادی و اقدامات هم راستای 
این دستگاه هاست. با بررسی پیشینه پژوهش نقش 
ابزارهای غیرساختاری برای هماهنگی مؤثر دستگاه ها 
و هماهنگی بین نهادی آشکار می شود. بیشتر نتایج و 
تأکیدهای پژوهش ها در راستای تأمین منافع عمومی 
و نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی بر نقش مراجع 
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هماهنگی در سطح ملی و محلی و ضرورت اتخاذ 
تدابیری برای هم افزایی و هم راستایی عملکردی بین 
نتایج پژوهش های  بر اساس بررسی  دستگاه هاست. 
گذشته می توان بیان کرد خط مشی های اقتصادی 
که بر اساس برنامه توسعه ملی و محلی به استان ها 
دستگاه های  تمام  مشارکت  با  باید  می شود،  ابالغ 
دخیل پیاده سازی شده و تعارضات و چالش های بین  

نهادی توسط مرجع هماهنگی رفع شود.

2. روش شناسی پژوهش

پژوهش،  جهت گیری های  از نظر  پژوهش  این 
از دیدگاه  و  پژوهش، کیفی  نظر روش  از  بنیادی؛ 
فلسفه پژوهش، تفسیری است. استراتژی پژوهش 
نظریه پردازی داده بنیاد1 به صورت روشمند و از نظر 
پژوهش،  هدف  است.  استقرایی  پژوهش  رویکرد 
اکتشافی؛ افق زمانی پژوهش، تک مقطعی و شیوه 

گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. 

علت استفاده پژوهشگر از روش خاص، به عوامل 
مختلفی بر می گردد که مهم ترین آن ها سؤال تحقیق 
است. هرگاه پژوهشگر در نظر داشته باشد تجارب و 
دیدگاه های افراد را برای صورت بندی نظریه ای مورد 
مناسبی  شیوه  داده بنیاد  نظریه  دهد،  قرار  کاوش 

خواهد بود.

و  اسبق  معاونین  تحقیق،  این  آماری  جامعه 
فعلی هماهنگی امور اقتصادی استان ها و استادان 
دانشگاهی و خبرگان حوزه مدیریت و سیاست گذاری 
عمومی است. مصاحبه شوندگان شامل 25 مرد و 1 
زن بودند که 16 نفر مدرک دکترای تخصصی و 10 
نفر مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی داشتند. 
اسبق  و  فعلی  مدیر  مصاحبه شوندگان  از  نفر   13

1. Grounded Theory

استانداری و 13 نفر نیز عضو هیئت علمی دانشگاه 
بودند. اطالعات جامع  در رابطه با ویژگی های  جامعه 

آماری در جدولی در بخش پیوست قرار دارد.

نظریه پردازی  که  پژوهش  استراتژی  به  توجه  با 
با  و  نظری  شیوه  به  نمونه گیری  است،  داده بنیاد 
برفی  گلوله  و  هدفمند  تکنیک های  از  بهره گیری 
انجام شده است. حجم نمونه در این روش، هنگام 
ادامه  آن قدر  نمونه گیری  و  می شود  مشخص  کار 
می یابد که داده ها به سر حد اشباع برسند. در این 
پژوهش با 26 نفر از معاونین اسبق و فعلی هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری ها و استادان دانشگاهی و 
خبرگان مصاحبه انجام شده است. از مصاحبه بیست 

و چهارم به بعد مفهوم جدیدی به دست نیامد. 

با وجوداین، برای حصول اشباع نظری 2 مصاحبه 
دیگر نیز انجام شد. یافته های این پژوهش با نرم افزار 
نتایج  براساس  Maxqda 2020  تحلیل شده است.  
راستای  در  که  اولیه ای  پرسش های  مصاحبه،  این 
بازنگری  بودند،  اصلی تحقیق فهرست شده  سؤال 
به  مصاحبه  سؤال های  و  محورها  بنابراین  شدند؛ 
فراخور پاسخ های ارائه شده و براساس بازخوردهایی 
و  بازبینی  آمد،  به دست  اولیه  مصاحبه های  از  که 

به تدریج اصالح شد. 

بر اساس هر  پژوهش  به عبارت   دیگر، جهت گیری 
مصاحبه و با رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت 
با ادامه مصاحبه ها رفع شد.  ابتدای کار  ابهامات  و 
از فن گلوله برفی برای دسترسی به دیگر نمونه ها 
استفاده شده است. همچنین از روند کدگذاری باز، 
محوری و انتخابی استفاده شده است، زیرا این روند 
سبب می شود دالیل و شواهد اعتبار تحقیق روشن 

شود )مک فادزن، 2007(.
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فرایند تحلیل اطالعات در نظریه پردازی داده بنیاد 
مبتنی بر 3 مرحله کد گذاری باز )خلق مفاهیم و 
مقوله  )شناسایی  محوری  کدگذاری  مقوله ها(، 
بسترها،  مداخله گر،  شرایط  علّی،  شر ایط  محوری، 
)خلق  انتخابی  کدگذاری  و  پیامدها(  و  راهبردها 
نظریه( است که در بخش یافته ها تشریح می شود 

)استراوس و کوربین، 1998((.

3. يافته های پژوهش

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها با 
هدف هماهنگی دستگاه های اقتصادی در راستای 
شده است.  تشکیل  ترسیم شده  اهداف  پیشبرد 
تعارضات میان دستگاه های اقتصادی می تواند روند 
اجرایی مصوبات و سیاست ها را با مشکالت جدی 
امور  در  دستگاه ها  این  از سوی دیگر،  سازد.  روبه رو 
استانی ملزم به پاسخگویی و ارائه گزارش به معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی هستند؛ بنابراین معاونین 
باید با مدیران این دستگاه ها تعامل اثربخشی داشته 

باشند. 

اقتصادي  برنامه هاي  تجزیه و تحلیل  و  بررسي 
و  نتایج  ارائه  و  نهادها  و  اجرایي  دستگاه هاي 
پیشنهادات الزم به مقام مافوق به منظور هماهنگي 
و انطباق با برنامه ها و ضرورت هاي استان مهم ترین 
رسالت این معاونت است. ایجاد هماهنگي به منظور 
با  استان  اقتصادي  فعالیت هاي  انطباق  بر  نظارت 
منطقه اي،  و  ملي  توسعه  خط مشي هاي  و  اهداف 
و  استان  اقتصادي  فعالیت هاي  ارزیابي  و  نظارت 
استان  تولیدي  و  اقتصادي  امور  پیشرفت  گزارش 
استان،  برنامه ریزي  شوراي  و  ذي ربط  مقامات  به 
ارزیابي وضعیت پیشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي 
رفع  براي  الزم  هماهنگي  و  پیگیري  و  استان  در 
پیگیري  و  شناسایي  احتمالي،  موانع  و  مشکالت 

مشکالت واحدهاي تولیدي بخش صنعت و معدن 
و شهرک هاي صنعتي سطح استان، ابالغ مصوبات 
کمیسیون ها، شوراها و کمیته هاي اقتصادي و سایر 
مصوبات و دستورالعمل هاي مربوطه به دستگاه هاي 
ذي ربط، هماهنگي امور مرتبط با کمیسیون تعزیرات 
زمینه هاي  آوردن  فراهم  و  بسترسازي  و  حکومتي 
بر  تأکید  با  جایگزین  نیروي  پرورش  براي  الزم 
آموزش هاي  ارائه  تجربیات،  انتقال  از قبیل  مواردي 
الزم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار، 
ازجمله وظایف این معاونت است. معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای معاونتی نوپا است 
که شرح وظایف و اهداف این معاونت در حوزه های 
موضوعات  هماهنگ کننده  و  استان ها  اقتصادی 
هماهنگی  و  بوده  استانی  و  ملی  دستگاه های 

بین بخشی را دنبال می کند. 

بلند مدت،  برنامه های  تدوین  معاونت  این 
کوتاه مدت و میان مدت توسعه استان، اجرای نظام 
بودجه ای دولت، تدوین برنامه های آمایش سرزمین، 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کنترل نرخ 
بیکاری و مدیریت اشتغال در استان، توسعه صادرات 
غیرنفتی، حل مشکالت واحدهای تولیدی، موضوع 
بازارچه های مرزی و نظام ترمیم مالی در استان ها را 

دنبال می کند. 

دستگاه های اقتصادی در استان ها عالوه بر فعالیت 
ذیل وزارت تابعه، در امور استانی نیز باید اقدامات 
معاونت  کنترل  و  هماهنگی  راستای  در  را  خود 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیش ببرند. ایجاد 
فعالیت هاي  انطباق  بر  نظارت  به منظور  هماهنگي 
توسعه  و خط مشي هاي  اهداف  با  استان  اقتصادي 

ملي و منطقه اي بر عهده این معاونت است.
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3. 1. يافته های کدگذاری باز2

استخراج  مصاحبه ها  کلیدی  نکات  تمام  ابتدا 
مفاهیم  به  تحلیل  از  پس  و  شدند  کدگذاری  و 
خاصی کدهای مشابه اختصاص داده شد. در مرحله 

2. Open Coding

با مرور مجموعه داده های  باز پژوهشگر  کدگذاری 
بیان  و  شناسایی  را  آن ها  مفاهیم  گردآوری شده، 
می کند. در این مرحله بدون هیچ گونه محدودیتی به 
نام گذاری پرداخته می شود. حدود 390 نقل قول از 
مصاحبه ها استخراج شده است که در جدول شماره 

1 برخی از این نقل قول ها ذکر شده است.

جدول 1. نمونه ای از نقل قول های برگرفته از مصاحبه ها

کد نقل قول مربوطه

به عقیده بنده ماهیت و حجم باالی قوانین، ادراک متفاوتی از آن ها را سبب می شود. مديران دستگاه ها 
با توجه به زمینه تخصصی و موضوعات می توانند ادراک های گوناگونی از قوانین داشته باشند. معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی بايد با تعامالت راهبردی میان دستگاه ها اين موضوع را به نحو مؤثری 
حل و فصل کند.

تفسیرپذير بودن قوانین

با هماهنگی و هم افزايی بین دستگاه های اقتصادی استان و تأکید بر نقش معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی، موضوع خلق دانش و اعتبار دهی صنايع موجب توسعه فرهنگ رقابت و رقابت پذيری خواهد 

شد. تمرکز بر رقابت پذيری صنايع اثرات مثبتی بر بهره وری و رفاه خواهد داشت.

خلق صنايع رقابت پذير برای 
اقتصاد استان

استدالل هايی که پشتیبانی اطالعاتی کافی ندارند، موجبات نگرش های اشتباهی می شوند که اخالل 
در امور رهاورد آن است. به نظرم پديده سوگیری شناختی نیز اقدامات میان معاونت و دستگاه ها را 

تحت الشعاع قرار می دهد. ممکن است فقدان تعادل شناختی اين موضوع را تشديد کند.
سوگیری شناختی 

در رابطه با هماهنگی دستگاه ها در استان اختالل در ارائه اطالعات صحیح و واقعی می تواند چالش های 
جدی ايجاد کند. در نهايت، جامعه هدفی که آسیب خواهد ديد، مردم هستند. بايد سازوکار هايی 

پیش بینی شود تا اطالعاتی صحیح مبادله شود.

ممانعت از ارائه اطالعات 
صحیح

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان در راستای توسعه اهداف اقتصادی، هماهنگ کننده موضوعات 
راهبردی دستگاه های اقتصادی استان است و هماهنگی بین بخشی را دنبال می کند. عالوه بر وظايف 

هماهنگی امور اقتصادی، موضوعات اداری مالی و تحول اداری نیز در شرح وظايف اين معاونت گنجانده 
شده است.

نقش راهبردی معاونت در 
جهت دهی دستگاه ها

توجه به ابعاد غیر مادی توسعه در استان به عنوان عامل مهمی در ارتقای سرمايه اجتماعی محسوب 
می شود. چارچوب تک بُعدی اقتصادی و مادی در موضوعات توسعه و سرمايه اجتماعی منسوخ شده و 

رشد اقتصادی و مباحثی مانند اشتغال نیازمند توجه به تمام ابعاد توسعه است.

خروج از دايره يک سويه 
نگری های اقتصادی و مادی

معتقدم آمايش سرزمین برقراری تعادل برای مديريت مؤثر است. استفاده راهبردی از سازوکار آمايش 
سرزمین در رابطه با فاکتورهای توسعه استان نیازمند برنامه ريزی و تحلیل صحیح از شرايط اجتماعی، 

اقتصادی و محیطی است. هماهنگی در اين حوزه نیازمند تعامل دستگاه هاست.

برنامه ريزی استراتژيک آمايش 
سرزمین با در نظر گرفتن توسعه 

پايدار
يکی از شاخص های توسعه سرمايه اجتماعی کنش جمعی است. کنش جمعی همواره در محور گفتمان 
سرمايه اجتماعی بوده است. در واقع، مسئله کنش جمعي وقتي بروز پیدا مي کند که افراد با کنش هاي 
جايگزيني روبه رو شوند که برخي منافع کوتاه مدت خودشان را حل مي کند، ولي اگر با ديگران عمل 

کنند، منافعي در دراز مدت به همه مي رسد

کنش جمعی
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جدول 2. نمونه ای از کدگذاری محوری پژوهش

کدهای نهايیمقوله اصلی

پیامدها

زمینه سازی پاسخگويی به عنوان رويکرد آينده نگر )پاسخگو بودن سودمند است، زيرا بر نتايج آينده تمرکز می کند(

مشارکت همه دستگاه ها در فرايند تصمیم گیری

جلوگیری از متشتت شدن اقدامات دستگاه ها

هم کوشی، همیاری و فعالیت مشترک دستگاه ها

زمینه سازی پاسخگويی به عنوان رويکرد آينده نگر )پاسخگو بودن سودمند است، زيرا بر نتايج آينده تمرکز می کند(

قبول مسئولیت در رابطه با عملکرد خوب يا بد

توسعه تعامالت دستگاه ها

مشارکت همه دستگاه ها در فرايند تصمیم گیری

جلوگیری از متشتت شدن اقدامات دستگاه ها

هم کوشی، همیاری و فعالیت مشترک دستگاه ها

توسعه تعامالت دستگاه ها

قبول مسئولیت در رابطه با عملکرد خوب يا بد
طراحی و تنظیم نقشه راه سرمايه گذاری و اشتغال با توجه به مزيت های نسبی و رقابتی استان و شهرستان ها با در نظر 

داشتن الگوهای ملی و محلی آمايش سرزمین
مانع زدايی با اجماع اهداف دستگاه ها

مانع زدايی با هم افزايی اقدامات دستگاه ها

مانع زدايی با تعديل و در خواست اصالح قوانین از مراجع باالدستی

الزام دستگاه ها به عملیاتی سازی الگوی ملی و بومی ايجاد پنجره های کسب و کار

تسريع و تسهیل در فرايندهای صدور مجوزهای کسب و کار

خلق صنايع رقابت پذير برای اقتصاد استان
برنامه ريزی و اقدام برای طراحی و اجرای نقشه جامع آموزش و اشتغال در راستای هماهنگ سازی مطالبات بازار کار در 

استان
هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غیر رسمی استان به سوی اقتصاد رسمی

برنامه ريزی و اقدام برای کمک به شناسايی و حمايت از خوشه های کسب وکار در استان و بسترسازی برای ايجاد و 
توسعه شبکه های کسب وکار استانی
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مقوله ها  همه  برای  روش،  همین  بر  مبتنی 
از  هدف  انجام  شده است.  کدگذاری  مؤلفه ها  و 
کدگذاری باز، تجزیه مجموعه داده گردآوری شده با 

کوچک ترین اجزای مفهومی ممکن است.

3. 2. يافته های کدگذاری محوری3

مقوله های  محوری،  کدگذاری  فرایند  در 
دسته   6 در  باز  کدگذاری  فرایند  از  به دست آمده 
شامل مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، 

3. Axial Coding

تصویر 1. مدل پارادایمی تئوری برخاسته از داده ها )منبع: یافته های پژوهش(

 

 یتمرکز ساختار
 ها یریگ سو

 حاکم فرهنگ
 یتیریمد ساختار
 یدستور کنترل

هماهنگ  یقانون قدرت
 کننده

شرایط مداخله 
گر

 تالش ها ییهم افزا
 ییپاسخگو فرهنگ
 منابع یور بهره

 جامعه هدف تیرضا
کسب و  یفضا بهبود

 کار
 محورمشارکت  فرهنگ
 اعتماد یابیباز

 یاجتماع هیسرما ارتقا
 رقابت فرهنگ

 یاتیعمل ییکارآ ارتقا
 اهداف ییراستا هم

 یقدرت اقناع
 مدیریت افقی

تسهیل گری  
 درزنجیره ارزش

 ییشورا مصوبات
 ماتیبه تصم تعهد 

 یجمع
ارتباطات  خلق 

 اثربخش
 یاسیس فراست 

  ازخوردب الزام 
 منظم یابیارز

بازمهندسی 
 فرآیندها

 هماهنگی

 یتالطم اقتصاد
 نیقوان جنگل

 ها ارانهی عیتوز
 شیو افزا یمحل زیبه تما ازین

 هازهیانگ
 نهیبر هز یمبتن تیریمد تداوم

 یمحور
ها از  استیانحراف س امکان

 اهداف
 نامتوازن توسعه

 شیبهتر از آما یرگیبهره
 نیسرزم

 تیهماهنگ از ظرف یرگیبهره
 دستگاه ها

 یهماهنگ کنندگ تیمسئول
 یدولت اقتصاد

 یتیحما یها استیس
 معاونت یراهبرد گاهیجا

 تیفقدان شفاف
 دنیشیاند یا رهیجز

 یساختار موانع
 ها یکارشکن

 شده فیتضع روابط
 یروانشناخت یها یژگیو

 تخصص فقدان
 یها زمیدر مکان ابهام

 یهماهنگ
 یدانش ضمن فقدان

نسبت به رتبه  یتفاوت یب
 دستگاه یعملکرد

باال  یا فهیوظ ریمد تیحما
 دست

 شرایط علی

 راهبردها پیامدها پدیده اصلی

 شرایط زمینه ای
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جدول3. مقوله و مفاهیم شناسایی شده

کدهای نهايیمفهوممقوله اصلی

شرايط علّی

سرگردانی نقدينگی، فقدان يکپارچگی مالی دستگاه ها، توجه نکردن به تعمیق مالی،تالطم اقتصادی
نوسان تصمیم گیری های اقتصاد کالن، جهت گیری های بودجه و تورم

تفسیرپذير بودن قوانین، فرهنگ فرايند محوری در دستگاه ها، تورم قوانین،جنگل قوانین
قوانین مبهم پولی و مالی، تناقض قوانین دستگاه ها و قوانین مفصل

عدالت ورزی و الزام دستگاه ها به تضمین منافع عمومتوزيع يارانه ها
نیاز به تمايز محلی و 

بهره گیری از ظرفیت های بومی و تمرکز زدايی راهبردیافزايش انگیزه ها
تداوم مديريت مبتنی بر 

هزينه محوری
نبود الگوهای جديد مديريتی در اقتصاد استان ها و پیروی از هزينه محوری و نیاز به چارچوب 

درآمدزايی و هزينه بر اساس فرصت های استان
امکان انحراف 

سیاست ها از اهداف
جهت دهی سیاست ها بر اساس منافع شخصی يا گروهی درون دستگاه ها

تمرکز بر مسائل حاشیه ای، تبیین نشدن مسائل در سطح کالن و فشارهای ذی نفعان

تعلل در نگاه همه جانبه و متوازن بر همه ابعاد اقتصادي، سیاسي و اجتماعي استان،توسعه نامتوازن
ترويج يکي از اين ابعاد 3 گانه يا ارزش دهي بیش از اندازه به يکي از اين 3 بُعد

بهره گیری بهتر از 
آمايش سرزمین

ساماندهی و نظام بخشی صحیح به فضای اجتماعی و اقتصادی در سطوح منطقه ای،
تکیه بر قابلیت ها، توانمندی ها و محدوديت های منطقه ای، توسعه متوازن و عادالنه و استفاده 

بهینه از منابع برای توسعه و پیشرفت مناطق سرزمینی، برنامه ريزی هماهنگ و بلندمدت، 
بهره برداری بهینه از امکانات موجود در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمروی 

جغرافیايی خاص، ايجاد تعامل اثربخش میان افراد، محیط و فعالیت ها، برنامه ريزی استراتژيک 
آمايش سرزمین با در نظر گرفتن تمام فاکتورهای توسعه پايدار و انعطاف پذيری در برخورد با 

عدم تعادل در محیط
بهره گیری هماهنگ از 

هماهنگی امکانات دستگاه ها در پروژه ها و نیاز به هم راستايی اهداف دستگاه هاظرفیت دستگاه ها

مسئولیت 
هماهنگ کنندگی

همکاری و پشتیبانی در توسعه استانداردهای فرايند اجرايی، گردآوری اسناد و قرار مالقات،    
پیگیری و تحلیل تعهدات و برنامه ها، رفع چالش های بین سازمانی،

بررسی بودجه و اسناد مالی و تفکر انتقادی و حل مسئله
نظام متمرکز، ديدگاه عمومی بودن مالکیت ابزار تولید و فرهنگ حکمرانی کشوراقتصاد دولتی

معاونت هماهنگی امور اقتصادی به مثابه حامی اقتصاد استان، ترغیب دستگاه ها در قالب سیاست های حمايتی
برنامه های حمايتی

جايگاه راهبردی معاونت

گرفتن تصمیمات با در نظر گرفتن منفعت عامه، الزم االجرا بودن مصوبات معاونت،
نقش راهبردی معاونت در جهت دهی دستگاه ها، توجه به پیچیدگی های هماهنگی دستگاه ها، 

تجزيه و تحلیل برنامه هاي اقتصادي دستگاه هاي اجرايي و نهادها و مزيت بهره گیری از 
تصمیمات راهبردی
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کدهای نهايیمفهوممقوله اصلی

شرايط 
زمینه ای

تصمیم گیری متمرکز، الزام پاسخگويی سلسله مراتبی و مأموريت معاونت به عنوان تمرکز ساختاری
هماهنگ کننده

سوگیری شناختی، سوگیری به علت تعارض منافع و سوگیری آماریسو گیری ها
فرهنگ مديريتی حاکم بر ساختار دستگاه در استانفرهنگ حاکم

درک ارتباطات کاری، رسمیت، اندازه گیری اثربخشی، محیط داخلی و خارجی و سبک های ساختار مديريتی
ارتباطی

الزام دستگاه ها به پاسخگويی به معاونتکنترل دستوری
قدرت قانونی 
معاونت به عنوان مرجع هماهنگی دستگاه های اقتصادی و قدرت اجرايی تصمیمات معاونتهماهنگ کننده

شرايط 
مداخله گر

پاسخگويی 2گانه به وزارتخانه و معاونت استانداری، عدم تطابق آمار و ارقامفقدان شفافیت

فقدان هم گرايی و هم نوايی، نگاه بخشی، نگاه اومانیستی، نداشتن تفکر شبکه ای و بی توجهی جزيره ای انديشیدن
به چالش های نهادهای ديگر

رسمیت و تمرکز بیش از حد، نبود وجود فضای کاری منعطف و ارتفاع ساختارهای سازمانیموانع ساختاری
اخالل در ارتباطات ، جلوگیری از ارائه اطالعات صحیح، اشکال تراشی در روند پروژه هاکارشکنی ها

تجارب گذشته دستگاه ها و بدبینیروابط تضعیف شده
ويژگی های 
خودبرتربینی کاذب، تکیه بیش از حد به احساسات و وسواس کاریروان شناختی

تطابق نداشتن رشته / تجربه با مسئولیت و نبود اطالعات کافیفقدان تخصص
ابهام در سازوکارهای 

نبود سازوکارهای مدون در راستای هماهنگی و هم افزايیهماهنگی

نبود سیستم مبتنی بر ارزش، بهره گیری نکردن از شهود، بی توجهی به خالقیت ذهنی و نبود نبود دانش ضمنی
مهارت و خبرگی

بی تفاوتی نسبت به رتبه 
درنظر نگرفتن سطح عملکرد و کیفیت اقدامات دستگاه هاعملکردی دستگاه

حمايت مدير وظیفه ای 
پشتیبانی بی قید و بند از اقدامات ناصحیح  و تعصبات سازمانیباال دست

راهبردها

اطالعات جامع، مهارت های ارتباطی، مقدمه چینی و آماده سازی، صداقت ورزی، فرصت ورزی قدرت اقناعی
مهارت ترغیب، تخصص ، انگیزه سازی و صراحت کالم

پاسخگويی افقی، ارتباطات متقارن و هم گرايی افقیمديريت افقی
تسهیل گری در زنجیره 

ارزش
راهبردهای تعاملی، ساده سازی فرايندها، ايجاد جو همکاری اثربخش و ارتقای سطوح تاب آوری 

مجموعه
نهايی سازی اقدامات با شور جمعی، ثبت دقیق تصمیمات و بازخواست بر اساس آنمصوبات شورايی

تعهد به تصمیمات 
تبیین واضح تصمیمات، تصمیم گیری با حضور تمام اعضاجمعی

تعامالت صادقانه، تقويت حس اعتماد و توسعه ارتباطات استراتژيکخلق ارتباطات اثربخش
تاکتیک های نفوذ، آگاهی محیطی، هوشمندی استراتژيک و مهارت سیاسیفراست سیاسی
تأکید بر گزارش دهی منظم و الزام به ارائه نتايج کوتاه مدتالزام بازخورد
آگاهی از کیفیت کار، امکان بازبینی هنگام اقدامات و شناسايی شکاف هاارزيابی منظم

هدف محوری، ارتقای کیفی  و تطبیق مستمر با تغییراتبازمهندسی فرايندها
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کدهای نهايیمفهوممقوله اصلی

پیامدها

هم افزايی تالش ها
فرهنگ سازی تالش در قالب تیم، مقابله با توزيع ناهمگون اقدامات، توسعه تعامالت دستگاه ها، 
مشارکت همه دستگاه ها در فرايند تصمیم گیری، جلوگیری از متشتت شدن اقدامات دستگاه ها، 

هم کوشی، همیاری و فعالیت مشترک دستگاه ها

فرهنگ پاسخگويی
زمینه سازی پاسخگويی به عنوان رويکرد آينده نگر )پاسخگو بودن سودمند است، زيرا بر نتايج 

آينده تمرکز می کند(، پاسخگويی به اعتماد آفرينی منجر می شود، قبول مسئولیت هم در رابطه با 
عملکرد خوب و هم بد و توسعه ابتکار عمل

جلوگیری از خام فروشی در استان، زمینه سازی فرهنگ بهره وری، بهره گیری از تمام ظرفیت بهره وری منابع
منابع انسانی و مادی استان، توسعه ظرفیت اقتصادی استان با جلوگیری از هدر  رفتن منابع

کسب رضايت مخاطبان دستگاه ها، تأثیر ملموس در کار و زندگی مردم و راستی آزمايی اقدامات رضايت جامعه هدف
هماهنگ دستگاه ها توسط مردم

بهبود فضای کسب و کار

طراحی و تنظیم نقشه راه سرمايه گذاری و اشتغال با توجه به مزيت های نسبی و رقابتی استان و 
شهرستان ها با در نظر داشتن الگوهای ملی و محلی آمايش سرزمین

مانع زدايی با اجماع اهداف دستگاه ها، مانع زدايی با هم افزايی اقدامات دستگاه ها
 مانع زدايی با تعديل و در خواست اصالح قوانین از مراجع باالدستی

الزام دستگاه ها به عملیاتی سازی الگوی ملی و بومی ايجاد پنجره های کسب و کار
تسريع و تسهیل در فرايندهای صدور مجوزهای کسب و کار

خلق صنايع رقابت پذير برای اقتصاد استان
برنامه ريزی و اقدام برای طراحی و اجرای نقشه جامع آموزش و اشتغال در راستای 

هماهنگ سازی مطالبات بازار کار در استان
هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غیر رسمی استان به سوی اقتصاد رسمی

برنامه ريزی و اقدام برای کمک به شناسايی و حمايت از خوشه های کسب وکار در استان و 
بسترسازی برای ايجاد و توسعه شبکه های کسب وکار استانی

پاسخگو بودن مديران دستگاه های استان که  گاهی فعالیت های موازی را پیگیری می کنند
تسهیم موفقیت ها و  توسعه شراکت بین دستگاه هافرهنگ مشارکت محور

بازيابی اعتماد
نگرش مثبت شهروندان به دستگاه ها، رشد شاخص های اقتصادی و اشتغال استان به بازگشت 
اعتماد مردم منجر می شود و به ثمر نشستن طرح های کالن استانی مقدمات اعتماد عمومی را 

فراهم می آورد

ارتقای سرمايه اجتماعی

پیوند اقشار مختلف جامعه، خروج از دايره يک سويه نگري هاي اقتصادي و مادي
کنش جمعی، تغییر نگرش از عوامل زود، گسترش دامنه شمولیت سرمايه

زوال پذير توسعه نسبت به عوامل ديرزوال تر،  تعهدات اجتماعی زير سايه وفاق اجتماعی و 
حرکت تدريجی از اندازه گیري هاي کّمی اجتماعی به اندازه گیري هاي کیفی

پیوند دولت و ملت،  توسعه هنجارهای مشارکتی و اعتماد متقابل
زمینه سازی رقابت بر پايه منافع عمومی  و توسعه رقابت سالم و آزاد در عرصه اقتصادفرهنگ رقابت

محیط مناسب برای اجرای مؤثر سیاست های رقابتی
کارايی مبتنی بر زمان  و کارايی مبتنی بر هزينهارتقای کارايی عملیاتی

انسجام مأموريت های اقتصادی استان و هم راستايی فعالیت های دستگاه هاهم راستايی اهداف
تمرکز بر سیاست های توسعه ملی و استانی

مقوله 
هماهنگیمرکزی

تبیین ساز وکارهای ساختاری و رفتاری   و مقابله با توزيع ناهمگون اقدامات
دستیابی به مديريت افقی، وحدت جهت، تسهیم اطالعات و منابع، هم راستايی فعالیت های 

دستگاه ها و توسعه تعامالت دستگاه ها
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شرایط بستر، راهبردها و پیامدها شکل گرفته است. 
بنابراین می توان مقوله محوری را در مرکز قرار داد 
و سایر مقوله ها را به آن مرتبط کرد. برچسب های 
انتخاب شده برای مقوله محوری نیز انتزاعی بوده و 

در عین حال از جامعیت برخوردار است. 

3. 3. يافته های کدگذاری انتخابی4

پژوهشگر در کدگذاری انتخابی با توجه به کدها و 
مفاهیم شناسایی شده در 2 مرحله ذیل به استحکام 
در  کدگذاری  می پردازد.  کدگذاری  فرایند  بیشتر 
صورتی صحیح است که در تعامل مستمر با مجموعه 
این مرحله، کدگذاری های  در  باشد.  داده ها همراه 
و  دقیق تر  دسته بندی های  در  انجام شده  محوری 
کلی تری قرار می گیرند که در ماده 1، 2 و  نتایج این 

دسته بندی ها ذکر شده است.

در نهایت 6 مقوله، 51 مفهوم و 185 کد از فرایند 
کدگذاری بازشناسایی و استخراج شدند و نمونه هایی 
از کدهای مربوط به هر بُعد در جدول های 1، 2 و 
و شفاف تر مدل  بهتر  نمایش  برای  بیان شدند.   3
با  که  مدلی  شده است.  ترسیم  نیز  زیر  به صورت 
شرایط علّی شروع  شده و به پیامدهای ممکن و مورد 
انتظار ختم می شود. پدیده اصلی و استراتژی های 
پاسخگویی به آن حائز اهمیت است که در یک بستر 

و شرایط مداخله فعالیت می کند.

4. بحث و نتيجه گيری 

تفکیک  اصل  اساس  ایران،  سیاسی  ساختار  در 
بهتر  اجرای  و  کارها  شدن  تخصصی  برای  قوا 
مأموریت های حاکمیتی هماهنگی بین دستگاه های 
مختلف را با چالش های اساسی روبه رو کرده است. 

4. Selective Coding

دستگاه های  و  قوای 3گانه  بین  هماهنگی  چالش 
زیرمجموعه آن ها تاکنون، نه تنها مرتفع نشده، بلکه 
و خط مشی های کالن  دولتی  بخش  با گستردگی 
و  دولت  شده است.  افزوده  آن  دامنه  بر  توسعه ای 
برای  حاکمیت  اساسی  رکن  به عنوان  مجریه  قوه  
اجرای تکالیف قانونی خود برنامه های محوله از  سوی 
مختلف  دستگاه های  بین  را  قانون گذار  نهادهای 
تقسیم کرده است و تخصص گرایی و کارایی را ترویج 
بین  دولت  مأموریت  اقتصادی  حوزه  در  می کند. 
وزارتخانه ها و دستگاه های استانی تقسیم شده و برای 
هماهنگی و هم افزایی بین آن ها معاونتی تحت عنوان 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی در نمودار سازمانی 

استانداری ها پیش بینی شده است.

اقتصادی  برنامه های  و  چالش ها  از سوی دیگر، 
معموالً موضوعات فرا سازمانی بوده و نیازمند همکاری  
دستگاه های مرتبط است. پس اجرای موفقیت آمیز 
خط مشی های ابالغی نیازمند یکپارچگی و هماهنگی، 
دقت و سرعت، پیش بینی پذیری، بی طرفی و کاهش 
تشکیل  مبنای  هزینه هاست.  درباره  اختالف نظر 
استانداری ها  در  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
هماهنگی و هدایت راهبردی دستگاه های اقتصادی 
شهرک های  بانک ها،  صمت،  از جمله  استان ها، 
پیاده سازی  برای  غیره  و  صنعتی، جهاد کشاورزی 
با  است.  منطقه ای  و  ملی  توسعه  خط مشی های 
چارچوب  ارائه  حاضر  پژوهش  هدف  رویکرد،  این 
استان ها  در  اقتصادی  سیاست های  هماهنگی 
و  استراوس  رویکرد  از  منظور  این  برای  بوده است. 
کوربین در نظریه برخاسته از داده روشمند استفاده و 

چارچوب حاصل در صفحه قبل ارائه شد. 

در  مدیران  نظرات  بر اساس  ارائه شده  چارچوب 
استانداری ها و همچنین خبرگان دانشگاهی دارای 
سیاست گذاری  حوزه  در  مقاالت  و  کتب  سابقه 
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عمومی و مدیریت بوده که غنای مفاهیم برگرفته 
از مصاحبه ها و قدرت تبیین کنندگی این چارچوب 
علّی،  عوامل  پشتوانه  بنابراین  می سازد.  آشکار  را 
راهبردها و پیامدهای ارائه شده، عالوه بر تحقیقات 
پیشین انجام شده، مصاحبه های عمیق با خبرگان 
شکاف  توصیف  و  تبیین  در همین راستا  است. 
پژوهشگران  که  علّی  عوامل  و  موجود  مطالعاتی 
ترغیب کرد، هماهنگی  تحقیق  این  انجام  برای  را 
نداشتن دستگاه های استانی برای پیشبرد برنامه های 

اقتصادی بود. 

دورمان و موسی )2013( نیز با بیان وجود چالش 
هماهنگی میان نهادهای اداره امور عمومی، ضرورت 
سیاست ها  هماهنگی  برای  را  اهداف  هم راستایی 
پیشنهاد کردند. چرایی و ضرورت پژوهش با تحقیق 
دارد.  مطابقت  نیز   )2018( همکاران  و  الستون 
توسعه نامتوازن بخش های گوناگون در کنار معضل 
انحراف سیاست ها از اهداف، نیازمند سازوکاری برای 
استان هاست.  در  اقتصادی  دستگاه های  هماهنگی 
راهبردهایی از قبیل الزام بازخورد، ارزیابی منظم و 
بازمهندسی فرایندها مطرح شد که تحت تأثیر عوامل 
مداخله گر تفکر جزیره ای و نبود شفافیت قرار دارند. 

اقتصادی  امور  به عبارت دیگر، معاونت هماهنگی 
جزیره ای  و  بخشی  نگرش های  منشأ  از  باید  ابتدا 
مدیران و موانع شفافیت در دستگاه ها آگاهی پیدا 
کرده و بر اساس اختیارات خود تدابیر الزم را برای 
مقابله با چنین مداخالتی در راهبردها اتخاذ کند. 
مولِنِولد و همکاران )2020( با تشریح پس آیندهای 
جزیره ای اندیشیدن در بخش دولتی و مقاومت های 
موجود بر سر راه هماهنگی، لزوم ترسیم نقشه راه 
برای بازسازی فرایندها در راستای مقابله با ابهامات 

را بیان کردند. 

ابزارها  مهم ترین  از  افقی  مدیریت  از سوی دیگر، 
محسوب  عمومی  امور  اداره  در  هماهنگی  برای 
می شود. افقی شدن بیانگر تغییر از مدل عمودی تر 
افقی تر است و چون تمام بخش ها  به مدل  دولت 
پاسخ گو هستند،  یکدیگر  برابر  در  و  توانمند شده 
ارتباطات متقارن تر است و از آنجا که خودتنظیمی، 
جایگزین چارچوب های تحمیلی شده، استقالل نیز 
عملیاتی  کارایی  ارتقای  در نهایت،  می شود.  بیشتر 
مشارکتی  زیرساخت های  و  استان ها  اقتصاد  در 
رهاورد هم افزایی تالش ها و مقابله با پدیده شکست 

هماهنگی در ساختار بخش دولتی خواهد بود. 

در  اقتصادی  سیاست های  هماهنگی  چارچوب 
سطح استانی در قالب 6 بُعد اصلی، 51 بُعد فرعی و 
185 مشخصه طبقه بندی شد. چارچوب ارائه شده از 
معدودترین پژوهش های کیفی در زمینه هماهنگی 
سیاست های اقتصادی در سطح استانی بوده و شرایط 
پیامدهای  و  راهبردها  مداخله گر،  زمینه ای،  علّی، 

هماهنگی سیاست های اقتصادی را روشن می کند. 

به  پژوهش  این  در  ارائه شده  چارچوب  براساس 
معاونان هماهنگی امور اقتصادی پیشنهاد می شود 
سطح  در  اقتصادی  سیاست های  هماهنگی  برای 
استانی در راستای هم افزایی تالش ها برای پیشبرد 
برنامه های توسعه استان، ابتدا باید شرایط علّی مانند 
تالطم اقتصادی، جنگل قوانین، توزیع یارانه ها، نیاز به 
تمایز محلی و افزایش انگیزه ها، تداوم مدیریت مبتنی 
بر هزینه محوری، امکان انحراف سیاست ها از اهداف، 
توسعه نامتوازن، بهره گیری بهتر از آمایش سرزمین، 
بهره گیری هماهنگ از ظرفیت دستگاه ها، مسئولیت 
سیاست های  دولتی،  اقتصاد  هماهنگ کنندگی، 
حمایتی و جایگاه راهبردی معاونت را مد نظر قرار 
دهند، زیرا درصورتی که این شرایط علّی به صورت 
شایسته و قابل مالحظه ای شناسایی و درک نشوند 
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دستگاه های  و  اقتصادی  سیاست های  هماهنگی 
اقتصادی در سطح استانی بسیار دشوار خواهد بود 

و متعاقباً نیل به اهداف نیز مختل می شود. 

همچنین پس از مطالعه شرایط علی باید از بسترها 
و زمینه های موردنیاز برای هماهنگی سیاست های 
سو گیری ها،  ساختاری،  تمرکز  همچون  اقتصادی 
فرهنگ حاکم، ساختار مدیریتی، کنترل دستوری 
از  و  نشود  غفلت  هماهنگ کننده  قانونی  قدرت  و 
اقدامات الزم برای بهبود شرایط زمینه ای استفاده 
شود. همچنین هنگام انتخاب استراتژی ها و اقدامات 
به شرایط مداخله گر، از جمله نبود شفافیت، جزیره ای 
روابط  کارشکنی ها،  ساختاری،  موانع  اندیشیدن، 
تخصص  روان شناختی،  ویژگی های  شده،  تضعیف 
نداشتن، ابهام در سازوکارهای هماهنگی، نبود دانش 
ضمنی، بی تفاوتی نسبت به رتبه عملکردی دستگاه 
و حمایت مدیر وظیفه ای باال دست توجه نمایند تا 
و  نشده  اشتباه  دچار  خود  راهبردهای  انتخاب  در 
در نهایت، راهبردهایی از قبیل قدرت اقناعی، مصوبات 
شورایی، تعهد به تصمیمات جمعی، خلق ارتباطات 
ارزیابی  و  بازخورد  الزام  فراست سیاسی،  اثربخش، 

منظم اتخاذ کنند. 

اقتصادی  امور  به عبارت دیگر، معاونان هماهنگی 
اقتصادی  دستگاه های  مدیران  مدیریِت  برای 
هماهنگ  اجرای  و  نهادی  بین  هماهنگی  برای 
سیاست ها بایستی سازوکارها و ابزار ها را شناسایی 
و شرایط استفاده از آن ها را تقویت کنند. در این 
پاسخگویی،  فرهنگ  تالش ها،  هم افزایی  صورت 
بهره وری منابع، رضایت جامعه هدف، بهبود فضای 
کسب و  کار، فرهنگ مشارکت محور، بازیابی اعتماد، 
ارتقای  رقابت،  فرهنگ  اجتماعی،  سرمایه  ارتقای 
کارایی عملیاتی و هم راستایی اهداف از رهاورد های 

هماهنگی سیاست های اقتصادی خواهد بود.

هماهنگی  چارچوب  ارائه  نظری  به لحاظ 
پژوهش ها  دیگر  از  را  آن  اقتصادی  سیاست های 
متمایز می سازد. از جنبه کاربردی، یافته ها می تواند 
مورد استفاده تمام استانداری های کشور و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی آن ها قرار گیرد. 

همانند بیشتر مطالعات مبتنی بر نظریه برخاسته 
از داده ها، یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه و 
تجربیات افراد و شرایط محیطی تحقیق به دست آمده 
و نتایج حاصل تنها در شرایط و محیط های مشابه 
در  و جلب نظر خبرگان  موافقت  است.  قابل تعمیم 
انجام تحقیق نیز یکی دیگر از محدودیت های پیش رو 
بررسی  می شود  توصیه  بوده است.  پژوهشگران 
پژوهش های  به وسیله  آن ها  بین  روابط  و  متغیر ها 
آماری بررسی شده و ابزارهایی مانند پویایی شناسی 
سیستم برای روش تأثیرگذاری متغیرهای مدل بر 

یکدیگر استفاده شود.

پيشنهادات سياستی

- در راستای جلوگیری از جزیره ای شدن فعالیت 
دستگاه ها، معاونین هماهنگی امور اقتصادی مدیریِت 
افقی را مبنای کار خود قرارداده و با بهره گیری از 
ارتباطات متقارن از بیشترین ظرفیت دستگاه ها به 

صورت هماهنگ استفاده کنند.

- در رابطه با طرح های نیمه تمام که تعارض منافع 
معاونت  شده است،  آن ها  اتمام  از  مانع  دستگاه ها 
هماهنگی امور اقتصادی با شناسایی منافع ثانویه از 
قدرت قانونی خود و با مصوبات شورایی در راستای 

تحقق منافع عمومی استفاده کند.

بازخورد  ارائه  بر  تأکید  و  منظم  گزارش دهی   -
عالوه بر اصالح مستمر روند انجام طرح ها و برنامه ها 

از مصلحت اندیشی دستگاه ها جلوگیری می کند.
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- معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها 
با مقدمه چینی و آماده سازی بسترهای کار در قالب 
تیم و تبیین اهداف توسعه ای استان، زمینه تعامل 

عملیاتی دستگاه ها را فراهم کنند.

- در  راستای هماهنگ سازی منافع دستگاه ها و 
اقدامات هم راستا، معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
با تحلیل ظرفیت های اقتصادی استان و ارائه برنامه 
جامع به هیئت دولت از بروز تناقض ها و چالش های 

عملکردی بین دستگاه ها جلوگیری کند.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمام  و  شده  رعایت  پژوهش  اخالقی  اصول 
پژوهش  این  در  کامل  رضایت  با  شرکت کنندگان 

مشارکت کرده اند.

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های 
مالی در بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی 

دریافت نکرد.

مشارکت نويسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت 
کرده اند.

تعارض منافع

مقاله هیچ گونه  این  در  نویسندگان،  اظهار  بنابر 
تعارض منافع وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

و  پژوهش  این  در  مشارکت کنندگان  تمام  از 
استادان راهنما و مشاور قدردانی می شود.
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