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جستارگشایی
نظام حکمرانی و خ مشیگذاری عمومی اعم از سیاستگذاری ،قانونگذاری ،مقطرراتگطذاری و
معاییت های اجرایی و نظارتی و نیز ساختار و ایزامات آن ،در یی تدوین و اجرای «خ مشطیهطا»
بهعنوان راهکاری برای حل «مسائل عمومی» کشور است .این نظام اما در زمره نظامهای بسطیار
ییچیده و متکثر قرار دارد و ییچیدگیهای مراوانی ازجمله موارد زیر را شامل میشود:
 -1ابعاد بسیار گوناگون و درنتیجه ارتباط با تمام دان ها؛
 -2رویکردهای متنوع دستورگذاری؛
 -3تکثر مراحل خ مشیگذاری؛
 -4تنوع ساختاری نظام خ مشی؛
 -5طیف گسترده بازیگران ()Howlett, 1995: 3-10؛
به موارد باال ،باید ییچیدگیهای زیر را نیز اضامه کرد:
 -6تکثر سطوح خ مشی؛
 -7ییچیدگیهای ذاتی نظام ،ارکان مسائل و خ مشیهای عمومی ()Keeny,1982: 4؛
 -8تداخل ،تقاطع و چای

نظام حکمرانی و خ مشی عمومی بطا همطه نظطامهطای عمطومی

ازجمله سالمت ،امنیت ،اقتصاد و بهویوه نظام راهنمایی انسطان و نظطام بطینایمللطی (شطکل
شماره .)1
شکل ( -)1تعدد ارکان و پیچیدگی آنها در نظام خطمشی عمومی
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از آنجاییکه در هر نظامی ،دو نوع هماهنگی درونی و هماهنگی بطا نظطامهطای دیگطر ،جطز
یایههای نگهدارنده نظام است و هرچه تقسیم کار بیشتر باشد یا هرچه وابستگی واحدهای مرعی
به هم بیشتر باشد ،نیاز به هماهنگی بیشتر خواهد بود (رضاییان .)27 :1380 ،با توجه بطه تکثطر
زیاد نظام حکمرانی و نیاز به یک هماهنگی مراگیر و عمی  ،یرس

اصلی تحقیط چنطین ططرح

میشود که «یکپارچگی مراگیر نظام حکمرانی و خ مشی عمومی در همه ابعاد و ارکطان کطه از
آن به ییکره واحد تعبیر میکنیم ،چگونه روی میدهد؟».
با این مقدمه ،در نوشتار حاضر ،ابتدا ییشینه و مبانی نظری تحقیط درخصطوه همطاهنگی
بین ابعاد خ مشیها بیان می شود؛ مبانی مذکور ،شامل عوارض انفکاک ابعاد دانشی یدیدهها در
دو عرصه علوم و خ مشیگذاری و راهکارهای ارائهشده برای آنها بوده و ییشینه هم مشتملبطر
دو بخ

داخلی و خارجی اسطت؛ سطپس رور تحقیط آمیختطه ایطن یطووه  ،شطامل تحلیطل

دادهبنیاد و تحلیل دیفی بهصورت خالصه ذکر میشود .در ادامه ،یامتطههطای یطووه
بخ

در چهطار

چیستی ،عوامل مداخلهگر و زمینهای و راهبردهای ییادهسازی ،بهاجمطال تبیطین خواهطد

شد .در بخ

یایانی هم نتیجهگیری حاصل از یووه

ارائه میشود.

پیشینه و مبانی نظری .شکل گیری جوامع بشطری و حکومطتهطا ،نیازهطای متعطددی بطر
نیازهای اوییه انسان امزوده که رمع آنها ،خود با سه چای

«منابع محدود»« ،اهطداف متعطدد» و

«ییچیدگیهایی ذاتی» همراه است:
تراژدی منابع مشترک :1این مفهوم به حایتی اشاره دارد که یک منبطع مشطترک متنطاهی
بین تعداد زیادی از انسانها وجود داشته باشد؛ اما برخی با استفاده بی ازحد ماجعه بیامریننطد
(.)Hardin,1998: 682
عدم اجماع در منافع ملی :در علوم سیاسی یکی از چای های مهم ،چای

بطین مفطاهیم

منامع عمومی 2،مصایح عامه ،منامع جامعه ،اراده عمومی و مانند آن است که در تعریف خواسطت
همگان ،خواست هر کس و خواست همهکس نزاع دارند (رهییک.)81 :1380 ،
پیچیدگی ذاتی مسائل عمومی :برخی از این ییچیدگیها را میتوان در شکل شماره ()2
مالحظه کرد (.)Keeney, 1982: 4

1.Tragedy Of Common
2. Common Good
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شکل ( -)2پیچیدگیهای ذاتی مسائل و خطمشیهای عمومی
* سختی تشخیص گزینههای خوب

* اهداف چندگانه

* ام زمانی بلندمدت * گروههای تأثیریذیر متعدد

* نامحسوس بودن
* مخاطره و عدم اطمینان

* خطرات جانی

* موضوعات چندرشتهای

* تصمیمگیران متعدد

* بدهبستان ارزرها

* خطریذیری

* ماهیت ییاییبودن تصمیمات

مسائل مرتب با مشکالت حاصل از سه دسته ذکرشده ،محققان و خ مشیگذاران را ناگزیر
به این رویکرد کرده است« :امراز یک موضوع یا مسئله یا خ مشی عمومی به ابعاد مختلطف کطه
هر بعدی با یک یا چند دان

مرتب است».

این امراز یدیدهها یا مسائل عمومی به ابعاد مختلف ،ادراک از آنها را برای خ مشیگذاران و
دانشمندان امزای

داده است ،اما در عینحال در دو ساحت علوم و خ مشیگطذاری ،عوارضطی

به همراه داشته است.

 .1عوارض انفکاک ابعاد دانشی یک پدیده در عرصه علوم
 .1-1عدم مفاهمه بینزبانی در علوم مختلف
هر رشته علمی ،موضوعات و رورهای ویوه خود را توسعه میبخشد کطه بطهمثابطه زنطدانهطای
شیشهای معرمتشناسی مانع درک حقیقت میشود (یورعزت .)91 :1387 ،همچنطین تبعطات و
محتویات علوم مختلطف شطکل شطماره ( ،)3باعط گفتمطانهطا و جهطانبینطیهطای متفطاوت در
خ مشیگذاران میشوند (.)Klein, 2006: 4
شکل ( -)3عوامل ایجاد گفتمان و جهانبینیهای متفاوت
• رشتههای مختلف

• رورها ،رویهها ،تکنیکها و سبکهای بح

• شواهد محتواها ،قوانین و قایبها

• حایتهای توضیح زبان و سبک بح

•مثالها ،مدلها ،یارادایمها

• هستیشناسی و معرمتشناسی

• مفاهیم و نظریهها

 .2-1دوگانهانگاریها
رشد علوم و تغییرات مسائل ،باع انگاشطتن دوگانطههطایی در عمطل شطده کطه یطس از تحمیطل
هزینههای مراوان به جامعه و آزمونوخطا ،نادرستی آنها به اثبطات رسطیده اسطت ،ازجملطه عطدم
دوگانگی سیاسطت و اداره ()Waldo, 1984: 17؛ عطدم دوگطانگی سیاسطت از دیطن (امطامخمینطی،
 )431 :1389و عدم دوگانگی دان
کاربردی شده است.

و ارزر (گلشنی ،1385 ،ج  )160 :1و نیز علطوم محطو و
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 .3-1تعدد استعارههای شناخت پدیدههای پیچیده
مورگان بر نق

حائز اهمیت استعاره ها در کمک به تحلیطل و شطناخت نظریطه سطازمان تأکیطد

میکند ،اما یس از مرور نقاط ضعف و قوت استعاره هطای مختلطف ،نتیجطه مطیگیطرد هطی یطک
بهتنهایی واقعیت سازمان را بهطور کامل آشکار نمیسازند (مرهنگی و همکاران.)355 :1384 ،

 .2عوارض افراز موضوعات به ابعاد مختلف در خطمشیگذاری
 .1-2بخشینگری
سازمانهای ییچیده برای برخورد با محی های ییچیده ،کار را به یک واحد خاه محطول کطرده
یا برونسپاری میکنند .اما هر واحد مستقل ،تصطمیماتی زاویطهدار از ترجیحطات کلطی سطازمان
میگیرد؛ درنتیجه ،مشاهدهکننده ممکن است بگوید نظمی وجطود نطدارد

(Frederickson, 2015:

) .650در خ مشیگذاری نیز ،تصمیمگیران عالقهمند یک بعد خاه ،همه رخدادها را از دریچه
خاه آن میبینند؛ مفهومی که با نظریه وضع واقعیت 3قرابت دارد ).(DeNora, 2014: 191
 .2-2ایجاد نیاز به پنجره واحد در فرایندها
مفهوم ینجره واحد ،به حایتی گفته می شطود کطه در یطک مراینطد خطاه مثطل صطادرات ،کلیطه
تعامالت یک عامل با یک درگاه انجام میشطود (گطلمحمطدی و کرمطی .)34 :1388 ،در اینجطا،
چای

آن است که مدیران هر یک از دستگاههای متعارض ،معتقدنطد سطازمان متبوعشطان بایطد

ینجره واحد باشد.
 .3-2تعمیم نگرش سازمانی به سطح خطمشیگذاری عمومی
مدیران سازمانهای تخصصی ،برای جذب منابع برای سازمان خود تالر مطیکننطد ،امطا گطاهی
همین مدیران تخصصی ،نگاه جذب منابع برای سازمان خود را به عرصه خ مشیهطای عمطومی
چندین رشتهای نیز تعمیم میدهند (آیتاهلل خامنهای.)1 :1395 ،
 .4-2انحراف در ترجمان اسناد باالدستی به برنامههای عملیاتی
بنامی و نوروزی ( )1392در تحلیلی آسیبشناسانه از این رویداد ،مالحظات خ مشیگطذاری را
مدنظر قرار دادهاند و راهکاری ساختاری شکل شماره ( )4را ییشنهاد دادهاند.

3. Reality Enactment
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شکل ( -)4راهکار ساختاری کاهش انحراف ترجمان اسناد باالدستی به برنامههای عملیاتی

مشخص است که این یاسخ ،برای مسئله تحقی حاضر؛ یعنی کلنگری همطه ابعطاد در یطک
مسئله یا خ مشی ،راهحلی ارائه نکرده است.
 .5-2سردرگمی حاصل از افزایش دائمی انبوه قوانین متکثر
سیاستهای کلی ،اغلب قوانین و  787معاهده بینایمللی تنقیح نشطده اسطت؛ یطذا از طرمطی در
راستای اجرای برخی از تکاییف قانون اساسی ،قانون نداریم و از طرف دیگر تورم قطوانین داریطم
(رضایی)1 :1395 ،؛ تورمی که باع سردرگمی مجریان ،ناظران و قضات شده است.
 .6-2نیازهای مغفولمانده
مطاب قانون اساسی ،نیازهای مهمی ازجمله اقامه کامل دین ایهطی (توبطه ،)33 ،تربیطت انسطان
کامل (بروجردی )42 :1370 ،و حرکت بهسوی تمدن اسالمی (آیتاهلل خامنهای )1 :1392 ،بطه
دییل نبود نقشه جامعی از کل موضوعات ،بر زمین مانده است.

 .3رویکردهای تضعیفکننده انسجام در عرصه علوم
امراز مسائل عمومی به ابعاد مختلف ،عالوهبر عوارضی که ایجاد کردهاند ،سه رویکرد را در عرصه
علوم به وجود آوردهاند که این رویکردها خود به عدم کلنگری بین ابعاد آن ،دامن میزنند:
 .1-3طبقهبندی علوم با محوریت مسائل
طبقهبندیهای ارسطویی ،اسپنسر و مارابی ،همگی مبتنی بر مسطائل و از جطز بطهکطل اسطت و
نیازمند طبقهبندی از کل به جز و بر اساس رابطه انسان با خدا ،خود ،طبیعت و جامعه است تا
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نقططاط مططرتب بططهدرسططتی شناسططایی شططوند (خسططرویناه .)39 :1394 ،نتیجططه عملیططاتی چنططین
تقسیماتی ،وجود دانشکدههای موضوعی و کاه

رشد کل دان

به دییل کاه

نقطاط مطرتب

کننده است (.)Boulding, 1956: 197
 .2-3تخصصیشدن علوم
تخصصیشدن علوم باهدف رسیدن به یاسخهای دقی به مسائل ایجاد شد ،اما خود با آسیبهطا
و معضالت متعددی ازجمله عدم مفاهمه بینزبانی ،جزیرهاندیشی ،کاه
به سمت اثباتگرایی و آسیبرساندن به مرایند یووه

اقتصاد دان  ،حرکت

همراه بوده است (یورعزت.)91 :1387 ،

 .3-3تحویلینگری
تحویلینگطری 4،حصطر توجطه بطه بعطدی از هطر یدیطده و نادیطدهگطرمتن ابعطاد دیگطر آن اسطت.
بهعبارتدیگر ،ارج اع هر یدیدار به امری مروتر از آن و اخطذ وجهطی از آن شطی بطهجطای کنطه و
حقیقت آن است که منط دانان مسلمان آن را «مغایطه کنه و وجه» مینامند (مرامرز قراملکی،
 )73 :1392چنین رویکردی باع کاه

انسجام بین ابعاد مختلف یک خ مشی میشود.

در مقابل عوارض به وجودآمده و اثرات رویکردهای تضعیفکننطده انسطجام ،تطاکنون هطم در
عرصه علوم و هم در عرصه خ مشیگذاری ،یاسخهایی برای هماهنگی ابعاد ارائطه شطده اسطت؛
یاسخهایی که در حل مسئله تحقی حاضر کامی نیستند.

 .4پاسخهای مرتبط ،اما ناکافی در خطمشیگذاری
 .1-4تمرکز تصمیمگیری
نتیجه تمرکز تصمیمگیریها در اشخاه حقیقی یا حقوقی بطا توجطه بطه تطوان محطدود ایشطان،
نادیده گرمتطهشطدن همطه ابعطاد اسطت؛ بطرای مثطال رئطیسجمهطور ،مسطئوییت هیئطت دویطت،
برنامهوبودجه ،امضای موامقتنامههای بینایمللی و  32شطورا و شطورای عطایی را بطر عهطده دارد
(یایگاه قوانین مرکز یووه های مجلس.)1 :1395 ،
 .2-4ایجاد نهادهای تخصصی
قدرت نابرابر نهادها بهواسطه نابرابری درآمد ،امکانات و مشخصنبودن متویی اصلی سطاماندهی و
یاسخگویی به برخی موضوعات مثل مرهنگ و مضطای مجطازی ،از آسطیبهطای ایجطاد نهادهطای
تخصصی به شیوه کنونی است.

4. Reductionism
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 .3-4انسجام خطمشی

انسجام خ مشی 5عبارت است از ایجاد هماهنگی درون یا میان خ مشیها بهگونهای که بطرای
رسیدن به یک هدف از یی

تعیینشده ،خ مشیها یکدیگر را بهصطورت نظطاممنطد یشطتیبانی

کنند که شامل انسجام درونی /سازگاری خ مشی 6،انسجام امقی /تناسب خ مشی 7و انسطجام
عمودی /سلسلهمراتبی 8میشود (قلطییطور و همکطاران .)91 :1394 ،بطهعنطوان نمونطه سطازمان
همکاری اقتصادی و توسعه 9،در یی انسجام خ مشیهای کشورهای عضو برای یک هدف واحد
مانند مقر است (.)White, 2013: 1016
 .4-4دولت کلگرا
در دویت کلگرا 10سازمانهای ارائهکننده خدمات عمومی ترغیب میشوند که برای رسطیدن بطه
«یک هدف مشترک» ،میان مرزهای خود حرکت کرده و در یاسخ به یک دسته مسطائل خطاه،
به عنوان یک دویت یکدست عمل کنند .مدیریت امقی( 11همسانی اقطدامات میطان چنطد بخط
سازمان که کنترل سلسلهمراتبی بر یکدیگر ندارند) و دویت بههطمییوسطته( 12همکطاری تمطامی
عوامل درگیر در توزیع یک خدمت اثربخ

به شهروندان) هم بر چندبخشیبودن خ مشیهای

عمومی تأکید میورزند (قلییور و همکاران.)91 :1394 ،
 .5-4یکپارچگی خطمشی
هنگامیکه دو خ مشی برای حل یک مسئله مشترک دارای «هدف مشترک» هستند ،باید آنها
را با هم یکپارچه کرد 13.یکپارچهسازی خ مشیها به معنای شکلگیری یک خ مشی جدید با
ویوگیهای جدید است.
یووهشگران در نقد سه رور اخیر بیان میکنند کطه در برنامطهریطزی هطدفمبنطا ،تفکطرات
حوزهای و بخشی نهفته است ( .)Octavio, 2014: 202از طرف دیگر ،این سه در جسطتجوی ارائطه

5. Policy Coherence
6. Policy Consistency
7. Policy Alignment/ Vertical Coherence
8. Horizontal Coherence
9. OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
10. Holistic Government
11. Horizontal Management
12. Joined-Up Government
13. Policy Integration
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روشی برای رسیدن به یک هدف هستند و نه همه اهطداف نظطام و نطه همطاهنگی کلیطت نظطام
حکمرانی.
 .6-4حکمرانی شبکهای
برخ طی شططکل کل طی حکمران طی را در سططه حایططت سلسططلهمراتبططی (بوروکراس طی وبططری) ،بططازار
(مدیریتگرایی و دویت کارآمرین) و شبکهای 14در نظر گرمتهاند ()Van Dijk, 2009: 235؛ اما این
رویکرد بیشتر به سمت چند ذینفعی 15و بدهبستانهای ذینفعان اشاره دارد و در مورد محتطوای
درونی و موضوعی و هماهنگی همه خ مشیها تجویز چندانی ندارد.
 .7-4مدیریت بیندولتی
کلوث انواع «با هم کارکردن» چند سطازمان در بخط

دویتطی و غیطر آن را بطا عنطوان مطدیریت

بیندویتی 16و در یک طیف طبقهبندی مطیکنطد ( .)Kloth, 2004: 1در ایطن رویکطرد ،توجطه بطه
ذینفعان غلبه دارد (شکل شماره .)5
شکل ( –)5طیف کارکردن سازمانها با یکدیگر

 .8-4جورچین (پازل) خطمشیها
وینشیپ ،جورچین را برای حل مسئله با «اهداف تعارض» ییشنهاد میکند و رسیدن به انسجام
را هدف اصلی میداند؛ در انسجام ،مومقیت موقعی رخ میدهد که چند هدف بایقوه متعارض ،بطا
14. Network Governance
15. Multi Stackeholders
16. Intergovernmental Management
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هم موام میشوند ( .)Winship, 2006: 109به نظر او چنطین اتفطاقی بطا دور انطداختن تعهطدهای
متعصبانه ممکن میشود.
 .9-4تصویب سیاستهای کلی موضوعی
طب اصل  110قانون اساسی ،تعیین سیاستهای کلی نظام ،یس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است کطه تطاکنون  14سیاسطت ابطال شطده و 14
مصوبه دیگر نیز در صف تصویب هستند؛ آخرین موارد تصویبشطده ،اتفاقطا سیاسطتهطای کلطی
قانونگذاری یا به تعبیر دیگر خ مشیگذاری است که در بند  3آن ،راهکار حل مسطئله حاضطر
در این تحقی را تهیه ییوستهای مختلف برای قوانین دانسته است.

 .5پاسخهای مرتبط اما ناکافی در انسجام ابعاد دانشی در عرصه علوم
 .1-5جنبش علوم میانرشتهای و چندرشتهای
ملسفه ییدای

علوم میانرشتهای 17در ظهور یدیطدههطای منفطرد ،امطا چنطدوجهی ریشطه دارد؛

اینگونه مطایعات در یی کاه

کاستیهای رور تجزیطهگرایطی و تلفیط تجطارب چنطد حطوزه

تخصصططی بططرای حططل یططک معضططل اجتمططاعی چنططدوجهی اسططت (خورسططندی .)57: 1388 ،از
نارساییهای این یاسخ ،چگونگی ایجاد یک رشته میانرشتهای برای ایجاد ارتباط بین همه ابعاد
یک مسئله عمومی است.
 .2-5تصمیمگیری چندمعیاره
یکی از ایگوها برای تحلیل محی کالن ،تصمیمگیری چندمعیاره 18ماننطد یسطتل 19اسطت .ایطن
تحلیل برای درک تصویر بزرگی 20از محیطی که خ مشی در آن ییاده میشود ،مفید است؛ امطا
«سنج

مجزای» هر عامل کالن محیطی ،جایگاه واقعی آن را نشان نخواهطد داد .بطرای مثطال،

نمیتوان شرای مرهنگی را بهصورت منزوی از شرای سیاسی ارزیطابی کطرد

(Morrison, 2013:

(.1

17. Interdisciplinarity
18. Multi-Criteria Decision Making
19. PESTEL (Political, Economic, Socio-Cultural, Technological, Environment and
)Legal
20. Big Picture
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 .3-5کارکردگرایی

کارکردگرایی 21هر یدیده اجتماعی را ازنظر رواب آن با تمامی هیئت جامعه مورد شناخت قطرار
میدهد و ضامن اصلی سازگاری اجزای سیستم را وماق در ارزرهای مشترک میدانطد .بطا ایطن
وجود باید گفت که کارگردگرایی بسیار کلگرا بوده و جز به تعادل کلی نظطام بطه چیطز دیگطری
توجه نمیکند و اراده انسان بهعنوان کن گر واقعی در این نظام جطایی نطدارد (توسطلی:1386 ،
.)201
 .4-5نگرش سیستمی و پویاییهای سیستمی
از ابتدای تاریخ دو نگرر تجزیهگرا و کلگرا نسبت بطه یدیطدههطا رایطب بطوده اسطت (رضطاییان،
 .)27 :1380برای تحق نگرر سیستمی به سازمان ،چرچمن یطنب رور هطدفهطای سطازمان،
منابع سازمان ،اجزای سازمان ،محی سازمان و مدیریت سازمان را ییشنهاد میدهطد (ایکطاف،
 .)5 :1388نارسایی این یاسخ در حل یرس

22

تحقی  ،آن است که ترسطیم تمطامی یویطاییهطای

سیستم مربوط به کلیه مسائل نظام حکمرانطی ،بطهویطوه بخط هطای کیفطی آن در یطک ایگطوی
سیستمی ناممکن است.
 .5-5نظریه عمومی سیستمها
بویدینگ برای ارائه نظریهای مراگیر به طبقهبندی دان ها به  9سططح روی آورد کطه هریطک از
سطوح ،درعینحال که از ویوگیهای سطح یایینتر بهرهمنطد اسطت ،ویوگطی متمایزکننطدهای از
سطوح قبلی دارد .دان
مرتب کننده کاه

به زیرگروه هایی تقسیم شده اما رشد کل آن بطه دییطل کطاه

روابط

یامته است« .سرعت ناشنوایی تخصصی» بدین معنا است که مردی مجبطور

باشد چیزی را که مرد دیگری آن را میداند بداند ،اما به خاطر نبود گور عمومی قادر نیست به
معنای آن یی ببرد

(197

 .)Boulding,1956:این نظریه در ایجاد چنین گوشی بطین ابعطاد بسطیار

ییچیده نظام خ مشیگذاری ناتوان است.
در شکل شماره ( ،)6زنجیره «دالیل امراز یدیدههای عمومی»« ،عوارض آن» و «یاسطخهطای
نارسای به عوارض» گرد هم آمده است.

21. Functionalism
22. Ackoff
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شکل ( -)6طبقهبندی دالیل نیاز به یکپارچگی سرتاسری ارکان و ابعاد نظام خطمشی

در این بخ

در دو نگاره شماره  1و  2به یووه های خطارجی و داخلطی مطرتب یرداختطه

میشود.
نگاره شماره ( -)1پژوهشهای خارجی مرتبط با پیشینه تحقیق
نام

سال

عنوان پژوهش

شرح و نتایج

Egenhofer

2006

انسجام خ مشی برای
توسعه در اتحادیه ارویا

انسجام خ مشی در کمیسیون ارویا به دالیل ساختاری،
راحتتر از شورای ارویا است.

Majone

1996

سازگاری زمانی و اعتبار
خ مشیها

ناسازگاری زمانی ،عدم بهینهگی در زمانهای آتی است.

2008

از نظر به عمل رساندن
خ مشیهای منابع
انسانی

سه بعد تناسب عمودی (اهداف سازمانی و خ مشیهای
نیروی انسانی) ،تناسب امقی (بین خود خ مشیهای
منابع انسانی) و عملیاتی شدن

2013

سازگاری خ مشیهای
عمومی در بخ انرژی

سازگاری خ مشیهای دویتی در این موضوع ،باع
تقویت انرژیهای تجدیدیذیر است.

& Gratton
Truss
White
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Siphambe

207

انسجام خ مشیها برای
اشتغال

انسجام خ مشیها را برای رشد و یویاییهای اشتغال در
بوتسوانا را مورد بررسی قرار دادهاست.

Ashoff

2005

راهکارهای امزای
انسجام خ مشیها

اراده سیاسی جامع ،نهاد رصد انسجام ،مرایندگرایی
بهجای ساختارگرایی ،سازمانهای مردمنهاد و رواب
عمومی

Winship

2005

تحلیل خ مشی عمومی
به عنوان یازل

تحلیل خ مشی عمومی به عنوان حل یازل و رسیدن
به اهداف متعارض نگریسته شده است

2004

یکپارچگی خ مشیهای
محی زیست

در یی یکپارچگی خ مشیهای محی زیست بر آمده و
به ابعاد انسانی تغییرات محی زیست و ارتباطات بین
خ مشیهای این حوزه مییردازد.

2004

معنا و عوامل یکپارچگی
خ مشی

عوامل سازمانی ،رمتاری-مرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و
مایی ،مرایند و عوامل ابزاری و عوامل زمینهای و عوامل
خاه مرتب با مسایه عمومی مورد نظر

Mickwitz

2009

یکپارچگی خ مشی و
حکمرانی در حوزه
شرای جوی

بررسی راهکارهای یکپارچگی و انسجام خ مشی و
حکمرانی در این حوزه را بررسی کرده است

Barry

2010

چای های انسجام
خ مشی برای توسعه

تعارض اهداف توسعهای بومی و بینایمللی ،تعارض
اهداف توسعه ،حمایت از گروههای ذینفع ،نظرات
ناهمگرای خبرگان ،ناهمگنی درون و بین کشورهای در
حال توسعه

Carbone

2013

انسجام خ مشی و
توسعه اتحادیه ارویا

مباح اتحادیه ارویا و انسجام خ مشی توسعه ،انسجام
تحمیلی ،کشمک های انسجام خ مشی کشاورزی ارویا
و کشورهای در حال توسعه

Gomar

2014

یکپارچگی خ مشی در
عرصه محی زیست

ایجاد انطباق بین اهداف بینایمللی و یکپارچگی
خ مشی در عرصه محی زیست

& Stead
Meijers
& Meijers
Stead

نگاره شماره ( -)2پژوهشهای داخلی مرتبط با پیشینه تحقیق
نام

سال

عنوان پژوهش

شرح و نتایج

بنامی و
نوروزی

1392

آسطططیبشناسطططی ترجمطططان اسطططناد
باالدستی جمهوری اسالمی ایران در
برنامههای عملیاتی

تفاوت واضع و مجری ،مهم بخشی ،اسناد خنثی،
عدم تبدیل مفاهیم انتزاعی به عملیطاتی ،تبطدیل
شاخصهای عمی کیفی به ساده کمی.

قلییور و
همکاران

1394

مفهطططومیطططردازی یدیطططده شطططکاف
خ مشی در مرایند خ مشی گذاری
مرهنگی

دالیططل ایجططاد شططکاف :دخایططت عوامططل انسططانی/
غیرانسانی متأثر از مسائل و مشکالتِ زیست بوم
مرهنگ ،ساختار و یا مرایند خ مشیگذاری.

نیکرمتار

1389

چای های دویت امقی بطرای اجطرای
خ مشیهای عمومی

راهحططل مومقیططت خط مشططیهططای مرابخشططی ،و
هماهنگی بازیگران تقویت «دویت امقی» است.

وحید

1384

نگطاهی بططه مشططکل سیاسططتگططذاری

مرجعیت ،منبع بطودن یطا تصطاویری از واقعیطت
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عمومی در ایران

راهنمای عمل در هماهنگی خ مشیگذاری.

ویوگی حکومت توسعهیامته در یرتطو
رهنمودهای امام علی(ع)

اهداف و شطاخصهطای توسطعس سیاسطی در سطه
شاخه رمتاری ،ساختاری و زمینهای

طراحطططططی و تبیطططططین سیسطططططتم
خط مشططیگططذاری حط مططدار بططرای
تحق عدایت اجتماعی

امکان اسطتقرار عطدایت حط مطدار در جامعطه بطا
تأکیططد بططر کططارکرد خططرده سیسططتم اجرایططی
درعرصططههططای سیاسططی ،اقتصططادی و مرهنگططی
حیات اجتماعی
خ مشیگذاری مهدوی شامل خ مشیگطذاری
توحیططدی (متعططایی) ،کمططالگططرا ،خردسططاالر و
عدایتمحور به عنوان مقویه محوری است.

سعدآبادی
و یورعزت

1392

یورعزت

1385

غفاری و
همکاران

1395

ایگططوی مناسططب خ ط مشططیگططذاری
حکومتهای اسالمی مبتنی بر آیندۀ
موعود

یورعزت

1386

خ مشیگذاری دویتی بطرای تحقط
عططدایت اجتمططاعی ،در حططد ماصططل
تدوین تا اجرای قانون اساسی

تدوین قوانین بدون قابلیت اجرا ،مقدان ضطمانت
اجرا ،بقای مسئول در هنجارگروههای ذینفطع و
نقص زنجیره سلسلهمراتب قانونگذاری

یورعزت و
همکاران

1392

تططدوین سیسططتم خط مشططیگططذاری
مرهنگططی آینططده نگططر بططا اسططتفاده از
همامزائی مدلها

بررسطی انطواع مطدلهططای خط مشطیگططذاری در
شورای عایی انقالب مرهنگی و ارائه مطدیی بطرای
خ مشیگذاری در این عرصه

میرزمانی و
همکاران

1392

واکطططططاوی دالیطططططل بنیطططططادین
خ مشی گذاری عمطومی در جامعطه
اسالمی ایران

«اصل حط » دییطل بنیطادی خط مشطیگطذاری
عمططومی در جامعططه اسططالمی در مقابططل «اصططل
منفعت» ییبرایی

یورعزت و
همکاران

1392

اویویططتبنططدی مسططائل در تططدوین
دستورکار برای خ مشیگذاری

اویویت بندی های خط مشطی ،اغلطب بطر مبنطای
ذهنیت خ مشیگذاران شکل میگیرد.

روش تحقیق .از یحطا سطنت یطووه  ،ایطن یطووه
همچنین هدف یووه
یووه

کیفطی آمیختطه (ترکیبطی) اسطت؛

کاربردی و توسعهای و ماهیت آن تحلیلی -استنتاجی است .یامتطههطای

با ترکیب رور تحلیل دادهبنیطاد و تحلیطل دیفطی حاصطل شطده اسطت .نمونطه تحقیط

متشکل از  16نفر از صاحبنظران خ مشیگذاری و رشتههای مرتب با ابعاد مختلف خ مشی
عمومی بوده است که همزمان در مجامع خ مشیگذاری کشور ،سمتهایی ماننطد عضطویت در
شورای عایی انقالب مرهنگی ،شورای عایی مضای مجازی ،وزارت یا نمایندگی مجلس یطا مشطاور
در مراکز یووه

خ مشیگذاری داشتهاند .رور نمونهگیطری ،نمونطهبطرداری هدممنطد بطوده و

ترکیب اعضا بهگونهای انتخاب شد که ابعاد اصلی نظام حکمرانی کشور ازجمله اقتصاد ،منطاوری،
یزشکی ،آینده یووهی ،مقه ،جامعه شناسی ،مضای مجازی ،امنیتی ،ملسفه ،علطوم سیاسطی ،علطوم
مرهنگی ،ارتباطات ،میزیک ،ملسفه علم ،تاریخ ،حقوق ،علطوم قرآنطی و خطود خط مشطیگطذاری،
یوش

داده شود .رور گردآوری اطالعات در مرحله نخست (داده بنیاد) ،مصاحبه و در مرحلطه

دوم (اعتباربخشی) ،یرسشنامه بوده است.
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 .6روش گردآوری و تحلیل نظریه دادهبنیاد
سه عنصر اساسی نظریطه دادهبنیطاد ،مفطاهیم 23،مقطوالت 24و گطزارههطا 25هسطتند .نظریطههطا از
دادههای خام ساخته نمیشوند ()Strauss & Corbin, 1990: 3؛ بلکه ییشامدها ،بهعنوان نشانههای
بایقوه یدیده در نظر گرمته شده و تحلیطل مطیشطوند و بطدینسطان برچسطب مفهطومی دریامطت
میکنند ) .(Pandit, 1996: 20تویید و توسعه مفاهیم ،مقوالت و گزارهها مرایند تکرارشونده است.
نظریه دادهبنیاد بهصورت ییشینی تویید نمیشود تا مورد آزمای

قرار گیرد؛ در عطوض بطهططور

استقرایی از مطایعه یدیدهای که آن را نشان میدهطد ،مشطت شطده اسطت

(Corbin & Strauss,

).1990: 6
مرایند نظریهیردازی دادهبنیاد شامل ینب مرحله تحلیلی اسطت کطه یزومطا متطوایی نیسطتند:
طراحی تحقی  ،جمعآوری دادهها ،مرتبسازی دادهها ،تجزیهوتحلیل دادهها و مقایسه ادبیطات.
مراحل باال توس چهار معیار کیفیت یووه

مورد ارزیابی قرار میگیرند :اعتبار سازه 26،اعتبطار

داخلی 27،اعتبار خارجی 28و قابلیت اطمینان 29.اعتبار سازه با ایجاد رویههای عملیاتی بهوضطوح
امزای

یامته است .اعتبار داخلی از طری ایجاد رواب علتومعلطویی کطه بطهموجطب آن شطرای

خاصی موجب شرای دیگری میشطود و متمطایز از روابط جعلطی اسطت ،امطزای

یامتطه اسطت.

اینجاست که اعتبار داخلی «ارزر حقیقی» یامتههای مطایعه را نشان میدهطد .اعتبطار خطارجی
مستلزم ایجاد دامنهای روشن از یامتههای مطایعه است که میتواند تعمیم داده شود .در اینجطا،
تحلیلیبودن معیار است نه عمومیتبخشی آماری و به تعمیم یک مجموعه خاه از یامتههطا بطه
برخی از نظریههای گستردهتر و نه جمعیت گستردهتر احتیاج دارد .درنهایت ،قابلیطت اطمینطان
نیاز دارد ثابت کند که عملیات مطایعه میتواند با همان نتایب تکرار شود ).(Pandit, 1996: 2
مرحله تحلیطل داده در یطووه هطای بطر یایطه نظریطه دادهبنیطاد ،نقط

محطوری دارد؛ امطا

جمعآوری ،مرتبکردن و تحلیل دادهها ،با هم مرتب هستند که در شطکل شطماره ( )7نمطای
داده شده است (.)Pandit, 1996: 7

23. Concepts
24. Categories
25. Propositions
26. Construct Validity
27. Internal Validity
28. External Validity
29. Reliability
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شکل ( -)7فرایند جمعآوری ،مرتبسازی ،تحلیل داده و ساخت نظریه در نظریه
دادهبنیاد

در این چارچوب کلی ،تحلیل داده مستلزم ایجاد مفاهیمی از طری مرایند برچسطبگطذاری
است که بهواسطه آن دادهها ،تفکیک و مفهومسازی شده و کنار هم گذاشته میشوند؛ این عمل
یک مرایند محوری است که بهوسیله آن از دادهها ،نظریهها ایجاد میشطود
)57

(Corbin & Strauss,

 .1990:سه نمونه برچسبگذاری وجود دارد« :برچسطبگطذاری بطاز» کطه بطه نشطانهگطذاری

یدیدهها ،همانطور که توس داده مشخص شده است ،مییردازد .محصطول ایطن نشطانهگطذاری،
مفاهیم هستند که اجزای اصلی سازنده نظریه دادهبنیاد به شمار مطیرونطد .مراینطد گطروهبنطدی
مفاهیم ،در سطوح باالتر و انتزاعیتر ،مقویهبندی نامیده میشود .درحاییکه برچسبگذاری بطاز،
دادهها را به مفاهیم و مقویهها تفکیک میکند« ،برچسبگذاری محوری» به شیوهای دیگر ،ایطن
دادهها را با ایجاد ارتباط بین یک مقویه و مقوالت مرعی آن ،کنطار هطم قطرار مطیدهطد

(Pandit,

).1996: 2
«برچسبگذاری گزینشی» ،تلفی مقویههایی است که برای ایجطاد چطارچوب اوییطه نظریطه
بس داده شده و روند موضوع مشخص میشود .بعد از تحلیل روند ،موضطوع تبطدیل بطه مقویطه
اصلی میشود .مقویه اصلی باید به منطزل خورشطیدی باشطد کطه در یطک ارتبطاط نظطاممنطد بطا
سیارههای خود قرار گرمته است ( .)Corbin & Strauss, 1990: 124یس از آن ،مقویههای مرعی به
مقویه اصلی مرتب میشوند و یووهشگر قادر به تفکر نظاممند در رابطه با دادهها شده آنهطا را و
با شیوههای ترکیبی به یکدیگر رب میدهد .نکته اصلی در اینجا ارائه ارتباططات و معتبرسطازی
دادهها است.
 .1-6روش تحلیل دلفی
دیفی رور مطایعه چندمرحلهای برای گردآوری نظرات ،در موارد ذهنیبودن موضوع و اسطتفاده
از یاسخهای نوشتاری بهجای گرد هم آوردن یک گروه متخصص اسطت و هطدف آن اجمطاع ،بطا
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امکان اظهارنظر آزادانه ،تجدیدنظر در عقاید و با تخمینهای عددی اسطت

(Hasson et al, 2000:

).1008
اجزای اصلی دیفی شامل تکرار یا بازگویی ،یرسشطنامه ،متخصصطان ،بطازخورد کنتطرلشطده،
گمنامی ،تحلیل نتایب ،اجماع ،زمان و تیم هماهنگکننده است (احمدی)103-104 :1388 ،
از آنجاییکه دیفی بهطورمعمول سه دور است ،مرایند آن را میتوان چنطین در نظطر گرمطت:
معاییت قبل از آغاز؛ دور اول؛ دور دوم؛ دور سوم؛ تصمیم و تصویب معاییت قبل از آغطاز .در یایطان
مرایند ،نتایب نهطایی تهیطه و منتشطر شطده و متخصصطان در نتطایب سطهیم مطیشطوند (احمطدی،
.)105:1388
 .2-6یافتهها و نتایج
در ابتدای این بخ  ،خالصه مرایند و اقدامات دو مرحله تحلیل دادهبنیاد و تحلیطل دیفطی ذکطر
شده و یس از آن نتایب و یامتهها تبیین میشود.
 .1-2-6مرحله تحلیل دادهبنیاد
در اینجا بهطور اجمال گزارشی از اقدامات گردآوری و تحلیل دادههای یووه

بیان میشود.

 .2-2-6طراحی پژوهش
محدوده موضوعی یووه  ،کلیت نظام خ مشی عمومی کشور اسطت و مراینطدها ،موضطوعات و
ارکان متعدد و درنتیجه همه دان ها را دربر میگیرد .از اینرو تالر شد تا بهنحوی همطه ایطن
ابعاد یوش

داده شود ،اما با توجه به محدودیتهای یطووه  ،بطا نماینطدگان مهطمتطرین ابعطاد

دانشی که در تقسیمات کنونی حکمرانی کشور مانند برنامههای ینبسطایه و نهادهطایی همچطون
شوراهای عایی استفاده میشود ،مصاحبه صورت گرمت.
 .3-2-6گردآوری داده
گردآوری دادهها از راه مصاحبه با اعضای نمونه یووه

تا زمان اشباع نظطری صطورت یطذیرمت.

این اشباع در حدود نفر دوازدهم نمونه صورت یذیرمت ،اما برای تکمیل نمونه بطه همطه زوایطای
مورد نیاز تا نفر شانزدهم ادامه یامت.
 .4-2-6مرتبکردن دادهها
در این مرحله مصاحبهها ییاده شده و با خ کشیدن زیر قسمتهای مرتب با موضوع یووه

و

بدون نامگذاری یایان یذیرمت؛ مانند نمونه زیر:
«اعضای شوراها؛ مجامع و مجایس تصمیمگیر باید برای اثطربخ
تخصصهای کلیدی تکمیل شوند (.»)M2

عمطلکطردن بطا دعطوت از

سال بیستوهفتم  /شماره هشتادوششم  /بهار 1397

176
 .5-2-6تحلیل دادهها

در این مرحله یک ویوگی دادههای مرحله قبل ،برچسبزنی شد؛ مانند نمونه زیر:
خ مشیگذاری انتخاب بین خوب و خوبتطر و بطد و بطدتر
است و تنها مرد باتقوا میتواند از این مهلکه جان سطایم بطه

نیاز به تهذیب خ مشیگذاران

در ببرد.
بعد از آن برچسبهایی که با هم مشابهت دارند ترکیب شده ،مفاهیم مشطخص شطد؛ ماننطد
نگاره شماره (.)3
نگاره شماره ( -)3نمونه مفاهیم اولیه استخراجشده از مصاحبهها
ردیف

مفاهیم

کد مصاحبه

فراوانی

1

آشنابودن خ مشیگذار با مفهومیردازی
مسائل

 M9و M3

4

2

همططهجانبططه نگططر و کططلنگططر بططودن
خ مشیگذار

 M1و  M9و  M14و  M2و M11
و  M5و M3
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سپس مفاهیم مرعی که نزدیکی معنایی با یکدیگر دارند را در یک گروه قرار داده و به خلط
معانی جدید و دستهبندی آنها اقدام شد .برای نمونه ،برچسبهای مرعی «عدم کسطب قطدرت از
طری تضعیف دیگران»« ،مشخصشدن هدف اصلی از هدف مرعی» و «کطلنگطری در تعیطین و
انتخاب اهداف» ازنظر یووهشگران نزدیکی معنایی داشته و در یک دسته با عنوان «هدف واحد»
قرار گرمتند.
مقویهها بهصورت رمت و برگشتی و بهططور مطداوم ،مطورد بطازبینی قطرار گرمتنطد و یطس از
جرحوتعدیل توس یووهشگران ،تعداد آنها از  80به  75مقویه مرعی کاه

یامتند .این مقوالت

سپس به  26مقویه اصلی طبقهبندی شدند (نگاره شماره .)4
نگاره شماره ( -)4مقوالت اصلی و فرعی حاصل از مصاحبهها با متخصصان
برچسب اصلی
تنظیم ساختار خ مشی به
صورت والیی
نهاد عایی دارای اختیارات کامل
اجرایی برای رصد و نظارت
تمرکز جغرامیایی

برچسبهای فرعی


استقرار ساختار مردم ساالری دینی



ایجاد نهاد عایی رصد ییکره واحد خ مشی عمومی



ایجاد نهاد عایی نظارت بر اجرای ییکره واحد خ مشی عمومی
کشور



تمرکز مدیریت و مسئوییت به صورت جغرامیایی



ستادی شدن ابعاد تخصصی
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کاه



ادغام نهادهای موازی غیر ضرور



همهجانبهنگر ،کلنگر و بسی نگر

یی بینی سازوکار تربیت امراد



صدی (انسجام عقیده ،رمتار ،گفتار و یشتیبانی آنها از یکدیگر)

همهجانبه



آشنا با طراحی مدل مفهومی

حرکت ساختار از تکثر به وحدت

نهادهای عمومی خ مشیگذار به حداقل



آشنا با رور یووه



بررسی سواب علمی همهجانبهنگری

یی بینی سازوکار انتخاب و



بررسی سواب رمتاری و گفتاری همهجانبهنگر

و خ مشییووهی

نظارت بر امراد همهجانبه به



بررسی سواب عملی همهجانبهنگر در حوزه خ مشی عمومی

عنوان خ مشیگذار عمومی



آزمون و ارزیابی همهجانبهنگری و مهارتهای مرتب در بدو ورود



ارزیابی عملکرد همهجانبهنگری طی دورههای معین و مؤثر



یدیرمتن حاکمیت نظام والیی در هستی



عدم توقف در مدیریت و حرکت به سمت والیت



تبعیت کامل از ویی مقیه



وضع خ مشی برای زمان محدود و مشخص



تعیین زمان شروع و یایان خ مشی



توجه به موقعیت تاریخی موضوعات

توجه به تاریخ موضوعات و



توجه به تاریخچه تصمیمات

تصمیمات



شناخت روند تاریخی جایگاه و مسئوییت مرد و جامعه از گذشته تا

توجه به آینده



توجه به جایگاه تصمیمات کنونی در آینده نزدیک و دور

حرکت از اجزانگری به کلنگری



دیدن جزئیات اما عبور از آن به سمت دیدن کل



توجه به مفهوم کلی موضوعات به جای مفهوم جزئی



عدم توقف در نظریه و تئوری



ایجاد ارتباط بین نظر و عمل



تبیین مصداقهای عملی هر نظریه

حرکت و گرای

خ مشیگذار از

مدیریت به والیت
حرکت در زمان حال

آینده

حرکت از مصداق جزئی به مفهوم
کلی

حرکت از نظر به عمل

حرکت از جمع به جامعه
حرکت از ذهنیت به عینیت
حرکت از کیفیت به کمیت
حرکت از ماده به معنا
حرکت از واقعیت به حقیقت



سنج



شناخت جایگاه مرد در جامعه در نظام توحیدی



ابتدا توجه به وظیفه جمعی و سپس وظیفه مردی



تدوین خ مشیهای عینی و ملموس



تدوین خ مشیهای کاربردی



تبدیل شاخصهای کیفی به کمی در تدوین و نظارت بر

میزان عمل هر نظریه

خ مشیها


عدم توجه صرف بر ظاهر خ مشیها و توجه همزمان به معنا و
مفهوم آن



توجه به واقعیت موضوع و تالر برای رسیدن به حقیقت آن
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برچسبهای فرعی

برچسب اصلی


طراحی و تبیین معماری مفهومی یکپارچه موضوعات
خ مشیگذاری کشور

وحدت موضوعی

وحدت رور و مرایند (قایب)



ایجاد تعریف مشترک و منسجم از واژگان کلیدی



اویویتبندی موضوعات



بهرهگیری از استعارهها و اسطورهها



وحدت گفتمان



وحدت رورهای یووه



وحدت مرایندهای اجرایی



مبارزه با هوای نفس (جهاد اکبر) مطاب با برنامه ایهی و مرمان
ویی امر

وحدت چگونگی (محتوا)

وحدت ارزیابی



مبارزه با هوای نفس دیگران (جهاد اکبر جمعی)



ایجاد تشکیالت (مرابطه) مطاب با برنامه ایهی و مرمان ویی امر



مبارزه با هوای نفس دشمن جامعه اسالمی (جهاد کبیر و اصغر)



چای



ارزیابی متقابل



رسیدن به اشتراک نظر بین همه ذینفعان و صاحبنظران در
نتیجه ارزیابی



وحدت هدف

شبکه خ مشی کارکردی

تناسب محتوایی تعلیم و تربیت با
نظام خ مشی

برای یامتن بهترین مصداق برنامه ایهی و مرمان ویی امر

ضرورت ارزیابی کمی و کیفی توس مردم با ابزار مضای مجازی



امزای



حرکت به سوی تمدن اسالمی



تقریب ظهور



قدرت و مشارکت برابر همه ابعاد و اعضا



توان هماهنگ کننده در ایجاد قدرت برابر همه اعضا



عدم اجماع بر حداقلها



عدم سیطره هماهنگ کننده بر سایر ابعاد



آموزر علوم آیی

قدرت و استقالل امت اسالمی



آموزر مفاهیم بنیادین



یرورر ،تهذیب و تزکیه



استفاده از رور های آموزر توامان با تمرین عملی برای همه
رشتهها

تناسب سازوکاری نظام تعلیم و



انطباق بین نظام خ مشیگذاری و نظام تعلیم و تربیت

تربیت با نظام خ مشیگذاری



کفایت آموزر سطوح عایی علوم مختلف

 .3-6مرحله اعتباربخشی
برای اعتباربخشی ایگوی بهدستآمده از مرحله قبل ،دادهها طی دورهای رمت و برگشطتی بطرای
گروه دیفی ارسال شد .درنتیجه از میان برچسبهای ارسال شده 4 ،برچسب حذف و  7برچسب
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اضامه شدند و عنوان  10برچسب دچار تغییرات جزئی و  3برچسب دچار تغییرات کلطی شطدند.
نتایب دور نهایی حاکی از آن است که اشطتراک نظطر بطاالیی بطین تطیم دیفطی در مطورد ایگطوی
بهدستآمده وجود دارد و همه مقویههای ایگو ،بی

از  90درصد امتیازات تیم دیفی را به دست

آوردهاند .همچنین یاسخهای اعضای دیفی در مرحله نهایی اغلب کمّّی بوده و گطزارهای کیفطی و
متنی محدودی نسبت به گزاره های کیفی مراحل قبل را نشان میدهد که این مطلب نیز بیانگر
رسیدن به اجماع نسبی بین اعضای تیم دیفی است.
درنتیجه تحلیل دو مرحله ،ایگوی ییکره واحد حکمرانی و خ مشی عمومی بطه دسطت آمطد
که در ادامه تبیین میشود (شکل شماره .)8
شکل ( -)8الگوی حکمرانی و خطمشیگذاری عمومی با استفاده از پیکره واحد

 .7چیستی پیکره واحد خطمشی
بر اساس ایگوی دوناید شون که در آن ،هر نظام اجتماعی از سه مؤیفه ساختار ،مناوری و نظریطه
تشکیل شده که بهصورت متقابل بر هم اثر میگذارند

(1970: 25

)Schon,؛ مقویطههطای محطوری

ایگوی تحقی در این ایگو جایابی شدند که در شکل شماره ( )9ایطن موضطوع نشطان داده شطده
است.
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شکل ( -)9جایابی مقولههای محوری بهدستآمده از تحقیق در الگوی نظام اجتماعی

(منبع :شون)1970 ،

 .7عوامل مداخلهگر
عوامل مداخلهگر ،بهخودیخود نق

مستقیمی در وجود معلول ندارند ،بلکه وجود آنها بر رابطه

علت و معلول اثر میگذارد .در این یطووه « ،نظطام توییطد علطم» و «نظطام راهنمطایی انسطان»
(شامل نظام تربیت ،تعلیم ،تزکیه ،تشوی و تنبیه و غیره) دو عامطل اصطلی هسطتند کطه اگرچطه
بهطور مستقیم زیرمجموعه نظام خ مشی نیستند ،اما ارتباط تنگاتنگی با نظام خ مشی داشته
و نسبت به همه نظام ها بیشترین اثر را بر وجود ییکره واحد دارند؛ بدین معنی کطه وجطود آنهطا
هم در ایجاد و هم تسریع یا تأخیر روند تکمیل ییکره واحد به شدت اثرگذار است.
 .1-7عوامل زمینهای
عوامل زمینهای عواملی هستند که از محدوده یدیده دورترند ،اما بر آن اثر میگذارند .از آنجطایی
که چیستی ییکره واحد خ مشی به سه مؤیفه اصلی نظریه ،ساختار و مناوری تقسیم میشطود،
عوامل زمینهای هم بهعنوان یک نظام بزرگتر ،به همان سه دسته قابلتقسطیم اسطت؛ مصطادی
آنها هم نظریاتی مانند ییبرال دموکراسی ،ساختار سازمان ملل و رورهای قطانونی سطق جنطین
در دیگر کشورهاست.
 .2-7راهبردهای پیادهسازی
در این بخ

راهبردهای ییادهسازی ایگو بهاجمال بیان میشود.

 .1-2-7وحدت نظریه
با توجه به نتیجه یک یووه

که نشان میدهد اهداف مجموع نظطامهطای اجتمطاعی کشطور بطه

دودسته کالن ایجابی و سلبی شامل هشت هدف (رضاییمن

و همکاران )123 :1393 ،تقسیم

میشود .اما باید اذعان کرد خود این اهداف ،نیازمند تعریف «هدمی واحد» مانند تقریطب ظهطور
است که در خود ،عالوهبر موارد گفتهشده امزای

قدرت اسالم و حرکت بهسوی تمدن اسطالمی
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را نیز شامل شود و قرآن کریم در آیه ینجم سوره قصص ،بر آن تصریح میکند .عطالوهبطر هطدف
واحد« ،گفتمان واحد» در ایجاد هماهنگی و هم امزایی بین تصمیمات و امراد بسیار اثرگذار است
و برای رسیدن به آن مطایعه ملسفه رور و ملسفه علوم ،اسطتفاده از اسطتعارههطا و اسططورههطا،
استفاده از رورهای اقناعی و نشر «گفتمان وحدت» کارساز است ).(Klein, 2006: 4
«وحدت موضوعی» ،اما راهکار جدیدی است که در این یطووه

بطر آن تأکیطد مطیشطود و

بیانگر آن است که ایگو ،نقشه یا مسیری باید طراحی شود که در آن یووهشگر یا خ مشیگطذار
بتواند با استفاده از این قایب ،به سهویت ارتباط درست بین ابعطاد مختلطف موضطوعات و مسطائل
چندوجهی و چگونگی اویویتبندی آنها اتخاذ کند .این ایگطوی موضطوعی بایطد در تمطام اجطزای
نظام خ مشیگذاری قابلیت بهکارگیری را داشته باشد.
 .2-2-7وحدت در ساختار
عدم توجه به «وحدت ساختاری» ،مسائل متعددی چون سازمانهای مطوازی ،موضطوعات بطدون
سازمان مسئول ،موضوعات دارای متوییان متعدد ،اختالمات سازمانها بطر سطر موضطوعات دارای
جایگاه مبهم و غیره را نام برد .در این راستا ،بازطراحی سطاختارهای کشطور بطر اسطاس وحطدت
موضوعی و ایجاد نهاد عایی رصد و نظارت بر یکپارچگی نظام حکمرانی دو راهکطار عمطده اسطت.
این وحدت ساختاری باید عالوهبر سازمانها به نهادهطایی مثطل دیطن ،هیئطتهطا و تشطکلهطای
مذهبی ،یول و غیره نیز تسری یابد.
 .3-2-7وحدت در فناوری
بخ

مناوری شامل ینب دسته وحدت است:

وحدت قالب روش :عدم وحدت رورهای یطووه  ،باعط حصطارهای شیشطهای بطین ادراک
تصمیم گیران در مسائل عمومی میشود (یورعزت .)91 :1387 ،این امر در مراینطدهای اجرایطی
نیز صادق است ،چراکه نبود رور مشترک بین تدوینکنندگان ،مجریان و نطاظران باعط عطدم
اجرا و نظارت صحیح میشود .یکی از بهترین رویکردهای وحدت رور ،شبکه خ مشطی اسطت
که در چارچوب مفهومی جدید خود ،عالوهبر رویکرد ابزاری ،رویکردهای تعاملی و نهادی را نیطز
مطرح میکند

(2001: 86

 .)Hazlehurst,با رعایت دو ویوگی قدرت برابر ابعاد و اعضای مختلطف و

عدم اجماع بر حداقلها ،شبکه خ مشی یک شبکه کارکردی خواهد بود.
وحدت مختصات روش :چایشیترین اقدام وحدتساز در این حوزه ،آن است که مطاب بطا
قرآن و سنت ،تصمیمگیران و مجریان باید با هوای نفس خود و دیگران مبارزه کطرده و منطبط
بر برنامه ایهی و مرمان ویی امر حرکت کنند.
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وحدت پایش مسئله :یای  30به معنای مراقبت و عموما به معنای آگاهی از وضعیت نظام
و هرگونه تغییرات آن است (ساریخانی .)63 :1387 ،منظور از وحدت آن است که متخصصطان
موضوع (و گاهی همه مردم) بر مسئله بودن یک موضوع بطرای دسطتورگذاری آن اشطتراک نظطر
داشته باشند.
وحدت سنجش خطمشی :ارزشیابی خ مشی را بررسی عینی ،منظم و تجربی آثار جاری
خ مشیها و برنامههای عمومی بر گروههای هطدف تعریطف مطیکننطد ) )Howlett, 1995 : 130و
اثرات وحدت در آن ،مشابه با وحدت یای

مسئله است.

مدیریت وحدت کارگزار :الزمه یکپارچه عملکردن نظام حکمرانی« ،یکپارچطه زیسطتن»
تصمیم گیران و مجریان شامل یکپارچه اندیشیدن ،یکپارچه خواستن ،یکپارچه سطخن گفطتن و
یکپارچه رمتار کردن است .آیتاهلل جوادی آملی ( )1395دراینباره میگوید« :اگر رمتار مطدیری
با گفتار و نوشتار او هماهنگ نباشد ،این مدیر الی نیست»؛ یذا ،ییادهسطازی سطازوکار مطدیریت
کارگزاران همه جانبه ،حکیم و صدی با استفاده از ایگوهای قابل ییروی معرمطی شطده در قطرآن
کریم قابل انجام است .امام خمینی(ره) در مورد امیرایمؤمنین(ع) میمرمایند« :هر قشری که اهطل
یکرشته است ،حضرت امیر را از خودر مطیدانطد و حضطرت امیطر از همطه اسطت ،دارای همطه
اوصاف است و دارای همه کماالت» (صادقی.)95 :1379 ،
 .4-2-7اقدامات بیننظامی
وحدت با «نظطام راهنمطایی انسطان» کطه بیطرون از نظطام حکمرانطی اسطت ،همسطنگ اقطدامات
دروننظامی است و یی بینی سازوکار تربیت امراد همهجانبه در این بخ

باید صطورت یطذیرد.

در این خصوه آیتاهلل جوادی آملی ( )1395بیان میکند« :مدیریت ،چند عنصر محوری دارد؛
خود مدیر ،حوزه اداره و علل و اسبابی که با آن میخواهطد بطه مطدیریت سطامان بخشطد؛ یعنطی
انسانشناسی و جهانشناسی و رابطه بین انسان و جهان» .در مورد وحدت دو نظام خ مشطی و
«نظام دان

و یووه » نیز ،یوماس در یووهشی بطه «رابططه و مبادیطه» بطین یطووه

و نظطام

خ مشی گذاری در کشور کانادا یرداخته و با راهکارهایی ،بر رمع آسیبهطا و همطاهنگی بیشطتر
این رابطه تأکید کرده است ).(Lomas, 2017: 236
در مقابل «عوامل زمینه ای» (شامل نظریطه ،سطاختار و منطاوریهطای بطرونمطرزی) راهبطرد
مواجهه معال و بخردانه بهجای رور منفعالنه مطلوب است .رهبر معظطم انقطالب عقیطده دارنطد
دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود ییغمبر ،روحطی در ایطن دنیطا بدمطد،

30. Monitoring
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مضای جدیدی ایجاد کند و راه تازهای را باز کند .چراکه ،راهطی کطه امطروز قطدرتهطای جهطان
م ّلّتها را به آن راه کشاندهاند ،راه غل و راه گمراهی است؛ از اینرو اسالم در مسطائل سیاسطی،
«مردمساالری دینی» ،در مسائل اجتماعی« ،ابتنای تمطدن بطر معنویطت» و در دیگطر حطوزههطا
نظریات مهمی مطرح میکند که قابلیت عرضه و دماع در سطح عایم را دارد (آیتاهلل خامنطهای،
(.1 :1394
 .5-2-7رعایت الزامات
الزم است در اجرای راهکارهای ییکره واحد ،ویوگی هایی نیز رعایت شود کطه از آن بطه ایزامطات
تعبیر میکنیم.
رعایت الزامات زمانی :توجه به تاریخ موضوعات هم از این حی که گفته میشود گذشته
چرا راه آینده است ،کارگشا است و هم در تحقیقطات علمطی و رورهطای اجرایطی ،اسطتفاده از
ادبیات و ییشینه تحقی و اجرا کامال بهعنوان یک ایزام عقالیی یذیرمته شده است .اما توجه بطه
آینده ،از این حی که مطلوبهای دیدگاه هطا ،ابعطاد و امطراد مختلطف را بطه یطک سطمت سطوق
میدهد ،باع وحدت میشود .ییتر دراکر یکی از مهمتطرین مهطارتهطای مطدیریتی در کنتطرل
دوران آشوب را آیندهنگری میداند (مظفری .)25:1388 ،اما توجه به زمان حال هم از گذشته و
هم از آینده مهمتر است و امیرایمؤمنین(ع) در اینخصوه به مایک اشتر از کارگزاران حکومطت
خود میمرمایند« :کار هر روز را در همان روز به انجام رسان ،زیرا هر روز را کارى اسطت خطاه
خود» (صبحی.)1 :1394 ،
رعایت الزامات وحدتی :جز نگری باید با کلنگری همراه باشد .دیدن درختان از بهصورت
جزیی باید با دیدن جنگل بهصورت کلی همراه باشد .تنها در صورت همزمان دیطدن جزئیطات و
کلیات مسئله است که میتوان یاسخ درستی بطه تغییطرات و چطای هطای ییچیطده داد
)12

(Porter,

 .2008:توجه به هستی ،بهعنوان هویتی همچون یک موجود زنده کطه شطناخت آن نیازمنطد

عبور از جزئیات و مهم شخصیت کلی آن است

)1999: 82

 ،(Senge,در نظام خط مشطی اهمیطت

بهسزایی دارد.
نکته دیگر ،اصایت مرد و جامعه است .در دیدگاه اسالم ،مرد در جامعه امزون بر آثطار مطردی،
آثاری اجتماعی نیز دارد و مسئله اصایت مرد و اصایت جامعه ،مصداقی از نگطاه وحطدت در عطین
کثرت و کثرت در عین وحدت است .مرد انسانی واقعیت اصیلی است که در جامعه بهصورت امر
اصیل دیگر ،متحول می شود و هر دو هویت را با هم دارد ،بدون اینکه این کثرت نامی وحطدت
باشد (سوزنچی.)41 :1385 ،
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همچنین خ مشیگذاری نیازمند توجه همزمان به کثرت و وحدت اسطت؛ چراکطه وجطود از
وحدتی برخوردار است که با کثرت تقابل محو ندارد و میتواند در عین وحدت کثیر و در عین
کثرت از وحدت برخوردار باشد ،ایبته ایطن وحطدت بطا وحطدت و کثطرت عطددی متفطاوت اسطت
(ارشادینیا.)97 :1393 ،
آخرین ایزام وحدتی ،همراهی مدیریت و والیت است .در قرآن کریم ،دوگانگی والیطت ایهطی
یا والیت طاغوت برای همه انسانها آمده (بقره )253-255 :و سنت ایهی بطر آن تحقط گرمتطه
است .بهعالوه ،نظام والیی در اسالم ،در تمام سطوح خانواده ،گروهها ،جامعه ،عایم انسانی و کطل
عایم هستی جریان دارد .اما انتخاب انسانها که (با مدیریت یعنی تصمیمگیری و انتخاب مرتب
است) جدای از نظام والیت نیست؛ عالمه طباطبایی مینویسد« :آن سبیلى که خدا بدان هدایت
کرده ،سبیلى اختیارى است و شکر و کفرى که مترتب بر این هطدایت اسطت ،در اختیطار انسطان
قرار گرمته ،هر مردى به هر یک از آن دو که بخواهد میتواند متصف شطود» (طباطبطایی:1370،
.)483
رعایت الزامات سنجشی :در اصطالح جدید ،معموال به خود واقعیت ،نفساالمر «واقعیت»
اطالق میشود و «حقیقت» به ادراکی که با واقع مطابقت دارد ،گفته میشود (مطهطری:1357 ،
 .)103در اینجا منظور آن است که واقعیتهای مختلف به همراه حقیقت(های) همراه آن در هر
یک از راهبردهای ایجاد وحدت مالحظه شود.
مکاتب مدرنیسم کالسیک و انتقادی از عینیت مردی و عینیت جمعی میگویند (هاشمیان،
 ،)141 :1390اما ذهنیت خ مشی گذاران و یووهشگران هطم در تصطمیمات و یطووه

ایشطان

اثرگذار است ) .(Ripberger, 2014: 527این ایزام بیانگر آن است همانگونه که ذهنیتها در همطه
ارکان نظام خ مشی جریان دارند ،به عینیت آنها نیز توجطه شطود .بطرای سطنج

مؤیفطههطای

کیفی ،با تبدیل آنها به یکی از چهار مقیاس اسمی ،ترتیبی ،ماصلهای و نسبتی ،به کمطی تبطدیل
میشوند تا امکان سنج  ،یی بینی روند و قابلیت مقایسه مراهم شود .در اینجا بطه ایطن نکتطه
باید توجه شود ،توجه به قابلیت سنج  ،توجه به کیفیت را نیز از نظر دور ندارد.
رعایت الزامات ادراکی :در شناخت مسائل عمومی و ییشنهاد راهحل آنها ،همیشه صحبت
از مصداق است و باید اینچنین باشد ،اما الزم است خ مشیگذار ،در مصادی نمانطد تطا بتوانطد
مفهوم کلی آن یدیده را درک کند و راهحلی جامع و مراگیر و نه مقطعی ارائه کند.
بطهعطالوه ،بطرای کطاه

ماصطله بطین نظطر و عمطل

)2013: 66

 (Pfeffer & Sutton,یطذیرر

مسئوییت ،تعادل بین یادگیری اندیشهها و تجربیات ،یادگیری منون و ابزارها ،دریامت بازخور در
نظام خ مشی ییشنهاد شده است ).(Ajzen, 1985: 11
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نکته دیگر آنکه ،اگرچه شناخت مسائل انسانی و خط مشطی حطل آنهطا ،مربطوط بطه زنطدگی
انسانی و در دنیای مادی است ،اما از دیرباز این مطلب مططرح بطوده اسطت کطه معنطای زنطدگی
چیست و چه چیزهایی مطیتواننطد بطه زنطدگی انسطان معنطا دهنطد؟ (علطیزمطانی.)59 :1386 ،
خ مشی عمومی باید حتما یاسخ بطه ایطن یرسط هطا را در شطناخت مسطائل عمطومی و وضطع
خ مشیها ،در نظر داشته باشد.
در ایگوی حاضر ،ذکر این نکته در مطورد کلمطه «وحطدت» ،ضطروری اسطت کطه وحطدت در
بخ های مختلف و سطوح مختلف ایگو متفاوت است .برای مثال در برخی از آنها مانند هطدف،
وحدت به معنای یکسانبودن کامل ،در برخی مانند سنج

بطه معنطای همگرایطی و در بعضطی

دیگر ازجمله رور به معنای تبعیت از استاندارد و معیارهای مشترک است.

فرجام
ایگوی ییکره واحد حکمرانی و خ مشی عمومی ،در مقایسه با ایگوهای مشطابه ییشطین ازجملطه
انسجام خ مشی ،یکپارچگی خ مشی ،دویت کلگرا و حکمرانی شبکهای ،زوایطای جدیطدی را
ییشنهاد میدهد که در نگاره شماره ( )5آمده است.
نگاره شماره ( -)5مقایسه الگوی پیکره واحد خطمشی با الگوها و نظریات پیشین
-

الگوها و نظریات پیشین

الگوی پیکره واحد

محدوده
موضوعی

به یکی از زوایا و ارکان نظام خ مشی
یرداخته شده است.

کلیه زوایای بیرونی و درونی نظام خ مشی عمومی،
شامل ورودیها(مسائل) ،یردازر (مرایند شامل
تدوین و اجرا) و خروجی ها (ییامدها) و ابعاد مسائل
و موضوعات عمومی

سطح
سازمانی
تحلیل

اغلب یکی از سطوح عایی ،میانی یا
عملیاتی بخ دویتی را در نظر داشتهاند.

کلیه سطوح را به صورت یکجا در نظر میگیرد.

میزان
عملیاتی
بودن

نظریات یا در سطح تئوریهای کالن
هستند یا عملیاتی محو.

در یی ایجاد ارتباط بین تئوریهای سطح کالن و
عملیاتی است.

نسبت بین
خ مشی و
علوم

استفاده از رشتههای مجزا و یا حداکثر
چند رشته در طراحی یک خ مشی یا
شناخت یک مسایه

توجه به همه دان ها در شناخت مسئله ،شناخت
مجموعه مسائل و تدوین خ مشیها

نسبت بین
مسائل
متعدد

دستهبندی مسائل و موضوعات حول یک
موضوع خاه مثل محی زیست ،حقوق
یا مرهنگ بدون مشخصبودن کل
موضوعات در کنار هم

یکپارچه دیدن همه مسائل و توجه به کلیت
موضوعی همه مسائل عمومی
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این ایگو بهصورت خالصه این موضوع را به مدیران و یووهشگران ییشنهاد میکند که بطرای
هماهنگی یک نظام ،سه دسته هماهنگی نظریه ،مناوری و ساختار مورد نیاز است کطه هطر یطک
چند راهکار جزئیتر را دارند .بهعطالوه ،همطاهنگی سطاختار و منطاوری خطود بایطد از«همطاهنگی
نظریه» ناشی شود که این امر موجب هماهنگی کامل ایطن سطه؛ یعنطی ایجطاد «ییکطره واحطد»
میشود .این ییکره واحد ،دو دسته اقدامات بیننظامی؛ یعنی عوامل زمینهای و عوامل مداخلهگر
را نیز باید مدیریت کند و چهار دسته ایزامات نیز در آن الزماالجرا است.
عالوهبر کلیت نظام حکمرانی و خ مشی عمطومی ،بهطرهگیطری از ایطن ایگطو در هطر یطک از
خردهنظامها و بخ های کشور مانند بخ

انرژی ،امنیت یا سالمت نیز مفیطد اسطت .همچنطین

در درون یک سازمان یا نهاد خطاه نیطز ایجطاد ییکطره واحطد مطلطوب ،مطؤثر و در مومقیطت آن
تأثیرگذار است.
بهعنوان یکی از مهمترین کاربردهای ایگو ،میتوان از موضوع مضای مجازی و درهمتنیطدگی
آن با همه موضطوعات امنیتطی ،اجتمطاعی ،اقتصطادی ،سیاسطی ،سطالمت ،نظطامی ،کسطبوکطار،
آموزرویرورر و غیره نام برد.
در کنار موارد ذکرشده ،ایگو در همه سطوح حکمرانی کشور ،قابلیت استفاده را دارد (نگطاره
شماره .)6
نگاره شماره ( -)6قابلیت استفاده از الگوی پیکره واحد در سطوح مختلف
سطح سیاستگذاری کالن

مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری

سطح سیاستگذاری

مانند شوراهای عایی امنیت ملی ،انقالب مرهنگی و مضای مجازی

سطح قانونگذاری

مجلس شورای اسالمی

سطح مقرراتگذاری کالن

مانند هیئت دویت ،کمیسیونهطای تخصصطی و شطوراهای خطاه (ماننطد
شورای زنان)

سطح مقرراتگذاری خرد

شوراهای شهر و روستا

از دیگر مزایای ایگو ،وحدت دو نظام خ مشطی و توییطد دانط

اسطت کطه عطالوهبطر ایجطاد

یکپارچگی در نظام خ مشی ،به دالیل زیر به همامزایی علوم نیز کمک خواهد کرد:
 اتخاذ تصمیمات عمومی چندین وجهی ،علوم را به سمت همگرایی سوق میدهد؛ ادراک مشترک بین تصطمیمگیطران ،نیطاز آنهطا بطه مؤسسطات آموزشطی و یووهشطی رابهگونهای تغییر میدهد که علوم بههمییوسته از عهده آن برمیآیند؛
 وقتی همه ابعاد مسائل عمومی با هم مطرح شود ،علوم مختلف نیز که یی تر به ایطنمسائل بهصورت تکبعدی میاندیشیدند ،اکنون همه جوانب آن را میدانند و ایطن خطود
باع همگرایی و نزدیکی بین علوم است؛
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 صحت رورهای هر یک از علوم از دید دیگران محک میخورد؛ استفاده از رورهای علوم مختلف به یکدیگر بیشتر میشود؛ جایگاه هر علم در نقشه مفهومی یکپارچه علوم مشخصتر میشود؛ زبان مشترک بین علوم و دانشمندان مختلف ایجاد میشود؛ درک های متضاد علوم از یک یدیده یکسان و درنتیجه ارائطه راهکارهطای مخطایف هطمکاه

مییابد.

مایده دیگر آنکه ،همانگونه که مقام معظم رهبری بر ینب مرحلطه تشطکیل تمطدن اسطالمی
شکل شماره ( )10تأکید دارند ،این ایگو میتواند در هر چهار مرحلطه آن بطهکطار گرمتطه شطده و
باع تسریع این روند شود (آیتاهللخامنهای.)1 :1384 ،
شکل ( -)10مراحل حرکت بهسوی تمدن اسالمی

سخن آخر آنکه ،یکپارچگی نیاز همیشگی یک نظام است و بزرگتطرین و مهطمتطرین نظطام
اجتماعی در یک کشور ،بی

از همه بدان نیازمند است .از اینرو ،در یووه

حاضر سعی بر آن

بوده است که ایگوی کالن و ایبته معطوف به عملی را برای یکپارچگی نظام خط مشطی ترسطیم
کند .بیگمان تبیین جزییات و تکمیل نواقص احتمایی آن بر غنای ایطن ایگطو و کاربردهطای آن
درصحنه عمل خواهد امزود.
منابع فارسی
احمدی ،نسیبه (« ،)1388معرمی و نقد رور دیفی» ،علوم اجتماعی ،شماره .22
ارشادینیا ،محمدرضا ()1393؛ «نق

انگارهی حقیقت و رقیقت در تحکیم و تبیطین باورهطای دینطی»،

قبسات ،شماره .72
امام خمینی ،سیدروحاهلل ( ،)1389صحیفه امام ،جلد ،13تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(ره).
آیطتاهلل خامنطهای ،سططیدعلی ( 25خطرداد  ،)1395بیانططات در دیطدار مسطئوالن نظططام ،قابطل دسترسططی
در.Khamenei.ir :

آیت اهلل خامنطه ای ،سطیدعلی ( 28مطرداد  ،)1384خطبطه هطای نمازجمعطه تهطران ،قابطل دسترسطی در:
.Khamenei.ir
آیتاهلل خامنهای ،سیدعلی ( 8دی  ،)1394بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحطدت
اسالمى ،قابل دسترسی در.Khamenei.ir :
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ایکاف ،راسلیینکلن ( ،)1388بازآفرینی سازمان :طرحی برای سازمانهای سدده بیسدتویکدم،
ترجمه تقی ناصر شریعتی و همکاران ،تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
بروجردی ،عصمت (« ،)1370بعثت حضرت رسول ،اتمام حکمت آمرین » ،ندا ،سال دوم ،شماره .8
بنامی ،مسعود و محمد نوروزی (« ،)1392تحلیلی آسیبشناسانه از ترجمان اسناد باالدسطتی جمهطوری
اسالمی ایران در برنامههای عملیاتی :مالحظات سیاسطتی» ،برنامهریزی و بودجه ،سطال هجطدهم،
شماره .4
یایگاه قوانین مرکز یووه های مجلس شورای اسالمی ( ،)1395مصوبه شورای عایی اداری در خصوه
تصویب ادغام دبیرخانه شوراها ،قابل دسترسی در.rc.majlis.ir/fa/law :
یورعزت ،علیاصغر (« ،)1385طراحی و تبیین سیستم خ مشیگذاری ح مطدار بطرای تحقط عطدایت
اجتماعی -بر اساس نهبایبالغه ،»-دانشور رفتار ،دوره هفدهم ،شماره .17
یورعزت ،علیاصغر (« ،)1386خ مشیگذاری دویتی برای تحق عدایت اجتماعی ،در حدماصل تطدوین
تا اجرای قانون اساسی» ،اندیشه مدیریت راهبردی ،دوره یک ،شماره .1
یطورعزت ،علططیاصططغر (« ،)1387گططذار از حصطارهای شیشططهای معرمططتشناسططی بطا تأکیطد بططر ایزامططات
زبانشناختی علوم میانرشتهای» ،مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،سال اول ،شماره .1
یورعزت ،علیاصغر ،سکینه بیگدیی و علیاصغر سطعدآبادی ()1392؛ «اویویطتبنطدی مسطائل در تطدوین
دستور کار برای خ مشیگذاری عمومی» ،دانش سیاسی ،شماره .18
یورعزت ،علیاصغر ،محمدرضا بطاقری ،شطهال بطاقریمیطاب و محمدمهطدی مظطاهری (« ،)1392تطدوین
سیستم خ مشیگذاری مرهنگی آیندهنگر با استفاده از همامزائی مدلها» ،راهبرد فرهنگ ،سطال
ششم ،شماره .22
توسلی ،غالمعباس ( ،)1386نظریههای جامعهشناسی ،چاپ سیزدهم ،تهران :سمت.

جوادیآملی ،عبداهلل ( ،)1395ییام آیتاهلل جوادی آملی به سومین سمینار تخصصدی ملدی نقشده
جامع مدیریت اسالمی ،دانشکده مدیریت و برنامهریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،بهمنماه.
خسرویناه ،عبدایحسین ( ،)1394روششناسی علوم اجتماعی ،تهران :موسسه حکمت و ملسفه ایران.
خورسندی طاسکوه ،علی (« ،)1388تنوع گونه شناختی در آموزرویووه میانرشطتهای» ،مطالعدات
میانرشتهای در علوم انسانی ،سال اول ،شماره .4
داناییمرد ،حسن ،سیدمهدی ایوانی و عادل آذر ( ،)1383روششناسی پژوهش کمدی در مددیریت:
رویکردی جامع ،تهران :صفار.
رضائیان ،علی ( ،)1380تجزیهوتحلیل و طراحی سیستم ،تهران :سمت.
رضایی ،امیدوار ( ،)1395بیست و سوم خردادماه ،گزارش معاون قدوانین مجلد دربداره تنقدیح
قوانین ،قابل دسترسی در.Yjc.ir :
رضاییمن  ،بهروز ،علی اصغر یورعزت ،مهدی عبدایحمیدو متاح شریفزاده (« ،)1393ایگوی ارزشطیابی
خ مشیهای عمومی در یرتو معرمت علوی» ،راهبرد فرهنگ ،دوره هفتم ،شماره .28
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رهییک ،حسن (« ،)1380جایگاه منامع ملی در سیستم حقطوقی ایطران» ،مطالعدات راهبدردی ،سطال
چهارم ،شماره  11و .12
ساریخانی ،زهره (« ،)1387یای  :ییشینه ،مفاهیم ،اهداف و ضرورتها» ،مرمت و پژوهش ،شماره .4
سعدآبادی ،اصغر و علیاصغر یورعزت (« ،)1392ویوگیهای حکومت توسعهیامتطه در یرتطو رهنمودهطای
امام علی(ع)» ،پژوهشنامه علوی ،سال چهارم ،شماره .7
سوزنچی ،حسین (« ،)1385اصایت مرد ،جامعه یا هر دو ،بررسی تطبیقی آرای اسطتاد مطهطری و اسطتاد
مصباح یزدی» ،قبسات ،سال دهم ،شماره .42
صادقی ،محمدامین (« ،)1379امام علی علیهایسالم در اندیشطه و سطیره امطام خمینطی (ره)» ،حضدور،
شماره .34
صبحی ،صایح ( ،)1394نهجالبالغه امیرالمؤمنین ،ترجمه محمد دشتی ،قم :دارایهجره.
طباطبایی ،سید محمّّدحسین ( ،)1370المیزان ،ترجمه محمّّدتقی مصباح ،جلطد  ،2چطاپ یطنجم ،قطم:
بنیاد علمی و مکری عالمه طباطبایی.
علیزمانی ،امیرعباس (« ،)1386معنای معنای زندگی» ،نامه حکمت ،سال ینجم ،شماره .1
غفاری ،رحمان ،سیدمحمد مقیمی و علیاصغر یطورعزت (« ،)1395ایگطوی مناسطب خط مشطیگطذاری
حکومتهای اسالمی مبتنی بر آیندۀ موعود» ،مدیریت اسالمی ،سال  ،24شماره .2
مرامرز قراملکی ،احد ،قاسم درزی و منصور یهلوان (« ،)1392گونهشناسطی مطایعطات میطانرشطتهای در
قرآن کریم» ،مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،دوره ینجم ،شماره .4
مرهنگی ،علیاکبر و همکاران ( ،)1384نظریهپردازان و مشاهیر مدیریت ،تهران :مرا اندی .
قلییور ،رحمتایه ،حسن داناییمرد ،علینقی امیطری و محمدرضطا عططاردی (« ،)1394مفهطومیطردازی

یدیده شکاف خ مشی در مرایند خ مشیگذاری مرهنگی» ،مجل

و راهبدرد ،دوره  ،22شطماره

.81
گلشنی ،مهدی ( ،)1385از علم سکوالر تا علم دینی ،چاپ سوم ،تهران :یووهشطگاه علطوم انسطانی و
مطایعات مرهنگی.
گلمحمدی ،حمید و میترا کرمی (« ،)1388ینجره واحد ،ضرورت ورود به دروازههای تجارت جهطانی»،
تدبیر ،شماره .211
مطهری ،مرتضی ( ،)1357اصول فلسفه ،جلد  ،1تهران :صدرا.

مظفری ،علی (« ،)1388آیندهیووهی ،بستر عبور از مرزهای دانط » ،پدژوهشنامده نظدم و امنیدت
انتظامی ،شماره .8
میرزمانی ،اعظم ،علیاصغر یورعزت ،مجتبی امیری و حسن داناییمرد (« ،)1392واکاوی دالیل بنیطادین
خ مشیگذاری عمومی در جامعه اسالمی ایران» ،مدیریت اسالمی ،شماره .6
وحید ،مجید (« ،)1384نگاهی به مشکل سیاسطتگطذاری عمطومی در ایطران در قایطب جامعطهشناسطی

سازمانها و با بهرهگیری از مفهوم مرجعیت» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشدگاه
تهران ،دوره .69

1397  بهار/  شماره هشتادوششم/ سال بیستوهفتم

190
منابع التین

Ajzen, I. (1985), “From intentions to actions: A theory of planned behavior”, In Action
control (pp. 11-39), Springer Berlin Heidelberg
Ashoff, G. (2005), Enhancing policy coherence for development: justification, recognition
and approaches to achievement, Bonn: German Development Institute.
Barry, F. King, M. & Matthews, A. (2010), “Policy coherence for development: Five
challenges”, Irish Studies in International Affairs, 207-223.
Boulding, K. E. (1956), “General systems theory-the skeleton of science”, Management
science, Vol.2, No.3: 197-208.
Carbone, M. (Ed.) (2013), Policy coherence and EU development policy, Routledge.
Corbin, J. M. & Strauss, A. (1990), “Grounded theory research: Procedures, canons, and
evaluative criteria”, Qualitative sociology, Vol.13, No.1: 3-21.
De Coning, C. (2007), “Coherence and Coordination in United Nations Peacebuilding and
Integrated Missions”, Security in Practice, 5.
DeNora, T. (2014), Making sense of reality: Culture and perception in everyday life, Sage
Publication.
Egenhofer, C. & Van Schaik, L. (2006), Policy coherence for development in the eu
Council: strategies for the way forward, CEPS.
Frederickson, HG. KB Smith, CW. Larimer & M. Licari (2015), The Public Administration
Theory Primer, Westview Press.
Geerlings, H. & Stead, D. (2003), “The integration of land use planning, transport and
environment in European policy and research”, Transport policy, Vol.10, No.3: 187-196.
Gomar, J. O. V. (2014), “International targets and environmental policy integration: the 2010
Biodiversity Target and its impact on international policy and national implementation in
Latin America and the Caribbean”, Global environmental change, 29, 202-212.
Gratton, L. & Truss, C. (2003), “The three-dimensional people strategy: Putting human
resources policies into action”, The Academy of Management Executive, Vol.17, No.3:
74-86.
Hardin, G. (1998), “Extensions of" the tragedy of the commons”, Science, Vol.280, No.5364:
682-683.
Hasson, F. Keeney, S. & McKenna, H. (2000), “Research guidelines for the Delphi survey
technique”, Journal of advanced nursing, Vol.32, No.4: 1008-1015.

191

در تکایوی یکپارچگی در نظام خ مشیگذاری عمومی

Hazlehurst David (2001), “Networks and policy making: from theory to practice in Australian
social policy”, Australian national university, Discussion Paper, No.83.
Howlett, M. Ramesh, M. & Perl, A. (2009), Studying public policy: Policy cycles and policy
subsystems (Vol.3), Oxford: Oxford University Press.
Keeney Ralph (1982), “Decision Analysis: An Overview”, Woodward-Clyde Consultant, San
Francisco, California, Vol.30, No.5: 803-838.
Klein, J. T. (2006), “A platform for a shared discourse of interdisciplinary education”, JSSEJournal of Social Science Education, Vol.5, No.4.
Kloth, Chris (2004), 2004 OD Network Annual Conference, INTER-ORGANIZATION
COLLABORATION & PARTNERSHIPS: A CRITICAL ANALYSIS, Change Works of
the Heartland; Beth Applegate, Applegate Consulting Group.
Lomas, J. (2000), “Using'linkage and exchange'to move research into policy at a Canadian
foundation”, Health affairs, Vol.19, No.3: 236-240.
Majone, G. (1996), Temporal consistency and policy credibility: why democracies need nonmajoritarian institutions.
Matei, A. & Dogaru, T. C. (2013), “Coordination of Public Policies in Romania, An
Empirical Analysis”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 81, 65-71.
Mickwitz, P. Aix, F. Beck, S. Carss, D. Ferrand, N. Görg, C. ... & Máñez, M. (2009), Climate
policy integration, coherence and governance (No.2), PEER.
Morrison, M. (2013), Strategic Business Diagnostic Tools–Theory and Practice, Creative
Space Independent Publishing.
Octavio, Vel. & Zquez Gomar (2014), Global Environmental Change, Vol.29, Global
Environmental Change, Jose.
Pandit, N. R. (1996), “The creation of theory: A recent application of the grounded theory
method”, The qualitative report, Vol.2, No.4: 1-15.
Pfeffer, J. & Sutton, R. I. (2013), The knowing-doing gap: How smart companies turn
knowledge into action, Harvard Business Press.
Picciotto, R. (2005), “The evaluation of policy coherence for development”, Evaluation,
Vol.11, No.3: 311-330.
Porter, M. E. (2008), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and
competitors, Simon and Schuster.

1397  بهار/  شماره هشتادوششم/ سال بیستوهفتم

192

Ripberger, J. T. Gupta, K. Silva, C. L. & Jenkins Smith, H. C. (2014), “Cultural theory and
the measurement of deep core beliefs within the advocacy coalition framework”, Policy
Studies Journal, Vol.42, No.4: 509-527.
Schon, D. A. (1970), “The blindness system”, The Public Interest, 18, 25.
Senge, P. (1999), The dance of change: The challenges to sustaining momentum in
learning organization, New York: Doubleday
Siphambe, H. K. (2007), Growth and Employment Dynamics in Botswana: A case study of
policy coherence, International Labour Office, Policy Integration and Statistics
Department.
Stead, D. & Meijers, E. (2004, December), Policy integration in practice: some experiences of
integrating transport, land-use planning and environmental policies in local government,
In 2004 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental
Change: Greening of Policies-Interlinkages and Policy Integration (pp. 1-13).
Van Dijk, J. & Winters-van Beek, A. (2009), The perspective of network government, The
struggle between hierarchies, markets and networks as modes of governance in
contemporary government, ICTs, citizens & governance: After the hype, 235-255.
Waldo, D. (1948), The Administration State: A Study of the Political Theory of American
Public Administration, Ronald Press.
White, W. Lunnan, A. Nybakk, E. & Kulisic, B. (2013), “The role of governments in
renewable energy: The importance of policy consistency”, Biomass and bioenergy, 57,
97-105.
Winship, C. (2006), “Policy analysis as puzzle solving”, The Oxford handbook of public
policy, 6, 109.

