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Abstract
The purpose of this study is to extract the strategic themes and the predominant
approach in the general policies of the Islamic Republic of Iran, announced by
the Supreme Leader. In this policy research, 37 general policies were selected
and analyzed. To analyze strategic themes, a basic codebook was developed
based on the strategic management literature and research objectives. Then, the
text of general policies was read several times and the strategic themes
considered in the policies were counted using the thematic analysis method
based on the codebook school. Using the thematic framework analysis, the
general policies were analyzed in three thematic frameworks, including the
strategic aspect, the core issue, and the prevailing approach. A total of 1413
policy codes were extracted, which were categorized in their strategic aspects in
terms of goal, strategy, tactics, and law. The results of the analysis through using
qualitative analysis software NVivo 12 show that the aspect of about 60% of
policies is goals and strategies and the aspect of about 40% of them is tactics and
law. About 75% of the policies are related to economic issues and 60% of the
policies are focused on science and technology. Also, about 40% of the total
content of policies is economic issues and about 30% of them are general,
cultural, and social issues in equal proportions. The predominant approach of
about 40% of policies is problem identification and solution, and the approach of
about 40% of them is to seize opportunities. The approach of about 20% of
general policies is crisis prevention and resolution. Finally, suggestions and
guidelines for reviewing general policies are provided.
Keywords: Policy Research, General Policy, Policy-Making, Thematic
Analysis, Framework Analysis
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چكيده
هدف از انجام این پژوهش ،استخراج مضامین راهبردی و الگوی حاکم برر سیاسر هرای کیر
نظام جمهوری اسالم ایران ابالغ مقام معظم رهبری اس  .در این سیاس پژوه  37عنوان
از سیاس های کی نظام انتخاب و تحییر و بررای تحییر مضرامین راهبرردی ،نخ ر یر
کتابچه کد اولیه بر اساس ادبیات مدیری راهبردی و اهداف پژوهش تدوین شرد .سر م مرتن
سیاس های کی چندینبار بازخوان و مضامین راهبردی موردتوجه در سیاس ها با استفاده از
روش تحیی مضمون مبتن بر مکتب کتابچه کد احصا شرد .برا اسرتفاده از رویکررد چرارچوب
مضمون ،سیاس های کی نظام در قالب سره چرارچوب مضرمون شرام ماهیر راهبرردی،
موضوع اصی و رویکرد حاکم تحیی شدند .در مجموع  1413کد سیاست استخراج شد که به
لحاظ ماهی راهبردی در قالب هدف ،راهبرد ،تاکتی و قانون دستهبندی شدند .نتایج تحییر
سیاس ها با استفاده از نرمافزار تحیی کیف  NVivo 12نشان مر دهرد ،ماهیر حردود 60
درصد از سیاس ها ،هدف و راهبرد و ماهی حدود  40درصد از آنها تاکتی و قانون اسر  .در
حدود  75درصد از سیاس ها به موضوعات اقتصادی و در  60درصد از سیاسر هرا بره عیرم و
فنّاوری پرداخته شده اس  .همچنین حدود  40درصد ک محتروای سیاسر هرا را موضروعات
اقتصادی و حدود  30درصد آنها را موضوعات عموم  ،فرهنگ و اجتماع بره ن رب م راوی
تشکی م دهد .رویکرد غالب حدود  40درصد از سیاس ها ،شناسای و ح م راله و رویکررد
حدود  40درصرد دیگرر از آنهرا بهررهگیرری از فرصر هاسر  .رویکررد حردود  20درصرد از
سیاس های کی نیز پیشگیری و ح بحران اس  .در پایان پیشرنهادات و رهنمودهرای بررای
بازنگری در سیاس های کی ارائه شده اس .
واژههای کليدی :سیاس پژوه  ،سیاس کی  ،سیاس گذاری ،تحیی مضمون ،تحییر

چارچوب ،تحیی کیف  ،کتابچه کد ،راهبرد ،تاکتی  ،قانون
تاریخ دریافت ٩٩/11/05 :تاریخ بازبينی ٩8/11/14 :تاریخ پذیرش٩8/12/05 :
فصلنامه راهبرد ،دوره  ،2٩شماره  ،٩7زمستان  ،13٩٩صص 34-5
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مقدمه
همه کشورها برای تحقق اهداف توسعه ملی دست

بته تتد چش شت انتدا ملتی

فراسیاس های ملی سیاس های ملی راهبردهای ملی  ...می نند .به عبارتی هر
کشوری در جه

پیشرف

راهبردی خود دارای بسته اصلی سیاس هتای کتالن

سیاس های عمومی کشور راهبردهای مدچرچتی کشور اس
ص.

(داناچی فترد 1388

.)6

هنگامی که اچش سیاس ها ا سوی مرجع ذیصالح قانونی ناظر به تمتا ارکتان
حکوم

نظا باشند به آنها «سیاس هتای کلتی نظتا »

صادر شده در رابطه با کلی

اطالق میشود که براساس آن قوه مجرچه قوه مقننه در ابعاد مختلف در ضمش برنامته
پنجساله نظیر آن همچنیش قوه قضاچیه ساچر ارکتان حکومت

سیاست گتااری

تصمی گیری میکنند (شرچعتی  1380ص . )145-144 .لتاا سیاست
عمومی که در عل مدچرچ

چتا خت مشتی

مطرح میشود مفهومی بسیار گستردهتر ا «سیاست هتای

کلی نظا » اس ؛ چرا خ مشی چا سیاس

عمومی ه چک ستا مان د لتتی کو تک

ه نهادهای د لتی بزرگ را شامل میشود .اما منظور ا سیاس های کلی نظا در علت
حقوق آن دسته ا سیاس هاچی اس

که جه گیریهای کلی نظا جمهوری استالمی

اچران در ابعاد گوناگون در برگیرد( .غالمی & بهادری جهرمی
ار وب کلی جه گیری حرک

.)1392

کشور در همه عرصههتای حکومت

ا

طرچق سیاس های کلی نظا به موجب بند ا ل ا اصل چکصد ده قانون اساسی
ا سوی مقا معظ رهبری تعییش میشود اچش سیاس

ها اصول اهداف نظتا

را با ظاچف دستگاهها نهادهای حکتومتی پیونتد متیدهنتد .هتدف اصتلی اچتش
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سیاس ها نیز اچجاد انضباط در کشور تعییش هندسه کلی نظا اس ( .غالمتی &
بهادری جهرمی

.)1392

به طور کلی بند چک مصوبه مورخ  1376/10/13مجمتع تشتخیم مصتلح
نظا «[سیاس های کلی] برای تحقق آرمانها اهداف پس ا مجموعه آرمتانهتا
قرار میگیرند حا ی اصولی هستند که آرمانهتا را بته مفتاهی اجراچتی نزدچتک
میکنند آن سیاس هاچی هستند که در در ن نظا عمل مینماچند اعت ا قتوای
سهگانه نیر های مسلح صدا سیما همچنیش نیر هتاچی متیباشتند کته در در ن
جامعه کل فعالی

دارند»( .اسماعیلی & منصورچان )1391

در تعرچف دچگری سیاس های کلی نظا مجموعتهای ا جهت گیتریهتا
راهبردهای کالن برای تحقق اهداف نظا
معرفی شده اس
اس

قانوناساسی در د رهی مانی مشخم

(انصاری  )1385بیانگر آن دسته ا خ مشیهای کالن کشتور

که بر اساس بند  1اصتل  110قتانوناساستی توست مقتا رهبتری پتس ا

مشورت با مجمع تشخیم مصلح

نظا در راستتای تحقتق قتانوناساستی بتا

مصالح عمومی تعییش ابالغ میگردد( .کعبی & فتاحی فرقندی .)1395

رعاچ

طبق اطالعات ثب شده در پاچگاه اطتال رستانی مجمتع تشتخیم مصتلح
نظا

1

 54عنوان سیاس

کلی نظا در موضوعات بخت هتای مختلتف ا ستال

 1372تا پاچان سال  1398تهیه منتشر شده اس  .با توجه به اچنکه اچش سیاس هتا
طی  25سال به مر ر تهیه ابالغ شده اس
خاص (مانند عل

فنّا ری) در ندچش سیاست

به نظر میرسد برختی موضتوعات
کلتی مختلتف موردتوجته قترار

گرفته باشد ه پوشانیهاچی در برخی ا اچش سیاس ها جود داشتته باشتد .لتاا
تحلیل چکپار ه سیاس های کلی با ر چکردی راهبردی نظا مند جامع کتلنگتر
ضر ری به نظر می رسد .در اچش پژ ه

تالش شده اس

سیاس های کلی نظتا

با هدف شناساچی مضامیش کتالن راهبتردی متورد اکتا ی قترار گیترد

مینته

مناسبی برای با نگری نظارت بر اجرای سیاس های کلی نظا فراه شود.
با عناچ

به صد ر بیانیه گا د انقالب توس مقتا معظت رهبتری همچنتیش
1. http://maslahat.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=3&pageid=402
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طرح مسائل نوظهور در جامعته رصتد بتا نگری اچتش

سیاس ها امری ضر ری به نظر میرسد .شناساچی مسائل مضتامیش متورد توجته در
سیاس های کلی نظا در حو ههای مختلف استخراج الگتوی کتالن حتاک بتر اچتش
سیاس ها شناساچی ه پوشانیها خألهای احتمالی میتوانتد بته بتا نگری در اچتش
سیاس ها در آغا گا د انقالب با توجه به شراچ پی ر ی کشور کمک کند.
هر پژ هشی با توجه به اهداف آن شر

میشود ادامه میچابتد شناستاچی

اهداف کاربردی متناسب نقطه آغا چتک پتژ ه
همیش راستا پژ ه

غنتی کتاربردی است  .در

حاضر به دنبال تحقق اهداف چر اس :

شناساچی تحلیل سیاس های کلی نظا بر حسب ماهی

راهبتردی سیاست

(هدف راهبردی راهبرد تاکتیک قانون)
شناساچی تحلیتل سیاست هتای کلتی نظتا بتر حستب موضتو سیاست
(اقتصادی علمی فنّا ری فرهنگی اجتماعی سیاسی اداری )...
شناساچی تحلیل سیاس های کلی نظا بر حستب ر چکترد غالتب سیاست
(شناساچی حل مساله بهرهگیری ا فرص
به طور کلی اچش پژ ه

پیشگیری حل بحران)

به دنبال پاسخ به اچش سوال اس

که ه موضتوعات

مضامیش راهبردی در سیاس های کلتی نظتا متورد بررستی قترار گرفتتهانتد
ر چکردهای غالب در سیاس های کلی نظا

یس ؟

 .1پيشينه پژوهش
هر ند رشته سیاس گااری برای ا لیش بار در آثار «السول» «لرنر» مطرح شتده
اس

اما توسعه نهادچنهشدن آن در دانشگاههای غربتی در ا است دهته شصت

آغا شد

مینه را بترای ارتبتاط میتان علتو سیاستی ستاچر رشتتههتای علتو

اجتماعی مانند اقتصاد جامعهشناسی تارچخ فلسفه بتهمنظتور شتناخ

بهبتود

سیاس گااریها فراه کرد (اشترچان  1386ص .)13 .سیاس گتااری کته ا آن
به عنوان تنظی خ مشی عمومی نیز چاد میشود ا جمله مفاهی میانرشتهای اس
که بیشتر در عل مدچرچ

تا حد دی در علو سیاسی به آن پرداختته متیشتود.

(طهماسبی همکاران )1396
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ادبیات عل سیاس

مملو ا تعارچف مختلف متعدد خ مشی عمتومی است .

تقرچبا هرکسی که در موضو خ مشی مطلبی نگاشته تعرچفی نیز ا خ مشتی ارائته
(داناچی فرد  .)1388نتیجه اچنکه تعرچف خ مشی عمومی به ر شتنی کتار

داده اس

ارائه تعرچفی جامع متانع همچنتیش متورد توافتق بترای مفهتو

سادهای نیس

خ مشیگااری عمومی به آسانی امکانپاچر نیس

(الوانی  .)1391بته عنتوان ملتال

برخی ا تعارچف خ مشی سیاس گااری ا منابع مختلف در جد ل  1ارائه شتده
اس  .توماس دای معتقد اس

«سیاس

ا آنچه حکومتی انتختاب

عمومی عبارتس

میکند که انجا دهد چا انجا ندهد» .طبق اچش تعرچتف سیاست
اساسی اس

جنبه مه

 -1د ل ت

عمتومی دارای سته

).(Howlett & Ramesh, 2002

عامتتل ا لیتته اساستتی سیاس ت گتتااری اس ت ؛ چژگتتی اصتتلی

تصمیمات د لتی معتبر الزا آ ر بودن آن بترای شتهر ندان تمتامی گتر ههتای
مرتب اس  .پس تصمیمات بخ

خصوصتی ستا مانهتای خیرچته گتر ههتای

ذینفع افراد چا دچگر گر ههای تأثیرگاار حتتی ستا مانهتای مترد نهتاد سیاست
عمومی به شمار نمیر ند.
« -2بیتصمیمی» چا «تصمی منفی» نیز نوعی سیاس
سیاس

عمومی انتخابی اساسی ا سوی د ل

اس

عمومی بهشمار میر د چترا

که ممکش اس

شامل انجا دادن

برخی یزها در پاسخ به مسئله عمومی چا «انجا ندادن» کاری در برابر آن باشد.
 -3سیاس

عمومی انتخاب آگاهانته هوشتیارانه د لت هاست

ناخواسته تصمیمات د ل

سیاس

لتاا پیامتد

عمومی بهشمار نمیر د .هر نتد اقتدامات

تصمیمات د لتی دارای برخی پیامدهای ناخواسته (مفید چتا غیرمفیتد) نیتز است .
(طهماسبی همکاران )1396
سیاس

عمومی ا دچدگاه چلیا جنکینز مجموعته تصتمیمات متعامتل بتا چگر چتا

گر هی ا با چگران سیاسی است کته باچتد بته صتورت قتانونی در حتو ه اختیتارات
با چگران اتخاذ شده باشتد ) .(Jenkins, 1978جنکینتز بترخالف دای سیاست عمتومی را
فراچندی شامل برخی اقدامات در نظر میگیرد که ا مان احساس مشکل شر میشتود
تا ار چابی اجرای آنها ادامه میچابد صرفاً تصمی گیری نیس

(الوانی .)1391
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جدول  .1برخی تعاریف خطمشی و سیاستگذاری (محقق)
مع یف
سیاست هذاری از امور م ی یت سیاس بس شمار م ر ر میک بس اصو مهم ب نامسریزی ،سازمان ه ،
نظارت ک ی است.
سیاستهای کل حللس میان رما ها اج اییات هسی مسائل اج ای را بس رما ها نزریم م ک .
سیاستهذاری ،معیی  ،م ی ارائسی ضوابط است کس رر ملیضیات ر ت اعما م شور؛ مصا ح
جمع از ط یق مأمی م شور ه ف از نیز رر ررجس ی ا مثبیت حاکمیت ،اسیل ار نظم حفظ
ح ر ثغور اسیلال کشور است.
سیاست عموم عبارت است از سیاسی کس از ط ف عموم بس سیلس حلوق عموم بس جور م است
ما بس رست ارار امور عموم بس اج ا رر ی .
خطمش های عموم  ،اصو هسی کس بس سیلس م اجع ذی صا ح رر کشور ضع ش ان بس ع وا
یم ا و راه ما ،اق امات فعا یتهای الزم رر جامعس را راهب ی م ک .
خطمش های عموم جهتهی ی های کل هسی کس چ ون عمل سازما ها مؤسسات ر ی را رر
ملابلس با یم مشکل مس لسی عموم بس م ظور ی مشخص م سازن معموالً ب ای حل
پی م ی .
خطمش عموم  ،سلسلس اق امات ه فرار است کس موسط ف ر یا ه ه از اف ار ق رمم رارای
مش عیت خطمش هذاری ،ب ای ملابلس رفع یم مشکل عموم شکل م هی ر بس ع وا یم
انیخاب خاص از میا هزی سها مط ح م شور.
چیزی است کس ر تها انیخاب م ک کس انرام ره یا انرام ن ه .
خطمش عموم

ا آنجا که سیاس گااری فراچنتد حتل مستئلهی عمتومی است

م بع
(اقی اری)1366 ,
(بشی ی)1381 ,
(هاشم )1386 ,
(اصل پور & ش یف
زار )1394 ,
(ا وان )1391 ,
(ش یف زار & مع ن ,
 ,1394ص)10 .
)(Anderson, 2014
)(Dye, 2013

متیتتوان مراحتل

سیاس گااری را متناظر با مراحل حل مسئله برشمرد .در جد ل  2سیاست گتااری
که سه مرحله نخس

به پنج مرحله تقسی شده اس

عمومی به شمار میر د .با پیشرف

آن ا مراحل «تد چش» سیاست

مراحتل سیاست گتااری قلمتر بتا چگران هتر

مرحله محد د محد دتر میشود به گونتهای کته در مرحلته تصتمی گیتری فقت
با چگران مستقی د لتی نق
تعارچف سیاس

اچفا متیکننتد .چکتی ا

عمومی اچش اس

چژگتیهتای مشتتر در اکلتر

که تقرچباً همه آنها سیاست

عمتومی را در پاستخ

به «چک مسئله عمومی» میدانند .ا اچش ر سیاس گااری چک دانت
اس

هدف نهاچی آن حل مسائل عمومی اس

مستئلهمحتور

). (Howlett & Ramesh, 2002

جدول  .2تناظر فرایند سیاستگذاری عمومی و فرایند حل مسئله (طهماسبی و همکاران)1396 ,
م احل سیاستهذاری
رسیور کارهذاری سیاست
شکلهی ی سیاست
مصمیمهی ی
اج ای سیاست
ارزیاب سیاست

م اظ با م احل حل مس لس
ش اخت مس لس
ارائس را حلهای پیش هاری
را حل نهای
اج ا ج ح مع یل را حل
نظارت ب نیایج
کی

بازی ا ه م حلس
کل جامعس مأثی پذی ا سیاست
ذینفعا مسیلیم سیاست
ر ت
ذینفعا مسیلیم سیاست
بازی ا ه م حلس
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اشترچان ( )1389در تحقیقی با عنوان «مالحظاتی در باب سیاس های کلی نظتا
توصیههای سیاستی برای نظا سیاس گااری در جمهوری اسالمی اچران» استتدالل
کرده اس
مه

که سیاس

کلی نظا معطوف به فلسفهی سیاستی حکومت

استراتژچک اس

لاا به امورکلی هتداچتی نظتا مربتوط متیشتود .اچتش

ظیفه بر میش مانده اس
هم

مستائل

به جای آن تد چش سیاس های کلتی برنامته جهته

قرار گرفته اس  .بر همتیش استاس ضتر ری است

کته بته جتای تتد چش

سیاس های پرشمار برنامهای توست مجمتع تشتخیم مصتلح

سیاست هتای

هداچتی کلی حداکلر در ده ماده ابالغ شود هر سته ستال چتکبتار بتا توجته بته
تحوالت جهانی اچش سیاس هتا بتا بینی بتهر
هارساله ( نه پنجساله) هر د ل

شتود تتا مبنتاچی بترای برنامته

باشد.

غالمی جهرمی ( )1392در پژ هشی با عنوان «مفهو ماهی
اجرای سیاس های کلی نظا » پس ا تحلیل مفهو
نظا

تبییش مبانی اهمی

ماهیت

نظتارت بتر

سیاست هتای کلتی

نظارت بر حسشاجرای آنها شیوهی کنتونی نظتارت

بر حسشاجرای اچش سیاس ها را مورد نقد قرار داده لز

بتا نگری در شتیوه آن

را مورد تأکید قرار دادهاند.
کعبی فتاحی فرقندی ( )1395در پژ هشی با عنوان «سیاس هتای کلتی نظتا ؛
راهکار ارتقای نظا قانونگااری در نظتا جمهتوری استالمی اچتران» بته بررستی اچتش
موضو پرداختهاند که چافتش راهکارهاچی در قانون اساسی بته منظتور حرکت
حقوقی موجود به سم

نظا حقوقی مطلوب برآمده ا آمو ههای شرچع

ا نظتا
چکتی ا

ضر رچات امر نظا جمهوری اسالمی اچران محسوب میشتود .در اچتش پتژ ه

بتا

نگاهی به ظرفی های سیاس های کلتی نظتا ا جملته جاچگتاه آن در سلستلهمراتتب
قوانیش الزامیبودن اجرای سیاس های کلی ا اچش سیاس ها بهمنظور تحقتق اجتهتاد
تنظیمی به عنوان بخشی ا مدل قانونگااری مطلوب اسالمی بهره برده اس .
طحان نظیف بکشلو ( )1399در تحقیقی با عنوان «بررسی تحلیل گستتره
قلمر ی نظارت بر اجرای سیاس های کلی نظا » نیش استتدالل کتردهانتد کته
سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی در نظا حقوقی اچران با تأسیس نهاد سیاس هتای

واکاوی مضامین راهبردی در سیاستهای کلی نظام :کاربرد چارچوب مضمون در سیاستپژوهی
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کلی نظا در با نگری قانوناساسی دستخوش تغییراتی شده اس  .نانکه امتر ه
اچش نهاد حقوقی اثرگاار به عنصری پی برنده آچندهنگر تبدچل شده است

تتا در

پَسِ تصمی گیریهای ر مره نهادهای مختلف حقتوقی سیاستی ر چکترد نظتا
جمهوری اسالمی در خصوص کیفی
باشد .نتاچج اچش پژ ه

آچندهسا ی در حو ههتای مختلتف ر شتش

نشان میدهد که سطوح مختلتف تقنینتی البتته مراحتل

اجراچی مشمول نظارت بر اجرای سیاس های کلی خواهند بود.
در جتتد ل  3عنتتا چش برختتی دچگتتر ا تحقیقتتات مطالعتتات متترتب بتتا
سیاس های کلی نظا ارائه شده اس  .تحقیقی که به اکا ی استخراج مضتامیش
کلی اچش سیاس ها پرداخته باشد در بررسی پیشینه پژ ه

شناساچی نشد.

جدول  .3عناوین پژوهشی منتشرشده با موضوع سیاستهای کلی نظام (محقق)
رریف
1
2

ع وا ملا س
امکا س ر نسخ قوانی مل رات موسط سیاست های کل نظام
مجلیل نلاط ابهام نظارت ب اج ای سیاست های کل نظام رر ف ای مل ی
سیب ش اس جای ا ای ا رر رمبسب ی جهان شاخص انرام کسب کار ررراسیای
سیاستهای کل نظام
چارچوب یکپارچس ارزیاب ی مجور سیاست های کل نظام ابالغ
ملاممعظمرهب ی م ظلسا عا با ر یک ر م ی یت پ ژ
ارزیاب سیاست خارج جمهوری اسالم ای ا ب مب ای س چشمان از
سیاستهای کل نظام ()1384- 1388
ب رس جای ا سیاست های کل نظام رر راررس اراری
م ابع ق رت ن م رر سیاستهای کل نظام؛ موررکا ی سیاست های کل ب نامس
ششم موسعس جمهوری اسالم ای ا
سهم سیاستهای ف ه  -اجیماع رر سیاست های کل نظام ،اس ار باالرسی
قوانی ب نامس رر جمهوری اسالم ای ا
ا وی راهب ری مأمی ام یت مل رر سیاستهای کل نظام جمهوری اسالم
ای ا
رکی ی  ،اه اف سیاست های ام یت نظام ج.ا.ا ب اساس هفیما الیتفلیس،
قانو اساس سیاستهای کل نظام
رمبس ب ی راهکارها ابزارهای نیازس ر رر م ی سیاست های کل نظام جمهوری
اسالم ای ا
رر م ی ب نلش مرلس شورای اسالم رر حس اج ای سیاست های کل نظام
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نسبت سیاست های کل نظام با احکام حکومی رر حلوق اساس ای ا

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

م بع
(حاج عل خمسس)1399 ,
(فیاح & اصالن )1399 ,
(بیابان & پهلوا زار )1398 ,
(نیکویس ,فضل  ,رر یش سس
مالن  & ,کشا رز م ک)1398 ,
(علوی)1395 ,
(شی زار)1395 ,
(ق ی & جعف ی)1395 ,
(ب ج ری)1394 ,
(اسمعیل & باالی )1394 ,
(رشی زار & علیزار )1394 ,
(رهک ری & پا وچ)1392 ,
(اسماعیل & م صوریا )1391 ,
(اسماعیل & طجا -نظیف,
)1391

 .2روششناسی پژوهش
چکی ا ر شهای ساده کارآمد متشپژ هی سیاس پژ هی تحلیل مضمون است
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که براساس آن دادههای متش کتاه

چافتته بخت بنتدی مقولتهبنتدی تلختیم

میشوند سپس بهگونهای با سا ی متیشتوند کته مفتاهی مهت موجتود در در ن
مجموعهای ا دادهها استخراج شود .تحلیل مضمون اساساً چک ر ش توصیفی است
که جستجوی الگوهای موجود در در ن متش را تسهیل میکند .تحلیل مضتمون غالبتاً
به عنوان چک تر در نظر گرفته میشود که ذچتل آن بتهجتای چتک مکتتب مکاتتب
مختلفتی جتود دارد (شتیخ -اده  .)1399چتر تتر تحلیتل مضتمون سته مکتتب
کدگااری پاچا 1کتابچه کد

2

تحلیل مضمون با تابی 3قرار دارد ذچل هرچک ا اچتش

مکاتب چک چا ند ر چکرد جود

دارد). (Braun & Clarke, 2006

مکتب کتابچه کد بستیاری ا ر چکردهتای تحلیتل مضتمون ا قبیتل تحلیتل
تار وب  (Ritchie & Lewis, 2003) 4قالتب مضتامیش
تحلیل ماترچس

6

)(Cassell & Bishop, 2019

5

)(King & Brooks, 2018

شتبکه مضتامیش

7

(Attride-Stirling,

) 2001را در بر میگیترد .اچتش مکتتب تحلیتل مضتمون در متوقعیتی بتیش تحلیتل
مضمون کدگااری پاچا

تحلیل مضمون با تابی قرار می گیرد به لحتا ر چکترد

ساختارمند به کدگااری با تحلیل مضمون کدگااری پاچا (البته غالبتاً بتا استتفاده ا
معیارهای پاچاچی کدگااری) اشترا دارد ا فلسفه اساسی کیفی کتالن تحلیتل
مضمون با تابی نیز بهره می گیرد .در تحلیل مضمون کتابچه کتد برختی مضتامیش
(اگرنه همه آنهتا) قبتل ا تحلیتل کامتل تعیتیش متیشتوند مضتامیش بته عنتوان
خالصههای موضوعی شناخته

میشوند).(Braun & Clarke, 2006

در اچش تحقیق برای تحلیل مضامیش راهبردی در سیاس های کلی نظا ا مکتتب
کتابچهکد ر چکرد ار وب مضمون استفاده شد کته در ادامته بته اختصتار معرفتی

1. Coding reliability TA
2. Codebook TA
3. reflexive TA
4. Thematic Framework Analaysis
5. Template Analaysis
6. Matrix Analaysis
7. Network Analaysis

واکاوی مضامین راهبردی در سیاستهای کلی نظام :کاربرد چارچوب مضمون در سیاستپژوهی

میشود .تحلیل ار وب مضمون 1ر چکردی اس
کیفی که ساختاری نظا مند برای متدچرچ
حجت

15

بترای تجزچته تحلیتل دادههتای

تحلیتل شناستاچی مضتامیش خصوصتاً در

چتادی ا دادههتای متنتی در اختیتار پژ هشتگران قترار متیدهتد

& (Hackett

) .Strickland, 2018آن ر چکرد در دهه  1980توس اسپنسر رچتچی در شتورای ملتی
تحقیقات اجتماعی انگلستان برای استفاده در پژ ه هتای سیاست گتااری تتد چش
خ مشی مطرح شد که به چک ر چکرد نظا مند کامالً ساختارمند برای تحلیل داده هتای
کیفتی نیتا دارنتد ) .(Spencer, Ritchie, & Lewis, 2003چکتی ا نقتاط قتوت ر چکترد
ار وب مضمون اچش اس

که کدگااری فهرس بندی دادهها به پژ هشتگر امکتان

میدهد تا با نگاهی ا باال به پاچیش ه به مضامیش نوظهور (تحلیل مضتمون) هت بته
هرچک ا موردها (تحلیل موردی) توجه کند که میتواند منجتر بته شناستاچی الگوهتای
معانی در دادهها شود.

)(Gale, Heath, & Cameron, 2013

همانطور که در نمودار  1نشان داده شده اس

تار وب مضتمون شتامل پتنج

مرحله مرتب باه میباشد که مسیر ر شنی برای تجزچه تحلیل دادهها ا جمتعآ ری
ا لیه داده ها مدچرچ

آن تا تد چش گزارش توصیفی را پتی

ر ی پژ هشتگران قترار

متیدهتد ) .(Smith & Firth, 2011مرحلته اصتلی اچتش ر چکترد تهیته چتک تار وب
مضمونی در خصوص موضو تحقیق اس  .اچش تار وب مضتمونی بته پژ هشتگر
کمک میکند تا دادههای مرتب با مضامیش مفاهی
سا ماندهی کند.
ترسيم نقشه کلی
و تفسير آن

مقولهها را کدگااری طبقتهبنتدی

)(Spencer L. , Ritchie, O’Connor, Morrell, & Ormston, 2014

تلخيص و نمایش
دادهها

فهرستبندی و
مرتبکردن

تهيه یک
چارچوب
مضمونی

آشنایی با دادهها

نمودار  .1مراحل رویکرد چارچوب مضمون )(Hackett & Strickland, 2018

1. Thematic Framework
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 .3مراحل اجرای پژوهش
 .1-3مطالعه و آشنایی با متن سياستهای کلی

در گا ا ل پس ا شناساچی انتخاب سیاس های کلی نظا متش آنهتا ا ستاچ
نظا درچاف

دبیرخانه مجمع تشخیم مصلح

مطالعه شد .بته هنگتا مطالعته

متش برخی ا اچدهها الگوهای مرتب با اهداف پژ ه
 55عنوان سیاس

جامعه آماری در اچش پژ ه
دبیرخانه مجمع تشتخیم مصتلح

شناساچی شد.

کلی نظا اس

که در ستاچ

نظتا منتشتر شتده است  .در بررستی ا لیته

مشخم شد که  7مورد ا اچش عنا چش تصوچب شده لتی ابتالغ نشتده است
مورد مربوط به برنامههای توسعه د

تا پنج کشور اس

4

که منقضی شتدهانتد 3

مورد به دلیل طبقهبندی سری در دسترس نیستند  2مورد نیز به صتورت نتاقم
بارگااری شده اس  .لاا ا  55سیاس
نشده اس  .عنا چش  37سیاس

ماکور  18مورد در اچتش تحقیتق استتفاده

کلی مصوب ابالغ شده که در اچش تحقیق متورد

تجزچه تحلیل قرار گرفتند به ترتیب شتماره تتارچخ تصتوچب بارگتااری در
ساچ

دبیرخانه مجمع تشخیم مصلح

نظا در جد ل  4ذکر شده اس .

جدول  .4عناوین سیاستهای کلی نظام بهکاررفته در تحقیق (محقق)
رریف ک
02 : 1
03 : 2
04 : 3
06 : 4
07 : 5
08 : 6
10 : 7
11 : 8
14 : 9
15: 10
17 : 11
21 : 12
24 : 13
25 : 14
26 : 15
29 : 16
30 : 17

ع وا سیاست
سیاستهای کل نظام رر بخش شبکسهای اطالعرسان رایانسای
سیاست های کل نظام رر بخش ان ژی
سیاستهای کل نظام رر بخش ام یت اقیصاری
سیاستهای کل نظام رر بخش م ابع طبیع
سیاستهای کل نظام رر بخش م ابع ب
سیاستهای کل نظام رر بخش مع
سیاستهای کل نظام رر بخش حمل نلل
سیاستهای کل نظام رر بخش ام یت قضای
سیاست های کل نظام رر بخش شه سازی
سیاست های کل نظام رر بخش مسک
چشم ان از جمهوری اسالم ای ا رر افق  1404هر یشمس
سیاست های کل نظام رر خصوص اصل  44قانو اساس
سیاست های کل نظام ب ای پیش ی ی کاهش خط ات ناش از سوانح طبیع حوارث غی می قبس
سیاست های کل نظام رر بخش کشا رزی
سیاست های کل نظام رر بخش ص عت
سیاستهای کل نظام ب ای م یج مجکیم ف ه گ ایثار جهار سامان ه امور ایثاره ا
سیاستهای کل ب «ج» اصل چهل چهار قانو اساس

سا مصویب
1377
1377
1377
1378
1378
1378
1379
1379
1381
1381
1382
1383
1384
1384
1384
1385
1385

واکاوی مضامین راهبردی در سیاستهای کلی نظام :کاربرد چارچوب مضمون در سیاستپژوهی
سیاستهای کل نظام رر خصوص مبارز با موارمخ ر
سیاستهای کل پ اف غی عامل کشور
سیاستهای کل قضای پ جسا س
سیاستهای کل نظام اراری
سیاستهای کل اصالح ا وی مص ف
سیاستهای کل رر بخش ام یت فضای مو ی مبار اطالعات
سیاستهای کل نظام رر اشیغا
سیاستهای کل مایش س زمی
سیاستهای کل نظام رر خصوص خورکفای رفاع ام یی
سیاستهای کل مو ی مل  ،حمایت از کار س مایس ای ان
سیاستهای کل ایرار مجو رر نظام موزش پ رش کشور
سیاستهای کل اقیصار ملا می
سیاستهای کل سالمت
سیاستهای کل جمعیت
سیاستهای کل علم ف ّا ری
سیاستهای کل ب نامس ششم موسعس
سیاستهای کل مجیطزیست
سیاستهای کل خانوار
سیاستهای کل انیخابات
سیاستهای کل نظام قانو هذاری

31 : 18
33 : 19
36 : 20
37 : 21
38 : 22
39 : 23
40 : 24
41 : 25
42 : 26
43 : 27
44 : 28
45 : 29
47 : 30
48 : 31
49 : 32
50 : 33
51 : 34
52 : 35
53 : 36
54 : 37
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1385
1386
1388
1389
1389
1389
1390
1390
1390
1391
1392
1392
1393
1393
1393
1394
1394
1395
1395
1398

 .2-3تهيه چارچوب مضمونی

پس ا مطالعه متش سیاس های کلی نظا
محتوای سیاس ها چک فهرس

آشناشتدن پژ هشتگران بتا عنتا چش

ا لیه ا اچدههای موجود در سیاست هتا نکتات

جالب در آنها تهیه شد .با استفاده ا اچش فهرس
توجه به ادبیات مدچرچ
(جد ل )5

اچدههتا پیشتینه تحقیتق بتا

راهبردی چتک تار وب مضتمونی ا لیته طراحتی شتد

ار وب کدگااری حد مر آن کامال مشتخم تعرچتف شتد

به گونهای که قابل تغییر چا تکراری نباشند .کدگااری نخس

به صتورت دستتی

سپس ا طرچق نر افزار تحلیل کیفی  Nvivo 12انجا شد.
جدول  .5چارچوب مضمون اولیه برای شروع کدگذاری و شناسایی مضامین راهبردی (محقق)
مضمو ف اهی
ماهیت راهب ری

موضوع اصل

مضمو سازما ره
ه ف راهب ری
راهب ر
ماکییم
قانو
اقیصار
فهگ
سیاست

مع یف
قص غایت ه ف بل م ت را نشا م ره .
را رسی بس ه ف راهب ری را نشا م ره .
اق ام اج ای ب نامس عملیام م مبط با راهب ر است.
بس ج بس قانون یا حلوق م مبط با ه راهب ر اشار رارر.
بس مسائل موضوعات بخش های اقیصاری م پ رازر.
اجیماع م پ رازر.
بس مسائل موضوعات ف ه
بس مسائل موضوعات سیاس اراری م پ رازر.
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علم ف ّا ری
فضای مرازی
م ابعطبیع مجیطزیست
نظام ام یی
ش اسای حل مس لس
به هی ی از ف صت
پیش ی ی حل بج ا

ر یک ر غا ب

بس مسائل موضوعات علم ف ّا ری م پ رازر.
بس مسائل موضوعات فضای مرازی م پ رازر.
بس موضوعات م ابع طبیع مجیطزیست م پ رازر.
بس مسائل موضوعات نظام ام یی م پ رازر.
بس رنبا ش اخت حل مس لس جاری است.
بس رنبا به هی ی از یم ف صت رر ی است.
بس رنبا پیش ی ی از قوع بج ا حل است.

 .3-3کدگذاری و شناسایی مضامين

در اچش گا فهرستی طوالنی ا کدهای مختلف در مجموعه سیاس ها شناساچی شتد.
سپس کدهای مختلف بر اساس ار وب مضتامیش مرتتب شتدند همته دادههتای
کدگااریشده مرتب با هرچک ا مضامیش شناساچی گردآ ری شدند .سیاس هاچی
که دربرگیرنده کدهاچی ون «صیان » «بترای» «دستتیابی» «بتهمنظتور» بودنتد در
مضمون هدف راهبردی؛ سیاس هتاچی کته دربرگیرنتده کتدهاچی تون «حماچت »
«جلوگیری» «افزاچ » «گسترش» بودنتد در مضتمون راهبترد؛ سیاست هتاچی کته
دربرگیرنده کدهاچی تون «اچجتاد» «توستعه» «اقتدا » «بهتره بترداری» «افتزاچ »
«بهرهبرداری» «شناساچی» «اصالح» «استقرار» «تد چش» بودنتد در صتورتی کته بتا
اژههای الزا آ ر تعهدآ ر همراه بودند در مضمون قانون در غیر اچش صورت در
مضمون تاکتیک دسته بنتدی شتدند .الگتوی پیشتنهادی پتژ ه
سیاس ها پس ا

کدگتااری

جهت

ندچشبار با خوانی سیاس ها به شرح جد ل  6اس .

جدول  .6راهنمای کدگذاری سیاستهای مرتبط با چارچوب ماهیت مضمون راهبردی (محقق)
ماهیت راهب ری
ه ف راهب ری
راهب ر

ک موجور رر سیاست
صیانت  ،ب ای ،بسم ظور رسییاب
حمایت ،جلوهی ی ،افزایش ،هسی ش ارملا

ماکییم

ایرار ،موسعس ،اق ام ،به ب راری ،ش اسای  ،اصالح ،اسیل ار م ی

قانو

ا زام ،مروز ،م ع ،مم وع ،مراز م لیح

 .4-3تلخيص و نمایش دادهها

در اچش مرحله پس ا کدگااری سیاس هتا طتی سته مرحلته مجتزا بتا استتفاده ا
ار وب مضامیش ماهی

راهبردی موضو اصلی ر چکرد غالب نسب

گزارش خر جیهای تحلیلی متناسب با اهداف پژ ه
خوب جستجو تلخیم نماچ

که در نر افزار تحلیتل

به تهیه

اقدا شد .قابلیت هتای
کیفتی12

 NVivoتعبیته

واکاوی مضامین راهبردی در سیاستهای کلی نظام :کاربرد چارچوب مضمون در سیاستپژوهی

شده اس
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در اچش مرحله بسیار مؤثر مفید بود.

 .5-3ترسيم نقشه کلی و تحليل دادهها

در اچش مرحله مضامیش پیشنهادی برای تحلیل سیاس ها تعرچف تعدچل سیاس هتا
براساس آنها تحلیل شد .خر جیهای تحلیلتی ا نتر
استخراج با استفاده ا نر افزار اکسل

رد نسب

افتزار تحلیتل کیفتی NVivo 12

به تحلیل بیشتتر دادههتا ترستی

نقشه کلی حاک بر سیاس ها تهیته جتدا ل اقتدا شتد .ستپس مجموعته کتاملی ا
مضامیش نهاچی فراه شد تحلیل تد چش گزارش نهاچی صورت گرف .
در اچش پژ ه
صورت پاچرف

برای تضمیش پاچاچی نتتاچج کدگتااری توست د پژ هشتگر

درصورتی که در فراچند تحقیق کیفی کلیه اجزا عناصتر تحقیتق

در ارتباط با چکدچگر قرار داشته به صورت دقیتق عمیتق اجترا شتوند فراچنتد
تحقیق کیفی ا اعتبار برخوردار خواهد بود که در تحقیق حاضتر ا اچتش ر چکترد
جه
پژ ه

اثبات اعتبار فراچند تحقیق بهتره گرفتته شتده است  .بترای اعتبتار ر اچتی
نیز ضمش پاچبندی به مبانی نظتری متدچرچ

راهبتردی تحلیتل خوشتهای

مضامیش نیتز ر اچتی طترح کدگتااری را نشتان متیدهتد .در نمتودار  2تحلیتل
خوشهای مضامیش ماهی

راهبردی سیاس های کلی نظا به تصتوچر کشتیده شتده

اس  .همانگونه که مشاهده میشود نتیجه تحلیل نیتز مؤچتد تار وب مضتمون
اس

رعاچ

آن در کدگااری انجا تحلیل را تاچید میکند .قانون ماهیتا با سته

نو مضمون هدف راهبردی راهبترد تاکتیتک متفتا ت است
حاصل ا نر افزار نیز قابلمشاهده اس  .همچنیش به لحا ا لوچت
ترتیب ماهی

کته در خر جتی
اهمیت

بته

هدف راهبردی راهبرد تاکتیک قرار دارند.

نمودار  .2تحلیل خوشهای مضمون ماهیت راهبردی سیاستهای کلی نظام (خروجی نرمافزار )NVivo 12
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 .4تجزیه و تحليل دادهها
با توجه به اهداف تحقیق نتاچج تحلیل دادهها در سه بخ
بررسی تحلیل سیاس های کلی در ار وب ماهی

ارائته متیشتود .نتیجته
راهبردی موضو اصلی

ر چکرد حاک بر آنها ارائه میشود.
 .1-4تحليل سياستهای کلی بر اساس ماهيت راهبردی

در اچش بخ

راهبتردی بته هتار دستته

سیاس های کلی نظا بر اساس ماهیت

هدف راهبردی راهبرد تاکتیک قانون دستهبندی شدهاند .نکتهی قابتلتوجته آن
اس

که مضمون چک سیاس

ممکش اس

در خصوص موضتوعی ختاص هتدف

راهبردی باشد لی در موضوعی دچگر راهبرد چا ساچر مضامیش راهبردی باشد دلیل
اچش امر را میتوان در تعارچف عملیاتی آن جستجو کرد .به عبتارتی در هتر محتور
موضوعی هدف راهبردی قصد غاچ

مقصود بلندمدت در سیاس ها را نشان

میدهد؛ راهبرد نحوه تحقق هتدف راهبتردی را تبیتیش متیکنتد؛ تاکتیتک نحتوهی
دستیابی به راهبرد قانون نحوه تحقق تاکتیک را نشان میدهد (دچوچد .)1398
در جد ل  7فرا انی مضامیش راهبردی هرچک ا سیاس هتای کلتی نظتا بتر
اساس ماهی

آنها ارائه شده اس .

جدول  .7فراوانی مضامین ماهیت راهبردی به تفکیک هریک از سیاستهای کلی (محقق)
ک

ع وا سیاست کل نظام

 -02سیاست های کل نظام رر بخش شبکسهای اطالعرسان رایانسای
 -03سیاست های کل نظام رر بخش ان ژی
 -04سیاستهای کل نظام رر بخش ام یت اقیصاری
 -06سیاستهای کل نظام رر بخش م ابع طبیع
 -07سیاستهای کل نظام رر بخش م ابع ب
 -08سیاستهای کل نظام رر بخش مع
 -10سیاستهای کل نظام رر بخش حمل نلل
 -11سیاستهای کل نظام رر بخش ام یت قضای
 -14سیاست های کل نظام رر بخش شه سازی
 -15سیاست های کل نظام رر بخش مسک
 -17چشم ان از جمهوری اسالم ای ا رر افق  1404هر ی شمس
 -21سیاست های کل نظام رر خصوص اصل  44قانو اساس
 -24سیاست های کل نظام ب ای پیش ی ی کاهش خط ات ناش از
سوانح طبیع حوارث غی می قبس

ه ف راهب ری
4
4
1
2
1
2
2
2
5
5
10
10

ف ا ان مضمو
راهب ر
6
12
2
3
5
8
10
7
10
8
8
25

ماکییم
6
10
0
4
4
6
4
12
4
3
1
11

قانو
2
0
2
0
0
0
0
6
0
1
0
16

3

11

19

3
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ک

ع وا سیاست کل نظام

 -25سیاست های کل نظام رر بخش کشا رزی
 -26سیاست های کل نظام رر بخش ص عت
 -29سیاست های کل نظام ب ای م یج مجکیم ف ه گ ایثار جهار
سامان ه امور ایثاره ا
-30سیاست های کل ب « ج» اصل چهل چهار قانو اساس
 -31سیاست های کل نظام ررخصوص مبارز با موارمخ ر
 -33سیاست های کل پ اف غی عامل کشور
 -36سیاست های کل قضای پ جسا س
-37سیاست های کل نظام اراری
 -38سیاست های کل اصالح ا وی مص ف
 -39سیاست های کل رر بخش ام یت فضای مو ی مبار اطالعات
 -40سیاست های کل نظام رر اشیغا
 -41سیاست های کل مایش س زمی
 -42سیاست های کل نظام رر خصوص خورکفای رفاع ام یی
 -43سیاست های کل مو ی مل  ،حمایت از کار س مایسی ای ان
 -44سیاست های کل ایرار مجو رر نظام موزش پ رش کشور
 -45سیاست های کل اقیصار ملا می
 -47سیاست های کل سالمت
 -48سیاست های کل جمعیت
 -49سیاست های کل علم ف ّا ری
 -50سیاست های کل ب نامس ششم موسعس
 -51سیاست های کل مجیطزیست
 -52سیاست های کل خانوار
 -53سیاست های کل انیخابات
 -54سیاست های کل نظام قانو هذاری

با توجه به نتاچج تحلیل که در جد ل  8آمده است
 1413کد در خصوص ماهی
اکلر قرچب به اتفاق سیاس ها

ه ف راهب ری
6
8

ف ا ان مضمو
راهب ر
14
16

ماکییم
9
4

قانو
0
1

5

7

8

1

9
5
2
4
4
6
8
3
12
3
7
13
27
17
6
11
39
5
7
9
7

5
13
7
12
24
28
7
16
37
8
36
31
48
22
18
32
65
19
14
8
10

3
9
8
8
11
23
3
7
19
4
12
24
23
24
9
13
54
19
19
24
25

5
1
2
1
3
2
2
1
0
1
3
3
4
3
2
0
3
3
2
5
3

در  37عنتوان سیاست

مضمو سازما ره

کلتی

راهبردی سیاس های کلی جتود داشتته است  .در
هار مضمون راهبردی جود دارد.

جدول  .8فراوانی مضامین ماهیت راهبردی به تفکیک تعداد عنوان و کد سیاست (محقق)
نوع مضمو
مضمو ف اهی

21

ع وا مضمو
ماهیت راهب ری
ه ف راهب ری
راهب ر
ماکییم
قانو

مع ار م بع (سیاست)
37
37
37
36
27

مع ار ک
1413
274
612
446
81
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همتانطتتور کتته در نمتتودار  3مشتتاهده متتیشتتود ماهیت
سیاس های کلی هدف راهبردی اس ؛ ماهی
ماهی

 19درصتتد ا محتتتوای

 43درصد ا سیاس ها راهبترد

 32درصد ا آنها تاکتیک  6درصد نیز قتانون است  .بته عبتارتی ماهیت

حد د  60درصد ا سیاس های کلتی نظتا راهبترد هتدف راهبتردی است
ماهی

 40درصد ا آنها تاکتیک قانون اس .
ه ف راهب ری
%19

قانو
%6

ماکییم
%32
راهب ر
%43

نمودار  .3درصد فراوانی مضامین ماهیت راهبردی در سیاستهای کلی نظام (محقق)

 .2-4تحليل سياستهای کلی بر اساس موضوع سياست

در اچش بخ

موضوعات سیاس های کلی بر اساس عنوان محتوای سیاس های

کلی نظا انتخاب تفکیک تحلیل شده اس  .اچتش موضتوعات در برختی متوارد
خیلی عا

فراگیر در برخی موارد دقیقتر شناساچی شده اس  .بته عنتوان ملتال

در موضو اقتصاد سیاس ها ابتتدا در د دستته مضتمون ستا ماندهنتده مستائل
اقتصادی بخ های اقتصادی سپس در قالب مضامیش پاچه فرعی ستا ماندهی
شدهاند .البته امکان بررسی دقیقتر جزئیتر موضوعات نیز جود دارد که ختارج
ا قلمر ی اچش پژ ه

اس  .نتیجه تحلیل موضوعی سیاس های کلی در جتد ل

 9ارائه شده اس ؛ ر بر ی هر موضو تعداد سیاس

کلی همچنیش تعتداد کتد

سیاستی مرتب با آن موضو درج شده اس  .به عنتوان ملتال موضتو بترق در 5
عنوان سیاس

در  8کد سیاستی مطترح بررستی شتده است  .همچنتیش در 5

عنوان سیاس

کلی در حد د  33کد سیاستی به موضو فضای مجا ی پرداختته

واکاوی مضامین راهبردی در سیاستهای کلی نظام :کاربرد چارچوب مضمون در سیاستپژوهی
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شده اس  .همان طور که در جد ل  9مشاهده میشود سیاس های کلی بر حسب
شباه

موضوعی در چک طبقه قرار میگیرند .به عنتوان ملتال در موضتو فضتای

مجا ی د سیاس
دچگری امنی

کلی ابالغ شده اس  :چکی شبکههای اطال رسانی راچانتهای

فضای تبادل اطالعات.
جدول  .9تعداد کد احصاشده در هر موضوع سیاست (محقق)

موضوع سیاست کل
سیاستهای کل نظام
چشمان از  20سا س
ب نامس ششم موسعس
سیاست های کل رر حوز اقیصار
ا ف) سیاست های کل رر حوز مسائل اقیصاری
اقیصار ملا می
اصل  44خصوص سازی
اصالح ا وی مص ف
اشیغا
مو ی مل
ام یت اقیصاری
ب) سیاستهای کل رر حوز بخشهای مخیلف اقیصاری
بخش ان ژی
نفت هاز پی شیم
بق
ان ژی های نو
بخش ص عت
بخش مع
بخش کشا رزی
بخش م ابع ب
بخش حمل نلل
بخش شه سازی
بخش مسک
اجیماع
سیاست های کل رر حوز ف ه
جمعیت
خانوار
بخش سالمت
مبارز با موارمخ ر
م یج ف ه گ ایثار شهارت
بخش قضای
بخش ام یت قضای
سیاست های کل رر حوز سیاس اراری
امور سیاست خارج
نظام اراری
انیخابات

مع ار سیاست م مبط
36
9
3
27
23
2
8
11
11
8
1
19
9
7
5
1
2
2
4
10
4
3
2
17
4
2
11
2
2
8
1
23
21
2
1

مع ار ک م مبط
1322
21
110
496
312
55
99
54
30
45
5
184
57
31
8
4
27
6
20
25
22
14
11
187
20
27
68
19
14
32
18
125
72
28
25
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موضوع سیاست کل
سیاست های کل رر حوز علم ف ّا ری
مجو رر نظام موزش پ رش
علم ف ّا ری
سیاست های کل رر حوز فضای مرازی
شبکسهای اطالعرسان رایانسای
ام یت فضای مبار اطالعات
سیاستهای کل رر حوز م ابعطبیع مجیطزیست
مایش س زمی
بخش م ابعطبیع
مجیطزیست
سوانح طبیع حوارث غی می قبس
سیاست های کل رر حوز نظام ام یی
پ اف غی عامل
خورکفای رفاع ام یی

مع ار ک م مبط
146
43
96
33
7
14
105
42
7
28
28
45
16
27

مع ار سیاست م مبط
22
3
22
5
1
1
15
6
4
7
5
13
3
11

در نمودار  4سه مضامیش موضوعی به تفکیک درصد ا کل سیاس هتا درصتد
ا کدهای سیاستی ارائه شده اس  .همانطتور کته مشتاهده متیشتود مهت تترچش
موضوعاتی که در تعداد بیشتری ا سیاس های کلی نظتا بته آنهتا پرداختته شتده
اس

فنتا ری

به ترتیب فرا انی در حتو ه اقتصتادی سیاستی اداری علت

اس  .همچنیش بیشترچش درصد ا کل کدهای سیاستتی بته ترتیتب بته حتو ههتای
اقتصادی عمومی فرهنگی اجتماعی عل
75%

64%

61%

33%

38%

47%

42%

36%

14%

14%

9%

11%

14%
2%

8%

3%

سیاس

فنّا ری اختصاص داشته اس .

ی ایب عم جطاب ی عیحیو ه من حظ یا م ی چ سا م ن ی ت ی
ه ا ی حع مو وحهم وایق ته صف ارده نیگحیو ه ا سج یت امساحعیوی ه ا عد ال ر یح وحف نوها فه رضمان

درصد ا کل کدها

درصد ا تعداد سیاس ها

نمودار  .4سهم موضوعات مختلف به تفکیک تعداد سیاستهای کلی و کدهای سیاستی مرتبط (محقق)
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 .3-4تحليل سياستهای کلی بر اساس رویكرد غالب

ر چکرد کلی هر سیاس

کلی نظا میتواند در ابعاد ملی فراملتی بته قصتد حتل

«مسئلهای فرابخشی» چا پاچان بخشیدن به «بحران منفردی» چا برای بهرهبرداری ا
کشتتف «فرصتتتی» راهبتتردی (ختتواه بتته استتطه فرص ت چتتابی ختتواه بتته استتطه
فرص سا ی) باشد .در جد ل  10طبقهبندی سیاس های کلتی نظتا بتر حستب
ر چکرد کلی حاک بر هر سیاس

نشان داده شده اس .

جدول  .10طبقهبندی سیاستهای کلی نظام به تفکیک رویکرد غالب هر سیاست (محقق)
پیش ی ی حل بج ا
اقیصار ملا می
اصالح ا وی مص ف
اشیغا
بخش ام یت اقیصاری
بق
بخش م ابع ب
بخش شه سازی
بخش مسک
جمعیت
خانوار
بخش سالمت
مبارز با موارمخ ر
بخش قضای
بخش ام یت قضای
مجو رر نظام موزش پ رش
ام یت فضای مبار اطالعات
بخش م ابع طبیع
مجیطزیست
سوانح طبیع حوارث غی می قبس
پ اف غی عامل
خورکفای رفاع ام یی

ش اسای حل مس لس
چشمان از 20سا س
ب نامس ششم موسعس
مو ی مل
بخش ان ژی
بخش حمل نلل
نظام اراری
مایش س زمی
نظارت ب حس اج ای سیاستهای کل

به هی ی از ف صت
اصل  44خصوص سازی
نفت هاز پی شیم
ان ژی های نو
بخش ص عت
بخش مع
بخش کشا رزی
م یج ف ه گ ایثار شهارت
امور سیاست خارج
انیخابات
علم ف ّا ری
شبکسهای اطالعرسان رایانسای

در جد ل  11محتوای سیاس های کلی بر اساس ر چکرد غالب آنهتا در  3بخت
«شناساچی حل مساله» «بهرهگیری ا فرصت » «پیشتگیری حتل بحتران» بته
تفکیک تعداد سیاس

کد سیاستی مرتب ارائه شده اس .

جدول  .11فراوانی سیاستها و کدهای سیاستی مرتبط با مضامین سه رویکرد غالب (محقق)
ر یک ر غا ب سیاست
ش اسای حل مسا س
به هی ی از ف صت
پیش ی ی حل بج ا

مع ار سیاست م مبط
28
29
17

مع ار ک م مبط
194
128
40

26

♦ سال  ♦ 29شماره  ♦ 97زمستان 1399

در نمودار  5ر چکرد کالن حاک بر سیاس های کلی نظا به صتورت درصتدی ا
کدهای سیاستی مترتب نشتان داده شتده است  .در  80درصتد کتدهای سیاستتی
ر چکرد حاک شناساچی حل مسئله بهرهگیری ا فرص ها بوده اس .

به هی ی از ف صت
%39

ش اسای حل مسا س
%38

پیش ی ی حل
بج ا
%23

نمودار  .5سهم هر یک از رویکردهای غالب از کدهای سیاستی مرتبط (محقق)

نتيجهگيری و پيشنهادات
هدف ا انجا اچش پژ ه

استخراج مضامیش راهبتردی موضتوعی ر چکتردی

حاک بر سیاس های کلی نظا جمهوری اسالمی اچران بوده اس  .بدچشمنظتور 37
مورد ا سیاس های ابالغی ندچشبار با خوانی شدند .سپس مضامیش مورد توجته
در سیاس ها با توجه به ار وب مضمون تحقیتق احصتا شتد .در همتیش راستتا
سیاس هاچی که دربرگیرنده کدهاچی ون صتیان

بترای دستتیابی بته منظتور

بودند در مضمون هتدف راهبتردی قترار گرفتنتد؛ سیاست هتاچی کته دربرگیرنتده
کدهاچی ون حماچ

جلوگیری افتزاچ

گستترش بودنتد در مضتمون راهبترد

گنجانده شدند؛ سیاس هاچی که دربرگیرنده کدهاچی تون اچجتاد توستعه اقتدا
بهره برداری افزاچ

شناساچی اصالح استقرار تد چش بودند در صتورتی کته بتا

اژههای الزا آ ر تعهدآ ر همراه بودند در مضمون قانون در غیر اچش صتورت
در مضمون تاکتیک دسته بندی شدند .درمجمو  1413کد ا سیاس هتا استتخراج
شد که در قالب ماهی های هدف راهبردی راهبردی تاکتیک قانون دستهبنتدی

واکاوی مضامین راهبردی در سیاستهای کلی نظام :کاربرد چارچوب مضمون در سیاستپژوهی
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شد 19 .درصد ا سیاس ها هدف راهبردی  43درصد راهبرد  32درصد تاکتیتک
تنها  6درصد ا سیاس ها ماهی

قانونی دارند.

تحلیل سیاس ها بر اساس ار وب موضوعی نشان میدهد که موضتوعات
مورد تاکید در سیاس های کلی نظا به ترتیب بیشترچش کد سیاستی مرتب عبارتند
ا  :اقتصتتادی عمتتومی فرهنگتتی اجتمتتاعی علت
منابعطبیعی محی

فنّتتا ری سیاستتی اداری

چست  .موضتوعات نظتامی امنیتتی فضتای مجتا ی نیتز

کمترچش حج ا سیاس های کلی نظا را به خود اختصاص دادهاند.
همچنیش سیاس ها بر اساس سه ر چکرد غالب مورد تحلیل قترار گرفت  .نتتاچج
تحلیل براساس ار وب ر چکرد نشان متیدهتد ا مجمتو  362کتد احصاشتده در
سیاس ها ر چکرد بهرهگیری ا فرص

در  28عنوان سیاس

ر چکرد شناساچی حل مستاله نیتز در  29سیاست
ر چکرد پیشگیری حل بحران نیز در  17عنوان سیاس

 198کد مشاهده شتد.

 128کتد جتود داشتته است .
 40کد مشهود بوده اس .

پس ا بررسی سیاس های ابالغی تحلیل مضامیش آنها پیشنهاداتی به شرح
چر ارائه میشود:
باچستی در تد چش سیاس ها ابتدا اهداف راهبتردی متورد توجته قترار گیترد.
هدف ا ابالغ هر سیاس

تحقق اهدافی د ربرد اس

که ا آن بتا عنتوان اهتداف

راهبردی چاد میشود .به عبارتی باچستی اچش اطمینان حاصل شتود کته در صتورت
اجرای تاکتیک ها راهبردها در صورت درنظرگرفتش قتوانینی تعهتدآ ر دارای
ضمان

اجراچی برای آن اهداف راهبردی در بلندمدت تحقق چابد .در صورتی کته

به نظر میرسد میان اهداف راهبردی سطوح دچگر برنامهها (راهبردها تاکتیکهتا
قوانیش) شکاف مشهودی جود دارد.
سیاس های ابالغی ا منظر ماهیتی در مره اسناد باالدستی برای سا مانهتا
نهادهای فعال در کشور قرار میگیرند .ا اچش منظر به نظر باچستی تعداد تاکتیکهتا
قوانیش به نسب

تعداد اهداف راهبردی راهبردهای مورد اشاره در متش سیاس

بسیار کمتر باشد .اچش در حالی اس

که اچش نسب

در اکلر سیاس های موضتوعی

ابالغ شده مشاهده نمیشتود .در برختی سیاست هتای ابالغتی تعتداد راهبردهتا
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تاکتیکها مسا ی چا تقرچبا مسا ی است

اطتال رستانی راچانتهای

ماننتد :سیاست

(راهبرد 6 :تاکتیک )6 :سیاس های ابالغتی حتو ه محتی

(راهبترد19 :

چست

تاکتیک )19 :سیاس های ابالغی حو ه الگوی مصرف (راهبترد 28:تاکتیتک)23 :
سیاس های ابالغی حو ه آب (راهبرد 5 :تاکتیک .)4 :در برخی ا سیاس هتای
ابالغی نیز تعداد تاکتیک ها بیشتر ا تعداد راهبردهاس

که نیا مند با نگری است

مانند :سیاس های حو ه قضاچی (راهبترد 7 :تاکتیتک )12 :سیاست هتای حتو ه
حتتوادط طبیعتتی غیرمترقبتته (راهبتترد 11 :تاکتیتتک )19 :سیاس ت هتتای حتتو ه
اچلارگران (راهبرد 7 :تاکتیک )8 :سیاس های حو ه پدافند غیرعامتل (راهبترد7 :
تاکتیک )8 :سیاس های حو ه قانونگااری (راهبرد 10 :تاکتیک.)25 :
در تحلیل ار وب مضامیش راهبردی متونی که ا نظر ماهیتی تعهدآ ر بودنتد
ضمان

اجراچی داشتند در متره قتوانیش دستتهبنتدی شتدند .نکتته قابتلتامتل جتود

تاکتیکها حتی قوانینی اس
ضمان

که برای تحقق اهداف راهبردی ال االجرا بوده اما فاقتد

اجراچی هستند .به نظر میرسد پی

ا ابالغ «سیاس های ابالغی» باچستتی بتا

متخصصان حو ه حقوقی متصدچان امر در حو ه قضا مشورت صورت گیرد.
با توجه به اچنکه تاکتیکها قوانیش ماهیتی کوتتاهمتدت دارنتد باچتد تتاکنون
اقدامات ال

در مینه اجرا پیاده سا ی آنها صورت گرفته باشتد لتاا بته راحتتی

میتوان میزان تحقق آنها را رصد کرده در صورت تحقق آنها نسب

به با نگری

در سیاس های کلی با توجه به اهداف راهبردی راهبردها اقتدا کترد .همچنتیش
میتوان با تحلیل عمیق میانسیاستی در نسیاستتی در بهتتری ا موضتوعات
مختلف به دس

آ رد نسب

به تجمیع ه راستا کردن سیاس هتا بتا نگری

آنها با توجه به موضوعات اقدا کرد.
سپاسگزاری
اچش مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی با عنوان «استتخراج مضتامیش اصتلی الگتوی
حاک بر سیاس های کلی نظا جمهوری اسالمی اچران ابالغی مقا معظ رهبتری»
طی قراردادی پژ هشی میان دبیرخانه مجمع تشخیم مصتلح

نظتا

بجنورد انجا شد که نوچسندگان ا حماچ های آنان تشکر میکنند.

دانشتگاه

منابع

اسماعیلی ؛ & طحان-نظیف ه .)1391( .نستب سیاست هتای کلتی نظتا بتا احکتا
حکومتی در حقوق اساسی اچران .پژ هشنامه حقوق اسالمی شماره .94-73 35
اسماعیلی ؛ & منصورچان  .)1391( .درآمدی بتر نقت مجلتس شتورای استالمی در
حسشاجرای سیاس های کلی نظا  .فصلنامه دان حقوق عمومی شتماره -1 2
.22
اسمعیلی ؛ & باالچی ح .)1394( .الگوی راهبردی تأمیش امنی ملتی در سیاست هتای
کلی نظا جمهوری اسالمی اچران .آفاق امنی شماره .38-5 27
اشترچان  .)1389( .مالحظاتی در باب «سیاس های کلی نظا » توصیههتای سیاستتی
برای نظا سیاس گااری در جمهوری اسالمی اچتران .مجلته دانشتکده حقتوق
علو سیاسی(.20-1 )40
اصلیپور ح؛ & شرچف اده ف .)1394( .راهبرد سیاس گااری چستمحیطی کشتور در
بستر نظرچات متعارف تصمیمگیری عمتومی .مجلتس راهبترد -245 )83(22
.272
انصاری  .)1385( .جاچگاه سیاست هتای کلتی در نظتا قانونگتااری اچتران .مجموعته
مقاالت هماچ چکصدمیش سال قانونگااری تهران :مرکز پژ ه های مجلس.
بر جردی ا .)1394( .سه سیاس های فرهنگی  -اجتماعی در سیاس های کلتی نظتا
اسناد باالدستی قوانیش برنامه در جمهوری اسالمی اچران .جامعهپژ هی فرهنگی
شماره.19-1 3
بیابانی ا؛ & پهلوان اده ف .)1398( .آسیبشناسی جاچگاه اچتران در رتبتهبنتدی جهتانی
شاخم انجا کسب کتار در راستتای سیاست هتای کلتی نظتا  .سیاست هتای
راهبردی کالن شماره.100-81 28
حاجی علی خمسه  .)1399( .امکانسنجی نسخ قوانیش مقررات توس سیاست هتای
کلی نظا  .پژ هشنامه حقوق اسالمی شماره .267-290 51
حسنی مهر س .ص .)1389( .توسعه شهری بر مبنای پتانستیلهای اقتصتادی بتا ر چکترد
سیاستهای کلی نظا مطالعه موردی :شهرستان آستارا .جغرافیای ستر میش شتماره
.64-51 28

30
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سیاس های کلی نظا جمهوری اسالمی اچتران .مطالعتات بتیشرشتته ای دانت
راهبردی شماره .1140-110 11
دچوچد ف .آ .)1398( .مدچرچ استراتژچک ترجمه علی پارسائیان سید محمتد اعرابتی.
انتشارات دفتر نشر پژ ه های فرهنگی.
رشید اده ف .ا؛ & علیزاده  .)1394( .دکترچش اهداف سیاست هتای امنیت نظتامی
ج.ا.ا براساس گفتمان الچ فقیه قانون اساسی سیاس های کلی نظتا  .امنیت
ملی شماره.204-173 16
شرچعتی  .)1380( .بررسی فقهی حقوقی مجمع تشخیم مصلح نظا  .ق  :بوستتان
کتاب ق .
شرچف اده ف؛ & معدنی ج .)1394( .مفاهی اساسی پیشترفته در خت مشتیگتااری
عمومی .تهران :نشر اژگان.
شیخ اده  .)1399( .تحلیل مضمون :ر چکردی نتوچش در پژ هشتهای کیفتی متدچرچ
مطالعات میان رشتهای .نخستتیش همتاچ ملتی ر چکردهتای نتوچش متدچرچ در
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