
نیازمند یافتن محور  گذاری عمومی، مشی آیا خط
مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی مسائل و 

 ها است؟ مشی خط
 *زاده علی حمیدی

 **سیدحسین اخوان علوی

 ***عبدالحسین خسروپناه

 ****محمدحسین رحمتی

*****سیدمهدی میری
 

 چکیده
مسلالییشل ،هسلند عملومیششلور«مسلال »حل هایراهکاریعمومیهامشیخط

ملوردهلاآندیدیوفرهدگیابعادازجمی امااغیببسیاریازابعاد،؛دارن منع د«ابعاد»

نگریآیابرایش مشخصشودحاضرآناستش تحقیقه ف.شون توجهیواقعمیشم

محلور»بل شلداختوتعیلین،مسللی وهماهدگیدرونیبینابعادمخنیفدانشییل 

ازجلد توانل ملییشل محورنیازهستیاخیر.هاآنبراییکپارچگیبین«مشنرشی

ازاسلتشلاربردیآنه فش حاضرژوهشدرپموضوعی،عمییاتی،فراید یو...باش .

.هاسلتهلااسلندادهشل روششمیبرایگردآوریوتحیی دادهنعدواب روشپیمایش

گللرارییللامشللیمنشللک ازدانشللنویانمقکللعدشنللریخللطتحقیللق،جامعلل آمللاری

بلابااینخصوصلیتشل ،استهاررشن دیگدانشنویانمقکعدشنریوالنحصیالنفارغ

بلردارینمونل ،گیلریروشنمونل نل .اهمکلاریداشلن گراریششورمشیخطنهادهای

.بودهاسلتطیفلیکرتهایباگوی پرسشدام آن،ابزاروندر30تع ادنمون باه فمد 

بلاآزملونسلپ آزملونگردیل و،یانمونل ی وشآزمونربا،آم هدستب هایداده

                                                                                                                                 

 hamidizadeh@ut.ac.ir           استادیار دانشگاه تهران *

 akhavan_alavi@ut.ac.ir          استادیار دانشگاه تهران** 

 khosropanahdezfuli@gmail.comاستاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران                ***

 mhrahmati@ut.ac.ir             استادیار دانشگاه تهران ****

 sm.miry@ut.ac.ir)نویسنده مسئول(            گذاری عمومی دانشگاه تهران  مشی ی خطادکتر***** 
 24/1/98 تاریخ پذیرش:   17/9/97 تاریخ دریافت:

 2٣-55، صص 1٣98بهار ، سیتم، شماره شسال هاجتماعی،  -فصلنامه راهبرد فرهنگی

mailto:hamidizadeh@ut.ac.ir
mailto:akhavan_alavi@ut.ac.ir
mailto:khosropanahdezfuli@gmail.com
mailto:mhrahmati@ut.ac.ir


 1398بهار  ♦شماره سی  ♦سال هشتم  ♦اجتماعی -راهبرد فرهنگی      24

هلابیلانگرنیلازجل یبل شلداختمحلورننایجآزمونبد یصورتگرفت.فری منرتب 

دراینش گراریعمومیششوراستمشیدرخطیریشارگب هابرایدانشبینیمشنرش

گرارانوپژوهشگرانارال ش هاست.مشیخصوص،راهبردهاییبرایخط

عیوم،معرفت،فرهدگگیری،تصمیمگراریعمومی،مشیخطکلیدی: های واژه

 



 

 مقدمه

گتذاری    قتانو  گتذاری    گذاری عمومی اعم از سیاست   مشی نظام حکمرانی و خط
نظارتی و نیز ساختار و الزامتات ن   رر یتی     های اجرایی گذاری و فعالی  مقررات

 کشتور  «مسائل عمومی»حل  راهکاری برای  عنوا  به« ها مشی خط»تدوین و اجرای 
 اس .

هتای   و متکثر قترار رارر و ییچیتدگی    های بسیار ییچیده این نظام رر زمره نظام
 (:3-10: 1995  1شور )هاول  زیر را شامل میموارر  ازجملهفراوانی 
 ؛ها رانشارتباط با تمام  جهیررنتابعار بسیار گوناگو  و  .1
 ؛رویکررهای متنوع رستورگذاری .2
 ؛گذاری مشی تکثر مراحل خط .3
 ؛مشی تنوع ساختاری نظام خط .4
 ؛طیف گسترره بازیگرا  .5

 فه کرر:های زیر را نیز اضا   باید ییچیدگیباالبه موارر 
 ؛مشی تکثر سطوح خط .6
  2هتای عمتومی )کینتی    مشتی  های ذاتی نظام  ارکا  مسائل و خط ییچیدگی .7
 ؛(4: 1982
مشتی عمتومی بتا همته      تداخل  تقاطع و چتالش نظتام حکمرانتی و ختط     .8
راهنمتایی    نظتام  خصتو   بته سالم   امنی   اقتصتار و   ازجملههای عمومی  نظام

                                                                                                                                 

1  . Howlett 

2  . Keeny 
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 (.1)شکل المللی  انسا  و نظام بین

  یعموممشی  در نظام خط ها آن. تعدد ارکان و پیچیدگی 1شكل 

 

 1397میری  منبع: 

هتای ریگتر     بتا نظتام   یهمتاهنگ رر هر نظامی  رو هماهنگی ررونی و  که ییننجا از
هرچته  یتا   باشتد  یشتتر ب کتار   میتقسهرچه سیستم اس  و  رارنده نگاههای  جزء یایه
 خواهتد بتور   یشتتر ب یبه همتاهنگ  یازباشد ن هم بیشتر به یفرع یواحدها یوابستگ

( و با توجه بته تکثتر زیتار نظتام حکمرانتی و نیتاز بته یت          27: 1380)رضائیا   
نیتا نظتام   »شور کته   اصلی تحقیق چنین طرح می یرسشهماهنگی فراگیر و عمیق  

محتور مشتترکی    عمومی رر همه ابعتار و ارکتا  ن  نیازمنتد     مشی حکمرانی و خط
 «برای یکپارچگی فراگیر اس ؟

و مبانی نظری تحقیتق ررخصتو  همتاهنگی      رر نوشتار حاضر  ابتدا ییشینه
شور؛ مبتانی متذکور  شتامل عتوارف ان کتاا ابعتار        ها بیا  می  مشی بین ابعار خط
گتذاری و عتوارف رویکررهتای     مشتی  ها رر رو عرصه علتوم و ختط   رانشی یدیده

ستپ  متدم م متومی و روح تحقیتق ایتن        علوم اس  سازی حاصل از تخصصی
تبیتین   اجمام به های یژوهش یافته  ر. رر ارامهشو میخالصه ذکر  صورت به یژوهش

به خوانندگا  ارائته   گیری حاصل از یژوهش نتیجه هم. رر بخش یایانی خواهد شد
 شور. می
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 ینظر یمبان. 1

گیتری   بشر ذاتاً و بدو  حضورح رر اجتمتاع  نیازهتای متعتدری رارر. امتا شتکل     
ها  نیازهای متعدری را بر نیازهای قبلی او افتزوره است .    جوامع بشری و حکوم 

رر شتمرهای شتلوا ایجتار     ست  یز طیمحمثالً نیاز به هوای سالم به خاطر نلورگی 
بزارهتای مترتبط ماننتد چتراا     راننتدگی و ا   شده اس  یا نیاز به عالئتم راهنمتایی  

این نیازهای عمومی که مرتبط با همه مررم یا بختش    نیاز جدیدی اس . راهنمایی
شور و یاست،  راهکتار یتا     نامیده می 1«مبحث عمومی مسئله/»زیاری از مررم اس  

شتور   خوانتده متی  « مشتی  ختط »شور  حلی که برای ن  از جانب رول  وضع می راه
و  ابعتار هتای عمتومی    مشتی  ا ختور ایتن مستائل و ختط    ام  (20: 2018  2)اسمی 
 های متعدری رارند: ییچیدگی

برختتی از ایتتن  .مستتائل عمتتومی از ییچیتتدگی ذاتتتی برختتوررار استت التتف( 
 ؛(4: 1982  3مالحظه کرر )کینی 2توا  رر شکل  را میها  ییچیدگی

 عمومیهای  مشی های ذاتی مسائل و خط پیچیدگی. 2شكل 

 

 1982  ینیمنبع: ک

هتای مختلتف ماننتد حقتوقی  سیاستی  اجتمتاعی         ب( تکثر ابعار مسائل از جنبته 
ن  اس  که هر بُعد  خور با چند رانش جداگانه   فرهنگی  اقتصاری و ...؛ نکته ممم

افزاید؛ مطلبی کته از ن    ارتباط راشته و این بر ییچیدگی شناخ  مسائل عمومی می
 ؛شور بور  یار می« ای چندرشته» عنوا  بهی گذار مشی رر خط

گتذاری از شتناخ  و ارراا مستائل تتا تتدوین       مشتی  ج( تکثر مراحتل ختط  
ارزیابی  ییچیتدگی ریگتری رر     یررنمانظارت و   بخشی  اجرا راهکار  مشروعی 

                                                                                                                                 

1  . Public Problem\Issue 

2  . Smith 

3  . Keeny 
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 کند؛ این عرصه ایجار می
نمارهتا   خصوصتی و متررم   مؤسستات گانه   ر( تکثر ساختاری شامل قوای سه

 خور زاویه ریگری از ییچیدگی این امر اس ؛
گیری عمومی نیز متعدر و  بر ساختار  افرار و بازیگرا  عرصه تصمیم ح( عالوه

 های ناهمگن هستند؛ و رانش باقدرتمتنوع و 
های اقتصاری  فنی  ستالم  و   گذاری  خور با انبوه زیرنظام مشی ز( نظام خط

هتای   تراز مانند نظام هدای  انسا   نظام تولیتد رانتش و نظتام    های هم ... و نیز نظام
 .ای رارر ر کشورها ارتباطات ییچیدهریگالمللی و نظام حکوم   بین

گرا  ایتن حتوزه و    ها  هم یژوهش همه این مشکالت  چندگانگی و ییچیدگی
 افتراز یت  موضتوع یتا    »گذارا  را وارار به ی  رویکرر نموره اس :  مشی هم خط

مشی عمومی به ابعار مختلف که هر بعدی با ی  یا چند رانش مرتبط  مسئله یا خط
 اس . مشاهده قابل 3موضوعی که رر شکل «. اس 

 به ابعاد مختلف  های عمومی پدیده . دالیل افراز مسائل/3شكل 

 

 منبع: نگارندگا 

 مدل مفهومی تحقیق. 2

عوارف به همراه راشتته   رورستهافراز ابعار مسائل که رر بخش ییشین تشریح شد  
گتذاری؛   مشی اس : الف( عوارف رر ساح  علوم و ب( عوارف رر ساح  خط

بر ن   نگارندگا  رویکررهتای اتالبی نیتز رر حتوزه علتوم شناستایی        و البته عالوه
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نگتری    شوند  اما انسجام و کلی مطلوب شمرره می اگرچهاند که این رویکررها  کرره
 .کنند ناخواسته تضعیف می صورت بهبه مسائل را ذاتاً و 

هم بیکار ننشستته و   گرا  هشویژبه رلیل توجه به این عوارف و رویکررها  
اند تا مشکالت حاصل از این مسئله را حتل کننتد:    های متعدری را ارائه کرره یاس،

متاهنگی رر تولیتد رانتش و راهکارهتایی بترای همتاهنگی رر       هایی برای ه راهکار
 گذاری. مشی خط

خواهتد بتور کته     4با این توضیحات مدم م مومی تحقیق مطابق شکل شماره 
 صتورت  بته گانته   های ینج رر بخش بعد عوامل و عناوین مربوط به هر ی  از رسته

 .رشو یماجمام بیا  

  به محور مشترک یازن یلدال یبند طبقه یمدل مفهوم .4شكل 

 

 منبع: نگارندگا 

 تشریح دالیل نیاز به محور مشترک. ٣

گونه که رر مدم م مومی تحقیق نمده اس  ینج رسته عامل زیر برای نیتاز بته    هما 
گتذاری عمتومی شناستایی     مشتی  محور مشترا رر یکپارچگی سرتاسری نظام خط

 به هر ی  رر ارامه توضیح شده اس .ترین موارر مربوط  اند که ممم شده

  عرصته  رر یدیتده  یت   رانشتی  ابعتار  ان کاا حاصل از عوارفینج رسته 
 ؛علوم

 عرصتته رر یدیتتده یتت  رانشتتی ابعتتار ان کتتاا حاصتتل از عتتوارف 
 ؛یگذار مشی خط
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  ؛رر عرصه علوم انسجام کننده فیتضع یکررهایرووجور 

 ،؛گذاری مشی هماهنگی رر عرصه خطمرتبط برای ایجار های  نارسایی یاس 

 ،رر عرصه علوممرتبط برای ایجار هماهنگی های  نارسایی یاس. 

 عوارض انفکاک ابعاد دانشی یک پدیده در عرصه علوم. 1-٣

 نمده اس . 5ترین این عوارف سه مورر اس  که رر شکل  ممم

  در عرصه علوم یدهپد یک یانفكاک ابعاد دانش. عوارض 5شكل 

 

 منبع: نگارندگا 

 در علوم مختلف یزبان نیبعدم مفاهمه ( 1

 مثابته  بهبخشند که  خور را توسعه می های ویژه هر رشته علمی  موضوعات و روح
: 1387شتور )یتورعزت     شناسی مانع ررا حقیق  متی  ای معرف  های شیشه زندا 
هتا و   باعتث گ تمتا    ( 6(. همچنین تبعات و محتویات علتوم مختلتف )شتکل    91

 .(4: 2006  1شوند )کلین گذارا  می مشی های مت اوت رر خط بینی جما 

  های متفاوت بینی عوامل ایجاد گفتمان و جهان .6شكل 

 

 2006منبع: کلین  

                                                                                                                                 

1  . Klein 
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 ها انگاری دوگانه( 2

هایی رر عمل شده کته یت  از    رشد علوم و تغییرات مسائل  باعث انگاشتن روگانه
ها به اثبتات رستیده      ناررستی ن وخطا نزمو های فراوا  به جامعه و  تحمیل هزینه

(  عتدم روگتانگی   17: 1984  1عدم روگانگی سیاس  و اراره )والدو ازجمله .اس 
دم روگتتانگی رانتتش و ارزح ( و عتت431: 1389سیاستت  از ریتتن )امتتام خمینتتی  

 و نیز علوم محض و کاربرری شده اس . (160: 1385ی  )گلشن

 های پیچیده شناخت پدیده یها ( تعدد استعاره٣

 نظریته  شتناخ   و تحلیتل  بته  کمت   هتا رر  استعاره اهمی  حائز نقش بر مورگا 
 هتای مختلتف    استتعاره  قوت و ضعف نقاط مرور از ی  اما  کند می دیتأک سازما 
 ستازند  نمتی  نشکار کامل طور به را سازما  واقعی  ییتنما به ی  هیچ گیرر می نتیجه

 .(355: 1384)فرهنگی و همکارا   

 بندی جمع

اما ختور    تر کرره اس  را ساره ها ن اگرچه افراز مسائل به ابعار گوناگو   شناخ  
هتای   انگاری مشکل ارتباط بین ن  ابعار را ایجار کرره اس  که عدم م اهمه  روگانه

های متعدر همگی بیانگر ن  اس  که این افرازها  مشکل  ناررس  و نیاز به استعاره
بلکه ن  را به الیه ریگری منتقل کترره    شناخ  مسائل عمومی را حل نکرره اس 

  .اس  و مشکل همچنا  باقی اس

 گذاری مشی افراز موضوعات به ابعاد مختلف در خط عوارض. 1

 نمده اس . 7ترین این عوارف شش مورر اس  که رر شکل  ممم
 
 
 
 

                                                                                                                                 

1  . Waldo 
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  گذاری مشی عمومی در خط مسئله یک یانفكاک ابعاد دانش. عوارض 7شكل 

 

 منبع: نگارندگا 

 نگری  بخشی (1

 ی  واحد ختا  کار را به   های ییچیده برخورر با محیطهای ییچیده برای  سازما 
از  رار تصتمیماتی زاویته  هر واحتد مستتقل    اما . کنند میسپاری  برو کرره یا محوم 

ممکن اس  بگوید نظمتی   کننده مشاهده  جهیررنتگیرر؛  می سازما ترجیحات کلی 
گیترا    گتذاری نیتز  تصتمیم    مشی رر خط .(650: 2015  1)فررریکسو  ندارروجور 
بیننتد؛ م متومی      همه رخدارها را از رریچه خا  ن  میبعد خا مند ی   عالقه

 (.191: 2014  3نورا قراب  رارر )ری 2وضع واقعی که با تئوری 

 ( ایجاد نیاز به پنجره واحد در فرایندها2

شور که رر ی  فرایند خا  مثل صتاررات    م موم ینجره واحد  به حالتی گ ته می
 :1388محمتدی و کرمتی     شور )گل انجام می ی  ررگاهکلیه تعامالت ی  عامل با 

 های متعتارف  معتقتد   (. رر اینجا  چالش ن  اس  که مدیرا  هر ی  از رستگاه34
 اس  سازما  متبوعش باید ینجره واحد باشد.

                                                                                                                                 

1  . Frederickson 

2  . Reality enactment 

3  . DeNora 
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 عمومی گذاری مشی عمیم نگرش سازمانی به سطح خطت (٣

تالح  امکانات و ییشبرر اهداف سازما  خور  جذب منابعها  برای  مدیرا  سازما 
تقسیمات ساختاری بخش  که ییننجا ازکنند که رر جای خور مطلوب اس . اما  می

رولتی تخصصی اس   متدیرا  تخصصتی  نگتاه جتذب منتابع و امکانتات بترای        
رهند.  ای نیز تعمیم می رشته  های عمومی چندین  مشی ور را به عرصه خطسازما  خ

 فرمایند: خصو  رر ریدار با مدیرا  و مسئوال  نظام می رهبر معظم انقالب رر این
  یت اولو[  گاهی ی  کاری خیلی ممتم است   خیلتی الزم است  امتا یرارای     »

 ...نظر متن ممتم است .     تری وجور رارر. این خیلی به نیس ؛ یعنی از ن  کارِ الزم
کنند کلٌّ یجتر  الن تار التی قرصته؛ یعنتی ایتن نتشتی کته            هرکدام سعی می... وزرا

ها را بپزند  هر قر  نانی مام یکتی است ؛ ایتن نتتش را هرکتدام       گذاشتیم تا نا 
ختب  اینجتا بایتد نگتاه کترر ریتد        ...کشند طرف نا  خورشا  که ن  را بپزند؛  می
 («.1: 1395ای   نه)خامکدام اس    یاولو

 های عملیاتی ( انحراف در ترجمان اسناد باالدستی به برنامه4

شناستتانه از ترجمتتا  استتنار  (  رر تحلیلتتی نستتیب161: 1392بنتتافی و نتتوروزی )
گتذاری را متدنظر    مشتی  های عملیاتی  مالحظات ختط  ایرا  رر برنامه.ا.باالرستی ج

 بمتره  «جعبته ستیاه  »سیستتمی و   قرار راره و بترای ایتن کتار از رو م متوم نظریته     
هتای کتال  از    مشتی  ختط  لیت وتحل هیت تجزرر این تحقیتق از یتررازح و    .گیرند می

ییچیده و رسید  به راهکارهای عملیاتی به جعبه ستیاه    فرایندهای نسبتاً نامشخص
 (.27: 1380تشبیه شده اس  )رضاییا   

ا فمم بخشی از مشی کال  ی اولوی  رار  هر یکی از مجریا  به بخشی از خط
های کلتی مصتوب  عتدم تتوا       مشی بور  اسنار کال  یا خط بور  یا کلی ن   خنثی

هتای مناستب و    تبدیل م اهیم انتزاعی به م اهیم عملیتاتی و عتدم اتختاذ شتاخص    
هتای ن  از موضتوعات عمیتق کی تی بته       هتا و شتاخص   مشتی  حرک  تبدیل ختط 

قا  رر این تحقیتق بته ن    برخی از مشکالتی اس  که محق  های ساره کمی شاخص
 اند. رسیده

ساختاری و نماری ذیل قتوه   صورت به اند رهکر  ارائه اراهکاری که این محقق
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است  کته   ایرا   .ا .ی جسازی اسنار راهبرر رصدخانه یایش و عملیاتیمقننه با عنوا  
 نمده اس . 8رر شکل 

  سازی اسناد راهبردی عملیاتیرصدخانه پایش اجرا و . 8شكل 

 

 1392منبع: بنافی و نوروزی  

نگری همه ابعار رر  تحقیق حاضر یعنی کل مسئلهمشخص اس  که این یاس، برای 
 ره اس .کرحلی ارائه ن راه  مشی یا خط مسئلهی  

 ( سردرگمی حاصل از افزایش دائمی انبوه قوانین متکثر5

لتذا از    نشده اس  یحتنق المللی ینعاهده بم 787  االب قوانین و یکل های یاس س
نتداریم و از طترف    قانو   یقانو  اساس راستای اجرای برخی از تکالیفرر طرفی 
تورمی که باعث سرررگمی مجریتا     .(1: 1395)رضایی   یمرار ینتورم قوانریگر 

 ناظرا  و قضات شده اس .

 نیازهای مغفول مانده( 6

(  33 یته ن  هالتوب)اقامه کامل رین المی  ازجملهممی مطابق قانو  اساسی  نیازهای م
  تمتد  استالمی   یستو  بته حرکت   ( و 42: 1370)بروجترری   تربی  انسا  کامتل  

نرما  نظام جمموری فرمایند:  خصو  می نیازهای مررم اس . رهبر انقالب رر این
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خالصته کترر. تمتد      «ایجتار تمتد  استالمی   » کوتتاه   جملهشور رر  را می اسالمی
متاری   لحتا   ازمعنتوی و   لحتا   ازاسالمی یعنی ن  فضایی که انسا  رر ن  فضا 

تواند رشد کند و به اایات مطلوبی که خدای متعام او را برای ن  اایات خلتق   می
راشته باشتد  انستا     یعزتمندکرره اس  برسد؛ زندگی خوبی راشته باشد  زندگی 

ای اراره  رارای ابتکتتار  رارای ستتازندگیِ جمتتا  عزیتتز  انستتا  رارای قتتدرت  رار
به رلیل نبور نقشه جامعی از ؛ (1: 1392 ای  خامنه) نیاطبیع ؛ تمد  اسالمی یعنی 

صورت  یررست به ها ن کل موضوعات  شناخ  رقیق این نیازها و چگونگی تحقق 
 نگرفته اس .

 بندی جمع

نگری  نیاز به ینجره واحد  تعمیم نگرح ستازمانی بته ستطح     موارری مانند بخشی
کال  و نیازهای مغ وم مانده عمومی  همگی بیانگر اثرات حاصل از تقسیم ابعاری 

عدم م اهمه  صورت بهمسائل و عدم م اهمه نظری اس  که این  خور را رر عمل 
های بعدی هما  مسئله شناخ  اس  که این  رر عمتل   و الیهرهد  عملی نشا  می

 خور را نمایا  کرره اس .

 انسجام در عرصه علوم کننده تضعیفرویکردهای 

انتد  سته    بر عوارضتی کته ایجتار کترره     افراز مسائل عمومی به ابعار مختلف  عالوه
م انتد کته ایتن رویکررهتا ختور بته عتد        رویکرر را رر عرصه علوم به وجور نورره

 (:9زنند )شکل  نگری بین ابعار ن   رامن می کل

 انسجام بین ابعاد دانشی مسائل  کننده تضعیفرویكردهای . 9شكل 

 

 1392و نوروزی   منبع: بنافی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23810
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 محوریت مسائل بندی علوم با  ( طبقه1

 کتل  بته  جتزء بتر مستائل از    های ارسطویی  اسپنسر و فارابی همگی مبتنی بندی طبقه
  ختور   ختدا  بتا به جزء و بر اساس رابطته انستا     بندی از کل اس  و نیازمند طبقه

: 1394ند )خسترویناه   شوشناسایی  یررست بهطبیع  و جامعه اس  تا نقاط مرتبط 
رشتد  های موضوعی و کاهش  (. نتیجه عملیاتی چنین تقسیماتی  وجور رانشکده39
 (.197: 1956  1اس  )بولدینگ رانش به رلیل کاهش نقاط مرتبط کننده کل

 شدن علوم ( تخصصی2

امتا    های رقیق به مسائل ایجتار شتد   تخصصی شد  علوم با هدف رسید  به یاس،
  یزبتتان نیبتتعتتدم م اهمتته  ازجملتتههتتا و معضتتالت متعتتدری  ختتور بتتا نستتیب

رستاند    گرایی و نسیب اندیشی  کاهش اقتصار رانش  حرک  به سم  اثبات جزیره
 .(91 :1387یژوهش همراه بوره اس  )یورعزت  به فرایند 

 نگری ( تحویلی٣

  حصر توجته بته بعتدی از هتر یدیتده و      2نگری شناختی علوم  تحویلی رر حوزه روح
نگری رر متوارری  کلیت  یت  یدیتده را بته       گرفتن ابعار ریگر ن  اس . تحویلی ناریده

ریگر جتذب   رامنهر ی  حوزه از موضوعات ر نگرحرهد. رر این  اجزاء ن  ارجاع می
ارجتاع هتر یدیتدار بته امتری       گریر عبارت بهنظر شور؛  یا به ن ع رامنه ریگر از ن  صرف

رانتا    کته منطتق  است   کنه و حقیق  ن   یجا بهفروتر از ن  و اخذ وجمی از ن  شیء 
  (73: 1392و همکتارا     نامند )فرامرز قراملکتی  می« مغالطه کنه و وجه»مسلما  ن  را 

 شور. مشی می چنین رویکرری باعث کاهش انسجام بین ابعار مختلف ی  خط
انستجام    کننده فیتضعرر مقابل عوارف به وجور نمده و اثرات رویکررهای 

هتایی بترای    گتذاری یاست،   مشتی  تاکنو   هم رر عرصه علوم و هم رر عرصه ختط 
حاضر ناکتافی  تحقیق  مسئلههایی که رر حل  هماهنگی ابعار ارائه شده اس ؛ یاس،

 هستند.

                                                                                                                                 

1  . Boulding 

2  . Reductionism 



 37     نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی ... گذاری عمومی، مشی آیا خط

 بندی جمع

 هتا  ن سازی که االبتاً از   رویکررهای حاصل از افراز مسائل عمومی مانند تخصصی
بترعک  عمتل    صتورت  بهرر شناخ  کلی مسائل   شور مزی  نام برره می عنوا  به

گتر را گتاهی از هتدف اصتلی منحترف       کرره خور حجابی شده اس  که یتژوهش 
هتای متعتدری    گرا  گوناگونی یاس، ن چالش  یژوهشبه رلیل توجه به ایسازر.  می

؛ البتته ایتن نکتته    اند تا مشکالت حاصل از ایتن مستئله را حتل کننتد     را ارائه کرره
 اند. نبوره باهمها رر یی ایجار هماهنگی بین همه ابعار  اس  که یاس، توجه قابل

 گذاری مشی های مرتبط اما ناکافی در خط پاسخ

 اس . 10حل مندرج رر شکل  شده  شامل نه راه ائههای ار حل ترین راه ممم

  گذاری یمش در خط یمرتبط اما نارسا در انسجام ابعاد دانش یها پاسخ. 10شكل 

 

 منبع: نگارندگا 

 انگیر تصمیمی در گیر تصمیم( تمرکز 1

 تمرکتز   بیتا  و عملیتاتی شتده است      تتاکنو  کته   هایی لح ترین راه یکی از عمده
ن  متوارر   توجته  قابلها رر اشخا  حقیقی یا حقوقی اس . رو مورر  گیری تصمیم

 زیر اس :
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و  ریتزی و بورجته   رولت   امتور برنامته    ئ یهریاس  بر  جممور  یرئالف( 
رارر   المللتی  هتای بتین    اتحاریته و هتا   ر رول ریگبا ی رول  ها نامه  موافق   مضایا

شورا و شتورای عتالی را نیتز بتر عمتده رارر )یایگتاه قتوانین مرکتز          32مسئولی  
 (.1: 1395های مجل    یژوهش

هتای تخصصتی    هتای مختلتف رر کمیستیو     گتذاری حتوزه   ب( تمرکز قانو 
 مجل  شورای اسالمی.

نگری ابعار مختلف مسائل عمومی  تتوا    های این روح رر حل کل از ضعف
 گذارا  رر مالحظه همه ابعار اس . مشی و رانش محدور خط

 ایجاد نهادهای تخصصی( 2

انتد  رر عمتل    بته وجتور نمتده   « عد خا بُ»بر ی   های تخصصی که مبتنی سازما 
ها  عقیتده رارنتد کته     های زیاری با یکدیگر رارند تا جایی که برخی سازما  چالش

 را رارر.سازما  ریگر باید منحل شور و سازما  رقیب نیز همین عقیده 
کته   ویترورح  نموزح نسیب ریگر ن  اس  که نمارهای فرهنگی یا رینی مثل

بور  ررنمد قدرت کمتری نسب  بته نمارهتای اقتصتاری و صتنعتی      کمتر واسطه به
هتا االتب رر    رارند رر ییشبرر اهداف فرهنگی رر جامعه  نستب  بته ایتن ستازما     

 قرار رارند. موضع ضعف
ر  جایگاه برخی موضتوعات رر بتین نمارهتای    نبو به عالوه  به رلیل مشخص

متولی اصتلی ستاماندهی و نمتار یاستخگوی     فضای مجازی  و  فرهنگمتعدر  مثل 
 مشخص نیس  ها ن 

 مشی ( انسجام خط٣

هتا   یمشت  ا  ختط یت ا میت ررو   یجتار همتاهنگ  یا ازس  ا عبارت  1یمش خط انسجام
گر را یکتد یها  یمش خط  شده نییتعاز ییش  ی  هدفد  به یرس یکه برا یا گونه هب
  2یمشت  ختط  ی/ ستازگار یانستجام ررونت  و شامل کنند  یبانیمند یشت نظام صورت به

                                                                                                                                 

1  . Policy Coherence 

2  . Policy Consistency 
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یور  شور )قلی می 2یمراتب / سلسلهیانسجام عمورو  1یمش  / تناسب خطیانسجام افق
  رر 3و توستعه  یاقتصتار  یسازما  همکارنمونه  عنوا  به(. 91: 1394و همکارا   

فقتر  کتاهش  برای ی  هدف واحد مانند  عضوهای کشورهای  مشی انسجام خطیی 
(. نارسایی این یاس، رر ارائه روشی بترای رستید  بته    1016: 2013  4)وای  اس 

 ی  هدف اس  نه همه اهداف.

 گرا ( دولت کل4

ب یت ترا یخدمات عموم کننده ارائه یها که رر ن   سازما  یکرریرو 5گرا رول  کل
خور حرک  نموره  یا  مرزهای  م«ی  هدف مشترا»به د  یرس یراشوند که ب یم

 .عمتل کننتد   کدست  ی  رولت   ی عنوا  به  رسته مسائل خا   یو رر یاس، به 
 یمراتبت  که کنترم سلسله یا  چند بخش سازمانیاقدامات م یهمسان) 6ی  افقیریمد
ع یت ر رر توزیعوامل ررگ یتمام یهمکار) 7وستهیی هم رول  به( و گر ندارندیکدیبر 
یتور و   )قلتی  ( هم به این رویکرر شباه  رارنتد   خدم  اثربخش به شمروندا ی

از  یارینکته بست  یاست  بتر ا   یدیت تأک(. م موم این رویکررهتا  91: 1394همکارا   
تتوا  رر   یراشته و نم یچندبخش یتیماه یعموم یمش ده مربوط به خطیچیی مسائل

 .رکرف یتعر ی  بخش رولتیا ی  سازما  ی یررو  مرزها

 مشی ( یکپارچگی خط5

 «هتدف مشتترا  » یمشتترا رارا  مستئله   یت حتل   یبترا  یمش رو خط که یهنگام
 یهتا بته معنتا    مشتی  ختط  یستاز  کپارچه؛ ی8کرر کپارچهی باهمرا  ها ن د یهستند  با

 .د اس یجد یها یژگید با ویجد یمش   خطی یریگ شکل
                                                                                                                                 

1  . Policy Alignment / Vertical Coherence 

2  . Horizontal Coherence 

3  . OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 

4  . White 

5  . Holistic Government 

6  . Horizontal Management 

7  . Joined-Up Government 

8  . Policy Integration 
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مبنتا    ریتزی هتدف   برنامته کنند کته رر     رر نقد سه روح اخیر بیا  میامحقق
(. از طرف ریگر ایتن  202: 2014  1ای و بخشی نم ته اس  )اکتاویو ت کرات حوزه

سه  رر جستجوی ارائه روشی برای رسید  به ی  هدف هستند و نه همه اهتداف  
 نظام و نه هماهنگی کلی  نظام حکمرانی.

 ای حکمرانی شبکه( 6

  ی(وبتر  یوکراست ورب) مراتبتی  سلستله را رر سه حال   یحکمران یشکل کل یبرخ
رر ایتن   .انتد  رر نظتر گرفتته   2ای شتبکه و  (نیو رول  کارنفر ییگرا  یریمد) بازار

هتا   شبکهرر ن  ف شده که یده تعریچیی یها اراره شبکه ی ا شبکه یحکمرانتعریف 
  3ریت   )و  است   یو اجتماع یاسیس یها و گروه ی  ملیگرا  محلیمشتمل بر باز

هتای ذین عتا     بستتا   و بتده  4رویکرر بیشتر به سم  چندذین عی(. این 235: 2009
هتا   مشتی  موضوعی و همتاهنگی همته ختط     اشاره رارر و رر مورر محتوای ررونی

 تجویز چندانی ندارر.

 دولتی ینب یریتمد( 7

چندین سازما  رر بخش رولتی و ایتر ن  را  « کرر  کار باهم»  انواع ایکی از محقق
کنتد   بندی متی  طبقه 11و رر ی  طیف مطابق با شکل  5ولتیر عنوا  مدیری  بین با

 رر این رویکرر  توجه به ذین عا  البه رارر. .(1: 2004  6)کلوث
 

 

 

 

                                                                                                                                 

1  . Octavio 

2  . Network Governance 

3  . Van Dijk 

4  . Mutistackeholders 

5  . Intergovernmental Management 

6  . Kloth 
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 ها با یكدیگر  طیف با هم کارکردن سازمان .11شكل 

 

 2004منبع: کلوث  

 ها مشی پازل( خط) نیجورچ( 8

کنتد و   ییشتنمار متی  « اهتداف تعتارف  »بتا   مسئلهوینشیپ  جورچین را برای حل 
رهتد   رر انسجام  موفقی  موقعی رخ می .راند می هدف اصلیرا  انسجامرسید  به 

بته   .(109: 2006  1شوند )وینشیپ موافق می باهمکه چندین هدف بالقوه متعارف 
ایتن روح     شور نظر او چنین ات اقی با رور انداختن تعمدهای متعصبانه ممکن می

 ور معترف به اهداف متعارف اس .خ

 های کلی موضوعی ( تصویب سیاست9

یت  از مشتورت بتا      های کلتی نظتام   تعیین سیاس قانو  اساسی   110طبق اصل 
 14مجمع تشخیص مصلح  نظام از وظایف رهبری شمرره شده اس  که تتاکنو   

نخترین متوارر    .مصوبه ریگر نیز رر صف تصویب هستتند  14و  شده ابالاسیاس  
گذاری  مشی به تعبیر ریگر خطگذاری یا  های کلی قانو  سیاس   ات اقاً شده بیتصو

هتای   تمیه ییوس حاضر رر این تحقیق را  مسئلهن   راهکار حل  3اس  که رر بند 
 برای قوانین رانسته اس . مختلف

                                                                                                                                 

1  . Winship 
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 بندی جمع

ن هماهنگی ایجتار  ها و راهکارهای متعدری برای ای گونه که نورره شد  یاس، هما 
نمونته رر   عنوا  بهاند که هر ی  مشکالت و ایرارات مربوط به خور را رارند.  شده

 گذاری مصوب مجمع تشخیص مصتلح  نظتام    های کلی مربوط به قانو  سیاس 
های مختلف خور یت  چتالش بتزرس است ؛ یتا رویکترر        سازی ییوس  هماهنگ

ر مختلف عملی مسائل نخواهد بتور  ای رلیلی بر هماهنگی ابعا و شبکه 1چندذین عی
بلکه رر حال  کارکرری بیانگر  اجماع نظر بین مدیرا  و بازیگرا  خواهد بور کته  

 رهد. لزوماً هماهنگی عملی را نشا  نمی

 های مرتبط اما ناکافی در انسجام ابعاد دانشی در عرصه علوم پاسخ

 ده اس .نم 12راهکار اس  که رر شکل  6ها شامل  ترین این یاس، ممم

  در عرصه علوم یدر انسجام ابعاد دانش مرتبط اما نارسا های پاسخ. 12شكل 

 

 منبع: نگارندگا 

 ای و چندرشته ای رشته ( جنبش علوم میان1

های من رر  اما چندوجمی ریشته   ظمور یدیدهرر  2ای رشته فلس ه ییدایش علوم میا 
و تل یتق  گرایتی   هتای روح تجزیته   کاستتی کتاهش   ییرر مطالعات  گونه نیا .رارر

 است   چنتدوجمی اجتمتاعی   معضتل تخصصی برای حل یت    تجارب چند حوزه

                                                                                                                                 

1  . Multistackholder 

2  . Interdisciplinarity 
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چگتونگی ایجتار یت  رشتته     های این یاس،   (. از نارسایی57: 1388  خورسندی)
 عمومی اس . مسئلهبرای ایجار ارتباط بین همه ابعار ی  ای  رشته میا 

 ی چندمعیارهگیر تصمیم( 2

 2ماننتد یستتل   1گیتری چنتدمعیاره   برای تحلیل محیط کال   تصتمیم  ها یکی از مدم
مشتی رر ن  ییتاره    از محیطی که ختط  3تصویر بزرگیاس . این تحلیل برای ررا 

هر عامل کال  محیطی  جایگاه واقعی ن  « سنجش مجزای»م ید اس ؛ اما   شور می
بترای   .کنتد  نجش بروز نمتی و جامعی  مورر نظر رر مرحله س را نشا  نخواهد رار

ارزیتابی کترر    شرایط سیاسیمنزوی از  صورت بهرا  شرایط فرهنگیتوا   نمی مثام
 (.1: 2013  4)موریسو 

 کارکردگرایی( ٣

متورر   جامعه ئ یهتمامی اجتماعی را از نظر روابط ن  با هر یدیده  5کارکررگرایی
وفتا  رر   را ضتامن اصتلی ستازگاری اجتزای سیستتم     و  رهتد  شناخ  قترار متی  

گرا اس  و جتز   بسیار کلراند؛ اما به ن  انتقار شده اس  که  می های مشترا ارزح
گتر   عنتوا  کتنش   اراره انسا  بهو شور  به تعارم کلی نظام به چیز ریگری توجه نمی

 .(201: 1386)توسلی   واقعی رر این نظام جایی ندارر

 های سیستمی و پویایی( نگرش سیستمی 4

ها رایتج بتوره است      گرا نسب  به یدیده گرا و کل رو نگرح تجزیه از ابتدای تاری،
(. جم  تحقق نگرح سیستتمی بته ستازما   چترچمن یتنج      27: 1380)رضاییا   
های سازما   منابع سازما   اجزای سازما   محیط سازما  و متدیری    روح هدف

                                                                                                                                 

1  . Multi-Criteria Decision Making 

2  . PESTEL (Political, Economic, Socio-cultural, Technological, Environment 

and Legal) 

3  . Big picture 

4  . Morrison 

5  . Functionalism 
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 ستؤام ل (. نارسایی این یاست، رر حت  5: 1388  1)ایکاف رهد سازما  را ییشنمار می
های سیستم مربوط به کلیته مستائل نظتام     ترسیم تمامی یویایی که تحقیق  ن  اس 

 های کی ی ن  رر ی  مدم سیستمی ناممکن اس . بخش ژهیو به  حکمرانی

 ها ( تئوری عمومی سیستم5

سطح روی نورر که  9ها به  بندی رانش ای فراگیر به طبقه بولدینگ برای ارائه نظریه
منتد است     تتر بمتره   هتای ستطح یتایین    که از ویژگی حام نیررعهر ی  از سطوح  

هایی تقسیم شتده امتا    از سطوح قبلی رارر. رانش به زیرگروه یا زکنندهیمتماویژگی 
سترع   »کننتده کتاهش یافتته است .      رشد کل ن  به رلیتل کتاهش روابتط مترتبط    

بدین معنا اس  کته فترری مجبتور باشتد چیتزی را کته فترر        « ناشنوایی تخصصی
اما به خاطر عدم وجور گوح عمومی قارر نیست  بته     راند بداند گری ن  را میری

(. این نظریه رر ایجار چنین گوشی بتین  197: 1956  2معنای ن  یی ببرر )بولدینگ
 گذاری ناتوا  اس . مشی ابعار بسیار ییچیده نظام خط

 بندی جمع

ی و چنتدمتغیره   ای  سیستتم  رر حوزه رانش ماننتد چندرشتته   شده ارائهراهکارهای 
کته گ تته شتد     گونته  همتا  امتا   هستند   این مقاله مسئلههمگی حاکی از ضرورت 
عناصتر   انبتوه ی  بختش ختا  از بتین     کننده هماهنگراهکارها همگی جزئی و 
نظریه سیستمی هم به همین منوام اس  مگتر   .چیزشموم هستند و نه فراگیر و همه

جمت  ایجتار متدلی    « التب صترف  محوری از جتن  محتتوا و نته ق   »اینکه رر ن  
گتذاری استت اره    مشتی  گرایانه از کلیه موضوعات و ارکا  نظام ختط  سیستمی و کل

 اما کافی نیس . ؛نظریه سیستمی الزم اس  گریر عبارت به  شور

 پیشینه تحقیق

های مرتبط با موضوع تحقیتق یرراختته    ترین یژوهش رر این بخش به برخی از ممم
 شور. می

                                                                                                                                 

1  . Ackoff 

2  . Boulding 



 45     نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی ... گذاری عمومی، مشی آیا خط

 مرتبط با پیشینه تحقیقخارجی  های ز پژوهشبرخی ا .1جدول 

 سال پژوهشگر نتیجه عنوان
مشی برای توسعه در  انسجام خط

 اتحادیه اروپا
مشی در  به دالیل ساختاری، انسجام خط

 .تر از شورای اروپا است کمیسیون اروپا راحت
 2006 1اگنوفر

 1996 2ماژون .مشی عمومی اعتبار آن است اصلی خط مسئله ها مشی سازگاری زمانی و اعتبار خط

از نظر به عمل رساندن 
 های منابع انسانی مشی خط

 .تناسب افقی عمودی و تناسب بهنیاز 
گراتون و 

 3تراس
 

مشی و  یکپارچگی و انسجام خط
 حکمرانی در حوزه شرایط جوی

مشی و حکمرانی در این  یکپارچگی و انسجام خط
 2009 4ویتز میک .حوزه

راهکارهای افزایش انسجام 
 ها مشی خط

های ویژه و ایجاد  نیاز به برخورداری از تخصص
 .نهادی خاص برای ارزیابی و رصد این انسجام

 2005 5آشوف

 مشی معنا و عوامل یکپارچگی خط
گذاری یکپارچه  مشی ترین عوامل خط شناخت مهم

 .یسازمان نیب

میجرز و 

 6استید
2004 

مشی برای  خط های انسجام چالش
 توسعه

درون  ،المللی بین ،ای بومی تعارض اهداف توسعه
های  و گروه کشورها و نظرات ناهمگرای نخبگان

 .ذینفع
 2010 7بری

مشی در عرصه  یکپارچگی خط
 ستیز طیمح

المللی و  جستجوی ایجاد انطباقی بین اهداف بین
 2014 8گومار .ستیز طیمحمشی در عرصه  یکپارچگی خط

های عمومی در  سیاست هماهنگی
 رومانی

جامع یا  یگذار استیسنیاز به ایجاد یک سیستم 
 .گذاری در رومانی مشی شبکه اصالحات برای خط

ماتی و 

 9داگورا
2013 

 یمش شکاف خط یدهپد یپرداز مفهوم
 یفرهنگ گذاری یمش خط ینددر فرا

 .دالیل ایجاد شکاف و بحث دوم عوامل ایجاد آن
و  پور یقل

 همکاران
1394 

طراحی و تبیین سیستم 
گذاری حق مدار برای  مشی خط

 تحقق عدالت اجتماعی

 یتاز امن یهمه آحاد جامعه به برخوردار یابیدست
مدار  عدالت حق، یکاف یو آگاه یکامل، رفاه نسب

 .است
 1385 پورعزت

دستور  ینمسائل در تدو بندی یتاولو
 یعموم گذاری یمش خط یکار برا

مشی، هیچ ارتباطی به جهان  خطهای  بندی اولویت
 گذاران مشی بر مبنای ذهنیت خط و واقع نداشته

 .است

و  پورعزت
 همکاران

1392 

                                                                                                                                 

1  . Egenhofer 

2  . Majone 

3  . Gratton & Truss 

4  . Mickwitz 

5  . Ashoff 

6  . Meijers & Stead 

7  . Barry 

8  . Gomar 

9  . Matei & Dogaru 
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 یادینبن یلدال یواکاو
در جامعه  یعموم یگذار مشی خط

 یرانا یاسالم

گذاری  مشی ترین دلیل خط بنیادی «اصل منفعت»
اصل »جامعه اسالمی که در  عمومی لیبرالی است

 .گیرد را میجای آن  «حق

یرزمانی و م
 همکاران

1392 

 تحقیق  روش

روح  عنتوا   بته و از روح ییمتایش   یژوهش حاضر از نظر هدف کتاربرری است   
ها است اره شده اس . جامعه نمتاری متشتکل از    کمی برای گررنوری و تحلیل راره

های مختلتف یتا رانشتجویا  مقطتع رکتتری       التحصیال  مقطع رکتری رر رشته فارا
  راشتتن فعالیت    ها ن گذاری بوره اس  که خصیصه مدنظر برای انتخاب  مشی خط

شورای عالی انقالب فرهنگتی   »گذاری رر کشور چو   مشی رر مراکز و مجامع خط
هتای فنتاوری و نتونوری ریاست       شورای عالی فضتای مجتازی  مرکتز همکتاری    

گیتری   بتوره است . روح نمونته   « گتذاری  مشتی  مراکز یتژوهش ختط  یا  جمموری
ن ر بوره اس . ابزار گررنوری برای تعیتین   30نمونه  و تعداربرراری هدفمند  نمونه

هتای   است . رر طراحتی یرسشتنامه  شتاخص     محقق ساختهاعتبار مدم  یرسشنامه 
ی یرسشنامه تبدیل شد. برای سنجش ها   به گویهشده یطراحشده رر مدم  شناسایی

 ینظتر  .3  مختال م  .2مختال م    کتامالً  .1ای لیکترت )  ررجته  ها نیز طیف ینج گویه
هتا رر شتمریورماه    کار گرفته شد. یرسشنامه ( بهموافقم کامالً .5و  موافقم .4ندارم  
ایترار توضتیحات شت اهی رر متورر      بته همتراه  عمدتاً با مالقات حضتوری   1395
 د.شها توزیع  ت  عامل ت 

 فرعی تحقیق شامل موارر زیر بوره اس : سؤاالتبر اساس مدم م مومی  

  لزوم علوم عرصه رر یدیده ی  رانشی ابعار ان کاا حاصل از عوارفنیا . 1
 کند؟ می دیتائا ر نیاز به محور مشترا

 عرصتته رر یدیتتده یتت  رانشتتی ابعتتار ان کتتاا حاصتتل از عتتوارفنیتتا . 2
 کند؟ می دیأیترا  نیاز به محور مشترا  لزوم یگذار مشی خط

نیتاز بته   رر عرصه علوم  لزوم  انسجام کننده فیتضع یکررهایرووجور نیا . 3
 کند؟ می دیأیترا  محور مشترا

بتترای ایجتتار همتتاهنگی رر عرصتته   متترتبط هتتای  نارستتایی یاستت، نیتتا . 4
 کند؟ می دیأیترا  نیاز به محور مشترا  لزوم گذاری مشی خط
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رر عرصته علتوم  لتزوم    مرتبط برای ایجار هماهنگی های  نارسایی یاس،نیا . 5
 کند؟ می دیأیترا  نیاز به محور مشترا

 ها یافته

افتزار   هتا  از نترم   های گررنوری شده از این یرسشتنامه  تحلیل راره و به منظور تجزیه
SPSS  هتا رر نظتر    برای نزمتو  فرضتیه   ررصد 5ه اس  و سطح خطای شداست اره

های نماری منتخب ابتتدا   گرفته شد. برای تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیع
د و شت محسوب  مؤل هنمره ن   عنوا  به گانه ینجمیانگین حسابی هر ی  از طبقات 

نتیجته   .( استت اره شتد  KSاسمیرنوف ) -کولموگروف یا نمونه  یسپ  از نزمو  
 متدم    مؤل ته  یتنج اسمیرنوف نشانگر ن  اس  کته رر همته    -نزمو  کولموگروف

 نمونه از توزیع نرمام برخوررار اس .

 ای * نمونه-اسمیرنوف یک -آزمون کولوگروف .2 جدول

 حوزه درعوارض  
 علوم

عوارض در حوزه 
 گذاری مشی خط

های  نارسایی پاسخ
 اریگذ مشی خط حوزه

های  نارسایی پاسخ
 حوزه علوم

رویکردهای 
 کننده فیتضع

 3.8444 3.6600 3.7333 4.1444 3.7444 میانگین

 Z .649 .647 .734 .748 1.003آماره 

سطح 
 معناداری

.794 .797 .654 .630 .267 

 از توزیع نرمال برخوردار است. ها مؤلفهنمونه در سطح همه  *

 نخست   مؤل ته   فرضیه نماری برای ها مؤل هشد  نرمام بور  همه  ی  از مشخص
 تعیین شد: صورت نیبد

H0 مستاوی عتدر    تر بزرس« عوارف رر حوزه علوم» مؤل ه: میانگین نمونه رر
 اس . 3

H1 : 3از عتدر   تتر  کوچت  « عوارف رر حوزه علوم» مؤل همیانگین نمونه رر 
 اس .

 مؤل ته نیز  فرضیه صت ر و فترف مقابتل عینتاً مشتابه بتا        ها مؤل هر ریگبرای 
 اس .« عوارف رر حوزه علوم»

ای است اره شتد کته نتیجته ن      نمونه ها از نزمو  میانگین ت  فرضیه دیأیتبرای 
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 نمده اس . 4و  3های  رر جدوم

 ای نمونه -ون یکآمارهای آزم .3جدول 

 میانگین خطای معیار انحراف استاندارد میانگین نمونه دتعدا 

 11710. 64138. 3.7444 30 علوم حوزه درعوارض 

 08960. 49078. 4.1444 30 گذاری مشی عوارض در حوزه خط

 11296. 61871. 3.7333 30 اریگذ مشی خط حوزههای  نارسایی پاسخ

 14516. 79507. 3.6600 30 حوزه علومهای  نارسایی پاسخ

 13536. 74140. 3.8444 30 رویکردهای غالب

 ای نمونه -نتایج آزمون یک .4جدول 

 معیار آزمون ≥ 3

 
 درجه آزادی آماره آزمون

 سطح معناداری
 )یک دنباله(

اختالف 
 میانگین

 فاصله اطمینان 95%

 حد باال حد پایین 

 9839. 5049. 74444. 000. 29 6.357 علوم حوزه درعوارض 

عوارض در حوزه 
 گذاری مشی خط

12.772 29 .000 1.14444 .9612 1.3277 

 حوزههای  نارسایی پاسخ
 اریگذ مشی خط

6.492 29 .000 .73333 .5023 .9644 

حوزه های  نارسایی پاسخ
 علوم

4.547 29 .000 .66000 .3631 .9569 

 1.1213 5676. 84444. 000. 29 6.238 رویکردهای غالب

  نیتاز  هتا  مؤل هشور که رر همه  مشخص می نمده رس  بهبا توجه به سطح معناراری 
 به وجور محور مشترا وجور رارر.
رر اعتالم میتزا  نیتاز بته      هتا  مؤل ته شور که نیا  رر ارامه این یرسش مطرح می

ت تاوت وجتور رارر. بترای     ها ن محور مشترا  اهمی  یکسانی رارند یا اینکه بین 
 رهد. نتایج ن  را نشا  می 5این کار از نزمو  فریدمن بمره گرفته شد که جدوم 

 آزمون فریدمن آماری نتایج .5 جدول

 30 تعداد نمونه
 9.814 اسکوور-کا

 4 درجه آزادی
 044. سطح معناداری
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شور که بتین   ( مشخص می5)جدوم  نمده رس  بهبا توجه به مقدار سطح معناراری 
رتبه ابعار اختالف معنارار وجتور رارر. ستپ  رر ارامته بته ستراا نزمتو  تعقیبتی        

 (.6بندی ابعار چگونه اس  )جدوم  رویم تا مشخص شور که نحوه رتبه می

 با آزمون تعقیبی فریدمن ها مؤلفهبندی  نتایج رتبه. 6جدول 

 میانگین رتبه مؤلفه

 3.7 1 گذاری مشی خطعوارض در حوزه 

 3.18 2 رویکردهای غالب

 2.77 2 گذاری مشی های حوزه خط نارسایی پاسخ

 2.7 2 های حوزه علوم نارسایی پاسخ

 2.65 2 علوم حوزه درعوارض 

 نخست  گذاری  رر رتبته   مشی خط رر حوزهعوارف  مؤل هرهد که  نتایج نشا  می
روم قرار رارند. این بدا  معنا است  کته   ر عوامل مشترکاً رر رتبه ریگقرار راشته و 

گتذاری بیشتترین    مشی عوارف حاصل از ان کاا ابعار رانشی مسائل رر حوزه خط
 رهد. نیاز به محور مشترا یکپارچگی بین مسائل را نشا  می

 گیری نتیجه

  لزوم نیتاز بته محتور مشتترا     ها مؤل ههای تحقیق حاکی از ن  اس  که همه  یافته
 امتا   کننتد  متی  دیت أیتهتا را   مشی بعار مختلف رانشی مسائل و خطیکپارچگی بین ا

عوارف حاصل از ان کاا ابعار مختلف رانشتی مستائل و موضتوعات رر عرصته     
 .رارر دیتأکبر این موضوع  ها مؤل هر ریگگذاری عمومی  بیش از  مشی خط

 حاصل از این یژوهش: توجه قابلنکات 
مشتی عمتومی    ولی ختط ح اس  ( هر رانشی صرفاً رر یی حل مسائل خور1

 ذاتتاً « های مجتزا  رانش»و  چندبعدی بوره و هر بعدی با چند رانش رر ارتباط اس 
 ند.هست رر حل مسائل عمومی چندبعدی ناتوا 

گتذار عمتومی    مشی ( مسائل اصلی مطرح رر ی  علم ممکن اس  برای خط2
مکتن است    ننچه برای او ممم اس  حل مسئله عمومی اس  که م  اهمی  باشد بی

های ریگرح رر علوم ریگر. از  بخش کوچکی از یاس، او رر ن  علم باشد و بخش
ن  متناستتب بتتا نیازهتتای نظتتام   و مستتائل« بنتتدی کنتتونی علتتوم تقستتیم»  رو نیتتا
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 گذاری عمومی صورت نپذیرفته اس . مشی خط
گتذاری  نیتاز بته همتاهنگی      مشتی  شتده رر عرصته ختط    ارائته هتای   ( یاس،3
انتد و   نپرراخته« چگونگی رفع این نیاز»اما به   اند ابعار را مطرح کررهها و  مشی خط

 اند. گذارا  گذاشته مشی ن  را بر عمده خط
ایتن   یرستش امتا    رهنتد  گیری از نظریه سیستمی را ییشنمار می ( برخی بمره4

را  هتا  ن توا  ی  مسئله عمومی با ابعار متعدر و نیتز مجمتوع    اس  که چگونه می
کتامالً  را  «سیستتم »تتوا  ایتن رو    ی  سیستم رر نظر گرف  و چگونه متی  عنوا  به

ها نیز  اگرچه رر یی ایجار هماهنگی بتین علتوم مختلتف و     . نظریه سیستمشناخ 
و  «زاویته علتوم  »ایتن همتاهنگی از    امتا   هتا است    سیستمی از سیستتم  اصطالح به
 .تلف است  های مخ کلی مشک  رر نظر گرفتن سطح ییچیدگی رر رانش صورت به

عمتومی   مستئله   برای شناخ  یت   «گذاری عمومی مشی زاویه خط»از  که یررحال
بترای   یساز کپارچهیو نیز مجموع مسائل عمومی ییچیده  به محور مشترا  ییچیده

 رفع این ییچیدگی نیاز اس .
های زیتار   ی  کل  ابعار مختلف راشته و با رانش عنوا  بهای عمومی  مسئله( 5

تشتخیص  »هتای مجتزا  رر    ت  اجزا یعنی رانتش  صرف رانستن ت ررگیر اس  و 
 کافی نیس .« کل

مشتی    مشی و مشارک  همه ذین عا  رر تدوین ختط  ( است اره از شبکه خط6
نقاط ضتعف   اماکند  تسمیل مینگری را  جانبه رر حال  کارکرری خور  همه اگرچه
ندارنتد و اینکته    « ذین ع» نگری اینکه برخی از ابعار مثل نینده ازجملهای رارر  عمده

رر  «نمارهتای فرهنگتی  » مثتام  عنتوا   بته  .است  « نتابرابر »رر عمل « قدرت ذین عا »
 گذاری و شوراهای عالی قدرت کمتری از بقیه رارند. مشی نمارهای خط

« نگتری  جانبته  همته »  ها مشی رر حال  کنونی بیشترین رخدار رر وضع خط( 7
تترین بعتد است  و     ممم عنوا  به« اقتصاری»یا « سیاسی»بعد « انتخاب»نیس   بلکه 

که رر قانو  اساستی کشتور  اولویت  اوم را    « فرهنگی»و « رینی»ابعار مممی چو  
از سوی ریگر  نیتاز بته    ابعار با فاصله زیاری از ن  رو قرار رارند. ریگررارند و نیز 

گی که بر زند -فضای مجازیهای جدید چو   نگری و محور مشترا رر یدیده کل
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هتا   ر حتوزه ریگت   بتیش از  - طبیعی سایه انداخته اس  و جزئتی از ن  شتده است    
تواند گام بستیار     می«نگری و شناخ  محور مشترا کل» جهیررنتمحسوس اس . 

انتد یتا ابعتاری چتو  ابعتار       مممی رر تحقق توجه کافی به ابعاری که مغ وم مانده
که  یا اندازه بهن   « هوی  ملی و رینی» لیرلکه رر کشور ما به  -«رینی و فرهنگی»

توجته بته اینکته    بتا   برراشت .  -انتد  اند مورر توجه واقع نشتده  مستحق توجه بوره
 «علتوم انستانی  و  فرهنتگ »نظرا  معتقد به ارتباط تنگاتنگ بتین   بسیاری از صاحب

توجمی  زیرمجموعه علتوم انستانی قترار رارنتد      های مورر کم هستند و االب جنبه
ها باعث تقوی  فرهنگ کشتور   ر جنبهریگنگری و یکپارچگی  بیش از  کل ینوع به
 شور. می

 جهت ایجاد محور مشترک هماهنگیپیشنهادهای راهبردی 

بنتدی کلیته    رر ن  تقستیم  که ینحو به« بازنگری رر نقشه جامع علمی کشور»الف( 
ور تتا  ریده ش« قیاسی و یکپارچه» صورت بهها و مسائل عمومی کشور و رنیا  یدیده

 نشکار عیا  شور. صورت به ها ن ها و هم نسب  بین  هم اهمی  رانش
و « به همه مسائل عمتومی کشتور   یساز کپارچهی»ب( سپرر  مسئولی  کال  

مسائل  همهترین اجزای حل  ها به صورتی که بتوا  بر اساس ن  تا یایین همه حوزه
باید ضترورتاً عینتی و عملیتاتی     یساز کپارچهیاین  گریر عبارت به .ن  را تعمیم رار

های کلی به ن  صورت کته مجمتع تشتخیص مصتلح       باشد نه رر سطح سیاس 
هتای بخشتی ارائته کترره است  و       کند که البته این مجمع  تاکنو  سیاس  عمل می
 قرار نداره اس . رستور کارسازی کلی را رر  یکپارچه

تعتدار کلتی    کته  ینحو به« سازی همه قوانین کشور یکپارچه»ج( تعیین وظی ه 
و  هتا  است  یس بتا و  هتا  ن و نیز نسب  بین همه مقررات بتا   ها ن نسب  بین   ها ن 

رهد یستینی   راهبررها مشخص شور. گ تنی اس  کاری که شورای نگمبا  انجام می
 نید. سازی هم جزء وظایف این نمار به شمار نمی بر ن  یکپارچه بوره و عالوه

رر ن  جایگاه رقیق ن  رشته رر  که ینحو بهگاهی های رانش ر( بازطراحی رشته
هتا و   افزایتی رانتش   بترای ایجتار هتم    ریگرا ها و نسب  رقیق ن  با  بین همه رشته

 اقتصار رانش تعیین شور.
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ز( شناسایی نسب  بین شوراهای عالی کشور شامل شورای عالی امنی  ملتی   
ی و شتورای عتالی   شورای عالی انقالب فرهنگی  شورای عالی همتاهنگی اقتصتار  

عملیتاتی تتا بتتوا      صورت بهفضای مجازی و البته مجمع تشخیص مصلح  نظام 
مستئله اشتتغام و حتل ن  رر     مثتام  عنوا  بهحل مسائل عمومی ممم را تسمیل کرر. 

 گانه اس  و چرا؟ از این نمارهای ینج  ی کدامصالحی  
یتف و  تعر»ضترورتاً نیازمنتد    شتده   گ تته مشخص اس  کته هتر یتنج متورر     

 اس .« ساز کپارچهیشناسایی محوری 
نخست   ذکر این نکته ضتروری است  کته ایتن تحقیتق برگرفتته از مرحلته        

رر مرحلته   .قرار گرفت   دیأیتیژوهشی اس  که رر ن  نیاز به محور مشترا مورر 
 یستاز  روم  نویسندگا  رر تکایوی ررا چگونگی ایجار محور مشتترا یکپارچته  

منتشتر   یزور بته کته نتتایج ن     های عمومی هستند مشی ابعار مختلف مسائل و خط
ترین کم  این یژوهش به جامعته علمتی  هشتدار و     بر ن   ممم عالوه. خواهد شد

 مفهوم نیاز به یکپارچگی سرتاسرر  »گذاری به  مشی گرا  خط سازی یژوهش نگاه
بتوره است ؛ مطلبتی     «کالن /عملیاتی و نه ذهنی عینی/ صورت بهنظام حکمرانی 

های تخصصی بتا   گذارا  خبره رر حوزه مشی که تبیین ن  برای االب اساتید و خط
گتذارا    مشتی  رار  بته ختط    نگتاهی کمت  ریگتر ن      رشواری بسیار انجام گرف .

راسررا   اهمیت بسیار و بسیار بیشررر هر   » به گذار اعم از مجری و قانو  تخصصی
نظام در مقابر  تصرمی  هراهرار درسرت      یکل دفه با ها آنگیر   بودن تصمی 

این رر حتالی   .اس  «راسرایی و چگونگی این ه  یک موقعیت خاص رناسب بام
ی  معضل الینحل  عنوا  به« راستایی عدم هم»هاس  کشور با مشکل  اس  که سام

راند و البته گاهی  های ذاتی نظام حکمرانی کشور می کنار نمده و ن  را جزء ویژگی
راستایی زمانی تحقق خواهد یاف   این هم !رهد یار ن  گله و شکایتی سر می هم به

 ر.شوکلی نظام مشخص و تبیین  هدف باهای تخصصی  که محور مشترا بخش
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