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ساز ظهور بازیگرانی  ، زمینهتیریمدسازي و اصالحات جهانیها بعد از پدیده تغییر معماري دولت

ها به این بازیگران منتقل  گذاري دولت مشی ی از توان خطتوجه قابلها شده است که بخش  عرض دولت هم

. اندیشمندان عرصه حکومت در پاسخ به این گرفته است  شکل» هاي توخالی دولت«  آن، پدیده تبع  بهو 

علیرغم اهمیت این موضوع، شاهد کثرت و  اند. بهره گرفته» مشیظرفیت خط«از مفهوم ، »انتقال توانایی«

از این مفهوم هستیم که سبب بروز تعارضاتی در فهم  شده  ارائههاي نظري و تعاریف  آشفتگی در پژوهش

شی و ترسیم حوزه معنایی آن، راهبرد رو در فحوايِ معنایی این مفهوم تأمل این موضوع نیز شده است.

نوشتار  نیدر اسازد.  مشی و ارتقاء حوزه مطالعاتی این موضوع فراهم می مهمی براي فهم بهتر ظرفیت خط

مشی  ظرفیت خط دهنده لیتشکمضامین  عنوان  به» کارکرد«و » موضوع«، »ماهیت«مضمون،   با روش تحلیل

تعاریف برخاسته از رویکرد دهد، بندي مقاله نشان میاست. جمع پرداخته شدهآنها  نقد بهو   استخراج

توانند به نحو بهتري  اند و می کرده  تري درمقایسه با سایر تعاریف ارائه هاي مفهومی دقیق حکمرانی، بنیان

  کنند.  تمایز ایجاد  مشی میان این موضوع و سایر موضوعات حوزه خط
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  مقدمه 

روندهایی است که از 3 سازي و جهانی 2آفرینی دولت ، نهضت باز1مدیریت دولتی جدید 

یافته رواج بسیاري پیدا کردند. اصالحات اداري،  میالدي در کشورهاي توسعه 1980اواخر دهه 

هاي جهانی،  پیوستن به سازمانو  هاي بازاري اداره حکومت و دولت سازي نسخه پیاده

ثمره نهایی این اقدامات  عنوان  بههاي بارز این رویکردها است. آنچه خود ادبیات غرب  جلوه

و انتقال این توانایی به بازیگران غیردولتی بوده است؛   »توانایی دولت«کند، کاهش  گزارش می

قادهاي گیري این رویکردها، انت به همین دلیل است که تنها بعد از گذشت یک دهه از شکل

 4»مشی یت خطظرف«ساز ظهور مفهومی به نام  صورت گرفت که زمینهآنها  بسیاري نسبت به

  شد.

، تالش براي 7سپاري دولت، برون 6سازي ، کوچک5سازي در کشورمان ایران نیز خصوصی

هاي اخیر، به دالیل و  هاي جهانی و ... موضوعاتی است که در سال پیوستن به سازمان

گیري کشور را به خود اختصاص  ی از تمرکز مراکز تصمیمتوجه  قابلتوجیهات مختلف، حجم 

باید در اجراي این  آنچهموافق باشیم و چه مخالف،  شده  انتخابداده است. چه با این مسیر 

 گیري از تجربه سایر کشورها و عدم تکرار اشتباهات گذشته قرار داد بهره موردتوجهمات اقدا

ایم،  است. قاعدتاً اگر ما همین مسیر مشهور را در پیگیري اصالحات دولت انتخاب کردهآنها 

یت ظرفبدین معنا نیست که نخواهیم عوارض منفی ناخواسته آن حداقل شود. موضوع 

تواند به  گونه اقدامات ظهور کرد، می معضالت ناشی از اجراي این که در پاسخ به مشی خط

  کمک کند.آنها  احتراز از مسائل ناشی از

ورزان و  هاي علوم اجتماعی صبغه وارداتی دارند، اندیشه بسیاري از نظریه ازآنجاکه

بومی در بستر آنها  یجه کاربستدرنتاند؛  حاصل نکردهآنها  از مانع و  جامعپژوهشگران فهمی 

، بلکه نکرده است  عملهایی براي درمان معضالت اجتماعی ما خوب  نسخه مثابه  به تنها  نهما، 

یت ظرف در بسیاري از موارد باعث پیچیدگی و افزایش معضالت نیز شده است. مفهوم

مشی نیز مانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی با این خطر روبرو است. عالوه بر این، به اذعان  خط

مشی، این ادبیات با گستردگی و ابهام بسیاري  یت خطظرفنظرانِ حوزه  ري از صاحببسیا

موجب  8»ظرفیت«). عام و فراگیر بودن واژه 1996؛ پیترز، 5: 2005مواجه است (پینتر و پییر، 
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شود، در ذیل این مفهوم قرار  بیان می 1»دولت خوب«مختصات عنوان   به هر آنچهاست تا   شده

 2»باز و رها«) آن را مفهومی 1: 1996پردازان، نظیر فلگی ( بگیرد؛ تا جایی که برخی نظریه

هاي مختلف  ها و رشته اند. از سوي دیگر، این عام بودن، سبب ورود آن به حوزه توصیف کرده

از گستردگی کمی ادبیات که هاي متکثر از آن شده است.  پردازي علوم اجتماعی و مفهوم

هایی که ناشی از  هاي مفهومی خاصی نیز مواجه است. چالش بگذریم، این موضوع با چالش

 - گران تحلیل و مشاوران ورزان، اندیشه - و منظرهاي مختلف -از خرد تا کالن-سطوح چندگانه 

تواند مشکالت  ها می ). این چالش2006پردازي شده از این موضوع است (پیتر مورگان،  مفهوم

به  اتکاناشی از ورود این مفهوم به ادبیات علمی کشور را مضاعف نیز بکند. این پژوهش با 

پرداخته است؛  4»مشی ظرفیت خط«بندي ابعاد مفهومی  ، به احصاء و طبقه3روش تحلیل مضمون

  کارگیري این موضوع در نظر و عمل کمک کند.  تا از این طریق به فهم و به

مشی به توصیف  هش ابتدا با بررسی پیشینه نظري و تجربی حوزه ظرفیت خطدر این پژو

پردازیم که بیانگر نیازمندي آن به انجام کارهاي  تکثر و آشفتگی مفهومی این موضوع می

مشی است. سپس به توضیح روش تحلیل  پژوهشی جهت فهم ذات و جوهره ظرفیت خط

یت با ارائه مضامین درنهاازیم و پرد مضمون و نحوه استفاده آن در این پژوهش می

و ابعاد  ها مؤلفهبه بیان آنها  بندي مشی و دسته از تحلیل تعاریف ظرفیت خط شده استخراج

کامل از این موضوع  نسبتاًپردازیم تا از این طریق به فهمی  دهنده این موضوع می یلتشک

  یابیم. دست

  پژوهش پیشینه

 نظري پیشینه

، شاهد تحوالتی در بخش دولتیِ کشورهاي 1990دهه یلاواو  1980در اواخر دهه 

مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، تبدیل  ایم. ساختارهاي دقیقِ سلسه یافته بوده توسعه

انعطاف و مبتنی بر بازار شد؛ همان چیزي که امروزه آن را تحت   ی مدیریت دولتی قابلنوع به

دهد، اصالحات  که ادبیات غرب نشان می گونه آنشناسیم.  مدیریت دولتی جدید می«عنوان 

ها شد. این  اداري ناشی از مدیریت دولتی جدید، موجب از بین رفتن بخشی از توانایی دولت

) انتقال رو به 1توانایی، به سه صورت شکل گرفت: ( تر انتقال توانایی و به عبارتی دقیق کاهش
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گیري و  با تمرکززدایی از نظام تصمیم پایینِ توانایی نهادي و سیاسی در نظام سیاسی، که

نهاد و  هاي مردم ) انتقال رو به بیرون توانایی دولت به سازمان2گذاري روي داد؛ ( مشی خط

گذاري به  مشی گیري و خط ) انتقال رو به بااليِ توانایی تصمیم3، یا (1هاي مستقل سایر تشکل

؛ رودز، 2000ه بانک جهانی(پییر و پیترز، هايِ نهادي فراملی، مثل اتحادیه اروپا یا مجموع نظام

1997 .(  

هاي  و سایر اصالحات، شالوده 3و شفافیت 2هاي جدید پاسخگویی از سوي دیگر، شکل

سنتی تواناییِ دولت در شماري از این کشورها را مخدوش ساخت. یکی از اهداف عام این 

و فراهم کردن فضا براي » 4به عقب راندن دولت«اصالحات در بسیاري از کشورها، 

ي پیش رفت که تا حدآفرینیِ بیشترِ سایر بازیگران در عرصه عمومی بود؛ اما این امر  نقش

ها  براي توصیف دولت 5»دولت توخالی«از اصطالح  )1994( رودزبرخی دانشمندان نظیر 

اي در همین کشوره امروزهبه همین دلیل است که . ین اصالحات استفاده کردندازا پس

سازي، که ابتدا اهمیت  رسد جهانی یمشاهد تأکیدي مجدد بر دولت هستیم. به نظر  یافته، توسعه

یراً دیدگاهی مخالف اتخاذ کرده است؛ یعنی برخالف گذشته که اخدولت را زیر سؤال برد، 

به سایر بازیگران بود، اکنون بر وجود آنها  ها و واگذاري اختیارات حامی ضعیف شدن دولت

. نخست، بوده استیرگذار تأثید دارد. دو عامل بر این تغییر دیدگاه تأکتر  هاي قوي دولت

اتفاقات دهه اخیر که ثابت کرد بازار، در مقابل دولت، از جهت کمک به رشد و توسعه 

؛ دوم، نخبگان اداري و سیاسی در بسیاري از کشورهایی که اثر خورده است  شکستاقتصادي 

اند، نسبت به  هاي کلیدي صنعتی را احساس کرده برچیده شدن بخش زدایی از صنعت و تمرکز

اند. حتی طرفداران رویکردهاي بازاري، اکنون  المللی بسیار بدبین شده گذاري آزاد بین سرمایه

مثال پس از بحران مالی آسیا  طور بهخواهان مداخالت سیاسی براي حمایت از بازارها هستند. 

بیشتر از جانب دولت اذعان  مؤثري مقررات گذاره نیاز براي ب 6»ها بازاري«حتی برخی از 

  ). 11-3: 2005پینتر و پییر، ( اند کرده

مشی ظهور یافت،  ادبیات خط مشی در چنین شرایطی در یت خطظرفمفهوم و ادبیات 

یداً احساس شدناپذیر بر احیاء و بازسازي توانایی دولت  شرایطی که نیاز ضروري و اجتناب

قبل از  -ها باید به همان وضعیت گذشته یت، معتقد نبودند که دولتظرفته قائالن به شد. الب یم

هاي معاصر،  ها و موقعیت برگردند؛ بلکه معتقد بودند چالش -اصالحات مدیریت دولتی جدید
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مشی  یت خطظرفمثال،  طور بهها است.  متناسب با دوران جدید در دولت  مستلزم ایجاد توانایی

مشی در  یت خطظرفیسه با در مقا، 2حکمرانی انداز چشمیا یک دولت در  1تنظیمییک دولت 

  .)3-1: 2005متفاوت است (پینتر و پییر  3يمحور دولت انداز چشم

ازپیش به واکاوي  یشبو هم پژوهشگران  4ورزان چنین مسائلی موجب شد تا هم اندیشه

بپردازند و توجه بیشتري به  مشی، تعریف و ترکیب آن در دوران معاصر یت خطظرفماهیت 

مشی معطوف دارند (نیومن، پرل،  و نقش آن در چرخه خط مشی یت خطظرفبررسی مفهوم 

 یازن یشپعنوان   به ،مناسب یِمش خط یتسخن گفتن از داشتن ظرف که یدرحال). 2013ولستد، 

ر مورد د یارياست؛ اختالفات بس يو تکرار افتاده پا  یشپ یمطلب ی،مش خط یتموفق يضرور

که باعث ابهام و پیچیدگی آن شده است و موضوع وجود دارد  ینا یو مفهوم یفیتعر يها جنبه

، پینتر و پییر، 2006؛ تیرنان 2011(باسکوو، ایوان، شلدز،  شود مانع فهم بهتر و بهبود عمل می

  ).1996؛ پیترز، 5: 2005

هاي  مشی توان تعیین کرد که آیا این مفهوم فقط مربوط به تدوین خط ینمی سادگ  به

یت ظرفشود؟ آیا شامل  مشی هم می یت اجراي خطظرفاست، یا اینکه شامل  مؤثرهوشمندانه و 

شود؛ یا  هاي فشار و عامه مردم می سیاسی دولت در پاسخگویی به نیازهاي در حال تغییر گروه

مشی فقط  یت خطظرف). 1996باید مستقل عمل کند؟ (پیترز،  منظور از آن این است که دولت

نشده است؛ بلکه این مفهوم دربرگیرنده روابط بین متغیرهاي  یف تعراز طریق یک متغیر ساده 

ها تعامل دارند؛  ها با یکدیگر و با سایر سازمان اینکه چگونه بخش ازجملهچندگانه است: 

کنند؛ افراد و جوامع  یماهداف را فهم و تفسیر  هاي مرکزي دولت، ها و سازمان چگونه بخش

یده د آموزشکنند؛ چگونه خبرگان و نیروهاي  را تعریف می 6مشی خوب چگونه خط 5مشی خط

 ها مشی در نهادهاي پژوهشی و اندیشکده یت خطظرفشوند و به چه میزان  به کار گرفته می

مشی را نیز با  یت خطظرفسازي  ). این ابهام و پیچیدگی، مفهوم1999(راسموسن  استموجود 

  ). 1996هایی همراه کرده است (پیترز  دشواري

توان به سه گروه اصلی  مشی را می یت خطظرفهاي صورت گرفته در موضوع  پژوهش

  تقسیم کرد:

رغم استفاده متداول  یعل )1999( رنیکفیلیپ  ازجملهدر گروه نخست، برخی پژوهشگران 

زر رکواند. برخی دیگر از افراد گروه نخست، مثل  ارائه نکرده گونه تعریفی از این مفهوم هیچ
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و  1یت دولتظرفجایگزین با  صورت بهاند، اما آن را  )، این اصطالح را تعریف نکرده1997(

  .اند کاربرده به 2مجریه قوه

گسترده به این مفهوم  صورت به)، 1996( یترزپگاي  ازجملهگروه دوم پژوهشگران، 

مشی و حساسیت متقابل سیستم سیاسی در مورد  و آن را شامل تدوین و اجراي خط اند پرداخته

نیز معتقد است این مفهوم  )1996فلگی ( مشابه طور بهدانند.  یمهاي نیروهاي اجتماعی  خواسته

مشی را  یت خطظرف) نیز 1981شود. هونادل ( ها می یمش خطهم شامل تدوین و هم اجراي 

یت ظرفرفته گروه دوم معتقدند   هم  يرو داند. مشی می ابی خطیارزششامل تدوین، اجرا 

 مشی و هم اجراي آن است. مشی هم شامل تدوین خط خط

محدود  طور بهمشی را  یت خطظرفگذاري، مفهوم  مشی گروه سوم با تفکیک مراحل خط

وانایی ت«عنوان   بهمشی را  یت خطظرف) 2004کامینگ و نورگارد ( اند. براي مثال، تعریف کرده

گذاري  مشی فرایند خط ِ در تملک دولت که به استفاده ممکن از تمامی منابع فکري و سازمانی

هاي   مشی طراحی خط منظور بهاختصاص دارند، همانند تخصص یا تجربه داخلی یا خارجی، 

 )1983اولسن (طور مشابه،  بهاند.  تعریف کرده» پذیر منسجم، مانا و به لحاظ سیاسی امکان

منظور اتخاذ  مند به صورت نظام استفاده از منابع به ییتوانا«عنوان   بهمشی را  خط تیظرف

 ی،بر اساس شناخت کاف دموکراتیک، یاسیس -  ينظام ادار یکهوشمند در  یجمع یماتتصم

تجربه و  ی،دانش، خبرگدر این تعاریف کرده است. تعریف  »یو اقتدار کاف یاطالعات کاف

  مشی هستند. خط یتظرف سنگ بناهاي ،فهم

گیري  مشی را شامل توانایی تصمیم یت خطظرف) مفهوم 2005)، پییر و پینتر (2000( دیویس

و  یو استقرار دانش حاصل از خبرگ يتالش فکر یهمشی بر پا خط یريگ یمتصمدانند.  می

 یتمشی از ظرف خط یتظرف یثح ین. از ااستمشی  خط یتظرف یفتعریرونی ب ينما ،تجربه

آنها  دادن یشو آرا یازموردن یزیکیو ف یدولت در داشتن منابع انسان ییه اشاره به تواناک 3هادار

؛ پینتر و 2004متمایز است (کامینگز و نورگارد،  ،ستا یو ارائه خروج  مشی خط ياجرا يبرا

 ).2: 2005پییر، 

و مهارت شکل  يفکر ییمشی حول مالك توانا خط یتادراك گروه سوم از ظرف یطورکل به

توانایی ترسیم نقشه «کمک از استعاره ناوبري، با مفهوم را با  ین. پارسونز اچرخد یم یندهدادن آ

؛ و در یک کلمه، بلندمدتسفر، نشان دادن مختصات روي نقشه، تعیین جهت و اتخاذ دید 

  .داند می متناظر» تواناییِ راهبري

                                                        
1 - State 
2 - Executive branch 
3- Administration Capacity 
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  مشی یت خطظرفهاي  پیشینه نظري پژوهش -1جدول 

   

                                                        
1- Executive capacity 

 بیان مختصر پژوهش  پژوهشگران  عنوان

سازي:  یک چارچوب ظرفیت

  کاوشی براي مفهوم و هدف

هونادل، 

1981  

یت ظرفدر موضوع  شده مطرحمفاهیم و اهداف 

را آنها  هایی بیان کرده و دوگان صورت بهرا 

  و بررسی قرار داده است. موردنقد

  مشی حکومت یت خطظرف
گاي پیترز، 

1996  

یت ظرفدر این گزارش پژوهشی، مفهوم 

 قرارگرفته موردمطالعهمشی و علل کاهش آن  خط

  است.

  1996فلگی،  مشی ما یت خطظرفتقویت 
مشی  یت خطظرفچیستی و چگونگی افزایش 

  است. قرارگرفتهی موردبررسکشور کانادا 

؟ 1یت قوه مجریهظرفافول یا حفظ 

سازي  نگاهی دوباره بر یکپارچه

  اقتصاديسیاسی و 

کورزر، 

1997  

هاي سیاسی و اقتصادي  سازي اثر یکپارچه

اتحادیه اروپا بر ظرفیت دولت در کشور بلژیک 

 شده است. یابیارز

 سازي و زوال دموکراسی جهانی
فیلیپ کرنی، 

1999 

هاي  سازي و پیوستن به سازمان نقش جهانی

جهانی در کاهش دموکراسی کشورها را بررسی 

  کند یم

شی و آینده م یت خطظرف

 حکمرانی

دیویس، 

2000  

آنها  ها، حاصل توانایی مشی حکومت یت خطظرف

  دهی به آینده است. در شکل

یت دولت: ظرفسازي  مفهوم

  مقایسه قزاقستان و قرقیزستان

کامینگز و 

نورگارد، 

2004  

اي،  اندیشه مؤلفهیت دولت را بر اساس چهار ظرف

دو کشور و  يساز مفهومو اجرایی  فنسیاسی، 

قزاقستان و قرقیزستان را بر اساس پیمایشی 

 مقایسه کرده است. 2002در سال  شده انجام

مشی  یت خطظرفهایی در  چالش

دولت: روندهاي جهانی و 

  رویکردهاي تطبیقی

پینتر و پییر، 

  الف 2005

شده در این کتاب با  يآور جمععمده مقاالت 

ها و روندهاي  رویکرد نهادي به بررسی چالش

  .اند پرداختهمشی  یت خطظرفحاضر در موضوع 
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  تجربی پیشینه

این » ارزشیابی«و » تعریف«در ارتباط با  عمدتاًمشی  یت خطظرفآثار دانشگاهی اولیه درباره 

ي زیادي براي ساخت ها تالش) 1998پرس () و 1990( ینگراماموضوع بوده است. اشنایدر و 

اند. مطالعات زیادي  مشی انجام داده یت خطظرفنوعی چارچوب مفهومی در جهت ارزشیابی 

است (اندرسون  شده انجامي فدرال و ایالتی ها دولتمشی  یت خطظرفدر کانادا براي ارزیابی 

 نظران صاحبی توسط مش خطیت ظرفکمی و کیفی از   یابیارزشهاي  ). در این راستا مدل1996

، 2000نیز ساخته شد (براي مثال پولیدانو آنها  هاي متناسب پیشنهاد شد و متعاقب آن سنجه

  ).2010، ولستد و استدمن 2010هاولت و نیومن 

عوامل   یبررس بهی فراتر رفته و مش خطیت ظرفمطالعات دهه گذشته از تمرکز بر ارزشیابی 

یر عوامل مختلف بر تأثند. براي مثال، مطالعات زیر درباره ا  ی پرداختهمش خطیت ظرفبر  مؤثر

؛ پرل و 2000باکویس، کانادا (  یري مشاوران در دولتکارگ بهاست:  شده انجاممشی  ظرفیت خط

)، اتخاذ اصالحات مدیریت دولتی جدید در خدمات کشوري دولت فدرال 2002وایت، 

کانادا در  1مشی مبتنی بر شواهد هاي خط استفاده از استراتژيو  )2009ادوارد، ( یااسترال

بر » یر تغییرات کالن در ساختار دولتتأث«). عالوه بر این، مطالعاتی درباره 2009هاولت، (

) اثر پایان نقش استعمارگري در 2004چنگ (براي مثال ؛ است شده انجاممشی نیز  یت خطظرف

مومی را بررسی کرده است مشی ع کنگ بر توانایی این کشور در تدوین و انتقال خط هنگ

 توسعه عدم با مشی خطیت ظرف حوزه در تجربی مطالعات فقدان). 2013(نیومن، پرل، ولستد، 

 و موردي مطالعه بر مبتنی این حوزه مطالعاتو اکثر  است بوده همراه نظري يها چارچوب

  ).2010(ولستد و استدمن،  بوده است دولتی مقامات با مصاحبه

 مشی یت خطظرفهاي  پیشینه تجربی پژوهش -2جدول 

  بیان مختصر پژوهش  پژوهشگران  عنوان

هاي رفتاري ابزارهاي  فرض پیش

 مشی خط

(اشنایدر و 

 ینگرام،ا

1990(  

مشی  یت خطظرفهاي رفتاري  فرض بر پیش

مشی تمرکز دارد  یکی از ابزارهاي خط مثابه به

ها  فرض و چارچوبی براي تحلیل این پیش

 ارائه کرده است.

محیطی  یستزمشی  یت خطظرف

  محلی: چارچوبی براي پژوهش
(پرس، 

1998(  

بر اساس پنج بعد سرمایه اجتماعی، رهبري 

ها  سیاسی، منابع اقتصادي، منابع اداري، نگرش

                                                        
1- Evidence -based policy 
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  بیان مختصر پژوهش  پژوهشگران  عنوان

و رفتار سیاسی به طراحی شاخص براي 

 مشی پرداخته است. یت خطظرفارزشیابی 

  یت بخش عمومیظرفگیري  اندازه
(پولیدانو 

2000(  

یت بخش ظرفامکان ساخت شاخصی از 

طرفانه و مبتنی بر اطالعات  یبعمومی که 

  ی قرار داده است.موردبررسباشد، 

 مشی خط یتو فعال یمش خط یلتحل

توصیه  فدرال: يها یستمدر س

 درآن  نقشو  مشی خط

در  مبتنی بر شواهد يگذار یمش خط

  یهچندال یحکمران يها یستمس

(هاولت و 

  )2010نیومن 

مشی، به سنجش  گران خط با تمرکز بر تحلیل

اند و  هایی که دیده زمینه، آموزش پیش

هایی که در کارهاي خود به کار  تکنیک

 یتظرفهاي  شاخصهعنوان   بهگیرند،  می

 مشی پرداخته است. خط

مشی در  یت خطظرفیت و عدم ظرف

 دولت فدرال کانادا

(ولستد و 

استدمن 

2010(  

بررسی هشت فرضیه کلیدي درباره نقشی که 

یت ظرفهاي فدرالی کانادا در  مشی خط

  مشی کل این کشور دارد. خط

مشی در دوره  یت خطظرفبازسازي 

 پاداش مالی: گزارشی از کانادا

(باکویس، 

2000(  

یت ظرفهایی که  بررسی میزان و شیوه

  مشی از بین رفته است. خط

نقش در حال تغییر مشاوران در 

  مشی کانادا تحلیل خط

(پرل و وایت، 

2002(  

سپاري  بررسی روند دولت کانادا در برون

مشی در  اي و تحلیلی خط خدمات مشاوره

  مشی. یت خطظرفو اثرات آن بر  1980دهه 

یت ظرفآزمون گفتمان افول 

  مشی خط

(ادوارد، 

2009(  

یت در کشور استرالیا و نقش ظرفگفتمان افول 

مدیریت دولتی نوین در این افول را مورد 

  ارزیابی قرار داده است.

مشی و  یت تحلیلی خطظرف

 گذاري مبتنی بر شواهد مشی خط

(هاولت، 

2009( 

مشی و  نقش دانش و پژوهش در فرایند خط

در  داده برهاي مبتنی  مشی استفاده از خط

  مشی. جهت کاهش شکست خط

مشی  یت خطظرفمدیر اجرایی قوي، 

ضعیف: محیط در حال تغییر 

 کنگ گذاري در هنگ مشی خط

، چنگ(

2004(  

مشی  یت خطظرفواکاوي علل ضعف 

علیرغم پیوستگی نهادي این کشور  کنگ هنگ

  .1990در دهه 
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مشی بود که نشان  یت خطظرفهاي پژوهشی نظري و تجربی موضوع  آنچه بیان شد تالش

داد توافقی پیرامون گستره، ابعاد و مفاهیم این موضوع وجود ندارد و این امر آن را نیازمند 

هاي پژوهش کیفی با  یکی از روش عنوان  بهکند. تحلیل مضمون  تري می تحلیل و بررسی عمیق

یت ظرف، به فهم موضوع ها آناستخراج مضامین موجود در تعاریف و تبیینِ نسبت میان 

یري این روش در پژوهش کارگ بهمشی کمک خواهد کرد. در ادامه به معرفی و نحوه  خط

  پردازیم. حاضر می

  شناسی پژوهش روش

شود و نحوه  شناختی انجام می رفتانتخاب روش پژوهش بر پایه دیدگاه فلسفی و مع

بود ها، تنظیم و تلخیص و چگونگی تحلیل شواهد نیز بر پایه آن دیدگاه خواهد  گردآوري داده

 يها دادهوسیله  به هاست  داده یلو تحل یلتقل يِاستراتژ یمضمون نوع یلتحل ).1386بازرگان، (

امر به  ینهستند؛ ا شده  يو بازساز یصتلخ شده،  يبند طبقه ،شده يبند که بخش اي یفیک

 . محصولشوند ها استخراج  مجموعه از داده ینمهم درون ا یمِکه مفاه گیرد یصورت م یقیطر

متحد و  یکدیگر با راآنها  است که یريفراگ یاز آن الگوها و طراح یفیتوص ،مضمون یلتحل

 اي شبکه قالب در وشده  استخراجآنها  ینمضام ،متون یروش با بررس یندر ا. کند یمتصل م

  ).1393شود (پیغامی و سجادیه،  یحاکم بر متن استخراج م یهنظر ینوع ین،از مضام یمفهوم

 یکصرفاً  ین روش،ا ینبنابرا ؛است یفیاطالعات ک یلتحل يبرا ینديمضمون، فرآ یلتحل

 يها روش بیشتردر  تواند یم است که ینديبلکه فرآ یست،ها ن روش یگرهمانند د یفیروش ک

به  یفیاطالعات ک یلامکان تبدیل مضمون تحل ینها، بکار رود. همچن اگرنه در همه آن یفی،ک

1984کند (بویاتزیس،  یفراهم م یزرا ن یکم.(  

  اجراي روش تحلیل مضمون

هاي کیفی است؛ بنابراین ، شبیه مراحل سایر روشبرخی از مراحل روش تحلیل مضمون

ارز دارد. هاي همهایی با دیگر روشخاص این روش نیست و مشابهتمراحل پیشنهادي لزوماً 

شود که پژوهشگر شروع به توجه و جستجو کردن الگوهاي فرآیند این روش هنگامی آغاز می

آوري داده کند. این عمل ممکن است در طول فرآیند گردها میاي از دادهمعانی درون مجموعه

نیز گزارش محتواها و معانی است که به شکل مضامین  صورت گیرد. نقطه پایان این فرآیند

شوند؛ یعنی جایی که مضامین از طریق شناسایی پژوهشگران، قبل، حین و بعد از معرفی می

  ).12-11: 1393(پیغامی و سجادیه،  اند شده ساختهتحلیل، انتزاع و 
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ن مجموعه ) معتقدند تحلیل، همواره فرآیندي رفت و برگشتی بی2006کالرك و براون (

یدشده توسط تولهاي ها و دادهاز مجموعه داده شده  خارجهاي کدگذاري شده و ها، دادهداده

ها جزئی جداناپذیر از تحلیل است. نوشتن همانند خود پژوهشگر است. نوشتن در این روش

گیرد، بلکه باید در همان مراحل اولیه شروع شود. هاي آماري در پایان کار صورت نمیروش

-هاي کدگذاري بالقوه براي فرآیند کدگذاريها و طرحین نوشتن شامل تدوین سریع ایدها

اي براي اجراي روش تحلیل مضمون مرحله 6هاست. در ادامه یک نقشه راهنماي تحلیل داده

هاي شده است. نکته مهم، شناسایی و فهم این مطلب است که خطوط راهنما در روش یانب

کنند. بنابراین هر اي پیروي نمینیستند و از قاعده خاص و ویژهتحلیل کیفی خیلی دقیق 

در  -ها پژوهش و نوع داده سؤاالت -پژوهشگر الزم است تا با در نظر گرفتن دو اقتضاي مهم 

پذیري از این خطوط راهنما استفاده کند. عالوه بر این، خویش، به شکل انعطاف پژوهش مورد

دیگر نیست؛ در مقابل،  نقطه  به  نقطهجابجایی از یک پژوهش یک فرآیند خطی به معناي 

مستمر و بنا بر نیازهاي  طور بهتوان آن را فرآیند بازگشتی نامید که طی آن پژوهشگر  می

دارد و از نتایج هر مرحله براي مراحل دیگر  وبرگشت رفتپژوهش، بین مراحل اولیه و پایانی 

- تحلیل فرآیندي است که در طول زمان توسعه میچنین باید توجه داشت کند. هماستفاده می

  ).1393و شتاب انجام گیرد (پیغامی و سجادیه،  باعجلهیابد و 

 )2006، (کالرك و براون گانه اجراي روش تحلیل مضمونمراحل شش -3جدول 

  توصیف فرآیند  مرحله  ردیف

1  

آشناسازي 

پژوهشگر با 

  ها داده

-ی دادهدوباره خوانها در صورت نیاز، خوانش و رونویسی کردن از داده

  هاي اولیهها، یادداشت ایده

  تولید کدهاي اولیه  2

-ها بر اساس روشی سیستماتیک و مبتنی بر ویژگیکدگذاري همه داده

هاي مرتبط با هر پژوهشگر، مقابله و تطبیق دادن داده موردعالقههاي 

  کد

3  
جستجوي 

  مضامین

هاي مرتبط با هر بالقوه، گردآوري همه دادهتطبیق کدها با مضامین 

  مضمون بالقوه

  مرور مضامین  4

هاي کدگذاري شده و همه که اگر مضامین نسبت به خالصهبررسی این

ی و تطابق دارند آنگاه یک نقشه تحلیلی هماهنگها مجموعه داده

  ایجاد شود. مضمون

 هاي خاص هر مضمون وپایش ویژگی منظور بهتحلیل مستمر تعریف و   5
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  توصیف فرآیند  مرحله  ردیف

گذاري براي وار تحلیل، خلق تعاریف واضح و نامی بیان داستانطورکل به  گذاري مضامین نام

  هر مضمون

  تدوین گزارش  6

این مرحله فرصتی نهایی براي تحلیل است. این مرحله شامل انتخاب و 

شده گیرا و جذاب، تحلیل نهایی هاي خالصهگزینشی مشخص، نمونه

، شرح ارتباط بین تحلیل صورت گرفته با شده انتخابهاي خالصه

  و ادبیات پژوهش، خلق گزارشی پژوهشگرانه و تحلیلی است. سؤاالت

آوري شدند (جدول  مشی جمع از ظرفیت خط شده ارائهدر این پژوهش ابتدا کلیه تعاریف 

  )، چندین بار مورد خوانش قرار گرفتند و کدهاي اولیه تولید شد.5

  گردآوري توسط پژوهشگران)( یمش خط تیظرفتعاریف  -4جدول 

 پژوهشگران تعریف  ردیف

1  

و  انهآگاه یماتاتخاذ تصم ؛بر آن یرگذاريثأو ت ییرتغ ینیب یشپتوانایی 

 ی؛مش خط ياجرا يبرا ییها برنامه تدوین ی؛مش هوشمندانه در مورد خط

 یتهدا يبرا ياقدامات جار یابیو ارزش مدیریت منابع؛ ع؛بجلب و جذب منا

 کنش آتی.

هونادل 

1981  

2  

 یِجمع یماتاتخاذ تصم منظور به ،مند نظام صورت بهاستفاده از منابع  ییتوانا

 ی،بر اساس شناخت کاف دموکراتیک، یاسیس - ينظام ادار یکدر  ،هوشمند

 ی.و اقتدار کاف یاطالعات کاف

کریستینسن 

و لئوگرید، 

2005  

3  

براي بازنگري،  حکومت هاي آرایشمفهومی گسترده که همه مسائل مرتبط با 

بدیهی دهد.  را پوشش می حکومتدرون قلمرو  ها  مشی تدوین و اجراي خط

ماهیت و کیفیت منابع در دسترس براي شود:  موارد زیر میشامل است که 

هایی  اقدامات و رویه؛ -ا فراتر از آنخواه در خدمات عمومی ی -این اهداف

 .گیرند قرار می مورداستفادهمنابع بسیج شده و این   که از طریق آن

 1996فلگی 

  

4  

اعم از موانع مهارتی و موانع ناشی از (توانایی بازیگران در غلبه بر موانع 

هاي موجود  مشی خو گرفتن به خط واسطه بههایی که  غلبه بر مقاومتو  منابع

ایجاد رهاوردهاي  باهدف )مشی خط(د و توانایی اداره فراین )1وجود دارد

 مطلوب.

گاي پیترز 

1996 

                                                        
  .پردازد یمگاي پیترز بعد از مطرح کردن این تعریف در مطالعه خود به توضیح این موانع  -1
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 پژوهشگران تعریف  ردیف

5  

ها براي اینکه درباره سیرِ کنشِ ترجیحی تصمیم بگیرد و آن را  توانایی دولت

 دهد. یمسیري از کنش که جامعه و اقتصاد آن را تغییر  اجرا کند؛

دیویس و 

کیتینگ، 

2000  

6  

  گیري که: توانایی تصمیم

 اي جامع از اطالعات مربوطه است، و مطلعانه از گسترهبر اساس سنجشی 

از طریق فرایندي است که تشکیالت حکومتیِ مختلف درگیر در حوزه 

 کند. جمع می باهممشی] را یکجا  [خاص خط

پولیدانو 

2000  

7  

ی آن در سرتاسر حکومت، هماهنگگیري،  هیِ فرایند تصمیمساختاردتوانایی 

اطمینان از اینکه این تحلیل جدي گرفته شده و  یل آگاهانهتحلبا  تغذیه آن

 است.

پولیدانو 

2000 

8  

ِ در تملک دولت  استفاده ممکن از تمامی منابع فکري و سازمانی )1توانایی(

گذاري اختصاص دارند، همانند تخصص یا تجربه  مشی فرایند خط که به

هاي منسجم، مانا و به لحاظ   مشی طراحی خط منظور بهداخلی یا خارجی، 

 پذیر. سیاسی امکان

کامینگز و 

نورگارد، 

2004  

9  
توانایی ترسیم نقشه سفر، نشان دادن مختصات روي نقشه، تعیین جهت 

 ؛ و در یک کلمه، تواناییِ راهبري.بلندمدتو اتخاذ دید 

پارسونز 

2004 

10  

ي جمعیِ هوشمند ها انتخاباتخاذ  منظور بهتوانایی آرایشِ منابعِ ضروري 

ي راهبردي ها تنظیم جهتو  درباره تخصیصِ منابعِ کمیاب به غایات عمومی

 براي این تخصیص.

پینتر و پییر، 

2005 :2  

11  
باال براي  تیفیباکمشی  هاي خط توانایی خدمات عمومی در تدوین گزینه

 حکومت.

ادواردز 

2009 

12  

و رساندن مشورت به مدیران توانایی خدمات کشوري در تدارك 

اینکه خدمات کشوري این توانایی را داشته باشد که و  رتبه سیاسیِ خود عالی

 مشی، نقش و وظیفه خود را ایفاء نماید. در چرخه خط

پرل،  یومن،ن

ولستد، 

2013 

سپس سعی شد مضامین موجود در کدها کشف شود براي این منظور چندین بارکدها به  

آنها  یت سه مضمون اصلی از میاندرنهابندي و تعدیل شدند تا  هاي مختلفی طبقه صورت

                                                        
  اند. را آورده abilityخود واژه  یفتعر یحبسط و تشر در -1
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 هايبندي مضامین و اشاره به گونههریک از اندیشمندان مبناي خاصی براي طبقه استخراج شد؛

  است: شده اشارهها نیز بنديزیر به مبناي این دستهدارند که در جدول آنها 

  )1390زاده، برگرفته از شیخ( یشمنداناندبندي مضامین از منظر طبقه -5جدول 

  شرح مضمون  انواع مضمون  بنديمبناي طبقه

  زمان شناخت مضمون
  شود.در مراحل اولیه پژوهش شناخته می  1اولیه

  شود.میدر گزارش نهایی پژوهش ارائه   2نهایی

ماهیت مضمون در 

  متن

  در متن آمده است. آنچهتوصیف   3توصیفی

  در متن آمده است. آنچهتعبیر و تفسیر   4تفسیري

  نشانگر نوع رابطه در متن است.  5ايرابطه

مراتب مضمون سلسله

  در شبکه مضامین

  گیرد.مراتب مضامین قرار میدر سطوح باالتر سلسله  6اصلی

  گیرد.مراتب مضامین قرار میتر سلسلهپاییندر سطوح   7فرعی

جایگاه مضمون در 

  شبکه مضامین

  گیرد.در کانون شبکه مضامین قرار می  8فراگیر

-سازمان

  9دهنده

  واسط بین مضامین فراگیر و پایه شبکه است.

  10پایه
نشانگر نکته مهمی در متن بوده و با ترکیب آن نکات 

  شود.ایجاد می سازمان دهندهمضمون 

قابلیت مشاهده 

  مضمون در متن

  پذیر است.مستقیم در متن مشاهده صورت به  11مشهود

  پذیر نیست.مستقیم در متن مشاهده صورت به  12مکنون

منشأ شناسایی 

  مضمون

  شود.هاي پژوهش شناخته میبر اساس داده  13داده محور

  شود.ها شناخته می ها و پژوهشبر اساس نظریه  14محورنظریه

                                                        
1- Prior 
2- Final 
3- Descriptive 
4- Interpretive 
5- Relational 
6- Main, Parent, Master, Higher-order 
7- Sub, Child, Constituent, Lower-order  
8- Global 
9- Organizing 
10- Basic 
11- Semantic 
12- Latent 
13- Data-driven 
14. Theory-driven 
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  شرح مضمون  انواع مضمون  بنديمبناي طبقه

نقش مضمون در 

  تحلیل

شده در آن جاي اي از مضامین و کدهاي شناختهبخش عمده  1کالن

  دارد.

یکپارچه 

  2کننده

  آورد.مضامین کلیدي را حول محور مشترك گرد می

  اي در متن است.نشانگر نکته مهم و برجسته  3کلیدي

تثبیت موقعیت 

  مضمون

  مضامین، مشخص نیست.جایگاه و ارتباط آن با سایر   4تثبیت نشده

  جایگاه و ارتباط آن با سایر مضامین، مشخص است.  5شده یتتثب

رسید  به نظر میآنها  یدشده و تالش براي کشف مضامین موجود درتولبا بررسی کدهاي 

بیشترین انطباق را با مضامین نهفته در تعاریف » ینمضمون در شبکه مضام یگاهجا«که مبناي 

 یرمضمون فراگعنوان   به »یمش خط یتابعاد حوزه ظرف« بر این اساس،مشی دارد؛  ظرفیت خط

سازمان دهنده مورداستفاده  ینمضامعنوان   به» موضوع و کارکرد یت،ماه«گان  انتخاب شد. سه

را ازنظر  یمش خط یتاست که ظرف يآن ذات و امر ی،مش خط یتظرف ماهیتقرار گرفتند. 

 یهعبارت است از تجز ی،مش خط یتموضوعات ظرف .کند یموضوعات مجزا م یرموضوع از سا

. یمش خط یتنظام ظرف دهنده یلتشک يها، عوامل و اجزا مؤلفه یانو ب یمش خط یتظرف یتماه

به  یمش خط یتاست که از ظرف يثمره، محصول و مظاهر یجه،نت ی،مش خط یتظرف يکارکردها

  .آید یدست م

مرور شدند تا اطمینان حاصل شود که  شده کشفدر مرحله بعد دوباره کدها با مضامین 

گیرند و در پایان نیز هرکدام از مضامین بر اساس کدهاي  تمامی کدها ذیل مضامین قرار می

  مربوط به آن شرح و بسط داده شدند.

  

  

  

  

  

                                                        
1- Overarching 
2- Integrative 
3- Key 
4- Free 
5- Tree 
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  هاي پژوهشیافته

  شده استخراجاي از مضامین  نمونه -6جدول 

سازمان مضامین عنوان   بهکه در قسمت قبل بیان شد؛ ماهیت، موضوع و کارکرد  گونه همان

مشی استخراج شدند که ادامه به تشریح و توضیح این  موجود در تعاریف ظرفیت خط دهنده

  پردازیم: مضامین می

  

  

  کد
مضامین 

  پایه

مضامین 

سازمان 

  دهنده

مضمون 

  فراگیر

به این مفهوم  3-3در جدول  شده ارائهتمامی تعاریف 

  اشاره دارند.
  ماهیت  توانایی

ط
خ

ت 
رفی

 ظ
اد

بع
ا

 
ی

ش
م

  

ها براي اینکه درباره سیرِ کنشِ  توانایی دولت 1-5-3-3

سیري از  ترجیحی تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند؛

  دده کنش که جامعه و اقتصاد آن را تغییر می

  کارکرد  تغییر

  بر آن يرگذاریبینی تغییر و تأث توانایی پیش 1-1-3-3
شناخت 

  تغییر

  موضوع

1-2-3-3 ،2-1-3-3 ،2 -5 -3 -3 ،1-6-3 -3 

  گیري تصمیم

  ماهیت و کیفیت منابع 1-3-3-3

  منابع و تخصیص منابع بسیج 1-9-3-3، 2-3-3-3

  استفاده از منابع 1-8-3-3، 3-3-3-3

  آرایش منابع 2-9-3-3

  مشی تدوین خط 1-10-3-3، 4-3-3-3، 2-1-3-3

  تدارك و ارائه مشورت 3- 3- 1-11

  تحلیل تغییر

  اجراي تغییر  ها  مشی اجراي خط 2-5-3-3، 5-3-3-3

  ارزشیابی، 3-1-3-3

  بازنگري 6-3-3-3
  ارزشیابی
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  مشی خط یتماهیت ظرف

  توانایی

این بیان  .)1998؛ مورگان 2010(اوبلز  یت درباره توانایی انجام برخی چیزها استظرف

کند. بررسی  مشی را مشخص می یت خطظرفی است، اما تا حدودي جنس و ماهیت کلهرچند 

 طور بهپردازان این حوزه  دهد اکثر نظریه مشی نیز نشان می یت خطظرفاز  شده ارائهتعاریف 

توانایی  دهنده این یلتشکدر موضوعات آنها  و تفاوت اند کرده اشاره» توانایی«صریح به لفظ 

  .)5(بنگرید به جدول  است

  مشی خط تیظرفموضوعات 

چهار بعد موضوعی در  دهنده نشانمشی  د موضوعی تعاریف ظرفیت خطبررسی ابعا

  است: شده ارائهتعاریف 

  شناخت تغییر

یک مداخله اجتماعی در پی ایجاد تغییر است. قدم نخست براي عنوان   بهگذاري  مشی خط

 ادلافتد. هون مداخله، اتفاق می واسطه  بهاست که  »يبینی تغییر پیش«و » شناخت تغییر«این امر 

و  ییرتغ ینیب یشپتوانایی «یت، ظرفپردازانِ متقدم حوزه  یکی از نظریهعنوان   به) 577: 1981(

  مشی بیان کرده است. یکی از ابعاد ظرفیت خطعنوان   بهرا » بر آن یرگذاريثأت

  تحلیل تغییر

از: براي  اند عبارتها  ترین این سؤال یاديبنهاي پیشینی متمرکز است.  تحلیل تغییر بر سؤال

یاز است؟ و این منابع باید موردنانجام تغییر چه بایستی انجام شود؟ چه منابعی براي تغییر 

یت به طرق مختلفی به این توانایی ظرفپردازان حوزه  چگونه تولید و آرایش شوند؟ نظریه

در مورد و هوشمندانه  انهآگاه یماتاتخاذ تصم« ییتوانا) از 577: 1981. هونادل (اند کرده اشاره

) نیز به توانایی 2000) و پولیدانو (2000سخن گفته است. دیویس و کیتینگ (» یمش خط

و » ماهیت و کیفیت منابع«) در تعریف موسع خود 1996( یفلگ. اند کرده  اشاره» گیري تصمیم«

 ) و1983اولسن (کند.  را بیان می» گیرند قرار می مورداستفادهبسیج شده و «طرقی که این منابع 

) 2: 2005پییر و پینتر ( .اند کرده  اشاره» استفاده از منابع«) به توانایی 2004کامینگز و نورگارد (
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) 2009اند. ادوارد ( سخن به میان آورده» 1آرایش منابع«بر اساس دیدگاه نهادي خود از توانایی 

ین این تأخرم) نیز که از 2013داند. نیومن ( می» مشی تدوین خط«مشی را توانایی  یت خطظرف

مشی  یت خطظرفعنوان   بهبه مجریان سیاسی را » تدارك و ارائه مشورت«حوزه است توانایی 

  . کرده استتعریف 

  اجراي تغییر

در  ذکرشدهمشی، یکی دیگر از موضوعات  یگر، اجراي خطد  عبارت بهاجراي تغییر و 

 طور به )2000ینگ () و دیویس و کیت1983)، فگلی (1981ادبیات این حوزه است. هونادل (

  .اند کرده اشارهصریح در تعاریف خود به توانایی اجرا 

  ارزشیابی تغییر

یک عمل پسینی است.  نوعاًمند تبعات تغییر است و  ارزشیابی تغییر در پی ارزیابی نظام

. اقدامات جاري، همان کرده استرا ذکر » ارزشیابی اقدامات جاري) «1981هونادل (

باشند. فلگی  است که اکنون در حال ارزشیابی می درگذشته اجراشدهها (تغییرات)  مشی خط

  استفاده کرده است که بسیار به مفهوم ارزشیابی نزدیک است.» بازنگري«) از لفظ 1996(

  مشی خط تیظرفکارکرد 

مشی است؛ دیویس  خطیت ظرف) معتقد است تولید رهاوردهاي مطلوب ثمره 1996پیترز (

دانند.  مشی را ایجاد تغییراتی در جامعه و اقتصاد آن می یت خطظرف) کارکرد 2000و کیتینگ (

هاي منسجم، مانا و به   مشی مشی را طراحی خط کامینگز و نورگارد نیز ثمره نهایی ظرفی خط

  دانند. پذیر می لحاظ سیاسی امکان

  هاي سیاستی توصیه

موارد  یو در برخ یکل يقدر بهی مش خطشده در موضوع ظرفیت برخی از تعاریف ارائه 

 مشی عمومی حوزه خط یممفاه یراز سا ایجاد تمایز میان این مفهومکه قادر به  هستندمتفاوت 

است و  »ییرتغ« یدر پ یمداخله اجتماع یکعنوان   به »یعموم یمش خط«، طور مثال به یستند؛ن

 یدرست اشاره دارند به »ییرتغ«که به مفهوم  »عمومیی مش خط یتظرف«شده از  ارائه یفتعار

رسد تعاریفی را باید انتخاب  دهند؛ لذا به نظر می ینشان نم یمش از مفهوم خط اتفاوت آن ر

                                                        
1- Marshal resource 
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گیري این موضوع دارند و از قوت محتوایی و مبنایی بیشتري  کرد که ریشه در خاستگاه شکل

  در تبیین و تشریح این موضوع برخوردار هستند.

مشی، تغییر پارادایم عرصه اداره عمومی از  علت اصلی طرح شدن مفهوم ظرفیت خط

قدرت مطلق   ، دولتمحور دولتبوده است. در رویکردهاي » حکمرانی«به » يمحور دولت«

گذاري ذیل اراده دولت  مشی است و تمامی بازیگران اثرگذار در عرصه خط  اداره حکومت

قائل به حاکمیت غیرمتمرکز است؛ یعنی عالوه بر دولت، شوند. رویکرد حکمرانی  تعریف می

آنها  به  هستند و بخشی از توانایی دولت  دولت عرض همبازیگران دیگري نیز وجود دارند که 

گذاري ناگزیر از ایجاد رابطه و  مشی براي انجام وظایف مربوط به خط  است و دولت شده سپرده

ریشه عنوان   بهمطلب و آنچه در پیرامون حکمرانی  هستند. با توجه به اینآنها  ی باهماهنگ

رسد بررسی  مشی در بخش مرور ادبیات بیان شد، به نظر می گیري موضوع ظرفیت خط شکل

کنند، فهم  مشی که به نحو بهتري فضاي حکمرانی را توصیف می تعاریف نهادي ظرفیت خط

  بهتري از این موضوع ایجاد کند.

دو  دهد ی) نشان م4، جدول 10، 6، 4، 2تعاریف شماره( یمش خط یتظرف ينهاد یفتعار

 ییتوانا ؛ موضوع نخست عبارت است ازمفهوم وجود دارد یندر اموضوع محوري 

 یانرا ب یمسه سطح تصم يو توسعه نهاد یلچارچوب تحل ییناسترم در تب ی.جمع گیري یمتصم

و  یدر سطح انتخاب جمع ها صمیم)، تیسی(سطح تأس یدر سطح قانون اساس ها یم: تصمکند یم

و  ياقتصاد یگرانروزانه باز يها شامل انواع انتخاب یاتیسطح عمل یاتی؛در سطح عمل ها یمتصم

در  ها يو انواع قاعده گذار گذاري مشی خطشامل  یجمع یماست؛ سطح تصم یاجتماع

در  گذاري مشی خطشامل نیز  یسیروزانه است و سطح تأس يها انتخاب ینخصوص نحوه ا

: 2007است (استرم  یجمع یمدر سطح تصم يقاعده گذار یکالن در خصوص چگونگ طوحس

 یانتخاب جمع یعنیدوم  یهمفهوم در ال ینا ی،مش خط یتظرف ينهاد یف). با توجه به تعار59

هاي پیرامون آن از قبیل آرایش، تخصیص و  موضوع دوم به عنصر منابع و توانایی قرار دارد.

 دارد.استفاده از منابع اشاره 

بازیگران متعدد در عرصه  باوجودمشی یعنی دولت،  با توجه به آنچه بیان شد، ظرفیت خط

به سمت اتخاذ آنها  گذاري، توانایی برقراري رابطه با این بازیگران و هدایت مشی خط

گیري از منابعی که در اختیار دارد و  تصمیمات جمعی را داشته باشد و این کار را از طریق بهره

طور  بهدهد.  ي که در تخصیص و آرایش این منابع دارد انجام میفرد  به منحصرهاي  توانایی

 يشورا پرورش، و  وزارت آموزش یلاز قب یگرانیپرورش در کشور ما شامل باز حوزه ،مثال

 يآموزش مجلس شورا یسیونکم ی،انقالب فرهنگ یعال يپرورش، شورا و  آموزش یعال

پرورش  یحوزه مثل سازمان سنجش، سازمان مل ینصاحب اثر در ا يها سازمان ی،اسالم
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. از طرف دیگر دولت منابعی مثل است یرگذاراز مدارس تأث برخیدرخشان و  ياستعدادها

براي او  فرد  به منحصراطالعات، بودجه، نیروي انسانی و ... در اختیار دارد که منابعی 

پرورش  و  در موضوع آموزش گذاري مشی خطهرگونه  يدولت برا شوند. توانایی محسوب می

براي رسیدن به یک  مشی هدایت بازیگران عرصه خط منظور بهگیري از منابع در اختیار  با بهره

 آموزشمشی دولت در حوزه  تصمیم جمعی که مطلوب دولت است، بیانگر ظرفیت خط

  است. وپرورش 
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