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احصاء عقالنیتهای پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی
سحر بابایی
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دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی
غالمرضا توکلی

استادیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

(تاریخ دریافت - 95/10/19 :تاریخ پذیرش)95/12/27 :

چکیده
سطوح حاکمیتی در امر سیاستگذاری خیلی موفق عمل نمیکنند که مییتیوا یکیی از علیل آ را
بیتوجهی به عقالنیتهای پایه در فرآیند سیاستگذاری دانست .هدف این پژوهش احصاء عقالنیتهیای
پایه در مراحل اصلی فرآیند سیاستگذاری میباشد .روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی میباشد که طی
آ در ابتدا عقالنیتها با تحلیل محتوای کیفی احصاء شده و سپس میزا توجه به عقالنیتها و اهمییت
آنها در یکی از وزارتخانهها با استفاده از پیمایش اندازهگیری شد .فرضیه اصلی این پژوهش این است که
میزا توجه به عقالنیت ها در وضع موجود ،با مییزا اهمییت آنهیا جتوجیه در وضیع مطلیواو ،تفیاو
معناداری دارد و همین موضوع سبب شکست سیاستها میشود .در نهایت چهار دسته عقالنیت هنجاری،
قانونی ،تجربی و منطقی در چهار مرحله اصلی سیاست گذاری احصاء شد که با اسیتفاده از تحلییل نتیای
پیمایش در وزارتخانه مورد مطالعه ،فرضیه پژوهش تایید شد .لذا مییتیوا ایین لفلیتهیای اساسیی از
عقالنیتها در فرآیند سیاستگذاری را یکی از علل عدم موفقیت سیاستها در عمل دانست.
واژگان کلیدی :ترکیب عقالنیت ،مراحل سیاستگذاری ،عقالنیت قانونی ،عقالنیت تجربی ،عقالنیت

هنجاری ،عقالنیت منطقی

 ) sahar.babaei@atu.ac.irنویسنده

مسئول( -

1

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 1396

64

 -1مقدمه
سیاستگذاری از حوزههای مهمی است که هم در رشته مدیریت دولتی و هم در رشته علوم
سیاسی مطرح است .آندرسو  1سیاست را مجموعه فعالیتهای هدفداری میداند که فرد یا

گروهی از افراد برای حل مشکل یا مسئله عمومی به عمل میآورند جالوانی و شریف

زاده ،1392،ص 4و5و .سیاستگذاری را میتوا چرخهای دانست که به طور کلی دارای چهار

مرحله اصلی تعریف مسئله؛ تدوین سیاست؛ اجرا؛ و ارزیابی پسین میباشد جبابایی و همکارا ،
1395و .تمام مدل هایی که در ادبیا فرآیند سیاستگذاری وجود دارند ،از این چهار مرحله

اصلی خارج نیستند.
متاسفانه در ایرا از سیاستگذاریها نتای خوبی حاصل نمیشود و عموماً سیاستها با

شکست مواجه میشوند و مسئلهای که سیاست برای حل آ وضع میشود ،حل نشده باقی
میماند .عدم حل مسئله میتواند ناشی از عدم شناخت درست مسئله ،یا عدم تدوین سیاست
درست ،یا ناشی از اجرای ناکافی سیاست در سطح اجرا و یا حتی عدم یادگیری از
سیاستهای قبلی و نتای آنها باشد .لذا به منظور پیشگیری از شکست سیاستها ،شناسایی
عقالنیتها و اصولی که بایستی در تعریف مسئله ،تدوین سیاست ،اجرای سیاست و ارزیابی
پسین جبه عنوا مراحل اصلی چرخه سیاستگذاریو مورد توجه قرار گیرند ،اهمیت بسیار
زیادی دارد .عقالنیتها ،درواقع اصولی هستند که تالش میکنند از جنبههای مختلف ،موضوع
را مدنظر قرار دهند تا لفلت از هیچ امری صور نگیرد و بهترین نتیجه حاصل شود.

در ادامه ابتدا ادبیا عقالنیت مورد بررسی قرار میگیرد و چارچوبی برای ترکیب عقالنیت
در سیاستگذاری انتخاا می شود .سپس با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه با خبرگا  ،انواع
عقالنیتهایی که در هر یک از مراحل سیاستگذاری باید مدنظر قرار گیرند احصاء میشوند.
درنهایت اهمیت هر یک از این عقالنیتها و همچنین وضع موجود توجه به آنها در یکی از
وزارتخانهها اندازهگیری میشود و مورد مقایسه قرار میگیرد.

 -2مرور ادبیات
 -1-2مفهوم عقالنیت در مدیریت دولتی
عقالنیت در لغت بیا یک منطق براساس دلیل و حقایق میباشد جوبسترو .همچنین در

فرهنگ جامعه شناسی کمبری  ،عقالنیت به توانایی انسا برای کسب دانش و اخذ تصمیما
هوشمندانه اشاره دارد ،درواقع عقالنیت را معنادار بود اقداما در یک بافت خاص میداند.
- J.Anderson
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جتورنر ،2006 ،1ص 145و .لذا میتوا گفت عمل عقالیی عملی است که قدر خرد یا
استدالل انسا را قانع و متقاعد می کند؛ در این معنا استدالل برمبنای تفکر است و با احساسا
و هیجانا

متفاو

میباشد جدانایی فرد و همکارا  ،1389 ،به نقل از اسنلن2و

3

تصمیما سیاستی باید عقالیی باشند ،اما گاهی اینگونه نیست جآندروس 2003 ،و.
خردمایه پشتیبا یا عقالنیت در تصمیمگیری سیاستی شامل دو بخش انتخاا منطقی 4سیاست-

ها و بکارگیری عقالنی 5سیاستهای اتخاذ شده میباشد .انتخاا منطقی سیاستها در
سیاستگذاری مفهوم دارد و به معنای انتخاا یک سیاست درست با توجه به بستر مورد نظر

میباشد و به ارزشها وابسته است .بکارگیری عقالنی در تحلیل مفهوم دارد و به معنای

بکارگیری سیاستها طبق استانداردهای درست میباشد و بر مبنای واقعیتها میباشد .ارزش-
ها و واقعیتها از هم جدا هستند ،اما تشخیص جدایی آنها مقداری دشوار است .عقالنیت به
معنای انتخاا سیاستهای منطقی و بکارگیری عقالنی آنها میباشد .ارتباط موثر سیاستگذارا
و تحلیلگرا موجب توجه به عقالنیتها میشود جآندروس2003 ،و.
ماکس وبر در سال 1968در کتاا خود با عنوا اقتصاد و جامعه ،قائل به دو قسم عقالنیت

صوری جابزاریو و جوهری جارزشیو است .عقل صوری نفع شخصی جکارایی و گرفتن نتیجهو
و عقل جوهری منفعت اجتماعی را در نظر میگیرد جدانایی فرد و همکارا  ،1389 ،ص 84و.
مدیریت دولتی برای عقالیی بود  ،بسیاری از اوقا تنها بر معیارهای اقتصادی و فنی و
مفاهیمی چو کارایی و اثربخشی و سایر تئوریهای پوزیتیویستی تأکید میکند و جبه علت

تمرکز بر عقالنیت ابزاریو نسبت به مفاهیم دیگری مانند ارزشها ،قوانین ،اخالقیا و مسائل
سیاسی بیتفاو است .این در حالی است که جنبههای مذکور نیز اهمیت برابر با معیارهای
اقتصادی و فنی دارند و حتی ممکن است معنا و اهمیت بیشتری نیز پیدا کنند .دوگانگی مذکور
را میتوا در تغییر ماهیت مفهوم عقالنیت جستوجو کرد :در گذشته عقالنیت مفهومی
یکپارچه تلقی می شد ،اما امروزه این گونه نیست و محققا و تحلیلگرا مدیریت دولتی باید
انواع عقالنیت را جکه ممکن است حتی در ظاهر با هم در تعارض باشندو با هم مدنظر قرار
دهند جهوپ ،2004 ،6ص 778و.
کلی ،7نیز دو نوع عقالنیت ابزاری و شناختی را در مقابل هم مورد نقد قرار میدهد.
عقالنیت شناختی نوعی از عقالنیت است که فرد به گزارههایی اعتقاد دارد که شدیدا به واسطه

1

- Turner B. S.
- Snellen
3
- Clinton J. Andrews
4
- Reasonable
5
- Rational
6
- Hoppe
7
- Thomas Kelly
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شواهد حمایت میشوند و از اعتقاد به گزارههایی که با توجه به شواهد نامحتمل به نظر می-
رسند خودداری میکند .عقالنیت ابزاری به نوعی از عقالنیت در بکارگیری ابزارها برای
رسید به اهداف گفته میشود جکلی ،2003 ،ص1و.

اسنلن 1در سال  2002نیز انواع عقالنیت در سیاستگذاری را شامل چهار مورد عقالنیتهای
قانونی ،حرفهای ،اقتصادی و سیاسی میداند .سیاستی از عقالنیت قانونی برخوردار است که با

اتکا به قانو اساسی و سایر قوانین ،تدوین ،اجرا ،ارزیابی و تغییر و خاتمه پیدا کند .عقالنیت
اقتصادی از این حقیقت ناشی میشود که ابزار پاسخ به نیازها محدود است و هر چه قدر از

ابزارهای در دسترس استفاده بهتری شود ،نیازهای بیشتری را میتوا پاسخ داد .بر اساس

عقالنیت سیاسی ،ماده اولیه علم سیاست و مدیریت دولتی ،کشمکش بر خطمشی است که در
این کشمکش ،قدر متقاعدسازی طرف مقابل به وسیله رویههای رأی دهی و قدر قانو -
گذاری انجام میشود .این کشمکش سیاسی از نزاع و ستیزههای سخت جلوگیری کرده و
جامعه را از دیکتاتوری و الیگارشی حفظ و آرامش جامعه را ممکن میسازد .با توجه به
عقالنیت حرفهای جعلمیو حکومت برای تشخیص اهداف خطمشی باید به تئوریهای مناسب

خطمشی آگاه باشد .مد نظر قرار داد دانشی که از تجربیا عملی کسب میشود ،دانش عملی
در مورد الگوهای رفتاری در بخشها و حوزههای مختلف و توجه به امکا سنجی مداخال
دولت از پیشفرضهای یک خطمشی دولتی عقالیی است.
پال 2در سال  ،2010انواع عقالنیتهای مربوط به تحلیل سیاست را به چهار دسته
عقالنیتهای قانونی ،3تجربی ،4هنجاری 5و منطقی 6تقسیم کرده است .عقالنیتهای قانونی به

تحلیل سیاست در تدوین و اجرای سیاست با توجه به سازگاری با قوانین و فرامین باالدستی
اشاره دارد ،بی توجهی به این امر امکا اجرای سیاست را تا حد بسیاری کاهش میدهد.
عقالنیت تجربی اهمیت تحلیل سیاست را از منظر آثار و هزینهها و منافع سیاست و توجه به
تجربیا عملی کسب شده مورد توجه قرار میدهد ،توجه به این عقالنیت موجب میشود که

احتمال اتخاذ سیاست عقالییتر افزایش یابد و منافع بیشتری از سیاست حاصل شود .عقالنیت
هنجاری به ارزش های موجود یا مطلوا جامعه در امر تدوین و تحلیل سیاست اشاره دارد که
متاسفانه این عقالنیت در اکثر موارد مورد لفلت قرار میگیرد .و درنهایت عقالنیت منطقی به
سازگاری و همافزایی سیاستهای جاری با یکدیگر و عدم تناقض آنها با هم اشاره دارد،
چراکه این تناقضها موجب عدم اجرای سیاست به نحو دلخواه میگردد.
1
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 -2-2مدل مفهومی تحقیق
با توجه به اینکه هدف این پژوهش احصاء عقالنیتهای سیاستگذاری میباشد ،عقالنیت-

های ارائه شده توسط پال مورد استفاده قرار گرفت ،زیرا پال این عقالنیتها را به طور خاص

برای سیاستگذاری ارائه کرده و از جامعیت خوبی در این حوزه برخوردار است .درواقع پال
عقالنیتی را تحت عنوا عقالنیت هنجاری مطرح کرده که در سایر دستهبندیها مغفول مانده و
به نظر محقق ،یکی از مهمترین عقالنیتها میباشد ،زیرا توجه به موضوعا ارزشی که وبر
برای آ اهمیت زیادی قائل بود را به عنوا یک عقالنیت جداگانه مطرح کرده است .همچنین
در این پژوهش تالش شده است که این چهار دسته عقالنیت به صور

تفصیلی برای چهار

مرحله اصلی سیاستگذاری یعنی تعریف مسئله ،تدوین سیاست ،اجرا و ارزیابی پسین و خاتمه
احصاء شوند .توجه مناسب به این عقالنیتها در مراحل سیاستگذاری میتواند موجب
موفقیت سیاست و عدم شکست آ شود .لذا مدل مفهومی این پژوهش را میتوا به صور
زیر نمایش داد:
عقالنیت قانونی
عقالنیت تجربی
عقالنیت هنجاری
عقالنیت منطقی

مراحل اصلی سیاستگذاری
تعریف مسئله

تدوین سیاست
اجرای سیاست

موفقیت
سیاست

ارزیابی پسین و خاتمه

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش.

لذا همانگونه که در مدل مفهومی فوق مشهود است ،در این پژوهش تالش میشود که
عقالنیت های مختلفی که توسط پال مطرح شده است را برای هر یک از مراحل سیاستگذاری

احصاء کرد تا بتوا احتمال موفقیت سیاست را افزایش داد و از شکست آ هم در تدوین و
هم در اجرا پیشگیری کرد و یادگیری از بازخوردهای سیاست را جهت موفقیت سیاستهای
جاری و آینده مدنظر قرار داد.
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 -3روش تحقیق
 -1-3روش پژوهش از حیث هدف
پژوهش حاضر در صدد توسعه عقالنیتها در کل مراحل سیاستگذاری میباشد و لذا می-
توا پژوهش را از حیث هدف ،توسعهای دانست .از طرفی در این پژوهش تالش میشود که
میزا اهمیت و همچین میزا وضعیت کنونی توجه به آنها در سطح مدیرا الیه حاکمیتی
یکی از وزارتخانهها مورد مقایسه قرار گیرد و لذا از حیث هدف ،کاربردی نیز میباشد.

1

 -2-3روش پژوهش از حیث استراتژی پژوهش
این پژوهش در دو قسمت انجام شد که در قسمت اول به احصاء عقالنیتهای پایه با
توجه به دادههای گردآوری شده ،با استفاده از تحلیل محتوای کیفی پرداخته شد و در قسمت
دوم با استفاده از روش پیمایش به تایید و اولویتبندی این عقالنیتها در ایرا و تعیین
وضعیت توجه به هر یک در حیطه قلمرو تحقیق پرداخته شد .لذا استراتژی این پژوهش از نوع
ترکیبی جکیفی  -کمیو میباشد که روش اول تحلیل محتوای کیفی بوده و روش دوم پیمایش
میباشد.

 -3-3روش پژوهش از حیث جمعآوری دادهها
در این پژوهش ابتدا به بررسی ادبیا پرداخته و انواع عقالنیتها مشخص شد .سپس به
مصاحبه با  13خبره که از اساتید دانشگاهی و یا پژوهشگرا آشنا به موضوع و یا افراد
سیاستگذار وزارتخانه بودند ،جهت احصاء عقالنیتها در هر مرحله سیاستگذاری پرداخته شد.
در ادامه پرسشنامهای تهیه شد که میزا اهمیت هر یک از عقالنیتها و همچنین میزا

توجه در وضع موجود به هر یک از آنها در سطح حاکمیتی یکی از وزارتخانهها را جکه در واقع
مسئولیت سیاستگذاری برای سازما های زیرمجموعه خود را برعهده داردو مورد پرسش قرار
میداد .این پرسشنامه توسط  33نفر از افراد مرتبط با این حوزه تکمیل شد و مورد تحلیل قرار
گرفت.
لذا میتوا روش جمعآوری دادهها را از نوع کتابخانهای و میدانی دانست که روش
کتابخانهای شامل بررسی مقاال  ،کتب و جستجویهای اینترنتی بوده و روش میدانی نیز شامل
مصاحبههای نیمه ساختار یافته و پرسشنامه میباشد.

 - 1مدیرا الیه حاکمیت ،درواقع افرادی هستند که در سطوح باالی یک مجموعه ،وظیفه سیاستگذاری و هدایت زیر مجموعه
را بر عهده دارند و در وزارتخانهها در سطح ستاد وزار  ،به عنوا معاونین و مدیرا کل مشغول فعالیت هستند.
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 -4-3قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از حیث زما مربوط به سالهای  1393تا  1395بوده و از حیث مکا مربوط

به ایرا و یکی از وزارتخانههای آ میباشد .از حیث موضوع نیز میتوا قلمرو تحقیق را
چهار مرحله اصلی سیاستگذاری و عقالنیتهای قانونی ،تجربی ،هنجاری و منطقی دانست.

 -5-3روش نمونه گیری
در قسمت کیفی جتحلیل محتواو نمونهگیری به روش گلوله برفی از میا خبرگا دانشگاهی

و مدیریتی انجام شد ،یعنی مصاحبهها تا زما رسید به اشباع نظری ادامه یافت که پس از 13
مصاحبه این اشباع حاصل شد .در قسمت کمی جپیمایشو ،جامعه آماری این پژوهش تمامی

مدیرا سیاستگذاری در وزارتخانه بود که پرسشنامه به بسیاری از آنها داده شد و درنهایت 33
پرسشنامه برگشت خورد.
 -6-3فرضیات پژوهش

فرضیههای این پژوهش را میتوا به صور زیر تعریف کرد:
فرضیه  :1اهمیت تمامی عقالنیتهای احصاء شده ،از نظر وزارتخانه مورد مطالعه ،باالی
حد متوسط میباشد.

فرضیه  :2میزا توجه به عقالنیتهای احصاء شده ،در وضعیت کنونی وزارتخانه ،زیر حد
متوسط میباشد.
فرضیه  :3میزا اهمیت هر یک از عقالنیتها تفاو معناداری با میزا توجه به آنها در
وضعیت کنونی وزارتخانه ،دارد.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها
همانگونه که پیش از این مطرح شد ،در قسمت اول پژوهش به مصاحبه با خبرگا
دانشگاهی و مدیریتی یکی از وزارتخانهها پرداخته شد .در این مصاحبه که به صور نیمه
ساختاریافته انجام شد ،از مصاحبه شوندگا خواسته شد که هر عقالنیتی را که در مراحل

مختلف سیاست گذاری باید مدنظر قرار گیرد مطرح نمایند .لذا سواالتی به این شکل که"شما
دانید؟،
چه اصول و عقالنیتهایی را از منظر  ...در مرحله  ...از سیاستگذاری مهم می "
درخصوص تمام عقالنیتها و همچنین تمام مراحل سیاستگذاری از همه مصاحبه شوندگا
پرسیده شد.
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پس از پرسید تمام سواال از مصاحبهشوندگا و شنید پاسخهای آنا  ،پاسخ مصاحبه
شوندگا قبلی به آ پرسش نیز به منظور بیا اصالحا و ارائه دید بهتر به مصاحبهشونده

مطرح میشدند .بدین صور  ،این مصاحبهها تا آنجا ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد و
یافتهها به صور جدول  1مشخص شدند.
در ادامه نتای حاصل از تحلیل محتوا ،به صور

دو پرسشنامه در اختیار افراد صاحب نظر

در یک وزارتخانه کشور که مسئولیت سیاستگذاری برای سازما های زیرمجموعه خود را به
عهده دارد قرار داده شد و وضع موجود و اهمیت هر یک از آنها مورد پرسش قرار گرفت.
پاسخدهندگا میبایست در پرسشنامه شماره یک براساس طیف لیکر  ،از یک تا پن ،

امتیازی به اهمیت هر عقالنیت اختصاص میدادند .امتیاز  1معادل عبار "بسیار کم" ،امتیاز 2
معادل عبار "کم" و به همین ترتیب امتیازهای  4 ،3و  5به ترتیب معادل عبار های
"متوسط"" ،زیاد" و "بسیار زیاد" میباشند .پرسشنامه شماره  2نیز هما عقالنیتها را از نظر
میزا توجه در وضع موجود مورد پرسش قرار میداد .روایی صوری و محتوایی هر دو
پرسشنامه توسط  6نفر خبره بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
جدول  -1انواع عقالنیت در مراحل چهارگانه سیاستگذاری جنتای تحلیل محتواو
مرحله
عقالنیت

قانونی
جسازگاری
با قوانین و
فرامین
باالدستیو

انتخاب
مسأله

تدوین و ارزیابی پیشین

 X1بررسیییی
حیییییییییوزه
اختیارا الیه
حاکمیییییییت
برای برخورد
بییییا مسییییأله
ازمنظر قوانین
باالدستی

 X6توجه به تناسب و سازگاری و همافیزا بیود
سیاسییت بییا قییوانین و فییرامین باالدسییتی خییارج
سازما و پایین بود کمیت ناسازگاری
 X7تالش برای هم راستا کرد قوانین باالدستی
به منظور وضع سیاستهای بهینه

اجرا و ارزیابی حین
اجرا

 X25درک و تحلییییییییل
درست قوانین باالدسیتی و
یافتن راهکارهیای قیانونی
جهت پیادهسازی سیاست -
ها

ارزیابی
پسین و
خاتمه
 X34ارزیییییابی
نتای سیاست بیا
توجه بیه اینکیه
سیییازگاری ییییا
ناسیییازگاری آ
بییییا الزامییییا
قانونی باالدستی
موجیییب چیییه
نتیییایجی شیییده
است.

احصاء عقالنیتهای پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی
مرحله

71

انتخاب
مسأله

تدوین و ارزیابی پیشین

اجرا و ارزیابی حین
اجرا

ارزیابی
پسین و
خاتمه

تجربی
(توجه به
آثار و
هزینهها و
منافع
سیاست و
توجه به
واقعیت
عمل و
تجربهو

 X2توجه بیه
علل ریشیهای
مسائل جتوجه
بییییه نقییییاط
اهرمییی بییرای
کییییییییاهش
هزینیییههیییای
توجه سطحی
و کسییییییب
اثیییییییییرا
دلخواهو

 X8تییدوین روشیین بینانییه اهییداف جبییه منظییور
استفاده در ارزییابی پسیین از منظیر منیافع و آثیار
حاصلهو
 X9وجود یا امکا فراهم کرد زیرسیاخت هیای
الزم برای یک سیاست جپیاده سازی در عملو
 X10قابلیت شاخص سیاست و عدم کلییگیویی
آ جبرای ارزیابی هزینهها و منافعو
 X11استفاده از تجربه سایر کشورها و سازما هیا
در راستای مسئله
 X12انتخاا سیاست مبتنی بر ارزیابی پیشیین بیا
در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمّی و کیفیی در
دوره عمر سیاست
 X13حصول اطمینا از تطبیق سیاسیت در حیال
تدوین با عقالنیتهای پایه در آ حیوزه جاز نظیر
صیرفهجیویی در هزینیههیا و اسیتفاده از تجیارا
قبلیو
 X14داشتن نگاه بلند مد در ارزیابی هزینیه هیا
و منافع

 X26پیییایش بیییه موقیییع
شاخص ها و ارزیابی حیین
اجرا جهت بررسی اجیرای
درسییت سیاسییت و انجییام
اقیییدام الزم جتوجیییه بیییه
واقعیییت اجییرا و کییاهش
هزینههاو
 X27فییراهم نمییود بییه
موقع زیرساختهای اجیرا
برای مجریا سیاست
 X28تقویت عوامل رشید
و از میا برد موانع رشید
جعیییدم تنیییاقض عوامیییل
اجراییو
 X29زمییا بنییدی اجییرای
سیاست و رعاییت تناسیب
زمیییییانی و انتظیییییارا
محققشده جواقعیت اجراو

 X35در نظییییر
گیییییییییییرفتن
خروجیییهییا و
پیامیدهای کمییی
و کیفییییییییی -
خواسیییییییته و
ناخواسیییته  -در
تمام دوره عمیر
سیاسییییییت در
ارزیابی پسین
 X36بررسییییی
مییییزا تحقیییق
اهیییداف اولییییه
سیاست

هنجاری
جتوجه به
ارزشهای
موجود یا
مطلوا
جامعهو

 X3انتخیییاا
مسییییأله بییییا
بیشییییییترین
تاثیرگیییذاری
جگسیییییییتره
وعمییییییییق
تاثیرگیییذاری
بر جامعهو
 X4انتخیییاا
مسألههایی که
در شیأ الیییه
حاکمیت بوده
و مداخلییه در
امییییییییییور
زیرمجموعهها
نباشد.

عقالنیت

بیا توجیه بیه

 X15تدوین سیاستهیای متفیاو
اقتضائا گروههای مختلف
 X16للبه نگاه فرابخشی بر نگاه بخشی
 X17تصییمیمگیییری مبتنییی بییر آگییاهی کامییل از
سیاست های دورا گذشته به دور از لیرضهیای
سیاسی جزیرا تغییر زودهنگام سیاستهیا بیه دلییل
عوض شد وزیر ،بیا ارزشهیای هییچ جامعیهای
همراستا نیستو
 X18ایجاد فضایی جهیت مطالبیه پاسیخگویی از
سیاستگذار
 X19شناسایی کامل ذینفعا و توجه به میدیریت
منافع متقابل آنا
 X20هوشییییمندی در خصییییوص تمییییایال
منفعتطلبانیه سیازما هیای زیرمجموعیه جکیه بیا
ارزشهای مطلوا جامعه سازگار نیستو
 X21حفظ تعادلهای اصلی از منظر میدیریت در
سطح کال وزار به منظور عدم ایجاد نارضایتی
در زیرمجموعه

 X30ایجییاد هییمفهمییی و
توافیییق مییییا مجرییییا
سیاسییت و الیییه حاکمیییت
جوفیییییاق همگیییییا در
خصییوص سیاسییت ،یییک
هنجار و ارزش مهم استو
 X31تفییویض اختیییار بییه
مدیرا سطح پایین جهیت
اجیرای سیاسییت بییه روش
منطقی و معقول
 X32پییایین بییود میییزا
اسییتثنائا و تبصییرههییا در
سیاست

 X37پایبنییییید
بییود و اصییرار
بیییه اسیییتفاده از
داده های واقعیی
در ارزییییییییابی
پسیییییییییییین
جهوشییییییمندی
درخصیییییوص
عییدم اسییتفاده از
دادههیییییییییای
سییاختگی ،زیییرا
ایییین امیییر بیییا
ارزشهیییییییای
مطلیوا جامعییه
در تضاد استو
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انتخاب
مسأله

تدوین و ارزیابی پیشین

اجرا و ارزیابی حین
اجرا

 X5بررسیییی
مسأله از نظیر
اینکیییه چیییه
میییزا نتیجییه
ناسییییازگاری
سیاسییتهییای
جاری کنیونی
میباشد.

 X22توجیه بییه سییازگاری و هییمافزایییی درونییی
سیاست با سایر سیاسیتهیای مربیوط بیه حیوزه
خود
 X23توجییه بییه سییازگاری و هییمافزایییی افقییی
سیاست با سیاستهای سایر حوزهها
 X24توجه بیه سیازگاری و هیمافزاییی عمیودی
سیاسییت بییا اهییداف کییال باالدسییتی و فلسییفه
وجودی و نقاط مرجع استراتژیک سازما

 X33توجییه بییه قییوانین و
سیاسییتهییای مییوازی در
حال وضع که ممکن است
موجیییب رشییید ییییا زوال
سیاست شوند.

ارزیابی
پسین و
خاتمه
 X38ارزیییییابی
نتای سیاست بیا
توجه به این امر
که سازگاری ییا
ناسییییییازگاری
سیاست با سیایر
سیاسیییتهیییای
جییاری موجییب
چه نتایجی شده
است.

 -1-4آزمون فرضیه  1در خصوص میزان اهمیت عقالنیتها
به منظور اطمینا از دریافت نتای درست از پرسشنامه  ،1میبایست در ابتدا از پایایی نتای
اطمینا حاصل نمود .بدین منظور با استفاده از نرم افزار  SPSSآلفای کرونباخ به منظور تعیین

پایایی پرسشنامه سنجیده شد که میزا آ  0/925میباشد که مقدار بسیار خوبی است و
نشاندهنده پایایی باالی پرسشنامه میباشد.
برای استفاده از آزمو  tکه نمرههای داده شده به هر عقالنیت را به صور بازه به خوبی

نشا میدهد بایستی از نرمال بود آنها اطمینا حاصل کرد که نتای تست نرمالیته نشا می-
دهد که مقدار آماری برای هر دو آزمو شاپیرو-ویلک 1و کولموگرو اسمیرنو 2همه متغیرها
بیش از  0/05میباشد ،لذا با اطمینا باالیی همه دادهها نرمال هستند.

حال که دادهها نرمال میباشند میتوا از آزمو  tبرای مقایسه میانگینها و رتبهبندی آنها
استفاده کرد H0.این آزمو این است که میانگین دادهها بزرگتر یا مساوی  3بوده ،اما  H1این
است که میانگین عقالنیتها از نظر میزا اهمیت کمتر از  3میباشد .نتای آزمو  tنشا

میدهد که انحراف از میانگین برای تمام عقالنیتها مثبت بوده و مقادیر کمینه و بیشینه در بازه
اطمینا  %95نیز مثبت هستند که به معنای این است که تمام عقالنیتها ،میانگینی باالتر از 3
دارند و لذا فرض صفر پذیرفته میشود.
حال که آزمو  tنشا میدهد همه عقالنیتها دارای اهمیتی باالی میانگین هستند ،به
منظور تعیین دقیق میانگینها ،جهت سهولت در توصیف از آمار توصیفی استفاده شد و
میانگین پاسخها به صور

جدول  2به دست آمد .با توجه به اینکه مقدار میانگین امتیازا

- Shapiro-Wilk
- Kolmogorov-Smirnov

1
2
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داده شده به هر عقالنیت عددی باالی چهار میباشد و در طیف لیکر
زیاد میباشد ،لذا تمام عقالنیت دارای اهمیت باالیی هستند.
" "

چهار معادل عبار

جدول  -2میانگینهای اهمیت هر عقالنیت با توجه به پرسشنامه
عقالنیت

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

میانگین

4/12

4/69

4/27

4/66

4/15

4/42

4/12

4/39

4/24

4/39

عقالنیت

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

میانگین

4/12

4/12

4/54

4/72

4/00

4/42

4/06

4/33

4/18

4/06

عقالنیت

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

میانگین

4/12

4/36

4/45

4/27

4/33

4/69

4/21

4/15

4/12

4/75

عقالنیت

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

میانگین

4/21

4/00

4/12

4/09

4/42

4/48

4/27

4/30

 -2-4آزمون فرضیه  2درخصوص میزان توجه به عقالنیتها در وضع موجود
پایایی پرسشنامه  2نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آ  0/943به
دست آمد که مقدار بسیار خوبی است و نشاندهنده پایایی باالی پرسشنامه میباشد .برای
استفاده از آزمو  tکه نمرههای داده شده به هر عقالنیت را به صور بازه به خوبی نشا

میدهد بایستی از نرمال بود آنها اطمینا حاصل کرد .به همین منظور تست نرمالیته انجام شد
که مقدار آماری برای هر دو آزمو شاپیرو-ویلک 1و کولموگرو اسمیرنو 2همه متغیرها،
مقداری بیش از  0/05دارد ،لذا با اطمینا باالیی همه دادهها نرمال هستند.
حال که دادهها نرمال میباشند میتوا از آزمو  tبرای مقایسه میانگینها و رتبهبندی آنها
استفاده کرد H0.این آزمو این است که میانگین دادهها کوچکتر یا مساوی  3میباشد ،اما H1

این است که میانگین عقالنیتها در وضع موجود باالتر از  3است .نتای آزمو  tنشا میدهد
که انحراف از میانگین برای تمام عقالنیتها منفی بوده و مقادیر کمینه و بیشینه در بازه اطمینا
 %95نیز منفی هستند ،لذا تمام عقالنیت ها ،میانگینی کمتر از  3دارند و فرض صفر پذیرفته
میشود.
حال که آزمو  tنشا میدهد همه عقالنیتها در وضع موجود ،توجهی کمتر از حد
متوسط را به خود دریافت کردهاند ،به منظور تعیین دقیق میانگینها جهت سهولت در توصیف،
- Shapiro-Wilk
- Kolmogorov-Smirnov

1
2
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از آمار توصیفی استفاده شد که میانگین پاسخها به صور جدول  3به دست آمد .با توجه به
اینکه مقدار میانگین امتیازا داده شده به هر عقالنیت عددی زیر  3میباشد و در طیف

لیکر

متوسط است ،لذا توجه به تمام عقالنیتها در وضع موجود ،زیر حد
"
 3معادل عبار "

متوسط میباشد و البته پایینترین میزا توجه در عقالنیتها عدد  1/54است که نشا دهنده
توجهی بین کم و بسیار کم است و هیچ عقالنیتی توجه پایینتر از عبار "بسیار کم" را
دریافت نکرده است.

جدول  -3میانگینهای وضع موجود هر عقالنیت با توجه به پرسشنامه
عقالنیت

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

میانگین

2/63

2/18

2/45

2/15

2/18

2/30

2/45

2/27

2/45

2/09

عقالنیت

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

میانگین

2/36

2/09

2/18

1/54

2/00

2/03

2/27

2/09

2/36

2/33

عقالنیت

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

میانگین

2/39

2/36

2/33

2/42

2/39

2/21

2/21

2/12

2/15

1/78

عقالنیت

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

میانگین

2/24

2/45

2/30

2/21

2/00

1/57

2/27

2/06

 -3-4آزمون فرضیه  3در خصوص تفاوت معنادار بیی وضیع موجیود و اهمییت
عقالنیتها
فرضیه  3در خصوص وجود تفاو معنادار بین وضع موجود و میرا اهمیت عقالنیتها
میباشد که برای پاسخدهی به آ میتوا نموداری که نتای دو جدول فوق را در خود دارد
رسم نمود.

نمودار آبی رنگ میزا توجه به هر عقالنیت در وضع موجود در نظام سیاستگذاری و
نمودار قرمز رنگ نیز میزا اهمیت آ عقالنیت میباشد .همانگونه که مشهود است تفاو
بسیاری میا میزا اهمیت هر عقالنیت و میزا توجه به آ در وضع موجود وجود دارد به
گونهای که تمامی عقالنیتها در وضع موجود عددی کمتر یا مساوی  2/63دارند ،اما از نظر
اهمیت همه آنها حداقل امتیاز  4را کسب کردهاند و لذا با توجه به تفاو
این فرضیه تایید میشود.

زیاد بین دو نمودار،
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عقالنیتها از نظر میزا اهمیت و میزا توجه در وضع موجود.

 -5بحث و بررسی
در این پژوهش به منظور کاهش احتمال شکست سیاستها ،تالش شد که عقالنیتهای
پایهای که بایستی در سیاستگذاری مدنظر قرار گیرند با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی
شناسایی شوند .عقالنیتها در چهار دسته عقالنیتهای قانونی ،تجربی ،هنجاری و منطقی
برای هر یک از مراحل اصلی سیاستگذاری یعنی تعریف مسئله؛ تدوین سیاست؛ اجرا؛ ارزیابی
پسین و خاتمه احصاء شدند .سپس از نظر اهمیت و همچنین از نظر میزا توجهی که در وضع
موجود در یکی از وزارتخانههای دولتی ،به آنها میشود با استفاده از روش پیمایش ،مورد
پرسش قرار گرفتند .نتای تحلیلها حاکی از آ است که تمام عقالنیتهای احصاء شده از

اهمیت باالیی برخوردارند که توجه به آنها میتواند منجر به کاهش شکستهای سیاستی شود،
اما متاسفانه در بیشتر مواقع به این عقالنیتها توجه پایینی صور میگیرد و از آنها لفلت
می شود .شاید بتوا با اطمینا باالیی اظهار کرد که بیتوجهی به همین عقالنیتها یکی از علل
شکست در سیاستها میباشد و تازمانی که سطوح حاکمیتی از این موارد لافل باشند،
نمیتوا به تدوین سیاستهای درست و حل مسائل و اجرای خوا آنها امیدوار بود.

در جدول زیر رتبهبندی عقالنیتها از نظر میزا اهمیتی که دارند و همچنین رتبهبندی آنها
از نظر توجهی که در وضع موجود به آنها می شود آورده شده است .نتای بسیار جالبی از این
جدول دریافت میشود:
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جدول  -4رتبهبندی عقالنیتها با استفاده از نتای آزمو t

رتبهبندی عقالنیتها در وضع موجود
X1
X7
X25
X32
X11
X9
X24
X3
X20
X19
X21
X17
X37
X6
X33
X22
X2
X23
X29
X26
X34
X31
X27
X8
X4
X18
X28
X13
X30
X10
X15
X35
X12
X16
X38
X36
X5
X14

-2.431
-3.946
-4.211
-4.406
-4.667
-4.707
-4.99
-5.078
-5.204
-5.6
-5.714
-5.81
-5.81
-5.854
-5.854
-6.062
-6.114
-6.435
-6.456
-6.5
-6.5
-6.565
-6.964
-7.278
-7.306
-7.698
-7.768
-8.05
-8.123
-8.281
-8.685
-8.685
-9.02
-9.514
-9.712
-9.854
-10.115
-11.085

رتبهبندی عقالنیتها از نظر اهمیت
X14
X30
X2
X26
X4
X36
X35
X8
X27
X22
X23
X6
X16
X10
X37
X9
X13
X25
X7
X29
X38
X28
X3
X24
X12
X18
X31
X5
X33
X17
X20
X21
X32
X19
X1
X11
X15
X34

21.939
20.117
18.413
18.413
17.728
15.077
14.592
14.412
14.368
14.275
13.543
13.327
13.327
13.143
12.736
12.729
12.551
11.866
11.812
11.812
11.758
11.692
11.677
10.844
10.737
10.407
10
9.915
9.911
9.251
9.251
8.706
8.685
8.399
8.248
8.248
8.124
7.129
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در این پژوهش در مجموع  5عقالنیت قانونی 14 ،عقالنیت تجربی 13 ،عقالنیت هنجاری
و  6عقالنیت منطقی وجود دارد .با توجه به اینکه تعداد کل عقالنیتهای احصاء شده  38مورد
میباشد ،میتوا نصف این تعداد یعنی  19عقالنیت اول را مورد تحلیل قرار داد و به بررسی

این امر پرداخت که  %50عقالنیت برتر چه ویژگیهایی دارند .اگر رتبههای  1تا  19عقالنیتها
از نظر اهمیت را در نظر بگیریم مشخص میشود که بیشترین اهمیت را عقالنیتهای تجربی

جیعنی توجه به هزینهها و منافع و آثار و توجه به واقعیت موجودو دارند .زیرا  3عقالنیت
قانونی 9 ،مورد از عقالنیتهای تجربی 4 ،عقالنیت هنجاری و  2مورد از عقالنیتهای منطقی
جزء  19عقالنیت مهمتر تشخیص داده شدهاند .لذا میتوا گفت که %60از عقالنیتهای

قانونی % 64 ،از عقالنیتهای تجربی %30 ،از عقالنیتهای هنجاری و  %33از عقالنیتهای
منطقی ،جزء  19عقالنیت برتر هستند.
از نظر وضع موجود نیز  4عقالنیت قانونی 4 ،عقالنیت تجربی 7 ،عقالنیت هنجاری و 4
عقالنیت منطقی جزء  19عقالنیتی هستند که بیشترین توجه را در وضع موجود به خود
اختصاص دادهاند .لذا میتوا گفت در مجموع  %80عقالنیتهای قانونی %28 ،عقالنیتهای

تجربی %54 ،عقالنیتهای هنجاری و  %67عقالنیتهای منطقی جزء  19عقالنیتی هستند که
توجه بیشتری به آنها میشود ،هرچند از یافتههای پژوهش مشخص شده است که در کل هیچ
عقالنیتی توجهی بیش از حد متوسط را به خود دریافت نکرده است .لذا همانگونه که مشخص
است میزا اهمیت و توجهی که در وضع موجود به عقالنیتها میشود متاسفانه با هم

همخوانی ندارند و برای نمونه عقالنیت تجربی که بیشترین سطح اهمیت را به خود اختصاص
داده ،در وضع موجود کمترین توجه را دریافت کرده است .این امر نشا میدهد که

سیاستگذارا باید تالش کنند که در اولویتهایی که در ذهن دارند تجدید نظر نمایند.
از سوی دیگر ،در مجموع  5عقالنیت در انتخاا مسئله 19 ،عقالنیت در تدوین سیاست9 ،
عقالنیت در اجرای سیاست و  5عقالنیت نیز در خاتمه و ارزیابی پسین سیاست احصاء شده

است .در این بین  2عقالنیت در انتخاا مسئله 10 ،عقالنیت در تدوین 4 ،عقالنیت در اجرا و
 3عقالنیت در ارزیابی پسین و خاتمه جزء  19عقالنیت مهمتر تشخیص داده شده که به ترتیب
 %40از عقالنیتهای انتخاا مسئله %53 ،از عقالنیتهای تدوین سیاست %44 ،از عقالنیت-
های اجرا و  %60از عقالنیتهای ارزیابی پسین را به خود اختصاص میدهند .لذا میتوا همه
مراحل چرخه سیاستگذاری را از نظر اهمیت ،تقریباً در یک سطح دانست.
از نظر وضع موجود 3 ،عقالنیت انتخاا مسئله 11 ،عقالنیت تدوین سیاست 4 ،عقالنیت
اجرا و  1عقالنیت ارزیابی پسین جزء  19عقالنیتی هستند که توجه بیشتری را به خود
اختصاص دادهاند جکه البته همه این توجها نیز زیر حد متوسط میباشندو .این عقالنیتها در
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واقع  %60عقالنیتهای تعریف مسئله %57 ،عقالنیتهای تدوین سیاست %44 ،عقالنیتهای
اجرا و  %20عقالنیتهای خاتمه و ارزیابی پسین را به خود اختصاص میدهند .لذا همانگونه
که مشخص است در وضع موجود هرچه از ابتدای چرخه سیاستگذاری به سمت انتها پیش

میرویم توجها کم و کمتر می شود و حال آنکه با توجه به نتای تحقیق ،اهمیت این مراحل
به این صور نمیباشد .پس باید سیاستگذارا تالش کنند اولویتبندی که در ذهن خود در
خصوص مراحل چرخه سیاستگذاری دارند را کاهش دهند و نالش کنند که به همه مراحل،
توجه کافی صور گیرد.
سایر نتایجی که از رتبهبندیهای جدول فوق حاصل میشود را میتوا به صور

زیر بیا

کرد:
 بین ده عقالنیت برتر ،در وضع موجود و میزا اهمیت ،هیچ عقالنیت مشترکی ،وجود نداردو این بدا معنی است که عقالنیتهایی که اهمیت باالیی دارند ،در وضع موجود توجه کافی
را دریافت نکردهاند.
 عقالنیت" بررسی حوزه اختیارا الیه حاکمیت برای برخورد با مسئله از منظر قوانین" دروضع موجود بیشترین توجه را به خود کسب کرده است ،اما از نظر اهمیت جزء رتبههای آخر
میباشد .این عقالنیت ،بیا میکند که الیه حاکمیت ،برای تعریف مسئله ،باید قوانین را مورد
بررسی قرار دهد و حوزه اختیارا خود را در آ خصوص بررسی نماید .شاید دلیل اهمیت
پایین این عقالنیت به دو دلیل باشد :ج1و توجه زیاد به این امر ممکن است موجب از دست
رفتن زما شده و حل مسئله را به تعویق اندازد و یا ج2و ممکن است الیه حاکمیت از حل
مسئله بدل یل نداشتن اختیار ،منصرف شود و حال آنکه اشتباه در قوانین باشد .الیه حاکمیتی
نباید بیشترین توجه خود را معطوف موضوعی بنماید که اهمیت چندانی ندارد ،زیرا این اشتباه
موجب الفال از موضوعا مهمتر و با اولویت باالتر میشود.
 -عقالنیت"داشتن نگاه بلندمد در ارزیابی هزینهها و منافع" ،از نظر اهمیت دارای باالترین

رتبه می باشد ،درصورتی که از نظر وضع موجود ،کمترین توجه را به خود کسب کرده است و
این نیز اشتباه مهم دیگری است که باید اصالح گردد .توجه به هزینهها و منافع کمی و کیفی
در بلندمد  ،موجب اتخاذ سیاستهای هوشمندانه تری میگردد .در وضع موجود که تغییر
زود به زود سیاستگذارا موجب می شود که هر سیاستگذار به این فکر کند که در زما حضور
خود ،سیاستی را وضع کند و نتیجه آ را ببیند تا بتواند برای انتخاا شد در دور بعد ،شانس

بیشتری داشته باشد ،سیاستگذارا دید بلندمد نداشته و تنها به منافع و هزینههای کوتاه مد
توجه مینماید .حال آنکه بسیاری از سیاستهای خوا ،در کوتاه مد هزینهزا بوده و منافع
اصلی آنها در بلندمد مشخص می شوند ،اما سیاستگذار به دلیل دید کوتاه مد خود از وضع
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آ خودداری میکند .بسیاری از سیاستهای بد نیز ،در کوتاه مد منافع و نتای خوبی را از
خود نشا میدهند ،اما هزینهها و اثرا منفی بسیار نامطلوبی داشته که در بلندمد آشکار

می شوند و سیاستگذار به هما دلیلی که گفته شد ،اقدام به وضع آنها میکند.

 عقالنیت "بررسی میزا تحقق اهداف اولیه" ،در وضع موجود رتبه  36جموارد انتهاییو راکسب کرده اما از نظر اهمیت رتبه  7جموارد ابتداییو را دارد .درواقع به این عقالینت که اهمیت

باالیی دارد در وضع موجود توجه خاصی نمیشود و این میتواند به دو دلیل باشد ج1و اهداف
اولیه سیاست ،در بسیاری مواقع مشخص نیست ،یعنی سیاستگذار در ابتدا مسئله را خوا
شناسایی نکرده و اهداف سیاست وضع شده را شفاف نکرده است .ج2و سیاستگذار تمایلی

ندارد که اهداف اولیه سیاست ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد ،زیرا خود آشکارا به عدم
تحقق اهداف و حل مسئله واقف است و از آنجا که خود را مسئول وضع سیاست میداند،

تمایلی به ارزیابی توسط سایرین ندارد .اهمیت باالی این عقالنیت به این دلیل است که
میتوا از میزا تحقق اهداف و حل مسئله توسط سیاست ،یادگیری حاصل کرد و درصور
عدم تحقق اهداف ،به موقع درصدد اصالح یا خاتمه سیاست برآمد.

 عقالنیت «استفاده از تجربه سایر کشورها و سازما ها در راستای مسئله» ،از نظر اهمیت رتبه 35را دارد ،اما از نظر توجه در وضع موجود رتبه  5را کسب کرده است .هر سازما و
کشوری شرایط و ویژگیهای بومی خاص خود را دارد و ممکن است یک سیاست در جایی
خوا جواا بدهد و در جای دیگر ،نتواند به نتای مشابه برسد .لذا استفاده از تجربه سایر

کشورها ،با آنکه میتواند زودتر ما را به پاسخ برساند ،دو اشکال اساسی دارد که عبارتند از:
ج1و خالقیت را کاهش میدهد و موجب می شود سیاستگذارا از تجارا سایرین استفاده کنند
و به دنبال کشف راهحلهای جدید برنیایند .ج2و ممکن است راهحل سایر کشورها و
سازما ها ،با بافت و شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجود همخوانی نداشته
باشند و با پذیرش آنها دچار اتالف هزینه ،زما و منابع شده و مسئله نیز حل نشود .به این دو

دلیل ،این عقالنیت با آنکه باید مورد توجه باشد ،اما رتبه باالیی کسب نکرده و جزء
اولویتهای آخر میباشد .اما در وضع موجود ،اهمیت بسیار باالیی به آ داده میشود و همین
امر میتواند موجب لفلت از موضوعا و عقالنیتهای اساسیتر گردد.
 در کل میتوا گفت که به ترتیب ،عقالنیتهایی همچو "داشتن نگاه بلندمد در ارزیابیهزینهها و منافع"" ،ایجاد همفهمی و توافق میا مجریا سیاست و الیه حاکمیت" و "توجه به

علل ریشهای مسائل" دارای بیشترین اهمیت میباشند که بیشتر شامل عقالنیتهای تجربی
هستند و نشا دهنده اهمیت این جنبه از عقالنیتها میباشد .عقالنیتهایی همچو "استفاده از
تجربه سایر کشورها و سازما ها در راستای مسئله"" ،تدوین سیاستهای متفاو با توجه به
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اقتضائا گروههای مختلف" و "ارزیابی نتای سیاست با توجه به اینکه سازگاری یا
ناسازگاری آ با الزاما قانونی باالدستی موجب چه نتایجی شده است" دارای کمترین اهمیت

میباشند .در وضع موجود نیز عقالنیتهایی همچو "بررسی حوزه اختیارا

الیهحاکمیت

برای برخورد با مسأله ازمنظر قوانین باالدستی"" ،تالش برای هم راستا کرد قوانین باالدستی
به منظور وضع سیاستهای بهینه" و "درک و تحلیل درست قوانین باالدستی و یافتن

راهکارهای قانونی جهت پیادهسازی سیاستها" دارای بیشترین میزا توجه در وضع موجود
میباشند که همه جزء عقالنیتهای قانونی بوده و نشا میدهد که سیاستگذارا در وضع

موجود به قانو اهمیت باالیی میدهند .عقالنیتهایی همچو "بررسی میزا تحقق اهداف

اولیه سیاست"" ،بررسی مسأله از نظر اینکه چه میزا نتیجه ناسازگاری سیاستهای جاری
کنونی میباشد" و "داشتن نگاه بلندمد در ارزیابی هزینهها و منافع" نیز دارای کمترین میزا
توجه در وضع موجود هستند.
درنهایت میتوا گفت با توجه به تبیینهای فوق ،بسیاری از عقالنیتهایی که اهمیت
باالیی دارند جهمه  10مورد عقالنیت با رتبه برتر از نظر اهمیتو در وضع موجود توجه اندکی

را دریافت میکنند ججزء  10رتبه برتر نیستندو و بالعکس برخی از مواردی که اهمیت اندکی
دارند جهمچو عقالنیتهای "بررسی حوزه اختیارا الیهحاکمیت برای برخورد با مسأله
ازمنظر قوانین باالدستی" و "استفاده از تجربه سایر کشورها و سازما ها در راستای مسئله"و،
در وضع موجود توجه باالیی را به خود کسب کردهاند جدارای رتبه  1تا 10و .لذا الیه حاکمیت
در بسیاری موارد توجها و انرژی و منابع را به عقالنیتهایی اختصاص داده است که با
توجه به یافتههای پژوهش اهمیت باالیی ندارند.

 -6توصیههای سیاستی
با توجه به احصاء عقالنیتهای حاکم بر مراحل چهارگانه سیاستگذاری و رتبهبندی و

بررسی میزا اهمیت آنها ،پیشنهادا زیر برای تمام سطوح حاکمیتی کشور که وظیفه
سیاستگذاری را برعهده دارند ،مطرح میشود:
 پیشنهاد میشود در هر مرحله از سیاستگذاری ،به تمام عقالنیتهای تجربی ،قانوی ،هنجاریو منطقی که تالش شد در این پژوهش احصاء شوند ،توجه شود ،هرچند میزا اهمیت آنها
ممکن است با توجه به بافت و زمینه هر نهاد متفاو باشد.

 نتای پژوهش نشا میدهد که عقالنیتهای تجربی اهمیت بیشتری از سایرین دارند و لذاپیشنهاد میشود که سیاستگذارا به این امر توجهی بیش از میزا کنونی اختصاص دهند.

81

احصاء عقالنیتهای پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی

عقالنیتهای تجربی در حالت کلی شامل موضوعاتی همچو توجه به هزینهها و منافع کمی و
کیفی در بلندمد و توجه به تجربهها میباشند.

 -در وضع کنونی تمرکز بر عقالنیتهایی است که از نظر اهمیت ،رتبه پایینتری نسبت به

عقالنیتهای دیگری که در این پژوهش رتبههای برتر را گرفتند دارند .لذا پیشنهاد میشوند
سیاستگذارا در هر زما  ،نسبت به عقالنیتهای با اهمیتتر آگاهی یابند و نسبت به انتقال
تمرکز بر آنها اقدام کنند.
 -نتای پژوهش نشا میدهد که داشتن نگاه بلندمد

در ارزیابی هزینهها و منافع بیشترین

اهمیت را از نظر افراد مورد مطالعه دارد .لذا پیشنهاد میشود که فضایی برای سیاستگذارا

فراهم شود که ج1و به آنها اختیار عمل الزم به همراه پاسخگویی را بدهد و ج2و به سیاستگذارا
تازه روی کار آمده ،اجازه تغییر سیاستهای قبلی ،بدو دلیل کافی را ندهد .این امر موجب

می شود که از موضوعاتی همچو کوتاه نگری و دید منفعت شخصی ممانعت به عمل آید.
 توافق و هم فهمی میا بازیگرا سیاست جمجریا و سیاستگذارا و ،دومین عقالنیتی است کهاز نظر این پژوهش اهمیت باالیی دارد .در دنیای کنونی که عصر مسائل شبکهای است باید

تالش شود که با شبکهسازی از بازیگرا مختلف سیاست ،توافق همه را به منظور اجرای بهتر
حاصل کرد .افراد مختلف ممکن است تفسیرهای مختلفی از یک هدف یا ابزار سیاستی داشته
باشند که شبکهسازی میتواند به انسجام در این تفسیرها کمک کند.
 -توجه به علل ریشهای مس ائل برای سیاستگذاری سومین عقالنیت مهم از نظر این پژوهش

میباشد .پیشنهاد می شود که سیاستگذارا در مواجهه با یک مشکل ،به منظور یافتن ریشههای
آ و حل مسائل ریشهای اقدام کنند و از وضع سیاستهای سطحی برای حل عارضهها،
خودداری نمایند .حل سطحی مسئله نه تنها موجب حل مسئله واقعی نمیشود ،بلکه موجب
تشدید آ در بلند مد به علت لفلتی که از آ شده است ،نیز میگردد.
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