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واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای
عمومی در ایران :پژوهش ترکیبی
حسن دانایی فرد
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(تاریخ دریافت - 96/2/22 :تاریخ پذیرش)96/3/30 :

چکیده
بهبود کیفیت خط مشیهای عمومی از جمله دغدغهها و چالشهاای رارایوی زاوز هاای متللا
عمومی همه نظامهای سیاسی است .این کیفیت ،دی خالء بهبود پیدا نمیکند ،بلکه مسللزم داشلن یاهکایها
و ساز و کایهای متللفی میباشد .هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی ساز و کایهای دانشای بهباود
کیفیت خط مشیهای عمومی دی ایران است .پژوهش دی دو مرزله انجام شد است :دی مرزلاه نتسات
(کیفی) ساز و کایها ،ازصاء شد و دی مرزله دوم ضمن یتبهبندی اهمیت ساز و کاایهاا ،ررضایههاای
توصیفی دی موید ساز و کایها دی معرض آزمون قرای داد شد .نلایج نشان میدهد کاه سااز و کایهاای
دانشی برای بهبود خطمشیهای عمومی به ترتیب اهمیت عبایتند از:کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی
عمومی دی نظام خط مشیگذایی عمومی کشوی ،اشااعه داناش خاطمشایگاذایی عماومی دی کشاوی و
شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان عمومی.
واژگان کلیدی :خطمشی عمومی ،بهبود کیفیت ،ساز و کایهای دانشی ،پژوهش ترکیبی
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 -1مقدمه
خطمشیهای عمومی ،ساز و کایهای زکمرانی ملی نظام سیاسی هسلند و دولتها ایاد
ملی یا دی پرتو خطمشیهای عمومی اجرایی میکنند .این خطمشیهای عمومی ،زلقه

پیونددهند دولت و جامعه هسلند (مقدس پوی و همکایان .)1391 ،نقش اصلی دولت (به
معنای هر سه قو ) دی جهان جدید« ،خطمشیگذایی عمومی» است .دولتها که دی برگیرند

قوای مجریه ،مقننه و قضاییه هسلند ،به خطمشیهای عمومی «شکل میدهند» ،آنها یا به
«اجرا» دی میآویند و آنگا به «ایزشیابی» آنچه اجرا شد است ،میپردازند (بزیگی .)1389 ،به

عبایت دیگر ،همه زکومتها برای زل مسائل ررایوی جامعه خود ،بهبود شرایط و بهر گیری
از ررصتها ،به سازوکایهایی به نام خطمشیهای عمومی ملوسل میشوند .از آنجا که

خطمشیهای عمومی میتواند عواقب منفی و جبرانناپذیری مانند رقر ،رحشا ،بیکایی ،ناامنی
و ...دی بر داشله باشند ،برای بهبود کیفیت چنین خطمشیهایی ،ساز و کایهای متللفی با توجه
به محیط و شرایط و ررهنگ جامعه تبیین شد است (ابراهیمی و همکایان .)1393 ،دی نلیجه،

بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی برای تحقق نیازهای شهروندان و جامعه به بهلرین نحو،
امری اساسی و ضرویی است .رقر پژوهشی دی این زوز و همچنین عدم انسجام پژوهشهای
صویت گررله دی این بای  ،وجود یک پژوهش منسجم یا برای مطالعه و بریسی چگونگی
بهبود خطمشیهای عمومی دی ایران ضرویی میسازد .همچنین با توجه به مسائل عدید نظام
خطمشیگذایی دی ایران ،وجود چنین پژوهشی جهت ایائه یا زلهایی برای بهبود کیفیت

خطمشیهای عمومی به خطمشیگذایان قو ها و نهادهای متلل خطمشیگذای الزم بود.
هدف اصلی این پژوهش واکاوی و ازصاء ساز و کایهای دانشی کیفیت خطمشیهای عمومی
دی ایران است .اگرچه ادبیات پژوهش ،مبازثی یا به صویت پراکند دی این موید مطرح
میکند ،ولی این مبازث از انسجام یوشنی برخویدای نیسلند و دی این زمینه ساز و کایهای
یوشنی برای بهبود کیفیت خطمشیها وجود نداید .بنابراین پژوهش زاضر سعی بر آن داید تا
نتست به شناسایی و واکاوی این ساز و کایها اقدام نمود و دی گام دوم پژوهش ،به بریسی
میزان اهمیت آنها بپردازد.

 -2بیان مسئله
خطمشیگذایی عمومی بر زندگی میلیونها شهروند اجلماعی تاثیرگذای است .دی ایران این
ررآیند از نایساییهای عدید ای مانند رقدان توجه به تتصصی بودن موضوعات ،عدم توجه به
یوح کلی خطمشیهای اساسی و کالن ،سوء تدبیر و رقدان بکایگیری یوشهای علمی برای
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پیشبینی ،برخوید انفعالی و تدارعی با قضایای برجسله و نادید گررلن محرکهای بطئی ،عدم
توجه به دیس آموزی از تجایب دیگران ،رقدان نگا گروهی به خطمشی ،رقدان ساز و
کایهای هماهنگی دولت ارقی ،رقدان سیسلم بازخوید و کمبود آگاهی عمومی یو به یو است.

از این مواید گذشله ،ایزیابی خطمشی هموای به مثابه زلقه گمشد دی رضای زاکم بر این
قلمرو دی ایران است (مودب .) 1384 ،الوانی ( ) 1391از مشکالتی یاد میکند که تقریباً اکثر

جوامع دی زمینه خطمشیگذایی با آنها دست و پنچه نرم میکنند و این مشکالت اغلب از
کیفیت خطمشیهای خوب میکاهد .مشکالتی از قبیل تحقق نلایج زودیس ،یک بعدی بودن

خطمشیها ،کمبود اطالعات ،تمایل به ساد انگایی مسائل ،اعمال نظرهای شتصی دی ررآیند

خطمشیگذایی و دی نهایت انعطافناپذیر بودن خطمشیها میتوانند اغلب منجر به تدوین
خطمشیهای ضعیفی شوند .ادبیات این زمینه ،اغلب این مواید یا به مثابه خطمشیهای
بیکیفیت یاد میکند.
خطمشیگذایی عمومی ضعی و بیکیفیت منجر به ناکامیهای زیادی دی زوز های
متلل اقلصادی ،اجلماعی ،ررهنگی ،سیاسی و ...خواهد شد .به همین دلیل بهبود کیفیت
خطمشیهای عمومی از جمله دغدغهها و چالشهای ررایوی زوز های متلل عمومی
( سیاست ،ررهنگ ،اقلصاد ،محیط زیست ،آموزش عالی و )...است .این کیفیت ،دی خالء بهبود
پیدا نمیکند ،بلکه مسللزم داشلن یاهکایها و ساز و کایهای متللفی دی زوز های متلل
است .بهبود سطح کیفیتِ خطمشیهای زوز های متلل نیازمند ساز و کایهای ملعدد

(رردی ،نهادی ،سیاسی ،اطالعاتی ،مدنی و )...است که دی صویت توجه میتوانند به ایجاد یک
نظام تصمیمگیری ملی قوی ،خوب و اثربتش منجر گردد که دی نهایت ،اسلفاد مناسب از
منابع و ظرریتهای ملی و بهبود شرایط زندگی عموم مردم یا دی پی داشله باشد .بر این اساس
مسئله مفهومی ررایوی این پژوهش ،رقدان دانش دی موید ساز و کایهای بهبود کیفیت
خطمشیگذایی عمومی است که این پژوهش بر آن است به این هدف دست یابد.

 -3مبانی نظری پژوهش
واژ  Policyکه دی زبان رایسی به معنای سیاست یا خطمشی معنا شد است ،وقلی دی
کنای واژ  Publicبه معنای عمومی قرای گیرد ،شاخهای از دانش یا با عنوان «علم دولت دی

عمل» تشکیل میدهد ،که برخی آن یا زیرمجموعه علم سیاست و برخی نیز علمی مسلقل
قلمداد میکنند .این دانش ،به مطالعه و تحلیل عمل دولتها میپردازد .خطمشیگذاییهای
عمومی دی واقع ،تجلی ادای زکومت دی عمل است که آنها یا میتوان به عنوان مجموعههایی
ساخلایی و مرتبط ملشکل از مقاصد ،تصمیمها و اعمالی که قابل نسبت به اقلدای عمومی دی
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سطوح محلی ،ملّی و بینالمللی هسلند ،دی نظر گررت .از نظر اندیسون )2011( 1خطمشی
عمومی ،مجموعهای از اقدامات (و عدم اقدامهای) نسبلاً ثابت و پایدای و هدرمندِ دولت ،به
قصد زل معضالت یا دغدغههای عمومی جامعه است.

واژ کیفیت دایای معانی متللفی است و از جنبههای متللفی قابل تعری و بریسی است.
دی ررهنگ وبسلر ،کیفیت ( )Qualityمعانی ملعددی داید .بعضاً به معنی خوب یا بد بودن
چیزی اشای داید .برای نمونه ،آلودگی بر کیفیت هوا تاثیر داید .دی ررهنگ مذکوی ،لغت کیفیت
به ویژگی یا جنبهای اشای داید که رردی یا چیزی از آن برخویدای است .دی تعری دیگری دی

ررهنگ وبسلر ،از کیفیت به سطح باالیی از تعالی یا ایزش اشای شد است .دی ررهنگ آزاد به

تعایی دیگری اشای شد است که عبایتند از -1 :ویژگی ذاتی یا ملمایز کنند چیزی-2 ،
خصیصه رردی به ویژ خصیصه شتصیلی -3 ،ویژگی ضرویی -4 ،برتری نوعی -5 ،دیجهای
از کمال و  -6از لحاظ اجلماعی جایگا اجلماعی باال .از سوی دیگر دی علوم متلل ،
برداشتهای ملفاوتی از مفهوم کیفیت وجود داید .به طوی مثال دی رلسفه و دی نظریه شناخت،
منظوی از کیفیت ،چگونگی یک چیز است؛ مثال :خواص کمی و یا خواص کیفی یا چونی .دی

زمینههای اقلصادی ،مراد از کیفیت ،مرغوبیت و مطلوبیت یا مجموعه ویژگیهای یک کاال و
عرضهکنند آن است (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگا کمی ،بها و غیر ) و باعث میشوند
که آن کاال موید تقاضا قرای گیرد و به رروش برسد .دی زمینههای اجلماعی و رردی نیز کیفیت
به شایسلگی ،صالزیت و لیاقت اشای داید.
دی سازمانها ،منظوی از کیفیت یا میتوان انجام دادن کایها بطوی صحیح و مداوم دی کلیه
طبقات یک سازمان تعری کرد .یعنی اینکه بین نیاز مشلریان ،پرسنل و اهداف عالی سازمان
توازن بوجود بیاوییم .از دید سازمانی ،سازمان اسلاندایدهای بینالمللی ،کیفیت یا اینگونه
تعری میکنند :تمامیت ویژگیها و خصوصیات محصول یا خدمت که توانایی برآوید کردن
نیازهای مشلری یا داید .دی یک تعری که سازمان ملی بهرهویی سنگاپوی ایائه داد است،

کیفیت مجموعه ای از خصوصیات و مشتصات یک کاال یا خدمت است که ازلیاجات و
یضایت مصرف کنند یا تامین میکند.
دنهایت دی زمینه کیفیت ایائه خدمات عمومی به شهروندان از شاخصهایی مانند سهولت،
امنیت ،قابلیت اطمینان ،یویکرد زل مسئله و مسئولیتهای ملی و عدالت یاد میکند .این
واژ ها نشان میدهند که مفهوم کیفیت ،دی زوز مدیریت عمومی با سایر زوز ها ملفاوت

است (دنهایت .)2007 ،2بنابراین دی قلمرو خطمشیگذایی ،خطمشیهای دایای کیفیت یا
میتوان خطمشیهایی دانست که نیازها و ازلیاجات متاطبان خود یا برآوید میسازند و
- Anderson
- Denhardt
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دیجهای از کمال و برتری یا تمایز برجسلهای نسبت به خطمشیهای ضعی دایند .به عبایت
دیگر ،دسلاویدهایی مانند بهبود یضایت شهروندان ،نگا بلندمدت و قابلیت تبدیل به قوانین
معلبر یا دایند .این اید یا میتوان دی ادبیات مشاهد کرد .برای مثال بسیایی از صازبنظران از

ضع عملکرد اقلصادی یا کاهش اعلماد عمومی به مثابه نلایج خطمشیهای ضعی یاد
میکنند .انلظای مییود دی صویتی که خطمشیها از کیفیت باالیی برخویدای باشند ،این نلایج
بهبود یابند .شواهدی مانند نلیجهگرا بودن خطمشی ،دیدگا اسلراتژیک داشلن و قابلیت
انعطافپذیری و توانایی یویایویی با چالشها ،همگی دال بر اهمیت کیفیت دی
خطمشیگذایی دایند.

 -4پیشینه پژوهش
جدول  -1نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش

مولف
دیوی

سال

انتشار

1

1983

2

2003

ساز و کارهای دانشی بهبود خطمشیهای عمومی
 تغییرات موید نیاز دی دانش

 تغییرات موید نیاز دی ارراد

 تغییرات موید نیاز دی ساخلای

 اسلقرای صحیح علم خطمشیگذایی

 انلشای تعداد کلابها و مقاالت دی زمینه خطمشیگذایی
 تربیت پژوهشگران برجسله

 نظریهپردازی بومی

 دی زوز ساخلای ارزایش دپایتمانها و دانشکد های خطمشیگذایی
بلونگ

 تأکید یهبری بر علم خطمشیگذایی

 زمایتهای مالی و به کایگیری ملتصصان و زررهایها
 سازگایی مدلهای خطمشی با ررهنگ سیاسی
 علمی کردن ررآیند خطمشیگذایی
 بهر گیری از مراکز مشاوی

 تسلط خطمشیگذایان بر علم خطمشیگذایی

- Dror
- Bolong
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داناییررد
و

همکایان
هایت و
ویمن

1

پوهان

2

داناییررد
و

همکایان

1390
2008
2008
1392

قریب

1390

داناییررد

1388

داناییررد

1391

 ارزایش ظرریت خطمشیها از طریق کانونهای تفکر و اتاق رکر و
نقش یاهبری این کانونها

 ارزایش ظرریت خطمشیها از طریق کانونهای تفکر و نقش یاهبری
این کانونها

 ارزایش ظرریت خطمشیها از طریق کانونهای تفکر و نقش یاهبری
این کانونها

 ارزایش ظرریت یادگیری خطمشیای

 ایجاد و بهبود ظرریت خطمشیها از طریق مراکز پژوهشی

 بهبود کیفیت عقالنیت نتبگان سیاسی خطمشیگذای
 همکایی بین دانشگاهی داخل و خایج
 ایتقاء ررهنگ پژوهش دی جامعه

 زوز تحصیالت تکمیلی باکیفیت

 ایتقاء مآخذ و پایگا های اطالعاتی علوم انسانی

ییچاید
یز

دولویلز

و مایش
میشل

کروزیه
ییگ و

لیندسی

1390

 بهر گیری از نظام علمی ا دانشگاهی ملی

 دیسآموزی ،تقلید و انلقال خطمشی از سایر کشویهای مورق دی
زوز های متلل

 بهر گیری از اندیشکد ها ( ،)think tanksشرکتهای مبادالتی و
نهادهای غیر دوللی و مؤسسات مشاوی ای

 دیسآموزی ،تقلید و انلقال خطمشی از سایر کشویهای مورق دی
1996

زوز های متلل

 بهر گیری از اندیشکد ها ،شرکتهای مبادالتی و نهادهای غیر دوللی و
مؤسسات مشاوی

1392
2006

 تقویت کمیسیونهایی ملشکل از ررزانگان صازبیأی دی نهادهای
تصمیمگیری جدا از ساخلای ادایی و یوالهای بویوکراتیک

 بهر مندی از مدیریت دانش برای انلقال و تسهیم دانش میان همه
بازیگران و ذینفعان

- Hart & Vromen
- Puhan
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 -5هدف پژوهش
هدف غایی و اصلی این پژوهش ،شناسایی ساز و کایهای دانشی بهبود کیفیت

خطمشیهای عمومی دی ایران است.

 -6پرسشهای پژوهش
 -1ساز و کایهای دانشی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران کدامند؟

 -2میزان اهمیت هر کدام از ساز و کایهای دانشی دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی
ایران چقدی است؟

 -7روششناسی پژوهش
یوش پژوهش دی این مطالعه ،ترکیبی و از نوع طرح اکلشاری است که دی دو مرزله کیفی

و کمی قابل اجراست .دی این نوع طرح پژوهشی ،ابلدا داد های کیفی و سپس داد های کمی
گردآویی و تحلیل میشوند .بنابراین ،ابلدا پدید موشکاری شد و سپس برای تعیین یوابط
داد های کیفی ،از داد های کمی اسلفاد میشود .دی واقع داد های کیفی ،داد های کمی یا
میسازند و پژوهشگر به جای داد های کمی بر داد های کیفی تاکید میکند .مزیت این طرح
پژوهشی آن است که ابلدا پدید موید بریسی یا به نحوی کامل موشکاری میکند و ابعاد و
مؤلفههای تشکیلدهند پدید یا ازصاء میکند .دی واقع پژوهشگر با گوش دادن به
آزمودنیها ،ابعاد یا مشتص میکند ،نه از طریق ابزای از قبل تعیین شد (داناییررد و همکایان،
 .)1391یویکرد دو مرزلهای این یاهبرد ،اجرای آن یا آسان و توصی و گزایش آن یا
سریاست میکند .این طرح برای پژوهشگری مفید است که میخواهد پدید ای یا واکاوی کند
ولی میخواهد یارلههای کیفی یا نیز ارزایش دهد .این مدل متصوصاً زمانی دایای مزیت است
که پژوهشگر دی زال ساخت یک ابزای جدید است (کرسول .)1391 ،1از طرف دیگر ،عیب
این طرح پژوهشی آن است که هم زجم گردآویی و هم زمان گردآویی آن زیاد است
(داناییررد1386 ،؛ کرسول .)1391 ،همچنین پژوهشگر ممکن است زرکت از تحلیل کیفی به
گردآویی داد های کمی بعدی یا دشوای بیابد (کرسول.)1391 ،
به طوی کلی دی این اسلراتژی پژوهشی:
 -پژوهشگر بر داد های کیفی به جای داد های کمی تأکید میکند.

- Creswell
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توالی گردآویی به ترتیب ،داد های کیفی و سپس کمی است.
برای تعیین یارلههای کیفی ،پژوهشگر به داد های کمی ملوسل میشود.
دادهها  /نتایج کمی

دادهها  /یافتههای کیفی
گردآوری
دادههای کیفی

تحلیل دادههای
کیفی

گردآوری
دادههای کمی

تحلیل دادههای
کمی

تفسیر کل
تحلیل

شکل -1مدل تصویری طرح شیو های ترکیبی اکلشاری.

مرحله  :1پژوهش کیفی
ابزای پژوهش زاضر دی بتش کیفی ،مصازبه اکلشاری با خبرگان دانشگاهی و مدیران و

کایشناسان نهادهای خطمشیگذای و سیاستپژو است .این ابزای گردآویی داد ها ،امکان
برقرایی تماس مسلقیم با مصازبهشوند یا رراهم میکند و با کمک آن میتوان به ایزیابی
عمیقتر ادیاکها ،نگرشها ،عالیق و آیزوهای آزمودنی و دی نهایت پدید های موید بریسی
دی جهان اجلماعی پرداخت .جامعه آمایی مرزله اول این پژوهش شامل مدیران (وزیای
دولت ،نمایندگان مجلس شویای اسالمی و مدیران زررهای سطوح متلل ) ،کایشناسان

نهادهای مرتبط با خطمشیگذایی عمومی ملی (مرکز پژوهشهای مجلس شویای اسالمی،
مجمع تشتیص مصلحت نظام ،شویای عالی انقالب ررهنگی ،کمیسونهای هیئت دولت ،مرکز
اسلراتژیک ییاست جمهویی ،اتاق بازیگانی ،سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای تتصصی
مجلس شویای اسالمی) و همچنین اساتید زوز خطمشیگذایی عمومی ،مدیریت دوللی و

علوم سیاسی دانشگا های شهر تهران بود .دی این مرزله از پژوهش ،از یاهبرد نمونهگیری
زنجیر ای یا گلوله برری برای انلتاب مصازبهشوندگان اسلفاد شد و با  19نفر مصازبه انجام
شد .ارراد انلتاب شد برای انجام مصازبه دی کل دایای تجایب نظری و عملی ملوسط به باال
دی زوز خطمشیگذایی عمومی بودند و تالش شد دی انلتاب مصازبه شوندگان ،برای اخذ
دیدگا های ملنوع دی زمینه مسئله پژوهش ،توازنی مطلوب بین ارراد دانشگاهی و زررهای این
زوز برقرای گردد .مصازبهها تا آن زمان ادامه یارت که پژوهشگر ازساس کرد ،داد ها
تکرایی شد و به زد اشباع یسید است.

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ...
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جدول  -2رهرست مصازبهشوندگان
کد مصازبهشوند
1

2
3
4
6

7

8
9

10
11

12
13
14

15
16

18
19

سوابق آموزشی واجرایی
عضو هیئت علمی دانشگا تربیت مدیس (اسلاد)
عضو هیئت علمی دانشگا تهران (اسلادیای)
عضو هیئت علمی دانشگا تهران (دانشیای) ،دبیر کمیسیون اجلماعی و
دولت الکلرونیک هیئت دولت
عضو هیئت علمی دانشگا تربیت مدیس (دانشیای)
کایشناس ییاست جمهویی معاونت زقوقی
کایشناس مرکز پژوهشهای مجلس و دکلرای سیاسلگذایی سالمت
عضو هیئت علمی دانشگا تهران (اسلاد)
نمایند مجلس شویای اسالمی و یئیس کمیسیون بودجه مجلس شویای
اسالمی
نمایند مجلس شویای اسالمی و معاون قوانین مجلس
نمایند مجلس شویای اسالمی
عضو هیئت علمی دانشگا عالمه طباطبایی (دانشیای)
عضو هیئت علمی دانشگا تربیت مدیس -وزیر سابق علوم ،تحقیقات و
رناویی
عضو هیئت علمی دانشگا عالمه طباطبایی (دانشیای)
اسلادیای دانشگا تهران و معاون وزیر علوم ،تحقیقات و رناویی
اسلادیای دانشگا و معاون ررهنگی مرکز پژوهشهای مجلس
عضو هیئت علمی دانشگا تهران (دانشیای)
مدیس زوز علمیه معصومیه قم

تحلیل و کدگذاری دادهها
یویکردهای متللفی برای تحلیل داد ها وجود داید .مایلر و کرابتری ( )1992چهای
یویکرد اصلی یا پیشنهاد کردند که رنون تحلیلی میتوانند دیون آنها طبقهبندی شوند :یویکرد
شبهآمایی ،یویکرد کدنامه ای ،یویکرد ویرایش کردن و یویکرد غوی کردن .یویکرد این
پژوهش دی تحلیل داد های پژوهش ،یویکرد ویرایشی است.
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ویرایش کردن
یویکرد ویرایشی ،ییشه دی سنت رلسفی پدید شناسی داید که دی پی دیک تجایب جهان

زندگی رردی است .دی پدیدایشناسی ،جوهر اصلی یک پدید یا از میان تجایب ملفاوت ارراد
با آن پدید بیرون میکشند و بر کش گوهر خود پدید تمرکز دایند .دی این سبک ،مفسر
مانند ویرایشگری که دی پی بتشهای معنیدای ،کم و زیاد کردن کلمات یا جمالت و زذف

کلمات غیر ضرویی دی ملن است ،واید ملن میشود .بهلرین نمونه یویکرد ویرایش "تئویی
مبلنی بر داد " گالسر و اسلراوس ( )1967است که یهنمودهایی برای تدوین تئویی مبلنی بر

داد های کیفی ایائه میدهد .دی تئویی مفهومسازی بنیادی ،این ررآیند "مقایسه مسلمر" نامید

میشود و هدرش دسلیابی به نقطهای از "کفایت تئوییک" است که دی آن جا تحلیل اضاری
هیچ گونه نقشی دی کش دانش جدید دی موید یک مقوله یا طبقه ایفا نمیکند .دی واقع
میتوان گفت که مصازبهها تا زمانی ادامه پیدا میکنند که از لحاظ نظریهای به زالت اشباع
برسد (داناییررد .)1391 ،ب رای اسلتراج مفاهیم از میان زجم انبو اطالعاتی که دی طول
مصازبه به دست میآید ،عمل کدگذایی انجام میگیرد .دی این پژوهش از "کدگذایی اولیه و

ثانویه" برای شکلگیری مفاهیم اسلفاد شد و دی پی آن ،ازصاء تمها و شکلگیری چایچوب
"ساز و کایهای دانشی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی" صویت گررله است.
نتایج مرحله کیفی
دی این پژوهش پس از این که داد های اولیه از طریق مصازبه به دست آمد ،از آن جهت
که این داد ها به صویت خام بودند ،به ویرایش آنها پرداخله شد .بر این اساس ،بتشهای
معنادای شناسایی و کلمات غیر ضرویی زذف شدند و ساز و کایهای دانشی بهبود کیفیت
خطمشیهای عمومی دی ایران از نظر مصازبهشوندگان اسلتراج شد و سپس با ساز و
کایهای ازصاءشد از پیشینه پژوهش دی قالب کدهای اولیه ترکیب شد .سپس ساز و کایهای
اسلتراج شد از پیشینه پژوهش و مصازبهها دوبای موید بریسی قرای گررت و به صویت
کدهای ثانویه دی سه طبقه زیر قرای داد شد:
 کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی دی نظام خطمشیگذایی عمومی کشوی اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی دی کشوی شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان عمومیمرحله  :2پژوهش کمی

دی این مرزله از پژوهش ،ساز و کایهای ازصاء شد با یاهنمایی اساتید یاهنما و مشاوی و
نیز نظر چند تن از خبرگان امر به صویت پرسشنامه دیآمد .دی زقیقت ،دی این پژوهش برای
تائید یا ید ساز و کایهای ازصا شد و نیز مشتص نمودن اهمیت هر یک از ساز و کایها از
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ابزای پرسشنامه ،برای گردآویی نظرات خبرگان اسلفاد شد و خبرگان پاسخدهند  ،نظرات خود
یا دی موید ساز و کایهای به دست آمد دی یک طی لیکرتی پنجتایی (خیلی زیاد ،زیاد،
نظری ندایم ،کم و خیلی کم) اعالم کردند .از آنجا که پژوهش زاضر دی پی واکاوی ساز و

کایهای دانشی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران است و میخواهد برای
خطمشیگذایان یهنمودهای موثقی یا ایائه دهد ،یک پژوهش کایبردی محسوب میشود .از

سویی دیگر ،با توجه به دانشارزایی ناشی از ایائه این ساز و کایها ،این پژوهش جهتگیری
توسعهای نیز داید.

جامعه آمایی مرزله دوم این پژوهش نیز مدیران (وزیای دولت ،نمایندگان مجلس شویای

اسالمی و مدیران زررهای سطوح متلل ) و کایشناسان نهادهای مرتبط با خطمشیگذایی
عمومی ملی (مرکز پژوهشهای مجلس شویای اسالمی ،مجمع تشتیص مصلحت نظام،
شویای عالی انقالب ررهنگی ،کمیسونهای هیئت دولت ،مرکز اسلراتژیک ییاست جمهویی،
اتاق بازیگانی ،سازمان برنامه و بودجه ،کمیسیونهای تتصصی مجلس شویای اسالمی) و
همچنین اساتید زوز خطمشیگذایی عمومی ،مدیریت دوللی و علوم سیاسی دانشگا های

شهر تهران بود .یوش نمونه گیری مرزله دوم برای تکمیل پرسشنامه  82نفر بودند که به
صویت هدرمند و دی دسلرس انلتاب شدند.
روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادههای پژوهش
دی این پژوهش ،جهت سنجش میزان اعلبای ابزای گردآویی داد از یوایی صویی یا ظاهری

اسلفاد شد که یکی از مشلقات یوایی محلواست .بدین منظوی ،پرسشنامه پس از تدوین اولیه
دی اخلیای اساتید یاهنما و مشاوی و نیز چند تن از خبرگان قرای گررت و پس از اعمال نظرات
و تائید نهایی آنها ،یوایی پرسشنامه پژوهش تعیین شد .برای آزمون پایایی نیز از یوش آلفای
کرونباخ اسلفاد شد که میزان آن با اسلفاد از نرم ارزای  spss23برای هر  26ساز و کای،
« »0/883به دست آمد .از آن جهت که مقدای آلفای کرونباخ این پژوهش باالتر از« »0/70بود،
پایایی پرسشنامه موید تأیید قرای گررت.

جدول  -3پایایی پرسشنامه

آلفای کرونباخ ()Cronbach's Alpha

تعداد عناصر ()N of Items

0/883
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 -8تجزیه و تحلیل داده ها
 -1آمار توصیفی
جدول  -4مشتصههای جمعیتشناخلی

شرح ویژگیها
جنسیت

تجربه کایی

تحصیالت

تعداد

دیصد

مرد

64

%22

زن

18

%78

کملر از  5سال

26

%32

 5-10سال

31

%38

 10-20سال

17

%21

 20سال و باالتر

8

%10

کایشناسی ایشد

25

%30

دکلری

57

%70

 -2آمار استنباطی
دی این پژوهش ،با توجه به یوش پژوهش دی مرزله کمی و نیز سازگایی ررضیهها ،از
تحلیلهای آزمون میانگین یک جامعه و آزمون رریدمن به ترتیب برای تأیید یا ید و بریسی
میزان اهمیت ساز و کایهای دانشی ازصاء شد  ،اسلفاد شد است.
آزمون میانگین یك جامعه
این آزمون برای تشتیص تأثیر یا عدم تأثیر یک ملغیر کمی دی وضعیت موید بریسی به کای

مییود (مؤمنی و رعالقیومی .)1390 ،بر این اساس ،از این آزمون برای بریسی تائید یا عدم
تائید ساز و کایهای دانشی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران اسلفاد میشود.
دو ررض آمایی دی این قسمت مویدنظر است:
 :H0ساز و کای مذکوی دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران مؤثر نیست.
 :H1ساز و کای مذکوی دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران مؤثر است.

𝐻 :μ≤3
{
𝐻 :μ > 3
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جدول  -5نلایج آزمون میانگین یک جامعه برای مؤلفههای اصلی سهگانه بهبود کیفیت خطمشیهای
عمومی ایران (کدهای ثانویه)

مقدای آزمون = 3
راصله
شمای

آمای t

دیجه آزادی

سطح معنادایی

زدپایین

23/937

81

0/000

4/2385

1/23848

22/798

81

0/000

4/1301

1/13008

1/0315

10/939

81

0/000

3/8805

/88049

خطمشیگذایان عمومی دی ایران

/7203

شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی

1/0406

3

دی کشوی

1/2287

2

اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی

1/1355

عمومی کشوی

زد باال

1

عمومی دی نظام خطمشیگذایی

%95

1/3414

کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی

میانگین

خطمشیهای عمومی دی ایران

اخلالف میانگین

ساز و کایهای اصلی بهبود کیفیت

اطمینان

همان طوی که دی جدول  5نشان داد شد است ،سطح معنادایی همه ساز و کایهای اصلی
بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی کملر از  0/05است ،بنابراین میانگین آنها با مقدای آزمون،

اخلالف معنادایی داید .از طرف دیگر ،از آنجا که زدود پایین و باالی همه این ساز و کایهای
اصلی مثبت است ،میانگین همه آنها باالتر از مقدای آزمون میباشد و ررضیه  H1تائید میشود.
لذا میتوان گفت ،با اطمینان باالی  ،%95همه ساز و کایهای اصلی سهگانه (کایبردیسازی
دانش خطمشیگذایی عمومی دی نظام خطمشیگذایی عمومی کشوی ،اشاعه دانش
خطمشیگذایی عمومی دی کشوی و شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان
عمومی دی ایران) دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ایران مؤثر است .دی ادامه به تشریح
اجزای هر یک از ساز و کایهای روق پرداخله میشود.
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نتایج آزمون میانگین یك جامعه برای اجزای ساز و کار اشاعه دانش خطمشیگذاری
عمومی (کدهای اولیه)
جدول  -6نلایج آزمون میانگین یک جامعه برای اجزای ساز و کای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی
(کدهای اولیه)
مقدار آزمون = 3
فاصله
شمای

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین

24/320

81

0/000

4/3415

16/043

81

0/000

4/4756

1/47561
1/34146

17/819

81

0/000

4/3659

1/36578

19/195

81

0/000

4/3415

1/34146

14/409

81

0/000

4/1585

/9986

خطمشیگذایی

1/3185

5

علمی و تتصصی برای به یوز کردن دانش

1/15854

تألی

و ترجمه مقاالت ،کلابها و نشریات

حدپایین

4

1/2024

دانشگاهی

1/4805

ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی

1/3549

خطمشیپژوهی دنیا

1/2133

3

با نهادهای بینالمللی و مراکز دانشگاهی و

1/5184

همکاییهای آموزشی و پژوهشی مشلرک

1/1751

2

خطمشیگذایی عمومی

1/5078

تسهیل دی ایجاد کانونهای تفکر

دانشگا ها و مراکز علمی دوللی کشوی

1/5963

1

تقویت علم خطمشیگذایی عمومی دی

%95
حد باال

خطمشیگذاری عمومی در کشور

اختالف میانگین

اجزای ساز و کار اشاعه دانش

اطمینان

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ...

14/661

81

0/000

4/0854

1/08537

/9381

11/616
13/233
10/856

0/000

12/886

81
81

0/000

3/9878
4/0000

81

0/000

4/0610

1/06098
/98780
1/00000

81

0/000

4/0366

1/03659

/8590

12/761

81

0/000

3/9024

/90244

8/144

81

0/000

3/8049

/80488

/6082

خطمشیگذایی عمومی

1/0015

12

برگزایی کنفرانسهای ساالنه

/9015

خطمشیپژوهی

/7617

11

خطمشی دی دانشگا ها و مراکز

1/0432

ایجاد و تقویت مراکز موضوعشناسی

/8068

طرازی محارل گفلگوی خطمشی دی کشوی

تتصصی دی زوز های متلل

/8456

خطمشی.

1/1688

10

یا اندازی وتقویت شبکههای اجلماعی

مشاوی تحلیل خطمشیگذایی عمومی

1/1544

9

به یسمیت شناخلن و تقویت شرکتهای

با سازمانهای مردمنهاد (سمنها)

1/2205

8

همکاییهای آموزشی و پژوهشی مشلرک

1/2141

7

زوز های متلل

خطمشی

1/2327

6

ایجاد وتقویت آیند پژوهی خطمشیای دی

43

همان طوی که دی جدول  6نشان داد شد است ،سطح معنادایی همه اجزای ساز و کای
اشاعه دانش خطمشیگذایی کملر از  0/05است ،بنابراین میانگین آنها با مقدای آزمون
اخلالف معنادایی داید .از طرف دیگر ،از آنجا که زدود پایین و باالی همه این اجزای ساز و
کای اشاعه دانش خطمشیگذایی مثبت است ،میانگین همه آنها باالتر از مقدای آزمون میباشد

و ررضیه  H1دی موید آنها تائید میشود .لذا میتوان گفت ،با اطمینان باالی  %95همه اجزای
اشاعه دانش خطمشیگذایی دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ایران مؤثر است.
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نتایج آزمون میانگین یك جامعه برای اجزای ساز و کار کاربردیسازی دانش
خطمشیگذاری عمومی (کدهای اولیه)
جدول  -7نلایج آزمون میانگین یک جامعه برای اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش
خطمشیگذایی عمومی (کدهای اولیه)
مقدار آزمون = 3
فاصله
شمای

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

حدپایین

23/747

81

0/000

4/5000

1/50000

1/3743

قو

1/6257

1

به کایگیری مشاویان خطمشیای دی سه

%95
حد باال

عمومی کشور

میانگین

عمومی در نظام خطمشیگذاری

اختالف میانگین

کاربردیسازی دانش خطمشیگذاری

اطمینان

طرازی بسله آموزشی برای ارزایش سواد
16/438

81

0/000

4/3902

1/39024

کشوی (نمایندگان مجلس ،وزیا و مدیران

1/5585
1/0222

2

خطمشیگذایی برای خطمشیگذایان
عالی دوللی)

19/370

81

0/000

4/3659

1/36585

کشوی

1/2256

3

تتصصی دی وزایتتانههای هجد گانه

1/5062

ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی

به کایگیری کایکنان دایای دانش
زررهای و آشنا به علم خطمشیگذایی
19/897

81

0/000

4/3537

علمیکردن چرخه خطمشیگذایی

1/35366

خطمشیگذایی و نهادهای ملولی

1/2183

کمیسیونهای مراجع ملولی

1/4890

4

عمومی دی سازمانها ،وزایتتانهها،

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ...

17/106

81

0/000

4/2439

15/621

81

0/000

4/2854

10/542

81

0/000

4/1951

1/19512
1/08537

12/750

81

0/000

4/0976

1/09756

/9263

11/727

81

0/000

3/9146

/91463

زوز های خطمشیگذایی عمومی

/7595

برگزایی میزگردهای تتصصی دی

1/0698

9

تتصصی و عمومی دی اسلانهای کشوی

1/2688

8

ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی

/8805

7

خطمشیای از کشویهای مورق دنیا

1/2902

ایجاد مجایی دیسآموزی (تقلید)

مراکز خطمشیگذایی کشوی

1/0429

6

خطمشیهای عمومی دی سازمانها و

1/3473

برگزایی کایگا های آموزش تحلیل

1/24390

سازمانها

1/0992

5

خطمشیگذایی دی وزایتتانهها و

1/3886

ایجاد و تقویت درلر تجزیه و تحلیل

45

همان طوی که دی جدول  7نشان داد شد است ،سطح معنادایی همه اجزای ساز و کای

کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی کملر از  0/05است ،بنابراین میانگین آنها با
مقدای آزمون اخلالف معنادایی داید .از طرف دیگر ،از آنجا که زدود پایین و باالی همه
اجزای این ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی مثبت است ،میانگین همه
آنها باالتر از مقدای آزمون میباشد و ررضیه  H1دی موید آنها تائید میشود .لذا میتوان گفت،
با اطمینان باالی  %95همه اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی دی
بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ایران مؤثر است
نتایج آزمون میانگین یك جامعه برای اجزای ساز و کار شکلدهی مبانی فلسفی و
نظری بومی خطمشیگذاران عمومی در ایران (کدهای اولیه)
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جدول  -8نلایج آزمون میانگین یک جامعه برای اجزای ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری
بومی خطمشیگذایان عمومی دی ایران (کدهای اولیه)
مقدار آزمون = 3
فاصله
شمای

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

11/332

81

0/000

4/0122

1/01220

7/962

81

0/000

3/8780

/87805

11/191

81

0/000

3/9268

/92683

7/672

81

0/000

3/8293

/82927

6/455

81

0/000

3/7561

/75610

/5230

بومی خطمشیگذایی عمومی

/9891

5

گفلمان سازی ملی دانش اسالمی -

حدپایین

خطمشیای)

/6142

4

عقبه خطمشیگذایی عمومی (رقه

1/0443

تولید دانش اسالمی رلسفی و نظری

/8345

تتصصی آموزشی خطمشیگذایان

/7620

تزییق دانش تولیدی دی کایگا های

/6586

اسالمی خطمشیگذایی عمومی

1/0916

3

تولید نظریهها و مدلهای بومی -

1/0975

2

دانشگاهی

1/1899

1

تزییق دانش تولیدی دی کلب دیسی

%95
حد باال

ایران

میانگین

بومی خطمشیگذاران عمومی در

اختالف میانگین

شکلدهی مبانی فلسفی و نظری

اطمینان

همان طوی که دی جدول  8نشان داد شد است ،سطح معنادایی همه اجزای ساز و کای
شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان عمومی کملر از  0/05است ،بنابراین

میانگین آنها با مقدای آزمون اخلالف معنادایی داید .از طرف دیگر ،از آنجا که زدود پایین و
باالی همه اجزای این ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان
عمومی مثبت است ،میانگین همه آنها باالتر از مقدای آزمون میباشد و ررضیه  H1دی موید
آنها تائید میشود .لذا میتوان گفت ،با اطمینان باالی  %95همه اجزای ساز و کای شکلدهی
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واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ...

مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان عمومی دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی
ایران مؤثر است.
آزمون فریدمن ()Friedman Test

از این آزمون برای مشتص کردن میزان اهمیت ساز و کایهای دانشی دی بهبود کیفیت
خطمشیهای عمومی ایران اسلفاد مینماییم تا به سؤال دوم (بریسی میزان اهمیت ساز و

کایهای دانشی ازصاء شد ) این پژوهش پاسخ دهیم.
دو ررض آمایی دی این قسمت مویدنظر است:

 :H0یتبه اهمیت هر یک از ساز و کایها برای بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران

یکسان است.
 :H1دست کم یتبه اهمیت دو موید از ساز و کایها برای بهبود کیفیت خطمشیهای
عمومی دی ایران ،ملفاوت است.
جدول  -9نلایج آزمون رریدمن برای ساز و کایهای اصلی سهگانه دی بهبود کیفیت خطمشیهای
عمومی (کدهای ثانویه)
ساز و کارهای سهگانه اصلی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی در

رتبه

اولویت در

ایران

میانگین

اهمیت

5/66

1

اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی دی کشوی

4/59

2

شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایان عمومی دی ایران

3/83

3

کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی دی نظام خطمشیگذایی
عمومی کشوی

همان طوی که دی جدول  9نشان داد شد است ،یتبه اهمیت ساز و کایهای اصلی یکسان

نیست .پس میتوان گفت که اولویت اهمیت ساز و کایهای اصلی سهگانه دی بهبود کیفیت
خطمشیهای عمومی ایران ملفاوت است و ررضیه  H1دی موید آنها تایید میشود.
اولویتهای ساز و کایهای سهگانه بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی به ترتیب اهمیت
عبایتند از :کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی دی نظام خطمشیگذایی عمومی
کشوی ،اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی دی کشوی و شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی
خطمشیگذایان عمومی دی ایران .دی ادامه به تشریح میزان اهمیت اجزای هر یک از ساز و
کایهای روق پرداخله میشود.
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نتایج آزمون فریدمن برای اجزای ساز و کارهای دانشی در بهبود کیفیت خطمشیهای
عمومی ایران (کدهای ثانویه)
پس از انجام آزمون رریدمن برای بریسی میزان اهمیت ساز و کایهای اصلی بهبود کیفیت

خطمشیهای عمومی ،این آزمون برای اجزای تشکیلدهند هر کد ثانویه (مؤلفههای سهگانه)
انجام شد که نلایج آن دی قالب جداولی نشان داد شد است.

نتایج آزمون فریدمن برای اجزای ساز و کار اشاعه دانش خطمشیگذاری عمومی
(کدهای ثانویه)
دو ررض آمایی دی این قسمت ،موید نظر است:

 :H0اولویتهای اجزای ساز و کای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی برای بهبود کیفیت
خطمشیهای عمومی دی ایران یکسان است.
 :H1دست کم اولویت دو موید از اجزای ساز و کای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی
برای بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران ،ملفاوت است.
جدول  -10نلایج آزمون رریدمن برای اجزای ساز و کای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی دی بهبود
کیفیت خطمشیهای عمومی (کدهای ثانویه)
اجزای ساز و کار اشاعه دانش خطمشیگذاری عمومی در کشور

رتبه

اولویت در

میانگین

اهمیت

8/18

1

7/66

2

7/61

3

7/49

4

6/61

5

خطمشیای

6/24

6

همکاییهای آموزشی و پژوهشی مشلرک با سازمانهای مردمنهاد (سمنها)

6/19

7

تقویت علم خطمشیگذایی عمومی دی دانشگا ها و مراکز علمی دوللی
کشوی
تسهیل دی ایجاد کانونهای تفکر خطمشیگذایی عمومی
همکاییهای آموزشی و پژوهشی مشلرک با نهادهای بینالمللی و مراکز
دانشگاهی و خطمشیپژوهی دنیا
ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی دی دانشگاها و نهادهای ملولی
خطمشیگذای
تألی

و ترجمه مقاالت ،کلابها و نشریات علمی و تتصصی برای به یوز
کردن دانش خطمشیگذایی

ایجاد و تقویت آیند پژوهی خطمشیای دی زوز های متلل

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ...

به یسمیت شناخلن و تقویت شرکتهای مشاوی تحلیل خطمشیگذایی
عمومی
یا اندازی وتقویت شبکههای اجلماعی تتصصی دی زوز های متلل
خطمشی
طرازی محارل گفلگوی خطمشی دی کشوی
ایجاد و تقویت مراکز موضوعشناسی خطمشیای دی دانشگا ها و مراکز
خطمشیپژوهی
برگزایی کنفرانسهای ساالنه خطمشیگذایی عمومی
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6/02

8

5/87

9

5/79

10

5/31

11

5/02

12

همان طوی که دی جدول  10نشان داد شد است ،یتبه اهمیت اجزای ساز و کای اشاعه
دانش خطمشیگذایی عمومی یکسان نیست .پس میتوان گفت که اولویت اهمیت ساز و
کایهای اصلی سهگانه دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ایران ملفاوت است و ررضیه H1
دی موید آنها تایید میشود.

اولویتهای اجزای ساز و کای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی به ترتیب اهمیت
عبایتند از :تقویت علم خطمشیگذایی عمومی دی دانشگا ها و مراکز علمی دوللی کشوی،
تسهیل دی ایجاد کانونهای تفکر خطمشیگذایی عمومی ،همکاییهای آموزشی و پژوهشی
مشلرک با نهادهای بینالمللی و مراکز دانشگاهی و خطمشیپژوهی دنیا ،ایجاد و تقویت مراکز
خطمشیپژوهی دانشگاهی ،تألی و ترجمه مقاالت ،کلابها و نشریات علمی و تتصصی
برای به یوز کردن دانش خطمشیگذایی ،ایجاد و تقویت آیند پژوهی خطمشیای دی
زوز های متلل خطمشی ،همکاییهای آموزشی و پژوهشی مشلرک با سازمانهای
مردمنهاد (سمنها) ،به یسمیت شناخلن و تقویت شرکتهای مشاوی تحلیل خطمشیگذایی
عمومی ،یا اندازی وتقویت شبکههای اجلماعی تتصصی دی زوز های متلل خطمشی،
طرازی محارل گفلگوی خطمشی دی کشوی ،ایجاد و تقویت مراکز موضوع شناسی خطمشی

دی دانشگا ها و مراکز خطمشیپژوهی و برگزایی کنفرانسهای ساالنه خطمشیگذایی
عمومی.
نتایج آزمون فریدمن برای اجزای ساز و کار کاربردیسازی دانش خطمشیگذاری
عمومی (کدهای ثانویه)
دو ررض آمایی دی این قسمت ،موید نظر است:
 :H0اولویتهای اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی برای
بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران یکسان است.

50

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1396

 :H1دست کم اولویت دو موید از اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی
عمومی برای بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران ،ملفاوت است.
جدول -11نلایج آزمون رریدمن برای اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی
دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی (کدهای ثانویه)
کاربردیسازی دانش خطمشیگذاری عمومی در نظام

رتبه

اولویت در

خطمشیگذاری عمومی کشور

میانگین

اهمیت

به کایگیری مشاویان خطمشیای دی سه قو

5/96

1

5/65

2

5/42

3

طرازی بسله آموزشی برای ارزایش سواد خطمشیگذایی برای
خطمشیگذایان کشوی (نمایندگان مجلس ،وزیا و مدیران عالی دوللی)
ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی تتصصی دی وزایتتانههای
هجد گانه کشوی
به کایگیری کایکنان دایای دانش زررهای و آشنا به علم خطمشیگذایی
عمومی دی سازمانها ،وزایتتانهها ،کمیسیونهای مراجع ملولی

5/36

4

خطمشیگذایی و نهادهای ملولی علمیکردن چرخه خطمشیگذایی
ایجاد و تقویت درلر تجزیه و تحلیل خطمشیگذایی دی وزایتتانهها و
سازمانها
برگزایی کایگا های آموزش تحلیل خطمشیهای عمومی دی سازمانها و
مراکز خطمشیگذایی کشوی
ایجاد مجایی دیسآموزی (تقلید) خطمشیای از کشویهای مورق دنیا
ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی تتصصی و عمومی دی اسلانهای
کشوی
برگزایی میزگردهای تتصصی دی زوز های خطمشیگذایی عمومی

4/87

5

4/74

6

4/72

7

4/47

8

3/81

9

همان طوی که دی جدول  11نشان داد شد است ،یتبه اهمیت اجزای ساز و کای
کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی یکسان نیست .پس میتوان گفت که اولویت
اهمیت اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی دی بهبود کیفیت
خطمشیهای عمومی ایران ملفاوت است و ررضیه  H1دی موید آنها تایید میشود.
اولویتهای اجزای ساز و کای کایبردیسازی دانش خطمشیگذایی عمومی به ترتیب
اهمیت عبایتند از :به کایگیری مشاویان خطمشیای دی سه قو  ،طرازی بسله آموزشی برای
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ارزایش سواد خطمشیگذایی برای خطمشیگذایان کشوی (نمایندگان مجلس ،وزیا و مدیران
عالی دوللی) ،ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی تتصصی دی وزایتتانههای هجد گانه

کشوی ،به کایگیری کایکنان دایای دانش زررهای و آشنا به علم خطمشیگذایی عمومی دی

سازمانها ،وزایتتانهها ،کمیسیونهای مراجع ملولی خطمشیگذایی و نهادهای ملولی
علمیکردن چرخه خطمشیگذایی ،ایجاد و تقویت درلر تجزیه و تحلیل خطمشیگذایی دی
وزایتتانهها و سازمانها ،برگزایی کایگا های آموزش تحلیل خطمشیهای عمومی دی
سازمانها و مراکز خطمشیگذایی کشوی ،ایجاد مجایی دیسآموزی (تقلید) خطمشی از
کشویهای مورق دنیا ،ایجاد و تقویت مراکز خطمشیپژوهی تتصصی و عمومی دی اسلانهای

کشوی و برگزایی میزگردهای تتصصی دی زوز های خطمشیگذایی عمومی.
نتایج آزمون فریدمن برای اجزای ساز و کار شکلدهی مبانی فلسفی و نظری بومی
خطمشیگذاری بومی (کدهای ثانویه)
دو ررض آمایی دی این بتش ،موید نظر است:
 :H0اولویتهای اجزای ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایی

بومی برای بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران یکسان است.
 :H1دست کم اولویت دو موید از اجزای ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی
خطمشیگذایی بومی برای بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی دی ایران ،ملفاوت است.
جدول -12نلایج آزمون رریدمن برای اجزای ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی
خطمشیگذایی بومی دی بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی (کدهای ثانویه)
شکلدهی مبانی فلسفی و نظری بومی خطمشیگذاران عمومی در
ایران

رتبه میانگین

اولویت در
اهمیت

تزییق دانش تولیدی دی کلب دیسی دانشگاهی

3/22

1

تولید نظریهها و مدلهای بومی  -اسالمی خطمشیگذایی عمومی

3/04

2

تزییق دانش تولیدی دی کایگا های تتصصی آموزشی خطمشیگذایان

2/95

3

2/92

4

2/88

5

تولید دانش اسالمی رلسفی و نظری عقبه خطمشیگذایی عمومی (رقه
خطمشیای)
گفلمانسازی ملی دانش اسالمی  -بومی خطمشیگذایی عمومی

همان طوی که دی جدول  12نشان داد شد است ،یتبه اهمیت اجزای ساز و کای شکلدهی
مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایی بومی یکسان نیست .پس میتوان گفت که اولویت
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اهمیت اجزای ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایی بومی دی
بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ایران ملفاوت است و ررضیه  H1دی موید آنها تایید میشود.
اولویتهای اجزای ساز و کای شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی خطمشیگذایی بومی

به ترتیب اهمیت عبایتند از :تزییق دانش تولیدی دی کلب دیسی دانشگاهی موجب بهبود
کیفیت خطمشیهای عمومی میشود ،تولید نظریهها و مدلهای بومی  -اسالمی

خطمشیگذایی عمومی موجب بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی میشود ،تزییق دانش
تولیدی دی کایگا های تتصصی آموزشی خطمشیگذایان ،موجب بهبود کیفیت خطمشیهای

عمومی میشود ،تولید دانش اسالمی رلسفی و نظری عقبه خطمشیگذایی عمومی (رقه
خطمشیای) موجب بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی میشود .گفلمانسازی ملی دانش
اسالمی  -بومی خطمشی نیز تاثیر مشابهی داید.

 -9تببین یافتهها و نتایج پژوهش
دی تائید ساز و کایهای عنوان شد توسط لیو بلونگ ( ،)2003دی این پژوهش تمام
شیو های ذکر شد توسط پژوهشگر دی باب بهبود کیفیت خطمشیگذایی عمومی (یعنی:
اسلقرای صحیح علم خطمشیگذایی ،انلشای تعداد کلابها و مقاالت دی زمینه خطمشیگذایی،
تربیت پژوهشگران برجسله ،نظریهپردازی بومی ،دی زوز ساخلای ارزایش دپایتمانها و
دانشکد های خطمشیگذایی ،تأکید یهبری بر علم خطمشیگذایی ،به کایگیری ملتصصان و
زررهایها ،سازگایی مدلهای خطمشی با ررهنگ سیاسی ،علمیکردن ررآیند خطمشیگذایی،
بهر گیری از مراکز مشاوی  ،تسلط خطمشیگذایان بر علم خطمشیگذایی دی ذیل ساز و
کایهای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی ،شکلدهی مبانی رلسفی و نظری بومی
خطمشیگذایان عمومی دی ایران و همچنین ساز و کایهای به کایگیری مشاویان خطمشیای
دی سه قو  ،به کایگیری کایکنان دایای دانش زررهای و آشنا به علم خطمشیگذایی عمومی
دی سازمانها ،وزایتتانهها ،کمیسیونهای مراجع ملولی خطمشیگذایی و نهادهای ملولی
علمیکردن چرخه خطمشی ،طرازی بسله آموزشی برای ارزایش سواد خطمشیگذایی برای
خطمشیگذایان کشوی) موید پذیرش قرای گررلند.
ییچاید یز ( ،)1390دولویلز و مایش ( )1996دیسآموزی ،تقلید و انلقال خطمشی یا یکی
از یاههای بهبود کیفیت خطمشی میدانند .آنها دی صدد دیک انلقال دانش دی نلیجه تصمیمات
اسلراتژیک بازیگران دیون و بیرونی دولت بودند .توجه ویژ آنها به ملتصصان و کایآررینان
خطمشی و نیز سازمانهای بینالمللی و دیوندوللی بود که میتوانسلند تبادالت اید ها یا
تشویق کنند .همچنین دی کایهای پژوهشی دیگر ،آنها اندیشکد ها ،شرکتهای مبادالتی و

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی ...

53

نهادهای غیر دوللی و مؤسسات مشاوی ای یا ارزودند ،دیزالی که اسلدالل میکردند که دو
موید آخری بسیای مهم هسلند ،زیرا آنها معموالً پیشنهاداتی یا مطرح میکنند که به عنوان
بهلرین اقدامات ( )best practiceدی همه جا کایبرد داید .همگی این ساز و کایها دی ذیل ساز

و کایهای اشاعه دانش خطمشیگذایی عمومی و طرازی نظام مشایکت مدنی دی پژوهش
زاضر موید پذیرش قرای گررلند.
دیوی ( )1983بهبودهای عمد موید نیاز دی ررآیند خطمشیگذایی عمومی یا تغییرات
موید نیاز دی دانش ،تغییرات موید نیاز دی ارراد ،تغییرات موید نیاز دی ساخلای و مدلهای

ررآیند ،تغییرات موید نیاز دی ویودیها و نلایج تحقق یارله و تغییرات موید نیاز دی محیط نام

میبرد .این ساز و کایها به طوی مسلقیم و ضمنی دی تمام ساز و کایهای نهگانه دی این پژوهش
نمود داید و موید تائید قرای گررله است .نلایج بسیایی از پژوهشگران که بر بهبود کیفیت
خطمشیگذایی و ارزایش ظرریت آن از طریق کانونهای تفکر و نقش یاهبری این کانونها
تأکید داشلند ،دی این پژوهش موید پذیرش قرای گررت (برای مثال ،داناییررد و همکایان،
1390؛ هایت و ویمن2008 ،؛ پوهان2008 ،؛ ییچ.)2004 ،

ییگ و لیندسی ( )2006با بریسی مدیریت دانش دی بتش عمومی و مشایکت ذینفعان دی
ررآیند خطمشی به این نلیجه دست یارلند که هنگامی خطمشیها به طوی اثربتشتری ایجاد
می شوند که ذینفعان توانایی مشایکت اثربتش داشله باشند و قابلیت ذینفعان شامل مهایت و
منابع بسیای مهم است ،زیرا مسائل عمومی ماهیلی چند وجهی دایند و پیچید هسلند و یکی از

منابع اثربتش این است که از مدیریت دانش بهر جویند و زمینه انلقال و تسهیم دانش رراهم
گردد .این نلایج جزء ساز و کایی است که دی این پژوهش از لحاظ نظری موید تائید قرای
گررلهاند.

میشل کروزیه ( )1392دی یک بریسی انلقادی دی نقد سیسلم تصمیمگیری و ادایی ررانسه،
میگوید که تصمیمها دی نهایت ،با سهلانگایی بسیای ،بر مبنای اسلداللهای زبانی ،به مدد

پیشامدهای نشست تصمیمگیری و دی طی جدلهای بیپایان میان برداشتها و منارع متللفی
که به چرخه تصمیمگیران دست یارلهاند ،اتتاذ میشوند .او با مثال زدن کای کمیسیونهای
تحقیق سلطنلی دی انگلسلان و نقش آنها دی تغییرات بزیگ دی این کشوی یادآویی میکند که
نظام تصمیمگیری ررانسه باید با ایجاد و تقویت کمیسیونهایی ملشکل از ررزانگان صازبیأی
دی نهادهای تصمیمگیری جدا از ساخلای ادایی و یوالهای بویوکراتیک ،به بریسی مشکالت

متلل جامعه بپردازد .این کمیسیونها با ایجاد سلولهای آماد سازی تصمیم ،قادی به آگا
کردن مسئوالن میباشد و دی پایان با تأکید بر کای این کمسیونها و سلولهای آماد سازی
تصمیم ،اذعان میکند که ررانسه باید یا زل خود یا برای ایائه مدلی جدید از آماد سازی و
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ایزیابی تصمیمات جدید بیابد .این ساز و کای نیز دی ذیل ساز و کای کایبردیسازی دانش
خطمشیگذایی عمومی دی پژوهش زاضر ،موید تائید واقع شد.

 -10توصیههای سیاستی
رهنمودهایی برای عمل
 -1ایجاد یشله خطمشیگذایی عمومی دی زوز های متلل
کایشناسی ایشد و دکلرا دی مراکز آموزش عالی کشوی
 -2الزام نمایندگان مجلس به داشلن مشاوی دی زوز های متلل

از سطوح کایشناسی تا
به صویت یسمی و قانونی

و آموزش آنها دی زمینه خطمشیگذایی عمومی
 -3ایجاد سازمانها و بتشهای پژوهش خطمشیگذایی عمومی دی وزایتتانهها و قوای
سهگانه و همچنین نهادها و شویاهای عالی متلل
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده

 -1پژوهشهای آیند میتواند به بریسی و بسط تأثیر هر یک از این ساز و کایهای اصلی یا
اجزای آنها دی بهبود کیفیت خطمشیها بپردازد.
 -2پژوهشهای آیند میتواند با توجه به نوع زاکمیت سیاسی ایران به بریسی ظرریت رقه
کشویدایی دی بهبود خطمشیهای عمومی بپردازد.
 -3پژوهشهای آیند میتواند به واکاوی مشتصههای کیفیت خطمشیهای عمومی هر
زوز جداگانه (سالمت ،محیط زیست ،سیاست خایجی ،امنیت ،تکنولوژی ،آموزش
عالی ،آموزش و پرویش ،ررهنگ ،اقلصاد و )...خطمشیگذایی بپردازد.
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