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مسائل سیاستی بدخیم و لزوم بازنگری راهبردی در 
 ملت در ایران ـ های سنتی روابط دولتالگو

 (01/23/7931ـ  تاریخ تصویب: 20/20/7931)تاریخ دریافت:

 1علی کریمی مله

 چکیده

تحلیلی، مطالعه مختصات مسائل سیاستی بدخیم و ـ  این مقاله نظری هدف
این  های لیتل و وبر است. درهای مواجهه و مدیریت آن بر مبنای دیدگاهراهبرد

برخی کوشد با استناد بهه حاضر میمنظور تطبیق نظریه بر ایران، نوشتراستا و به
های آماری و روش تحلیل ثانویه، مظاهری از بدخیم شدگی مسائل سیاستی داده

کند این پرسش اصلی تمرکز می را در ایران کنونی نشان دهد. مقاله حاضر بر
که مسائل سیاستی بدخیم در وضعیت کنونی ایران، چه الگویی برای روابط 

کند. از منظری آسیب شناختی، علت اساسی بدخیم ی میدولت و ملت را ضرور
ملت فرض -دار دولتشدگی مسائل سیاستی در ایران در تداوم مناسبات فاصله

ای نظری، مدیریت عالمانه و شود که با الهام از مطالعات و رهیافتهمی
پذیر آمیز مسائل سیاستی بدخیم با کاربست راهبرد همکارانه امکانموفقیت

این گزاره لزوم بازنگری در روابط دیرپا و متعارف  داللت راهبردی شود.می
گیری مناسباتی سوی شکلملت در ایران و رهنمون شدن آن بهـ  دولت

ـ  محور، غیرسلسله مراتبی، نامتمرکز و شهروندـ  مشارکتی، مشورتی، گفتگو
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ها و ساختار دولت و پایه است که تحقق آن مستلزم تغییر تؤامان در کارویژه
 قدرت از یکسو و نیز تغییر رفتار شهروندان از سوی دیگر است. 

  ملت، راهبرد همکارانه.ـ  مسائل بدخیم، ایران، روابط دولت ها:کلیدواژه
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 بیان مسئله

اند. در هنامید 7پیچیدگی زیاد، مسائل بدخیمدلیل برخی از مسائل سیاستی را به
ادبیات مربوطه واژه بدخیم از نظر ارزشی و اخالقی حاوی بار معنایی بد و منفی 

های حلشدت در برابر راهشود که بهموضوعاتی اطالق مینیست؛ بلکه به 
ها مستلزم بازارزیابی آمیز آنکنند و مدیریت موفقیتمتعارف مقاومت می

مهارتی های حکمرانی، مبانی های قدیمی است. این موضوعات که ساختارشیوه
درکی عمیق از سوی کشند، بهچالش میهای سازمانی کنونی را بهو ظرفیت

این مسائل ساده و ثابت نیست؛  هایحلکه راهاین ها نیاز دارد، مبنی برحکومت
ای رهیافتهاز عوامل علی مهم، به دلیل روابط متقابل بین دامنه وسیعیبلکه به

ها مستلزم درگیر کردن عالوه حل آنتر نیاز است. بهتر و خالقانهتر، دقیقوسیع
مختلف و شهروندان در درک و شناخت موضوعات و دخالت آنان در 0نفعانذی

 های ممکن است. حلشناسایی و اجرای راه
ها پیش ره اثرگذاری خود از مدتدلیل اهمیت زیاد، ژرفا و گستمسائل بدخیم به

اند. مسائلی هشد المللی واقعها و مجامع بینها، ملتمورد توجه افراد، سازمان
داری، سیاست خارجی، ریزی فضا، جنگلچون مدیریت آب، برنامههم

وهوا )ترمیر و محیطی، کشاورزی، تغییرات جهانی آبهای زیست آلودگی
های در حال ظهور، قاچاق ایدز و دیگر بیماریماری (. بی187: 0270دیگران، 

آمیز، تروریسم، امنیت یافته و خشونت المللی مواد مخدر، جرائم سازمانبین
های اتمی، مسئله تولید و مصرف انرژی، مهندسی ای و زبالهداخلی، انرژی هسته

ای هسالی جمعیت، مهاجرت گسترده و سیاستژنتیک، سؤتغذیه، چاقی و کهن

                                                                                                    
7. wicked problems. 

0. stakeholders. 
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های نابرابر همگرایی مهاجرین، پناهندگی، فقر مزمن، بیکاری گسترده، فرصت
مواد مخدر و قاچاق آن، بهداشت روانی، فساد های اقلیت، اعتیاد بهبرای گروه

 ویژه محیط شهری و موضوعات دیگر بافزاینده، تنزل کیفیت محیط زندگی به
هاند، اما هنوز پیشرفت هدف گرفتها را های کاری آنکه بسیاری از گروهاین

این مسائل و  دست نیامده است. چون پیچیدگی باالیها بهچندانی در مهار آن
عالوه ها شده است، بههای بوروکراتیک، موجب ناتوانی در حل آنناکارآمدی

گیران برای فراتر رفتن از محدوده منافع گروه، سازمان و بخش ناکامی تصمیم
گونه مسائل، فقط مسئولیت یک این د آنان تصور کنند مواجهه باشخود، باعث 

این  که مدیریت(. در حالی1: 0221فرد یا یک بخش است )هورن؛ وبر، 
: 0229تنیده دارند )بیورن و دیگران، مسائل که روابط علی پیچیده و درهم 

د دارد، به ها اختالف نظر وجو( و درباره ماهیت و بهترین شیوه مقابله با آن739
ها و نیز تغییر رفتار افراد و تالش هماهنگ در سطوح محلی و ملی حکومت

 های غیردولتی بستگی دارد. مداخله سازمان
گونه مسائل سیاستی حاصل مقایسه مسائل علمی و این اطالق عنوان بدخیم بر

ریزی اندیشمندان حوزه برنامهمهندسی با مسائل اجتماعی از سوی دو تن از
های علمی نظر آنان جستجو برای کشف بنیادهای ریتل و وبر است. بهنامبه
خاطر ماهیت چنین مسائلی محکوم منظور مقابله با مسائل اجتماعی سیاستی بهبه
که علم برای ها مسائل سیاستی بدخیم هستند در حالیشکست است. چون آنبه

 ست. وجود آمده و توسعه یافته ابه7وفصل مسائل رامحل
های نظر آنان فهم ماهیت مسائل سیاستی بدخیم در گرو درک ماهیت سیستمبه

های باز را هایی هستند که سیستمهای اجتماعی فراینداجتماعی است. سیستم

                                                                                                    
7. tame 
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که خروجی طوریدهد بههم پیوسته ارتباط میهای بهشبکه وسیعی از سیستمبه
ای ود. با چنین فهم ساختاریشورودی سیستم دیگر تبدیل مییک سیستم به

معلوم نخواهد شد که اساساً مسئله کجا قرار گرفته است و حتی اگر اهدافمان 
معین و دقیق باشد، چندان روشن نیست که چگونه و کجا باید مداخله شود. 

یابد و مسائل های مورد بحث توسعه میهای سیستمناگزیر مرزبنابراین به 
 شوند. یبیرونی و درونی متداخل م
ها سروکار دارند، ذاتاً متفاوت از ریزان اجتماعی با آنکیفیت مسائلی که برنامه

دانشمندان و مهندسین است. این مسائل عموماً در مقایسه با مسائل مبتالبه 
های تعریف حلپذیر و مجزا از هم هستند و راهمسائل علوم طبیعی که تعریف

شوند و در بهترین پذیرند و معموالً حل نمیسختی تعریفشده و معین دارند، به
دانشمندان و مهندسان، که اغلب رام و  شوند. اما در مسائل مبتالبهحالت رفع می

های شدنی هستند؛ مثل حل مسائل ریاضیات یا معادالت، یا وظیفه شیمیدانحل
زیستی در تحلیل ساختار برخی عناصر ناشناخته یا تالش شطرنج بازان برای 

عالوه مشخص ها مأموریت معین است بهاین دن بازی در چند حرکت؛ در همهبر
است که مسئله حل شده است یا خیر. اما مسائل سیاستی بدخیم که بسیاری از 

شود، این خصایص را ندارند مانند گذاری عمومی را شامل میمسائل سیاست
موزشی، مقابله با های آساختن آزادراه، اصالح نرخ مالیات، یا اصالح برنامه

شوند نه های اجتماعی. این مسائل بدخیم نامیده میجرائم سازمان یافته یا آسیب
که از نظر اخالقی مایه دلسوزی و رقت انگیزند، بلکه چون در این خاطربه

 (. 712-700: 7319خطر، خطیر هستند )ریتل؛ وبر، مقایسه با مسائل بی
های این است که شناسه لی نوشته حاضراین مالحظات پرسش اص با توجه به

مسائل سیاستی بدخیم در وضعیت کنونی ایران، چه الگویی برای روابط دولت 
این نوشته است  های فرعی نیز مدنظرکند؟ برخی پرسشو ملت را ضروری می

هایی برخوردار که عبارتند از: مسائل سیاستی بدخیم چیست و از چه ویژگی 
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 گونه مسائل کدامند؟این مواجهه باهای است؟ راهبرد

 

 ادبیات پژوهش
اندکی نگاشته شده است. درباره مسائل بدخیم در زبان فارسی منابع بسیار 

دهد. نخستین نوشته متنی کوتاه با جستجو در منابع تنها دو اثر را نشان می
خامه فاضلی است که ضمن تعریف ( به7930عنوان مفهوم مسائل بدخیم )

چنین مسائلی را در حوزه بدخیم و بیان مختصات آن، لزوم توجه بهمسائل 
 برغلبه »ای با عنوان گذاری یادآور شده است. اثر دوم ترجمه مقالهسیاست

 آینده منافع شخصی ساختن فوق بدخیم: محدود مشکالت از برآمده تراژدی

و ترجمه قلم لوین و همکاران به« جهانی اقلیمی تغییرات وضعیت بهبود برای
( است. این نوشته با تعریف مسائل فوق 7930و 7931غیاثوند و همکاران ) 

بدخیم و تمرکز بر موضوع تغییر اقلیمی، با الهام از تحلیل وابستگی 
کند. اگرچه این مسائل اشاره می لزوم مداخله سیاستی برای مواجهه بابه7مسیربه

رغم افق مناسبی که است و بهاین مقاله با نوشته حاضر مشابه چارچوب نظری
گشاید، اما اتخاذ سطح برای نحوه ادراک و مدیریت مسائل فوق بدخیم می

تحلیل کالن و تمرکز بر موضوع تغییرات اقلیمی در گستره جهانی نقطه تمایز 
آن با نوشته حاضر است. برخالف زبان فارسی، اما در زبان التین ادبیات در 

 شود. چند نمونه آن اشاره میت که بهخصوص مسائل بدخیم پرشمار اس
های معما»ترین اثر در زمینه مسائل بدخیم کار ریتل و وبر، با عنوان بنیادی

( است که چارچوب نظری نوشته کنونی را 7319« )ریزینظریه عمومی برنامه
پرداز با مقایسه مسائل بدخیم با مسائل رام و دهد. این دو نظریهنیز تشکیل می

                                                                                                    
7. path dependency. 
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ها ها را برشمرده و نسبت آندر علوم دقیقه و مهندسی، مختصات آنشدنی حل
 اند. های اجتماعی توضیح دادهها و زمینهرا با بستر
قلم به« مسائل بدخیم زیست محیطی، مدیریت نااطمینانی و منازعه»اثر دیگر 

این کتاب در ده فصل  ( نام دارد. نویسندگان0277پیتر بالینت و همکاران )
مفهوم شناسی مسائل بدخیم، با محور قرار دادن خطرپذیری و نااطمینانی  پس از

ها پرداخته و با بحث از بررسی چهار مورد از آندر مسائل زیست محیطی به
های مشارکتی، اصول احتیاطی، مدیریت انطباقی یا سازوارپذیر و فرایند

مسائلی  سرانجام مدل تلفیقی سازوارانه و مشورتی را برای مدیریت چنین
 کنند. پیشنهاد می

های حکمرانی برای مواجهه قابلیت»( در مقاله 0270ترمیر و همکاران )
با مفروض انگاشتن لزوم بازنگری در شیوه ادراک « هوشمندانه با مسائل بدخیم

این مسائل، با تکیه بر مطالعه موردی سیاست تولیدات  و نحوه عمل در قبال
های این مسائل شامل قابلیت اسی در مدیریتچهار قابلیت اسکشاورزی، به

 اند. سازی توجه کردهبازاندیشی، تاب آوری، پاسخگویی و احیا یا باز زنده
مواجهه »کمیسیون خدمات عمومی حکومت استرالیا با عنوان منبع مهم دیگر به

( تعلق دارد. این اثر 0221« )گذاری عمومیانداز سیاستبا مسائل بدخیم، چشم
ز توضیح ابعاد گوناگون مسائل بدخیم، نقطه کانونی بحث خود را پس ا
ای لزوم پرهیز از رهیافتههای مدیریت آن قرار داده و با اشاره بهراهبرد

های خالقانه و نوآورانه، از میان سه راهبرد شیوهمحدودنگر و در مقابل اتکا به
برد اخیر را برای کلی اقتدارگرایانه، رقابتی و همکارانه یا مشارکتی، راه

 کند. مدیریت مسائل بدخیم اثربخش معرفی می
حکمرانی پذیر کردن مسائل بدخیم؛ مطالعه موردی »کتاب توان بهسرانجام می

قلم فرلیه و همکاران ( به0279« )های بهداشتیهای مدیریت شده مراقبتشبکه
ای در شبکههای بهداشتی اشاره کرد که با محور قرار دادن موضوع مراقبت



 يفصلنامه دولت پژوه   8

 

 

ویژه موضوع مراقبت از افراد موضوع پرداخته و بهانگلستان، از زوایای متعدد به
های حل چنین مسائلی شناسد و پیچیدگیای کامالً بدخیم میکهنسال را مسئله

 کند. را با ارائه شواهد عینی و تجربی خاطرنشان می
دهد نی و دیرپا نشان میکه پیداست در زبان التین ادبیات مسائل بدخیم غچنان

این نوشته نیز بر پایه آرای لیتل و وبر استوار است؛ اما بیشتر این منابع بر  و 
شناسی و برخی مطالعه موردی تکیه دارند که متفاوت از تمرکز موضوعی مفهوم

های مواجهه با عالوه هرچند برخی از آثار در مطالعه راهبردنوشتارحاضر است. به
ای از مناسبات بین گیری نوع تازهلزوم شکلطور ضمنی بهبهمسائل بدخیم 

ایران و نسبت آن با  چگونگی مسائل بدخیم در اند، اما بهدولت و مردم پرداخته
این زاویه وجهی از بداعت مقاله اند که از ای نداشتهنوع روابط بین آن دو اشاره

 شود. هویدا می

 استی بدخیمهای مسائل سیشناسی و ویژگیمفهوم

. م از سوی اچ دبلیو ریتل و ام. ام. 7319بار در سال این واژه نخستین
کار رفت. ریزی شهری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بهمتخصصان برنامه7وبر،

ریزی ای اثرگذار مدعی شدند که مجموعه کاملی از مسائل برنامهآنان در مقاله
ها آمیز آنوفصل موفقیتقادر به حلهای سنتی ها و رویکردوجود دارد که روش

این موضوعات را مسائل بدخیم در برابر موضوعات قابل حل یا  نیست. آنان 
حل سختی تعریف پذیرند و راهنظر آنان مسائل بدخیم بهرام شدنی نامیدند. به

های خردتر متمرکز بود؛ اما ای ندارند. ادبیات اولیه مسائل بدخیم بر سیستمساده
 ریج وارد حوزه مسائل سیاستی اجتماعی و اقتصادی شد. تدبه

های اجتماعی یا موضوعات متقاطع مسائل بدخیم که گاهی مترادف دشواری

                                                                                                    
7. W. H. Rittle& M. M. Weber. 
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ها، مسائل و موضوعات ناپذیر و متشکل از معما شود، مسائلی کنترلشناخته می
ی و بهم تنیده در سطوح متعدد جامعه، اقتصاد و حکمرانی هستند که با نااطمینان

ها و های بسیار، ارتباطات متقابل با یکدیگر، دیدگاهریسک باال، پیچیدگی
های احتمالی حلهای رقیب و متضاد افراد مختلف درباره ماهیت و راهارزش

دهند )هورن؛ وبر، ها، سیاست درون و بین سازمانی را مخاطب قرار میآن
0221 :7 .) 

ای از مسائل سیاستی ان هیچ فرمول یگانهورزاندیشه باور برخیکه بهاین با
( و هرگونه تالش برای فرموله 00: 7381بدخیم وجود ندارد )آلن؛ گولد، 

این مسائل خود موضوعی مناقشه برانگیز است، )بالینت و دیگران،  کردن 
بینی، (؛ مسائل بدخیم، مسائلی هستند که پیچیده، غیرقابل پیش70: 0277

شدت در ( و به0: 0279م ناشدنی هستند )هید؛ آلفورد، دارای پایانی باز و را
کنند. مسائل بدخیم از نظر اجتماعی های پیشنهادی مقاومت میحلبرابر راه

این  های متفاوتی روشگران اجتماعی مختلف بهشوند یعنی کنشبرساخته می
نند؛ کموضوعات دینامیک، پیچیده و بهم وابسته را تصور، تفسیر و ارزیابی می

گونه مسائل هیچ توافقی وجود ندارد. برداشت از این ای که بر سر ماهیتگونهبه
کند. های افراد مختلف تفاوت میدیدگاهمسئله و علل و عوامل مهم آن، بسته به

نظر محققان مسائل بدخیم از نااطمینانی و پیچیدگی زیادی برخوردارند و به
ها امری دائمی است و برانگیز در مورد آن های جدالاختالفات ارزشی یا راهبرد

شدت محل اختالف است )هورن؛ ها بههای پیشنهادی برای مدیریت آنسیاست
 (. 182: 0270؛ ترمیر و دیگران، 4 -0:  0221وبر، 

مسائل سیاستی بدخیم از ظرفیت و توان ادراکی و پاسخگویی یک سازمان 
های مواجهه با مسائل و بهترین شیوه این ایجادرود و درباره عوامل فراتر می

حل مسائل بدخیم شامل تغییر نظر وجود دارد. معموالً بخشی از راهها اختالفآن
های حلراه هاست. مسائل بدخیم بههایی از شهروندان یا همه آنرفتار گروه
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و بر مبنای بازخورد تصحیح مبتکرانه و جامع نیاز دارد که در پرتو تجربه
ای سنتی هایی جدی فراروی رهیافته. چنین مختصاتی چالششودمی

 دهد. ها قرار میگذاری و اجرای سیاستسیاست
عوامل و مالحظات بیرونی مانند فقدان وقت، پول یا مدیریت مسائل بدخیم به 

های کوتاه حلنظر وبر و ریتل حتی راهشود. بهصبر و بردباری کافی مشروط می
گونه مسائل ماهیتاً دینامیک این برد چون پایان نمیا بهمدت مسئله بدخیم ر

کنند. در نتیجه اجرای بوده و عوامل اجتماعی و علمی در طول زمان تغییر می
نظر دلیل اختالفچنین بهآفریند. همحلی، پیامدهای بسیاری را میهر راه
ای داوری گیران درباره ماهیت دقیق این مسائل و فقدان معیار روشن برتصمیم

اجتماع ها، بسته به حلها، قضاوت درباره درستی یا نادرستی راهحلدرباره راه
: 0277کند )بالینت و دیگران، های فردی فرق مینفعان یا منافع و ارزشذی
79 .) 

ها را های اجتماعی، آنهورن با مترادف خواندن مسائل بدخیم با دشواره
داند که پیچیدگی و سیستم میمثابه یده بهای از مشکالت درهم تنمجموعه

های نظر او ویژگیترین مشخصه آن است. بهها، مهمحل مقاومت در برابر راه
 مسائل بدخیم عبارتند از: 

 ها وجود ندارد. دیدگاه واحد درستی درباره آن
 اند. مسائل دیگر پیوند خورده اغلب مسائل به

 دی پیرامون آن وجود دارد. های زیاها و نااطمینانیابهام
 ها متعدد و متعارض هستند. ارزش

 رو هستند. ایدئولوژیک و فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی روبه هایبا محدودیت
 های ممکن مداخله بسیار زیاد است. ها درباره شیوهدیدگاه

 ها دشوار است. تصور پیامدهای آن
 کنند. در برابر تغییرات مقاومت می
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های سودمند داشته باشند معموالً وجود ندارند )هورن؛ حلحل کنندگانی که راه
 (. 1: 0221وبر، 

شرح زیر های مسائل بدخیم بهترین شناسهمهمتوضیحات فوق اینک با توجه به 
 است: 

های بسیاری دارند و اغلب چند علتی هستند و مسائل بدخیم وابستگی ـ7
این مسائل وجود دارد. مثالٌ در مواجهه با آثار  ون اهداف متعارضی نیز در در

ها برای استفاده های داروهای قاچاق بین هدف کاهش خسارتاستفاده از دارو
های پاک از های سالم تزریقات و سُرنگکنندگان از راه تدابیری مانند تهیه اتاق

ق، تعارض های قاچایکسو و هدف ارسال پیام مبنی بر غیرقانونی بودن دارو
های متقابل، علل چندوجهی و اهداف متعارض، وجود دارد. همین درهم تنیدگی

 کند. تعریف واضح مسائل بدخیم را دشوار می
بینی ناپذیر نتایج پیشها برای مدیریت مسائل بدخیم اغلب بهتالش ـ0

 شان، تدابیراین مسائل و روابط متداخل دلیل ماهیت چند علتی انجامد. بهمی
های دیگر بار در حوزهنتایج غیرمنتظره و گاهی زیانها، بهوفصل آنحلناظر به 

های کاهش عنوان مثال ادعا شده است که اجرای سیاستشود. بهمنجر می
تر شدن زمین ایاالت متحده و اروپای غربی، تا حدی به گرمآلودگی اتمسفر در 

 انجامیده است. 
ها رغم محدودیتاین موضوعات به ستند. اکثر مسائل بدخیم اغلب پویا ه ـ9

یا شواهد دخیل در درک مسئله، منابع و غیره هم زمان با تالش سیاستمداران 
مداران توان گفت سیاستیابند. لذا میها تغییر و تحول میوفصل آنبرای حل

: 0221باید بر اهداف متحرک تمرکز کنند )کمیسیون خدمات عمومی استرالیا، 
4-9.)  
نظران این مسائل بدخیم از نظر اجتماعی پیچیده هستند. از دید صاحب ـ4

مسائل بیش از آنکه از نظر فنی و تکنیکی پیچیده باشند از نظر اجتماعی پیچیده 
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گیرد. ای مدیریت پروژه و حل مسئله را در بر میهستند و کلیه رهیافته
نفعان تعداد زیادی از ذی های مسائل بدخیم معموالً مستلزم هماهنگی باحلراه

ها و مؤسسات حکومتی، غیرانتفاعی، مشاغل خصوصی و افراد شامل سازمان
 شود. می

گیرد؛ مسائل بدخیم معموالٌ در حوزه مسئولیت یک سازمان خاص جای نمی ـ0
مثالً موضوعات زیست محیطی را فقط در یک سطح از حکومت یا بخشی از 

المللی و عمل در سطوح گوناگون اعم از بینهتوان حل کرد؛ بلکه بجامعه نمی
های خصوصی و اجتماعی و افراد نیازمند عمل از سوی بخشمحلی و نیز به

 است. 

ها شامل تغییر های آنحلهستند و راه7مسائل بدخیم متضمن تغییر رفتار ـ1
های سنتی که برای شود. بدین معنی که اهرمرفتار و تعهد شهروندان می

گذاری، اعمال جرایم، شد مانند قانونذاری بر رفتار شهروندان استفاده میتأثیرگ
حل هستند اما کافی نیستند. ها اغلب بخشی از راهوضع مالیات و دیگر مجازات

تر در نیل به شهروندان برای همکاری فعاالنهطلبد تا به ای میهای خالقانهلذا راه
)کمیسیون خدمات عمومی استرالیا،  تغییرات رفتاری پایدار انگیزه ببخشد

0221 :4 .) 
آن باید  ای ندارند که با رسیدن بهمسائل سیاستی بدخیم هیچ نقطه ـ1

گیرندگان کار بر روی چنین ریزان و تصمیمگیری را متوقف کرد. برنامهتصمیم
خاطر مالحظات بیرونی ها بلکه بهخاطر منطق درونی نهفته در آنمسائلی را نه به

 کنند. درنند فقدان زمان، پول و منابع، یا صبر و تحمل کافی متوقف میما
های فرارو مدعی است که محدودیت گونه موارد تصمیم گیرنده با توجه بهاین

                                                                                                    
7. behavioral change. 
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توانسته است انجام دهد را اتخاذ بهترین تصمیم یا نهایت کاری است که می
ی درست یا غلط نیستند، های مسائل بدخیم سیاستحلرو راهاین کرده است. از

طور مساوی تجهیز های مختلف بهبلکه بد یا خوب هستند. چون معموالً طرف
ها را دارند حلنفع هستند و استحقاق داوری درباره راهاند، عالقه دارند، ذیشده

گیری رسمی برای تعیین درست بودن ایجاد قواعد تصمیمیک قدرت اگرچه هیچ
ها و منافع فردی یا گروهی یا مجموعه ارزشن بسته به هایشارا ندارند، قضاوت

های حلها از راهکند. لذا ارزیابی آنشان تفاوت میایدئولوژیک ترجیحات
بخش یا کافی ابراز صورت بد یا خوب، بهتر یا بدتر و رضایتپیشنهادی به

نوع این است که این این امر  (. دالیل اصلی710: 7319شود )ریتل؛ وبر، می
عالوه دانش ما از موضوعات تنها یک تعریف مورد پذیرش عمومی ندارد. به

سازی دینامیک است های سیاستها نیز ناکافی و نامطمئن و نیز زمینهدرباره آن
ای و سیاسی، رهبری اداری ها و افکار عمومی، میزان حمایت بودجهیعنی ارزش

بینی ناپذیری در طول زمان پیششکل های کلیدی، بهیا مدیریتی و دیگر متغیر
 (. 023: 0277کنند )بالینت و دیگران، تغییر می

و تجدیدناپذیر است و اجرای هر 7بارهمدیریت مسائل سیاستی بدخیم یک ـ8
تواند یک بزرگراه بسازد و کس نمیتصمیمی پیامدهایی خاص دارد. مثال هیچ

را تصحیح کند. امور سهولت آنبهبعد از مشاهده آثار و نتایج ناخوشایند آن، 
بزرگ و عمومی برگشت ناپذیرند و نتایج بسیار دیرپایی دارند. چون زندگی 

گیرد و طور غیرقابل برگشتی تحت تأثیر آن قرار میتعداد زیادی از مردم به
شود. مثالً پیامدهای یک برنامه درسی ای صرف آن میمنابع مالی گسترده

شود. بنابراین زمانی سن بزرگسالی برسند ظاهر میبه تجربی بعد از آنکه مردم

                                                                                                    
7. one shot. 
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ناپذیر و پیامدها دیرپا باشند، هر تالشی برای که اقدامات عمالً برگشت
برگرداندن تصمیم یا تصحیح آن، مجموعه دیگری از مسائل سیاستی بدخیم را 

 (. 719: 7319آورد )ریتل؛ وبر، در پی می

های مسائل سیاستی ی توضیح شناسهبالینت و همکارانش جدول زیر را برا
 اند: بدخیم ترسیم کرده

 های مسائل سیاستی بدخیم و توضیح آنویژگی .1جدول 

 توضیح ویژگی
فقدان بیان واحد از 

 مسئله
نفعان مختلف آرای گوناگونی درباره مسئله دارند که باعث ذی

 شود.عدم وضوح در خصوص ماهیت آن می

اهداف متعارض و 
 متضاد

شود، هرگونه ابهام چون موفقیت عموماً در قالب اهداف تعیین می
آمیز نیز منجر فقدان وضوح درباره نتایج موفقیتدر هدف به

 شود.می
های متضاد یا ارزش

 متفاوت
های تعیین موفقیت هستند، بنابراین هرگونه ابهام ها معیارارزش

 انجامد.ق میفقدان وضوح درباره نتایج موفها بهاین معیار در
های پویا که مسائل متغیر یا در حال ایستا در زمینههای حلراه های پویازمینه یا بستر

 کند.تکامل هستند عمل نمی
پیچیدگی و نااطمینانی 

 علمی
هانه مبانی ناکافی برای تصمیمات آگا دانش نامطمئن یا ناکافی به

 شود.منجر می
نااطمینانی و پیچیدگی 

 سیاسی
که کدام این عدم وضوح درباره ها و قدرت بهابهام درباره ائتالف

 انجامد.ارزش مسلط باشد، می
نااطمینانی و پیچیدگی 

 مدیریتی
اجرای ناکافی منجر ها به ابهام درباره بودجه و فقدان استمرار رویه

 شود.می
های متعدد برای تاکتیک

 مواجهه با مسائل بدخیم

فقدان ف و معیار داوری درباره موفقیت  بهابهام درباره اهدا
توان پیش رفت؛ بهترین نحوی میکه چگونه بهاین وضوح درباره

 انجامد.می
نفعان متعدد با قدرت ذی

 های خودبیان ارزش
های قدرت متنوع ها و ساختارنفعان متعدد با مجموعه ارزشذی
 پردازند.تعاریف متضاد از موفقیت میبه
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 (11:  1111و دیگران، )بالینت 

این است که مدیران عمومی که با مسائل چنین مختصاتی اعتقاد بر با توجه به
 شوند باید: بدخیم مواجه می

 حل کامل را متوقف کنند. جستجو برای یافتن یک راه ـ7
 بخش باشند وقدر کافی رضایتدنبال پاسخ بهدر عوض به ـ0
لیلی، سازگارانه و تکرار شونده را مدنظر استفاده از فرایند مشارکتی، تح ـ9

این قسمت از مقاله  (. در021: 0277قرار دهند )بالینت و دیگران، 
 شود: های مواجهه با مسائل سیاستی بدخیم توضیح داده میشناسی راهبردگونه

 های مواجهه با مسائل سیاستی بدخیمراهبرد

پذیری برای مواجهه با عمیمحل ثابت و قاعده تنظران هیچ راهباور صاحببه
گونه مسائل از این  مسائل بدخیم وجود ندارد. اغلب ادبیات مکتوب درباره

معیار چگونگی توزیع کنند. آنان با توجه بهرهیافت همکارانه پشتیبانی می
 اند: نفعان سه راهبرد اصلی زیر را شناسایی کردهقدرت در بین ذی

ها یا افراد بعضی از گروهرهیافت حل مسئله را به این  7راهبرد اقتدارگرایانه: ـ7
این  مانند. هویتکه بقیه منتظر تصمیمات آنان میکند در حالیواگذار می

نفعان بر دانش و تجربه، موقعیت سازمانی در سلسله مراتب، مجموعه از ذی
این  این رهیافت اطالعات یا قدرت اجبارآمیز آنان مبتنی است. عنصر محوری

اندکی از تصمیم گیرندگان  تعداد انتقال قدرت به نفعان دیگر بهت که ذیاس
 شان هستند. اعتقاد برتحمل و پذیرش تصمیمات دهند یا مجبور بهرضایت می

 های اضطراری مفید و کارآمد است. این است که چنین راهبردی در موقعیت
اجرای تصمیم در زمانی کوتاه وری بهینه از زمان و این رهیافت بهره مزیت مهم

                                                                                                    
7. authoritative. 
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برخی مالحظات کلیدی است چون توجهی احتمالی به ایراد مهم آن بیاست؛ اما 
حل هستند و در دنبال راهمتخصصان و مقامات در درون مجموعه محدود خود، به

ویژه در جوامع دهند. بههای تعامل را از دست مینتیجه امکان یادگیری و مزیت
متخصصان واگذار شود، شهروندان فرایند حل مسئله فقط به  دموکراتیک، اگر

گیرند و از موضوعات مهم زمانه خود بیگانه از مسائل سیاستی بیشتر فاصله می
شوند. در نتیجه نرخ مشارکت و مداخله مدنی شهروندان و تعهد آنان می
کند )کمیسیون خدمات های پیشنهادی کاهش پیدا میحلتصمیمات و راهبه
 (. 3: 0221مومی استرالیا، ع
این راهبرد جستجوی قدرت، نفوذ و سهم  نکته محوری 7راهبرد رقابتی: ـ0

کنند. باخت را دنبال می-نفعان در چنین راهبردی نتیجه برداست و ذی
گذاری خارجی یا ها برای سرمایهایالت فدرالیسم رقابتی استرالیا در زمانی که

 این رهیافت چنین رهیافتی است. مزیت اصلیکنند، نمونه محلی رقابت می
های جدید و بسترسازی برای انتخاب بهتر و ها، ابتکارات و خالقیتایدهایجاد 

گیری کارآمدتر است؛ اما نقص عمده آن افزایش احتمال وقوع منازعه و شکل
دهد. نفعان برخوردار از قدرت کافی رخ میهایی است که بین ذیبستبن
توانست انجامد که میمصرف منابع در امور بیهوده بی تواند بهرقابت می عالوهبه

 برای حل مسئله صرف شود. 
نظران بسیاری راهبرد مشارکتی یا همکارانه: این راهبرد از سوی صاحب ـ9

نفعان زیادی کارآترین راهبرد مواجهه با مسائل سیاستی بدخیم که دارای ذی
ویژه شود. این موضوع بهاکنده است، شناخته میهستند و قدرت در بین آنان پر

حل مسئله شامل تغییرات رفتاری مداوم از ناحیه شهروندان باشد جایی که راه

                                                                                                    
7. competitive. 
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برد نهفته است. مشارکت، ـ  حل بردصادق است. در کانون راهبرد همکارانه راه
المللی و های بینبازی و اقدام مشترک، حکمروایی مشترک، قراردادهم

هایی های زندگی نمونههای اطالعاتی برای تأثیرگذاری بر انتخاب سبکرقابت
نفعان این راهبرد، تعهد بیشتر ذی ترین مزیتاین راهبرد هستند. مهم از
تر از کم های جامع تر و مؤثرتر و استفاده حلها، راهپیگیری و اجرای سیاستبه

های فزاینده عیب آن نیز هزینهترین نفعان و کلیدیمنابع از سهم هر یک از ذی
های همکاری است. در بدترین موارد همکاری علت کمبود مهارتتعامل به

منازعه، اتخاذ پایان برسد و گفتگو به دستاورد معینی به تواند بدون نیل به می
بست تبدیل شود نفعان گوناگون و مآالً بنمواضع سخت و رادیکال از سوی ذی

 (. 72: 0221عمومی استرالیا، )کمیسیون خدمات 
نظران راهبرد مشارکتی یا همکارانه بهترین رهیافت مقابله با عقیده صاحببه

های سنتی گونه مسائل سیاستی را مشکل بتوان با روشمسائل بدخیم است. این
وفصل کرد. تفکر سنتی شد حلکه از سوی بخش عمومی استفاده می

رین شیوه مواجهه با یک مسئله سیاستی، دنبال گذارانه معتقد است که بهتسیاست
شود. حل ختم میراه کردن فرایند خطی و منظم است که از مسئله شروع و به

ها و دیگر آوری و تحلیل دادهاین فرایند معموالً با تعریف مسئله شامل جمع
شود. پس از تعریف مسئله و تحلیل نفعان آغاز میشواهد و سپس مشاوره با ذی

ها ها( و گزینه مرجح و خروجیها )گزینهنفعان، انتخابهای ذید و دیدگاهشواه
است  شوند. بدیهیهای اجرا طراحی و اهداف انتخاب میتعیین و سپس برنامه

 شود. روی بیشتری میاین جریان منظم دنبالهتر باشد، از که هر چه مسئله پیچیده
گذاری سیاست هیافت خطی و سنتی بهاین است که ر در مقابل اما نکته اجماعی

این موضوعات در  در مسائل بدخیم ناکافی است. چون بخشی از بدخیم بودن
های حلنظر بر سر راهتعامل بین عوامل علی، اهداف متضاد سیاستی و اختالف

عالوه درک این مسائل نهفته است. به های اجتماعیمناسب و نیز پیچیدگی
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نفعان مختلف های متعدد و ذیدیدگاه سازماندرست مسئله، مستلزم توجه به
حل محتملی معموالً نیازمند مداخله، تعهد و که هر تدبیر و راهاین است و

نفعان گوناگون است )کمیسیون خدمات های متعدد و ذیهماهنگی سازمان
نگر تفکر کلوفصل مسائل بدخیم به (. بنابراین حل77: 0221عمومی استرالیا، 

ای است که کامل درک گونهنیازمند است تا خطی چون ماهیت مسائل بدخیم به
ریزی، از اموری در برنامه یا تقلیل انگارانه شوند، لذا رویکرد محدودنگرانهنمی

خطر کند. لذا یک وفصل مسائل بدخیم مهم هستند غافل میکه برای حل
 ها است. حلوفصل مسائل بدخیم سیاستی محدودنگری در راههمیشگی در حل

رهیافتی نظر ترمیر و همکاران، مواجهه با مسائل بدخیم سیاستی بهرو بهاز این
های عمل، مشاهده و تواناسازی بدیل در فرایند جامع و همگرا کننده و راهبرد

سازان است از توانایی سیاستحکمروایی نیاز دارد. قابلیت حکمرانی عبارت 
برای مشاهده مسائل بدخیم و عمل بر مبنای آن و توانایی نظام حکمرانی برای 

(. مفهوم 189: 0270پذیر کردن مشاهده و عمل )ترمیر و دیگران، امکان
شود. ها میها، تعهدات و آمادگیها، منابع عمل، ظرفیتمهارتقابلیت شامل 

مدیریت مسائل یی و ظرفیت ضروری حکمرانی که بهنظر آنان چهار توانابه
 رساند عبارتند از: بدخیم مدد می

های چندگانه. وفصل چارچوبعبارت است از توانایی حل7بازاندیشی ـ الف
ها درباره مسائل بدخیم متنوع است و اندازها و چشمکه گفته شد دیدگاهچنان

جای یک مسئله، انبوه ندارد و به حل آن وجودهیچ اجماعی بر روی مسئله یا راه
که فرد این کنند. بسته بههم خودنمایی میای از مسائل مرتبط بهگیج کننده
ای، ها، علل ریشهمحرکمثابه نگرد، ابعاد گوناگون بهوضعیت میچگونه به

                                                                                                    
7. reflexivity. 
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طور شوند. بههای مداخله ظاهر میها، عوارض جانبی یا اهرمها، اولویت معلول 
حل، چه بسا درک ما از مسئله یک راهنمایی هر گونه تالش برای نیل به تناقض

رسمیت ها را بهکند تا تنوع دیدگاهدهد. بازاندیشی کمک میرا تغییر می
های مسلط مسائل باز توجه کرده و چارچوببشناسیم و مستمراً به

اندیشی با بازهای عمل را بازتعریف کنیم. در نتیجه بدون توجه به اندازچشم
تر شویم که نتیجه آن بدخیمریسک ستیزه جویانه و کنترل ناپذیری مواجه می

 (. 184: 0270شدن بیشتر شرایط است )ترمیر و دیگران، 
یا توانایی سازگار کردن اقدامات با تغییرات نامطمئن. این 7تاب آوری ـ ب

های مسائل و زمینهها حلقابلیت الزم است تا با جریان دائماً متغیر تعاریف، راه
ای از یک مسئله قول وبر و ریتل هر مسئله بدخیمی نشانهسازگار شویم. به

خاطر ویژگی چند بعدی و (. به710: 7319بدخیم دیگر است )وبر و ریتل، 
ها خود بینی نیست. معلولدرهم تنیدگی، مسائل بدخیم، پیامدهای آن قابل پیش

خاطر درک ناکامل مسائل، هر ل شود. بهمسئله بدخیم دیگر تبدیتواند بهمی
بینی ناپذیر است. بنابراین ظهور امور اعجاب انگیز، عملی حامل نتایج پیش

های کاهش ناپذیر، وجوه بنیادین نوسانات، تغییرات ناگهانی و نااطمینانی
بر تنش بین گذاران با چالش غلبه رو سیاستاین مسائل بدخیم هستند. از

قابلیت  پذیری بهاینجا انعطاف رو هستند. درهادین و ثبات روبهپذیری نانعطاف
بینی و متغیر بدون سیستم حمکروایی برای سازگار شدن با شرایط غیرقابل پیش

(. 184: 0270از دست دادن هویت و اعتبار خود اشاره دارد )ترمیر و دیگران، 
اختالالت پذیری سیستم ممکن است فرسوده شود تا حدی که بدون انعطاف

 شود. جزیی نیز موجب ناکامی آن می

                                                                                                    
7. revitalization. 
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 یا توانایی واکنش سیستم به سومین قابلیت حکمرانی پاسخگویی ـ ج
های تغییر یابنده است. مسائل بدخیم سیاستی ها، انتظارات و تقاضادستورکار

حل شوند اما هیچ راههای گوناگون بازتعریف یا بازتولید میشیوهمتغیرند، به
(. در طول زمان ممکن 184: 0270نهایی ندارند )ترمیر و دیگران، دقیق و 

های جدید ظهور کند. تعداد موضوعاتی که مستلزم حلها و راهاست پیچیدگی
توجه است و سرعتی که باید دنبال شود و جامعه اطالعاتی تکامل یابنده و 

 نفع از موضوعیهای ذیشتاب دهنده آن در حال افزایش است. سازمان
کنند. خود جلب میروند و توجه تصمیم گیرندگان را بهموضوع دیگر میبه

را برای های قدرتمند عمومی برای رفع و رجوع مسائل بدخیم آنفریاد
کوشند تا بدین گذاران میکند. سیاستانگیز میسازان فریبنده و وسوسهسیاست

پاسخ دهند و های عمومی ها و تقاضاحلناپذیر مسائل، راهجریان توقف
توسعه های فزاینده مردم را مدیریت کنند. در نتیجه نیاز بهانتظارات و امیدواری

های دائماً در حال تغییر تقاضانوعی قابلیت حکمرانی است تا هوشمندانه به
سازان باید توازن بخش های سیاستپاسخ دهد. این بدین معناست که پاسخ

های باشند و هم ضامن حفظ ارزش ها باید هم کارآمدباشد: یعنی آن
: 0270دموکراتیک، قابل اعتماد، منصفانه و اثربخش باشند )ترمیر و دیگران، 

180 .) 
ها. این ها و رکودایستاییمعنی قدرت گشودن سازی حیات بهاحیا یا باززنده ـد

های غیرمولد در فرایند حکمرانی ضروری است. قابلیت برای گشودن الگو
هایی که با مسائل بدخیم عجین شده ها و درهم تنیدگی، نااطمینانیهااختالل

ای سازان سخت و مقاومت ناپذیر و عرصهاست، ممکن است برای سیاست
( 0: 0222؛ روبرتز، 443: 0228آور بیافریند )وبر؛ خادمیان، دشوار و یأس

ها اهبردسوی رشود، بازیگران بهویژه وقتی شرایط مملو از فشار و استرس میبه
هایی یابند که خود غیرسازنده است، چون راهبردتر تمایل میهای دفاعیو الگو
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توانند تداوم های موجود مناسب بودند لزوماٌ نمیکه در گذشته برای سیاست
یافته و برای حل مسائل بدخیم مناسب باشند و وقتی مردم اجازه نیابند 

کند. قابلیت احیا ل کنند، انسداد ظهور میها را نقادانه تحلیحلاین راه پیامدهای
گذاری شناسایی و های غیرمولد را در فرایند سیاستدر نظام حکمروایی الگو

های بخشد و فرایندبازیگران انگیزه و جانی دوباره میکند و در نتیجه بهرفع می
دهد. بدون قدرت نوآورانه مورد نیاز برای مدیریت مسائل بدخیم را ارتقا می

های تکراری و بیهوده و افزایش حیا، احتمال خطر پسرفت، یا برداشتن گاما
 (. 181: 0270یابد )ترمیر و دیگران، مناقشات بین مردم افزایش می

ریتل و وبر نیز با برشمردن دو رهیافت عمده برای رام کردن مسائل بدخیم 
 ای و رهیافت پست مدرن،شامل رهیافت مدیریتی و بوروکراتیک حرفه

شمارند. رهیافت نخست را ناکافی دانسته و رهیافت پست مدرن را مرجح می
تواند از عهده حل محور میـ  این نوع پارادایم عقالنیت آنان معتقدند که اگرچه

های متعدد اجتماعی که در آن مسائل علمی و مهندسی برآید، اما از حل سیستم
نحو متفاوتی ارزشیابی پیامدها به های گوناگون تفسیر و نتایج وشیوه مسائل به

(. در نتیجه مسائل بدخیم 703: 7319شوند ناتوان است )ریتل؛ وبر، می
 های استاندارد مدل رهبری کننده مکانیکی نیاز دارند. ای بیش از تکنیکشیوهبه
طور فردی یا از پذیرد که مسائل بدخیم را بهنظر آنان رهیافت پست مدرن میبه

بین  7ای،توان حل کرد. چون مختصات چند رشتهزمان نمیطریق یک سا
های گوناگون را ابعاد مختلف و رشتهو چندبعدی این مسائل، توجه به0سازمانی

(. مثالً مدیریت تروریسم یا جرائم 0: 0221کند )هورن؛ وبر، ضروری می
های بسیار یا سازمان یافته، که متضمن مناقشات ارزشی جدی، نااطمینانی

                                                                                                    
7. multidisciplinary. 

0. interorganizational. 



 يفصلنامه دولت پژوه   22

 

 

های های متقابل پیچیده است، تالش همکارانه و تعامل بین طرفابستگیو
نفعانی که مسئله را این است که  همه ذی آلایدهگوناگون الزم است. نقطه 

های مختلف هستند، در دنبال پاسخکنند و بهطور متفاوت تصور و تفسیر میبه
ها، ها، مهارتگرایی، دانشهای حل مسئله دخالت داده شوند و از راه همفرایند

مداخله مدنی، ها مسائل بدخیم را رام نمود. این امر به های آنمنابع و دیدگاه
ها، های مؤسسات افقی و عمودی و تودهمشارکت سیاسی و... در طول صالحیت

یابد یک کل امتداد میمثابه های انتفاعی و غیرانتفاعی و جامعه مدنی بهبخش
ای بوروکراتیک و مدیریتی باید با (. لذا رهیافت حرفه1: 0221، )هورن؛ وبر

ها، ایجاد، شراکت و استفاده از دیدگاه رهیافت گفتگو محور که قادر به
نظام این مهم به نفعان است، توانمندسازی شود. تحققهای ذیها و دانشمهارت

بازاندیشی،  گو نیاز دارد کهپذیر و پاسخحکمرانی شهروند محور، انعطاف
 (. 972: 0221کند )دورانت؛ لیگ، مشارکت و مداخله گفتمانی را تقویت می

های نیز با برشماری سه شیوه مدیریت یا حکمرانی شامل سازوکار اوچی
و  معنای وبری، بروکراسی و حکمروایی داده پایهبه حکمرانی اقتدار پایه

داند. یل بدخیم مهم میحکمروایی خودسازمان دهنده، مدل اخیر را در حل مسا
چون دو شیوه نخست باعث کاهش خالقیت، تنزل مشارکت گفتمانی و تقلیل 

شوند اما مدل آخر بر اشکال هوشمندانه کنترل استوار است یادگیری عمومی می
ای( یا در سطح پذیری )در سطوح سیاسی یا جامعههای جامعهکه در فرایند

زیرا در حکمروایی خود سازمان دهنده، شود، ؛ ای )بخشی( نیز یافت میحرفه
های غیرمتمرکز و رصد متقابل بر فرایند خود حکمرانی مسلط است و مشوق

این شیوه  گیرد. موضوع اساسی درزاد صورت میهمکاری بدون مداخله برون
ایجاد رضایت یا توافق مشترک تأکید هایی است که بر چگونگی مکانیسم

گیرد ربط را در بر میسازی مشورتی که همه افراد ذیکند مانند تصمیممی
 (. 1-77: 0221)هورن؛ وبر، 
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های دانش و ظرفیت ها تقویت قابلیتگونه که گفته شد برای حکومتهمان
وفصل منازعات ارزشی و کاهش پیچیدگی و نااطمینانی پاسخگویی، برای حل

طور برد دانش بهایجاد، مشارکت و کارتر طور خاصامری حیاتی است. به
فرآیند اجماع سازی  همکارانه بین مقامات عمومی و شهروندان و نیز ورود به

ای و بین بخشی، پایه بسیار مهم است. در ترتیبات شبکهـ  مشارکتی یا گفتگو
های حکمرانی بسیار مهم است، چون فاکتورـ  استفاده کارآمد و مؤثر خود

کنند مات عمومی و شهروندان را تعیین میمتعددی که گستره و ابعاد مداخله مقا
ها و ( ، اگر شهروندان، گروه133: 0270باید مورد توجه قرار گیرد )نباتچی، 

 ها نتوانند یا نخواهند در فرایند حکمرانی همکارانه مشارکت کنند، سازمان
خورد )امرسون و سازماندهی برای رام کردن مسائل بدخیم شکست میـ  خود

ها دو عامل رفتاری آثار بسیاری نظریه سازمان( با ارجاع به0: 0277دیگران، 
بازیگران دخیل که  7بر فرایند خودحکمرانی دارند؛ یکی سازگاری شناختی
کنند و دیگری خواست قابلیت شناختی خود برای درک متقابل را نمایندگی می

 (. 79: 0221و اراده برای همکاری )هورن؛ وبر، 
ها برای مواجهه با موضوعات ترین تجویزیکی از رایجنظران باور صاحببه

توان بر مسائل نفعان است و فقط از راه مشارکت افزایی میبدخیم مشارکت ذی
گمان بعضی دیگر، تبادل دانش و یادگیری که برای حل بدخیم فائق آمد. به

و  نفعان حاصلمسائل بدخیم حیاتی هستند، تنها از راه تعامالت فزاینده بین ذی
های موجود در مسائل بدخیم خود از نااطمینانی نوبهشود که بهتقویت می

های همکارانه های مشارکتی و مداخلهها تنها از رهگذر طرحاین کاهد. همهمی
 آیند. دست میبه

                                                                                                    
7. cognitive compatibility. 
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ترین شیوه حکمرانی در مدیریت مسائل عقیده فرلیه و همکاران مناسببه
های حکمرانی بازار یا است که در مقابل شیوه ایسیاستی، شیوه مدیریت شبکه

آن داد تا توسعه یافته  گیرد که البته باید زمان بیشتری بهسلسله مراتبی قرار می
(. این شیوه 9: 0279های خود را نشان دهد )فرلیه و دیگران، و قابلیت

دن وسیله غیر دولتی کرهای اجتماعی بهحکمرانی از راه متکثرسازی تکنولوژی
شیوه مدیریت هایی که قبالً بهمعنی جدا کردن مرکز دولت از ابزارحکومت که به

. م 7382وسیله تحوالت سیاستی در اواخر دهه خطی افقی ساخته شده بود و به
ای از مجموعه وسیله حکومت بهگیرد. بدینتقویت شده است، صورت می

نندگان، خریداران یا مستقل منعطف، تنظیم کهای غیرحکومتی شبه سازمان
شود. با ظهور اشکال نوین ترکیبی و با مشتریان و عرضه کنندگان تبدیل می

نفعان در حوزه تر ذیشراکت، همیاری و کنسرسیوم بیشتر و دامنه وسیع
بازد. های خصوصی و عمومی رنگ میبندی قدیمی بین بخشعمومی، تقسیم

رود های کلیدی از بین میکارویژهمثابه های مستقیم و دموکراتیک بهکنترل
های خودگردان نوعی شرکت. م به7330های جدید که بعد از مانند دانشگاه

گر از استقالل عملیاتی این مؤسسات غیر مداخله که اند. در حالیتبدیل شده
های نوین مدیریتی را نمایان معینی برخوردارند، منشور فوکویی تکنولوژی

شیوه قرارداد بین مرکز و مستقیم و بدون مدیریت خطی بهکند که غیرمی
های کلیدی عمل، ممیزی و رسیدگی، رصد کردن و ارزیابی آژانس، شاخص

 (. 47-42: 0279کند )فرلیه و دیگران، مدیریت می
کنند که تفکر معاصر گیری اصالحی را پیشنهاد میبالینت و همکاران نیز تصمیم
نفعان را با درک ما سیاستی بدخیم و مشارکت ذی در خصوص مواجهه با مسائل

اجرا در آمده است از بهترین اقداماتی که قبالً از سوی مؤسسات مختلف به 
نفعان، کند. پیشنهاد آنان بر گسترش یک شبکه یادگیری در بین ذیتلفیق می

پذیر، مشورتی و استفاده از فرایند تحلیل مشارکتی، سازگارانه یا انطباق
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حل که مسائل بدخیم تنها یک بهترین راهجاییپذیر استوار است. از آنتکرار
بخش را های مدیریتی رضایتها و فرایندندارند، تصمیم گیرندگان باید سیاست

طور بالقوه و گسترده آل و مطلوب باشند، بهایدهکه این جایجستجو کنند تا به
را با  satisficeواژه  7301 قابل پذیرش و اجرا باشند. هربرت سایمون در سال

نتیجه یا  satisficingکار برد. استراتژی به sufficeو   satisfyترکیب
پذیرد بدون انتظار و بخش میآندازه کافی رضایت خوب و بهمثابه قضاوت را به

 (. 0: 0277آل یا بهینه هست )بالینت و دیگران، ایدهکه این احساس

 سیاستی بدخیم در ایران کنونیهایی از مسائل نمونه

های نرخ و فراوانی بعضی مسائل سیاستی، وجود عالئم و ویژگینگاهی به
این  دهد. احصای همه مسائل سیاستی بدخیم هدفمسائل بدخیم را نشان می

نفعان مواردی از آن برای جلب توجه همه ذینوشته نیست؛ بلکه فقط اشاره به
 اندیشه کنند. درهای مدیریت آن ف و درباره راهمسئولیت خود وقو است تا به

این راستا گفتنی است که یکی از بارزترین مسائل سیاستی بدخیم برای جامعه 
های زیست کنونی ایران موضوع کمبود آب و گسترش فزاینده ابعاد بحران

 از آب هایالمللی بررسی شاخصهای معتبر بینمحیطی است. بر مبنای داده

 ایران، ورود در «آبی تنش شدت»و  «تجدیدپذیر آب سرانه» شاخص ود جمله

 منابع بودن ثابتبه  توجه دهد. بارا نشان می شدید آبی تنش شرایطبه  کشور

 و آب تقاضای بهداشت، رشد و رفاه سطح و جمعیت کشور، افزایش آبی
است. کشور امری گریزناپذیر  آبی منابع نامطلوب شرایط تشدید آن دنبالبه

نیمه  و خشک مناطق عظیم کشور، گستره مختلف نقاط در آب نامتقارن توزیع
 آب پایین راندمان کنار کشور، در مرکزی مناطق جمعیت در تمرکز و خشک

 تشدیدبه که است آب حوزه فراروی جدی هایکشاورزی چالش بخش در

 و زیرزمینی آب منابع شدن شور زیرزمینی، خشک و آب منابع از برداریبهره



 يفصلنامه دولت پژوه   26

 

 

 کاهش توان وضعیت، ضمن این شود. تداوممی ها منجردشت فرونشست

  را کشور مناطق از برخی در زندگی کشاورزی، امکان ناپذیری تولیدات
 (. 797-701: 7939موجب خواهد شد )محمدجانی؛ یزدانیان، 
دلیل شرایط توپوگرافیک و موقعیت به در بحث مسائل زیست محیطی نیز ایران

های تهدید معرض های خاورمیانه درافیایی خود، بیش از دیگر کشورجغر
خاطر فقدان مدیریت راهبردی از جمله دارد و نیز به قرار زیست محیطی

 ای که درگونهاست. به محیط زیست ظاهر شده تخریب های پیشگام درکشور

 لب درزایی، اغبیابان ها وزمین، نابودی تاالب هوا، فرونشست زمینه آلودگی

 (. 90: 7983کشور نخست دنیاست )کاویانی راد، 72شمار 
های زیست محیطی شدت پیامدهای ویرانگر زیست محیطی برخی آمارتوجه به

 تولید زباله تُن هزار 02کشور، روزانه  شهری مناطق سازد. مثالً دررا نمایان می

را در  کشور سطحی و زیرزمینی آب منابع درصد 12آلودگی  خود شود کهمی
کشاورزی،  پساب مکعب متر 222/222/122/7 از بیش پی دارد. ساالنه

 مکعب متر222/222/712 صنعتی و پساب مکعب متر 222/222/022

شود که وارد کارون می بیمارستانی پساب مکعب متر هزاران و شهری پساب
 آب منابع از مجاز حد از بیش کند. برداشترا تیره میدورنمای استفاده از آن

است.  شده های ایراندشت بیشتر در فرونشست جادایاصلی  زیرزمینی، عامل
 منابع شدید افت خطر معرض در کشور دشت 122 از دشت 922 کهطوریبه

زیرزمینی های آب که تغذیهدارند. در حالی قرار زمین فرونشست و آب
 رسیده متر مکعب 1/1به زیرزمینی های سفره از است، برداشت مترمکعب0/1

 شتاب و جهانی هایاستاندارد برابر 98 سال در تهران هوای است. آلودگی

 ساالنه که های جهانی استاستاندارد برابر 1 در ایران خاک فرسایش گسترش

است )کاویانی راد،  کشاورزی هایزمین تخریب هکتار 222/222/7 معادل
 افزایش اخیر دهه چند (. این عوارض زیست محیطی که در44-09: 7983
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 و توپوگرافی جغرافیایی موقعیت برآیند محصول یافته و بیشتر یاسابقهبی

و  طراحی در محیط پایداری هاینقش جستاربه  سرزمین ایران، کم توجهی
دولتی و  هایسازمان و کم توجهی عمومی ها، ناآگاهیفضا ها وسازه اجرای

نظر زده است که بهاست، شرایطی را رقم  گذاری راهبردیفقدان سیاست
دیرپای امنیتی  هایچالش با را آینده، کشور وضعیت، در این تداوم رسدمی

: 7983خواهد کرد )کاویانی راد،  بر، رویاروزمان و پرهزینه محورـ  محیط
99 .) 

رسیده است؛  اینگران کننده مرحلهشدت پیچیدگی مخاطرات زیست محیطی به
 رتبه ایران، 0221در سال  زیست محیط عملکردی شاخص بنابر گزارش چون

 0228سال  در بعدی ارزیابی دوره و در 09رتبه کشور جهان 799میان  از
 میالدی نیز 0272سال  در بندیآخرین رده در و 18به نزول پله 70میالدی، با 

کلیه  که گویاست هاآمار ایناست.  یافته تنزل 18جایگاه  به نزول پله 72با 
 حفاظت زمینه در همه دولت رأس در و زیست ایران محیط عرصه گرانکنش

اند نگر و راهبردی نداشتهعملکردی موفق و دیدگاهی ژرف زیست محیط از
این مخاطرات زیست محیطی  بر(. اگر عالوه077: 7930)جاجرمی و دیگران، 

م مقوله آلودگی فزاینده هوا و تغییرات اقلیمی نیز توجه کنیم، ابعاد بدخیبه
 شود. تر میشدگی مسائل سیاستی ایران پیچیده

که آشکارترین مسائل بدخیم این های زیست محیطی شاید ادعایبر تهدیدعالوه
سیاستی در حوزه اقتصادی رخ نموده است، سخنی عاری از واقعیت نباشد. توجه 

عنوان مثال های اقتصاد کالن کشور شاهد مدعای فوق است. بهبرخی شاخصبه 
داوم نرخ پایین، ناکافی و پرنوسان رشد اقتصادی بعد از انقالب اسالمی که ت

ای و جهانی را تکافوی الزامات زیست مدرن ایران در فضای پررقابت منطقه
 نماید، گواه بدخیم شدگی آن است. نمی
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 7931-7901جدول نرخ رشد اقتصادی پس از انقالب اسالمی 
 رشدنرخ  سال نرخ رشد سال نرخ رشد الس

7903 0/79-% 7910 1/7-% 7980 3/0% 

7912 0/0-% 7919 4 ./-% 7981 8/1% 

7917 79%/ 7914 1/0% 7981 1% ./ 

7910 1/70% 7910 7/1% 7988 3/9% 

7919 1/7-% 7911 4/9% 7983 3/0% 

7914 7/0% 7911 1/0% 7932 9% ./ 

7910 0/3-% 7918 3/7% 7937 9% ./ 

7911 4/7-% 7913 7/0% 7930 8/0-% 
7911 9/1-% 7982 1%/9 7939 9/4 % 
7918 0%/1 7987 0/1% 7934 0/7- % 

7913 1/79% 7980 7/1% 7930 1/9 % 
7912 1/70% 7989 7/0% 7931 9/4 % 
7917 9/4% 7984 1/4%   

(World Bank Indictors, 2018) 

مسائل بدخیم ویژه بیکاری جوانان جویای کار نیز از جمله شاخص بیکاری به
یکی از مشکالت عمیق و ساختاری مثابه به بیکاری رود. زیراشمار میجامعه ما به

 منشا یا و تقویت عامل تواندمی دارد و نیز مهمی اجتماعی تبعات، اقتصاد ایران

 های اجتماعی با پیامدهای ناگوار برای سالمت روانی و سرزندگی اجتماعیآسیب

میلیون نیروی کار بیکار و با نرخ فزاینده بیکاری  8حدود کنونی با  باشد. شرایط
های کافی شغلی ناتوان نشان ها تاکنون از تدارک فرصتدهد که دولتنشان می

ویژه بیکاری جوانان تحصیل اند. اگرچه در پیدایش نرخ دو رقمی بیکاری بهداده
 پذیری دارد، باهای متخاصم اثرات انکارناکرده، تضییقات تحمیلی از سوی دولت

های مدیریتی را انکارناپذیر است. در جدول زیر نرخ این حال نقش کاستی
 . ه. ش تاکنون آمده است. 7912بیکاری از آغاز دهه 
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 درصدبه1131-1131های نرخ بیکاری از سال. 1جدول 

 بیکارینرخ سال نرخ بیکاری سال نرخ بیکاری سال
7912 7/77 7982 0/70   7932 9/79 
7917 70 7987 8/70 7937 7/79 
7910 1/77 7980 0/70 7930 4/72 
7919 9/77 7989 9/72 7939 1/72 
7914 77 7984 7/70 7934 7/77 
7910 3/72 7980 1/77 7930 4/70 
7911 0/77 7981 1/72 7931 0/70 
7911 0/77 7981 0/72   
7918 0/77 7988 70   
7913 79 7983 9/79   

 (World Bank Indictors, 2018) 
 و توسعه، تولید بر مهمی آثار های اقتصاد کالن تورم است کهاز دیگر شاخص

 رقابت قدرت کاهنده و چالش برانگیز توسعه اقتصادی برای و داشته تجارت

موازنه  بیشتر کسری افزاینده و جهانی و داخلی هایبازارا در تولیدات ملی
 میزان بر بلکه تولید و رشد بر تنها نه تورم شود. کاهشارزیابی می تجاری

گذارد )نگین تاجی، اثری شگرف می هم سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی
(. جدول زیر روند پایداری نرخ تورم بعد از انقالب اسالمی 738-733: 7932

 دهد. را نشان می

 درصد های پس از انقالب به نرخ تورم سال . 1جدول 

 نرخ تورم سال نرخ تورم سال نرخ تورم سال

7901 72 7913 3 7987 70 .8 

7908 77 .4 7912 02 .1 7980 70 .1 

7903 09 .0 7917 04 .4 7989 70 .0 
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 نرخ تورم سال نرخ تورم سال نرخ تورم سال

7912 00 .8 7910 00 .3 7984 72 .4 

7917 73 .0 7919 90 .0 7980 77 .3 

7910 74 .8 7914 43 .4 7981 78 .4 

7919 72 .4 7910 09 .0 7981 00 .4 

7914 1 .3 7911 71 .9 7988 72 .8 

7910 09 .1 7911 78 .7 7983 70 .4 

7911 01 .1 7918 02 .7 7932 07 .0 

7911 08 .3 7913 70 .1 7937 92 .0 

7918 71 .4 7982 77 .4 7930 94 .1 

        7939  70 .1 

    7934 77 .3 
    7930 3 
    7931 3 .1 

 اسالمی ایران()بانک مرکزی جمهوری  

گیر جامعه ایران است، مسائل بر مسائل اقتصاد کالن که از دیرباز گریبانعالوه
ای ای نیز مشهود است که نرخ فزاینده طالق نمونهبدخیم اجتماعی قابل مالحظه

 از آن است.     
 طالق در یک دهه اخیرنسبت ازدواج به. 4جدول 

 طالقنسبت ازدواج به  سال
7989 8/3 
7984 4/3 
7980 9/8 
7981 4/8 
7981 8 
7988 7/1 
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7983 0/1 
7932 7/1 
7937 0/0 
7930 0 
7939 4/4 
7934 0/4 
 3/9 7930نه ماهه اول 

 (1134ـ  )سایت سازمان ثبت احوال کشور

نفت و پیامدهای ها خصیصه اقتصاد هیدروکربوری و وابستگی به این برعالوه
زیانبار آن، نابرابری و شکاف درآمدی بین اقشار جامعه، خط فقر پیش رونده، 

های بازنشستگی، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی و سیاسی معضالت صندوق
ف نشاط شکنی، ضعچون میزان جرم و جنایت، قانونهایی همکه در شاخص

های خیابانی، خیانت در اجتماعی، خودکشی، خشونت، پرخاشگری و درگیری
های برگشتی، سیر صعودی مهاجرت، میزان روزافزون طرح دعاوی امانت، چک

شود، فساد گسترده، اعتیاد روبه متجلی می …در محاکم قضایی، فرار مالیاتی و
ای انسانی و مادی، هم ههای اجتماعی، فرار سرمایهگسترش، افزایش بزه

هایی از بدخیم شدگی مسائل سیاستی در ایران است و هم مبین ضعف نمونه
هایی است که تاکنون بدون توجه گذاری حکمرانی و ناکارآمدی سیاست

 گذاری درباره مسائل بدخیم در ایران صورت گرفته است. منطق سیاستبه
دگی مسائل سیاستی در ایران این قلم، عوامل اساسی بدخیم ش باور صاحببه

معاصر، از یکسو ریشه در ماهیت روابط و مناسبات دولت و مردم و از سوی 
نظر گیری در زمینه مسائل سیاستی دارد که صرفدیگر ساختار و بافتار تصمیم

های تاریخی، ساختاری و ذهنی های گوناگون درباره ریشهایده پردازیاز 
طور عینی مشهود است، عدم اعتنا چه بهآن هایی،گیری چنین پیوندشکل

های نوین مدیریت مسائل سیاستی بدخیم در شکل راهبرد ها و راهبردالگوبه
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 همکارانه است. 
ها درباره رابطه دولت و جامعه چنین می نمایاند بعضی دیدگاهنگاهی اجمالی به 

که ی بیش از اینزندگ ـ از جمله ایرانـ  که از نظر تاریخی در جوامع خاورمیانه
تحت تأثیر خرده نظام اقتصادی باشد، تحت تأثیر خرده نظام سیاسی، آن هم 

شکل نظام مسلط و فسادپذیر سیاسی است. یعنی جهت تأثیرگذاری در ایران به
طبقات اجتماعی و اقتصادی بوده است، طبقه در درجه اول از طبقه حاکمه به

شدت مسلط و مستعد انواع یف، بهای که در برابر طبقات اجتماعی ضعحاکمه
های رسمی ایران گروه عالوه چون درندانم کاری و فساد نشان داده است. به

که این صورت چندان نیرومندی وجود نداشتند، احزاب نیز بیش از انجمنی به
نهادی پیدا ماهیت انجمنی داشته باشند، اغلب در حاشیه دولت بودند و جنبه 

های رسمی انجمنی چندان قوی شد که گروهکردند. این وضع سبب میمی
نباشند و حتی کم و بیش ماهیت نیمه رسمی، اقتضایی، شخصی و ابزاری داشته 

یطره تمرکزگرایی سیاسی علت سهای رسمی نهادی نیز بهباشند. در سطح گروه
ها، مجالس رسمی و صورت شورادر کشور اجتماعات درون زای محلی به

جای آن شاهد فعال شدن گرفت، بهندرت شکل میاجتماعات رسمی محلی به
های مختلف کشور بودیم. های رسمی نهادی از سوی نظامیان در عرصهگروه

سبب سیطره دولت بر جامعه های رسمی از نوع انجمنی از یک سو ضعف گروه
گرایی، رعیت صفتی، شد که آثار زیان باری بر خلقیات مردم مانند قیمومیت

کنترل بیرونی، تملق، تلون، ضعف احساس مسئولیت و مانند آن داشت عادت به
این سرزمین انجامید  های غیررسمی درجوالن دهی گروهو از سوی دیگر به

 (. 712-717: 7934)فراستخواه، 
محققی دیگر با الهام از نظریه استبداد شرقی ویتفوگل، رابطه دولت و جامعه در 

مادی و ذهنی های شرقی از جمله ایران را با عنوان وابستگی همه جانبهنظام
حکومت و انقیاد سیاسی از یکسو و انحصار و تمرکز قدرت در دست مردم به
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کومت است )قاضی کند که نتیجه آن جدایی مردم و ححکومت معرفی می
(. هم راستا با همین نگاه کاتوزیان با ادعای جدایی 992-979: 7982مرادی، 

تمام عیار حکومت و مردم، معتقد است در تاریخ معاصر ایران همه حقوق در 
انحصار دولت بود بنابراین تمام وظایف نیز بر عهده حکومت قرار داشت در 

را ند و در هنگام ضعف و تزلزل یا آندانستنتیجه مردم دولت را از آن خود نمی
بیان دیگر (. به90: 7913کردند )کاتوزیان، کوبیدند یا از آن دفاعی نمیمی
های دلیل انحصار همه حقوق و امتیازات در انحصار دولت و اتکای قشربه

آن، از هرگونه استقالل اقتصادی و سیاسی خارج از نهاد گوناگون جامعه به 
تاز عرصه اقتصاد  سیاست بود، اساساً شد و چون دولت یکهدولت جلوگیری می

 (. 30: 7983گرفت )گودرزی، حوزه عمومی شکل نمی
ایران  های سیاسی در تاریخ معاصراندیشمندی دیگر با برشمردن گفتمان

ایدئولوژیک، با گرایی پاتریمونیالیسم سنتی، مدرنیسم مطلقه پهلوی و سنتبه
های سنتی ایجاد اتباعی مطیع و تابع اقتدارفتمان اخیر در پی که گاین اشاره به

است و طبعاً در چنین گفتمانی جایی برای فردگرایی، نقد و انتقاد، رقابت 
گرایی و شیوه زندگی دموکراتیک وجود ندارد و در مقابل فکری، کثرت

این گفتمان امکان پرورش  پذیری، سرسپردگی، سکوت و انفعال دراطاعت
طور تلویحی بر جدایی جامعه و دولت یا فرودستی آن در برابر یابند، بهمی

ای دیگر در ( پژوهنده12-19: 7987کند )بشیریه، فرادستی دولت تکیه می
را ناشی از گرایی در ایران کنونی آنشناسی قانونتحقیق خود درباره آسیب

دم یا ملت از گیر میان دولت از یکسو و مرملت و تضاد نفسـ  دوگانه دولت
مربوط ـ  عقیده او مردم قانون را نه امری اجتماعیداند. بهسوی دیگر می

نوعی مبین تدبیر امور اجتماعی و بین االشخاصی است، بلکه آن که به ـ جامعهبه
ویژه در خدمت دولت می بینند. تعابیری که بر سیاست و بهرا امری مربوط به 

ایده را ا مسئله استبداد اشاره دارند، شاید همین فقدان سرمایه اجتماعی، اعتماد ی
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قانون در میان مردم محصول چنین  کنند که تمکین نکردن بهبازتولید می
پندارند )رضایی، ای است که قانون را دست آخر حامی منافع دولت میتلقی

برخی شواهد ( وی در فرازی دیگر از تحقیق خود با استناد به 48: 7934
گوید از یکسو، مردم اعتماد خصوص گسستگی جامعه از دولت می پیمایشی در

های دولتی و عمومی ندارند، از سوی ها و سازماننهاد ای بهچندان قابل مالحظه
بخش خصوصی هم موافق نیستند. این بخشی ها به دیگر، با واگذاری مسئولیت

نام نهاد.  را خصلت شیزوفرنیکتوان آناز فرهنگ سیاسی جامعه است که می
اعتمادی میان مردم و بدنه سیاسی این خصلت، مجاورتی همراه با تنفر و بی با

نظری دیگر با پیشادموکراتیک (. صاحب010: 7934برقرار است )رضایی، 
های اجتماعی و دولت توضیح رابطه جامعه و نیروخواندن جامعه ایران به

جو است در مدرن و دموکراسیای پرداخته و معتقد است که جامعه ایران جامعه
که حکومت آن دموکراسی گریز است. لذا جامعه ایران، جامعه بدقواره حالی

 (. 773: 7981دموکراتیک است )جالیی پور، 
ناپذیر اشکال گوناگونی از مناسبات گسسته، تقابلی، سلسله پیامد اجتناب

دولت و ملت از  گرایانه، انقیادآمیز یا منفعالنه بینمراتبی، تک ذهنی، نخبه
گذشته تاکنون موجب تکوین و انباشتگی مسائل بدخیم در ایران معاصر شده 

ها و اشکال تجربه این است که شیوه ایاست. داللت راهبردی چنین گزاره
ملت در زیست سیاسی معاصر باید مورد بازاندیشی و -زیسته روابط دولت

ذاری و دنبال شود تا در گط پایههای نوینی از رواببازنگری قرار گیرد و بنیان
سوی دولتی ساختاری دولت بهـ  پرتو تغییرات اساسی در ماهیت کارکردی

محور، مشارکتی و مبتنی بر ـ  توانمند و باظرفیت، غیر تمرکزگرا، شهروند
راهبرد  پذیر، پاسخگو و کارآمد، با التزام بهذهنیت جمعی، انعطاف

های نفعان و تغییر رفتاره مشارکت همه ذیغیربوروکراتیک و همکارانه بر پای
درک جمعی ماهیت مسائل سیاستی بدخیم نائل تدریج به توان بهشهروندان به
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کار بست و های برآمده از عقل جمعی را بهها و برنامهآمد و سپس سیاست
 ها را ارزیابی و سنجش کرد. ها و سیاستنتایج و پیامدهای اجرای راهبرد

 گیرینتیجه

های گوناگون پایداری و گسترش یابندگی مسائل سیاستی بدخیم در حوزه
های سنتی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران کنونی ناکارآمدی الگو

 محور، باال بهها را که مبتنی بر شیوه آمرانه، دولتو متعارف مواجهه و حل آن
برد بوروکراسی محور نفعان مختلف و متخذ از راهپایین و بدون مشارکت ذی

 گذاری الگوی نوینی از روابط ها و پایهبود و لزوم بازاندیشی در آن الگو
کند. نفس ملت که سازگار با اقتضائات معاصر باشد را یادآوری میـ دولت 

های مختلف حکمرانی که دهد که سازوکاراین مسائل گواهی می وجود و تداوم
رام کردن مسائل بدخیم در بخش عمومی ر به اند، قادکار بسته شدهتاکنون به

گونه مسائل این اند. برای گام نهادن در فرایند مواجهه عالمانه و جامع بانبوده
الزم است فرایند گفتگوی ملی بر سر ماهیت، ابعاد و پیامدهای کوتاه برد و 

این مسائل با هدف کاستن از ابعاد پیچیدگی و نااطمینانی و تقلیل  درازمدت
این موضوعات  منازعات ارزشی آغاز شود. چون تنها وقتی که پیچیدگی

ها و نفعان متعدد در فرایند حل مشکل از طریق فرایندپذیرفته شود و ذی
 ها نائل آمد. مدیریت موفق آنتوان بهاقدامات مشارکتی دخیل شوند می

شود که می این مهم فقط در پرتو توانمندسازی قابلیت بازاندیشی میسر نیل به
سازی، خودانتقادی و تقویت روحیه خود مستلزم افزایش قدرت چارچوب

سادگی در هم بهها و منابع است که آنمهارت نوآوری و خالقیت و ترکیبی از 
این میان مهارت نگریستن  آید. دردست نمیزده کنونی بهمحیط سیاست

رای فردی و سازمانی های مختلف و شکیبایی و مداوضعیت موجود از منظربه
روند. داشتن منابع در کنار شمار میها از نقاط عزیمت مهم بهابهامنسبت به 
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حکمروایان با بینش، دوراندیش، دارای تفکر راهبردی و مجرب برای سازمان  
های بازاندیشانه، منعطف و انطباق پذیر، شفاف، مسئولیت پذیر و دادن فعالیت

وسیله عامل تواناساز دیگر است. بازاندیشی به دارای قابلیت پاسخگویی یک
های ها، بخشگری یا پل زنی بین سازمانهایی که موقعیت واسطهساختار

کنند نیز تقویت و تواناسازی مختلف سیاستی یا سطوح اداری را نهادینه می
شود. بسترسازی برای تفکر گروهی و اقدام جمعی و بسط قدرت ادراکی می

های مسائل سیاستی بدخیم پیش نیاز هرگونه مواجهه پیچیدگی جامعه برای فهم
های نفعان مختلف در فرایندبا آن است. تسهیل مداخله مدنی شهروندان و ذی

حل یابی و نیز تغییر رفتار شهروندان و شناسی و راهگوناگون ادراکی، آسیب
در  مدیران در برخورد با مسائل بدخیم نیازمند تغییرات گسترده و عمیق

های مدیریتی و حتی های حقوقی و شیوهمناسبات فرهنگی، قواعد و هنجار
طور خالصه بازتنظیم مناسبات با محیط بالفصل و باواسطه پیرامونی است. به

های نوین حکمروایی نیازمند است که جز از شیوهمسائل سیاستی بدخیم به
 شود. قق نمیهای سنتی روابط دولت و ملت محرهگذر بازنگری در الگو
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