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 عمومی در ایران گذاریسیاستکیفیت  سازوکارهای ارتقای
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 چکیده

های عمومی چالش بزرگ فراروی همه کشورهاست. مشیبهبود کیفیت خط
کیفیت تبعات سنگینی از جمله نهادینه شدن فقر، هدر های بیمشیزیرا خط

رفتن منابع ملی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی در پی دارد. مطالعات 
های خوب در ارتقا عملکرد ملی تاکید داشته اند. با مشیمتعددی بر نقش خط

المللی هر کشور های عمومی به محیط ملی و بینمشیوصاف کیفیت خطاین ا
بستگی دارد. هدف این پژوهش واکاوی و احصا سازوکارهای ارتقا کیفیت 

تواند در بسط نظری های عمومی در ایران است. نتایج این پژوهش میمشیخط
ت. های عمومی موثر باشد. پژوهش در دو مرحله انجام شده اسمشیکیفیت خط

در مرحله نخست )کیفی( سازوکارها احصا و با استفاده از شیوه مقایسه مستمر 
بندی ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در مرحله دوم ضمن رتبهکیفیت یافته

های  توصیفی در مورد سازوکارها در معرض آزمون قرار ها فرضیهسازوکار
حی نظام اطالعاتی دهد که سازوکارهای طراداده شد. نتایج  نشان می

گذاران عمومی در کشور. طراحی نظام انسجام عمودی و افقی مشیخط
گذاران عمومی کشور و مشیهای عمومی، کاربردی سازی دانش خطمشیخط

                                                                                                    
 (hdanaee@modares.ac.ir))نویسنده مسئول(مدرسانشگاه تربیتمدیریت دولتی د. استاد 6

 (j.valiasl69@gmail.comمدرس). کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت0
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تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه قضاییه، شوراهای اسالمی 

شتری نسبت به سایر گذاری عمومی اهمیت بیمشیشهر و روستا و نهادهای خط
 های عمومی در ایران دارند.مشیسازوکارها در در ارتقا کیفیت خط

مشی عمومی، سازوکارهای سیاسی، سازوکارهای مدیریتی، خط ها:کلیدواژه
 مشی.سازوکارهای دانشی، کیفیت خط
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 مقدمه

و های عمومی، سازوکارهای حکمرانی ملی نظام سیاسی هستند مشیخط
کنند. این های عمومی اجرا یی میمشیها اراده ملی را در پرتو خطدولت

های عمومی حلقه پیوند دهنده دولت و جامعه هستند )مقدس پور و مشیخط
معنای هر سه قوه( در جهان جدید ( نقش اصلی دولت )به6936همکاران، 

، مقننه و ها که در برگیرنده قوای مجریهاست. دولت« گذاری عمومیمشیخط»
در « اجرا»ها را به ؛ آن«دهندشکل می»های عمومی مشیقضاییه هستند به خط

پردازند )بزرگی، چه اجرا شده است میآن« ارزیابی»گاه به آورند و آنمی
ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، عبارت دیگر همه حکومت(. به6933

های مشینام خطزوکارهایی بهها، به ساگیری از فرصتبهبود شرایط و بهره
تواند عواقب منفی های عمومی میمشیشوند. از آنجا که خطعمومی متوسل می

و جبران ناپذیری مانند فقر، فحشا، بیکاری، ناامنی و... در بر داشته باشند؛ برای 
هایی سازوکارهای مختلفی با توجه به محیط و مشیارتقاء کیفیت چنین خط

(. در 6939معه تبیین شده است )ابراهیمی و همکاران، شرایط و فرهنگ جا
های عمومی برای تحقق نیازهای شهروندان و مشینتیجه بهبود کیفیت خط

جامعه به بهترین نحو، امری اساسی و ضروری است. فقر پژوهشی در این حوزه 
باره، وجود یک های صورت گرفته در اینچنیین عدم انسجام پژوهشو هم

های عمومی مشیرا برای مطالعه و بررسی چگونگی ارتقا خط پژوهش منسجم
چنین با توجه به مسائل عدیده نظام سازد. همدر ایران ضروری می

هایی برای حلگذاری در ایران وجود چنین پژوهشی جهت ارائه راهمشیخط
های مختلف ها و نهادگذاران قوهمشیهای عمومی به خطمشیارتقا کیفیت خط

گذار الزم بود. هدف اصلی این پژوهش واکاوی و احصا سازوکارهای مشیخط
های عمومی در  ایران است. اگرچه ادبیات پژوهش مباحثی را مشیکیفیت خط
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کند ولی این مباحث از انسجام روشنی صورت پراکنده در این مورد مطرح میبه

کیفیت برخوردار نیستند و در این زمینه سازوکارهای روشنی برای ارتقا 
ها وجود ندارد. بنابراین پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا نخست به مشیخط

شناسایی و  واکاوی این سازوکارها اقدام و در گام دوم پژوهش به بررسی 
 میزان اهمیت آنها بپردازد.

 بیان مسئله

ها شهروند اجتماعی تاثیرگذار است. گذاری عمومی بر زندگی میلیونمشیخط
ای مانند فقدان توجه به تخصصی های عدیدهن فرایند از نارساییدر ایران ای

های اساسی و کالن، مشیبودن موضوعات، عدم توجه به روح کلی خط
بینی، برخورد انفعالی های علمی برای پیشکارگیری روشسوءتدبیر و فقدان به

 های بطئی، عدم توجه بهو تدافعی با قضایای برجسته و نادیده گرفتن محرک
مشی، فقدان آموزی از تجارب دیگران، فقدان نگاه گروهی به خطدرس

سازوکارهای هماهنگی دولت افقی، فقدان سیستم بازخورد، کمبود آگاهی 
مثابه حلقه مشی همواره بهرو است؛ از این موارد گذشته ارزیابی خطعمومی روبه

الوانی، از  (.6931گمشده در فضای حاکم بر این قلمرو در ایران است )مودب،
گذاری با مشیکند که تقریبا اکثر جوامع با آنها در زمینه خطمشکالتی یاد می

های مشیکنند و این مشکالت اغلب از کیفیت خطآنها دست و پنچه نرم می
کاهد. مشکالتی از قبیل تحقق نتایج زودرس، یک بعدی بودن خوب می

ی مسائل، اعمال نظرهای انگارها، کمبود اطالعات، تمایل به سادهمشیخط
ها مشیناپذیر بودن خطگذاری و در نهایت انعطافمشیشخصی در فرایند خط

ها ضعیفی شوند؛ ادبیات این زمینه مشیتوانند اغلب منجر به تدوین خطمی
 کند.کیفیت یاد میهای بیمشیمثابه خطاغلب این موارد را به

های زیاد در به ناکامی کیفیت منجرگذاری عمومی ضعیف و بیمشیخط
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همین های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... خواهد شد. بهحوزه
های فراروی ها و چالشهای عمومی از جمله دغدغهمشیدلیل بهبود کیفیت خط

های مختلف عمومی )سیاست، فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، آموزش حوزه
کند. بلکه مستلزم داشتن ارتقا پیدا نمیعالی و...( است. این کیفیت در خال 

های مختلف است. بهبود سطح راهکارها و سازوکارهای مختلفی در حوزه
های مختلف نیازمند سازوکارهای متعدد )فردی، های حوزهمشیکیفیتِ خط

توانند به نهادی، سیاسی، اطالعاتی، مدنی و...( است که در صورت توجه می
ی ملیِ قوی، خوب و اثربخش منجر گردد که در گیرایجاد یک نظام تصمیم

های ملی و بهبود شرایط زندگی عموم مناسب از منابع و ظرفیت نهایت استفاده
مردم را در پی داشته باشد. بر این اساس مسئله مفهومی فراروی این پژوهش 

گذاری عمومی است؛ مشیفقدان دانش در مورد سازوکارهای ارتقا کیفیت خط
 هش بر آن است به این هدف دست یابد.که این پژو

 مبانی نظری پژوهش

مشی معنا شده است؛ معنای سیاست یا خطکه در زبان فارسی به Policy واژه
ای از دانش را با معنای عمومی قرار گیرد؛ شاخهبه Public وقتی در کنار واژه

موعه علم را زیرمجدهد؛ که برخی آنمی تشکیل« علم دولت در عمل»عنوان 
کنند. این دانش، به مطالعه و می سیاست و برخی نیز علمی مستقل قلمداد

 های عمومی در واقع تجلّی ادارهگذاریمشیپردازد. خطها میتحلیل عمل دولت
هایی ساختاری و عنوان مجموعهتوان بهمی ها راحکومت در عمل، است؛ که آن

الی که قابل نسبت به اقتدار عمومی در ها و اعممرتبط متشکل از مقاصد، تصمیم
 6از نظر اندرسون .المللی هستند در نظر گرفتسطوح محلی، ملّی و بین

                                                                                                    
6. Anderson. 



 يفصلنامه دولت پژوه   111

 
های( نسبتاً ای از اقدامات )و عدم اقداممشی عمومی، مجموعه( خط0766)

های عمومی ثابت و پایدار و هدفمندِ دولت، به قصد حل معضالت یا دغدغه
 جامعه است.

های مختلف قابل تعریف و ارای معانی مختلفی است و از جنبهواژه کیفیت د
( معانی متعددی دارد و Qualityبررسی است؛ در فرهنگ وبستر کیفیت )

معنی خوب یا بد بودن چیزی اشاره دارد. برای نمونه آلودگی بر کیفیت بعضا به
دارد ای اشاره ویژگی یا جنبههوا تاثیر دارد؛ در فرهنگ مذکور لغت کیفیت به

که فردی یا چیزی از آن برخوردار است. در تعریف دیگری در فرهنگ وبستر 
از کیفیت به سطح باالیی از تعالی یا ارزش اشاره شده است. در فرهنگ آزاد به 

ویژگی ذاتی یا متمایز کننده  -6تعاریف دیگری اشاره شده است که عبارتند از:
 -1ویژگی ضروری؛ -9ویژه خصیصه شخصیتی؛خصیصه فردی به -0چیزی؛

از لحاظ اجتماعی جایگاه اجتماعی باال.  -1ای از کمال و درجه -5برتری نوعی؛ 
از سوی دیگر در علوم مختلف برداشتی متفاوتی از مفهوم کیفیت وجود دارد؛ 

طور مثال در فلسفه و در نظریه شناخت منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز به
های اقتصادی کیفی یا چونی، در زمینهاست؛ مثال: خواص کمّی و یا خواص 

های یک کاال و عرضه مراد از کیفیت مرغوبیت و مطلوبیت یا مجموعه ویژگی
تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره( که باعث کننده آن است )نه

های شوند آن کاال مورد تقاضا قرار گیرد و به فروش برسد. در زمینهمی
ی کیفیت به شایستگی، صالحیت لیاقت اشاره دارد. در سازمان اجتماعی و فرد

طور صحیح و مداوم در کلیه توان انجام دادن کارها بهمنظور از کیفیت را می
که بین نیاز مشتریان، پرسنل و طبقات یک سازمان تعریف کرد. یعنی این

وجود بیاوریم. از دید سازمانی، سازمان اهداف عالی سازمان توازن به
ها و کند: تمامیت ویژگیگونه تعریف میالمللی کیفیت را اینستانداردهای بینا

خصوصیات محصول یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتری را 
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وری سنگاپور ارائه داده است؛ کیفیت  دارد. در یک تعریف که سازمان ملی بهره
ت که احتیاجات ای از خصوصیات و مشخصات یک کاال یا خدمت اسمجموعه

 کند. و رضایت مصرف کننده را تامین می

 کیفیت

های دنهارت در زمینه کیفیت، ارائه خدمات عمومی به شهروندان از شاخص
های ملی مانند سهولت، امنیت، قابلیت اطمینان، رویکرد حل مسئله و مسئولیت

حوزه دهند که مفهوم کیفیت در ها نشان میکنند؛ این واژهو عدالت یاد می
( . بنابراین در 0770 6ها متفاوت است )دنهارت،مدیریت عمومی با سایر حوزه

های مشیتوان خطهای دارای کیفیت را میمشیگذاری، خطمشیقلمرو خط
ای از سازند و درجهدانست که  نیازها و احتیاجات مخاطبان خود را برآورده می

های ضعیف دارند. مشیای نسبت به خطکمال و برتری یا تمایز برجسته
عبارت دیگر دستاوردهای مانند بهبود رضایت شهروندان، نگاه بلندمدت و به

توان مشاهده را دارند. این ایده را در ادبیات می قابلیت تبدیل به قوانین معتبر
نظران از ضعف عملکرد اقتصادی یا کاهش کرد؛ برای مثال بسیاری از صاحب

رود در کنند، انتظار میهای ضعیف یاد میمشیج خطمثابه نتایاعتماد عمومی به
ها از کیفیت باالیی برخوردار باشند این نتایج بهبود یابند. مشیکه خطصورتی

مشی، دیدگاه استراتژیک داشتن و قابلیت گرا بودن خطشواهدی مانند نتیجه
در ها همگی دال بر اهمیت کیفیت پذیری و توانایی رویارویی با چالشانعطاف

 گذاری دارند.مشیخط

 پیشینه پژوهش

                                                                                                    
6. Denhardt. 
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گذاری عمومی را مشی( بهبودهای عمده مورد نیاز در فرایند خط6339) 6درور

تغییرات موردنیاز در دانش، تغییرات موردنیاز در افراد، تغییرات موردنیاز در 
ها و نتایج تحقق یافته، های فرایند، تغییرات موردنیاز در ورودیساختار و مدل

 برد.رات موردنیاز در محیط نام میتغیی
گذاری در چین یاد مشی( از عوامل زیر برای بهبود خط0779) 0بلونگ 

ها و مقاالت در گذاری، انتشار تعداد کتابمشیکند: استقرار صحیح علم خطمی
پردازی بومی، در گذاری، تربیت پژوهشگران برجسته، نظریهمشیزمینه خط

گذاری، تأکید رهبری مشیهای خطها و دانشکدهرتمانحوزه ساختار افزایش دپا
کارگیری متخصصان و های مالی و بهگذاری، حمایتمشیبر علم خط

کردن فرایند مشی با فرهنگ سیاسی، علمیهای خطها، سازگاری مدلایحرفه
گیری از مراکز مشاوره، تأکید بر ارزیابی، تسلط گذاری، بهرهمشیخط
 گذاری.مشیعلم خط گذاران برمشیخط

ها و اطالعات کنند که داده( این ایده را مطرح می0771و همکاران ) 9ویزمن
گذاری استفاده شوند. مشیمثابه ابزاری برای بهبود خطتوانند بهبهبود یافته می

یابد که بر مبنای نظریه انتخاب عقالیی اطالعات گونه بسط میاین استدالل این
کنند و بر مبنای گیری تحلیلی را فراهم میو تصمیمتری بهتر درک جامع

های دموکراتیک مشارکت دسترسی به اطالعات مشارکت مدنی و سیاسی نظریه
کنند که بهبود ها بر این ایده تأکید میهمراه دارد. در نهایت آنبیشتری را به

گذاران به اطالعات خوب همواره در مواجهه با مشیکیفیت و دسترسی خط
 باشد.می تائید مورد ری ازمشکالتبسیا

                                                                                                    
6. Dror. 
0. Bolong. 

9. Weitzman. 
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صورت مؤثر و با ( بر این باور است که مشارکت عامه اگر به6936الوانی )
های مشیتواند کیفیت خطمشی در نظر گرفته شود میتوجه به فرایند خط

عمومی را بهبود بخشد. بسیاری از پژوهشگران بر ارتقای کیفیت 
های تفکر و نقش راهبری ریق کانونگذاری و افزایش ظرفیت آن از طمشیخط

هارت؛  ؛6937فرد و همکاران، های تأکید دارند )داناییاین کانون
 (.00773؛ پوهان،60773ورمن،

( به بررسی سازوکارهای حاکمیتی و غیر 6930دانایی فرد و همکاران )
پردازد. در این پژوهش که های عمومی میمشیحاکمیتی در ارتقا ظرفیت خط

گذاری را مشیها، دولت باید ظرفیت خطمشیمعتقدند برای بهبود خطمؤلفان 
بهبود دهد از عواملی حاکمیتی چون بهبود ظرفیت اجرا، ظرفیت پاسخگویی، 
فساد گریزی، ظرفیت یادگیری، ظرفیت قانونی و ظرفیت سیاسی و از طرف 

هشی، ها، شهروندان، مراکز پژودیگر از عوامل غیر حاکمیتی چون ظرفیت رسانه
 کنند. ها استفاده میمشیهای فکر، احزاب برای ارتقا ظرفیت خطاتاق

گذاری عمومی را مشی( در بررسی پژوهشی خود کیفیت خط6937قریب )
داند. کیفیت عقالنیت نخبگان سیاسی می»چون تحت تأثیر جدی متغیر مهمی هم

ه عقالنیت نخبگان سیاسی موجب ارائ« مناسب»بدین معنا که کیفیت 
گذاری عمومی مطلوب شده و زمینه کارکردها و عملکردهای مثبت مشیخط

دولت را فراهم ساخته و در نهایت سرنوشت استراتژیک جامعه را متحول 
تفکر « چگونگی»و « نوع»ها از لحاظ کند. از نظر این پژوهش بین حاکمیتمی

گذاری شیمو تعقل فاصله و شکاف قابل توجهی وجود دارد و همین امر به خط
انجامد؛ لذا به های گوناگون استراتژیک جامعه میمتفاوت و سپس سرنوشت

                                                                                                    
6. Hart& Vromen. 

0. Puhan. 
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و انواع عقل و کارکردهای مختلف آن در « عقالنیت»بررسی نقش 

 گذاری عمومی پرداخته است. مشیخط

 در دانش تولید موانع بر تحلیلی»( در پژوهشی با عنوان 6933دانایی فرد )

 علم ملی سیاست ظرفیت کیفیت ارتقای برای هاییرهنمود« انسانی علوم حوزه

پردازد و در گذاری عمومی میمشیها و موانع این حوزه از خطایران به ضعف
های حوزه علم و فناوری رهنمودها و مشیآخر برای ارتقا کیفیت خط

 خارج، حوزه و داخل بین دانشگاهی همکاری سازوکارهایی چون حوزه

 علوم اطالعاتی هایپایگاه و مأخذ ارتقای ، حوزهکیفیت با تکمیلی تحصیالت

 از پاسداری فرهنگ جامعه، برچیدن در پژوهش فرهنگ ارتقای انسانی، حوزه

 بر شناسانهروش اختناق جامعه، برچیدن ظرفیت فکری ارتقای جایبه روش

 انسانی. علوم حوزه

 های فرارویای تحت عنوان ردای خدمت یا خلعت قدرت؟ چالشدر مقاله
های فرآیند گذاری ملی محقق ضمن برشمردن ضعففرآیند سیاست

ای دستگاه های فراچرخهها و چالشچنین ضعفگذاری عمومی و هممشیخط
گذاری عمومی مشیگذاری ایران رهنمودهایی برای اصالح نظام خطمشیخط

ی گذارمشیکند. به اعتقاد نگارنده متن، بازیگران کلیدی دستگاه خطارائه می
انداز و عمومی، هوشمندانه معماری مدیریت ملی جامعه را با توجه به چشم

شدت در حال تغییر اهداف راهبردی نظام سیاسی و واکنش به تحوالت به
های مشیها در تحول در خطکند. آثار این دستکاریکاری میمحیطی دست

ی سیاسی هر نظام توسط عمومی قابل مشاهده است. فهم دقیق فلسفه
گذاران، خبرگی در پایش مستمر تحوالت درونی و بیرونی کشور مشیخط

گیری از عقل شهروندان و گذاری عمومی، بهرهمشیهمراه با تسلط بر روش خط
های کارآمد و اثربخش و در دهی سیاستنظام علمی ـ دانشگاهی ملی، در شکل

با این اوصاف (. 6936فرد،عین حال عادالنه، نقش بسیار کلیدی دارد )دانایی
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 های عمومی وجود ندارد.مشیچارچوب جامعی در مورد ارتقا کیفیت خط

 هدف پژوهش

هدف غایی و اصلی این پژوهش، شناسایی سازوکارهای ارتقا کیفیت 
 های عمومی در ایران است.مشیخط

 های پژوهشپرسش

 های عمومی در ایران کدامند؟مشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط 
 های عمومی مشیت  هر کدام از سازوکارها در ارتقا کیفیت خطمیزان اهمی

 ایران چقدر است؟

 شناسی پژوهشروش

روش  پژوهش در این پژوهش، ترکیبی و از نوع طرح اکتشافی است که در دو 
های مرحله کیفی و کمی قابل اجراست. در این نوع طرح پژوهشی ابتدا داده

شوند. بنابراین، ابتدا پدیده حلیل میهای کمی گرداوری و تکیفی و سپس داده
های کمی استفاده های کیفی از دادهموشکافی و سپس برای تعیین روابط داده

جای سازند و پژوهشگر بههای کمی را میهای کیفی، دادهشود. درواقع دادهمی
کند. مزیت این طرح پژوهشی آن های کیفی تاکید میهای کمی بر دادهداده

کند و ابعاد و نحوی کامل موشکافی میمورد بررسی را به پدیده است که ابتدا
کند. در واقع پژوهشگر با گوش دادن پدیده را احصا می دهندههای تشکیلمؤلفه

کند نه از طریق ابزار از قبل تعیین شده ها ابعاد را مشخص میبه آزمودنی
را اهبرد اجرای آنای این ر(. رویکرد دو مرحله6936فرد و همکاران، )دانایی

کند. این طرح برای پژوهشگری را سرراست میآسان و توصیف و گزارش آن
های کیفی خواهد یافتهای را واکاوی کند، ولی میخواهد پدیدهمفید است که می

را نیز افزایش دهد. این مدل مخصوصاً زمانی دارای مزیت است که پژوهشگر 
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(. از طرف دیگر، عیب 66936ول،در حال ساخت یک ابزار جدید است )کرس

این طرح پژوهشی آن است که هم حجم گردآوری و هم زمان گردآوری آن 
(. از طرف دیگر پژوهشگر 6936؛ کرسول، 6931فرد، زیاد است )دانایی

های کمی بعدی را دشوار ممکن است حرکت از تحلیل کیفی به گردآوری داده
 (.6936بیابد )کرسول، 

 استراتژی پژوهشی:طور کلی در این به
 کند.های کمی تأکید میجای دادههای کیفی بهپژوهشگر بر داده 
 های کیفی و سپس کمی است.ترتیب، دادهتوالی گردآوری به 

 شود.های کمی متوسل میهای کیفی، پژوهشگر به دادهبرای تعیین یافته 

 

 های ترکیبی اکتشافیمدل تصویری طرح شیوه .6شکل

 کیفی: پژوهش 6مرحله 

ابزار پژوهش حاضر در بخش کیفی، مصاحبه اکتشافی با خبرگان دانشگاهی و 
ها، امکان این ابزار گردآوری داده .گذار و سیاست پژوه استمشینهادهای خط

توان کند و با کمک آن میبرقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم می
ق و آرزوهای آزمودنی و در نهایت ها، عالیها، نگرشتر ادراکبه ارزیابی عمیق

اول  آماری مرحله های مورد بررسی در جهان اجتماعی پرداخت. جامعهپدیده
گذاری مشیاین پژوهش شامل مدیران و کارشناسان نهادهای مرتبط با خط

                                                                                                    
6. Creswell. 
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های مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص عمومی ملی )مرکز پژوهش
های هیئت دولت، مرکز ، کمیسونمصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی

استراتژیک ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، 
 چنین اساتید حوزههای تخصصی مجلس شورای اسالمی( و همکمیسیون

های شهر تهران گذاری عمومی، مدیریت دولتی و علوم سیاسی دانشگاهمشیخط
ای یا گلوله برفی گیری زنجیرهنمونه از پژوهش از راهبرد بود. در این مرحله

نفر مصاحبه انجام شد. افراد  01شوندگان استفاده شد و با برای انتخاب مصاحبه
انتخاب شده برای انجام مصاحبه در کل دارای تجارب نظری و عملی متوسط به 

گذاری عمومی بودند و تالش شد در انتخاب مصاحبه مشیخط باال در حوزه
پژوهش توازنی مطلوب  مسئله های متنوع در زمینهاخذ دیدگاه شوندگان، برای

ها تا آن زمان ای این حوزه برقرار گردد. مصاحبهبین افراد دانشگاهی و حرفه
ها تکراری شده و به حد اشباع ادامه یافت که پژوهشگر احساس کرد، داده

 رسیده است.

 هاتحلیل و کدگذاری داده

ها وجود دارد. مایلر و کراب تری یل دادهرویکردهای مختلفی برای تحل
توانند درون ( چهار رویکرد اصلی را پیشنهاد کردند که فنون تحلیلی می6330)

ای، رویکرد ویرایش بندی شوند: رویکرد شبه آماری، رویکرد کدنامهها طبقهآن
های پژوهش، کردن و رویکرد غور کردن. رویکرد این پژوهش در تحلیل داده

 یرایشی است. رویکرد و

 کردن ویرایش

شناسی دارد که در پی درک رویکرد ویرایشی، ریشه در سنت فلسفی پدیده
تجارب جهان زندگی فردی است. در پدیدارشناسی جوهر اصلی یک پدیده را از 

کشد و بر کشف گوهر خود میان تجارب متفاوت افراد با آن پدیده بیرون می
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های گری که در پی بخشمانند ویرایش پدیده تمرکز دارد؛ در این سبک مفسر

دار کم و زیاد کردن کلمات یا جمالت، حذف کلمات غیرضروری در متن معنی
« تئوری مبتنی بر داده»شود. بهترین نمونه رویکرد ویرایش است؛ وارد متن می
( است که رهنمودهایی برای تدوین تئوری مبتنی بر 6310گالسر و استراوس )

مقایسه »سازی بنیادی این فرآیند دهد. در تئوری مفهومیه میهای کیفی اراداده
« کفایت تئوریک»ای از یابی به نقطهشود و هدفش دستنامیده می« مستمر

گونه نقشی در کشف دانش جدید در مورد جا تحلیل اضافی هیچاست که در آن
زمانی  ها تاتوان گفت که مصاحبهکند. در واقع مییک مقوله یا طبقه ایفا نمی

فرد، حالت اشباع برسد )داناییای بهکنند که از لحاظ نظریهادامه پیدا می
(. برای استخراج مفاهیم از میان حجم انبوه اطالعاتی که در طول مصاحبه 6936

کدگذاری »گیرد، در این پژوهش از آید. عمل کدگذاری انجام میدست میبه
ها و فاده شده و در پی آن احصا تمگیری مفاهیم استبرای شکل« اولیه و ثانویه

« های عمومیمشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط»گیری چارچوب شکل
 صورت گرفته است.

 نتایج مرحله کیفی

دست آمد؛ از های اولیه از طریق مصاحبه بهدر این پژوهش پس از اینکه داده
ته شد. بر ها پرداخصورت خام بودند، به ویرایش آنها بهجهت که این دادهآن

های معنادار شناسایی و کلمات غیرضروری حذف شدند و این اساس، بخش
های عمومی در ایران از نظر مصاحبه مشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط

پژوهش در  شوندگان استخراج و سپس با سازوکارهای احصا شده از پیشینه
 ز پیشینهقالب کدهای اولیه ترکیب شد. سپس سازوکارهای استخراج شده ا

صورت کدهای ثانویه ها دوباره مورد بررسی قرار گرفت و بهپژوهش و مصاحبه
 ی زیر قرار داده شد:طبقه 3در 
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 گذاری عمومی در کشورمشی( سازوکار اشاعه دانش خط6
گذاری عمومی در نظام مشی( سازوکار کاربردی سازی دانش خط0

 گذاری عمومی کشورمشیخط
گذاران عمومی در مشیمبانی فلسفی و نظری بومی خط دهی( سازوکار شکل9

 ایران
گذاران عمومی در کشور در وجوه مشی( سازوکار طراحی نظام اطالعاتی خط1

 مختلف
 های عمومیمشی( سازوکار طراحی نظام انسجام عمودی و افقی خط5
 های عمومیمشی( سازوکار کاهش غلظت سیاسی خط1
ن شایسته به مجلس و دولت و قوه قضاییه، ( سازوکارتسهیل ورود نخبگا0

 گذاری عمومیمشیشوراهای شهر و روستا و نهادهای خط
 گذاری عمومیمشی( سازوکار طراحی نظام مشارکت مدنی در خط3
 های عمومی مشی( سازوکار طراحی نظام مدیریت )ارزیابی( عملکرد خط3

های انجام گرفته مصاحبه پژوهش و تکیه بر با توجه به تحلیل ادبیات و پیشینه
های عمومی را در سه دسته مدیریتی، دانشی مشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط

بندی خواهیم کرد. در واقع با استناد به مبانی نظری پژوهش و و سیاسی طبقه
های اکتشافی مدل مفهومی پژوهشگر در ارتباط با سازوکارهای ارتقا مصاحبه

 بود. خواهد 0صورت شکل کیفیت به
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 مدل مفهومی پژوهش .0شکل 

 : پژوهش کمی0مرحله 

در این مرحله از پژوهش سازوکارهای احصا شده با راهنمایی خبرگان امر، 
صورت پرسشنامه درآمد. در حقیقت، در این پژوهش برای تائید یا رد به

سازوکارهای احصا شده و نیز مشخص نمودن اهمیت  هر یک از سازوکارها از 
پرسشنامه برای گردآوری نظرات خبرگان استفاده شد و خبرگان پاسخ  ابزار

دست آمده در یک طیف لیکرتی دهنده نظرات خود را در مورد سازوکارهای به
تایی )خیلی زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و خیلی کم( اعالم کردند. از آنجا پنج

های مشیکه پژوهش حاضر در پی واکاوی سازوکارهای ارتقا کیفیت خط
گذاران رهنمودهای موثقی را مشیخواهد برای خطعمومی در ایران است و می

شود. از روی دیگر با توجه به ارائه دهد یک پژوهش کاربردی محسوب می
چنین مختصات کیفیت، این افزایی ناشی از ارایه این سازوکارها و همدانش

 ای نیز دارد.گیری توسعهپژوهش جهت
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دوم این پژوهش نیز مدیران و کارشناسان نهادهای مرتبط  رحلهآماری م جامعه
های مجلس شورای اسالمی، گذاری عمومی ملی )مرکز پژوهشمشیبا خط

های مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، کمیسون
هیئت دولت، مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، سازمان برنامه 

چنین اساتید های تخصصی مجلس شورای اسالمی( و همکمیسیونو بودجه، 
های شهر گذاری عمومی، مدیریت دولتی و علوم سیاسی دانشگاهمشیخط حوزه

 ساختهمحقق  دوم برای تکمیل پرسشنامه گیری مرحلهتهران بود. روش نمونه
 صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.نفر بودند که به 30پژوهش 

 های پژوهشآوری دادهوایی و پایایی ابزار جمعر

در این پژوهش، جهت سنجش میزان اعتبار ابزار گردآوری داده از روایی 
صوری یا ظاهری استفاده شد که یکی از مشتقات روایی محتواست. بدین 
منظور، پرسشنامه پس از تدوین اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و نیز 

ها، ان  قرار گرفت و پس از اعمال نظرات و تائید نهایی آنچند تن از خبرگ
روایی پرسشنامه پژوهش تعیین شد. برای آزمون پایایی نیز از روش آلفای 

 3برای هر spss  09 کرونباخ استفاده شد که میزان آن با استفاده از نرم افزار
ین جهت که مقدار آلفای کرونباخ ادست آمد. از آنبه« 311/7»سازوکار 

 بود، پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. « 07/7»پژوهش باالتر از



 يفصلنامه دولت پژوه   111

 
 

 : پایایی پرسشنامه0جدول 

 (N of Items)تعداد عناصر  (Cronbach's Alphaآلفای کرونباخ )

311/7 3 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 آمار توصیفی

 درصد تعداد هاشرح ویژگی

 %00 11 مرد جنسیت

 %03 63 زن

 

 تجربه کاری

 %90 01 سال 5تر از کم

 %93 96 سال 67-5

 %06 60 سال 07-67

 %67 3 سال و باالتر 07

 

 تحصیالت

 %97 05 کارشناسی ارشد

 %07 50 دکتری
 
کمی و  ( آمار استنباطی: در این پژوهش، با توجه به روش پژوهش در مرحله0

ین یک جامعه و آزمون های آزمون میانگها از تحلیلنیز سازگاری فرضیه
سازوکارهای احصا شده استفاده  فریدمن نیز برای تأیید و بررسی میزان اهمیت

 شده است.

 آزمون میانگین یک جامعه

این آزمون برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر کمی در وضعیت مورد 
(. بر این اساس، از این 6937قیومی، رود )مؤمنی؛ فعالبررسی به کار می
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های مشیآزمون بررسی تائید یا عدم تائید سازوکارهای ارتقا کیفیت خط
 شود.عمومی در ایران استفاده می

 دو فرض آماری در این قسمت موردنظر است:
H0های عمومی در ایران مؤثر مشی: سازوکار مذکور در ارتقا کیفیت خط

 نیست.
H1ایران مؤثر  های عمومی درمشی: سازوکار مذکور در ارتقا کیفیت خط

 است.

 



 

 

 های عمومی در ایرانمشیگانه ارتقا کیفیت خطنتایج آزمون میانگین یک جامعه برای سازوکارهای نه .9جدول 

اره
شم

 

 9مقدار آزمون = 

 t آماره های عمومی در ایرانمشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط
 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 %35اطمینان  فاصله

 حد باال حد پایین

6 
گذاران عمومی در کشور مشیطراحی نظام اطالعاتی خط

 در وجوه مختلف
733/03 36 777/7 9195/1 91957/6 0131/6 1931/6 

 9165/6 6930/6 01753/6 0171/1 777/7 36 111/01 های عمومیمشیطراحی نظام انسجام عمودی و افقی خط 0

9 
گذاری عمومی در نظام مشیزی دانش خطکاربردی سا

 گذاری عمومی کشورمشیخط
390/09 36 777/7 0935/1 09313/6 6955/6 9161/6 

1 

تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه 

قضاییه، شوراهای اسالمی شهر وروستا و نهادهای 

 گذاری عمومیمشیخط

636/07 36 777/7 6603/1 66033/6 7700/6 0037/6 

 0913/6 /3111 67716/6 6771/1 777/7 36 969/61 های عمومیمشیکاهش غلظت سیاسی خط 5

 0913/6 /3353 66199/6 6619/1 777/7 36 063/63 گذاری عمومیمشیطراحی نظام مشارکت مدنی در خط 1



 

 

اره
شم

 

 9مقدار آزمون = 

 t آماره های عمومی در ایرانمشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط
 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 %35اطمینان  فاصله

 حد باال حد پایین

 0030/6 7965/6 69773/6 6976/1 777/7 36 033/00 گذاری عمومی در کشورمشیاشاعه دانش خط 0

3 
های مشیطراحی نظام مدیریت )ارزیابی( عملکرد خط

 عمومی
705/63 36 777/7 3113/9 31137/ 3153/ 7137/6 

3 
گذاران مشیدهی مبانی فلسفی و نظری بومی خطشکل

 عمومی در ایران
393/67 36 777/7 3375/9 33713/ 0079/ 7171/6 



 يفصلنامه دولت پژوه   111

 

 

 سطح معناداری همه طور که در جداول باال نشان داده شده است؛همان
 75/7تر از های عمومی کممشیدست آمده در ارتقا کیفیت خطسازوکارهای به

ها با مقدار آزمون اختالف معناداری دارد. از طرف است. بنابراین میانگین آن
این سازوکارها مثبت است، میانگین  دیگر، از آنجا که حدود پایین و باالی همه

توان شود. لذا میتائید میH1 باشد و فرضیهدار آزمون میها باالتر از مقآن همه
های مشی. همه سازوکارها در ارتقا کیفیت خط%35گفت، با اطمینان باالی 
 عمومی ایران مؤثر است.

  (Friedman Test) آزمون فریدمن

از این آزمون برای مشخص کردن میزان اهمیت سازوکارها در ارتقا کیفیت 
دوم )بررسی میزان  نماییم تا به سؤالایران استفاده میهای عمومی مشیخط

 اهمیت سازوکارهای احصا شده( این پژوهش پاسخ دهیم. 
 دو فرض آماری در این قسمت موردنظر است:

H0های عمومی مشی: رتبه اهمیت هر یک از سازوکارها برای ارتقا کیفیت خط
 در ایران یکسان است.

H1د از سازوکارها برای ارتقا کیفیت کم رتبه اهمیت دو مور: دست
 های عمومی در ایران، متفاوت است.مشیخط

 های عمومیمشیگانه ارتقا کیفیت خطنتایج آزمون فریدمن برای سازوکارهای نه. 69جدول

 های عمومی در ایرانمشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط
رتبه 

 میانگین

اولویت در 

 اهمیت

گذاران عمومی در کشور مشیطراحی نظام اطالعاتی خط

 در وجوه مختلف
13/1 6 

 0 30/5 های عمومیمشیطراحی نظام انسجام عمودی و افقی خط

 9 11/5گذاری عمومی در نظام مشیکاربردی سازی دانش خط
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 های عمومی در ایرانمشیسازوکارهای ارتقا کیفیت خط
رتبه 

 میانگین

اولویت در 

 اهمیت

 گذاری عمومی کشورمشیخط

تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه 

نهادهای  قضاییه، شوراهای اسالمی شهر وروستا و

 گذاری عمومیمشیخط

37/1 1 

 5 33/1 های عمومیمشیکاهش غلظت سیاسی خط

 1 31/1 گذاری عمومیمشیطراحی نظام مشارکت مدنی در خط

 0 53/1 گذاری عمومی در کشورمشیاشاعه دانش خط

های مشیطراحی نظام مدیریت )ارزیابی( عملکرد خط

 عمومی
33/9 3 

گذاران مشیو نظری بومی خطدهی مبانی فلسفی شکل

 عمومی در ایران
39/9 3 

 
طور که در جداول باال نشان داده شده است؛ سطح معناداری آزمون همان

های عمومی مشیگانه ارتقا کیفیت خطفریدمن برای سازوکارهای اصلی نه
شود. پس میها تائید میدر مورد آن H1 است. بنابراین فرضیه 75/7تر از کم

گانه و اجزای آنها برای ارتقا کیفیت گفت: اهمیت سازوکارهای اصلی نهتوان 
 های عمومی در ایران متفاوت است. مشیخط

ترتیب های عمومی بهمشیگانه ارتقا کیفیت خطهای سازوکارهای نهاولویت
گذاران عمومی در کشور در مشیاهمیت عبارتند از: طراحی نظام اطالعاتی خط

های عمومی، مشیحی نظام انسجام عمودی و افقی خطوجوه مختلف، طرا
گذاری عمومی مشیگذاری عمومی در نظام خطمشیکاربردی سازی دانش خط

کشور، تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای 
های عمومی، طراحی نظام مشیگذاری، کاهش غلظت سیاسی خطمشیخط
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گذاری مشیگذاری عمومی، اشاعه دانش خطیمشمشارکت مدنی در خط
های مشیعمومی در کشور، طراحی نظام مدیریت )ارزیابی( عملکرد خط

گذاران عمومی در مشیدهی مبانی فلسفی و نظری بومی خطعمومی و شکل
 ایران.

 ها و نتایج پژوهشتببین یافته

خواهیم هشها و نتایج حاصل از این پژودر این قسمت، ما به تبیین یافته
ها حاصل گردد و از طرف دیگر، طرف، درک بهتری از آنپرداخت تا از یک

های دیگر برای خوانندگان فراهم ها و نتایج آن با پژوهشیافته امکان مقایسه
 شود.

(، در این پژوهش 0779در تائید سازوکارهای عنوان شده توسط لیو بلونگ )
گذاری مشیباب بهبود کیفیت خط های ذکر شده توسط پژوهشگر درتمام شیوه

ها و گذاری، انتشار تعداد کتابمشیعمومی یعنی: استقرار صحیح علم خط
پردازی گذاری، تربیت پژوهشگران برجسته، نظریهمشیمقاالت در زمینه خط

گذاری، مشیهای خطها و دانشکدهبومی، در حوزه ساختار افزایش دپارتمان
کارگیری های مالی و بهگذاری، حمایتمشیتأکید رهبری بر علم خط

مشی با فرهنگ سیاسی، های خطها، سازگاری مدلایمتخصصان و حرفه
گیری از مراکز مشاوره، تأکید بر گذاری، بهرهمشیکردن فرایند خطعلمی

گذاری در ذیل سازوکارهای مشیگذاران بر علم خطمشیارزیابی، تسلط خط
دهی مبانی فلسفی و نظری بومی ومی، شکلگذاری عممشیاشاعه دانش خط

چنین گذاران عمومی در ایران، طراحی نظام ارزیابی عملکرد، وهممشیخط
کارگیری کارکنان در سه قوه، به مشیکارگیری مشاوران خطسازوکارهای به

ها، گذاری عمومی در سازمانمشیای و آشنا به علم خطدارای دانش حرفه
گذاری و نهادهای متولی مشیهای مراجع متولی خطونها، کمیسیوزارتخانه
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مشی و طراحی بسته آموزشی برای افزایش سواد کردن چرخه خطعلمی
 گذاران کشور مورد پذیرش قرار گرفتند.مشیگذاری برای خطمشیخط

آموزی، تقلید و انتقال ( درس6331(، دولویتز و مارش )6336ریچارد رز )
ها درصدد درک دانند. آنمشی میای بهبود کیفیت خطهمشی را یکی از راهخط

انتقال دانش در نتیجه تصمیمات استراتژیک بازیگران درون و بیرونی دولت 
های مشی و نیز سازمانها به متخصصان و کارآفرینان خطبودند. توجه ویژه آن

ند. ها را تشویق کنتوانستند تبادالت ایدهالمللی و درون دولتی بود که میبین
(. think tanksها )ها اندیشکدهچنین در کارهای پژوهشی دیگر آنهم

ای را افزودند، در های مبادالتی و نهادهای غیردولتی و مؤسسات مشاورهشرکت
ها کردند که دو مورد آخری بسیار مهم هستند؛ زیرا آنکه استدالل میحالی

 bestترین اقدامات )عنوان بهکنند که بهمعموالً پیشنهاداتی را مطرح می

practice در همه جا کاربرد دارد. همگی این سازوکارها در ذیل سازوکارهای )
گذاری عمومی، طراحی نظام مشارکت مدنی در پژوهش مشیاشاعه دانش خط

 حاضر مورد پذیرش قرار گرفتند.

های مشی( که درباره بهبود کیفیت خط0760کار پژوهشی استیوانلو و گریلی )
ای برای بهبود یاد مثابه شیوههای شواهد محور بهمشیمت از خطبخش سال

( که در پژوهشی درباره نقش 0773کردند. نتایج پژوهش مارکو و نیکل )
چنین اند و همگذاری شواهد محور بحث کردهمشیهای آماری در خطداده

( که هرگونه اطالعات به 0771(، ویزمن و همکاران )0767کارهای )گرتس،
های مختلف را در چرخه طور پیوسته از طریق کانالای بهرسانی شدهروز
را راهی برای کمک به بهبود چرخه داند و آنگذاری قابل کاربرد میمشیخط
طور کلی در مؤلفه )کد ثانویه( طراحی نظام اطالعاتی دانند. بهمشی میخط
ی ارتقا کیفیت هاعنوان یکی از راهگذاران عمومی در پژوهش حاضر بهمشیخط
 های عمومی مورد تائید واقع شدند.مشیخط
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گذاری عمومی را مشی(، بهبودهای عمده موردنیاز در فرایند خط6339درور )
تغییرات موردنیاز در دانش، تغییرات موردنیاز در افراد، تغییرات موردنیاز در 

تحقق یافته، ها و نتایج های فرایند، تغییرات موردنیاز در ورودیساختار و مدل
طور مستقیم و ضمنی برد. این سازوکارها بهتغییرات موردنیاز در محیط نام می

گانه در این پژوهش نمود دارد و مورد تائید قرار گرفته در تمام سازوکارهای نه
گذاری و مشیاست. نتایج بسیاری از پژوهشگران که بر ارتقای کیفیت خط

های تفکر و نقش راهبری این کانون هایافزایش ظرفیت آن از طریق کانون
فرد و همکاران، تأکید داشتند در این پژوهش مورد پذیرش قرار گرفت )دانایی

 (.0771؛ ریچ، 0773؛ پوهان، 0773هارت؛ ورمن،  ؛6937
صورت مؤثر کند اگر مشارکت عامه به( که اذعان می6936نتایج کار الوانی )

های مشیتواند کیفیت خطگرفته شود میمشی در نظر و با توجه به فرایند خط
گذاری مشی( که بهبود خط0766) 6عمومی را بهبود ببخشد. پژوهش کلیت

لحاظ کارکردی تخصصی دولت، های بهعمومی را ترکیب نمایندگی
مشی کارا و های کار در یک شبکه خطوکارها و جامعه مدنی و سازمانکسب

( که با بررسی 0771ریگ و لیندسی )چنین نتایج پژوهش داند و همجامع می
مشی به نفعان در فرایند خطمدیریت دانش در بخش عمومی و مشارکت ذی

تری ایجاد طور اثربخشها بهمشیاین نتیجه دست یافتند که هنگامی خط
نفعان نفعان توانایی مشارکت اثربخش داشته باشند و قابلیت ذیشوند که ذیمی

مهم است؛ زیرا مسائل عمومی ماهیتی چند وجهی  شامل مهارت و منابع بسیار
دارند و پیچیده هستند و یکی از منابع اثربخش این است که از مدیریت دانش 
بهره جویند و زمینه انتقال و تسهیم دانش فراهم گردد. جز سازوکاری که در این 

                                                                                                    
6. Cloete. 
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( در 6937اند. پژوهش احمدی )پژوهش از لحاظ نظری مورد تائید قرار گرفت
های عمومی در ایران و کالرک و همکاران مشینه عدم انسجام خطزمی

ها همگی جز سازکارهای ارتقای مشی( در زمینه ابهام قوانین و خط0767)
شوند که ذیل مؤلفه انسجام عمودی و افقی های عمومی محسوب میمشیخط

 در این پژوهش مورد تائید قرار گرفته است.
گیری و سی انتقادی در نقد سیستم تصمیم( در یک برر6930میشل کروزیه )

انگاری بسیار، بر مبنای ها در نهایت با سهلگوید تصمیماداری فرانسه، می
گیری و در طی آورانه، به مدد پیشامدهای نشست تصمیمهای زباناستدالل

گیران دست و منافع مختلفی که به چرخه تصمیم پایان میان برداشتههای بیجدل
های تحقیق سلطنتی در شوند. او با مثال زدن کار کمیسیوناتخاذ می اند،یافته

کند که ها در تغییرات بزرگ در این کشور یادآوری میانگلستان و نقش آن
هایی متشکل از گیری فرانسه باید با ایجاد و تقویت کمیسیوننظام تصمیم

ی و گیری جدا از ساختار اداررأی در نهادهای تصمیم فرزانگان صاحب
های بوروکراتیک به بررسی مشکالت مختلف جامعه بپردازد. این روال

سازی تصمیم، قادر به آگاه کردن مسئوالن های آمادهها با ایجاد سلولکمیسیون
سازی های آمادهها و سلولباشد و در پایان با تأکید بر کار این کمسیونمی

مدلی جدید از  ا برای ارائهحل خود رکند که فرانسه باید راهتصمیم، اذعان می
سازی و ارزیابی تصمیمات جدید بیابید؛ آن سازوکار نیز در ذیل سازوکار آماده

گذاری عمومی در پژوهش حاضر مورد تائید مشیکاربردی سازی دانش خط
 واقع شد.

 پیشنهادهای پژوهش

در این بخش، ما به ذکر پیشنهادهای این پژوهش از دو منظر کاربردی و 
 پردازیم.های بعدی میهای آن برای شکل دادن پژوهشداللت
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 رهنمودهایی برای عمل
های مختلف از سطوح گذاری عمومی در حوزهمشیایجاد رشته خط .6

 کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دکترا در مراکز آموزش عالی کشور
صورت های مختلف بهالزام نمایندگان مجلس به داشتن مشاور در حوزه .0

 گذاری عمومیمشیها در زمینه خطنی و آموزش آنرسمی، قانو

دست کردن قوانین و ایجاد وتقویت مرکزی برای انسجام و یک .9
گذاری عمومی در مشیطور کلی هرم خطهای عمومی و بهمشیخط

 کشور

نهاد در تمام چرخه قانونی کردن دخالت نهادهای مدنی و مردم .1
 ایفا کردن نقش خود های خود وگذاری برای ارائه دیدگاهمشیخط

تصحیح سامانه قانون انتخابات اعم از شورای شهر، مجالس و ریاست  .5
 های صحیح برای کاندیدا شدن افرادجمهوری و گنجاندن پیش شرط

گذاری و ایجاد سیستمی مشیاستفاده از فناوری اطالعات در چرخه خط .1
 گذاری عمومیمشیهای خطبرخط برای رصد فعالیت حوزه

 گذاری عمومی در کشور مشیای موازی خطحذف نهاده .0

های اندازی بانکچنین راهتقویت مراکز اطالعاتی و آماری و هم .3
 گذاریمشیاطالعاتی و آماری منسجم در هر حوزه خط

 های آیندهپیشنهادها برای پژوهش

که گذاری عمومی علمی چند بعدی و چندالیه است؛ اینمشیاز آنجا که خط
ها را حوزه فراملی، ملی، سازمانی و بخشی باشد انواع روشگذاری در مشیخط

گذاری معطوف به امنیت، اقتصاد، که سیاستدهد؛ اینخود اختصاص میبه
فرهنگ، سیاست داخلی و یا سیاست خارجی باشد، رویکردها، کیفیت، معیار 

دهد؛ پیشنهادهای نظری خود اختصاص میکیفیت و معیار بهبود کیفیت را به
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 شود:طرح میزیر م
 ها و ملزومات هر حوزه سیاستی، با توجه به تفاوت نسبی در محیط، روش

توانند به واکاوی سازوکارهای ارتقا کیفیت های آینده میپژوهش
ها در یک حوزه خاص و مجزا مثل )سالمت، محیط زیست، مشیخط

و پرورش،  سیاست خارجی، امنیت، تکنولوژی، آموزش عالی، آموزش
 اقتصاد و...( بپردازد.فرهنگ و 

 های مشیهای کیفیت خطتواند به واکاوی مشخصههای آینده میپژوهش
عمومی هرحوزه جداگانه ) سالمت. محیط زیست. سیاست خارجی. امنیت. 

 وپرورش. فرهنگ. اقتصاد و...( بپردازد.تکنولوژی. آموزش عالی. آموزش

 هر یک از این تواند به بررسی و بسط تأثیر های آینده میپژوهش
 ها بپردازد.مشیسازوکارهای اثرگذار در ارتقا کیفیت خط

 تواند با توجه به نوع حاکمیت سیاسی ایران به بررسی های آینده میپژوهش
 های عمومی بپردازد.مشیظرفیت فقه کشورداری در ارتقا خط

 تواند به بررسی هر یک از این سازوکارها در یک های آینده میپژوهش
تر است بپردازد )مثل محیط مشی که با آن حوزه سازگارتر و مهمخطحوزه 

 دهد(.ها بهتر جواب میزیست که سازوکار رسانه

 توانند لزوم و عدم لزوم نقش کمی و کیفی دولت را های آینده میپژوهش
های گذاریمشیطور مثال خطدر دخالت در چرخه یک حوزه خاص )به

دهد و بعد با توجه به این التزام برای آن  آموزش عالی( مورد بررسی قرار
ها در یک چرخه حوزه به واکاوی سازوکارهای ارتقا کیفیت سیاست

 های آن بپردازد.مشی یا تمام چرخهخط

 شناسی دخالت دولت در چرخه یک تواند به آسیبهای آینده میپژوهش
ت و گذاری عمومی بپردازد و بعد به واکاوی پیامدهای مثبمشیحوزه خط

منفی این دخالت و در نهایت به واکاوی سازوکارهای ارتقا کیفیت 
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 ها در آن حوزه بپردازد.مشیخط

 طور مثال ظرفیت و نقش نهادهای مدنی مدرن تواند بههای آینده میپژوهش
)مانند احزاب( و سنتی )نهاد مسجد، بازار سنتی، نهاد روحانیت( ایران را 

قرار دهد و سازوکارهایی که از این گذاری مورد واکاوی مشیدر خط
ها نقش دارند را مورد واکاوی قرار نهادهای درباره ارتقا کیفیت سیاست

 دهد.
 تواند به تأثیر نوع نظام سیاسی یا اثر تغییر ماهیت های آینده میپژوهش

ها مشینظام سیاسی در یک کشور )دموکراتیک یا پادشاهی( بر بهبود خط
 بپردازد.

 گذاری فدرالی و محلی مشیتواند به بررسی نقش خطینده میهای آپژوهش
گذاری کلی یا مشیگذاری و خطعبارت دیگر واگذاری حق قانونیا به

 ها بپردازد.ها یا مناطق کشور در بهبود سیاستخاص به استان
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