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سخن آغازین
بســـیار گردخطمشـــیگذاری،دوعنصر فرا گـــردشنخبگانیدر ثبـــاتقدمو
نهادهای ادارۀامورکشورمحسوبمیشوند.برخیاز مهموتعیینکنندهدر
مؤثـــردرخطمشـــیگذاری،همچـــونمجلـــسشـــورایاســـامیودولت،به
کوتاهمدتودرگیریبافضایسیاســـیواقتضائاتومســـائل  دلیـــلحضور
ثباتقدمواســـتواریکمتریبرخوردارنـــدوغالبدغدغهها روزجامعـــه،از
وتصمیمهایشـــاننیـــزدرجهـــتحـــلمســـائلاقتضایـــیاســـت.درمقابل،
نهادهاییتعریفوطراحیشدهاندکهشأنومأموریتآنهاخطمشیگذاری
آنهاتاحدودزیادی،صلببوده کمبر است؛اماچیدماناعضاءوتفکرحا
آنها اســـت،در گـــردشنخبگانیکهمنشـــأتحوالتمؤثر وبـــهنظرمیرســـد
ابعاد اینشـــرایطگویـــاایجادتغییراتپایـــهدر بـــهســـختیاتفاقمیافتد.در
کوتـــاهمدتومیانمدت،به گردهادر اینســـاختارهاوفرا واجـــزاءبرخیاز
مـــواردی،برخافحزماندیشـــیبـــودهونیازمندنگاهو واقعیـــتودر از دور
اینجـــامطرحمیگـــردداین کـــهدر هدفگـــذاریبلندمدتباشـــد؛پرسشـــی
گرد اســـت:آیـــادروضعموجودوبـــاحداقلتغییراتســـاختاری،میتوانفرا

خطمشیگذاریراسامانمندوبخردانهطراحیوپیادهسازینمود؟
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گونی درمقولـــۀخطمشـــیگذاریعمومی،نشســـتهاوهمایشهـــایگونا

برگزارشـــدهومنابعمتعددعلمیبهرشتهتحریردرآمدهاند؛امااینمطالبدر

بســـیاریازمواردیابیانکلیاتبودهویابـــهارائهمدلهایخاماولیهمحدود

شـــدهویـــاترجمۀناقصیازحکمرانیدرکشـــورهایخارجـــیبودهاندوبهباور

کنوننیزهمچنانفقدانیکمنظومۀ اندیشـــمندانحوزهخطمشـــیگذاری،ا

فکـــریجامـــع،بهطورجـــدیدرایـــنحوزهمشـــاهدهمیگـــردد.حجـــمانبوه

کارآمدیوعملیاتی خطمشـــیها،برنامهها،قوانینومقرراتودرعینحالنا

نبـــودنبســـیاریازآنها،نشـــانازضعـــفعقانیتودانشالزمدرســـامانه

خطمشـــیگذاریموجوددارد.دراینمیانســـطحپایینخبرگیوشایســـتگی

برخیازنهادهایخطمشیگذاردرنظامحکمرانینیزخودمزیدبرعلتشده

استتاکیفیتبسیارپایینخطمشیها،قوانینوبرنامههاراشاهدباشیم.

قریـــببهیکقرناســـتکـــهمجموعههاییبـــاهدفتولیدپشـــتوانههای

علمـــیبرایخطمشـــیگذارییاجهتدهیبهخطمشـــیها،درسراســـردنیا،

بهویژهدرکشـــورهایتوسعهیافته،تأسیسشدهاند؛اینمؤسسههاباحضور

نخبگاندرکارگروههایتخصصی،درپیتولیدمحتواهایقابلفهم،مطمئن،

کاربـــردی،مفیـــدودربازۀزمانیقابلقبـــول،براینهادهایخطمشـــیگذار،با

هـــدفجهتدهیبـــهرفتارهـــایاقتصادی،سیاســـی،اجتماعـــی،فرهنگیو

اداریجوامـــعبرآمدهاند.اینگونهمؤسســـههاومجامععلمی،گاهیدرقالب

»اندیشـــکده«تعریفودستهبندیمیگردندکهفلسفهوجودیآنها،رصد،

پایـــشوارزیابیمحیط،تولیدوتحلیلافکارجدیدومؤثردرتصمیمگیریهای

راهبردیوجهتدهیبهخطمشیهایآتیدرسطحکشور،منطقهویاعرصه

بینالمللیاست.شکلگیریاندیشـــکدههایفعالدردنیا،نویدبخشبهبود
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گردهایخطمشـــیگذاریبوده؛بهطوریکهگاهیبانقشآفرینی،بهمنزله فرا

یکحلقۀواســـط،درمیاننهادهایدانشـــی،قانونگـــذاری،اجراییوفضای

عمومـــیجامعه،درصددنزدیکنمودنمدلهایخاممملوازایدۀاولیه،به

حـــوزهاجرابرایکاربردینمودندانشنظریانـــد.نگاهبخردانهوآیندهنگرانۀ

کزبهموضوعـــات،متضمنثباتقدمواســـتواریدرراهبردهایارائه ایـــنمرا

شدهتوسطآنهابودهوحضورفعالومؤثرنخبگانوصاحبنظرانواستفاده

کز،ازنقاطقوتاندیشکدهها کثریازمحصوالتفکریآنهادراینمرا حدا

کزی بهحسابمیآید.پژوهشکدهمطالعاتحکمرانیمهرستان،ازجملهمرا

کهباهدفتاشاثربخشبرایشـــناخت،تبیینوحلمســـائلکان اســـت

کاربردیازطریقمدلســـازی،جریانسازیوگفتمانسازی کشـــور،بهصورت

ارزیابی،اصاحوبهبودســـامانههایحکمرانیتأسیسشدهاست. کیدبر باتأ

کـــزتابعهپژوهشـــکده اندیشـــکدهمدلســـازیوخطمشـــیپژوهییکـــیازمرا

مهرســـتاناستکهبامأموریتکســـبدانشومهارتمربوط،درتاشبرای

دســـتیابیبهجدیدتریـــنیافتههاینظریوعملیدرحوزهمدلســـازیوحل

مسئلهوبهکارگیریآنهادرحلمسائلاجتماعیجامعه،مشغولبهفعالیت

است.

کـــهبهصـــورتعالمانهبـــهطراحیوتوســـعۀدانش یکـــیازاندیشـــمندانی

خطمشیپژوهیدرایرانپرداختهوآثاراومیتواندپشتوانۀعلمیمتقنیبرای

نظامخطمشیگذاریدرکشورباشد،علیاصغرپورعزت،استادگروهمدیریت

دولتیدانشـــگاهتهراناســـت.اصاحسیســـتمخطمشـــیگذاریدرســـامانه

خطمشـــیگذاریکانجمهوریاســـامیایران،بااســـتقرارســـامانۀپشتیبان

خطمشی)بهمنزلهیکسامانۀرصدگر،خطمشیپژوه،هدایتکنندهوناظربر
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گردهایخطمشیگذاری،باهدفارزیابی،اصاحوبهبودواجرایصحیح فرا

قوانینوبرنامهها(ازجملهاهدافایشانبودهودراینراستا،طیچندسال

گذشـــته،پایاننامههاورســـالههاییازدانشـــجویاننخبهدردانشگاههایبرتر

کشور،توسطایشانهدایتشدهاند.

گردخطمشیپژوهیرادرهشتمرحله،بهصورتعلمیو کتابحاضر،فرا

عملیاتیمدلسازینمودهاست.ازجملهنقاطمتمایزکنندۀاینکتابنسبت

کاربردیاین بهسایرکتابهایمشـــابه،استفادهازروشموردکاویباتشریح

هشتمرحلهاستکهدرکخوبیبه"مخاطبمتعهدبهاجرا"میدهد.این

گردهشـــتمرحلهای،درموردچندخطمشیازخطمشیهایکاناجرا فرا

شـــدهدرادوارگذشته،گامبهگامپیادهســـازیوارائهگردیدهاست؛ازاینرو،

مطالعۀکتابحاضر،بهویژهبهمتولیانخطمشیگذاری،دستگاههاینظارتی،

نهادهاومؤسســـههایآموزشـــی،پژوهشـــیوترویجیکهدرپـــیایجادتحول

درجامعهانـــدومدیراناجراییوپژوهشـــگرانحوزههایحکمرانی،مدیریت

دولتی،علومسیاســـی،روابطبینالملل،آیندهپژوهی،جامعهشناسی،اقتصاد،

مالیـــهعمومـــیوبودجهتوصیهمیگـــردد.درپایانبرخـــودالزممیدانیمکهاز

زحماتجنابآقایدکترعلیاصغرپورعزتوســـرکارخانمدکترسحربابایی

کهبادقتنظر،تاشعالمانهوپیگیریمجدانهایناثرفاخرراتولیدنمودهاند

کمالتشکررابنماییم.همچنینازکادرعلمیواجراییانتشاراتمهرستانکه

اثرحاضررابهزینتطبعآراستهاندقدردانیمینماییم.

پژوهشکده مهرستان
اندیشکده مدل سازی و خط مشی پژوهی 
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پیشگفتار
دانـــشادارۀدولـــتو خطمشـــیپژوهی1ازجملـــهمباحـــثبســـیارمهمدر
کـــهبهصحتعملکردسیســـتمخطمشـــیگذاری2 حکومتاســـت.مبحثی
مربوطمیشـــود؛زیراخطمشـــیپژوهی،پژوهشـــیبرایخطمشیگذاریبهتر
استوبهتعبیری:»خطمشیپژوهی،قوامبخشسیستمپشتیبانخطمشی
اســـت؛یعنیباسرنوشتانسانها اســـت.«خطمشـــی،مهموسرنوشتساز
وجوامـــعســـروکارداردوواقعیتهـــایدرحالتکوینراشـــکلدادهوتغییر
میدهـــدوحتیمتحولمیســـازد.خطمشـــیپژوهیاصطاحیمهماســـت
کانـــونتوجهقرار کـــهضـــرورتپژوهـــشدربارۀهمـــۀمراحلخطمشـــیرادر

: میدهد.اینمراحلعبارتانداز

1.احساسوشناساییمشکل؛

2.تدوینوتعریفمسئله؛

3.اولویتبندیودستورگذاری؛

4.شکلدهیوطراحی؛

5.مشروعیتبخشیوتصویب؛

6.کاربستواجرا؛
1 .Policy research
2 .Policy making system
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7.ارزشیابیوسنجشتأثیر؛

8.خاتمهبخشیودرسآموزیازآن.
اســـت. ومســـتمر گیر کیـــدمیشـــود،خطمشـــیپژوهیاقدامیفرا ازایـــنروتأ
گاهانهازچرخۀخطمشیگذارِیعمومیو اقدامیبرایپشتیبانِیعالمانهوآ

اقدامدرعرصۀعمومیجامعه.

خطمشیپژوهیکاریدشواراستکهازعهدۀافرادسختکوشوتابآور

وخســـتگیناپذیربرمیآید.اینمهمبهمتخصصانینیازداردکهبتوانند»عیار

کهنباید هرخطمشی«رامشخصسازند.دقتبرایننکتهبسیارمهماست

خطمشـــیپژوهیباتحلیلخطمشـــیوآزمایشخطمشیوسیستمپشتیبان

خطمشـــیکهمباحثیمتفاوت،امامکملاند،یکســـاندرنظرگرفتهشـــود.در

گـــرخطمشـــیپژوهیازتحلیلگـــرِیخطمشـــی1متمایزشـــود،میتوان واقـــع،ا

ادعـــاکردتحلیلگِرخطمشـــی2بهایـــنمهممیپردازد:آیابرایمشـــکلجاری،

خطمشیمدنظرومنتخب،مناسبوخوشتراشواجراپذیراست؟درحالی

کهپژوهشـــگرخطمشـــی3بهاینسؤالپاســـخمیدهد:آیامشـــکلبهدرستی

کنونزمانرسیدگیبهآناست؟درواقعاوست تشخیصدادهشدهاستوا

کهبایدمعّینکند،کدامخطمشیبایدانتخابشود.

سیســـتم آمادهســـازی هـــدف بـــا خطمشـــی4 پشـــتیبان سیســـتمهای

کنـــون«6تجهیـــز خطمشـــیگذاریبـــرایتصمیمگیـــریبهموقـــع5در»اینجـــاوا

میشـــوند؛یعنـــیدانشذخیرهشـــدۀخطمشـــیپژوهانوخطمشـــیگذارانو

1 .Policy analysis
2 .Policy analyzer
3 .Policy researcher
4 .Policy support systems
5 .Decision
6 .Here and now
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آزمایشـــگرانخطمشـــی1رابرایاســـتفادهدرمواقعمقتضی،درهنگاماقدامو

عمل،در»آنجاوآنگاه«2بهکارمیگیرند.سیستمهایپشتیبان،جانمایۀگزارِش

پژوهشها3،برنامهها4،نظریهها5،ایدهها6،پروژهها7وراهحلهایتجربهشده8

وتجربهنشدۀ9حاصلازفعالیتانواعسیستمهایخطمشیگذاریرادرخود

انباشـــتهمیســـازندتاهنگامضرورت،دراختیارخطمشـــیگذارانقراردهند.

خطمشیگذارانموظفانددرهرلحظهوهرمکاندر»آنگاهوآنجا«،بهترین

کـــردهودرمعرضتصویب خطمشـــیهایممکنرایافته،پردازشوآزمایش

قـــراردهند.ســـپس،نتایجحاصلازاجرایآنراارزشـــیابیکردهوبهسیســـتم

پشتیبانخطمشیبازگردانند.

کمـــکبه بـــهایـــنترتیـــبخطمشـــیپژوهی،پژوهشـــیســـامانمندبـــرای

خطمشـــیگذارانیاســـتکـــهمجبورنـــددرعرصههـــاوحوزههـــاوقلمروهـــای

گـــون،دربـــارۀمســـائلومشـــکاتمتفـــاوتتصمیمگیـــریکننـــد.حاصل گونا

خطمشـــیپژوهی،سرمایۀارزشـــمندیبرایتجهیزسیستمپشتیبانخطمشی

اســـت؛بنابرایـــنبرایتضمینصحتعملکردسیســـتمپشـــتیباِنخطمشـــی،

اهتمامبهخطمشیپژوهیضرورتدارد.

آزمایـــشخطمشـــی10درآزمایشـــگاهخطمشـــی11،بـــرایبررســـیاســـتحکام

تعریـــف،طراحـــی،تدوینوداللتتصویبخطمشـــی،باتوجـــهبهپیامدهای

1 .Policy laratory experts
2 .There and then
3 .Researches
4 .Plans
5 .Theories
6 .Ideas
7 .Projects
8 .Experienced alternatives
9 .Unexperienced alternatives
10 .Policy examination
11 .Policy labratory
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پیشبینیشـــده،انجاممیشود.ارزشیابیخطمشـــی1نیزاقدامیاستکهدر
گردخطمشیگذاری2برایپیامدسنجیخطمشیانجام واپســـینگامهایفرا

میشود.
مطالعاتخطمشی3اولینباردرسالهای1960تا1969درایاالتمتحدۀ
آمریکابهمنزلۀموضوعیبینرشـــتهایدرعلومسیاسی4وادارۀدولت5مطرح
شـــد.برخیپژوهشـــگران،مطالعاتخطمشـــیراشـــاملدوموضوعگســـترده
گـــردخطمشـــی7)نـــک:1994,white(. دانســـتهاند:تحلیـــلخطمشـــی6وفرا
برخیدیگرنیزهمچونروزِنبلوممطالعاتدربارۀخطمشیرادارایدوبخش

.)Rosenbloom,میدانند:تحلیلخطمشیوارزیابیاجرا8)2002
نگارندگاناینکتابقصددارندخطمشـــیپژوهیرادرروندمطالعاتکل
تحلیلواجـــراوارزشـــیابیمدنظرقرار چرخۀخطمشـــی،درســـهحوزۀمتمایـــِز
دهند.دراینرویکرد،تحلیلخطمشی،پیشنگرانهاستوبهویژهدرمراحل
اولیۀشکلگیرِیخطمشـــی،برایانتخابخطمشیبهکارمیرود.اجرامرحلۀ
پسازانتخابخطمشیاستکهبهموضوعاتیهمچونکاربست،نگهداری،
ترمیموپایشاجرایصحیحخطمشیمیپردازدتاشاخصهاییمانندالتزام
بـــهارزشهاواصولاخاقیواســـتانداردهایاجراییدرمســـیردســـتیابیبه
اهدافخطمشـــیرعایـــتشـــوند.درنهایت،ارزشـــیابی،میزاندســـتیابیبه
اهدافاولیهومیانبردونهایِیخطمشیرااندازهگیریمیکندوبرایترمیمیا

تغییریاخاتمۀآن،پیشنهادهاییاصاحیمیدهد.

1 .Policy evaluation
2 .Policy making process
3 .Policy studies
4 .Political sciences
5 .Public administration
6 .Policy analysis
7 .Policy process
8. evaluation of implementation
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بـــه و اســـت متفـــاوت پژوهـــشدربـــارۀخطمشـــی1 بـــا خطمشـــیپژوهی

ازآننیازدارد.خطمشیپژوهی کامًامتمایز روششناســـیویژهسازیشـــدۀ2

بـــراینموضوعداللتداردکهچگونهجهـــانراتغییردهیم؛اماپژوهشهای

پایهدربارۀخطمشـــیدرجســـتوجویآناندکهجهانراآنگونهکههست،

کنند.بهطوردقیقتر،میتوانچهارتفاوتاصلیمیانخطمشیپژوهی درک

:)Etzioni,وپژوهشهایپایۀخطمشی،مدنظرقرارداد)833-840:2008

کـــهبایدبرایایجاد 1. ســـازگاری و حالت پذیری3:ناظربرمقدارمنابعیاســـت

تغییـــردریـــکیـــاچندمتغیـــرصـــرفشـــوند.درخطمشـــیپژوهی،قابلیت

ســـازگاریورعایـــتحدودزمانـــیوهزینهایونهادیماحظهایاساســـی

اســـت؛امادرپژوهشهایپایۀخطمشـــی،نوعیثباتدرنحوۀمواجههبا

نتایجوجودداردودلیلیبرایانعطافپذیرِیمعطوفبهتغییروضعیتدر

آیندهوجودندارد.شایدبتوانگفت:هدفدرپژوهشهایپایۀخطمشی،

توســـعۀدانشخطمشـــی4اســـت؛درحالیکههدفازخطمشـــیپژوهی،

بهبوداثرخطمشیاست.

2. حیطه و دامنۀ تحلیل عوامل5:خطمشیپژوهیدربرگیرندۀتحلیلجامعهمۀ

ابعاداصلیپدیدههایاجتماعیدرجامعۀواقعیاســـت؛اماپژوهشهای

گاهیجهانرابهطورانتزاعیدرقالبنمونهایکوچکترو پایۀخطمشی،

گانهمطالعهمیکنند. قطعاتیریزترتحلیلکردهوبهطورجدا

1 .Research about policy
2 .Customized methodology
3 .Malleability
4 .Policy knowledge
5 .Scope of analysis
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3. محرمانگی1:پژوهشهایپایۀخطمشی،حاصلتاشعمومیوآزادهستند

ودرقالـــبعرفرایج،نتایجخودرامنتشـــرمیســـازندودیگـــرانمیتوانند

بهصـــورتانتقـــادی،نتایـــجحاصلازآنهـــاراارزیابـــیکنند.ایـــندرحالی

منتشرنمیشوندوبهصورت
ً
کهیافتههایخطمشـــیپژوهی،معموال است

خصوصـــیبرایخطمشـــیگذارانیاســـفارشدهندگانتهیهمیشـــوند.در

گاهسازی گردجمعیوآ واقع،هدفاصلیخطمشیپژوهی،مشارکتدرفرا

نیســـت؛بلکـــهنوعـــیخدمترســـانیودردســـترسقراردادندانـــشبرای

مقاصدویژهاســـت.همچنین،جنبۀعمومینداشتهومشتریمحوراستو

برایماحظهیاکاربستدرعرصۀعملانجاممیپذیرد.
ً
معموال

4. ارتباطات2:پژوهشهایپایۀخطمشی،درپرتوِیقانونیاروالعرفیشده،

بهندرتباواقعیتجامعهوبهخصـــوصزندگیمردمعادیدرارتباطاند.

درصورتـــیکه،خطمشـــیپژوهانگاهیحتیتشـــخیصمیدهندبهنوعی

بســـیِجحمایتعمومینیازدارند،بهویژهبرایدسترسیکافیبهدادههای

مدنظـــربرایخطمشـــیهاییکهنتایـــجآنها،درعمل،برسرنوشـــتمردم

ازاصطاحات
ً
موثرند.ازاینروســـتکهپژوهشگرانپایۀخطمشی،معموال

فنـــی،نمادهایریاضـــی،زیرنویسهـــاومقولههاوواژههایعلمِیبیشـــتری

اســـتفادهمیکنند.ایندرحالیاستکهخطمشـــیپژوهانتاشمیکنند

یافتههـــایخودرابهزبانمادریوبدوناســـتفادهازاصطاحاتفنیارائه

دهندتابهطورخاص،برایسیاستمداراندرکپذیرباشد.
وبروز کِیعصرحاضـــر ویژگـــیآشـــوبنا کیدبر بـــاتوجـــهبهاینمقدمـــهوبـــاتأ
بحرانهایپیدرپیدرسامانههایتصمیمگیریوخطمشیگذارِیعمومی

1 .Private and confidential
2 . Communications
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کشـــورهاوفهـــمعمیقایـــننکتهکهعرصـــۀعمومیجوامع،عرصـــۀآزمونو
قرارمیگیرد:بایدتاحدتوان،سیســـتمهای خطانیســـت،ایـــنوظیفهمدنظر
خطمشـــیگذاریرابـــاایدههـــا،طرحهـــا،نظریههـــا،دیدگاههـــا،راهکارهـــاو

کردتادستکم،»خطاکردن،دشوارشود«.  خطمشیهایخوبتجهیز

آشکاراستکههرچهخطمشیپژوهیبهدستاوردهایصریحتر،دقیقترو

عینیتریبرایسیستمخطمشیگذارِیعمومیمجهزشود،اشتباهکردندربارۀ

منابعملیدشـــوارترمیشـــود.حتـــیدرصورتصاحدیِدخطمشـــیپژوهان

وســـفارشدهندگانخطمشـــیپژوهی،میتـــواندرَورایاصـــلمحرمانگـــی،

دستاوردهایسیستمخطمشیپژوهیرادرمعرضماحظهوارزیابیواطاع

عامهقراردادتادولتمردانمجبورشوندبرایمتقاعدسازیعامۀمردم،خود

رابهاستفادهازایندستاوردهامقیدنشاندهند.

درمجموع،خطمشیپژوهیباهدفافزایشامکانمواجهۀعلمیوعملی

بامشـــکاتومســـائلعمومیوتاشبرایحلســـامانمنداینمشـــکات

انجاممیشـــود.دراینراســـتا،میتواننمودارکلِیخطمشـــیپژوهیرابهاین

صورتدرنظرگرفت:
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 نفعان کل و نیاز اولیه و انواع ذیشناسایی مش

های کمی و کیفی در فراگرد  گردآوری داده
 مشی خطای  مرحله هشت

 مطالعۀ تجارب مشابه جهانی

روندها و روابط  تعیین
میان متغیرهای مربوط به 

 مشی خط

تعیین نتایج حاصل از 
و  مشی خطاجرای 
 های اجرا چالش

 مشی خطپیشنهاد ادامه یا خاتمه یا اصالح 

 پژوهی مشی خطها متناسب با فراگرد  آموخته استخراج درس

گذاران، در مواقعی که انتشار در  مشی خطارائۀ نتایج به جامعه هدف یا 
 توجیه منطقی و عقالنی ندارد. ،جامعۀ هدف

ها و  احصاءِ شباهت
 های محیطی تفاوت

شناسایی مبانیِ عقالنی و 
 مفروضات ذهنی آنان

مدنظر  مشی خطت ذهنی طراحان شناسایی مفروضا
 ازطریق مصاحبه و مطالعۀ اسناد

 

گرد کلی خط مشی پژوهی نمودار 1: فرا

اســـتادانوهمکارانبزرگواریاســـت پرتوبهرهمندیازمحضر ،در اثـــرحاضر
ایـــنمجالنمیگنجـــد.ازمیانایناســـتادان، کـــهنامبـــردنازهمـــۀآناندر
کبر استاددکترســـیدمهدیالوانی،دکترمحمدسعیدسلیمی،دکترسیدعلیا
رضـــاواعظی،بســـیاراثرگذار ناصـــرمعصومیودکتر موســـویموحـــدی،دکتر
وراهنمـــاینویســـندگانبودهانـــد.همچنیـــنالزماســـتازهمـــکارانگرامی،
عبـــاسمنوریان،دکتر دکتـــرمهدیغضنفری،دکترحســـنداناییفـــرد،دکتر
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مهـــدیعبدالحمید،دکتر ،دکترغامرضاســـلیمی،دکتر رحمـــتاهللقلیپـــور
غامرضاتوکلی،دکترجهانشـــاهچرختابمقدم،دکترسیدحامدوارث،دکتر
پریـــامؤمنزاده، نیلچـــی،دکتر مازیار پریســـامکی،دکتـــر کبـــرمحمـــدی،دکتر ا
ســـیاوشرفیعـــی،دکترســـهرابهاشـــمینژادوامینمعینیـــانبهدلیل دکتـــر
کتـــابارائه کـــهبرایبهبـــودنگارشاین حمایتهـــایمعنـــویوایدههایی
کنیم.بهویژهجـــاداردازخانمهازهرانقشزنومائده کردهاند،سپاســـگزاری
کـــهبادقتزیاد،مســـئولیتویرایشایـــنکتابرابرعهـــدهگرفتند، کیوانـــی
قدردانیکنیم.همچنینازدانشپژوهانهوشمندیکهباپرسشهایدقیق
وادارســـاختهاند خـــود،هدایتگرذهننویســـندگانبودهاندوآنانرابهتفکر
بازبینیواصاحباورهاودیدگاههایشـــانداشـــتهاند، ونقشارزشـــمندیدر
بهخطمشـــیگذاران

ً
پایـــان،مطالعۀاینکتابرامخصوصا سپاســـگزاریم.در

فعـــالدرکمیســـیونهایهیئتدولـــتودبیرخانۀشـــوراهایعالیکشـــورو
مقرراتداخلیدردستگاههاوسازمانهای وتصویبگر مراجعتدوینگر سایر

مرتبطباهیئتدولتپیشنهادمیکنیم.
آذر1400
علیاصغرپورعزت،استادگروهمدیریتدولتی،دانشکدۀمدیریتدانشگاهتهران
سحربابایی،دانشآموختۀدکتریمدیریتدولتی،دانشگاهعامهطباطبایی





ــصـــل اَول فـَ



اهمیت
فصل اول: اهمیت خط مشی پژوهیخط مشی پژوهی 
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امیرالمؤمنین؟ع؟،نامۀ52نهجالباغة:

گرحکمرانازمردمرخنهانسازد،چگونهمیتواندازشوربختیها »ا
گاهشود؟«)نک:ترجمۀآیتی:ص743(. ورنجهایآنانآ

خط مشی خوب، بد، زشت
خطمشـــیخوب1رامیتوانخطمشـــیاثرگـــذار،نافذ،بهموقـــع،مرتبطودر

راســـتایمنافععمومیدانســـت،درحالیکهخطمشـــیبد2،خطمشیکماثر

یاکمبازدهیادیرهنگاماســـت.خطمشیزشـــت3،خطمشیبیربط،منحرف،

بدفرجـــاموبرخـــافمنافـــععمومـــیاســـت.بهطورکلیخطمشـــیزشـــترا

تباهخطمشی4یاخطمشیکاذب5مینامند.

مصیبتسیســـتمهایخطمشـــیگذاریدرکشـــورهایعقبمانده،وجود

خطمشیهایبدنیست؛بلکهپایبندیافراطیوایدئولوژیکبهخطمشیهای

زشتیاتباهخطمشیهاست.پایبندیبهخطمشیهاییکهواضحنیستبا

چـــههدفی،بـــرایکدامجامعۀهدف،باچهمصلحتـــیصورتبندیوبهنفع

از چهافرادیطراحیمیشوندوبهتصویبمیرسندوبهاجرادرمیآیند.بدتر

همهاینکههنگامارزشـــیابینیزچاپلوســـانه،بهدروغ،باسوگیریوغرضورزی،

1 .Good policy
2 .Bad policy
3 .Ugly policy
4 .Spoiled policy
5 .Pseudo policy
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»خطمشـــیبرتر«ناممیگیرنـــد.گویابرخیازاینارزشـــیابیها،دانـــشادارهو

منطقخطمشیگذاریرابهسخرهگرفتهاند.

شایستهاستمباحثاینفصل،درامتدادپاسخبهاینپرسشهاادامهیابد:

1.چراخطمشیپژوهیضرورتدارد؟

2.چگونهمیتوانسیســـتمخطمشیگذاریرابرخطمشیهایخوبمتمرکز

ساخت؟

واژگان و مفاهیم رهنما
خطمشـــیپژوهی،سیســـتمپشـــتیبانخطمشـــی،جامعۀهدفخطمشـــی،
،پژوهشگرانخطمشی،خطمشیخردمبنا،خطمشی سازمانخطمشیگذار
اضطرارمبنا،خطمشـــیغنیشده،خطمشـــیخوشتراش،خطمشیخوب،

خطمشیبد،خطمشیزشت،تباهخطمشی.
علیشریعتی:

»حرفهاییهستکهکلماتشهمچونسپندبرآتش،درِمجمرروح
بیقرارندوآدمیراسراسیمهوبیتابهمچونروحسرگردان،ازشهر
ودیاربیرونمیکشـــانندودرجستوجویمخاطبگمشدهاش،بر

رویزمینآوارهمیکنند«)شریعتی،1365:101(.

خط مشی گذاری در آشوب
ک،بسیاربیشتراستوواقعیت دشواریهایخطمشیگذاریدرفضایآشوبنا
گرامروزه،خطمشـــیگذاران ایناســـتکهعصرحاضر،عصرآشـــوباســـت.ا
بخواهندصادقوصالحباشند،بایدبسیارتاشکنند؛زیرادرموقعیتکنونی،
پیچیدگیهایروزافزون،مجالاقداموعملصحیحراازجامعۀدانشـــمندان
فروکاهندهوُکشندهرابرجامعۀعلمیوکارگزارانصالح ستاندهونوعیاضطراِر
مستولیساختهاست.چنینبهنظرمیرسدخطمشیگذاران،خاریراباخاری
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ودردیرابـــادردیدیگـــردرمانمیکنندودرانتظـــارحادثۀبعدیمیمانند؛
حادثـــهایکـــهگاهیبازتابعملامروزآناناســـت.وضعیتچناناســـتکه
متخصصـــاننمیتواننـــدبااطمینانانتخابکنندبهکدامدردجامعهســـریعتر
رســـیدگیکنند:بیاخاقی،بیعدالتی،درماندگی،فقر،ناامنی،جهل،بیثباتی

یادرماندگیازدرمانوعاج.

جهانروبهپیچیدگیاستومسائلآندرروندپیچیدگِیروزافزون،بههم

ک گرهمیخورند!ازجملهراهکارهایمهممواجههبامسائلپیچیدهوآشوبنا

عصرحاضر،شناختآیندههایمحتمِلپیشروبرایجلوگیریازغافلگیرِی

راهبردیاست.پیشبینیوپژوهشآیندهوانتخابخطمشیهایبرتربرای

مواجههباآشوبهایآینده،پیشازاینکهرخدهند،یکیازمظاهرعقانیت

وخردورزیاســـت.گویاِخردمندیگمشـــدۀامروزماســـتودردماجزباِخرد

وخردورزیدرماننمیشـــود.دراینرویکرد،خطمشـــیپژوهی،راهیبهسوی

خردورزیوعقانیتاستوراهیبهسویتوسعۀ»خطمشیهایخردمبنا«

دربرابر»خطمشیهایاضطرارمبنا«است.

خطمشـــیپژوهیازآزمونوخطـــادرعرصـــۀعمومـــیجلوگیـــریمیکندواز

هزینۀاجرایخطمشیهاینادرستمیکاهد؛درحالیکهسیطرۀاضطرارها،

عجلـــهوضعـــفتأمـــلواندیشـــهراتحمیـــلمیکنـــدوپیامدهـــایتسلســـلِی

گاهیفروکاهندهراسببســـازمیشـــود.در پیشبینینشـــدهوناپایداروحتی

همیناحـــوال،عقانیتوخردمنـــدی،بربازنگریدقیقوضعیت،ازســـطوح

کیدکردهوبهوضعیتسراسربینِی1 پایینوهمسطحتاسطوحفراترازمشکلتأ

۱.مفهومPanopticon،ازطرحزندانپیشـــنهادِیِجِرمیِبنتامگرفتهشـــدهاســـت.واژۀسراســـربین،نامیاستکهاز
آن،زندانیاندرهمهحالوازهمهسودرمعرضنگاهوديدبانیبودند. زندانیبهعاريتگرفتهشـــدهاســـتکهدر
شـــیوعالکترونیســـموشفافیتزندگیدرفضایآن،برخیوجوهسراســـربینرابهحريمخصوصیهمۀشهروندان
ازحیثنقضحريمخصوصیسبب گواریرانیز تســـریدادوعالوهبردســـتاوردهایامنیتبخشآن،وضعیتنا
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جامعهومشـــکاتاجتماعیبرایاحســـاسمشـــکلاهمیتمیدهد)نک:

پورعزتوهمکاران،1394(.

روانیستآدمیاندرمعرضسراسربینیقرارگیرند؛زیرایکیازشکنجههای

روانیعصرمدرن،همینسراسربینیاست.ولیبسیاررواستمجموعۀمسائل

کانونیسراســـربینودرمعرضدیدهمـــۀمتفکران، یامشـــکاتعمومـــیدر

صاحبنظـــرانوذینفعانقـــرارگیرد.بدینترتیب،وضعیتســـالمتریبرای

طرحهرمشکلوشناساییابعادآنواولویتبندیحلآنایجادمیشود.

نویدبخـــش نیـــز شـــفاف درمحیطهـــای موقعیـــِتچندصدایـــی ایجـــاد

سالمسازیعرصۀخطمشیگذاریواجراوارزشیابیخطمشیاست؛بنابراین

پذیرششـــرایطنقدعامه،تدبیریسالماســـتکهباترویجمطالعۀسامانمند

خطمشـــیپژوهانه،کاملترجلـــوهمیکند.دراینرویکرد،خطمشـــیپژوهیبا

هدفکشفوشناساییورتبهبندیصداهایعامۀمردم،درطبقاتواقشار

گونصورتمیپذیرد. گونا

گـــرداب انبوهـــۀ اطالعات: در جســـت وجوی  خط مشـــی گذاری در 
داده کاوی و مدیریت دانش

وســـادهتر بـــاتوجـــهبهاینکـــهدرعصرحاضردسترســـیبهاطاعات،بیشـــتر
پژوهشـــگران،چنین اســـت،بهتدریـــجمســـئلۀاصلـــیمدنظر وامکانپذیرتـــر
کهچگونهازمیاناینانبوهـــه،بهدادهکاویبهجای صورتبندیمیشـــود
کهامکان فـــرآورِیدادهبپردازند.درچنینوضعیتی،آشـــناییبـــاروشهایی
راازمیانانبوهۀدادههافراهممیسازند، کارآمدومؤثر اســـتخراجاطاعات
بســـیارمفیداســـت.ازاینرو،اهتمامبهآموزشروشهایدادهکاویاهمیت
توانایی کیدبر اینکتاب،باتوجهبهقابلیتهایمثبتفناوریاطالعات،استعارۀسراسربین،بهمعنایتأ شد.در
نگاهبهآنمسئلهوحلآنازهمهسو وجامعترمشـــکالتومسائلعمومی،شفافسازیمسیر مطالعۀعمیقتر

وتوسطهمۀذینفعاناست.
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کانون  مییابدوخطمشـــیگذاریمبتنیبردادهکاویوتحلیلکاندادهدر

توجهقرارمیگیرد.

ازاوایـــلقـــرن21میـــادیپیشبینـــیمیشـــدفنـــاوریدادهکاوی،یکـــیاز

عرصههایبســـیارتحولآفرینتوسعۀقرنحاضرشـــود.درهمینامتداد،این

دهفناورینوظهوریقرارگرفتکهپیشبینیمیشودجهان فناوریدرشماِر

راتغییـــرمیدهد.درعرصۀعملنیزطیبیســـتســـالگذشـــته،متخصصان

دادهکاویبهموفقیتهایبیشماری،همازحیثتوسعۀیافتههایکاربردی

وهمازحیثپیشرفتهایعلمیبنیادیندستیافتند.

کاربردیو گردرایانهایاستخراجاطاعات ودانش منظورازدادهکاوی،فرا

تحلیلیمهموناشـــناخته،ازیکپایگاِهگستردۀدادهاست.ایندانشممکن

اســـتبرایتصمیمگیریهایحیاتی،حتیازطریقنفوذدرنگرشوشـــهودو

تجربـــۀفردیآحادجامعهصورتپذیـــردوامکانتولیدفرصتهایجدیدی

ازمســـیرهایدیگرکشفنمیشوند.بنابراینمیتوان
ً
رافراهمآوردکهمعموال

دادهکاویرابـــارویکـــرداســـتعارهایبهمعدنکاوی،»کشـــفدانـــشازمعدن

.)Shi,پایگاهدادهها«تلقیکرد)2013

هرخطمشـــیای،درسالیانمتمادی،آثارگســـتردهایبرزندگیعامۀمردم

میگـــذاردوبهمرور،دادههایبســـیاریازایـــنآثارتولیدمیشـــود.بنابراین،با

کاوشالگوهـــاورونـــدتغییراتطولیوعرضیدرایـــندادههایادادهکاویدر

آنها،میتوانبهبرخیآثاروپیامدهایتسلســـلیحاصلازهرخطمشیپی

بردوازآنهابرایتصمیمگیریهایمهموحیاتیاستفادهکرد.
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هدف خط مشی پژوهی
بـــرای راه روشنســـاختن خطمشـــیپژوهی، خردهسیســـتم هـــدف
گونسیستمخطمشیگذاریعمومی خطمشیگذارانوشناساییابعادگونا
گون، گونا کـــههرخطمشـــیدرچالـــشمطالعـــات  اســـت.البتـــهباایـــنباور
بهگونههایمتفاوتیشناســـاییمیشـــود.دراینباره،مثنـــوِیجذابمولوی

دربارۀفیلوفیلشناسانغریبه،بسیارتأملبرانگیزاست:
بـــود تاریـــک خانـــۀ انـــدر پیـــل

هنـــود بودنـــدش آورده را عرضـــه
بســـی مـــردم دیدنـــش بـــرای  از

هرکســـی همیشـــد ظلمـــت آن انـــدر
نبـــود بـــاچشـــم،چـــونممکـــن دیدنـــش

میبســـود کـــف تاریکـــیاش، آن انـــدر
اوفتـــاد خرطـــوم بـــه کـــف را یکـــی آن

گفـــتهمچـــوننـــاوداناســـتایـــننهـــاد
رســـید گوشـــش بـــر دســـت را یکـــی آن

پدیـــد شـــد، بادبیـــزن چـــون بـــرو آن
بســـود پایـــش بـــر چـــو را کـــف یکـــی آن

عمـــود چـــون دیـــدم پیـــل شـــکل گفـــت
دســـت بنهـــاد او پشـــت بـــر یکـــی آن

گفـــتخودایـــنپیل،چونتختیُبدســـت
رســـید کـــه جزئـــی بـــه هریـــک همچنیـــن

میشـــنید هرجـــا میکـــرد، آن فهـــم
مختلـــف شـــد گفتشـــان نظرگـــه از

الـــف ایـــن داد، لقـــب دالـــش یکـــی آن


