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چکيده
تحول در حوزههای مختلف بهویژه در حوزههای نرمافزاری و ارتباطی ،ظهور و بروز مسائل عمومی جدیدد و
پیچیدهای را در جوامع به دنبال داشته و چگونگی عمدل ماشدید دو د هدا را بدا چدا
چا

های دفاعی و امنیتی روبهرو کرده اس  .در مواجه با اید مسائل ،توجه به ارتقای کیفی

عمومی یکی از راهکارها اس

که در اید پژوه

تالش شده اس

سیاس گذاریهدای

در راستای کمک به تحقق سیاس هدای کلدی

نظام ج.ا.ایرا بهویژه در حوزه دفاعی و امنیتی ،مد ی از چگونگی ارتقای کیفی
کاربس

هدای مختلفدی همچدو

سیاس گدذاری عمدومی در پرتدو

ارزشهای سیاسی ارائه گردد .برای اید کار ،با استفاده از مطا عه ادبیات تحقیق و روش مصداحبه ،دادههدا

و اطالعات جمعآوری و با استفاده از تئوری دادهبنیاد تجزیهوتحلیل کیفی گردیدهاند .جامعده آمداری ایدد تحقیدق
شامل تعداد  11نفر از اساتید و صاحب نظرا مربدو بده حدوزه پدژوه
نمونهگیری زنجیرهای انتخاب شدهاند .نتایج حاصله حاکی از آ اس

اسد

کده بدا اسدتفاده از روش تعیدید

که توجه به ارتقای کیفید

رروجدی نظدام

سیاس گذاری جمهوری اسدالمی ایدرا در پرتدو ارزش هدای سیاسدی ،کارآمددی نظدام سیاسدی ،ارتقدای سدطح
رضای مندی مردم و تحقق اهداف و سیاس های دفاعی و امنیتی را در پی رواهدد داشد

و از مواجده نظدام بدا

موانع و بحرا های سیاسی ،اجتماعی و امنیتی جلوگیری میکند.
کليد واژهها :سیاس گذاری عمومی ،ارزشهای سیاسی ،سیاس

عمومی ،سیاس های دفاعی -امنیتی.
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مقدمه
در فراگرد سیاس گذاری عمومی اید سؤال مطرح اس

که چگونه میتوا رواسدتههدا

و تقاضاهای مردم را در حوزههدای عمدومی همچدو بهداشد  ،مسدکد ،محدی زیسد ،
آموزش ،امنی

و ،...با شعارها و ارزشهایی چو آزادی ،عدا  ،حقوق بشر ،اسدتقالل و...

تلفیق و سیاستی روب و کارآمد تهیه و اجرا نمود ،تا به نیازهای مشروع مردمی پاسد داد.
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

پاس سازنده به اید سدؤال نیازمندد ابدربخ

بدود سیاسد گدذاریهدای عمدومی اسد .

«ابربخشی سیاسد گدذاری مربدو مدی شدود بده سدطح بداای کارآمددی در یدک فرایندد
تصمیم گیدری در جهد

نیدل بده اهدداف سدازمانی یدا ملدی .فدرق اسد

بدید کدارایی در

سیاس گذاری با کارآمدی در سیاس گذاری .کارایی ا زاماً منتهی به ابربخشدی (کارآمددی)
نمیشود .در کارایی ،انجام صحیح کارها ،حل مسائل ،حفظ منابع و انجام وظیفه مورد نظدر

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

اس ؛ اما در کارآمدی و ابربخشی انجام کارهای صحیح ،تو ید راهکارهدای ردالق ،اسدتفاده
بهیندده از منددابع و دسددتیابی بدده نتددایج دنبددال مددیشددود» (کدداظمی .)111 :1421 ،از ایددد رو ،در
سیاس گذاری عمومی بایستی بیشتر روی ابربخشی و کارآمدی تأکید کدرد تدا کدارایی؛ بده
عبارتی ،سیاس گذاری باید معطوف به نتیجه باشد ،نه رفع تکلیف و انجام وظیفه.
در راستای ارتقای کیفی
میتواند ایفای نق

و ابربخ

نمود سیاس گذاریهای عمومی ،عوامل متعددی

نماید .یکی از اید عوامدل ،ارزشهدای نافدذ و پایدهای در هدر جامعده

همچو ارزشهای سیاسی اس  .ارزشهای سیاسی بهواسطه «نق

اساسی در جه دهدی

به نحوه تصمیمگیری سیاس گذارا » (ا دوانی )122 :1421 ،و همچنید همسو بدود بدا اهدداف
سیاس گذاری عمومی ،در ارتقای کیفید

سیاسد گدذاری عمدومی و ابربخشدی آ مدؤبر

رواهد بود .بر اید اساس «بررسی فرایندهای سیاس گذاری بددو ا تفدات بده ارزشهدای
مذکور ،کار ناقصی اس »(ا وانی .)122 :1421 ،چراکده ارزشهدا یکدی از عوامدل همبسدتگی و
استمرار نظام اجتماعی هستند که غایات زندگی را تعیید و کن های افدراد را بدهسدوی آ
هدای

میکنند .در درو نظامهای سیاسی ،ارزشها و هنجارها اسداس اطاعد

سیاسدی را

تشکیل میدهند (بشیریه .)28 :1431 ،بدر ایدد اسداس ،مبتندی بدر ارزشهدا و هنجارهدا ،مدردم
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جه گیریهای رود را نسب

به عملکرد نظام سیاسی مشخص میکنند .چراکده انسدا هدا



(نظام اجتماعی) که جزئی از آ اس  ،عمل میکنند (کاظمی.)121 :1431،
دیوید ایسدتو معتقدد اسد ؛ «سیاسد  ،تخصدیص اقتددارآمیز ارزشهدا بدرای جامعده
اس »(بال و پیترز .)31 :1423 ،از اید رو ،شاید یکی از موارد مهم مناقشات و تعارضات سیاسدی
میا مهمترید ارزشها در زندگی سیاسی ،میتوا به آزادی ،عدا  ،برابری ،امنی  ،نظم و
اجتماع اشاره داش  .مردم اغلب از ایدگونده اصدول و ایددهآلهدا ،جهد

پیشدبرد کرامد

انسانی و داشتد رواب متمدنانه ،نه زوماً بهمنظور کسب قدرت و بروت ،استقبال مدیکنندد.
آنچه در اینجا به ارزشهای مذکور رنگ سیاسی مدیبخشدد ،تدأمید و تیدمید رواسدته و
انتظارات مردم از حکوم هایشا میباشد (قدوام)11 :1431 ،؛ بندابراید وقتدی سیاسد گدذاری
آ  ،افزای

رضایتمندی شهروندا را در پی داشته و به تقوی

نظام دموکراتیک میانجامدد.

از سوی دیگر ،امنی  ،ببات و پایداری نظام سیاسی را تیمید میکند.
اصلیترید چا
نهادی ،شکاکی

های دو های ندوید ،بحدرا هدایی شدامل بحدرا مشدروعی  ،بحدرا

عامه نسب

به ر مشیهای دو  ،بحرا اداری ،بحرا در رددمات مددنی،

بحرا های ما ی و اقتصادی ،رشد مسائل رارج از توانایی دو د  ،فسداد و عددم پاسدخگویی
بوده اس

که باعث افول ظرفی

ر مشیها شده اس

(محمدی فداتح و همکدارا

از دایل وجود چنید بحرا هایی ،ضعف در توجه به کاربس
برابری ،توزیع عادانه امکانات ،رقاب

 .)3 :1431 ،یکدی

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

عمومی با ارزشها مقار گردد ،تحقق رواسته و انتظارات مردم تسدهیل و ضدمد تیدمید

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

در مورد ارزشها ،مسائل هنجاری و ارالقی ،ایدهآلها یا چگونگی زندگی مدردم باشدد .در

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

تح

تأبیر یک نظم معنیدار درونیشده (نظام ارزشی) ،فراتر از تعامالت معمول اجتمداعی

ارزشهدایی چدو عددا ،

سا م اقتصادی و تکیه بر تو ید دارلی ،ضابطهگرایی،

وحدت و ...در فرایند سیاس گذاریها اس  .به همید د یل ،برای مقابله با اید چا
پاسخگویی به انتظارات متنوع مردم و حفظ نظم و امنید

هدا و

در جامعده ،ضدرورت توجده بده

همگونی فرایند سیاس گذاری عمومی با ارزشهای حاکم بدر جامعده بدهویدژه ارزشهدای
سیاسی بی

از پی

نمایا اس .

برای جمهوری اسالمی ایرا نیز یکی از راههای گذار از موانع و چا

هدای دروندی و

مقابله با تهدیدها ،زورگوییها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نظام سدلطه بدهویدژه آمریکدا،
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توجده بده نقد

ارزشهدای سیاسدی در ارتقدای کیفید

سیاسد گدذاری عمدومی اسد .

سیاس گذاری که معطوف به نتیجه باشد و آبار آ در زندگی مردم محسوس باشد و مدردم
بتوانند در سایه سیاس های تدویدشده به رواسته هدا و آمدال ردود دسد
اساس ،مسئله اصلی اید پژوه

یابندد .بدر ایدد

اید اس

که برای تسهیل در تحقق رواستهها و انتظدارات

مردم ،ایجاد همد ی و وفاق ملی و حمای

در جامعده و

مردمدی ،تدأمید امنید

و آرامد

فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

دسددتیابی بدده اهددداف و سیاسد هددای دفدداعی -امنیتددی ،چدده مددد ی بددرای ارتقددای کیفید
سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

ارزشهای سیاسی مناسب اس ؟

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
الف .پيشنه تحقيق

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

مرتب با موضوع اید تحقیق ،پژوه های مناسبی انجام گرفته اس

کده در جددول ()1

به ارتصار به چند نمونه از اید پژوه ها اشاره شده اس .
جدول شماره  :0پيشينه تحقيق
ردیف

پژوهشگر

یافتههای پژوهش

موضوع پژوهش

ایرا صحنه سیاس های کمدوام اس
در پیوند با عقالنی

1

مجیدددد وحیدددد
()1432

زمدددددا کوتددددداه
سیاسددد گدددذاری
عمومی در ایرا

اس

و عمر سیاس ها نده

و نتیجه شا که مرتب با سیاس هدایی

که مبنای عقالنی

متصل به منطق مصلح

عمومی و

منافع ملدی آ  ،محدل تردیدد اسد  .در رقیدم قددیم ،عمدر
سیاس گذاری های عمومی در ایرا درازای عمر سلسله یدا
پادشاه را داشته اس

و در نظدام فعلدی دوام سیاسد هدای

عمومی در بسیاری از عرصههای مرتب بدا قدوه مجریده بده
حداکثر دو دوره ریاس

سددعید عطددار و
2
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علدددی رواجددده
نائینی ()1433

جمهوری تقلیل یافته اس .

بررسددی و تحلیددل

اید پژوه

عوامددل مددؤبر بددر

مؤبر بر ناکارآمدی نظام سیاسد گدذاری کشدور را در لیدل

ناکارآمددددی نظدددام

اجزای ش گانه «نظام حقوقی غیرمنسجم ،سارتار سیاسدی

سیاس د گددذاری در

نامسدداعد ،شددکافهددای اجتمدداعی متعدددد ،بسددتر فرهنگددی

ایرا

با تکیه بر شدرای اقتیدایی ج.ا.ایدرا  ،عوامدل

نامناسب ،اقتصاد رانتیر و درنهاید

مسدئله عددم انتظدام در

سیاس گذاری» مورد بررسی قرار میدهد.





4

ارزشهددا در

نقدد

و

ارزشها جزء اینفک هر تصمیم و ر مشیگذاری اس

ردد مشددیگددذاری

بر رفتار و عملکرد انسا ها ابر میگذارند و در جهد

سیاسی

به ر مشیها مؤبر هستند.

ارائه ا گوی عوامدل

مهم ترید مراحل تأبیرگذار در کیفید

حسد داناییفدر

تأبیرگددددذار بدددددر

مرحله تدوید ر مشدی عمدومی و مشدروعی بخشدی بده

و همکددددددارا

ارزشددیابی کیفیدد

ر مشی عمومی اس .

()1431

رد د مشدددیهدددای

سفیدا ()1431

داد

رد مشدی عمدومی،

عمومی ایرا
امروزه با توجه به چندبُعدی بود پدیددههدا و مسدائل اداره
عوامددددل کلیدددددی

عمل به اید حوزه شکل گرفته ،ضرورت هدمراسدتایی ایدد

محمددددددددتقی

موفقیدد

رددددددددوبرو و

مشیگذاری بخد

ر مشیها با رردمایههای جامع مؤبر بر تدوید رد مشدی

روح اهلل ابراهیمی

ردددمات عمدددومی

را بیشتر نمایا می سازد .دانشمندا عوامل ارزشی ،سیاستی،

()1432

ایرا

اقتصادی ،قانونی و حرفهای متفاوتی را بهعندوا مختصدات
مؤبر بر تدوید ر مشیهای عمومی ،مدورد پدذیرش قدرار
دادهاند.

با پدژوه هدای مدورد اشداره ،در ایدد اسد

وجه افتراق اید پژوه

کده در ا گدوی

ارائهشده در اید پژوه  ،درک بهتری از تأبیرگذاری ارزشهای سیاسی در سیاس گدذاری
را برای سیاس گذار و کارگزار فراهم نموده و با نگاهی واقعبینانهتر و پدی بیندی دقیدقتدر
میتوا به ترسیم سیاس ها پردار  .افزو بر ایدد ،پیامددهایی را کده در حدوزه امنیتدی و

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

1

در ردد -

بخ

ردمات عمومی و شکس ها و نارضایتیهایی که در

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

3

حسید احمددی

موضوع پژوهش

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

ردیف

پژوهشگر

یافتههای پژوهش

دفاعی میتواند به دنبال داشته باشد ،به تصویر میکشد .همچندید ،بدا توجده بده افتدراق در
روششناسی پژوه  ،از جه

موضوع تحقیق نیز قراب

مستقیمی با هم ندارند.

ب .سياستگذاري عمومي
بیتردید رشته دانشگاهی که عموماً از آ با عنوا سیاس گذاری عمومی یاد مدیشدود،
منبعث از رویکردی اس

که علوم سیاستی نامیده شده اسد  .اعتبدار او یده رویکدرد علدوم

سیاستی در کارهای هارو د اسول ریشه دارد کده دهدههدای  1331و  1311منتشدر شددند.
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ازجمله اید کارها باید به مقا ه «جه گیری سیاستی» وی اشاره کرد که منحصراً بدر کداربرد
و حکمرانددی ،متمرکددز بددود

دقیددق علددوم بددرای مسددائل حکومد

(د یددو

 .)88 :1434 ،اسددول

سیاس گذاری را در معنای عدام ،بده معندی «برگزیدد مهدمتدرید انتخدابهدا در زنددگی
سازما یافته (عمومی) یا در زندگی رصوصی» میداند ( .)lasswell, 1951: 5اسمی
نیز بیا میدارند که سیاس گذاری عمومی پاسخی اس
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

حکوم

و

(اسمی

و ریمر

به مهمترید انتخابهای پی روی

ریمدر .)13 :1438 ،از نظر ایشا سیاس گذاری عمومی تصادفی نیس  ،بلکه

هدفمند و معطوف به غایتی اس ؛ توس مراجع عمومی اتخال مدیشدود؛ شدامل ا گوهدای
اقدامی اس
هدای

که در طی زما اتخال شدهاند؛ محصول تقاضاس
در پاس به فشاری اسد

حکوم

میشود و درنهای

و مجموعه اقدداماتی تحد

کده از سدوی برردی مسدائل قابدل ادراک وارد

میتواند ایجابی (اقدامی بهطدور عمدده هدفمندد) یدا سدلبی (تصدمیمی

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

بهطور عمده هدفمند بهمنظور عدم اقدام) باشد

(اسمی

و

ریمر .)1 :1438 ،از اید منظر مدیتدوا

گف  ،سیاس گذاری های عمومی تجلدی اراده حکومد

در عمدل یدا ردودداری از عمدل

میباشند و آ ها را میتوا بهعنوا مجموعههایی سارتاری و مدرتب  ،متشدکل از مقاصدد،
تصمیمات و اعمال که قابل نسب
هستند ،در نظر گرف

به اقتدار عمومی در سدطوح محلدی ،ملدی و بدیدا مللدی

(وحید.)18 :1423 ،

رروجی سیاس گذاریهای عمومی ،تصدمیمات و سیاسد هدای عمدومی اسد
رسیده اس

تصویب دو

و با زندگی مردم ،امنی

و آسای

کده بده

جامعه سدروکار دارد؛ بندابراید

«همه تصمیماتی که بهنوعی بهوسیله ادارهها و سازما های دو تی یا وابسته به دو

در مدورد

موضوعات متنوعی در قلمرو آموزش ،بهداش  ،مسکد ،کشداورزی ،فرهندگ ،صدنع  ،امدور
و جز ایدها اتخال میشود ،سیاس های عمومی گفته میشود»(کداظمی.)11 :1421 ،

رارجه ،امنی

به طور کلی ،مطا عات مربو به سیاس گذاری عمدومی بدهطدور عمدده در مدورد درک ایدد
مطلب اس

که دراصل ماشید دو

«توزیع عادانه امکانات و پی
با احساس آرام
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چگونه کار میکند؟(قدوام )281 :1431 ،و هددف نهدایی آ ،

برد امور جامعه ،به صورتی که در مجموع جامعه همزمدا

و امنی  ،به سم

اهداف از پی

تعیید شده گدام

بدردارد»(حدائری یدزدی و

ملکی .)14 :1438 ،امروزه تو ید امنی  ،به عرصههایی فراتدر از عرصده نظدامی گسدترش یافتده



هرچقدر کیفی

سیاس گذاری عمومی افزای

در جامعه پایدارتر رواهد بود.

پ .ارزشهاي سياسي
یا نامطلوبی

اهداف و اعمال را ارزیابی میکنند .آ ها مانند اشکال و نشانههای کلدی بدرای

رفتار به کار گرفته میشوند»

(اشتریا

 .)41 :1428 ،در حوزه سیاس  ،ارزشهای سیاسی ،اصول

هنجدداری یددا ایدددهآلهددای سیاسددیانددد و در بسددیاری مددوارد ،مددواد رددام سددن هددای
ایدئو وقیکیاند(هیود .)11 :1431 ،به عبارتی دیگر ،آ دسته از عقاید ،ایدهآلهدا و هددفهدای
مشروع و مطلوبی هستند که عموم مردم رواستار بهکارگیری آ در عرصه سیاس
مستلزم آ اس

دارل و منافع ملی در رارج تقسیم میشوند .در دارل ،سیاس

عمدومی در
که امنید

وجودی و رفاه فردی عیو جامعه را به حد اعالی ممکد برساند .در حوزه سیاس  ،امنی
و آزادی برای او بااترید هدف میباشد .در عرصه رارج نیز ،استقالل هدف انتزاعی اس .
اید هدف مطلوب دس نیافتنی اس

و ی میتواند راهنمای عمل شود و جهد

حرکد

را

معید میکند (سیفزاده .)11 :1421 ،ارزشها در بستر فرهنگدی و متناسدب بدا باورهدای جوامدع
شکل میگیرند و متحول میشوند .بر اید اساس «سلسدلهمراتدب ارزشهدا در ندزد اشدخا

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

سیفزاده معتقد اس

ارزشهای مطلوب در سیاس

بده دو عرصده مصدلح

هسدتند.

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

«ارزشها معیارها و مالکهایی هستند که بهوسیله آ مردم روبیها یا بدیها ،مطلوبی

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

اس  .عرصه سیاس گذاری عمومی ،یکی از عوامل ایجاد امنی
یابد ،امنی

و آسای

در جامعه اس .

مختلف متفاوت اس  .آنچه برای یک آمریکایی ارزش اس  ،ضرورتاً برای یک ایراندی ارزش
نیس  .همید حکم برای سایر مل ها صادق اس  .ا بته مدیتدوا گفد

بعیدی ارزشهدای

شارص و پایدار جوامع مثل آزادی ،عدا  ،دموکراسی و ...بدو شک نزد همه ملل عزیدز و
واا هستند ،و ی حتی حکم اید هم مطلق نیس  ،زیرا هرکدام از مفاهیم فوق در چرردهای از
نسب های ارزشی ،شکل و ماهی
امنی

متفاوتی به رود میگیرندد»(کداظمی .)142 :1431،بدرای مثدال،

و آزادی برای افراد بااترید هدف میباشد .طبیعی اس

که برای انسا مسلما روح و

معنی بر جسم رجحا دارد .وجود نرمافزاری او روح و معنی اس

و وجود سخ افدزاری او

جسم و لات اس  .با اید تعبیر ،آزادی جسم و لات در قا ب آزادگی معنا و روح ماهی

پیدا
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میکند .آزادی و نگاری نیس  ،بلکه رهایی از قیود اسارتبخ
انسانی اوس

و با ارتیار و انتخاب او باید به دس

اس  .اید آزادی تجلدی اراده

آید (سیفزاده.)11 :1421 ،

به هر حال ،ارزشهای سیاسی شکلدهنده رفتار سیاسی و تنظیمکننده روابد اجتمداعی
در درو یک جامعه هستند و میتوا آ ها را بهعنوا راهنمای عمل سیاسدی و معیارهدا و
مالکهایی برای ارزیابی عملکرد نظام سیاسی مطرح نمدود .ارزشهدای سیاسدی بدهواسدطه
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

اینکه برراسته از آرزوها و رواستههای مشروع مردم اسد  ،تطبیدق آ هدا بدا سیاسد هدا،
کیفی

نظام سیاس گذاری و عملکرد نظام سیاسی را تقوی

میکند.

ت .ارزشهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران
هما گونه که اشاره شدد ،برردی ارزشهدا همچدو عددا  ،رفداه ،آزادی و امنید

از

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

ارزشهای بنیادید و ایدهآلهای سیاسی همه ملل محسوب میشوند .هرچند ممکدد اسد
اید ارزش ها نیز در جوامع مختلف ،شکل و ماهی

متفاوتی به رود بگیرند ،اما عمل به اید

شعارها و آرما ها از رواستهها و آرزوهای هر انسا آزادیردواه اسد  ،چراکده از حقدوق
آ ها محسوب میشود .از جهتی دیگر ،امروزه کانو همه بحثهای سیاسی و انتظدارات از
دو ها ،توجه به حقوق و آزادیهای اساسی مردم اس « .تشکیالت ،سازما ها و نهادها و
تحوات سیاسی -اجتماعی که در جوامع بشری رخ داده و همه اصول ارالقی و انسانی که
مورد قبول ملل مختلف قرار گرفتهاند ،برای اید بوده که حقوق و آزادیهای مردم شناسایی
شود و تدابیری صورت گیرد تا اید حقوق از دستبرد مصو بماند .چراکه در بحث حقدوق
و آزادی های مردم ،سخد از انسا اس  .کسی که اشرف مخلوقات نامیده شده و جهدا بدا
تمام نعم ها و مواهب برای وی و در ردم

اوس  ،آ هم با هر رنگ و نژاد و جدن

و

رصوصیات موروبی ،اجتماعی ،ارالقی و عقیدتی .انسا تا زمانی که در راستای حقدوق و
قانو حرک

میکند و به دیگرا و اجتماع صدمهای نمیزند ،از تمام حقوق و آزادیهدای

فردی و اجتماعی بهطور کامل برروردار اس
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و هیچک

و مقام واای او را ردشهدار کند» (نظرپور.)83 :1423 ،

نباید در راه

مانعی ایجاد کندد



و آزادیهای اساسی مردم را که نشأت گرفته از فرهنگ و آموزههدای دیندی و ملدی اسد ،
استخراج نمود .بر اید اساس میتوا گف ؛ وای محوری و رهبری ،بسیج عمومی و اراده
ملی ،وحدت ملی ،عدا رواهی ،روحیه ملی ،کمکهدای بشردوسدتانه ،اسدتقالل و آزادی،
آزادی اقلی های دینی ،امنی
مصددونی

قیایی عادانه ،آموزش و پدرورش و تربید بددنی رایگدا ،

از تعددرم ،ممنوعی د

تفتددی

انتخاب شغل و ...ازجمله ارزشهایی اس

عقایددد ،آزادی مطبوعددات و نشددریات ،آزادی در
که در بند  12 ،3 ،2 ،1 ،8 ،4و  13اصدل سدوم،

اصل ششم ،اصل سیزدهم و چهاردهم ،اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانو اساسدی بده
آ اشاره شده اس

که با حفظ و تقوی

آ بر قدرت ملی و توا نرم نظام و کارآمددی آ

ث .سياستهاي دفاعي -امنيتي
برای دستیابی به شدرایطی کده کشدور از

سیاس های دفاعی -امنیتی ،سیاس هایی اس

مخاطرات تهدیدهای با قوه یا با فعل محی دارلی و رارجی و نفدول سیاسدی ،فرهنگدی و
اقتصادی بیگانگا محفوظ بماند« .از آنجا که سیاس های دفاعی به مثابه چهارچوب شدکل
دهنده به سارتار و روندهای دفاعی ،رب وبیقی با مؤ فههای امنی
کشورها دارد ،بنابراید سیاس های دفاعی و کاربس
میباشد .به اید عل

اس

ملدی و ضدریب امنیتدی

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

افزوده رواهد شد.

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

قانو گرایی ،نفی استبداد ،مشارک

مردم در سرنوشد

ردود ،اقتصداد عادانده ،انتخابدات،

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

با نگاهی به قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا  ،میتوا ارزشهای سیاسی و حقدوق

آ  ،حائز حساسی های فدراوا تدری

که تنها دو ها یگانه متو ی تدوید و اعالم سیاس

دفداعی بده

شمار میآیند») .(Hays, Vallance & Alan, 1994در اید میا  ،عوامل متعددی در شکلگیری
مسائل دفاعی و امنیتی ایفای نق

میکنند و تصمیمات دفاعی و امنیتی را تح

تأبیر ردود

قرار میدهند .ا بته تأبیر اید عوامل یکسا نیسد  ،بدهطدوری کده برردی از عوامدل نقد
محوری و اساسی را در اید حوزه دارند .برای نمونه ،شیوه سیاس گذاری دو
و ابربخشی آ  ،یکی از اید عوامل اس

که نق

و کیفید

اساسی را در شکلدهی به مسدائل دفداعی
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و امنیتی دارد .به هر حال« ،مهمترید هدفهایی که دو ها در اید حوزه دنبدال مدیکنندد،
عبارتاند از:
 .1دفع تهدیدها؛
 .2پیشگیری از جنگ و مناقشههای نظامی منطقهای یا حلوفصل آ ها؛
 .4قدرتسازی و قدرتافزایی؛
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

 .3انسجامبخشی به راهبرد و برنامههای دفاعی کشور» ).(yarger, 2006, 120
با مروری بر متد سند چشمانداز  21سا ه و سیاسد هدای کلدی برنامده ششدم توسدعه،
میتوا سیاس های کلی نظام ج.ا.ایرا در حوزه دفاعی -امنیتی را احصداء نمدود .در سدند
چشمانداز آمده اس  ،جامعه ایرانی در افق اید چشمانداز در حوزه دفداعی و امنیتدی ،ایدد
ویژگیها را رواهد داش :

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

 « ...امد ،مستقل و مقتدر با ساما دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبده و پیوسدتگیمردم و حکوم .
 -برروردار از سالم  ،رفاه ،امنی

غذایی ،تأمید اجتماعی ،فرص هدای برابدر ،توزیدع

مناسب درآمد ،نهاد مستحکم رانواده ،به دور از فقر ،تبعیض و بهدرهمندد از محدی زیسد
مطلوب .»...
در سیاس های کلی برنامه ششم توسعه ج.ا.ایرا در حوزه دفاعی -امنیتدی بنددهای 12
تا  12آمده اس :
بند  :12افزای

توا دفاعی در تراز قدرت منطقهای در جه

تأمید منافع و امنی

ملدی

با تخصیص حداقل پنج درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
بند  :14ارتقای توا بازدارندگی کشور با:
 -14-1توسدعه تدوا موشدکی و فنداوریهدا و ظرفید

تو یدد سدالحهدا و تجهیدزات

عمده دفاعی برترساز با توا بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
 -14-2گسترش هوشمندانه و مصو سازی پدافندد غیرعامدل بدا اجدرای کامدل پدافندد
غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
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برای زیرسار های کشور در چهارچوب سیاس های کلی مصوب.
بند  :13تقوی

کمی و کیفی بسیج مستیعفا .

بند  :11تأمید امنی

یگدا هدای مرزبدانی ،مشدارک دهدی مرزنشدینا در طدرحهدای امنیتدی،

توسعه فعا ی های اطالعاتی و تقوی
بند  :18برنامه ریزی برای کاه

دیپلماسی مرزی.
جرم و جنای

بدا هددف کداه

 11درصددی سداانه

مصادیق مهم آ .
بند  :11مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روا گردا ها در چهارچوب سیاس های کلدی
ابالغی و مدیری

مصرف با هدف کاه

 21درصدی اعتیاد تا پایا برنامه.

بازار.
روششناسي تحقيق
پژوه

حاضر از نوع کیفی و با رویکردی اکتشافی بوده کده بده روش دادهبنیداد انجدام

میشود .روش داده بنیاد یک نوع روششناسی برای رلق و کشف تئوریهدای روابیدده در
دل دادههاس  .اید شیوه بر استفاده از تحلیل دادهها از طریدق کددگدذاری (کدگدذاری بداز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) که نق

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

بند  :12پیشگیری و مقابله با قاچاق کاا و ارز از مبادی ورودی تدا محدل عرضده آ در

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

توسعه و تقوید

پایدار مناطق مرزی با انسداد کامدل ندرمافدزاری و سدخ افدزاری،

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

 -14-4افزای

ظرفی های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمید پدافند و امنی

سدایبری

کلیدی در فرایند نظریهسازی ایفا میکندد،

تأکید دارد.
در اید روش ،در مرحله اول کدگذاری ،یعندی کدگدذاری بداز ،مفداهیم بسدیاری از دل
مصاحبهها به دس

آمده که با پاای

آ ها ،دادهها به مقو ههای کمتدر تقلیدل یافتده اسد .

مفاهیم زیرمقو ههایی از نوع کدهای باز هستند که وظیفدهشدا ارائده جزئیدات بیشدتری در
مورد هر مقو ه اس  .مقو هها ،در مقایسه با مفاهیم انتزاعیتر بوده و سطحی بااتر را نشدا
میدهند.
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در مرحله دوم کدگذاری که به آ کدگذاری محوری گفته میشود ،با توجه بده عناصدر
نظریه دادهبنیاد (شرای علی ،پدیدهمحوری ،شرای زمدینهای ،شرای مددارلهگر ،پیامددها و
راهبردها) پدیدهمحوری تعیید ،ارتبا سایر عناصر بدا آ مشدخص و گدزارههدای حکمدی
(قیایا) پژوه

بیا گردیده اس  .گزارههای حکمی ،فرضیههدایی اسد

کده روابد بدید

مقو هها و عناصر با پدیدهمحوری را در ا گوی ارائهشده روشدد مدیکنند.
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان
راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311
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 «شرايط علي» :مقو ههایی مربو به شدرایطی کده بر مقو همحوری ابر میگذارند. «زمـينه» :شرای زمینهای عمومی کده بدر راهدبردها ابر میگذارند. «مقولهمحوري» یدک صورت لهنی از پدیدهای که اساس فرایند اس . «شرايط مداخلهگر» :شدرای ویژهای که بر راهبردها ابر میگذارند. «راهبردها» :کدن ها یا برهمکن های ویژهای که از پدیدهمحوری مدنتج میشود. «پيـامدها» :ردروجیهای حاصل از استخدام راهدبردها (داناییفر و امامی.)23 ،1428 ،در مرحله سوم که کدگذاری انتخابی نام دارد ،مقو هها بهبود و یکپارچه مدیگردندد .بده
عبارت دیگر ،یک نظریه از رواب بید مقو ههای موجود در ا گوی کدگدذاری محدوری بده
نگارش درآمده و شرحی اندتزاعی بر چگدونگی ارتقدای کیفید

سیاسد گدذاری عمدومی

ج.ا.ایرا مبتنی بر ارزشهای سیاسی و پیامدهایی که در حوزه دفاعی -امنیتی به دنبال دارد،
ارائه می گردد .در شکل شماره ( )1مراحل تجزیهوتحلیل دادههای پژوه

بر اساس نظریده

دادهبنیاد نشا داده شده اس .

شکل شماره ( :)0مراحل تجزيهوتحليل دادهها مبتني بر نظريه دادهبنياد



تا زما حصول اشباع اطالعات استفاده شده اس .

و همچنید مطا عه ادبیات پژوه

جامعه آماری اید تحقیق نیدز شدامل اسداتید ،صداحبنظدرا  ،پژوهشدگرا و کارشناسدا و
مجریا مربو به حوزه پژوه

کده در ایدد راسدتا از طریدق روش تعیدید نموندهگیدری

اس

زنجیرهای تعداد  11نفدر کده در زمینده ایدد پدژوه

شناسایی و بهعنوا حجم نمونه مشدخص گردیدندد .ا بتده صداحبنظدرا دیگدری نیدز توسد
نمونههای قبلی معرفی گردید و ی با توجه به مصاحبههای بهعملآمده ،اطالعات گردآوریشدده
به نقطه اشباع رسیده بود و دادههای جدیددتری اسدتخراج نگردیدده ،بندابراید نیدازی بده انجدام
مصاحبههای بیشتر نبود .در جدول زیر نیز ویژگیهای جامعه آماری آمده اس :
جدول شماره  :7ويژگيهاي جامعه آماري
سطح تحصيالت

دکتری

بیدا ملل

ملی

علوم سیاسی و رواب

سیاس گذاری عمومی

امنی

مدیری
راهبردی و

معارف اسالمی

عمومی (مدیری )

ر مشیگذاری

فناوری

سیاس گذاری علم و

4

3

4

جمع

11

4

2

2

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

رشته تحصيلي

11

ویژگیهای جمعیتی
مدیر ارشد

مدیر میانی

مدیر رده پایید

کارگزار عادی

1

8

3

2

عیوی

در هیئ علمی

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

دارای شدنار

و تخصدص ازم بودندد،

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

هما گونه که اشاره شد ،برای جمعآوری اطالعات و دادهها از روش مصاحبه با صاحبنظدرا

11
11

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .اعتبار يافتههاي تحقيق
کیفی

و اعتبدار هدر پدژوه

تدا انددازه زیدادی بده کیفید  ،دقد

گردآوریشده بستگی دارد (میرزایدی .)213:1431 ،در اید پژوه

و اعتبدار دادههدای

بدرای تعیدید اعتبدار و دقد

علمی دادهها ،از چهدار معیدار ارائده شدده توسد گوبدا و ینکدو د ،یعندی قابلید
انتقالپذیری ،اطمینا پذیری و تأییدپذیری استفاده شده اس

اعتبدار،

( .)Guba and Lincoln, 1994
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 -0قابليت اعتبار :در اید پژوه

بهمنظور تعیید صح

و درستی دادهها یا به عبارتی،

تأمید اعتبار دادهها ،از شیوه مصاحبه با صداحبنظدرا اسدتفاده شدده اسد

و سدؤالهدای

مصاحبه نیز با بهرهگیری از تجربههای کارشناسا و صداحبنظدرا حدوزه پدژوه
گردیده ،بهگونهای که بتواند محقق را در یافتد پاس سؤال پژوه
اید ،ضمد تشریح هدف از انجام اید پژوه

طدرح

یاری نماید .افدزو بدر

برای مصاحبهشوندگا  ،سؤالهدای مصداحبه

فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

بهصورت کتبی و شفاهی با مصاحبهشوندگا مطرح گردیده و بر مبندای سدارتار پدژوه ،
شفاف و دارای کمترید ابهام بوده اس .
 -7معيار انتقالپذيري :اشاره به اید دارد که یافتههای تحقیق تا چه حد قابلی

انتقال یا

اسددتفاده در زمینددههددای دیگددر را دارد .اسددتفاده از دیدددگاههددا و تجددارب گوندداگو
مشارک کنندگا  ،توصیف جامع از ماهی

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

تحلیل آ  ،قابلی

مشارک کنندگا  ،شیوه گدردآوری داده و نحدوه

انتقالپذیری یافتههدای تحقیدق را تسدهیل مدینمایدد .در ایدد پدژوه ،

استفاده از روش مصاحبه ،بهرهبرداری از دیدگاهها و تجارب گونداگو مشدارک کننددگا ،
تشریح ماهی

مشارک کننددگا و اسدتفاده از روش کدگدذاری در تحلیدل دادههدا ،باعدث

افزای

قابلی

انتقالپذیری داده ها گردیدده اسد  .افدزو بدر ایدد ،نتدایج حاصدل از ایدد

پژوه

نیز میتواند منبعی برای نیازمندیهای دانشی و اطالعاتی سیاس گذارا محسدوب

شود.
 -4اطمينانپذيري :اشاره به پایداری دادهها در شرای و زما متفداوت را دارد .در ایدد
پژوه  ،در راستای اطمینا پذیری دادهها ،سعی شده در شرای و زما مشابه ،مصداحبههدا
انجام گیرد و از طوانی شد زما گردآوری دادههدا (انجدام مصداحبههدا) تدا حدد امکدا
رودداری شود .از همه مشارک کنندگا راجع به یک موضوع پرسیده شده اس  .عالوه بر
اید ،انجام مصاحبه با استادا  ،پژوهشگرا  ،صاحب نظرا  ،کارشناسدا و مجریدانی صدوت
گرفته که در حوزه موضوع پژوه

از آگاهی و دان

 -3تأييدپذيري :معیار تأییدپذیری اید پژوه
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ازم برروردار بودهاند.
از طریق بازبینی و بررسی فرایندد انجدام

کار و همچنید بازبینی و بررسی اطالعات و یافتههدای پدژوه
مشارک کنندگا پژوه

به دس

آمده و صح

بدا همکداری چندد تدد از

نحوه انجام پژوه

تأیید گردیده اسد .



رود از معیارهای تأییدپذیری اس .
ب .تحليل يافتههاي تحقيق بر اساس عناصر نظريه دادهبنياد
ادبیات تحقیق ،در سه رویه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی کدگدذاری شددهاندد .کددهای
مستخرجه در قا ب  141مفهوم 11 ،مقو ه و ش

بُعد (علی ،محوری ،شدرای مدارلدهگدر،

شرای زمینهای ،راهبردها و پیامدها) دستهبندی شدهاند کده در ادامده نیدز بده تشدریح ابعداد
پژوه

پردارته رواهد شد.

شرای علی عبارت اس

از حوادث ،شرای یا رویددادهایی کده بده گسدترش و وقدوع

پدیدهای میانجامند .بر اساس یافتههای پژوه  ،مقو ه کارآمد کرد نظدام سیاسد گدذاری
عمومی بهعنوا شدر علدی ارتقدای کیفید
کاربس

سیاسد گدذاری عمدومی ج.ا.ایدرا در پرتدو

ارزشهای سیاسی شناسایی گردیده اس « .کارآمدى عبارت اس

از تحقدق عیند

یا توا سیستم در تحقق کارکردهاى اساس یک حکوم  ،بهگوندهای کده اکثرید
گروههاى قدرتمند درو نظام آ را عیناً مشاهده کنند»
گف

( یپسد

مدردم و

 .)11 :1413 ،از اید رو میتدوا

کارآمدی در سیاس گذاری عمومی به معنای ابربخشی سیاس ها در تحقق اهدداف و

کارکردهای اساسی دو

ازجمله تأمید امنی

و دفاع از کشور اس  .یکی از دوازم ایجداد

کارآمدی در نظام سیاس گذاری ،توجه به ارزشهای سیاسی اس
ارتقای کیفی

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

 .1شرایط علي ارتقای کيفيت سياستگذاری عمومي ج.ا.ایران در پرتو کاربست ارزشهای سياسي

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

در اید پژوه

با اتکاء به نظریه دادهبنیاد ،دادههای رام حاصل از مصاحبههدا و مطا عده

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

در ضمد نتایج پژوه

نیز از سوگیری و پی داوریهای پژوهشگر به دور اسد

کده ایدد

که ضدرورت توجده بده

سیاس گذاری عمومی را آشکار مدیسدازد .در جددول شدماره ( )4روش و

نتایج کدگذاری باز و محوری ،به عبارتی ،مفاهیم و مقو ههای مرتب با بُعد علدی پدژوه ،
آورده شده اس  .مفاهیم لکرشده موجب شکلگیری مقو های به نام ضرورت کارآمددی در
نظام سیاس گذاری عمومی گردیده اس  .به طور کلی ،اید مفاهیم از عوامل علی کاربسد
ارزشهای سیاسی در فرایند سیاس گذاری عمومی محسوب میشوند.
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جدول شماره  :4شرايط علي ارتقاي کيفيت سياستگذاري عمومي ج.ا.ايران مبتني بر ارزشهاي
سياسي
مقوله

بُعد

مفاهيم
ضرورت تقوی

منبع

نظام سیاس گذاری در مواجه بدا موضدوعات و مسدائل پیچیدده و

فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

شرايط علي

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

ضرورت کارآمد نمودن نظام سياستگذاري عمومي

ضرورت به کارگیری بهینه ظرفی های معنوی در تدوید و اجرای عا مانه و ابرگدذار
سیاس ها
ضرورت تطبیق سیاس گذاریها با ارزشهای فرهنگی و سیاسی
ضرورت توجه به رویکرد آیندهنگری در سیاس گذاری با تکیه بر منابع قدرت نرم
ضرورت تقوی

ارتبا بید مردم و دو

و حاکمی

اراده مردم

ضرورت توجه به مطا بات و رواستههای سیاسی مردم در سیاس گذاریها (مطا به-
گری مردم) و دفع تهدیدات دارلی
ضرورت حفظ مشروعی
ضرورت حفظ و تثبی

و مقبو ی

نظام سیاسی و تداوم موجودی

آ

مصاحبه با صاحبنظرا و مطا عه ادبیات تحقیق

جدید

نظام سیاسی اسالمی

ضرورت حفظ استقالل و امنی

با توسعه و بهبود عملکرد نظام سیاسی

 .2پدیده محوری پژوهش

مقو همحوری در نظریه دادهبنیاد ،یک صورت لهنی از پدیدهایی اس
اس  .حادبه یا واقعهای که سلسله کن

و واکن

بهسوی آ رهنمو میشود تا آ را اداره

کند (محمدیفاتح .)1433 ،پدیده محوری اید پژوه  ،چگونگی ارتقای کیفی
عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس
کیفی

ارزشهای سیاسی اس ؛ اما اید پرس

سیاس گذاری عمومی در پرتو کاربس

محوری مطرح اس

که اساس فرایندد
سیاس گدذاری
که چدرا ارتقدای

ارزشهای سیاسدی بدهعندوا یدک پدیدده

را باید در مقو ده علدی یعندی کارآمدد نمدود نظدام سیاسد گدذاری

ج.ا.ایرا  ،جس  .ناکارآمد بود نظام سیاس گذاری ،زمینهساز بروز تن ها و بحدرا هدای
سیاسی ،اجتماعی و امنیتدی رواهدد بدود؛ بندابراید بدا توجده بده ظهدور و بدروز مسدائل و
پدیدههای پیچیده و جدید و بهمنظور مقابله با بحدرا هدای مدورد اشداره ،دزوم توجده بده
ارزشهای سیاسی در سیاس گذاری عمومی و ارتقدای کیفید
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میشود.

آ  ،بدی

از پدی

نمایدا


راهکارها ،اقداماتی اس

که برای پاسخگویی به پدیده محدوری و اداره و مددیری

آ ،

صورت میگیرد .در اید پژوه  ،با تأکید بر ارزشهای سیاسی حاکم بر نظدام ج.ا.ایدرا و
بددر اسدداس دیدددگاههددای مصدداحبهشددوندگا و نتددایج حاصددل از مطا عدده ادبیددات تحقیددق،
دو مقو ه اصلی یعنی تدوید سیاستی روب و کارا و اجرای روب سیاس هدا بدا تکیده بدر
قوی و توسعهگرا دستهبندی شدهاند.

دو

منظور از تدوید یک سیاس  ،اتخال مجموعهای از اعمال و کن هدای قابدل قبدول و
مناسب برای برقرار کرد ارتبدا

بدا مسدائل عمدومی از طریدق تبددیل آ هدا بده قدانو

اس (ملکمحمدی . )12 :1433 ،بر اید مبنا مدی تدوا گفد  ،تددوید سیاسدتی ردوب و کدارا،
مردم اس .
یکی دیگر از راهکارهای احصاءشده ،اجرای روب سیاس ها با تکیه بر دو تی قدوی و
توسعهگرا اس  .چراکه «دو های ضعیف از توا ازم برای نفول کامل بده داردل جامعده،
تنظیم رواب اجتماعی ،استخراج منابع و توزیع آ ها برروردار نیستند و نمیتوانند قدوانید،
برنامهها و سیاس ها را اجرا کنند .ضمد اینکه رضای
به دس

نیاوردهاند و از ضعف مشروعی

اجرای روب سیاس

اتباع را برای پیروی از احکام ردود

رنج مدیبرندد»(برندل و رنددال)131 :1434 ،؛ بندابراید

مستلزم وجود یک دو

قوی و دارای تفکر توسعه و نوآوری اس .

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

تدوینی اس

که کلیه جوانب آ سنجیده شده و تأمیدکننده و تیمیدکنندده مندافع عامده

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

راهکارهایی که میتواند به ارتقای کیفی

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا کمک نمایدد ،در

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

 .3راهکارهای ارتقای کيفيت سياستگذاری عمومي ج.ا.ایران در پرتو کاربست ارزشهای سياسي

اما آنچه از رالل مصاحبهها و مطا عه ادبیات تحقیق بهعنوا ویژگدیهدای تددوید یدک
سیاس

عمومی روب و کارا و یک اجرای روب مبتنی بر دو

قوی و توسعهگرا احصاء

گردیده اس  ،در جدول شماره ( )3آمده اس .
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جدول شماره  :3راهکارهاي ارتقاي کيفيت سياستگذاري عمومي ج.ا.ايران مبتني بر ارزشهاي
سياسي
بُعد

مقوله

منبع

مفاهيم
نگاه کال  ،راهبردی و فراجناحی در تدوید سیاس ها
شناسایی دقیق و هوشمندانه مسائل و تنظیم دستور کار پخته
جامعی گرایی در سیاس گذاری و پی بینی و تحلیل فایده و هزینهها

تدوين سياستي خوب و کارا

تدوید سیاس ها متناسب با ارزشهای فرهنگی و سیاسی جامعه
بهرهگیری از ظرفی

نخبگا فکری و ابزاری در تهیه بستههای اطالعداتی علمدی

و موبق در تدوید
استفاده از ظرفی های اتاق فکر در جه

تهیه و ارائه سیاسد هدا و راهکارهدای

علمی و پخته برای سیاس گذارا
درسآموزی از تجارب موفق و ناموفق گذشته رود و دیگرا در سیاس گذاری
مراجعه به آراء و نظر مردم در سیاس گذاریهای مهم و سرنوش ساز
بازتاب منافع و مصا ح عامه مردم در سیاس ها و تیمید رفاه و آسای
راهنمای عمل بود سیاس ها

دولتي قوي و توسعهگرا

اجراي خوب سياستها با تکيه بر

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

راهکارها

بهرهگیری از نظرات متخصصا و مجریا وادی سیاس

بوروکراسی توانا و یکپارچه بر اساس شایستهسااری

عمومی

مصاحبه با صاحبنظرا و مطا عه ادبیات تحقیق

فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

عقالنی

و شفافی

در تصمیمگیری

بهرهگیری از نخبگا اداری و سیاسی با اراده و روحیه جهادی
تفکر راهبردی در اجرای سیاس ها
طراحی سیستم پاسخگویی به مطا بات و رواستههای مردم
تخصصگرایی و تفکیک سارتارها و وظایف
تطبیق راهبردهای اجرایی با سیاس های تصویبشده
توجه به ارزشهای سیاسی در عمل به سیاس ها
نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفی

اجرای سیاس ها

 .4شرایط زمينهای ارتقای کيفيت سياستگذاری عمومي ج.ا.ایران در پرتو کاربست ارزشهای سياسي

شرای زمینهای ،بستر عام را برای اجرای راهبردها به وجود میآورد .اید شرای بهطدور
عمده به مؤ فههای محی کال همانند شرای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تکنو وقیکی و...
بستگی دارد .به طور کلی ،ا گوهای زمانی و مکانی پایدداری کده بدر پدیددهمحدوری حداکم
413



اس  ،بهعنوا بستر در نظر گرفته شده اس  .در موضوع ارتقدای کیفید

سیاسد گدذاری


عمومی ،شرای زمینهای یافتههای تحقیق به دس
سیاسی توسعهیافته ،شرای مساعد اقتصادی ،وضعی

مطلوب فرهنگی و اجتماعی جامعه و

توسعه و تعا ی علم و فناوری میباشد که در جدول شماره ( ،)1چگونگی به دسد

آورد

مقو ههای شرای زمینهای آمده اس .
سياسي
بُعد

مقوله

منبع

مفاهيم
فراهم بود بسترها و فرص های ازم برای مشارک
حمای

و مشارک

سیاسی مردم

سیاسی مردم

همبستگی و وحدت ملی
فرهنگ مدنی و فیای باز سیاسی در جامعه
تنوع و آزادی رسانهها و مطبوعات
حمای

نخبگا اداری ،سیاسی و دانشگاهی از سیاس ها

فعا ی

آزاد بید احزاب و گروههای سیاسی

مؤبر و رقاب

اعتماد سیاسی
نظم سیاسی و توزیع مناسب قدرت
رشد اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی و افزای

شرای مساعد اقتصادی

بسترهاي عام

آمای

سرزمینی در ابعاد مختلف
صادرات

اتکاء به اقتصاد دان بنیا و اقتصاد درو زا
رفاه مادی و معنوی مردم و کاه

فقر در جامعه

فرهنگ روداتکایی و رودکفا بود
کاه

تصدیگری دو

مصرف درس

در اقتصاد

و پرهیز از اسراف

مصاحبه با صاحبنظرا و مطا عه ادبیات تحقیق

توسعه نهادهای مردمی

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

فرهنگ سیاسی توسعهیافته

حاکمی

قانو و ارجگذاری به آ

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

جدول شماره  :0بسترهاي عام ارتقاي کيفيت سياستگذاري عمومي ج.ا.ايران مبتني بر ارزشهاي

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

آمده اس

که شامل چهار مقو ه فرهندگ

توزیع عادانه درآمد ،بروت و منابع

وضعی

پایبندی و عمل به اعتقادات دینی ،سیره قرآ و سن
وضعی

پیامبر و معصومید (ع)

گفتما سازی و تبدیل و اشاعه فرهنگ ایرانی  -اسالمی

اجتماعی

مطلوب فرهنگی و

روحیه عملگرایی و فرهنگ کار و تالش در جامعه
پایید بود میزا آسیبهای اجتماعی
عدا

اجتماعی و برابری فرص ها

رواج ارالق حسنه در جامعه
فرایند تربی

صحیح فرد در رانواده ،مدرسه ،مساجد و کانو های تربیتی
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بُعد

مقوله

مفاهيم
تکریم علم و دان

منبع
در جامعه

فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

توسعه و تعا ی علم و فناوری

تو یدات علمی و فناوری روزافزو و نوآوری در آ
استفاده بهینه از دستاوردهای علمی و فناوری
گسترش فرهنگ مطا عه ،تحقیق و پژوه
استقرار جامعه دان بنیا
توسعه شرک های دان بنیا
میزا ابرگذاری دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی در سیاس گذاریها
تعامالت علمی و وجود فیای مساعد برای رقاب های سا م علمی و فناوری

 .5شرایط مداخلهگر در ارتقای کيفيت سياستگذاری عمومي ج.ا.ایران در پرتوو کاربسوت ارزشهوای
سياسي

شرای مدارلهگرانه ،هما توانمندیهای درونی نظدام و سدازما هدای اداری و اجرایدی

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

اس

که در ارتقای کیفی

و کارآمدی نظام سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا مؤبر هسدتند و

باعث تسهیل در اجرای راهبردها میشوند« .متغیرهای مدارلدهگدر در بسدتر تصدمیمگیدری
نق های متفاوتی را ایفاء میکنند .بعیی از آ ها در تعامالت سیستم تصمیمگیری با محی
رود نقشی سازگار ،مثب

و حمای کننده دارند؛ از قبیل فرص ها ،نقا قوت ،تواناییهدا و

قابلی های برتر کشور در ابعاد مختلف .برری دیگر نقشی ناسازگار ،منفی و بازدارنده ایفاء
میکنند ،سیستم تصمیمگیری را متأبر میسازند و امنی

نظام سیاسی را مدورد تهدیدد قدرار

میدهند؛ از قبیل تهدیدها ،نقا ضعف ،محدودی ها ،آسیبپذیریها و فشارهای دارلدی و
رارجی» (تهامی .)83 :1431،در اید پژوه  ،شد

مقو ده توانمنددیهدای سدارتاری ،عوامدل

سیاسی ،توانمندیهای مدیریتی در اجرای سیاس ها ،شایستگیهای فردی سیاسد گدذار و
کارگزار ،قدرت اطالعاتی و عوامل رارجی بهعنوا متغیرهای مدارلهگر احصاء شدهاند .در
جدول شماره ( ،)8نتایج کدگذاری باز و محوری مصاحبهها و مطا عه ادبیات پژوه
عبارتی ،نحوه احصاء مقو هها و مفاهیم نشا داده شده اس :
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و بده



بُعد

مفاهيم

مقوله

منبع

انعطاف سارتاری ،چابکی و چااکی سارتارها
توانمندیهای
سارتاری

کیفی

نیروی انسانی سازما ها (ایما  ،تعهد ،آموزش ،تخصص و )...

وجود منابع (مادی و معنوی) ،امکانات و تجهیزات کافی
فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

بررورداری از زیرسار

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

تفکیک وظایف و مسئو ی ها
دستگاه قانو گذاری قوی و مستقل
دستگاه قیایی کارآمد ،مستقل و بیطرف
اجماع و ارتبا مؤبر بید نخبگا فکری و نخبگا حکومتی (ابزاری)
انتخابات منصفانه و میزا مشارک
عوامل سیاسی

پرهیز از درا

مردم

در وظایف دیگر نهادها و سازما ها

آموزش و آگاهی سیاسی شهروندا
کمرنگ شد شکافهای اجتماعی
احزاب و گروههای سیاسی قوی

متغيرهاي مداخلهگر

توانمندیهای
مدیریتی در

اجرای سیاس -
ها

شجاع

و اعتمادبهنف

در مدیری

شایستهگزینی در انتصابها
مسئو ی پذیری و پاسخگویی به مطا بات و رواستههای مردم
کار و تالش بیوقفه مبتنی بر فرهنگ جهادی
و مدیری

بهرهگیری از علم و دان

دان

سازمانی

ایما به ردا و آراستگی به معیارهای ا هی و ارالقی در اجرای سیاس ها
شایستگیهای
فردی
سیاس گذار و
کارگزار

انگیزه ،تعهد و امان داری
بررورداری از حیا و پاکدامنی

مصاحبه با صاحبنظرا و مطا عه ادبیات تحقیق

انگیزه ،تعهد ،تحرک و تخصص در مدیری

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

فعا ی

مؤبر نهادهای مردمی و مدنی

تبادل آراء و تیارب افکار در چهارچوب کرسیهای آزاداندیشی

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

جدول شماره  :0شرايط مداخلهاي ارتقاي کيفيت سياستگذاري عمومي ج.ا.ايران مبتني بر ارزشهاي سياسي

توا علمی و تخصصی (کاردا )
بررورداری از تفکر راهبردی و آیندهنگری
ضابطهمداری و پایبندی به قانو
پی قدمی در عمل به ارزشها
مهارت در کسب و جمعآوری اطالعات

قدرت اطالعاتی

بهرهبرداری بهینه از فناوریهای نوید اطالعاتی ،ارتباطی و شبکههای مجازی
تفسیر و ارزیابی درس

از اطالعات بهدس آمده

تسل بر اطالعات ،حفظ و بهرهگیری مؤبر از آ در تصمیمگیریها
میزا نفول و ابرگذاری بر جامعه بیدا ملل
عوامل رارجی

ماهی  ،شدت و دامنه تهدیدات
سارتارها ،قوانید و مقررات نظام بیدا مللی
میزا تعامالت و مناسبات رارجی
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 .6پيامدهای ارتقای کيفيت سياستگذاری عمومي ج.ا.ایران در پرتو کاربست ارزشهای سياسي

پیامد ،پاس یا عک ا عملی اس
رواهد شد و ممکد اس

مثب

که درنتیجه یک اقدام یا رودداری از انجام عملدی حاصدل

یا منفی باشد .در اید پژوه  ،پیامدها ،هما اهدافی اسد

کده

با اجرای راهبردها محقق میگردند .به عبارتی ،آبدار مثبتدی را کده درنتیجده اجدرای راهبردهدای
اشارهشده ،حاصل میشوند .بر اساس تحلیل دادههای پژوه  ،پیامدهایی که درنتیجده کاربسد
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

راهبردهای پی گفته ایجاد میشود ،در سده مقو ده پیامددهای حدوزه سیاسد گدذاری عمدومی،
(جدول شماره :)1

پیامدهای حوزه دفاعی  -امنیتی دستهبندی گردیده اس
 -1پیامدهای حوزه سیاسد گدذاری ،آبداری اسد

کده ارزشهدای سیاسدی در فرایندد

سیاس گذاری ایجاد میکنند و روند سیاس گذاری عمومی را در جه
هدای

منافع عامده مدردم

میکنند.

 -2پیامدهای حوزه دفاعی  -امنی تدی ،آبداری اسد

کده درنتیجده ارتقدای کیفید

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

سیاس گذاری عمومی و کارآمدی آ  ،در حوزه دفاعی – امنیتی ایجداد مدیشدود و ضدمد
تسهیل در تحقق اهداف و سیاس های دفاعی -امنیتی ،موجب تداوم نظام سیاسدی ،ارتقدای
قدرت ،حیثی

و جایگاه کشور در عرصه نظدام جهدانی مدیشدود و زمینده را بدرای تحقدق

اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی ایرا هموار میسازد.
جدول شماره  :2پيامدهاي ارتقاي کيفيت سياستگذاري عمومي ج.ا.ايران مبتني بر ارزشهاي سياسي
بُعد

مفاهيم

مقوله

پيامدها

پیامدهای حوزه سیاس گذاری عمومی



جه دهی به اهداف ،تصمیمها و سیاس ها متناسب با اهداف سیاس گذاری
لهنی سازی مثب

در سیاس گذارا و مجریا

رفتار و عملکرد مؤبر مجریا سیاس ها
محتوای غنی فرایند سیاس گذاری و تدوید سیاس های عقالیی و ابربخ
توسعه سیاس های عمومی مبتنی بر دان

علمی و فناوری

تسهیل در اجرای سیاس ها
دوری از تردید ،تز زل و ترس در تدوید و اجرای سیاس ها
تطبیق سیاس ها با ارزشها و تحقق آرما ها و رواستههای مردم
رروجیهای باکیفی

و ابربخ

نظام سیاس گذاری عمومی

منبع

مصاحبه با صاحبنظرا و مطا عه ادبیات تحقیق

توکل به ردا و امداد ا هی در تدوید و اجرای سیاس ها

412

نظدام


مفاهيم
حمای

مردم از رروجیهای نظام سیاس گذاری عمومی

توسعه و ببات سیاسی
حفظ و تحکیم آزادیهای مدنی و سیاسی
زنده نگه داشتد روح نشا و تقوی

و منافع مشترک در جامعه

تعا ی و پیشرف

در ابعاد مادی و معنوی

تسهیل در جامعهپذیری سیاسی و پایداری حکوم
ایجاد سارتار دفاعی و امنیتی مردمپایه
کاه

مخاطرات و آسیبهای اجتماعی

بسیج رودجوش مردمی در تمامی عرصهها
قدرتسازی مبتنی بر قدرت مردمی و دفع تهدیدات بیرونی

پیامدهای دفاعی -امنیتی

و ببات در جامعه

تو ید امنی  ،آرام

ایستادگی در مقابل زیادهرواهیها و فشارهای قدرتهای سلطهگر
تقوی

فرهنگ راهبردی نفی سلطهپذیری و سلطهگری

کاه

یا از بید رفتد تهدیدات و توطئههای دارلی

حفظ و تحکیم استقالل و آزادی
تو ید مشروعی

و مقبو ی

جلب اعتماد و رضای

برای نظام سیاسی و تداوم آ

مردم و تقوی

مردمسااری دینی

تحقق اهداف و تأمید منافع ملی
ایجاد بازدارندگی مؤبر و مصونی سازی

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

تحکیم وحدت ملی و ارتقای قدرت نرمافزاری نظام

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

ایجاد هوی

امید به آینده در جامعه

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

بُعد

مقوله

منبع

پ .گزارههاي حکمي و مدل نهايي پژوهش
گزارههای حکمی ،رواب بید مقو همحوری و سایر مقو هها را نشا میدهند که در زیر،
گزارههای حکمی یا قیایای اید پژوه

آمده اس :

گزاره  :0ضرورت توجه به کارآمدی در نظام سیاس گذاری عمدومی بدهعندوا شدر
علی کاربس

ارزشهدای سیاسدی در ارتقدای کیفید

محسوب میشود.

سیاسد گدذاری عمدومی ج.ا.ایدرا
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گزاره  :7ارتقای کیفید
کاربس

سیاسد گدذاری عمدومی جمهدوری اسدالمی ایدرا در پرتدو

ارزشهای سیاسی بهعنوا طبقه محوری ،بر راهبردها و رروجی سیاسد گدذاری

مؤبر رواهد بود.
گزاره  :4فرهنگ سیاسدی توسدعهیافتده ،شدرای مسداعد اقتصدادی ،وضدعی

مطلدوب

فرهنگی و اجتماعی ،توسعه و تعا ی علمی و فناوری ،بستر و زمینههای عام را برای ارتقدای
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان
راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311
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کیفی

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو ارزشهای سیاسی فراهم میکنند.
گــزاره  :3عوامددل مدارلددهای همچددو توانمندددیهددای سددارتاری ،عوامددل سیاسددی،

توانمندیهای مدیریتی در اجرای سیاس ها ،شایستگیهای فردی سیاس گذار و کدارگزار،
قدددرت اطالعدداتی و عوامددل رددارجی ،بسددتر رددا

را بددرای تحقددق ارتقددای کیفیدد

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو ارزشهای سیاسی فراهم میکنند.
گزاره  :0تدوید سیاستی روب و کارا و اجرای روب سیاس ها با تکیه بدر دو تدی قدوی و
توسعهگرا بهعنوا راهکارهایی برای ارتقای کیفید

سیاسد گدذاری عمدومی ،پیامددهایی را در

حوزه فرایند سیاس گذاری و حوزه دفاعی  -امنیتی برای ج.ا.ایرا به همراه رواهد داش .
با توجه گزارههای فوق ،مدل نهایی پژوه

(شکل  )2نشا داده شده اس .

شکل  :7مدل ارتقاي کيفيت سياستگذاري عمومي ج.ا.ايران در پرتو کاربست ارزشهاي سياسي


ت .روايت مدل يا نظريه ارتقاي کيفيت سياست گذاري عمومي ج.ا.ايران ،در پرتـو

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

کدگذاری به تو ید نظریه میپردازد .به اید ترتیب که مقو همحوری را به شکلی نظاممندد بده

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

کاربست ارزشهاي سياسي
برای اینکه تحلیلها به نظریه تبدیل شوند ،مفاهیم باید بهطور مدنظم بده یکددیگر ربد
که بر اساس نتایج دو مرحله قبلدی

یابند .کدگذاری انتخابی مرحله اصلی نظریهپردازی اس

دیگر مقو هها رب داده ،آ رواب را در چهارچوب یک روای

روشد کرده و مقو دههدایی

را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح مدیکندد؛ بندابراید کدگدذاری انتخدابی،
فرایند یکپارچهسازی و بهبود (پاای ) مقو هها اس  .به اید ترتیب که محقق با ایجاد یدک
آهنگ و چیدما را

بید مقو هها ،آ ها را برای ارائه و شدکلدهدی یدک تئدوری تنظدیم

میکند).(Creswell 2004: 19
یعنی ضرورت توجه به کارآمد نمود نظام سیاس گذاری عمومی باعث توجه به بحث
کاربس

ارزش های سیاسی در جه

ارتقای کیفی

سیاس گذاری عمومی شده و رود

را در تدوید سیاستی روب و کارا و اجرای روب سیاس ها با تکیه بر دو تی قدوی و
توسعه گرا نمایا مدی سدازد .همچندید فرهندگ سیاسدی توسدعه یافتده ،شدرای مسداعد
اقتصادی ،وضعی

مطلوب فرهنگی و اجتماعی ،توسعه و تعا ی علمی و فناوری بسدتر

و زمیندده هددای عددام و عددواملی همچددو توانمندددی هددای سددارتاری ،عوامددل سیاسددی،

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

د ر اید اینجا مدل نهایی پژوه

را اید گونه می توا تبیید و روای

کرد :متغیر علی

توانمندیها ی مدیریتی در اجرای سیاس هدا ،شایسدتگی هدای فدردی سیاسد گدذار و
کارگزار ،قدرت اطالعاتی و عوامل رارجی بستر را

را برای تحقق ارتقدای کیفید

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایدرا در پرتدو ارزش هدای سیاسدی فدراهم مدیکنندد و بدا
ابرگذاری رود ،راهبردهای ارتقای کیفی

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا را تسهیل و

پیامدهای مطلوبی را در حوزه فرایند سیاس گذاری عمومی و حوزه دفداعی – امنیتدی
جمهوری اسالمی ایرا ایجاد میکنند.
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نتيجهگيری و پيشنهادها
الف .نتيجهگيري
در فرایند سیاس گذاری ،انسا اس

که تصمیم میگیرد و اجرا میکند .افزو بدر ایدد،

جامعه هدف یا رروجی سیاس گذاری نیز برای انسا اس  .اید انسا نیز بهعنوا محدور
اصلی سیاس گذاری ،تابع یکسری اعتقادات و ارزشهاس
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان

سلوک او متأبر از اید عوامل اس

و در عمل نیز تح

و تدا حدد زیدادی اندیشده و

تأبیر ایدد عوامدل ،رفتدار مدیکنندد؛

بنابراید فرایند سیاس گذاری نیز متأبر از اید ارزشهدا و باورهاسد  .ارزشهدای سیاسدی
بهعنوا یکی از اید ارزشها و باورها ،در جه
مؤبر بوده و رفتار و عمل سیاسی مدردم را نسدب

داد به سیاس ها و نظام سیاسد گدذاری
بده نظدام سیاسدی و حکومد

مشدخص

مددیسددازد .اگددر ارزشهددای سیاسددی را همددا اهددداف مطلددوب و مشددروع مددردم بدددانیم،

راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311

سیاس گذاری اقدامی اس

برای تحقق اید اهداف .از اید رو بید فرایندد سیاسد گدذاری

عمومی و ارزشهای سیاسی پیوند نزدیکی وجود دارد .به عبارتی ،مسائل مربو به کیفید
و کارآمدی نظام سیاس گذاری مالزم با ارزشهایی چو عدا  ،امنی  ،توجه به حقوق و
آزادیهای مردم و ...اس  .اید ارزشها از عوامل همبستگی اجتماعی ،وفاق ملی و تحدرک
مردم در جه

غایات زندگی آ ها محسوب میشود و اساس اطاع

سیاسی اس .

نظام جمهوری اسالمی ایرا  ،هما گونه که در اصل اول قانو اساسی به آ اشاره شدده
اس  ،نظامی اس

بر پایه رواس

و اعتقادات مردم؛ بنابراید توجه به ارزشها ،اعتقادات و

رواستههای آنا در تصمیمگیریها و سیاس گذاریهدا بایسدتی در او وید
گیرد .اید هما چیزی اس

اهدداف قدرار

که سیاس گذاری عمدومی بده دنبدال آ اسد ؛ یعندی تحقدق

آرما ها ،منافع و رواستههای عامه مردم .در ایدد راسدتا ،در ایدد پدژوه
طراحی مد ی از چگونگی ارتقای کیفی

تدالش شدد بدا

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

ارزشهای سیاسی و با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی آ  ،به تحقدق ایدد هددف کمدک
کرد .چراکه ا گو ،فهدم مسدائل پیچیدده را آسدا مدیکندد و راههدای مدؤبر در برردورد بدا
واقعی ها را نشا میدهد.
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عمومی و محتوای سیاس ها با ارزشهای سیاسی ،رضای مندی مردم ،کسدب مشدروعی ،
برای نظام سیاسی ،گذار از بحرا های امنیتی مختلف و درنتیجه پیامدهای مطلدوبی

جذابی

را در حوزه سیاس های دفاعی و امنیتی همچو بازدارندگی مؤبر مبتنی بر قدرت مردمدی،
برای کشور به دنبال دارد .از جهتی دیگر عدم انطباق ،تیاد ارزشی ایجاد میکند ،اجتمداعی
معترم و بیتفاوت به مسدائل حیداتی رلدق مدیکندد و نظدام را بدا مواندع و بحدرا هدای
سرنوش ساز سیاسی ،اجتماعی و امنیتی روبهرو رواهد کرد .افزو بر اید ،موجبدات طمدع
بیگانگا و قدرتهای سلطهگر نسب
ارضی ،استقالل ،امنی

و سیستم دفاعی کشور نیز در معرم تهدیدد قدرار رواهدد گرفد .
که امروزه حکوم ها بهمنظدور همراهدی مدردم و کسدب حماید

آنا  ،ناگزیرند کارآمدی و کیفی
ابربخ

نظام سیاسی ردود را بدا تنظدیم سیاسد هدای مطلدوب و

که بتواند حداکثر فایده و ریر را برای مردم به دنبال داشته باشد ،ارتقاء بخشند.

ب .پيشنهادها
 -1به سیاس گذارا عمومی و کارگزارا دو تی توصیه میگردد اگر بده دنبدال ارتقدای
کیفی

سیاس ها و ابربخشی آ هستند ،در تدوید سیاس ها به ابعداد ا گدوی اکتشدافی در

اید پژوه

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی

شاید از اید جه

اس

به تسل بر کشور را فراهم رواهدد کدرد و تمامید

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس

بسیج مردمی ،دفع بسیاری از تهدیدات دارلی و رارجی ،استقالل ،قددرتسدازی ندرم و...

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

به طور کلی نتایج پژوه

حاضر ،حاکی از آ اس

که انطباق فرایندد سیاسد گدذاری

بهویژه راهبردهای مورد اشاره ،توجه جدی نموده و از آ بهعنوا یدک نقشده

راه استفاده نمایند.
 -2توصیه میگردد از ظرفی های موجود در حدوزه فرهنگدی ،سیاسدی و اجتمداعی در
تصمیمگیریها و تدوید سیاس ها و اجرای آ ها استفاده شود.
 -4چرره سیاس گذاری دموکراتیک با بهرهگیری از ایدهها و نظدرات مدردم بدهعندوا
یکددی از ارزشهددای دمکراتیددک ،تقویدد
سیاس گذاریهای مهم و کلیدی.

شددود .بدده عبددارتی مشددارک

داد مددردم در
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 -3توصیه میگردد ارزش مسدل جامعده در سدازما هدای حکدومتی و غیدر حکدومتی
انعکاس داده شود و سیاسد گدذار و کدارگزار نیدز ردود در عمدل بده ارزشهدا همچدو
مردمداری ،فرهنگ پاسخگویی ،عدا رواهی ،عمل به قانو و ...پی قدم باشد.
 -1بهرهگیری از رروجی هیئ هدای اندیشدهورز ،دیددگاه صداحبا داند

و تجربده و

نخبگا اداری و سیاسی در تهیه بستههای سیاستی پخته.
فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان
راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311
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 -8توجه جدی به بحث نظارت ،کنترل و ارزیابی مؤبر از اجرای سیاس ها با توجه بده
ارزشهای حاکم.



الف .منابع فارسي




سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه ج.ا.ايران.
اشتریا  ،کیومرث (« ،)1428سياستگذاري عمومي ايران» ،تهرا  :انتشارات میزا  ،چاپ اول.
اسمی  ،کویدبی و ریمر ،کریستفر دبلیو (« ،)1438درآمدي نظري بر سياست عمومي» ،ترجمه:
بهزاد عطارزاده ،تهرا  :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ نخس .



ا وانی ،سید مهدی (« ،)1421تصميمگيري و تعيين خطمشي دولتي» ،تهرا  :انتشارات سم  ،چاپ نهم.



احمدی سفیدا  ،حسید ( ،)1423نق



برنل ،پیتر و رندال ،ویکی (« .)1434مسائل جهان سوم» ،ترجمه :احمد ساعی و سعید میرترابی،

ارزشها در ر مشی سیاسی ،آفاق دين ،شماره  ،3صص .11 -33

تهرا  :نشر قوم  ،چاپ پنجم.


تهامی ،سید مجتبی (« ،)1431امنيت ملي ،دکترين سياستهاي دفاعي و امنيتـي» ،جلدد اول و
دوم ،تهرا  :سازما عقیدتی سیاسی ارت  ،چاپ اول.






روبرو ،محمدتقی و ابراهیمی ،روح اهلل (« ،)1432عوامل کلیدی موفقید در رد مشدی گدذاری بخد
ردمات عمومی ایرا » ،مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي ،دوره  ،3شماره  ،42صص .2 -24
داناییفدر ،حسدد و همکدارا (« ،)1431ارائده ا گدوی عوامدل تأبیرگدذار بدر ارزشدیابی کیفید
ر مشیهای عمومی» ایرا  ،مديريت نظامي ،سال شانزدهم ،ش  ،3صص .32 - 88
داناییفرد ،حسد و امدامی ،سدید مجتبدی (« ،)1428اسدتراتژیهدای پدژوه

کیفدی :تدأملی بدر

نظریهپردازی دادهبنیاد» ،انديشه مديريت ،دوره  ،1شماره  ،2صص .83 – 31

ارزشهای سیاسی؛ با تأکید بر پیامدهای دفاعی و امنیتی



بشیریه ،حسید (« ،)1438جامعهشناسي سياسي» ،تهرا  :نشر نی ،چاپ بیس

و دوم.

سیاس گذاری عمومی ج.ا.ایرا در پرتو کاربس



قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

مقا ه پژوهشی :مدل ارتقای کیفی

فهرست منابع و مآخذ

د یو  ،پیتر (« ،)1434ریشههای تاریخی رشته سیاس گذاری» ،دانشنامه سياستگذاري عمومي،
نوشته مایکل مور و همکارا  ،ترجمه :محمد صفار ،تهرا  :نشر میزا  ،چاپ اول.






سیفزاده ،سید حسد (« ،)1421اصول روابط بينالملل (الف و ب)» ،تهرا  :نشر میزا  ،چاپ پنجم.
عطار ،سعید و رواجه نائینی ،علی (« ،)1433بررسی و تحلیل عوامل مدؤبر بدر ناکارآمددی نظدام
سیاس گذاری در ایرا » ،سياستگذاري عمومي ،دوره  ،1شماره  ،1صص .21 – 1

قلیپور ،رحم اهلل و غالمپور آهنگر ،ابدراهیم (« ،)1423فرآينـد سياسـتگـذاري عمـومي در
ايران» ،تهرا مرکز پژوه های مجل

شورای اسالمی.

قوام ،عبدا علی (« ،)1431سياستشناسي :مباني علم سياست» ،تهرا  :انتشارات سم  ،چاپ سوم.
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کاظمی ،علی اصغر (« ،)1421مديريت سياسي و خطمشي دولتي» ،تهرا  :نشر فرهنگ اسالمی،
چاپ اول.




فصلنامه علمی مطا عات بیدرشتهای دان





کاظمی ،علی اصغر (« ،)1431جهانيشدن فرهنگ و سياست (نقـد و نظـر تحليلـي ،معرفـت-
شناختي)» ،تهرا  :نشر قوم  ،چاپ دوم.
یپس  ،سیمور ،م« ،)1413( ،مشروعی
توسعه ،شماره ،12

 11و .11

ملکمحمدی ،حمیدرضا (« ،)1433مباني و اصول سياستگذاري عمومي» ،تهرا  :سم  ،چاپ اول.
میرزایی ،رلیل (« ،)1431شيوه علمي مقالهنويسي» ،تهرا  :انتشارات جامعهشناسانه ،چاپ دوم.

محمدی فاتح ،اصدغر (« ،)1433طراحي مدلي براي ارتقاي ظرفيت سياستگذاري در ايـران»،
رسا ه دکتری ،رشته مدیری
تربی



راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،34تابستا 1311




و کارآمددى» ،ترجمده :رضدا زبیدب ،ماهنامـه فرهنـگ

گرای

سیاس گذاری عمومی ،دانشکده مدیری

و اقتصاد ،دانشگاه

مدرس.

نظرپور ،مهدی (« ،)1423آشنايي با قانون اساسي ج.ا .ايران» ،قم :دفتر نشر معارف ،چاپ چهارم.
وحید ،مجید« ،)1422( ،سياستگذاري عمومي» ،تهرا  :نشر میزا  ،چاپ دوم.
وحید ،مجید (« ،)1432زما کوتاه سیاس گذاری عمومی در ایرا » ،سياستگـذاري عمـومي،
دوره  ،1شماره  ،3صص .11 – 22



هیود ،اندرو (« ،)1431مفاهيم کليدي در سياست» ،ترجمه حسد سعید کالهی و عباس کاردا ،
تهرا  :انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم.



حائری یزدی ،آسیه و ملکی ،عباس (« ،)1438و بداز هدم سیاسد گدذاری عمدومی» ،مطالعـات
راهبردي سياستگذاري عمومي ،دوره  ،1شماره  ،23صص .21 – 11
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